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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA 

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

Fazekas Ferenc: Tavasz 



Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2008. évi 
költségvetését a 6/2008. (III.3). számú Önkormányzati Rendelettel fogadta el. 

Bevételek 
A költségvetési rendeletben az Önkormányzat bevételei összességében az el-

múlt évihez viszonyítva 11,6 %-kal növekedtek. A bevételeink között szereplő 
működési bevételek 13,7 %- kai növekedtek. Az intézményi működési bevételek-
nél a növekedés az előző évhez képest 13.730 e/Ft, ami 4,6 %-os növekedést je-
lent. A működési bevételeknél a térítési díj, egyéb bevétel (bérleti díj, belépőjegy 
bevétel, kamat, ÁFA bevétel) összessége került tervezésre. Az intézményi bevéte-
leknél az étkezés esetében a tényleges díjakkal és várható létszámmal történt, 
egyéb bevételek esetében a 2007. évi tényleges adatok és a prognosztizálható ada-
tok figyelembevételével történt a tervezés. 

Az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adókat 
(gépjárműadó nélkül) összesen 416.800 e/Ft nagyságban, a várható adóbefizetés 
figyelembevételével terveztük. A múlt évi bevételi előirányzathoz képest 65.800 
e/Ft nagyságú (18,7 %-os) növekedés tapasztalható. Az idegenforgalmi adó ter-
vezésénél figyelembe vettük, hogy a Képviselő-testület a helyi adórendeletet 2007. 
év decemberében módosította, amely szerint 330 Ft/vendégéjszaka mértékű adó 
350 Ft/vendégéjszaka mértékre, az iparűzési adó mértéke 1,8 %-os mértékről 1,95 
%-os mértékre emelkedett. Az önkormányzat sajátos működési bevételei között 
szereplő SZJA bevételeknél a növekedés (SZJA normatív bevétel nélkül, de gép-
járműadóval együtt) összességében 17.921 e/Ft, azaz 6 %-os. 

A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg az önkor-
mányzatokat, ennek mértéke önkormányzatunknál az előző évi előirányzathoz ké-
pest 11.381 e/Ft növekedést mutat. Az SZJA kiegészítés összege a múlt évi ere-
deti előirányzathoz képest 2.531 e/Ft-tal, a tényleges előirányzathoz képest 28.571 
e/Ft-tal növekedett. (Amennyiben évközben az adóerő képesség növekszik, az 
SZJA kiegészítés összege csökken.) A költségvetési törvényben szereplő állami 
normatív támogatások fajlagos összegei és az önkormányzat várható mutatószá-
mai alapján a 2008. évre kiközölt állami támogatások és normatív hozzájárulá-
sok összege - a 2007. évi korrigált tényleges 381.043 e/Ft-hoz képest - 18.876 e/Ft-
tal emelkedik, összesen 399.919 e/Ft-ot mutat. 

Az ingatlan értékesítés bevételeként a költségvetésben a 2007. évi értéknél 
(nettó 31.667 e/Ft) lényegesen magasabb, összesen nettó 81.167 e/Ft összeg került 
tervezésre az alábbi ingatlanok figyelembevételével: Panoráma, Ferenczy K. u. 6. 
, Cinke u. 4. sz. alatti ingatlan és egyéb városrendezési célú ingatlan értékesítése-
ként. Az ingatlan értékesítés bevételeként tervezett nettó 81.167 e/Ft + Áfa (brut-
tó 97.400 e/Ft) bevétel realizálódása magas kockázati tényezővel bír, így a terve-
zett összeg 50 %-ára 40.583 e/Ft összegű céltartalék képzése történt. 

