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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

Fazekas Ferenc felvétele



A Györgyi Dénes Általános Iskola 
8. a és b osztályainak névsora

1. sor (balról jobbra): Frindt Viktória, Izsó 
M elinda, Horváth Beáta, Csécsi Barbara, 
Simon Rita, Keczer Kata, Vallyon Dóra, 
Kováts Krisztina
2. sor: Németh Henriett, Jakó Bernadett, 
Takács Claudia, Duna Kata, Borsi Krisztina, 
Bartos Isabella, Schlakker Anna
3. sor: Kendli Anna, Kertész Dorottya, 
Molnár Lívia, Matusz Márta, Józsa Tamás
4. sor: Németh Gergő, Németh Gergő, Bécsy 
Dániel, Fébert Ádám, Horváth M áté, 
Molnár Gábor, Herendi Patrik
5.sor: Csepely Dávid, Keszey Gergő, Silye 
Sándor, Ujtz Gábor, Kovács Márk, Csécsi 
Miklós, Horváth Viktor, Toronyi Győző
6. sor: Tóthné Kunstár Judit osztályfőnök, 
Simon Péter, Völgyi Zsuzsa osztályfőnök, 
Vámos Csaba, Major Bence

Vörösberényi 
Általános Iskola 

8. a

Első sor: Pratscher Bianka, Tatay Tímea, 
Pipó Balázs, Rózsás Józsefné 8. a of., 

Hatvári Viktória, Ódor Vivien, 
Tóth Gabriella 

Második sor: Bolla Boglárka, Kesely 
Anetta, Simon Árpád, Pásztai Vivien, 

Németh Ádám, Vörös Máté 
Harmadik sor: Pál Péter, Nagy Dávid 

Negyedik sor: Nagy Alex, Glassl Gábor, 
Krémer Zoltán, Kozma Lili, Duna Viktória, 

Bors Veronika, Krémer Gábor 
Ötödik sor: Imre Klaudia, Benis Tamás, 

Herczeg Erzsébet, Vass Viktória

Vörösberényi 
Általános Iskola 
8. b

Első sor:
Rácz Richárd, Nagy Krisztina,
Bihari Brigitta, Csetényi Tamásné 8. b. of., 
Szénási Viktória, Zsebők Dániel,
Csíki Gergő

Hátsó sor:
Tárai Ákos, Orosz Marcell, Horváth Géza, 
Csomor Tamás, Tallai Gergő



Megkérdeztük 
a polgármestert

Szépül a Nagystrand
Elkészült a Nagystrand -  Wesselényi strand -  

két bejáratát összekötő belső út, és a fürdő európai 
szabvány szerint épített játszótere, amiről a korai 
fürdőzőknek az a véleménye, hogy nagy sikerre 
számíthat a gyermekek körében a főidényben! Mi
re az újság megjelenik, elkészül az új út a díszkút
tal a vasúti aluljáró és a fürdő keleti kapuja között 
a teniszpálya sarkánál, a ligetben. A környék to
vábbi felújítását saját erőből nem tudjuk folytatni, 
erre akkor nyílik lehetőség, ha a beadott pályáza
tunk sikeres lesz. És reméljük, az aluljáró fölújítá
sa, amit a MÁV ígért, a közlekedőket nem zavaró 
munkálatokkal rövidesen megkezdődik. A komo
lyabb munkák kora őszre maradnak, akkor rövid 
időre lezárják az aluljárót.

A minap alakult Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület a strandon pihenő vendégek tájékozta
tására idegen nyelven, elsősorban németül is értő 
diákokat szeretne foglalkoztatni. Fizetni ezért 
nem tudunk, de a hazai és külföldi egyetemista tár
saik útbaigazítására vállalkozó diákoknak ez jó le
hetőség nyelvtudásuk elmélyítésére. (És a barát
kozásra -  teszi hozzá a szerkesztő.) Jelentkezni az 
egyesület elnökénél lehet: Lőrincz József, 
tel.: 06-20-2503585 (vagy e-mailben: 
lorincz.bereny@freemail hu).

Pályázatot nyújtottunk be a helyi tanösvények 
(az almádi vöröskő tanösvény és a Köcsi-tó mel
letti tanösvény) tábláinak a felújítására. Ha támo
gatást nyerünk, új tájékoztató táblák készülhetnek 
a régiek pótlására.

A Pannónia igazgatójának ügye
A városi művelődési központ, a Pannónia igaz

gatójának, Tari Tibornak a munkaügyi pere 2004- 
ben kezdődött és most jogerős ítélettel lezárult. 
Sajnálatos módon a munkaügyi bíróság formai 
okokra hivatkozva nem az önkormányzat javára 
döntött, visszahelyezte állásába Tari Tibort, és az 
elmaradt munkabér (s járulékai) megfizetésére kö
telezte a várost. A képviselő-testület június 1-ével 
visszavonta az igazgató vezetői kinevezését 
(amely egyébként jövőre járt volna le), művelő
désszervezői munkakörbe helyezte.

Ugyanebben az ügyben a büntetőper most júni
usban kezdődik a bíróságon.

Bibione, Eggenfelden
Május 17-20 között legújabb testvérvárosunk

ban, Bibionéban -  hivatalos neve San Michele al 
Tagliamento -  járt a város 26 tagú küldöttsége, vi
szonozva az olasz fürdőváros képviselőinek év 
eleji almádi látogatását (a költségeket az Európai 
Unió fizette). Ismerkedtünk az Adria-parti kisvá
rossal; egyebek közt nagy élményt jelentett vala
mennyiűnknek az iskolai látogatás, ahol a diákok 
a fogadásunkra (az Odüsszeiát idéző) színdarab
bal és zenés műsorral kedveskedtek. Ugyancsak 
kellemes meglepetés ért bennünket a városi virág
ünnepen, amikor Bibione főterén virágszirmokból 
kirakott hatalmas Almádi-címer díszelgett...

Az öt csillagos Savoy Szállóban rendezték meg 
a szakmai tanácskozást, amelyen -  a korábbi al
mádi fórumhoz hasonlóan -  a környezetvédelem 
szempontjait figyelembe vevő idegenforgalmi fej
lesztési lehetőségekről hangzottak el jeles magyar 
és olasz szakemberek előadásai. Megegyeztünk 
abban, hogy keressük a további együttműködés, 
az újabb közös pályázatok lehetőségeit 
Bibionéval.

Ugyanebben az időben népes eggenfeldeni kül
döttség járt városunkban. A magyar-német baráti 
kör jól sikerült esten emlékezett meg az évtizedes 
testvérvárosi együttműködés eredményeiről.

Keszey János

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület május 31-ei ülésén 34 napi

rendi pontot tárgyalt (ebből négyet zárt ülésen). A 
legfontosabb döntések, a napirendek sorrendjében, 
az alábbiak.

Civil pályázatok. A testület elbírálta a civil szer
vezetek által benyújtott pályázatokat, s felosztotta a 
szervezetek között a költségvetésben rendelkezésre 
álló 1 millió 200 ezer forintot.

Két első osztály Berényben. A testület, gyermeke
ink kedvezőbb oktatási körülményeinek biztosítása 
érdekében - az oktatási, kulturális és sport bizottság 
javaslatára - engedélyezte, hogy a Vörösberényi Ál
talános Iskolában ne egy, hanem két első osztály in
duljon a 2007/2008-as tanévben.

Kommunális Kft. A testület - érzékelve a Kom
munális Kft. gazdálkodásában mutatkozó kedvező 
irányú változásokat - elfogadásra javasolta a Kft.
2006. évi beszámolóját, valamint 2007. évi üzleti 
tervét.

Regionális hulladékkezelő. A testület jóváhagyta 
a régóta várt regionális hulladékkezelő építésében 
érdekelt 158 észak-balatoni önkormányzatot tömörí
tő önkormányzati társulás megállapodásának módo
sítását. (A korábban ISPA-pályázat néven ismertté 
vált beruházás egyébként még mindig a brüsszeli 
döntésre vár, miközben az eredeti összegből már 
nincs lehetőség az önkormányzatok tulajdonában le
vő bezárt hulladéklerakóknak e pályázat keretében 
megvalósítandó rekultivációjára.)

Államkincstári beszámoló: A Testület elfogadta a 
szennyvízcsatorna-hálózat bővítéséről a Magyar Ál
lamkincstár részére a céltámogatás elszámolásával 
kapcsolatban készített pénzügyi beszámolót.

Ad-hoc csatorna bizottság (eseti bizottság). A tes
tület - 3 „nem” szavazat és 3 tartózkodás mellett - el
fogadta a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének 
vizsgálatára létrehozott ad-hoc bizottság jelentését, s 
utasította a jegyzőt és a polgármestert, hogy egyéb 
munkáltatói jogkörében járjon el a felelősségre vo
nás kérdésében. Az Almádi Újság korábbi számában

már megjelent a bizottság jelentése, melynek lénye
ge:

- a képviselő-testület nem kapott tájékoztatást ar
ról, hogy a benyújtott pályázat -  az Állami Számve
vőszék megállapítása szerint -  nem felelt meg a jog
szabályi előírásoknak, mert abban olyan ingatlanok 
csatornázására is igényelt állami támogatást az ön- 
kormányzat, melyeket ez a támogatás nem illetett 
volna meg (az ezekre felvett állami támogatást visz
sza kellett fizetni, ezeket az ingatlanokat tehát a vá
ros a saját pénzén csatornázta);

- a képviselő-testületet úgy tájékoztatták, hogy a 
csatornaépítő vállalkozó mintegy 70 millió forintos 
költségtöbblet-igényét az építési napló alapján ké
szített tételes felmérés és költségkalkuláció támaszt
ja alá, míg az Állami Számvevőszék azt állapította 
meg, hogy a költségtöbblet 62 %-a építési napló sze
rinti tételes dokumentumokkal nincs alátámasztva.

Kristóf Kemping (SCD Holding Zrt.): A testület 
csak azután hoz döntést az SCD Holding által a Kris
tóf Kempinget apartman-házas ingatlanná átalakíta
ni kívánó tanulmányterv elfogadásáról, és az erre vo
natkozó településrendezési szerződés megkötéséről, 
miután az SCD pontosítja a szerződés-tervezetben 
megjelölt turizmusfejlesztési célt.

Kistérségi társulás: A Testület jóváhagyta a Ke
let-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás tavaly de
cemberben megkötött megállapodásának módo
sítását, (a módosítás lényege, hogy a tevékenység bő
vül egyes közművelődési feladataok, és a pályavá
lasztási tevékenység ellátásával).

Az SZMSZ-ben előírt idő lejárta után ismételten 
összehívott testületi ülés ezután zárt ülésen tárgyalt 
két ingatlan-értékesítési előterjesztést, valamint a 
BAHART-részvényekkel kapcsolatban, illetve a 
Pannónia korábbi igazgatójának ügyével kapcsolat
ban benyújtott előterjesztéseket. A zárt ülésen hozott 
döntések a polgármesteri hivatalban megtekinthe
tők.

BS

ALMÁDI HATTYÚ BÁL 2007. JÚLIUS 21.
ÉS VÁROSI SZABADTÉRI PROGRAM: RÓZSÁK ÜNNEPE

18.00 -  21.00 óra között 
a Szent Erzsébet ligetben (Öreg-parkban)
Egy szál rózsát mindenki hozzon magával! 

Zenés-hintós felvonulás a “Napsugár párral” 
korhű jelmezekben a Wesselényi strand 

főbejáratától a mólóig 
Minél többen öltözzünk fel jelmezbe, 

és így vonuljunk együtt! 
Szórakoztató szabadtéri műsor meglepetésekkel 

Este 10-ig tánczene a Panoráma előtt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az „Almádiért" Közalapítvány kuratóriuma 
nevében tisztelettel meghívjuk családjával, 

barátaival együtt a Balatoni Hajózási Zrt. Szent 
Miklós nevű hajóján megrendezésre kerülő 

hagyományőrző jótékony célú bálunkra!
A bál védnökei:
Lasztovicza Jenő, 

a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke 
Dr. Horváth Gyula, 

a Balatoni Hajózási Zrt. Vezérigazgatója 
Keszey János Balatonalmádi város Polgármestere 

A BÁL PROGRAMJA 
ESTE 19.30 órától -  HAJNALI 3 óráig 

19.30 Köszöntő -  Táncbemutató 
20.00 Vacsora : svédasztalos gála-vacsora 

20.30 Nyitó tá n c -  TÁNC 
21.00 Sétahajózás a Balatonon 

23.30 Tombola 
24.00 Éjjeli svédasztal

Az élőzenét hajnalig a háromtagú “régi jó” 

RÉGIÓ zenekar szolgáltatja 

A báli belépő ára: 12.000 Ft/fő 
Első bálozóknak -  25 éves korig -  5.000 Ft 

kedvezményt biztosítunk 

A bevételt hagyományaink ápolására 
kívánjuk fordítani 

A belépődíjon felüli esetleges anyagi 
támogatásokat köszönettel fogadjuk 

Bankszámla számunk: „Almádiért" Közalapítvány 

OTP Balatonalmádi 

11748083-20005760 „Hattyú Bál“
A felajánlott tombola-ajándékokat a 

„PANNÓNIA" portáján várjuk 

ASZTALFOGLALÁS: 2007. július 5-ig 

személyesen a Városi Könyvtárban 

(hétfőtől-csütörtökig 10.00-18.00 óráig, pénteken 
12.00-18.00 óráig, szombaton 14.00-18.00 óráig); 

telefonon (88/438-956, 88/574-456), 

faxon (88/574-455) illetve 
levélben az alábbi címen:

8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.

A bállal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt: 

Vecsey Kiss Mária (20/9429-086) és Szabóné 

Kormosói Kornélia (88/583-930, 30/277-65-66) 

A programról bővebb információ található a 

www.pkkk.hu internetes oldalon 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

http://www.pkkk.hu


Szállásadók figyelmébe
Az idegenforgalmi szezon közeledtével tájékoztatni szeretném Önöket az idegenfor

galmi adóval kapcsolatos tudnivalókról, változásokról.
2007. évben az idegenforgalmi adó mértéke megváltozott: személyenként és ven

dégéjszakánként 330 Ft (külföldi és belföldi személy után egyaránt). Adókötelezettség 
terhel minden magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékessé
gi területén legalább egy éjszakát eltölt.

Mentes az adó alól:
- a 18. életévét be nem töltött, illetőleg a 70. életévét betöltött magánszemély,
- az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa és hozzátartozói,
- a településen állandó lakóhellyel rendelkező személyek hozzátartozói,
- a középfokú oktatási intézménynél tanulói jogviszony alapján a településen tartóz

kodók.
A munkavégzés céljából a településen tartózkodókat csak abban az esetben illeti meg 

az adó alóli mentesség, ha az őket alkalmazó vállalkozás Balatonalmádiban az iparűzé
si adó alá bejelentkezett. Az erről szóló igazolást az önkormányzati adóhatóság állítja ki; 
a mentességet csak ezen, a vendégkönyvbe becsatolt igazolással lehet érvényesíteni. 
Tehát aki „munkásoknak” adja ki a szobáját, annak csak abban az esetben nem kell be
szedni tőlük a kurtaxát, ha a munkások munkáltatója (cége, aki a szállásdíjat fizeti) az 
önkormányzati adóhatóságtól a kurtaxa alóli mentességről igazolást visz a szállásadó
nak.

Az adót a szállásadónak (üzemeltetőnek, közvetítőirodának) kell beszedni, s azt 
tárgyhót követő 15-ig az önkormányzat idegenforgalmi adószámlájára befizetni. 
Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák számáról minden 
tárgyhót követő hónap 15-ig bevallást is kell benyújtani a jegyzőhöz. A bevallási 
nyomtatványon a vendégéjszakákat belföldi-külföldi vendégéjszakákra megbont
va kell beírni, illetve a mentes éjszakáknál a mentesség jogcímét fel kell tüntetni. 
A bevallási késedelem mulasztási bírságot, a késedelmes fizetés adópótlékot von maga 
után.

Magánszállásadói tevékenység (az ingatlan idegenforgalmi célú üzletszerű haszno
sítása) csak akkor folytatható, ha a szállásadót az önkormányzat jegyzője közhitelű 
nyilvántartásba vette és erről igazolást adott ki. A magánszálláshelyek idegenforgalmi 
hasznosításáról szóló 110/1997.(VI.25.) számú Korm. rendelet értelmében minden re
gisztrált magánszállásadó -  függetlenül attól, hogy volt-e az adott évben vendége -  kö
teles a vendégkönyvét a tárgyév végén lezárni és azt legkésőbb a tárgyévet követő ja
nuár 15. napjáig a jegyzővel záradékoltatni. Sajnos a szállásadók felhívásunk ellené
re még mindig nem tesznek maradéktalanul eleget e kötelezettségüknek, ezért kérem, 
akik tavaly elmulasztották záradékoltatni a vendégkönyvüket, ezt adóügyi osztályunkon 
még a szezon kezdete előtt feltétlenül tegyék meg. A vendégkönyvben szereplő adatok 
alapján a szállásadó köteles évente a tárgyévet követő január 31-ig összesített statiszti
kai jelentést készíteni a tárgyévben fogadott vendégekről és az általuk eltöltött vendég- 
éjszakák számáról külföldi és belföldi bontásban / ezt már a korábbi években is kellett 
készíteni/.

A jegyző által történt nyilvántartásba vétele nem mentesíti a szállásadót a más jog
szabályban előírt bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan kötelezettsége alól, 
amely a szállásadói tevékenysége következtében keletkezik. A Kormányrendelet értel
mében a tevékenységének megszűntetését a szállásadó köteles 15 napon belül a jegy
zőnek bejelenteni.

Kérem, hogy azok a szállásadók, akik még 1997. évben, e Kormányrendelet hatályba 
lépésekor szállásadóként nyilvántartásba vetették ugyan magukat, de ilyen tevékenységet 
azóta vagy az elmúlt években egyáltalán nem végeztek, töröltessék magukat a nyilván
tartásból, hiszen ezen engedély megléte több olyan kötelezettséget is ró a szobakiadókra, 
melyet akkor is meg kell tenniük, ha a tevékenységet ténylegesen nem végzik (vendég
könyv - záradékoltatás, statisztikai jelentés készítés stb.).

A hatósági nyilvántartásból való törlés kérelem alapján a korábban kiadott igazolás és 
a „Magánszálláshely” feliratú táblácska leadásával történik. Aki fizetővendéglátással sze
retne foglalkozni, s eddig a magánszállásadói tevékenység alá nem jelentkezett be, a ha
tósági nyilvántartásba vételhez 2.200 Ft illeték befizetése (az ehhez szükséges csekk ná
lunk beszerezhető) és egy vendégkönyv szükséges. Az idegenforgalmi adóval kapcsola
tos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, a 18-as szobában, Mesterházy 
Andreánál történik.

A szükséges nyomtatványokat és csekket a szállásadók a vendégkönyv záradékolta
tásakor kapják meg, illetve azok adóügyi osztályunkon vagy a kurtaxa ellenőröktől sze
rezhetők be. Ha az ingatlantulajdonost barátai, ismerősei látogatják meg -  akiktől ugyan 
szállásdíjat nem kér, de idegenforgalmi adófizetésre kötelezettek -  az adózás rendjéről 
szóló törvény értelmében az ott tartózkodásukról nyilvántartást kell vezetni. E nyilván
tartást az önkormányzati adóhatóság által sorszámozottan kiadott „szívességi” vendég
nyilvántartó-lapon kell vezetni, s a vendégekről ugyanúgy bevallást kell benyújtani.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését a korábbi évekhez hasonlóan kur
taxa ellenőrök ellenőrzik. Az ellenőrök a kurtaxát készpénzben is beszedhetik. A be
szedett adóról bizonylatot adnak. Az ellenőrök fényképes igazolvánnyal rendelkez
nek, amely a személyi igazolvány bemutatásával együtt feljogosítja őket arra, hogy 
az ingatlanra bemenjenek, s ott ellenőrzést végezzenek. Ellenőrzéseik során a szállás
helyen tapasztalt hiányosságokról, esetlegesen a magánszálláshely jogosulatlan haszno
sításáról (nyilvántartásba nem vett szobakiadó) jegyzőkönyvet készítenek, mely sza
bálysértési eljárás megindítását vonja maga után.

Balatonalmádi illetékességi területén a 2007. évi nyári szezonban a Polgármesteri Hi
vatal jegyzője megbízásából az idegenforgalmi adó ellenőrzésére jogosultak:

Kovácsné Gulya Ildikó káptalanfüredi körzet
Pincz Mihályné belvárosi körzet
Próder Zsuzsanna budatavai-vörösberényi körzet
Az idegenforgalmi adót is magában foglaló helyi adórendeletünk és az ehhez kap

csolódó valamennyi bevallási nyomtatványunk (idegenforgalmi adó, építményadó, te
lekadó, iparűzési adó, talajterhelési díj) letölthető Balatonalmádi város honlapjáról: a 
www.balatonalmadi.hu internetes oldalról az önkormányzat-rendeletek-letölthető 
nyomtatványok menüsor alól.

Víghné Horváth Beáta 
adóügyi osztályvezető

Tájékoztató a 2006. évi 
adóbevételek alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2006. évi zárszámadáshoz kap

csolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszá

molót. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot a 2006. évben befolyt helyi 

adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat teljesüléséről.

A 2006. évi költségvetési tervezet a norm atív tám ogatások jelentős 

csökkenésével számolt, így a költségvetési hiány pótlására szükség volt az 

adóbevételek növelésére. A 2006. évre elfogadott helyi adórendelet egyrészt 

a helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény változásaihoz igazodott, más

részt viszont az adóbevételek növelése érdekében a korábban adott ked

vezmények körét szűkítette az építmény- és telekadóban.

Az építményadó kedvezményének csökkentéséből 32 millió Ft bevételtöbb

let került a költségvetésbe betervezésre. A gépjárművek adóztatása a gépjár

műadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény rendelkezései alapján történt.

2006. évben összesen 434.173.788 Ft adó folyt be, 72,4 millió forinttal 
több, mint előző évben; a költségvetésben előirányzott adóbevételi terv 

összességében 114%-ban teljesült.
A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó aránya 53 %, az 

iparűzési adó aránya 28 %, az idegenforgalmi adóé 11 %, a telekadóé 8 % .

Adónemek 2006. évi terv 2006. évi tény Tervteljesítés
%-ban

Építményadó 188.000 eFt 201.006.379 107%
Iparűzési adó 84.000 eFt 103.469.755 123%
Idegenforgalmi adó 38.000 eFt 40.259.040 106% 
Telekadó 22.000 eFt 30.720.654 139%

Helyi adók összesen 332.000 eFt 375.455.828 113%  
Gépjárműadó 46.000 eFt 54.527.666 118%

Adóbevételek összesen 378.000 eFt 429.983.494 114%
Pótlék 1.500 eFt 3.493.837 239%
Bírság 500 eFt 696.457 139%

Mindösszesen 380.000 eFt 434.173.788 114%

Szabó Jenő dr. Szűcs Sándor
pénzügyi bizottság elnöke jegyző

Nem nyert a környékbeli 
önkormányzatok kistérségi társulása 
a helyi vidékfejlesztési pályázaton
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a 

kistérségekben helyi vidékfejlesztési irodák (HVI) létrehozására, illetve a cím 
elnyerésére. A kiírás szerint: „A Helyi Vidékfejlesztési Irodák a 2007-2013- 
as fejlesztési időszakban a vidékfejlesztés területén meghatározó szerepet fog
nak betölteni. Segítik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program meg
valósítását, a Helyi V idékfejlesztési Tervek program ozásán és társadal
masításán keresztül katalizátorként vesznek részt a helyi közösség vidékfe
jlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításában”.

A minisztérium néhány hete tette közzé honlapján a pályázat eredményeit. 
A z önkorm ányzatok Balatonalm ádi székhelyű Kelet-Balatoni Többcélú 
Kistérségi Társulása által benyújtott pályázattal szemben a nyertes a PANA 
2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett, melynek tulajdonosa -  a nyilvános 
cégadatok szerint -  Pandur Ferenc (az M SZP Veszprém M egyei 
Elnökségének tagja) és felesége.

A kistérségi pályázatok eredményhirdetése egyébként nagy felzúdulást kel
tett a parlamenti ellenzék soraiban: Balatonalmádit név szerint említő inter
pelláció hangzott el az Országgyűlésben, kétségbe vonva a döntés szak
maiságát és korrektségét, klientúra-hálózat kiépítésével vádolva a kormányt. 
Gőgös Zoltán, a Földm űvelésügyi és V idékfejlesztési M inisztérium  
államtitkára (az MSZP Veszprém Megyei Elnökségének alelnöke) elutasítot

ta a vádakat.

http://www.balatonalmadi.hu


Veszprémvármegye
A veszprémi az év múzeuma

Az év múzeuma elismeréssel gazdagodott a Laczkó Dezső Múzeum a Nemzeti Múzeum 
kertjében megrendezett „múzeumok majálisá”-n. A világnaphoz kapcsolódó eseményt 12 esz
tendővel ezelőtt rendezték meg először. Megyénk intézménye kiemelkedő szakmai tevékeny
ségéért kapta a díjat. Az elismerés igazolja, hogy a vidéki múzeumokban is igen nagy lehető
ségek rejlenek, ezért fontos, hogy a megyei önkormányzat erejéhez mérten ezek után is támo
gassa az intézményt - mondta Lasztovicza Jenő a díj átadása kapcsán tartott sajtótájékoztatón. 
A megyei önkormányzat elnöke szólt arról a pályázatról, melyet a  11 kiemelt vállalkozás egyi
keként nyújtottak be, bízva abban, hogy az így nyert összegből mód lesz majd a múzeum tel
jes felújítására (1,3 milliárd forint értékben). Ehhez a 10 százalékos önrészt az önkormányzat 
biztosította. Az év múzeuma elismerés kapcsán a megyei vezető hangsúlyozta, kiemelten fon
tosnak tartja a felnövekvő nemzedékek szempontjából a nemzeti műveltség ápolását.

V. dr. Fodor Zsuzsa igazgatónő elmondta, a múzeumi intézmények legmagasabb elismeré
sét kapták. A pályázatot kiíró Magyar Múzeumi Egyesület az előző 5 esztendő munkáját vet
te alapul. A nagy múzeumok közül a veszprémi, a kicsik közül pedig a mezőkövesdi Matyó 
Múzeum kapta a díjat. Az igazgatónő hozzátette, a cím erkölcsileg is lendületet adott munka
társainak, a díjjal járó másfélmillió forint fölhasználásáról később döntenek.

Márfi érsek: szabadságmérgezés a vadliberalizmusban
Magyarország szabadságmérgezésben szenved, mert a vad liberális embereszmény túlhang

súlyozza az egyén önmegvalósításhoz való jogát és ezzel többek között csapást intéz az anya
ság ellen - mondta Márfi Gyula veszprémi érsek Esztergomban a Mindszenty József bíboros 
halálának 32. évfordulójára emlékező szentmisén. „A vad liberális gondolkodók nem veszik 
észre, hogy szabadság merőben külső túladagolása milyen óriási veszéllyel jár“ -  jelentette ki 
az érsek. A katolikus főpap a túladagolt szabadságot az életmentő gyógyszer halált okozó túl
adagolásához hasonlította, majd hozzátette: „meg vagyok győződve, hogy ma Magyarország 
szabadságmérgezésben szenved és éppen ezért életveszélyben van“. Az érsek szentbeszédében 
számba vette a hazaszeretet és az anyaság elleni „mélyütéseket“, melyek szerinte a nemzeti 
szocializmustól, az ateista-materialista humanizmustól és a vad liberális embereszménytől 
származtak. Felidézte a Hitlernek tulajdonított mondást: „Asszonynak szülni kötelesség, lány
nak szülni dicsőség!“, majd szólt a dolgozó nőket a szocializmus építőivé változtató ideológi
áról és kijelentette, hogy a vad liberális embereszmény a szingli, aki „nem képes, hogy oda
ajándékozza magát másoknak, hogy feláldozza életét másokért" . Megemlítette, hogy az állam 
által fenntartott televíziókban már tavaly sem volt anyák napi műsor és az idén sem lesz.

Márfi Gyula a hazaszeretők példaképének állította Mindszenty Józsefet, és a hazaszeretetet 
veszélyeztelő tényezők között említette, hogy tavaly októberban a rendőrök számos embert 
megvertek, mert nemzetiszínű lobogó volt a kezükben. „Hazánk nemzeti jelvényeinek meg
gyalázását minősítsék bűncselekménynek a jogalkotók, és ha ezt a cselekedetet hivatalos sze
mélyek követik el, ne kereszteljék át szakszerűtlen intézkedéssé" . Az egyházi vezető a szó
székről kérte azt is, hogy „azokkal az emberekkel szemben, akiket tavaly október 23-án ártat
lanul bántalmaztak, többnyire azért, mert nemzetiszinű jelvényeket hordtak, szüntessék meg a 
legsötétebb időket idéző koncepciós eljárásokat, és elszenvedett sérelmeikért kapjanak méltá
nyos elégtételt" -  adta hírül az országos sajtó.

Balogh Elemér Gizella-díja
A megyeszékhely idei Gizella-díjasa lett Balogh Elemér író, a Napló nyugalmazott főszer

kesztője. Az Almádiban és Veszprémben élő s dolgozó író gyermekkora óta kötődik városunk
hoz, művei egy részét nálunk, öreghegyi házában írta. A Csíksomlyói passió című drámáját a 
Nemzeti Színház több mint félezerszer adta elő, Veszprémben is színre vitték a híres darabot, 
amely hatalmas sikert aratott, s nagy elismerést hozott a szerzőnek. Az idei könyvhétre jelent 
meg A tanár úr című regénye, amely 1956-ról szól, s fődíjat nyert az évfordulós nemzetközi 
regénypályázaton.

POLGÁRŐR HÍREK
Ismét mozgalmas hónapok következnek városunk életében. Az iskolai szünet, a szabadsá

golások, a törzsnyaralók Almádiba költözése nyomán sokasodnak feladataink. Az Almádi Nyári 
Fesztivál musorai is rengeteg érdeklődőt vonzanak. Ezeken a rendezvényeken biztosítási illetve 
éjszakai orzési tevékenységet folytatunk.

A tömeg mindig kiváló alkalmat nyújt a zsebtolvajok muködéséhez. Sikereiket csak fokozza a 
nyaraló emberek felszabadultabb, felelőtlenebb viselkedése. Kérjük, tartsák értékeiket „testközel
ben”, mert a nyitott, vagy áttetsző strandtáskából kivillanó tárca, telefon, fényképezőgép rend
kívül csábító... Ügyeljenek arra is, hogy a parkolóban hagyott gépkocsiban ne maradjon látható 
helyen értékes tárgy, a jármű kulcsára pedig különösen vigyázzanak!

Idén is megszervezzük a strand-polgárorséget. Elsősorban a megelőzés, a figyelemfelhívás a 
célunk. Alkalom szüli a tolvajt; és kell-e jobb alkalom, mint a csak törölköző alá rejtett értékes 
holmi? Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a strand nem feltétlenül ékszerbemutató helyszíne. 
Kérjük, használják az értékmegőrzőt!

A tanév végén örömmel számolhatunk be arról, hogy diákjaink minden reggel épségben értek 
iskolába. Öröm az is, hogy a naponta arra közlekedő járművezetők döntő többsége megértő és 
türelmes. Azért, hogy a szünidő is baleset nélkül teljék, kérjük a szülőket, ügyeljenek jobban gyer
mekeik közlekedésben való részvételére. Lássák el oket és kerékpárjaikat a megfelelő védelmi, 
biztonsági felszereléssel!

Minden nyaralóidény elején kérjük, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljenek laká
saik, hétvégi házaik nappali védelmére, még akkor is, ha otthon tartózkodnak! Egy nyitva fele
jtett kisablak -  és hazatérve ott a kellemetlen meglepetés... Parti a kert végében, nyitott ajtó -  és 
aznap már más kezében zümmög a kamera, kuncog a forint...

Vigyázzanak egymásra, értékeinkre! Ne adjanak alkalmat a rosszban sántikálóknak, s akkor 
boldog emlék marad a nyaralás, a szünidő! Ehhez kívánunk jó egészséget és kellemes időjárást!

(F.F.)

A gyermekek védelméről 
rendőri szemmel

Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlődik, amely nem kedvez a 
családok mindennapi életében felmerülő gondok megoldásának. A szü
lők idejének és erejének nagy részét leköti a család anyagi hátterének 
előteremtése. Ebben a helyzetben egyre kevesebb figyelem jut a gyer
mekekre, az ő gondjaikra, az azonnali megoldást igénylő problémáik
ra. A gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal felvértezve, a 
szülők és egyéb családtagok példáját követve viselkednek más helye
ken, így például a „munkahelyükön”, az iskolában is. Az ott tanúsított 
magatartásuk előrevetíti, hogyan felelnek majd meg felnőttként a tár
sadalmi elvárásoknak. A szülői ház e meghatározó szerepét fogalmaz
za meg az 1997. évi XXXI. törvény, amely a köztudatba Gyermekvé
delmi törvényként vonult be. Ebből emeltem ki néhány szakaszt.

6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi 
környezetében történő nevelkedéshez. (5) A gyermeknek joga van em
beri méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással -fizikai, sze
xuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ár
talommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, 
testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés
nek, illetve bánásmódnak.

Úgy gondolom, a fenti megfogalmazás egyértelműen meghatározza 
azt, hogy egy gyermek nevelésében milyen szempontoknak kell érvé
nyesülnie. Ez a családok többségénél a gyakorlatban meg is valósul, és 
semmiféle beavatkozásra nincs szükség. Probléma akkor adódik, és en
nek kezelésére már kialakult az intézményi rendszer, amelynek a rend
őrség is része, ha ezek a szempontok durva sérelmet szenvednek. A ma
gyar „poroszos” nevelési elvek sajnos elfogadják a komolyabb, fizikai 
bántalmazást is, amelyet ma már elzárással is büntethetnek. A családon 
belüli erőszak egy másik, gyakran előforduló formája a családtag lelki 
bántalmazása. Gyakran megesik, hogy a családon belüli erőszak való
jában nem a gyermek viselkedésére válasz, hanem egyszerűen a felnőtt 
így vezeti le az őt ért sérelmeket. Az ilyen esetekben bizony sokszor az 
egyén egész éltére kiható, mély lelki sérüléseket figyelhetünk meg. A 
gyermekek a növekedésük, fejlődésük során sajátítják el azokat a visel
kedési szabályokat és ismerik meg a társadalmi elvárásokat, amelyek
felnőttként nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megtalálják helyüket az
életben. Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, nem irányítja a 
fejlődését, nem gondol arra, hogy ez a bizonytalan helyzet az elhanya
golás egyik megnyilvánulása, és legalább olyan ártalmas, olyan veszé
lyeket rejthet, mint az agresszivitás. Nem szabad elfelejtenünk, a gyer
mek azt tanulja meg, amit a környezetében lát.

A jogok mellett a gyermekeknek kötelességei is vannak, amelyek be
tartása feltétlen szükséges ahhoz, hogy a szülők eleget tehessenek ne
velési kötelezettségeiknek.

10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy a) gondozása és neve
lése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával 
együttműködjön, b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi 
kötelezettségének, c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlá
sától és az egészségét károsító szerek használatától.

Persze a törvény nemcsak a gyermekek jogait és kötelességeit fogal
mazza meg, hanem a szülőkét, nevelőkét is.

72. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyerme
két családban gondozza, nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi 
és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a lakhatást, 
étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egész
ségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.

Amint látják, a neveléssel járó feladatok végrehajtása a szülőnek 
nemcsak joga, hanem kötelessége is. Vajon amikor a szülők az iskolát 
vagy más intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik visel
kedése miatt, elgondolkodnak ezen?