A költségvetésben a támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről átvett) 
és az átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről átvett) összege 91.531 e/Ft. E 
bevételek között szerepel az OEP támogatás, a Tourinform Iroda támogatása, a Vá-
rosgondnoksági Intézmény által foglalkoztatott közhasznúak Munkaügyi Központ ál-
tal történő támogatása, a Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás által - a szoci-
ális intézményfenntartó társulás és a mozgókönyvtár működtetéséhez - lehívásra ke-
rülő állami támogatás. Itt szerepel a múlt évi helyi szervezési intézkedéssel (létszám-
csökkentés) kapcsolatos többletkiadásokra vonatkozó pályázati támogatás ez évre át-
húzódó összege, a 2007. évi 13. havi illetmény felének állam által történő finanszíro-
zása és a 2008. évi 5 %-os közalkalmazotti és köztisztviselő illetmény emelkedés ha-
tásának támogatása. Felhalmozásra átvett pénzeszközök között került tervezésre a la-

kosságtól az önerős útépítésre, a gáz,- illetve csatorna bekötésre átvételre kerülő pénz-
eszközök, valamint az SCD Zrt-vel kötött megállapodás alapján településrendezési 
terv módosításának és a Szent László sétány felújításának támogatása. 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele soron 2007. évben 28.162 e/Ft szerepelt, ez 
évi költségvetésben a pénzmaradvány igénybevétele 75.001 e/Ft-tal került tervezésre. 

Fejlesztési hitel-felvételre összesen 78.807 e/Ft (múlt évben 43.653 e/Ft) ke-
rült tervezésre azzal, hogy a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásakor és a több-
letbevétel terhére visszapótlásra kerül. A hitel visszapótlásához fegyelmezett, visz-
szafogott és takarékos gazdálkodás szükséges. 

Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások 2008. évi tervezett összege 1.388.966 e/Ft, amely a 

2007. évi előirányzathoz képest 6,4 %-os növekedést jelent. A 2008. évi költségve-
tési koncepcióban megfogalmazottak alapján a működési kiadások között szereplő 
dologi kiadási előirányzatok a közüzemi díjat fizető intézményeknél és szakfelada-
toknál a 7,5 %-kal, a közüzemi díjat nem fizető intézménynél és szakfeladatoknál 
3,75 %-kal növekedtek. 2008. évben a közalkalmazotti és a köztisztviselői illet-
mények a költségvetési törvény szerint átlagosan 5 %-kal emelkedtek, így közalkal-
mazotti és a köztisztviselői béremeléssel a törvény szerint számoltunk. A közszfé-
rában történő béremelés hatása önkormányzatunknál közel 23.000 e/Ft nagyságú ki-
adásnövekedést eredményezett. A részben önállóan gazdálkodó intézmények eseté-
ben a működési kiadások összege 774.827 e/Ft, míg előző évben 693.849 e/Ft volt 

A Polgármesteri Hivatal, s szakfeladatai esetében a kiadások összege 542.208 
e/Ft, míg előző évben 550.273 e/Ft volt. A személyi juttatások és a dologi kiadá-
sok növekedése ellenére a működési kiadások összege nem mutat emelkedést, mi-
vel a 2007. évi kiadási előirányzatban egyszeri, rendkívüli tételként jelentkezett a 
szennyíz-csatorna beruházásra vonatkozó visszafizetési kötelezettség. A nem 
rendszeres tétel hatásának kiszűrését követően a működési kiadások összege 
55.753 e/Ft-tal emelkedtek. 

Költségvetésünkben 44.948 e/Ft (előző évben 39.137 e/Ft) működési célú cél-
tartalékot terveztünk. A működésre átadott pénzeszközök 25.283 e/Ft összegben, 
a koncepcióban meghatározottak szerint került tervezésre. 

Felhalmozási célú kiadások 
A beruházási kiadásokat (78.761 e/Ft) főként a koncepcióban meghatározot-

taknak megfelelően vettük figyelembe: csatorna beruházás bővítés, önerős útépí-
tési beruházás, önkormányzati útépítés (Galagonya u.), csapadékelvezetési tervek 
készítése, csapadékelvezetés kivitelezése, tájékoztató táblarendszer, gáz és 
szennyvíz-csatorna pótbekötések. 