Kapitányságunkon a bűntető eljárások között a családon belüli erő
szak körébe tartozó ügyek száma nem magas, mégis sok, hiszen minden 
egyes eset mögött olyan emberi problémák rejtőznek, amelyekre való
di megoldást a törvény szigora sosem nyújthat. Arról nem is beszélve, 
hogy az ilyen esetek vajon milyen arányban jutnak a hatóságok tudomá
sára, vajon hány olyan család van, ahol a családtagok szenvednek, de a 
környezet -  álszeméremből - nem avatkozik be mások családi éltébe? 
Elgondolkodtunk már azon, hogy az időben megadott segítség, támoga
tás hány, később bekövetkező tragédiát előzhetett volna meg? Az egy
másra történő odafigyelés nemcsak családon belül meghatározó, hanem 
az élet minden területén.

A gyermekek egészséges fejlődéséért olyan egyszerű dolgokkal is 
tehetünk, mint például az akadályverseny, amelyet április végén a rend
őrnap alkalmából a kapitányságságunk területén található általános is
kolások részére szerveztünk. A széleskörű támogatás eredményekép
pen bőségesen jutalmazhattuk az ügyesen és jól szereplő gyerekeket. A 
társszervek közül részt vettek a fűzfői tűzoltók, a megyei kórház dol
gozói, több polgárőr egyesület tagjai. A verseny célja nemcsak egy kel
lemes és hasznos nap eltöltése volt, hanem az is, hogy a gyermekek 
megbarátkozzanak - az életünkben komoly, időnként hatósági szerepet 
játszó - szervezetekkel, és megtanulják, honnan kérhetnek és kaphat
nak segítséget a bajban. A versenyen III. helyezést ért el a Vörösberényi 
Általános Iskola csapata, de a Györgyi Dénes lánycsapata is becsület
tel helyt állt. Őket láthatjuk a képen a balatonalmádi polgárőrökkel.

Stanka Mária r. szds.



Rózsa ünnep, Hattyú bál
Az almádi Hattyú-bál eredete több mint száz évre tehető. Szórakozni nagyapáink 

is szerettek, és mivel akkoriban híján voltak igazi vendéglőnek, a szőlőkben ren
deztek pinceszereket, mulatságokat. Vagy a szilvásban, mint tette ezt 1878 júliusában 
Simon Rudolf. Az úgynevezett „batyu mulatság" olyan jól sikerült, hogy még a 
Veszprém című hetilap is írt róla. 1881-ben már Anna-bál néven rendeztek mulatsá
got a Scherer-féle szőlőnek e célra berendezett helyiségeiben, amire már a környék
ből is jöttek. Bizony! A szép számú kenesei, szabadi, veszprémi vendég mellett 
Balatonfüredről is Almádiba utaztak Anna-bálozni! Ettől kezdve -  más-más 
helyszíneken - rendszeresen szervezték meg a nyári mulatságot, ami évről-évre 
fényesebbre sikeredett. 1884-ben az Almádi fürdő-részvénytársaság által épített 
vendéglőben tartottak bált, melynek bevételét jótékony célra, az almádi kápolna 
javára fordították. A szórakozóhelyet 1885-ben említik először Hattyú-vendéglőnek, 
de az évente megtartott összejövetelt még mindig Anna-bálnak hívják. 1895-ben a 
vendégek száma meghaladta a 300-at, s a nyitó táncot 208 táncos mutatta be .... A bál 
maga emlékezetes marad úgy az almádiaknak, mint a vidékről részt vett hölgyeknek, 
mert ennél szebb társaságot a Balaton-vidékén Anna-bál még nem látott soha -  szá
mol be róla ismét a veszprémi lap. (Forrás: Schildmayer F. Almádi füzetek)

Ezek a kedélyes mulatságok igazán szívélyes összejövetelek, a társas élet 
helyszínei voltak, elmélyítették az állandó lakosok, nyaralótulajdonosok és az idelá
togatók baráti kapcsolatait. A rendszerváltás után a város által létrehozott 
„Almádiért" Alapítvány újjászervezte a néhai nyári bálokat, és immár Hattyú bál 
néven évente ismét megrendezi a kulturált szórakozást nyújtó összejövetelt.

2007. július 21-én tizenkettedik alkalommal lesz Hattyú bál.
A helyszín egyedülálló élményt nyújt. A szórakozni vágyó társaságot ugyanis a 

Balaton legszebb és legnagyobb hajója várja. A Szent Miklós hajó fedélzetén a táj 
szépségeinek látványa mellett egyszerre lehet hódolni az ínyenc élvezeteknek és a 
táncos, zenés, hajnalig tartó mulatozásnak. A bál előtt, az almádi mólónál nagy
szabású közösségi program várja az érdeklődőket, amire a rendezők szeretettel 
várják a város és a környék apraját, nagyját.

Délután hat órától, a tavalyi évhez hasonlóan, jelmezes felvonulást tervezünk, a 
résztvevők század eleji ruhákban sétálnak végig a parton a Wesselényi strand főbe
járatától a mólóig. Hívunk mindenkit, akinek ehhez kedve van, öltözzön be, és tart
son a felvonulókkal. Ebbéli szándékát jelezze a Pannónia Kulturális Központban, 
ahol a korhű ruhák - korlátozott számban - be is szerezhetők. Érdemes, mert a 
legszebbek belépőt nyerhetnek a bálba. Az almádi Öregparkban - melynek új neve 
Szent Erzsébet liget lett -  egy hajdani legenda alapján megrendezzük a Rózsák 
ünnepét. Aki tud, hozzon magával egy szál rózsát, hogy a szálakból összerakott 
csokor hitelesítse, és több napig emlékezetessé tegye az ünnepélyt!

Abban a reményben, hogy elkedvetlenedett hétköznapjaink közé az almádi 
Hattyú bál vissza tud csempészni valamennyit a hajdani szívélyes összejövetelek 
közösségteremtő erejéből, a néhai bálok régi fényéből, és a Rózsa-ünnep hagyo
mányteremtő ünnepnapunkká válhat, kívánunk mindenkinek igen jó szórakozást!

Vecsey Kiss Mária, a kuratórium elnöke

Horgásztanfolyam
A most 10 éves fiam kicsi kora óta mindig pecázott -  a Balaton partján sé

tálva botokkal csapkodta a vizet, terelte a tóba hullott faleveleket maga felé, s 
a kifogottakat feltűzte, mint halakat, a botjára. Tavaly nyáron aztán egy hosz
szú ágra madzagot, arra kenyérbelet kötött, s nagy lelkesen, teljes hittel a hal
fogás sikerében addig lógatta a vízbe, míg a kis halacskák mind el nem hord
ták a finom falatokat. Ekkor határoztam el, hogy keresek számára egy olyan 
lehetőséget, mely alkalmat teremt a horgászat alapjainak elsajátítására, mivel 
családunkban senki sem ért ehhez a mesterséghez.

Először az Almádiban Öcsi bácsiként ismert Lovas Józsefhez, a Zeneisko
la nyugalmazott igazgatójához fordultam tanácsért: milyen felszerelést, m i
lyen botot érdemes venni, milyen könyvet szerezzek be, amiből megtanulha
tók az alapok. Tőle tudtam meg, hogy a Horgásztanyán tavasszal tanfolyam 
indul gyermekeknek, külön az alsósoknak és külön a felsősöknek. A két hó
napos tanulást Szenthe László, a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület ifjú
sági felelőse vezeti, aki a szombat délelőtti órák tananyagát sokrétűen és tel
jességre törekedve állította össze. A vízpart növényvilágával kezdték az is
merkedést -  fák, bokrok, virágok, nádas, hínáros - ,  majd a madarak következ
tek, az emlősök, s végül a halak. Ez utóbbiak fajtáit, testfelépítését, szokásait 
igen alaposan tanulmányozták, s a csúcspontot a halboncolás jelentette. Mind
ezek mellett néztek filmet a Kis-Balaton élővilágáról. Az órák végén ismét
lésként kérdésekre feleltek a gyermekek, s a jó  válaszokért pontokat kaptak, 
amiket levásárolhattak: 14 pont egy 3 méteres spiccbot, szintén 14 pont egy 
haltartó szák, 5 pont egy úszó. Ez a lehetőség bizony minden nebulót arra sar
kallt, hogy egész órán nagyon figyelve a lehető legtöbb adatot megjegyezzen. 
A hetedik óra a vizsgabeszélgetés volt, melyen szóban adtak számot a kis hor
gásztanulók tudásukról, s jutalmul emléklapot kaptak kiváló és jó  érdemje
gyekkel. A két lelkes csapat 16 tagja ajándékként komoly anyagi hozzájáru
lást is kapott az idei horgászengedélyek beszerzéséhez.

Nagyon bízunk a folytatásban, s biztatok minden érdeklődő fiatalt, hogy 
bátran kapcsolódjon jövőre a csapatokhoz. Szeretnék valamennyi résztvevő 
nevében köszönetet mondani az egyesület elnökének, Keő Ferencnek, a veze
tőségnek, és Szenthe Lászlónak, hogy alkalmat biztosítottak értő utódok ne
veléséhez.

H. Huiber Gabriella

“. . . a  kő marad!”

Körutazás Erdély szívében a Budafoki 
Erdélyjárók Baráti Társaságával

Már jártam Erdélyben. Az almádi katolikusok plébánosával, János atyával imád
koztok végig az utat a Csíki havasokig, tértünk be majd minden templomba, és jár
tuk be a Csíksomlyói Búcsú zarándokúját. Szárnyaló lélekkel értünk haza, de a szét
szakítottság és a konok összetartozás megtapasztaltan gyötrő érzésétől sokáig nem 
tudtam szabadulni. Hónapokig a hatása alatt tartott, fölemelt, s letepert egyszerre.

Tudtam hát, hogy mire számíthatok, mégis... ugyanolyan intenzitással éltem át 
újra mindent, ugyanazzal az elementáris erővel hatott rám a büszkeség és megalá
zottság fájó egyvelege. Már a Gyalui-havasok alatt körbelengi az embert az átszel
lemültség érzete, kíséri végig az Aranyos-patak völgyében, felröppen a Pádisi- 
fennsíkra, végigzuhan a Rozsda-szakadékon, átsuhan a Pedellőn, s a Hesdát men
tén bekukkant a Tordai-hasadékba. Misét hallgat a kolozsvári Szent Mihály-székes
egyházban, fölnéz nagy királyunk, Mátyás szobrára, lerója tiszteletét a Házsongárdi 
temetőben, falukázik kicsit Torockón, majd fölmászik a Székelykőre. Marosvásár
hely szecessziós bódulatából a Kis Küküllő völgyén át a szovátai sóvidék felé tart
va megfürdik a Medve-tóban, s a Bucsin-tetőn keresztülbucskázva átkel a 
Görgényi-havasokon. A Kis Cohárdra is fölkaptat, hogy onnan szédüljön bele a 
Gyilkos-tó és a Békás-szoros csoda látványába, és betér a vándorok védőszentjé
nek, Szent Kristófnak jurta formájú kápolnájába. Szétnéz a Libán-tetőn, leereszke
dik a Sikaszó mentén, fordul egyet a Tekerőpataknál, imát morzsol a csíkszeredai 
Makovecz-féle templomban, megáll a madéfalvi székely vértanuk emlékhelyén, és 
mielőtt átkel a Hargitán, megsimogatja a csíksomlyói Szűz Máriát. Máréfalván a 
székelykapuk szépsége kápráztatja, Farkaslakán Tamási Áron, Marosvécsen Wass 
Albert, Pusztakamaráson Sütő András emléke előtt hajt fejet. A körösfői kazettás 
templomból kijövet, útban a Királyhágó felé, Csucsán még fölpillant a Boncza- 
kastélyra, ahonnan Ady vitte magával Csinszkát, majd megpihen a nagyváradi ba
zilikában, ahol az emelkedettség hangjaival csak neki zúg az orgona. A koncert alatt 
Márton Áronnal, Orbán Balázzsal álmodik, Tótfalusi Kis Miklóssal, Kós Károllyal, 
a Bolyaiakkal, Áprily Lajossal, Dsida Jenővel, Kányádival, Reményik Sándorral, 
Apáczai Csere Jánossal, Brassai Sámuellel, és Arany János Szent László legendá
jával eszmélkedve ébred. Hazáig kísérik a képek: a szíveslátás a legeldugottabb kis 
faluban is, a viseletes ruhák, a kemény tartású, örökösen ténykedő székely emberek 
dolgos asszonyaikkal, a copfos leánykák, csibészes mosolyú legénykék, a tiszta sze
mű gyerekecskék, tenyérbe simuló apró kezek, a szeretetéhes ölbe kucorgás, s a jó
kedvű játék az azonnal birtokba vett ajándékokkal. Visszhangzanak a legszárazabb 
férfiszembe is könynyet csaló gyermekszavak: “virágos képeslapot küldjél!”, s a 
csángó magyarok megmentésén fáradozó, gyermekotthonokat létesítő Böjte Csaba 
intelmei: "Jó dolog jónak lenni, segíteni valakit, hogy el ne vesszen. Legnagyobb 
ellenségünk a félelem, a szorongás. Merni kell szeretni! Ki kell szeretni az embe
rekből a jót”. "Ha lesz megújulás, az Erdélyből fog jönni” -  ez már a Tündérkert 
Alapítvány nővérének, Vera nővérnek szájából hangzik, aki hagyományőrzésre, kö
zösségi életre neveli a gyerekeket. Jóslata gyökeret ver a szívekben. Mert megúju
lásnak lenni kell! Erdély sosem adta meg magát, és - Böjte Csaba gondolatának foly
tatásával - mindig kiszerette az emberből a magyarságot. De egyszer csak föleme
li fejét, s kiköveteli jussát idehaza is a Méltóság. Egyenes derékkal, emelt fővel.

Az út végén lelkem ismét szárnyal. Ám szívemen a kő ... marad.
Vecsey Kiss Mária

A Beszkidekben énekeltünk
Rosszul kezdődött ez a májusi hétvége. Hajnali fél 5-kor kellett kelni, és ezután 

legalább 8 órás buszos utazás várt ránk. Mi lesz ennek a vége? Hazafelé 
Veszprémvarsánynál a jó öreg Ikarus megadta magát. Elment a levegője és a fék 
így oldhatatlanná vált. Hamar kiderült, hogy Demeter Bandi buszos tapasztalata 
hasznos. A mentő busz megérkezésekor a hiba már megszűnőben volt.

A sziléziai lengyel város, Ustron vendége volt a Balatonalmádi Város Vegyeskara. 
A Beszkidek lábánál elterülő kisváros már a XX. század elején az Oszták-Magyar Mo
narchia jegyzett fürdővárosa és klimatikus gyógyhelye volt. A kohászatból élő bányász- 
városban felfedezték, hogy a még meleg kohósalakra öntött víz az ásványi anyagokkal 
feldúsulva és fölmelegedve a mozgásszervi betegeknek jó esélyt nyújt a gyógyuláshoz. 
A település már 1901-ben elnyert a fürdőváros címet is, és fejlődése megindulhatott. A 
többnyire német ajkú lakosok őrizték hitüket és vallásukat. A katolikus Lengyelország
ban szigetként helyezkedik el az egymással szoros együttműködésben élő több envangé
likus gyülekezet. Az egyik legnagyobb énekkara járt Almádiban 2 éve, és most az ő 
meghívásukat élveztük. Gyönyörű klasszicista templomuk 1835-38 között épült két
szintes karzattal, a pesti Deák-téri evangélikus templom stílusában. A márványtábla ta
núsága szerint a gyülekezet idén ünnepelte 222 éves fennállását. Stabilitásuk egyik zá
loga, hogy mindössze 10 lelkipásztoruk volt. A jelenlegi, dr. Henryk Czembor nagytisz
teletű úr magyar nyelven Jó napot!-tal köszöntött bennünket a délelőtti istentiszteleten.

A népes hallgatóság előtt többek között Mozart, Kodály műveket szólaltattunk 
meg nagy sikerrel. Búcsúzáskor a templom lépcsőjén lengyel népdalokat énekel
tünk mindkét nyelven a helybéliekkel együtt. A siker leírhatatlan volt, de nem sok
kal kisebbre sikerült előző este a közel ezer ágyas szanatórium előtt adott szabad
téri hangversenyünk is.

Múlhatatlan élmény volt a sízők által „francia lift”-nek nevezett felvonón tett 
utazás a Nagy Czantoria 995 méteres kimagasló csúcsára. A 120 lépcsős kilátóból 
csodálatos körkép nyílt a szlovák, cseh és lengyel hegyekre.

Élményekben gazdagon és 1-2 kilóval nehezebben jöttünk haza lengyel baráta
ink vendégszeretetének köszönhetően. Lőrincz József



ALMÁDI ÉVFORDULÓK 2007-BEN

A települések történetében számtalan kerek és 
nem kerek évforduló található. Almádi település- 
történetének egy részét vizsgálva az idei évben vi
szonylag sok eseménynek, történésnek van kerek 
évfordulója. Természetesen közülük a jelentőseb
beket és valamilyen szempontból érdekeseket kell 
elsősorban megemlíteni. Talán a kronologikus sor
rend betartása a célszerű, elkerülve a szubjektivi
tást. Az évszámokhoz tartozó eseményt terjedelmi 
okok miatt nem lehetséges részletesen ismertetni. 
Ezért csupán néhány mondattal, illetve adattal le
hetséges az Új Almádi Újság korábban megjelent 
számaiban található írásra utalni. Következzen né
hány jelentősebb évforduló.

- 130 éve, 1877 nyarán nyílott meg a Brenner 
Lőrinc és Krisztián József által épített nyolc kabin
ból álló „fürdőintézet”, a Káptalantól bérelt terüle
ten, mint Almádi első fürdője. Évek során jelentő
sen bővült egészen az 1926-ban történt lebontásá
ig. (ÚAÚ 1990/VIII.)

- 125 éve, 1882. augusztus 27-i dátummal fek
tették fel az önálló, Almádi községre vonatkozó te
lekkönyvet. Addig Szentkirályszabadja község te
lekkönyvének részeként volt nyilvántartva Almá
di területe, függetlenül az 1869. évi önálló község
gé nyilvánítástól.

- 110 éve, 1897. április 28-án halt meg szen
tkirályszabadjai Véghely Dezső alispán, Almádi

felvirágoztatója. 1884-től volt almádi 
szőlőbirtokos, az általa bővített, illetve 
épített épület ma is áll a Ramada Szál
ló épülete mellett. A Magyar Földtani 
Társulat tagjaként elismert tudósa volt 
a középkori, latin nyelvű oklevelek
nek. (ÚAÚ 1997/IV.)

-105  éve, 1902. július 31-én avatták 
az almádi tóparton Petőfi Sándor mell
szobrát, Izsó Miklós szobrászművész 
alkotását. A szoborállítás költségeit 
közadakozásból gyűjtötték össze és 
nagyszabású ünnepség keretében lep
lezték le. (ÚAÚ 1995/III. és 2002/VII.)

-105  éve, 1902 nyarára készült el az 
almádi Balatonpart kiépítése és a parti 

sétány kialakítása. Ezzel a part melletti 
elhanyagolt sáv megszűnt, a 

fürdőház és a hajókikötő közötti part
szakasz elegáns sétány lett. A park je 
lentős eleme volt az ugyanekkor, Óvá
ri Ferenc jóvoltából épült zenepavilon.
(ÚAÚ 1995/III. és 2002/VI.)

- 105 éve, 1902. december 7-én az 
„almádi nyaralók” a budapesti Bristol 
szálloda éttermében megalakították az 
Almádi Kört, elnökké Óvári Ferencet 
választották. 1945-ig működött, szer
vezte a nyári rendezvényeket, felépí
tette az O lvasókör épületét. (ÚAÚ 
1992/XII.)

- 100 éve, 1907. július 17-én tartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
fogadták el a községi temető szabály- 
rendeletét, ezzel m egnyitva a mai 
Pinkóci temetőt. A területet 1904-ben vásárolta 
meg a község, ismeretlen okból csak 3 év múlva 
nyitották meg a temetőt. (ÚAÚ 1997/II.)

-100 éve, 1907-ben a Parlament tavaszi üléssza
kán terjesztette be Óvári Ferenc az Észak 
Balatonparti Vasút építésére vonatkozó törvényt. 
1907 októberében, a szüret után, megkezdték az 
építési munkálatokat és 1909. július 9-én megin
dult a menettrend szerinti közlekedés. (ÚAÚ 
2005/VII. és 2006/1.)

-100  éve, 1907. augusztus 29-én meghalt Kurtz 
Rudolf, 1870-től almádi szőlőbirtokos, a Szent 
M argit kápolna telkének adom ányozója. Sírja 
Veszprémben, a Füredi úti temetőben van. Felira
ta „Kurtz Rudolf 1848/49 iki honvéd tűzmester élt 
79 évet”.

- 85 éve, 1922-ben megnyílt a „Fövenyfürdő”, 
Almádi első nagyszabású fürdője, a mai W esselé
nyi strand elődje. Az északi part legnagyobb fö
venyfürdője volt 1943-ban történt lebontásáig. 
(ÚAÚ 1991/V.)

- 80 éve, 1927. május 15-i újsághír szerint „vi
téz Mészáros István fényképészeti műterme Bala
tonalmádiban megnyílt” . Az Arany János utca 1 
sz. alatt épített „műteremháza” szépen helyreállít
va ma is létezik. Számtalan almádi fénykép készí
tőjeként volt ismert. A veszprémi és almádi műte

rem mellett nyáron a Fövenyfürdőn volt fióküzle
te.

Az ismertetett évfordulók mellet továbbiak is lé
teznek. Mondhatnánk „szemezgetés” történt Bala
tonalmádi megírásra váró, történeti kronológiájá
nak 50 évet felölelő kis részében. Csekély terjedel
me ellenére is hasznos adalék lehet a település tör
ténetének megismeréséhez.

Schildmayer Ferenc

A Sétány képe 1910 körül

Kiépített partfal 1905 körül

Sziú indián Almádiban
A Theodora Közalapítvány és az Atlanti 

Klub jóvoltából május végén látogatott el hoz
zánk egy Montana állambeli igazi sziú indián, 
Scott Frazier, akinek a törzsi neve Ehnamani, 
azaz a „férfi, aki emberek közé já r”. Több tör
zsi neve is van, de csak egyet tudtam megje
gyezni, bár ezt sem volt hajlandó leírni -  még
hozzá okkal. Előadása elején m egkérte az 
egyik hallgatóját, hogy írja le a saját nevét egy 
papírlapra, amit a diákunk készségesen telje

sített. Magához véve az aláírást, Scott Frazier rögtön rápirított, hogy igen nagy 
meggondolatlanságot követett el, ugyanis nem ellenőrizte, hogy mi van a pa
pírlap másik oldalán. Akár szerződés is lehetett volna rajta, adás-vétel vagy 
más kötelezvény. ”Ezt csinálták a fehér emberek az őseimmel is, így veszítet
tük el földjeinket, forrásainkat és vadászterületeinket!”

Hazájában a NASA meg a repülésügyi hivatal is ilyen beszédei miatt figyelt 
fel rá és kérték fel természettudományos tanácsadónak, előadónak, illetve vi
lágjáró környezetvédelmi szakértőnek. A rezervátumokban eltöltött gyermek
korára többször emlékezett, amiket ő nemes egyszerűséggel „koncentrációs 
táboroknak” titulált, de ahol mégis emberré cseperedett és tanár lett. Nagyszü
lei ragaszkodtak hozzá, hogy az ősi tudást nem feledve, a „fehérekét” pedig 
alaposan elsajátítva legyen rézbőrű tudós, aki az emberek közé jár és emlé
kezteti őket az ősi indián jóslatra: ”Ha majd az utolsó fákat is kivágtátok, az 
utolsó folyót is megmérgeztétek és az utolsó halat is kifogtátok, csak akkor 
döbbentek majd rá, hogy a pénzt nem lehet megenni” .

Szép emlékű Nagy Ferkó barátom nem véletlenül őrizte ezt a figyelmezte
tést a dolgozószobája falán, lett meggyőződéses természetvédő, Balaton-ba
rát és nemes horgász. A mostani diákokat is megfogta ez a tiszta, ősi termé
szetszemlélet, mert a másfél órás előadást megigézve hallgatták végig, Scott 
Frazier pedig kedvesen froclizta őket, hogy ismerik-e őseiket, a szóbeli ha

gyományokat, meg akarják-e ismerni önmagukat, mert csak utána ismerhetik 
meg a természetet. A négy őselemre hivatkozott, hiszen a föld, a szél, a tűz és 
a víz ismerete és védelme az emberiség védelmét is jelenti. Minden hallgatót 
megdöbbentett azzal a bejelentéssel, hogy az ősi indián szóbeli hagyomány, 
tudás gazdaságilag hasznosítható ismereteit törzsi tulajdonná nyilvánították. 
Elegük lett abból, hogy kóbor egyének ellopták tőlük a dohánynemesítés for
télyait, a kukorica génmódosítását és a makrélatenyésztés titkait. Saját felfe
dezésként publikálták ezeket az ősi ismereteket, majd levédették az „újításai
kat” és felvették érte a töméntelen sok pénzt, amiből az indiánok semmit sem 
láttak.

Az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA illetékesei és kutatói is megle
pődtek, amikor Scott Frazier felszólította őket, hogy ne küldözgessenek űrra
kétákat a Marsra dollármilliókért, mert az ősei mindig is tudták, hogy van ott 
víz. „Higgyék el és punktum! Mi mindig is tudtuk.” Még nagyobb volt a meg
rökönyödés, amikor az erre fordítandó pénzt szerinte az indiánok között kel
lene szétosztani, mert őket illeti a jogdíj. Többször említette nagymamáját, aki 
gyógyfüveket rakott a süteményeibe és ezekkel gyógyított, vagy a nagyapját, 
aki a természet titkait trükkös próbákkal és egyszerű történetekkel ismertette 
meg vele még kölyök korában.

Újra és újra emlékeztette a hallgatókat, hogy vigyázzanak az ivóvízre, mert 
ha más kezd rá vigyázni, még több pénzbe fog kerülni. Vigyázzunk rá, mert a 
világméretű felmelegedés inkább előbb, mint utóbb az aranyénál is magasabb
ra hajtja fel az ivóvíz árát. Végül azért csak rávettem, hogy írja le a nevét, ami
kor a gimnáziumi emlékkönyvi sorokat rótta: ”Üdvözlet egy amerikai indián 
örökséget védő baráttól. Remélem és kívánom a legjobbakat a diákjaidnak. 
Ők jelentik a jövőt mindannyiunknak. Bár csak rövid ideig lehettem itt, még
is úgy érzem, mintha mindig együtt lettünk volna. Köszönet a fogadtatásért, 
m indenért: itthon éreztem  magam. Ehnamani, 2007” . Mi köszönjük 
Ehnamaninak, azaz Scott Fraziernek a látogatást!

Czuczor Sándor



Hitvallások pedagógusnapon„Nagy mesterség jó l tanítani; könnyebb sokkal tanulni, mint jó l tanítani:

A munkát könnyebíti, útját rövidíti, s elméjét a tanulónak 

csudálatosképpen segíti a Tanító okossága. ”

Szőnyi Nagy István: Magyar Oskola, 1695

Milyen fontos a tanító! A jó tanító igazi kincs, és nagy kincseket adhat a gyermekek
nek tudásban, emberségben, a szép szeretetében, igényességben.

Egészen biztos, hogy mindenki őriz magában emlékeket az elsős tanítójáról, az első 
néhány iskolás év egy-egy kiemelkedő tanító egyéniségéről. Ezek az emlékek, benyo
mások egészen mélyen beleülnek a gyermekekbe. De nem csak az emlékekkel vagyunk 
így. Az iskolában megszerzett tudás legbiztosabb része is az első évekből származik. 
Mindazt, amit az első pár évben megtanulnak a gyermekek, nem fogják soha elfelejte
ni.

Almádinak sok jó tanítója van. Olyan tanító nénik foglalkoznak gyermekeinkkel, 
akik munkájukat hivatásuknak tekintik. Akik nemcsak az iskolában, hanem sokszor az 
iskolán kívül is dolgoznak a gyermekekért, a városért. Akikre mindig lehet számítani, 
ha a tanítványaikról van szó.

A pedagógusnap alkalmából a Györgyi Dénes Általános Iskola tanító nénijeivel be
szélgettünk munkájukról, mindennapjaikról, hivatásukról.

Eszes Béláné, Éva
Hosszú és szép pálya utolsó tanévét kezded meg ősszel. 

Visszagondolva az eltelt évekre mik voltak a főbb állomá
sai?

- Keszthelyen születtem és laktam, és ott kezdtem taní
tani 1977-ben. Az ottani iskola teljesen új volt. Szép mun
ka volt kialakítani az új intézmény hagyományait. 1983- 
ban a férjemet, aki vitorlásedző, átcsábították Almádiba, 
így kerültem ide. Örültem ennek a szép iskolaépületnek. 
Már ismertem korábban is, és rögtön kapcsolatot találtam 
a két település között, mert a keszthelyi Balaton Múzeu
mot is Györgyi Dénes tervezte.

Itt már meglévő hagyományok, szokások közé kerül
tem. Hosszú évekig csak negyedik osztályban tanítottam, 
amikor még külön épületben tanultak elsőtől harmadikig a 
gyermekek. Ezután Moravcsik Katit váltottam osztályfő

nökként, és a humán tárgyakat tanítottam a párhuzamos osztályokban. Úgy gondolom, 
jó, ha váltanak a gyerekek tanító nénit második osztály után. Megtanulnak többféle 
egyéniséghez alkalmazkodni.

Az utóbbi években minden tantárgyat tanítok a saját osztályaimnak. Szívesebben ta
nítottam csak a magyart, éneket, rajzot, mert jobban bele tudtam magam dolgozni a tan
anyagba.

Mennyiben változtak a tanítási körülmények és a gyermekek a pályád során?
- A keszthelyi és az almádi iskolát összehasonlítva nem éreztem különbséget a gye

rekek között. Nagy változás inkább az osztálylétszámok csökkenése volt. Korábban 38 
fős osztályok voltak, de akkor is sok szép eredményt értünk el. Legszívesebben egy me
gyei verseny megnyerésére emlékszem, ami akkor igen nagy siker volt, hiszen a me
gyei versenyre 2-3 forduló után jutottak el a gyermekek.

Korábban számos délutáni foglalkozás zajlott iskolai keretben: különböző tantárgya
kat kiegészítő szakkörök, sportkörök, énekkar stb. Mára ez a kor igényeinek megfele
lően átalakult. Az idegen nyelvek és a számítástechnika iránt nagy az érdeklődés. Szá
mos művészeti foglalkozást a Pannónia Kulturális Központ biztosít.

Általában érezhető a gyermekek viselkedésén is a megváltozott világ. Úgy érzem, túl 
sok információ szakad a gyerekekre.

Pedagógusként hogyan tekintesz vissza tanítványaidra?
- Mindig aranyos és jó osztályaim voltak. A legelső és legfontosabb dolognak tartot

tam, hogy olyan légkört teremtsek az osztályban, amiben a gyerekek jól érzik magukat, 
és elfogadnak engem. A nyílt és őszinte légkör és az elfogadás az alap, ha ez megvan, 
szárnyalnak a gyerekek. Felnőtt tanítványaimmal találkozva, beszélgetve úgy érzem, si
került. Persze voltak néha csalódások, vagy olyan kisgyerekek, akiket nehezebb volt az 
iskolai munkába bevonni, mert ingerszegényebb környezetből érkeztek. Ilyenkor az em
bernek nagy érzelmi vívódásai vannak, míg keresi a megfelelő megoldást. Az utóbbi 
évek érdekes és örömteli érzése, hogy a volt tanítványaim gyermekeit taníthatom.

Mit tartasz a legnagyobb sikernek a pályád során ?
Személyes sikerként könyvelhetem el, hogy 1981-ben miniszteri dicséretben 
részesültem, 1989-ben pedig kiváló munkáért kitüntetést kaptam. Ami a tanulókat il

leti: mindig vannak kisebb-nagyobb sikerek. Most a legutóbbi, hogy Ujlaki Kata a 
komplex tanulmányi verseny országos fordulóján 7. helyezést ért el. De legszívesebben 
a színjátszó csoportjaimra gondolok vissza. Nagyon szerettem diákszínjátszással fogla
kozni. Az utóbbi idő emlékezetes előadása volt a Hókirálynő, a Két Lotti és a Diótörő, 
amit karácsonykor adtunk elő.

Milyen érzésekkel búcsúzol a tanári pályától?
Be kell vallani, fáj, hogy lezárul egy korszak. Ugyanakkor örülök, és hálás vagyok a 
sorsnak, hogy egész életemben azt csinálhattam, amit szeretek. A munkám a hobbim 

is volt. És úgy remélem - látva felnőtt tanítványaimat -  hogy, ha csak egy morzsát is 
hozzátettem az egyéniségükhöz, akkor nem éltem hiába.

Czuczay Zoltánné, Ibolya
A tavalyi negyedikes osztályoddal igen sikeres évet zár

tál. A levelezős matematika versenyen az országos döntő
ből első, második és harmadik helyezést hoztak el a diák
jaid, magyarból ötödik és hatodik helyezést. És az előző 
években is jutottak tanítványaid az országos döntőbe, szé
pen szerepeltek megyei vetélkedőkön is. Mi a titka a sike
reknek?

- Almádiban nagyon jó a gyerekanyag, jó képességű gyer
mekek iratkoznak be az iskolánkba. A kompetencia mérés 
legutóbbi eredményei is ezt mutatják. A Györgyi Dénes Isko
lába járó gyermekek minden olyan feladatban, melyet krea
tívan kellett megoldani, melyben gondolkodni kellett, nagyon 
jól teljesítettek. Iskolánk felvételi arányai is nagyon jók, min
den évben 95 % feletti a középiskolába menők aránya.

De a sikerhez nem elég, hogy jó  képességűek a gyermekek. Fontos a szülői háttér is. 
A jó képességű gyermekek is elcsúszhatnak, ha nincs otthoni törődés. Sokszor nem azért 
kell a gyermekekkel otthon foglalkozni, mert nem csinálták meg a házi feladatot a nap
köziben, vagy, mert rosszul megy valami, hanem mert szeretnék megmutatni otthon a 
szülőknek, mit tanultak aznap. Szeretnének együtt örülni annak, hogy el tudnak olvasni 
egy olvasmányt. Ha a szülőnek van türelme és ideje leülni a gyermek mellé, akkor el le
het érni, hogy a gyermek szorgalmas legyen, mert a sikerhez ész és szorgalom együtt 
kell.

A siker harmadik titka a külön foglalkozás a tehetséges gyermekekkel. Ez korábban 
jobban megoldható volt, amikor képességek alapján osztották be a gyermekeket a pár
huzamos osztályokba. Most, hogy csak egy osztály indul minden évben, külön délutá
ni szakköröket tartok, illetve az órákon differenciálva kapnak a gyermekek feladatokat. 
Az nagyon jó, hogy a felzárkóztatásra van órakeret, de nagy hiányosság, hogy a tehet
séggondozásra nincs.

Milyen tanácsot adnál, mire figyeljenek az alsó tagozatosok szüle?
- A beiskolázásnál fontos, hogy a gyermek az iskolaérettségi követelményeknek meg

feleljen. Ezt mérik az óvodában. A leglényegesebb, hogy hosszú ideig legyen képes fi
gyelni, figyelmét tudja irányítani. A gyermekeket csak indokoltan kell visszafogni az 
iskolából. Szerencsés, ha a kisebbek mellé minden nap le tud ülni a szülő. Mindennap 
ellenőrzi, hogy be van-e minden pakolva, ami másnapra szükséges. A nagyobbakkal is 
szerencsés naponta foglalkozni.

Milyen módszerrel tanítasz?
- Munkaközösségünk úgy döntött, hogy az Apáczai Kiadó tankönyveit használjuk, 

de mindannyian átvesszük más módszerekből mindazt, amit jónak tartunk, és persze eh
hez hozzátesszük a saját tapasztalatainkat.