A felújítási kiadások ez évre tervezett összege 43.034 e/Ft, a múlt évi 19.243 
e/Ft-tal szemben. A 2008. évi költségvetésben a kommunális telephelyen történő 
tető felújítás, a strandi felújítás, a játszóterek felújítása, a gimnáziumi nyílászárók 
cseréjéhez történő önrész biztosítása, a településrendezési terv módosítása és a 
Szent László sétány felújítása szerepel. 

Felhalmozásra átadott pénzeszközök között került tervezésre a DRV részére át-
adásra kerülő összeg 16.200 e/Ft-tal az előző évi gyakorlatnak megfelelően. A Norvég 
Alap pályázaton elnyerhető 200.000 eurós támogatáshoz 5 millió forintos pályázati ön-
részt kell biztosítani. E pályázat részeként megvalósulhat számos vörösberényi zöldte-
rület felújítása és a Szent Erzsébet liget parkfelújításának újabb üteme. 

A felhalmozási célú céltartalékok 224.608 e/Ft-tal (előző évben 143.461 e/Ft-
tal) kerültek tervezésre a koncepcióban szereplő tételek alapján. Felhalmozási célú 

pályázatok (Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola felújítása és tornate-
rem építése, Balatonalmádi 
Egészségügyi Központ létesítése, 
Wesselényi strand felújítása, vá-
rosközpont felújítása) önrésze-
ként 160.000 e/Ft került terve-
zésre a céltartalékok között. 

A hiteltörlesztésnél a Japán 
hitel 2008. évre eső törlesztése 
19.106 e/Ft, a Befejezett 
Viziközmű Társulat (csatorna) 
hitel törlesztése 2.000 e/Ft ösz-
szeggel szerepel. 

Az Országgyűlés a 2008. évi 
költségvetési törvényben döntött 
arról, hogy a Japán hitel 2008. év-
re esedékes 38.312 e/Ft összegű 
tartozás 50 %-át, 19.106 e/Ft-ot 
elengedi. A közvilágítás korsze-
rűsítésével kapcsolatos kifizetés 
jelentős része hitel törlesztésként 
jelentkezik 11.930 e/Ft összeggel. 

Az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséhez készült könyv-
vizsgálói vélemény szerint „ a 
2008. évre tervezett költségvetés 
alapján vélelmezni lehet, hogy 
az önkormányzat gazdálkodásá-
nak pénzügyi egyensúlyát - kö-
vetkezetes, fegyelmezett, meg-
fontolt gazdálkodás mellett -
biztosítani lehet". 

Regenyéné Király Andrea 

B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 
2008. évi költségvetés mérlege (eFt) 

Megnevezés 2007. évi 
eredeti ei. 

2007. évi 
mód.ei. XI.30. 

b e v é t e l 

2008. évi 
tervezett ei, 

Megnevezés 2007. évi 
eredeti ei. 

2007. évi 
mód.ei. XI.30. 

k i a d á s 

2008. évi 
tervezett ei. 

1. 2. 3. | 4. 5. 6. 7. 8. 

Működési bevétel 1 305 361 1 448 219 1 388 966 Működési kiadás 1 305 361 1 448 219 1 388 966 
Intézmények műk.bevételei 2 9 5 5 3 7 3 0 7 4 7 6 3 0 9 2 6 7 Személyi juttatás 5 6 8 8 5 8 6 1 8 7 0 0 6 2 9 9 1 8 
ÖK saját műk. bevételei 8 4 5 0 2 4 8 6 0 7 3 5 7 4 1 3 8 3 Munkáltatót terh.jár. 1 7 9 5 7 2 1 9 2 7 3 5 1 9 7 9 8 2 
Önkorm.támogatás 1 8 4 3 1 2 2 1 7 3 4 9 4 1 1 2 0 9 Dologi kiadás 4 5 5 6 0 2 5 3 9 1 6 1 4 4 7 6 3 5 
Tám.ért.műk.bevétel 2 3 3 3 5 2 8 0 6 7 7 0 5 4 5 Tám.értékű működési kiadás 7 0 0 1 3 6 4 2 1 7 0 0 

-TB átvett pénze. 9 4 3 3 9 4 3 3 8 5 6 7 Áht.kivüli műk.pénzeeszköz átadás 2 1 2 0 2 2 9 9 7 3 2 5 2 8 3 
Műk.célú pe.átvétel áht.kiv. 7 1 5 Társadalom- és szociálpol.jutt. 4 0 0 0 0 3 9 6 9 1 4 1 5 0 0 
Pénzmar.mük.célra 7 4 4 6 6 Ellátottak pénz.tám. 9 0 9 0 
Műk.bev.felh.célra - 4 2 8 4 7 - 4 0 5 8 9 - 1 4 3 4 3 8 Működési tartalék: - általános 4 0 3 7 

-cél 3 9 3 3 7 1 0 1 9 0 4 4 9 4 8 
Felhalmozási célú bev. 255 245 621 245 322 933 Felhalmozási célú kiadás 265 563 609 517 368 704 
Tárgyi eszk.imm.ért.bev. 3 1 6 6 7 3 1 6 6 7 8 1 1 6 7 Felújítás 1 9 2 4 3 8 0 6 3 9 4 3 0 3 4 
Pénzügyi.befekt.bev. 8 6 4 7 0 8 6 4 7 0 Intézményi beruházási kiadások 8 3 9 0 7 2 6 5 9 3 4 7 8 7 6 1 
Önk.saját felhalm.tőke bev. Tám.értékű felh.kiadások 4 0 1 8 7 
Önk. tám.cél (címzett) 2 3 5 2 2 Áht.kivüli felh.pénzeszköz átadás 1 8 0 5 2 1 9 3 1 5 2 1 5 0 1 
Tám.ért.felh.bevételek 4 9 8 3 2 3 3 5 4 9 1 0 0 0 Pénzügyi befektetések 
Felh.célú pe.átvétel áht.klv. 1 1 6 2 5 1 9 2 0 7 1 9 9 8 6 Felhalmozási tartalék: - általános 3 7 7 2 
Műk.bev.felhalm.célra 4 2 8 4 7 4 0 5 8 9 1 4 3 4 3 8 -cél 1 4 3 4 6 1 1 9 8 7 7 0 2 2 4 6 0 8 
Tartós kölcs.törl. 4 6 4 2 4 6 4 2 2 3 4 1 Építési kölcsön 9 0 0 9 0 0 8 0 0 
Pénzmar.fejl.célra 2 8 1 6 2 3 8 1 5 9 9 7 5 0 0 1 

Költségvetési bev-ek 1 560 606 2 069 464 1 711 899 Költségvetési kiadások 1 570 924 2 057 736 1 757 670 
Forg.cél.értp.értékesítés 2 1 6 0 7 Rövid lej.értékp.vásárlása 
Bef.célú hosszú lej.hitelek 4 3 6 5 3 7 8 8 0 7 Hosszú lej. hitelek törlesztése 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 0 3 6 
Finansz. bevételek 43 653 21 607 78 807 Finanszírozási kiadások 33 335 33 335 33 036 
Nyitó Záró 
B e v é t e l e k ö s s z e s e n : 1 604 259 2 091 071 1 790 706 Kiadás összesen: 1 604 259 2 091 071 1 790 706 



Megkérdeztük a polgármestert 
Sikeres népszavazás 

Köszönet illeti mindazokat, akik éltek alkotmányban 
biztosított jogukkal és részt vettek a március 9-i ügy-
döntő szociális népszavazáson! A részvételi arány 
Veszprém megye városai közül nálunk volt a legmaga-
sabb. Köszönöm a népszavazás lebonyolításában köz-
reműködők munkáját is! 