Milyen a kapcsolatod a gyerekekkel?
- Mindig jó volt a kapcsolatom a szülőkkel és a gyermekkel is. Különösen szeren

csésnek tartom ezt a mostani megoldást, hogy elsőtől negyedik osztályig vihetek egy 
osztályt, így végigkísérhetem a gyermekek fejlődését. Természetesen voltak nehéz ese
tek a pályám során, de azt vallom, hogy a gyermek leikéhez vezető utat kell megtalál
ni, és akkor tudunk minden területen együtt dolgozni. Egy ilyen küzdelem után a leg
nagyobb öröm, hogy nyolcadik végén a gyermek egy csokor virággal bizonyítja, hogy 
érdemes volt. A legnagyobb öröm számomra, hogy taníthatok. Nem mennék el már más
hova, más területre. Addig fogok tanítani, amíg csak tehetem, amíg úgy dolgozhatom, 
ahogy szeretnék.

Kucserkáné Moravcsik Katalin
- Az én kapcsolatom a Györgyi Dénes Iskolával külön

leges. Nemcsak azért, mert nagyon szeretem ezt a szép 
épületet, hanem mert én is idejártam. Meghatározó élmé
nyem volt Skultéty Ibolya néni, az elsős tanítóm, és 
Lőrincz Gyuláné Ili néni. Mióta találkoztam velük, taní
tónak készülök. Még a főiskola befejezése előtt visszajöt
tem régi iskolámba, az utolsó két évet levelezősként vé
geztem el. 1981 óta tanítok itt.

Mi az, amit leginkább szeretsz a munkádban ?
- A legnagyobb csoda megtanítani a gyermekeket írni, 

olvasni és számolni. De minden nap tele van apró sike
rekkel, örömökkel. Ha jól sikerül valamit megtanítanom, 
vagy látom, hogy az osztályom szívesen játszik együtt, 
szépen szerepel egy kulturális bemutatón vagy anyák 
napján, az mind öröm. A gyermekektől pedig nagyon sok

szeretetet kapok. Apró, mindennapos dolgok ezek, de lényegesek: például, ha fontos
nak tartják, hogy megosszák velem a titkaikat, ha elmesélik az élményeiket, vagy ha 
valamelyikőjük a párom szeretne lenni a sorban.

Mi kell ahhoz, hogy a gyemrek sikeres legyen az iskolában?
- Mindenekelőtt a szülői háttér. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szülők a 

legtöbb esetben maximálisan partnerek, segítik a munkámat. Fontos a kicsiknél, hogy 
a fogadóórákon megbeszéljük a szülőkkel, hol tart a gyermek, miben van szüksége se
gítségre. Úgy érzem, a fogadóórák több információt nyújtanak, mint a hosszú előkészí
tő munkával megírt szöveges értékelések. Mert a szöveges értékelés gyakran félreért
hető a szülők számára. Fontos, hogy a gyermeket az óvodában elkészített iskolaérettsé
gi felmérésen iskolaérettnek találják. Így is az első 1-2 hónap nehéz. Mondhatjuk, hogy 
novemberig kemény munkával jár az iskolakezdés időszaka. Ezért jobb, ha érettebben 
jönnek a gyermekek. Figyelnünk kell arra is, hogy egy osztályon belül akár másfél-két 
év is lehet a gyermekek korkülönbsége.

Hogyan érkeznek az iskolába a gyermekek?
- Sokat változtak az utóbbi időben. Sokkal tájékozottabbak, viszont gyakoribbak let

tek a magatartási problémák, mások lettek a határok.
Hogyan kezeled ezt a megváltozott helyzetet?
- Folyamatosan megkövetelem a felállított szabályok betartását. Egy idő után meg

tanulják a gyermekek betartani őket. Azt hiszem, határozott a stílusom, és vannak elvá
rásaim a gyermekekkel szemben, de magammal szemben is. Természetesen a tananyag 
megtanítása is cél, de szeretném, ha tanítványaimból egy közösség alakulna, ahol jó 
együtt lenni, együtt dolgozni. Őszinteséget tanítok, a hibáikat is elmondom, de szere
tettel, így elfogadják tőlem. Szívügyem, hogy tanítványaim igényességet tanuljanak, 
fejlődjön szépérzékük.

Mi az, amit legnehezebbnek érzel a pedagógus pályában?
Engem érzelmileg visel meg minden alkalom, amikor a szépen összekovácsolódott 

közösségtől meg kell válnom. A pályám során most először vihetek negyedikig egy osz
tályt. Az osztályom most másodikos, így örömmel várom a folytatást.



Dunáné Rózsa Mária
A tanári munka legnehezebb formáját választottad pá

lyakezdőként. Hogyan emlékszel erre az időre?
- Igen, a nevelőotthonban voltam nevelőtanár. 20-25 

kicsi gyermek tartozott hozzám minden évben. Nagyon 
szerettem ezt a munkát, de nem volt könnyű. Más jellegű 
tapasztalatokat szereztem, mint amihez egy általános is
kolában juthat az ember. Láttam az élet árnyékosabb ol
dalát a gyermekek sorsán keresztül. Az utolsó évben egy 
nagy fiúkból álló csoportot kaptam, ahol nagy siker volt, 
hogy a 20-nál több tantárgyi bukást sikerült 2-re letornász
nunk.

Hogyan kerültél a Györgyi Dénes Iskolába?
- A nevelőotthoni munka nem volt összeegyeztethető a 

családdal, ezért váltottam. Először napközisként, majd ta
nítóként dolgoztam az iskolában. A mostani osztályom az,

akiket először elsőtől kezdve taníthattam. Nagy élmény végigkísérni a gyermekek fej
lődését.

Most újra elsős osztályod lesz. Hogyan készülsz a következő évre?
- Természetesen nagy örömmel várom a leendő elsősöket. Meglátogatom őket az 

óvodában, és ők is voltak már az iskolában, nagyon bátran viselkedtek.
Megpróbálom az óvó nénik segítségével feltérképezni a leendő osztályt. Igyekszem 

megtudni, ki miben jó, miben van szüksége segítségre. Vagy azt, hogy bátrabb, zárkó
zottabb vagy érzékenyebb egy kisgyermek. Ezek a tapogatózó lépések segítenek az el
ső időszakban, hogy megkönnyítsem a gyermekek helyzetét, hogy sok apró hibát ne kö
vessek el, ami abból adódik, hogy nem ismerem a gyermekeket.

Mit tartasz szem előtt a nevelőmunkád során?
- A  gyermekek sokkal fegyelmezetlenebbek, mint korábban. Ezért megpróbálom 

őket egészséges korlátok között tartani. Meg kell tanulniuk, hogy vannak alapszabály
ok, mert így könnyebb nagy közösségben együtt élni.

Minden osztályommal elolvasunk egy szöveget, amikor már megtanultak olvasni. El
ső mondata így szól: „Ami nekem fáj, azt mással nem teszem”. Szeretném megtanítani 
a gyermekeknek, hogy figyeljenek egymásra. A szöveg másik kulcsmondata: „Minden
kiben van valami csoda”. Törekszem arra is, hogy megértsék, nem vagyunk egyformák, 
és fogadják el egymást. De ugyanilyen fontosnak tartom, hogy magukat is el tudják fo
gadni a gyermekek, tudják szeretni önmagukat.

Az a csodálatos a nevelésben, hogy az ember átgondol sok dolgot a gyermekek ha
tására, és tud változtatni. Úgy érzem, a nevelés kölcsönös, hiszen egy kicsit minden al
kalommal a gyermekek is alakítanak minket.

Mester Ferencné, Ági
Az alsó tagozatos munkaközösség legifjabb tagja a 

Györgyi Dénes Általános Iskolában. Mostani tanítótársai 
voltak mesterei, hiszen Czuczay Zoltánné Ibolya néninél 
volt gyakorló tanár, de órákat látogatott a többi tanító né
ninél is. Tanítani Litéren kezdett, 2000 óta dolgozik Almá
diban. Egyik kisfia most már óvodás, így az alsó tagoza
tosoknak testnevelést és éneket, az 5. osztályban pedig 
történelmet tanít.

Mondhatjuk, hogy csaknem 10 év tanítás, gyermekne
velés áll a hátad mögött. Hogyan látod ebből a távlatból 
az iskolát, a tanítványaidat?

- Azt gondolom, Almádi és ez az iskola egy zöld szi
get, ha a körülöttünk lévő városi, nagyvárosi adottságok
kal, iskolákkal hasonlítjuk össze. A gyermekek között 
igen kevés a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű. Az

iskola kicsi, családias, a gyermekekre egyénenként tudunk odafigyelni. Igaz, hogy tech
nikai feltételekben nem versenyezhetünk egy nagyvárosi iskolával, de bőven kárpótol
ja a gyermekeket a személyes gondoskodás. Erre egyre nagyobb szükség van, mert ez
alatt a néhány év alatt is, mióta tanítok, sokat változtak a gyermekek. Én úgy látom, zak
latottabbak. Tele vannak feszültséggel, indulattal. Nehezen viselik a kötöttségeket. 
Gyakran veszekednek, nehezen osztoznak meg egymással, nem tudják kivárni, míg ők 
következnek.

Hogyan segíthetnek ezeken a gondokon a te óráid, a készségtárgyak?
- Talán testnevelés órán jobban észre vehetőek ezek a problémák, hiszen ez szaba

dabb óra, a gyermekek itt engedhetik ki a gőzt. Ennek ellenére ezeken az órákon is szük
séges fegyelem, a gyermekek is várják a visszajelzést arról, hogy mit csináltak jól, és 
mit nem. Igyekszem minél többet játszani a testnevelésórákon a gyermekekkel, és köz
ben közösen megtanulni, hogy figyeljünk egymásra, tartsuk be a játékszabályokat, vár
juk ki a sorunkat, ne bántsuk és gúnyoljuk egymást.

Az ének- és tornaórák lehetővé teszik, hogy egyénenként forduljak a gyermekekhez. 
Ezek a kisgyermekek nagyon igénylik a beszélgetést. Sokszor ők hoznak problémákat 
vagy csak egy élményt, amit meg kell beszélnünk. De főleg a kisebbek gyakran odabúj
nak egy kicsit, várják a simogatást, bátorító vagy megnyugtató ölelést.

Mit szeretnél elérni mint pedagógus, nevelő?
- Ének- és testneveléstanárként azt tartom a legfontosabbnak, hogy megszeressék a 

gyermekek az éneklést és a mozgást. Szeressenek játszani, próbáljanak ki minél több
féle mozgást és sportágat, és találják meg a számukra megfelelőt. Mivel az alsó tagoza
tosoknál a készségtárgyakban nem a teljesítményt, hanem a műveltségi területekhez va
ló hozzáállást értékeljük, szeretném, ha pedagógusként én is ezen a téren tudnám a leg
többet nyújtani a gyermekeknek. Nemcsak a tananyagot szeretném elvégezni velük, ha
nem minél több időt szánni arra, hogy egyesével megismerjem a gyermekeket, egyé
nenként forduljak feléjük.

Szabó Kalliopé 
(A felvételeket Pászti György készítette.)

A moldvai magyarokért

Fölszentelték a Lábnyiki 
Gyermekek Házát

Végre méltó körülmények között tanulhatnak magyarul a tavaly nálunk járt láb
nyiki csángó magyar gyermekek! Az alábbiakban a Moldvai Csángómagyarok Szö
vetsége internetes honlapján megjelent írást közöljük.

Együtt ünnepelt vasárnap a lábnyikiak apraja-nagyja, kisdiákoktól felnőttekig, 
sőt a falu öregjei is készültek a „magyar iskola“ szentelésére. Akárcsak a falu bú
csújakor a templomot, az új házat és az előtte álló régi meg újonnan faragott ke
reszteket is felkészítették, feldíszítették szőttesekkel, virágokkal. Az épület udva
rán oltárt állítottak fel a magyar misére készülvén.

Vasárnap délben kezdődött az ünnepség, az új ház udvara megtelt a falubeli és 
külföldi vendégekkel, szülőkkel, keresztszülőkkel és az építkezést támogatókkal. 
Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége oktatási felelőse köszön
tötte a vendégeket, röviden beszámolt az újonnan épített Gyermekek Háza rendel
tetéséről, az építkezés folyamatáról. Elmondta, hogy elsősorban magánemberek se
gítségét kell megköszönnünk, több száz, főként szerény keresetű lelkes keresztszü
lő adományát. A lábnyiki gyermekekre és szülőkre bízta a házat, második otthonuk
ként kérte, hogy viseljék gondját. Köszöntőjét követően a Gyimesbükkről meghí
vott Salamon József atya celebrált magyar nyelvű szentmisét, a lábnyiki plébános 
úr ígéretének ellenére sajnos nem vett részt a szertartáson. Laczkó Maricsika, a III. 
Szeret menti népdalverseny díjazottjának énekével kezdődött a szentmise. Salamon 
atya II. János Pál pápa tanácsával biztatta a lábnyikiakat: „Ne féljetek!“. A minist
ránsok magyarul olvastak fel a bibliából, a közös imádságokon hangosan csengett 
a viseletbe öltözött gyerekcsapat Miatyánkja. Ezt követően először a magyar felira
tos keresztet, majd az épületet és az osztálytermet szentelte fel az atya.

A Gyermekek Háza megépítéséhez hozzájáruló alapítványok, egyesületek kép
viselői, illetve magánszemélyek is eljöttek, hogy jelenlétükkel megtiszteljék ezen 
eldugott csángó falu diákjainak új „iskoláját". Köszöntőt mondott Ferkóné Pávai 
Réka, a Keresztszülők Egyesületének titkára, somoskai volt kolleganőnk a kereszt- 
szülők üdvözletét is tolmácsolta. Bálint Sándor a balatonalmádi támogatók nevé
ben szólt az ünneplőkhöz, majd Varga Imre, a jelentős segítséget nyújtó Chemark 
Alapítvány nevében beszélt röviden. A gödöllői Új Forrás Polgári Kör a telekvá
sárláshoz hozzájárulván az első lépéseknél nyújtott támogatást, nevükben Raj Ta
más szólt az ünneplőkhöz. Hardy F. Gábor budapesti ügyvéd is köszöntőt mon
dott, végül az épület tervezőjének, Horváth Ferenc úrnak levélben küldött üzene
tét hallgatták meg a résztvevők. A lábnyiki gyerekek három legkedvesebb énekük
kel köszönték meg a Gyermekek Háza felépítését. A lábnyiki oktatás történetéről 
készült fotókiállítást tekinthették meg a résztvevők, majd közös ebéddel folytató
dott és végül estig tartó közös mulatsággal zárult az ünnep.

Reméljük, még 2-300 év múlva is felcsendülnek a csángómagyar énekek e ház 
falai között, s még akkor is lesznek Lábnyikban csángómagyarul és magyarul be
szélő gyerekek. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége ezért építette a Lábnyiki 
Gyermekek Házát.

Lábnyik, 2007. május 6. (www.csango.ro)

Idén is várjuk a jelentkezőket a moldvai csángó magyar gyermekek nyári táboroz
tatására. A tavalyihoz hasonlóan húsz, 10-14 éves gyermek érkezik augusztus 12- 
én Lábnyikból, hogy eltöltsön egy hetet a Balaton mellett. Jelentkezni Varga Im
rénél (06-20-941 28 69) vagy Bálint Sándornál (430 148 ill. 30 394 29 81) lehet.

Bálint Sándor

Méhen belüli anya-gyermek kapcsolat

Születés hete a Pannóniában
Thurzó Gáborné Ági, városunk védőnője sok kismama, anyuka és kisgyermek jó isme

rőse évek óta dolgozik azért, hogy a leendő édesanyák minél felkészültebben, magabizto
sabban, nyugodtabban váljanak anyává, és birkózzanak meg a szülés utáni időszak kisebb- 
nagyobb nehézségeivel. Ezért szervez a szülésre felkészítő tanfolyamokat. Ebben a hónap
ban a születés hete alkalmából Cseke Gabriella pszichológus asszonyt hívta meg, aki a Pan
nóniában tartott előadást a leendő és gyakorló anyukáknak.

A gyermek születésére, érkezésére a fogantatás előtti időszakban érdemes felkészülni. A 
magzat már a várandósság első pár napjában érzi az anya vele kapcsolatos gondolatait, ér
zéseit. Sokszor az anya még nem is tudja, hogy gyermeket vár, vagy bizonytalan, de a mag
zat már él és érez a szíve alatt. Az anya magzattal kapcsolatos negatív érzései, gondolatai, 
félelmei és bizonytalansága már a terhesség korai időszakában érzelmileg érintik a magza
tot, és igen súlyos esetben ennek testi tünetei is lehetnek.

A pszichológus asszony talán legfontosabb üzenete volt, hogy az anya már a szüle
tés előtt felveheti a kapcsolatot gyermekével. A baba és az anya között ki tud alakulni 
a néma párbeszéd. Az anya biztosíthatja magzatát szeretetéről, törődéséről, megnyug
tathatja, énekelhet és mesélhet neki. Egészen hétköznapi dolgokat is mondhat, például: 
megkérheti a babát, menjen egy kicsit arrébb, mert nyomja a veséjét. És ugyanígy meg
próbálhatja megérteni a baba igényeit, üzeneteit.

Ezért jó, ha az anya tervezte és kívánta gyermeke foganását, mert így nincsenek rossz 
érzései, vagy nem olyan erősek. Fontos, hogy a várandós anya lelki támogatást kapjon 
párjától, környezetétől, hiszen sok bizonytalanság kavarog benne: megváltozik a külse
je, nem tudja, mit fog kezdeni a babával, fél az életének gyökeres átalakulásától. Ha si
kerül megbirkóznia kavargó érzelmeivel, a babával való kapcsolata pozitív és erős lesz, 
és a szülés idejére szoros anya-gyermek kapcsolat alakulhat ki, ami mindkettőjüket átse
gíti a szülés nehéz, de magasztos pillanatain, és a későbbi „kinti” élet erre alapozódhat.