Elkelt a Panoráma 
Elkelt a valamikori diszkó, a Panoráma. Több pályázó kö-
zül a legkedvezőbb ajánlatot az Almádi Yacht Club Kft. tet-
te. A vételi ajánlat 81 millió 600 ezer forint. A vevő terve-
zi az épület lebontását, és a tájba illő, a Liget kávéházzal és 
az akadémiai épülettel harmonizáló létesítmény megvaló-
sítását. Elképzelésük szerint a bécsi műszaki egyetem köz-
reműködésével nemzetközi pályázat segítségével választa-
nák ki a tervezőt a fiatal európai építészek közül. 

Pihenőhely az Öreg-hegyen... 
Az Öreg-hegyen, a volt Sterlik-bolttal szemben, ahol 
korábban illegális szemétlerakó-hely, bokros, rende-
zetlen terület volt, kis pihenőhelyet alakítottunk ki. A 
virágtartóban elhelyezett virágokat 24 órán belül elvit-
ték, csak a kőedény maradt... 

Nem nagy ügy, de az ilyen apró dolgokon is múlik, 
mennyire vonzó egy hely. Arra figyelmeztet, hogy vi-
gyázzunk jobban értékeinkre! 

Helytörténeti gyűjtemény, Wass-szobor 
A képviselő-testület elviekben támogatja a magánsze-
mélyek által kezdeményezett helytörténeti gyűjtemény-
és képtár-létesítést, illetve a 100 éve született nagy er-
délyi író, Wass Albert szobrának fölállítását. A szobor-
állítás költségeit közadakozásból kívánják előteremteni 
a kezdeményezők. Helytörténeti gyűjtemény és a város-
hoz kötődő képzőművészek alkotásait bemutató képtár 
létrehozása valóban régi elképzelés; meg kell találni a 
helyét, és a megvalósítás módját Almádiban. 

Keszey János 

Wass Albert szobor Almádiban 
Civil kezdeményezést követően képviselő-testületünk 
egyetértő és segítő szándékát nyilvánította Wass Albert szo-
bor felállítására városunkban. Közvélemény-kutatásunk 
eredményeként 174 támogató aláírás nyomatékosította a 
kezdeményezést. Erősen hisszük, hogy még többen vannak 
az egyetértők, akikhez eddig még nem tudtunk eljutni. Fel-
kérünk minden hazáját és Almádit szerető polgárt, hogy 
anyagi hozzájárulásával segítse a szobor felállítását, mint 
ahogy Kossuth szobrának felállítása idején - 1903-ban az or-
szágban elsők között - elődeink tették az utódoknak. 

Az elképzelt bronz portré a többi szoborral méretarányo-
san, vöröskő posztamensen a város belterületén lenne felállít-
va. A pontos hely és a kivitelező szobrászművész megválasz-
tásában egy szoborbizottság tenne javaslatot az illetékes Kép-
zőművészeti Lektorátus felé. A lektorátus helyszíni egyezte-
tés után véleményezi és remélhetőleg anyagilag is támogatja 
a kezdeményezést. Ismereteink szerint az összköltség kb. 1,5-
1,8 millió forint, amely igen kedvezményes lehetőség. 

Tisztelettel kérjük az Almádiért tenni akaró, áldozatkész 
polgárokat, hogy adójuk 1 %-ával, közvetlen befizetésekkel, 
és a vállalkozók képességük szerinti támogatásával segítsék 
e nemes szándékot. Az adományokat az Almádiért Közala-
pítvány számlája javára - 11748083-20005760 - fizethető 
be. Befizetési utalvány a Városháza portáján is kapható. Az 
Alapítvány igazolást ad, ami alapján az adóbevallásba beál-
lítható. Az adományozókat név szerint is megemlítjük az Al-
mádi Újságban, de tárgyi köszönetnyilvánítást is tervezünk. 
Az Almádiért Közalapítvány adószáma: 19262259-2-19. 

Isten segítse jó szándékukat! 
Majbó Gábor, Balikó Ferenc 

Önkormányzati hírek 
A képviselőtestület a március 27-ei ülésén 30 
napirendi pontot tárgyalt, a fontosabb dönté-
sek a napirendek sorrendjében az alábbiak. 

Idegenforgalmi idény. A testület elfogadta 
a gazdasági bizottság előterjesztését, amely 
azt mutatta be, hogyan készül a város a 2008-
as turisztikai szezonra. 

Strandjegy-árak. A jegyárak átlagosan 
majdnem 10 %-os emelkedése mellett további 
kedvezményeket - családi, illetve üdülőtulaj-
donosi kedvezmény - hagyott jóvá a testület. 

Borfesztivál A város pályázatot nyújt be 5 
millió forint elnyerése érdekében, amely ösz-
szeg az augusztus 8-24. között megrendezen-
dő borfesztivál költségeinek egy részét fedez-
né. A testület ugyanakkor nem fogadta el a 
helyszín bővítésére benyújtott javaslatot. (Me-
rőleges új utca nyitása a meglevő térség köze-
pénél.) 

Civil pályázat. A civil szervezetek 2008-
ban is 1,2 millió forint összegre nyújthatnak be 
pályázatot működési költségeik fedezésére, il-
letve más pályázatok önrészének biztosítására. 

Településrendezési terv. A testület elfo-
gadta azokat az alapelveket, amelyek alapján 
a tervezők hozzákezdhetnek a rendezési terv 
egyeztetési anyagának elkészítéséhez. (A ren-
dezési javaslatokat - kiegészítve a lakossági 
igények részletes bemutatásával - a következő 
ülésén tárgyalja a testület.) 

Városközpont. A testület pályázatot nyújt 
be a központi városrész rendezettebbé tétele 

érdekében. A főként városkép-szépítő beruhá-
zás (utak, járdák rendbetétele, újabb díszbur-
kolatok létesítése, csapadékvíz-elvezetés stb.) 
összköltsége 136 millió forint, ebből a támo-
gatás 100 millió lenne. 

Helytörténeti gyűjtemény. A testület elvi 
támogatását adta egy helytörténeti gyűjte-
mény és képtár kialakítását célzó civil kezde-
ményezéshez, keresve a helyszínt és a lehetsé-
ges megoldási módokat. 

Wass Albert szobor. A testület egyhangú-
lag támogatta azt a több mint másfélszáz alá-
író által támogatott civil kezdeményezést, 
amely Wass Albert-szobor köztéri felállítását 
célozta. Felkérte egyúttal a testület két tagját, 
hogy vegyen részt a 7 tagú szoborállító bizott-
ság munkájában. 

Panoráma. A testület - egy ellenszavazat-
tal - eredményesnek nyilvánította a Panoráma 
értékesítésére kiírt pályázatot, melynek nyer-
tese, az Almádi Yacht Klub Kft. 68 millió fo-
rint (+áfa) összegért jut a 2000 négyzetméte-
res telek és a rajta álló egykori Panoráma Disz-
kó birtokába. 

Jegyzői állás. A testület pályázatot írt ki a 
lemondás miatt megüresedett jegyzői állásra. 
Miután a kiírási feltételek megváltoztatására 
irányuló módosító javaslat nem kapta meg a 
szükséges többséget, továbbra is kizárólag ál-
lam- és jogtudományi doktori képesítéssel 
rendelkezők pályázhatnak az állásra. 

Bálint Sándor 

Tájékoztató az országos népszavazás 
szavazóköri eredményeiről Balatonalmádiban 

A 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás település szinten összesített 
szavazóköri eredményei a következők. 

A szavazást megelőző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 7 342 fő. 
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma: 67 fő. 
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 7 409 fő. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 4 142 fő (55,9%) 

1. kérdés: 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben meg-
tartott népszavazást követő év január l-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?" 

Érvényes szavazatok száma: 4 109 
IGEN szavazatok száma: 3 509 (85,40 %) 
NEM szavazatok száma: 600 (14,60 %) 

2. kérdés: 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szak-
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január l-jétől ne kelljen vi-
zitdíjat fizetni?" 