Olyan sok mindent szeretnénk ma megadni a gyermekeknek anyagiakban, tudásban. 
De igazán kiegyensúlyozott, érzelmileg érett emberekké az érzelmi sérülésektől men
tes, stabil, szeretettel teli anya-gyermek és családi kapcsolatokból érkező gyermekek 
válnak. Szabó Kalliopé

http://www.csango.ro


Pályázat Szent Imre születésének 1000. évfordulójára 
és a balatonalmádi Szent Imre templom ünnepére

Kedves Gyerekek, Szülők, Tanítók!
A Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia irodalmi pályázatot ír ki másodiktól hatodik osz

tályig általános iskolás gyermekek részére. A pályázat célja, hogy a gyermekek megismerjék Szent Imre éle
tét. Játékos formában szeretnénk közelebb hozni a ma gyermekéhez ezt a túlságosan távolinak tűnő szentet, 
a magyar ifjúság védőszentjét. A pályázat elkészítéséhez a Szentek életét, illetve az Árpád-kori legendák és 
intelmek (Osiris 1999) című kötetet ajánljuk, melyekben az első magyar szent családról, illetve Szent Gel
lért püspökről is találunk legendákat.

A gyermekek pályázatait korosztályonként értékeljük. A legjobbak jutalm a kirándulás Pannonhalmára, 
illetve átadunk még könyvjutalmat is. A pályázati díjkiosztásra 2007. június 30-án a Szent Erzsébet liget
ben (Öregparkban) kerül sor Templomünnepünkön. A pályázatok átvehetők mindkét általános iskolákban 
és a plébániákon. A pályázatok leadásának határideje: 2007. június 15. Cím: 8220 Balatonalmádi, Római 
Katolikus Plébánia, Óvári Ferenc utca 28. Kérjük, írják rá a borítékra: Szent Imre Irodalmi Pályázat.

Van, ahol tudják, van, ahol nem

A Nemzetközi Kolping Szövetség 
31. közgyűlése Alsópáhokon

A Kolping Mozgalom a közéletben és az egyesü
leti életben is tevékeny a házasság, a család méltá
nyos elismeréséért, védettségéért. Ebből fakad az 
alsópáhoki Kolping Szálló családbarát jellege és Ma
gyarországon jelenleg egyedülálló családközpontú 
árpolitikája és szolgáltatásai. A négycsillagos 
Kolping Szálló 9 hektáros kertje az esztendő minden 
napján gyermekzsivajtól hangos. Az ország első csa
ládbarát szállodája Alsópáhokon, Hévíztől 2 km-re 
található, és immár 11. éve látja vendégül a családo
kat. Évente több mint 11.000 gyermek pihen itt a szü
leivel. Május derekán egy hétig azok töltötték meg a 
450 férőhelyes szállodát, akiktől a családbarát szem
lélet gyökereit kapták. A szálloda tulajdonosa szelle
miségében és tevékenységében az egész világot át
fogó Kolping Mozgalomhoz kapcsolódik.

A Nemzetközi Kolping Szövetség 31. közgyűlé
se május 13-19. közt tartották meg Alsópáhokon. A 
31. közgyűlés a legnagyobb volt, melyet a Nemzet
közi Kolping Szövetség valaha megrendezett. Eb
ben az évben a Magyar Kolping Szövetség volt a 
vendéglátó, májusban 53 ország 320 küldötte talál
kozott egymással az alsópáhoki Kolping Szállóban. 
Ötévente egyszer ül össze a világméretű szervezet 
legmagasabb szintű bizottsága, hogy az elkövetke
ző időszak munkáját megtervezze, a legfontosabb 
teendőket meghatározza. Sor ország, mint például 
Moldávia, Ruanda, Costa Rica és Vietnám, először 
képviseltette magát a közgyűlésen. A mozgalom a 
következő 5 évre szóló feladatokat meghatározva a 
“Munka az élet szolgálatában” jelmondatot válasz
totta.

Vers- és prózamondó 
verseny

„Jó dolog az Urat dicsérni” jeligével a 
Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia a 
Szent Imre év alkalmából vers- és prózamondó 
versenyt hirdet. A nevezés feltételei:

- a versenyre szeretettel várunk mindenkit, aki 
kedvet érez a versmondáshoz;

- a jelentkezők két művet hozzanak magukkal, 
melyek közül az egyik kapcsolódjon a hit vagy a 
vallás élményéhez;

- az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja 
meg a 3 -  4 percet;

- a versenyre nemcsak Balatonalmádiból várjuk 
a résztvevőket.

A díjazottak értékes könyvjutalomban részesül
nek, és lehetőséget kapnak arra, hogy előadják pro
dukciójukat a 2007. június 30-án szervezett 
Templom ünnepen.

Jelentkezni lehet a Balatonalmádi Római 
Katolikus Plébánián 2007. június 15-éig,

e-mailben - szjanosatya@freemail.hu vagy 
levélben: dr. Óvári Ferenc u.28.

A verseny időpontja: 2007. június 23., 10 óra. 
Helyszíne: Balatonalmádi Szent Imre Templom. 
Címe: dr. Óvári Ferenc u. 47.

Édes anyanyelvünk...
„.. .Amikor Budapest üzleti negyedei hosszán alig 

találni magyar nyelvű feliratokat, akkor kell a tanítónak 
a magyar nyelvet fokozottabban megszerettetni. A gim
náziumokban műveltetni. Az újságírás nyelvét 
vigyázni. Anyanyelvünket nem privatizálni. Saját 
nyelvünkben kell az eddiginél sokkalta jobban 
megerősödni, hogy az Európai Unióhoz való csat
lakozásból ne önfeláldozás, ne egyensúlyvesztés 
legyen, hanem igazi egyensúly.”

Mezei András

1000 éve született Árpádházi Szent Imre herceg!
Boldog Gizella és Szent István király fiaként ezer éve született 

Szent Imre herceg, templomunk névadója.
Változatos programokon és előadásokon keresztül szeretnénk bemutatni 

az ünnepnapra érkezőknek a magyar ifjúság védőszentjének életét, 
mely élő példa mindannyiunk számára a mai napig.

Szeretettel várjuk Önt és családját!

A TEMPLOMÜNNEP ESEMÉNYEI:
2 007 . JÚNIUS 30 . SZOMBAT

Balatonalmádi, Szent Imre Templom és Szent Erzsébet-liget 

9:00 - 10:00 Gyülekezés a Szent Imre templomnál:
az ünnepnap résztvevőinek és előadóinak fogadása 

10:00 - 10:30 Szabó János plébános köszöntője,
a Kiskórus énekel a templom művészettörténeti bemutatása 

10:30 - 11:00 Ünnepi körmenet: átvonulás a Szent Erzsébet -ligetbe 
11:05 - 11:15 Köszöntői Keszey János, Balatonalmádi város polgármestere 
11:10 - 11:40 Színielőadás: Kiss György színtársulatának bemutatója 
11:50 - 12:00 Szent Erzsébet -  a rózsa Szent Imre a liliom:

Szabó János plébános beszél a szentekről és jelképeikről 
12:00 órakor Ebéd - meglepetéssel:

a Balaton vizéről csónakkal érkezik meg a hal és a kenyér 
13:00 - 13:30 Boros Gábor gitárművész előadása 
13.30 - 14.30 Barsi Balázs ferences atya előadása
14:00 órától Sétahajózás a Balatonon: Evangéliumi felovasás, közös éneklés 
14:30 - 14:40 Kis hittanosok a színpadon Karáth Gábor hitoktató vezetésével 
14:45 - 14:55 A pályázatok értékelése, eredményhirdetés 
15:00 -  15:40 Bóka Szabolcs előadása: mese kicsiknek és nagyoknak 
15:45- 16:10 „intelmek": fiatalok olvasnak fel részleteket Szent István

EGÉSZ NAPOS MŰSOROK:
Kirakodóvásár a Szent Erzsébet -ligetben.

Játékok, bábkészítés, kézműves-foglalkozás gyermekeknek

„Teljesítsd bennem akaratodat, ó Krisztus Isten!”

Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ

Pszichológiai szolgáltatásunk a nyári időszakban (július 01-től augusztus 
31-ig), szükség esetén telefonos egyeztetés után vehető igénybe.

Jogi tanácsadásunk július 01-től augusztus 31-ig szünetel, szeptembertől a 
megszokott rendben továbbra is várja a jogi segítséget igénylőket.

„Karógörbítő klub”. Ha elsőre nem sikerült, próbáld újra! Segítünk! Nyá
ri pótvizsga-felkészítő foglalkozások június és július hónapban igény szerin
ti tárgyakból általános iskolásoknak, stresszmentesen, térítésmentesen. Jelent
kezés, előzetes egyeztetés: Nagyné Farkas Andrea fejlesztő pedagógusnál a 
430-274-es telefonon, munkaidőben.

Nyári táborozás. A múlt havi számban megértő és támogató segítségüket 
kértük Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ által szervezett, hát
rányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekek nyári táborának megvalósításához.

Kérésünk értő fülekre, nyitott szívekre talált. A  "Kéznyújtás. Érted" közhasz
nú alapítvány számlájára érkezett pénz mellé kaptunk egy jobbító szándékú ja 
vaslatot is, hogy csekkeket helyezzünk el több, forgalmas, sokak által látogatott 
helyen. Ezt megfogadva készítettünk egy felhívó plakátot, és mellé elhelyeztük 
az adományozást lehetővé tevő csekkeket is. A legkisebb összeg is segítség! 
Kérjük, figyeljék plakátjainkat a közintézményekben, pénzintézetekben, postá
kon és a nagyobb üzletekben. Ha módjukban áll pénzbeli adományaikkal segít
sék a rászoruló gyerekeket a táborozáshoz. Kéznyújtás. Érted Közhasznú Ala
pítván. Adószám: 18938216-1-19. OTP Bank számlaszáma: 11748083- 
20022727. A gyermekek nevében köszönjük támogató segítségüket!

Rajzpályázat gyermekeknek
A Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia a Szent Imre év alkalmából 

rajz pályázatot hirdet gyermekeknek. A rajzok Szent Imre életének egy 
jelenetét mutassák be, vagy valamely Őt idéző gondolat képi ábrázolásai 
legyenek, A4-es méretben, tetszőleges technikával készítve. Kérjük, hogy a 
műveket legkésőbb június 20-ig juttassátok el a Balatonalmádi Római 
Katolikus Plébániára (Dr. Óvári Ferenc u. 47.). A legjobb alkotók értékes 
jutalomban részesülnek. Az ünnepélyes díjkiosztás június 30-án, a Szent 
Imre templomünnep délutánján lesz a Szent Erzsébet Ligetben (a volt Öreg
parkban).

mailto:szjanosatya@freemail.hu


József Attila

Nem, nem, soha!
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége, 
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre, 
Vérkeresztet festünk majd a határkőre 
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! - 
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ 
Teljes egészében, mint nem is oly régen 
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk! 
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem, 
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

(1922. első fele)

„Jövőnk a család”

Nagycsaládos hirek
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2007. április 26-án megtartotta évi rendes közgyűlését Az anyák 

napi megemlékezéssel egybekötött összejövetelen meghallgattuk az elnöki beszámolót, betekinthettünk 
Egyesületünk sokrétű tevékenységébe. Elfogadtuk a 2006. évi eredmény-kimutatást, a 2007-es költségvetést. 
Ismertettük a közhasznúsági jelentést.

Személycserékre is sor került az elnökség soraiban. Évtizedek óta aktívan dolgozó, jelenleg elnökhe
lyettesi tisztséget betöltő Tari Tiborné Kedves Renátának adta át a stafétabotot, Nágel Juditot pedig a titkári 
teendőre választottuk meg a leköszönő dr. Péterfia Katalin helyett. A 2007-es évre is dús programot állapí
tottunk meg, ezekről a megvalósulásuk idején fogok beszámolni. Tagságunk örvendetesen megfiatalodott, 
több kisgyermekes család csatlakozott hozzánk s a többieket is várjuk szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy 
közöttünk sok-sok élményben lesz része, öröme annak, aki soraink közé lép. Mi tudjuk, hogy a nagy család 
nem probléma, hanem a megoldás.

Ezúton mondunk köszönetet volt polgármesterünknek, dr. Kerényi Lászlónak, aki „civil családi pó tlék” 
címen évek óta támogatja tanuló gyermekeinket rendszeres pénz adományaival, és Kissvámosiné Elekes 
Viktóriának nagymennyiségű ruházati adományáért. Őket a NOE „B ölcső” díjjal jutalmazta.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének 
közhasznúsági jelentése

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének közhasznú tevékenysége a következő területeken való
sult meg: érdekvédelem, érdekképviselet; egyedi esetekben konkrét segítségnyújtás, konzultációk  
intézményekkel, önkormányzattal, hatóságokkal; adományok gyűjtése és közvetítése: ruházat, élelmiszer, 
háztartási fogyasztási cikkek stb.; kedvezményes üdülési lehetőségek biztosítása; kedvezményes színházlá
togatások; NOE rendezvényeken részvétel, saját helyi rendezvényeink szervezése; kapcsolattartás hazai 
társszervezetekkel; együttműködés helyi szervezetekkel a civil társadalom közös ügyeiben.

Felsorolt szolgáltatásainkat nem csak egyesületünk tagjainak, hanem minden érdeklődő és rászoruló 
részére nyújtottuk. Balatonalmádi városért az alábbi társadalmi munkákat is végezzük: a Föld napja alkal
mával részt vettünk a város kitakarításában, egyszerre több ponton is. Nemzeti ünnepeinken családjainkkal 
részt veszünk, koszorút helyezünk el. Védnökséget vállaltunk két városi játszótér felett, gondozzuk a mólónál 
lévő, és a Kövesalja utcai játszótereket.

dr. Péterfia Katalin

Fölszállt a füst...
Valami elindult. Május 2-án a Pannóniában 25 taggal szállodák, vendéglátók, 

társadalmi szervezetek és magánszemélyek megalakították a Balatonalmádi Tu
risztikai Egyesületet. Célját könnyű megfogalmazni. Almádi idegenforgalmának 
fellendítése. Mindenkire szükség van. Szállodásokra, vendéglátókra, cukrászok
ra, fodrászokra, kozmetikusokra, autószerelőkre, pékekre, lángossütőkre, piaci 
árusokra, rendőrökre, tűzoltókra, lokálpatriótákra és nem lokálpatriótákra.

Mindenkire!
Ha akarunk tenni városunk fejlődése, felvirágzása érdekében, tudunk is ten

ni. Egyedül és külön-külön, de talán együtt, összefogva még hatékonyabban...
A 9 tagú választmány legfőbb feladata az lesz, hogy minél több embert, vál

lalkozót, civil szervezetet keressen meg véleményét, közreműködését segítsé
gét kérve. Változásra van szükség. Most már ne sírjunk. Próbáljunk meg ne

vetni! Együtt!
Köszönetet kell mondani a sokszor öreg estébe nyúló, nem ritkán vitába torkol

ló műhelymunkát végző 11 tagú előkészítő bizottságnak, Balatonalmádi önkor
mányzatának, a képviselő-testületnek és idegenforgalmi bizottságának, nem utol
só sorban pedig a polgármesteri hivatal dolgozóinak. Természetesen nem marad
hat ki a település első embere, polgármesterünk, Keszey János sem, aki bekerült a 
9 tagú döntéshozó testületbe, a választmányba, mint egyenlő az egyenlők között.

Végül a megválasztott tisztségviselők névsorát is szeretném közreadni a 
Kedves Olvasóknak, Balatonalmádi lakosainak. Ha akad köztük ismerős, kér
jük, hogy az utcán, a buszon, a piacon, az üzletben, vagy akár a strandon is 
szólítsák meg őket és mondják el értékes véleményüket! Ha rajtunk múlik, 
megvalósítjuk...

Elnök Lőrincz József (Almádi Kertbarát Kör elnöke), elnökhelyettes Falu
si Péter (Villa Pax Szálló igazgatója). Választmányi tagok: Dudás Zsolt (Al
mádi Tenisz Klub elnöke), Horváth György (Immobau 2000 Kft. ügyvezető
je), Keszey János (Balatonalmádi polgármestere), Kulcsár Rita (Nereus Szál
ló igazgatónője), Mészöly Győző (Viktória Panzió tulajdonosa), Molnárné Pe
rus Zsuzsa (Cimbora Klub elnöke), Németh Zsolt (Magyar Marathon Klub 

elnöke). Ellenőrző Bizottság: vezető dr. Kutics Károly, tagok Gergely Adri
enn, Kajári Gyula.

Lőrincz József
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület elnöke

Budatavai szépkorúak
Az ismert sláger szerint -  mint tudjuk -  nem csak a 20 éveseké a világ, és 

ezt Balatonalmádi tényekkel is igazolja: ez év februárjában megalakult a 
Budatava Szépkorúak Klubja. Városunk fiatal településrészén sok idős ember 
lakik, s ők nyugdíjas éveikben is szeretnének közösségi életet élni. A klubala
kítás ötlete nem most született, hanem már évek óta formálódott Németh 
Jánosné -  vagy ahogy a legtöbben ismerik, Saci -  fejében. Nem véletlen, hogy 
a sok munka, szervezés után a klub elnökévé egyhangúan őt választották meg.

A klub megalakulásakor 45 hivatalos tagot számlált, de a létszám folyama
tosan emelkedik, hiszen a budatavai szépkorúak szívesen csatlakoznak a kö
zösséghez. Nem utolsó szempont, hogy a tagdíj csupán 100 forint havonta, s 
ezért az összegért kellemes kikapcsolódási és közösségi lehetőség nyílik meg 
a számukra. Felvesznek rokkant nyugdíjasokat és pártoló tagokat is, akik az 
időseket kísérik el a klubba.

Az összejövetelek helyszínét a Kommunális Kft. biztosítja a szépkorúak 
számára, a Rákóczi u. 43. sz. alatti telephely egyik tanácstermét a tagok már 
otthonosan berendezték, a volt Váci iskola és a Vörösberényi Általános Isko
la asztalokat és székeket adott a klub számára. Itt találkoznak minden pénte
ken 16 és 20,30 óra között, a hónap utolsó péntekén pedig ünnepelnek, név
napot és születésnapot tartanak, amolyan batyus bál módjára.

A Budatavai Szépkorúak Klubja ezúton mond köszönetet támogatóinak és 
segítőinek: Keszey János polgármesternek, Pandur Ferenc képviselőnek, 
Ujvári Györgynek, a V árosgondnokság intézm ényvezetőjének, Harsányi 
Lászlónak, a Kommunális Kft. ügyvezetőjének, Németh Bélának, a 
Vörösberényi Általános Iskola igazgatójának és Boros Gyulának, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnökének, aki az alakuló ülés levezető elnöke 
volt. És természetesen köszönet mindenkinek, akik eddig segített és ezután is 
támogatja a klub munkáját. Vincze Eszter

Bölcsek az államról
„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fog

va ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor 
az a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha 
egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nem
zetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas, vagy műveletlen."

Széchenyi István

„Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az állami ügyekben való részvé
telt, az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniük.”

Platón



Süssünk-főzzünk!
-  Öhlmann Ági rovata -

Tejszínes sonkás tészta
25 dkg tésztát 25 dkg kockára vágott sonkával szárazon a hőálló tálban ösz

szekeverünk. 2 dl főzőtejszínt összekeverünk 8 dl vízzel, sóval, pici borssal, 
és a tésztára öntjük. 10-15 dkg reszelt sajttal megszórjuk. 175 C fokon, előme
legített sütőben 30 percig sütjük. Sonka helyett készíthetjük darált hússal vagy 
brokkolival.

Krumplis pogácsa
Hozzávaló: 10 dkg margarin, de lehet zsír is, 20 dkg főtt áttört krumpli, 30 

dkg liszt. 3 dkg élesztőt felfuttatunk egy pici cukros tejben. Mindezt össze
gyúrjuk, adunk még bele 1 jó  kiskanál sót, és 1-2 kanál tejföllel tésztát gyú
runk. Picit pihentetjük. Néhányszor meghajtogatjuk. Kisodorjuk ujjnyi vas
tagságúra, késsel jó l bevagdossuk, kiszaggatjuk, megkenjük tojással. Amíg a 
sütőt előmelegítjük, még pihen a pogácsánk. Szép pirosra sütjük. (Anyósom 
receptje. Csak úgy hívjuk, hogy a 10, 20, 30.)

Krémes béles
25 dkg margarint 8 dkg liszttel összedolgozunk, tégla alakúra formáljuk és 

hideg helyre tesszük. 22 dkg lisztet, 3 dkg margarint, 1 tojást, 1 kávéskanál 
ecetet, 1 kiskanál sót langyos vízzel összedolgozzuk és rétestésztát gyúrunk 
belőle. 20-25 percig pihentetjük. Nem túl vékonyra kisodorjuk és a hidegről 
a margarint a közepébe rakjuk. 5-6-szor hajtogatjuk, majd 2 részre osztjuk, és 
nagy tepsi hátán sütjük. (Legyen ropogós!)

Krém. 6 tojás fehérjét 18 dkg cukorral kemény habbá verjük. Közben 8 dl 
tejet 18 dkg cukorral felforralunk egy nagy lábasban. 3 dl tejet, 4 csomag va
nília pudingot simára keverünk és felfőzzük az előzőleg felforralt tejjel. A tűz
ről levéve még forrón beledolgozzuk a tojások habját. Félig kihűlten megtölt
jük a lapot vele. (Kucserka Kati receptje.)

Humorzsák
Magyarországi történelem érettségi tételek 2085-ből
- Győzike vagyonosodása és az etnobiznisz összefüggései.
- Fejtse ki részletesen, hogyan “fúrta el” Magyarország sorsát Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
- Ismertesse részletesen a századforduló médiájának egyetemes kultúrtörténeti 

alkotásait (Big Brother, Való Világ, Fókusz, Aktív, Dáridó, Fásy Mulató), és azok 
pozitív hatásait a kor társadalmának szellemiségére, intelligenciaszintjére.

- Anettka és a kozmosz közti viszony a 21. században.
- Döntse el, melyik évben volt nő, és melyik évben volt férfi Terri Black.
- Balázs vs. Mónika show. Melyiknek volt nagyobb a nézettsége és közerkölcsformáló hatása?
- A Barátok közt című sorozat 102 542. részének részletes bemutatása a 21. század végén!
- Miért részesíti előnyben a roma többségi társadalom az idegen hangzású keresztn

eveket? (Pl. Eszmeralda, Rozalinda, Izaura, Pamela, Szamanta, illetve Vinettú, 
Szándokán, Hoszéármándó, Ronáldó, Maradona.)

- Melyik magyarországi mestermű vált a világörökség részévé a 21. század közepén?
-  Kiszel Tünde Donácska naptársorozata; A 4-es mélyvasút frissen átadott, Panama

díjas első szakasza; A Chuck Norris-híd.

Két név: Dévényi, Horváth
Az egyik őszi Új Emberben nekrológ jelent meg Dalos László tollából Dévényi 

László halálára. Ki volt Dévényi László?
Gyermekszínészként kezdte pályáját: 1936-ban Móricz Zsigmond Légy jó mind

halálig című regényéből készült filmben alakította Nyilas Misit. Az emberformáló 
remekművet követték azok a filmek, amelyek gyermekhősét ugyancsak Dévényi 
László formálta meg. Pár év múlva maga Dévényi László is filmes szakember lett.

A nekrológból szándékosan emelek ki egy rövid idézetet: „Érettségi után beiratkozott 
a bölcsészetre: együtt hallgattuk a feledhetetlen Horváth János professzor előadásait”.

Ki volt Horváth János? A Révai lexikon tömörítésében: „Horváth János 1878-
1961., irodalomtörténet író, esztéta, kritikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. A szel
lemtörténeti irodalomkutatás legkiválóbb magyar képviselője”.

Sikerült felvennem a kapcsolatot dr. Korompay H. János tanár úrral, aki Hor
váth tanár úr egyik unokája. Ahogyan írja  kedves levelében: „...egyik fő teendőm 
az ő hagyatékénak gondozása, és megjelentetése. Az MTA Irodalomtudományi In
tézetben dolgozom...”

A továbbiakban arról is felvilágosít, hogy nagyapja összegyűjtött műveit az 
Osiris Kiadó jelenteti meg folyamatosan évről évre, a negyedik az idén karácsony
ra jelenik meg.

A legismertebb Horváth-művekről van szó: A magyar irodalom fejlődéstörté
nete, a verstani munkái, vagy a reformáció jegyében írt művek. Az Eötvös 
Kollégium-i évekről szintén készült könyv, és átfogó életrajzzal is gazdagodik az 
irodalom, s mi almádi-káptalani emberek.

„Káptalan számomra a világ középpontja: először 1948 nyarán, fél éves korom
ban lehettem ott, és azóta is igyekszem a lehető legtöbb időt ott tölteni...” — írja 
Korompay H. János.

Köszönetét fejezte ki, hogy az Új Almádi Újság érdeklődik tudós nagyapja felől.
Büszkék lehetünk, hogy laktak és nyaraltak itt nagy emberek. Bajcsy Gézáné

Almádi horgásznapló
Az idei évben is lehetőséget kaptak a horgászok, hogy a Balatoni Hajózási 

Zrt. kikötőiben horgászhassanak. Azonban nyártól meghatározott horgász
rend szerint tehetjük ezt, amit a későbbiekben a kikötők területén több helyen 
is kifüggesztenek. Elsősorban a tisztaságra és a hajózási útvonalakon történő 
horgászatra fog kitérni. Legyünk figyelmesek és maradéktalanul tartsuk be 
ezeket a szabályokat, hisz nem lenne jó, ha saját hanyagságaink miatt tiltanák 
meg a későbbiekben a horgászatot a kikötők területén.

Még előző hónap végén, április 28-án volt a hagyományos évadnyitó házi 
bajnokság a Horgásztanyán. Szép időben, jó  hangulatban 27 versenyző mér
te össze tudását. A felnőttek csónakból, a női, ifi és gyermek kategória részt
vevői a stégről horgásztak. Felnőtt kategória (17 induló): I. 5020g Szenthe 
Zoltán, II. 3540g Németh István, III. 3000g Keő Ferenc. Női kategória (3 in
duló): I. 860g Herczeg Lászlóné, II. 70g W isniewski Ildikó, III. Bánkuti 
Béláné. Ifi kategória (3 induló): I. 3220g Herczeg Erzsébet, II. 2020g Rácz Ri
chárd, III. 1480g Németh Ádám. Gyermek kategória (4 induló): I. 1880g 
Bánkuti Heimann Regina, II. 1800g Németh Panni, III. 1760g Kollár Bende
gúz, IV. 1480g Major Miklós.

Az évadnyitó versenyünk után egy héttel, május 5-én az almádi horgász
egyesület adott otthont a szintén hagyományos egyesületi vezetők versenyé
nek. 13 egyesület 38 versenyzője próbált szerencsét a Négyméteres partsza
kaszon. Sajnos az időjárás itt már nem volt annyira kegyes. Hajnalban még az 
eső esett, de reggel is felhős, enyhén szeles időben kezdték meg a horgásza
tot a csapatok. Az első két órában a halak tüntetőleg más vizekre vonulhattak, 
fogás nem igen akadt. A verseny második felében azonban itt is, ott is fogták 
a keszegeket, kárászokat, így végül nem maradtak teljesen hal nélkül a kitar
tó horgászok. Végül egyesületünk vezetőségének csapata (Keő Ferenc, dr. 
Szenthe Zsolt, Rőth Antal) bizonyult a legeredményesebbnek. I. 3200g Bala
tonalmádi Sporthorgász Egyesület, II. 1530g Veszprémvidéki Horgász Egye
sület, III. 1400g Csabrendek-Sümeg Sporthorgász Egyesület. Legeredménye
sebb csapattagnak dr. Szenthe Zsolt bizonyult 1620g összefogással. A ver
senyről bővebben a www.hevmesz.hu honlapon olvashatnak.

A Veszprém megyei válogató versenysorozat első négy fordulója is lezaj
lott az elmúlt hónapban. Helyszínenként két-két fordulón bizonyíthatnak a 
horgászok. Április 29-én Akaiiban Szenthe Zoltán, Borszuk József, Rácz Ri
chárd, Herczeg Erzsébet és Major Miklós indultak a versenyen, ahol csak a 
gyűrűs botos horgászat volt engedélyezett. Május 13-án Várpalotán, a Nagy
bivalyos horgásztavon került sor a következő fordulóra, amin egyesületünk
ből Bánkuti Béláné, Hóczik Gyula, Szenthe Zoltán és Rácz Richárd vettek 
részt. Az utolsó válogató verseny a Velencei tavon kerül megrendezésre, ami 
után eldől, kik lesznek a Veszprém megyei csapat tagjai.

Számfira Balázs

...ÉS MÉG EGY JÁTSZÓTÉR!
A lap májusi számának megjelenése óta sok minden változott a Széchenyi 

liget új játszóterén. A balesetveszélyt okozó kavicsot elhordták, a gumilapo
kat lesöpörték. Megtudhattam, hogy a játszótér tervezésénél elsődleges szem
pontként szerepelt, hogy későbbi időpontban más korcsoportú gyermekek ré
szére is bővíthetővé váljon a jelenlegi kerítés dél-nyugati irányába. ígéretet 
kaptam, hogy amint lehetőség nyílik rá, padokat és szemeteseket helyeznek a 
belső térre, illetve a hibákat mihamarabb kijavíttatják.

Köszönet a gyors reagálásért! Bízom benne, hogy a Polgármester Úr és a 
képviselőtestület gyermekeink iránti pozitív hozzáállását az oktatási intézmé
nyeink komoly gondjainak megoldásában is megtapasztalhatjuk...

Itt a nyár, s aki lesétál a Wesselényi strandra, nem csak a hullámzó Balaton
ban gyönyörködhet, hanem egy fantasztikus vadonatúj játszótérben is. Itt az
tán minden korosztály megtalálja a neki való játékot, s a hatalmas homokozó 
odavonzza a mezítláb futkározó gyermektalpakat. (Ennél hatásosabb terápiát 
nem is lehetne találni a lábboltozat erősítésére.)

Ahelyett azonban, hogy részletezném, mennyire fejlesztik ezek a látványos 
játszóeszközök gyermekeink erejét, ügyességét, hadd idézzem 6 éves kisfiam, 
aki félóra folyamatos mászás, kúszás, csúszás, ugrálás után felkiáltott:

- ANYA, EZ EGY IGAZI KALAND V ÁR!
Kunné Solti Éva

Nők A Balatonért Egyesület

Felhívás, hírek
Értesítjük a település lakosságát, hogy június hónaptól minden leadott 5 liter 

használt olajat 1 liter friss olajra cserélünk. A leadás továbbra is az Ottilia 
Étteremben hétköznap délutánonként.

Ne feledjék, hogy a Virágos Városért cím elnyeréséért várjuk a nevezéseket, 
jelöléseket, akár telefonon (574 365), akár személyesen az Ottilia Étteremben. 

Sok sikert a szép kertekhez!
Szokola Julianna 

NABE Balatonalmádi csoport

http://www.hevmesz.hu


Ismét nyári tábor!
A Herkules Sportegyesület ebben az évben is megrendezi hagyományos 

sportos nyári táborát 6-12 éves gyerekek számára. Ezzel az a célunk, hogy az 
ebbe a korcsoportba tartozók felügyelet alatt legyenek, amíg a szülők dolgoz
nak, legyen kellemes és hasznos elfoglaltságuk és ismerjék meg a helyi és a 
kissé távolabbi környezetüket, nevezetességeket is. A műsorban a helyi túrák 
m ellett állatkerti séta, várlátogatás V eszprém ben, hajókirándulás 
Balatonfüredre (Jókai-kilátó és Lóczy-barlang látogatása), buszos kirándulás 
Csesznekre, Nagyvázsonyba (várjáték megtekintése), bobozás, lovaglás, ko
csizás, strandolás és a két hetes program befejezéseként sátorozás szerepel. A 
napi elfoglaltság reggel 8 órakor kezdődik és délután 3-ig tart. Részvételi díj 
2.200 forint naponta, az egész tábor 22.000 forint, ez az összeg tartalmazza a 
belépők utazási költség, felügyelet és az ebéd árát. Lehetőség van csak az első, 
vagy csak a második hét, vagy akár egy-egy napi részvételre is.

A tábor időtartama: 2007. június 25-29., illetve július 2-7. (hétfőtől pén
tekig, illetve hétfőtől szombatig). Jelentkezés a 70/7755-387-es, vagy a 
30/9574-830-as telefonszámon. Táborvezetők: Solti Éva testnevelő tanár és 
Felber Gyula sportszervező.

Teniszbál 1940

Fényképfelvételt kaptunk, amely 1940-ben készült az almádi teniszbál nyitópár
jairól. Balról jobbra láthatók (fölsorolás a kép hátlapján): Wuchetich Éva-Thaler 
Gyuszi, Menzel Ilonka-Györgyi Zsolt (az oroszok a házuknál 1945-ben megölték), 
Perényi Cica-Frank Ottó, Bertalanffy Juci-Bucsányi Tibi, Wéber Csöpi (a képet 
tőle kaptuk)-?, Fritz Márta-Németh Lóránt, Márkus Éva-Weber Gabi. Középen 
(elöl ül) Balogh Gyurka. (Közreadó Majbó Gábor.)

Serdülő és ifjúsági 
versenyvitorlázóink
Szeretnék egy balatonalmádi gyerekekből álló kis közösséget bemutatni, akiket 

az iskolatársi, baráti kapcsolatokon túl egy közös dolog, a versenyvitorlázás sze
retete és eredményes művelése köt össze.

Bors Máté, Herendi Patrik, Huszka Mátyás, Kerekes Attila, Vadnai Benjamin, 
Wolf András a 2005. évben, Vadnai Jonatán a 2006. évben, Wolf Szabolcs a 2007. 
évben kezdett igazolt versenyzőként, optimist hajóosztályban versenyszerűen vitor
lázni. Az almádiakon kívül a csapat tagjai a solymári Gyapjas Balázs és Gyapjas 
Zsombor. A gyerekek 12 éves korig serdülő, 13-15 éves kor között ifjúsági vitorlá
zóként vesznek rész a regattákon. A fiúk közül Matyi, Patrik és András ifjúsági, a 
többiek serdülő korosztályúak. Sajnos városunkban nincs, illetve 2005-ben nem volt 
ifjúsági vitorlás egyesület, ezért a gyermekek a Nitrokémia Vitorlás Klub tagjai.

A srácok nagy lelkesedéssel, bátorsággal végzik az edzésmunkát. Tanulják és 
folyamatosan fejlesztik a hajóvezetés technikáit, a hajó- és a vitorla-beállítás for
télyait, elméleti és taktikai ismereteiket. Hodács Attila - optimist hajóosztályban 
volt magyar bajnok - edző-vitorlázó személyében a klub és a szülők megtalálták 
azt a gyermekek lelkesedésével azonosuló fiatal szakembert, aki a felkészülésüket, 
edzésmunkájukat irányítja.

A tehetség, a szorgalmas és kitartó munka rövid időn belül sikereket hozott a kis csa
patnak, így már az első, a 2005. évi magyar bajnokságon szép eredmények születtek. 
A fiúk a 87 versenyzőt minősítő magyar ranglista első felében szereztek helyezéseket, 
Vadnai Benjamin az abszolút 9. ranglista helyezésével bekerült a válogatottak közé.

A csapatból Benjiről külön is szólnunk kell, hisz az eddig elért eredményei alap
ján kiugróan tehetséges versenyző rejlik benne. 2006-ban a magyar ifjúsági vitor
lázás történetében az elmúlt 20 év legjobb nemzetközi eredményét érte el, 132 in
duló közül az előkelő 20. helyezést szerezte meg a hollandiai Workumban meg
rendezett Optimist Európa Bajnokságon. Kívánjuk neki, hogy az idei görögorszá
gi EB-n is hasonló sikereket érjen el.

A 2006. év további fejlődést hozott a csapat életében. Az országos ranglista ered
mények korosztályok szerint, serdülő: Vadnai Benjamin 1., Huszka Mátyás 2., 
Bors Máté 6., Wolf András 8., Kerekes Attila 10., Vadnai Jonatán 23.; ifjúsági: He
rendi Patrik 11., tehát a csapat zöme korosztályában az első tíz versenyző közé ke
rült. A válogatott versenyzők száma háromra emelkedett: Bors Máté, Huszka Má
tyás és Vadnai Benjamin személyében. A válogatottat, korosztálytól függetlenül a 
79 fős ranglistából, a ranglista versenyek, és a magyar bajnokság eredményeit ösz
szesítve az első tíz legjobb versenyző alkotja.

Az idei évben is igen aktív volt a csapat, februárban és márciusban, külföldi 
edzőtáborokban és versenyeken vettek részt az Adrián. A folyamatos felkészülés 
eredményeként az idei első ranglista versenyen a csopaki Egis Kereked kupán 
Vadnai Benji az abszolút első helyezést szerezte meg, ifjúsági korosztályban 
Huszka Matyi a 3. Herendi Patrik a 9. Wolf András a 10. serdülő korosztályban 
Bors Máté a 3. Kerekes Attila 5. Vadnai Jonatán 7. helyezett lett.

Az évadnyitó versenyt szintén Vadnai Benji nyerte, és öccse a 10 éves! Jonatán 
állt a dobogó 3. fokán így már mindkét Vadnai fivér dobogós sikerét ünnepelhet
tük. Ezen a versenyen Máté a 4. Attila az 5. helyet hozta.

2006-ban a zánkai csapatbajnokságon - Hátsó sor balról jobbra: Hodács A t
tila edző, Bors Máté, Herendi Patrik, Nagy Dalma, W olf András, Kerekes A t
tila. Első sor balról jobbra: Gyapjas Zsombor, Huszka Mátyás, Gyapjas Ba
lázs, Vadnai Benjamin, Vadnai Jonatán.

A fiúk a nemzetközi mezőnyben is megállták a helyüket, áprilisban a szlovéniai 
Portorozban az Eastem Ragattán 300 induló hajóból Kerekes Attila a 70. Huszka Ma
tyi a 85. Bors Máté a 102. Wolf András a 107. Vadnai Jonatán a 144. Herendi Patrik 
a 217. helyet szerezte meg. Ugyanebben az időpontban Vadnai Benji az olaszországi 
Garda tavon megrendezett nemzetközi versenyen az 560 (!) indulóból az abszolút 99. 
helyen végzett. Májusban Szerbiában a Palicsi-tavon rendezett dél-kelet-európai opti
mist bajnokságon igen „pörgős” szélviszonyokban a 66 induló közül abszolút sorrend
ben Benji a 2., Máté az 5., Matyi a 11., Attila a 20. helyezést szerezte meg.

Nagy izgalommal várjuk pünkösdkor a Fertő tó ausztriai részén, Nezsiderben 
megrendezendő Spring Cup eredményeit, hisz a csopaki után ez a második válo
gató verseny, amelynek eredménye befolyásolja az Európa-, illetve a világbajnok
ságra utazó keret összetételét.

Hajrá fiúk, jó szelet! Kerekes Csaba

Júniusi sportnaptár
06.10..15:00: Balatonalmádi-VFC A ifjúsági labdarúgó mérkőzés - Focipálya
06.10..17:00: Balatonalmádi-VFC A felnőtt labdarúgó mérkőzés - Focipálya
06.11., 13:00: Tanévzáró kupa gyerek focitorna - Alsóörs 
06.14-16.: Balaton kupa és Fekvenyomó csapatbajnokság - PKKK 
06.22-24.: Országos Ötlabda verseny
06.30.: Korosztályos Tenisz Egyéni Megyebajnokság - Teniszpálya 
07.01.: Korosztályos Tenisz Páros Megyebajnokság - Teniszpálya
07.06-08.: Pedagógusok Országos Teniszversenye - Teniszpálya
07.07., 19:00: Esti félmaraton - Maraton Yacht Club
07.07.: Balaton Vízikamevál Almádi átevező túra - Maraton Yacht Club
07.07-15.: Balaton Masters Games - Maraton Yacht Club

Nyári szünet a 
Művészetbarátoknál

A Művészetbarátok helyi csoportja júniusban, júliusban és augusztusban 

nyári szünetet tart -  tájékoztatta lapunkat az egyesület vezetője, Láng Miklós.



Gimnáziumi hírek
A felsőbb évesek angol versenysikerei után a „gólyák” is kitettek magukért 

a győri országos angol két tannyelvi versenyen. Dávid Dóra 9/A, Varga Béla 
9/B és Rozgonyi László 9/A osztályos tanulók a 4., 5. és 6. helyezést érték el, 
ami az angol munkaközösség érdeme is.

A Gordiusz matematikai versenyben megyei első helyezést értek el és or
szágos sikereket mondhatnak magukénak a gimnazisták. Márczi Péter 9/B, 
Tóth Anett 11/A, Mózes Pálma 11/A, Táncsics Judit 13/A és Bősze Katalin 
13/B osztályos tanuló első, illetve második helyezései alapján felkészítő szak
tanáraik, Balogh Andrea és Várkuti Attila elismerő oklevelet vehettek át.

Nőgyógyászati szakrendelés
Balatonalm ádiban a nőgyógyászati szakrendelés határozatlan időre 

megváltozik! A szerdai rendelés délután 14,00-19,00 óráig tart, rendel dr. 
Beleznay Gábor főorvos. A hétfői és csütörtöki rendelés változatlan!

„ C I P Ő M Á N I Á S O K "  F I G Y E L E M ! !

A CIPŐVILÁGBAN
június 8-17-ig HIHETETLEN AKCIÓK!! Kivétel nélkül!!!

Minden gyermek bőr szandi-cipő, férfi-női bőrcipő, bőrpapucs, bőrszandi 

30% árengedménnyel kapható!

Főként Magyar Termékek óriási áruválasztékával, 

udvarias kiszolgálással várjuk kedves vevőinket, 

hétköznap 9 és 19 óra között! Szombaton 9-14 óráig!

CIPŐVILÁG
B.almádi, Baross u. 11 (központ)

Balatonfűzfő-Tobruk a 71-es út mellett 
Faiskolai árudával szemben

INGYENES TANÁCSADÁS

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ SZÜNNAP 

KEDD-PÉNTEK 8-16 h 
SZOMBAT 8-14 h 
VASÁRNAP 8-12 h

Tel.: 06/20/327-93-32

TERMÉKEINK:
• növényvédő szerek, műtrágyák
• vetőmagok, műsövény
• kerti és hobbi szerszámok
• virágcserepek, balkonládák
• öntöző felszerelések, permetezők
• festékek, hígítók, festő szerszámok
• villamos és víz-szerelvények
• kötözők, kötelek, tömlők
• szegek, csavarok, láncok

BALATONALMÁDI 
PANNÓNIA KULTURÁLIS 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL, JÚNIUS
Június 15-16-17. péntek -  szombat -  vasárnap - GOMBFOCI VARÁZS. Gombfoci és szektor
labda bajnokság Balatonalmádiban minden korosztály számára. Helyszín: Pannónia előcsar
noka és nagyterme. Péntek 11 óra -  kiállítás megnyitó. Péntek 14— 20 óra: nyílt gombfoci be
mutató iskolásoknak. Szombat -  vasárnap 10-18 óra között: szektorlabda bajnokság. Rende
zők: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a Magyar Szektorlabda Szövetség. A gomb
foci az 1900-as évek elejétől ismert Magyarországon, és mint egyfajta hungaricum, a mai na
pig is kedvelt időtöltés hazánkban. A szabályok rendkívül futballszerűek, a játék egy valódi fo
cimeccs hangulatát idézi. Rendezvényünkön mindenki felidézheti gyerekkori élményeit, illetve 
megismerve a játék szabályait, lehetőség van gyakorlásra, sőt részt venni egy amatőr gomb
focikedvelőknek rendezett versenyen. Ugyanitt megtekinthető az ország legjobb versenyzőinek 
vetélkedése egy meghívásos szektorlabda (hivatalos gombfoci) versenyen is.
Júniusi 16. szombat 20 óra - TANÉVBÚCSÚZTATÓ ÉS NYÁRKÖSZÖNTŐ. HANGVERSENY A 
MEPHISTO EGYÜTTESSEL. Helyszín: Városház tér.
Június 17. vasárnap 18 óra - ALMÁDI SÉTÁK KOVÁCS ISTVÁNNAL -  Ismerjük meg váro
sunkat! A séta a Pannónia elől indul!
Június 22-24. szombat-vasárnap 10-22óráig - PÉTER-PÁL NAPI VIGADALOM. Helyszín: Szt. 
Erzsébet Liget (Öregpark). Információ: Molnárné Perus Zsuzsa -  70/455-41-00. A tárgyal
kotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művészetek hagyományos Bala
ton parti ünnepe az „Almádiért” Közalapítvány, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület, 
és Balatonalmádi város polgárai rendezésében. A rendezvény házigazdái a Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület mesterei. A rendezvény fő attrakciója a Szent Iván éji mulatság. 
Június 25. -jú lius 1. hétfő -  vasárnap - WORK SHOP BALATON. Nemzetközi filmes tábor Al
mádiban. A tábor helyszínei: MMI Martinovics úti továbbképző háza valamint a Pannónia 
nagyterme. Keddtől péntekig 19-21 óra között konzultáció, filmvetítés és előadás a Pannóni
ában. Június 26. kedd 19 óra - A Polifilm Műhely bemutatja: Merza Gábor: Gyalu, Gábeli Ta
más: Túlvilágvég, Gábeli Tamás: Szexárdi balladák. Június 27. szerda 19 óra - Cseh, lengyel 
és szlovák fiatal filmesek alkotásai. Június 28. csütörtök 19 óra - Szőke András: Helyfogla
lás, avagy a mogyorók bejövetele. Június 29. péntek 19 óra - Fejezetek a magyar filmtörté
netből -  Nádasy László: Jancsó Miklós (portré). Június 30. szombat 19 óra - Kovács István: 
Szűzijáték. A Pannóniában rendezett filmvetítésekre a belépés díjtalan! A Work Shop Balaton 
rendezvényét az International Visegrad Fond támogatta. További információ: Rudas Attila -  
70/252-27-37 valamint Merza Gábor filmes szakreferens, Magyar Művelődési Intézet Tel.: 
1/201-56-92; 20/992-66-12; E-mail: merzag@mmi.hu
Június 30. szombat- TEMPLOMÜNNEP Helyszín: Szt. Erzsébet Liget (Öregpark). Szervező: 
Római Katolikus Plébánia Hivatal -  88/438-435.

Kedves Almádiak! Figyelem!
Bizonyári velem együtt sokan őrizzük még 

a valamikori HATTYÚ Vendéglő emlékét.

Ezúton keresek valamilyen régi tárgyi emléket ebből a - távolból 

olyan idilli - világból. Egy fényképet, egy régi, írógépen indigóval 

másolt étlapot, szalvétát vagy hasonló régi emléket 

a múltból a valaha volt Hattyú Étteremből.

Kérem, akinek van ilyen vagy hasonló tárgya, csak egy másolásnyi 

időre adja kölcsön nekem! Köszönöm előre is.

W inkler Misi, 06 20 9281-658, mwinkler@t-online.hu

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:merzag@mmi.hu
mailto:mwinkler@t-online.hu


Jó volt újra köztetek!
Május 19-én tartotta 30 éves osztálytalálkozóját a Györgyi Dénes Általános 

Iskolában 1977-ben végzett két osztály.
Győry Ildi és Szekér Zita már jó  időben személyesen, s egy akkori osztá

lyképpel ellátott meghívóval invitálták meg az akkori, ma már idős, nyugdí
jas tanáraikat. A jó  szervezés eredménye, hogy még a külföldön élő osztá
lytársak, s a hazaiak is szép számmal, egymásnak örülve eljöttek

Érdekesek voltak életükről, családjukról, munkájukról szóló beszámolóik. 
Ezután a közös vacsoránál folyt a beszélgetés. Nekünk, a volt tanároknak jól 
esett, ahogy szeretettel körülvettek bennünket, emlegetve sok akkor kapott 
ismeretükre, amit aztán tovább tudtak bővíteni, s a jellemformáló nevelési 
beszélgetésekre, a diák-csínytevésekre. Jó érzés volt, hogy ennyi év után is 
ugyanolyan tisztelettel, szeretettel emlékeznek ránk. Minden itt lévő volt 
tanítvánnyal beszélgettünk, s jól esett a belőletek felénk áradó szeretet.

Köszönjük Nektek a szép délutánt és estét! Reméljük, hogy a legközelebbi 
találkozó is ilyen emlékezetes lesz.

Az ott lévő kollégáim nevében is: Földes Jenőné Magdi néni

Óvodások a Szabó pékségben
Előzetes m egbeszélés után összegyűjtöttük óvodánk nagycsoportosait, 

akikkel ellátogattunk városunk egyik nevezetes pékségébe. Éva néni már várt 
bennünket, sok gyermeket ismerősként üdvözölt. Először m egmutatta az 
üzletet. Itt lehet a kész kenyeret és péksüteményt megvásárolni. Igen ám, de 
hogy kerül oda, mi mindenen megy keresztül a búza, mire kenyér lesz belőle? 
Most megnézhettük a nagy liszteszsákokat, a dagasztógépet, a kovászt, amitől 
összeáll a kenyértészta. Láthattuk a polcokon a sok-sok szakajtót, amikben 
kelnek a kenyerek. Majd a kemence is nagyon érdekes volt, a hosszú nyelű 
lapátokkal izgalm as látványt nyújtott. M indehhez hozzátársult Éva néni 
élvezetes elbeszélése, magyarázata. A gyerm ekekben fölm erülő sok-sok 
kérdésre nem győzött válaszolni. Végül Éva néni megkínált bennünket sajtos 
kiflivel és kaláccsal, ezzel még emlékezetesebbé téve ezt a kirándulást.

Köszönet a bemutatásért és a finom falatokért. Ezután majd még jobban 
megbecsüljük a kenyeret, ami az asztalunkra kerül!

Az Óvodások nevében
T. Cs.

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K  !
Ú j címünk:BarossG.u.29. 

(Az Orvosi rendelővel szemben)

bontás nélküli javítása

legkorszerűbb anyagokkal, 10-12 éves garanciával

 és referencia munkával, rövid határidővel vállaljuk. 

Telefonon történt egyéztetés után ingyenes belyszíni felmérés.

A Veszprémi Autós Motoros Iskola Kft.
intenzív elméleti tanfolyamot indít:

(személygépkocsi, motorkerékpár, smkp kategóriában)
2007. június 14-én 17 órakor 

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

Diákok, figyelem! Az elméleti tanfolyam intenzív, foglalkozást minden hétköznap 
tartunk, hogy gyorsabban elkezdődhessen a gyakorlati képzés!

Érdemes nálunk tanulni, mert 
2006-ban az almádi elméleti tanfolyamok eredményessége 83% volt. 

Iskolánk kedvező áron folyamatosan indít tanfolyamot „C“ „C+E“ kategóriában is! 
Erről, és egyéb kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy telefonon! 
Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 K, Cs: 13-17 Tel.: 06/20/ 471 -6988 

OKÉV reg. sz..: 19-0007-06

E S ZTE R LÁ N C
VIRÁG - AJÁNDÉK

Értesítem kedves vevőimet, hogy a 
Hattyú virág

ÁTKÖLTÖZÖTT
a Baross G. út 54-be.

(volt zöltségbolt helyére)

Szolgáltatásaink:
csokrok, alkalmi csokrok, 
esküvői dekorációk, 
koszorúk, 
telefonos rendelés, 
házhozszállítás

Nyitva tartás: H-P: 7-18, Sz: 7-17, V:8-12 

Üzletvezető: Kochné Török Eszter 
06/30/2264639

www.autobonto-siofok.hu

Autóbontó-Siófok

Gépjárművek 
forgalomból történő 

végleges kivonásához
Bontási Átvételi Igazolás

kiadása.
Az átvétel ingyenes! 

A gépkocsi beszállítás is 
ingyenes!

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

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

http://www.autobonto-siofok.hu


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: 2 0 -93 2 -44 1 1 , 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. 6 .15 ., 18 óra 
Tanfolyamkezdés: 2007. 6 .  20., 16 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

Vállaljuk családi és társasházak, 

nyaralók teljes körű átalakítását, 

felújítását.

Ács-, tetőfedő és bádogos munkála

tok szakkivitelezése, kőműves és 

burkoló munkák, festés, mázolás, 

tapétázás, kertrendezés, fakivágás.
Budapesti é s  vidéki referenciákkal:

www.tgp-alpin.hu

K apcsolat: Bőhm Ferenc 20/9437-376  
Tóth Csaba 70/3899-278
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Gondot okoz  a nyáriszünet az  óvodában? 

Nem tud szabadságra menni?

A  V a r a z s s z ig e t  

M agánóvoda és Bölcsőde 
BALATONALMÁDIBAN
Június 4-tő l játszóházzal várja 

a kicsiket és nagyobbakat - kreatív 

készségfejlesztő játékokkal, 

családias környezetben.

Érdeklődni:

Putz Andrea 30/2 82-44451

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.

p
PC Doktor
Farkas László; Balatonalmádi 
0670 /  3674 - 827. 
www.pcdok.hu
E-mail:pcdoktorinfo@gmail.com

- Számítógépek javítása, 
kiszállással is

- komplett számítógépek 
összeállítása, beüzemelése

- Új és használt alkatrészek
- Programok telepítése 
- Szaktanácsadás, Adatmentés

és vezeték nélküli hálózatok

K e r e s s e n  f e l !
- Hitelek ügyintézése, kiváltása
- Vállalkozások biztosítása
- Gépjárműbiztosítás
- Lakásbiztosítás

- Befektetések
- Élet- és balesetbiztosítás
- Utasbiztosítás

Hívja a 06/30/357-4212-es számot és kérje segítségemet.

Halasi Miklósné
Balatonfűzfő, Aradi u. 17.

APRÓHIRDETÉS
ANGOL! Anyanyelvű tanár órákat vállal. Kezdőtől-haladóig. Érd.:07-70-311-13-25

http://www.tgp-alpin.hu
mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu
http://www.pcdok.hu
mailto:o@gmail.com