Érvényes szavazatok száma: 4 108 
IGEN szavazatok száma: 3 438 (83,69 %) 
NEM szavazatok száma: 670 (16,31 %) 

3. kérdés: 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hall-
gatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?" 

Érvényes szavazatok száma: 4 112 
IGEN szavazatok száma: 3 388 (82,39 %) 
NEM szavazatok száma: 724 (17,61 %) 

Az Országos Választási Bizottság - mindhárom kérdésben - a népszavazás eredményességét ál-
lapította meg. 
A népszavazás lebonyolításában Balatonalmádiban közel 70 ember vett részt. 
Köszönet a 7 szavazatszámláló bizottság választott és delegált tagjainak, a jegyzőkönyvveze-
tőknek, a Helyi Választási Iroda tagjainak, a szavazókörök technikai feltételeit biztosító intéz-
mények dolgozóinak és a szavazókörök berendezését végzőknek, hogy közreműködésükkel a 
népszavazás Balatonalmádiban rendben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott le. 

Kovács Piroska Rózsa 
HVI vezető 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a CIVIL ALAP terhére 

a nem sporttevékenységet végző 
szervezetek és közösségek működésének 

és programjaik támogatására 
Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 25/2005. (11.24.) sz. Öh. ha-
tározattal elfogadott Civil Koncepcióban foglaltak szerint az önkormányzat költség-
vetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített Civil Alap terhére. A jelen pá-
lyázaton 2008. évben felosztható keret: 1.200 eFt. A pályázati kategóriák az alábbiak. 

A. Működési célú támogatás elnyerése 
Cél: a civil szervezetek és közösségek működésének és saját programjainak támo-

gatása Pályázni lehet: minden, a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével össze-
függő költség és kiadás, valamint a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi 
jelentőségű program költségeinek részfinanszírozására (pl. bérköltség, irodabérlet, uta-
zási költség, telefonköltség, papír-írószer, eszközbeszerzés, könyvelési díj, tiszteletdíj, 
fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb.) Elvárt önrész: a költségek mini-
mum 30 %-a. Támogatás formája: megelőlegezett (számadási kötelezettséggel). 

B. Pályázati önrész elnyerése 
Cél: a civil szervezetek által a nem balatonalmádi pályáztató szervezetekhez 

benyújtott pályamunkáik önrészének kiegészítő jellegű megelőlegezése (preferált 
tevékenység 2007-ban: városi jelentőségű rendezvények). Pályázni lehet: a meg-
valósítandó tevékenység vagy program pályázati önrészének készpénz formájában 
történő elnyerésére. Elvárt önrész: nem szükséges. Támogatás formája: A nyertes 
pályázók számára az önkormányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja 
át a pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges támo-
gatást és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja. 

Pályázatot nyújthatnak be a nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, 
egyesületek és alapítványok, valamint civil közösségek, amelyek megfelelnek a 
Civil Koncepcióban rögzített feltételeknek, s legalább a pályázati felhívást meg-
előzően 2 éve folyamatosan működnek: 

- szervezetükben és működésükben is pártoktól független, önálló jogi személyi-
séggel rendelkező, az önkéntesség elve alapján szerveződő autonóm és szuverén for-
mációk, amelyek az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, illetve az 1959. évi IV. 
törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai szerint bíróságon bejegyzett, bírósági 
nyilvántartásba vételük szerint Balatonalmádi székhellyel működő szervezetek, vala-
mint országos, térségi ill. megyei székhelyű szervezet Balatonalmádi tagszervezete. 

- civil közösség: a balatonalmádi polgárok által létrehozott és működtetett, más 
szervezetektől, pártoktól és intézményektől függetlenül működő, jogi személyi-
séggel nem rendelkező közösség. 

A civil közösségek az alábbi esetekben pályázhatnak: 
- más, bejegyzett civilszervezetekhez való csatlakozásuk esetén, 
- alakuló ülés jegyzőkönyve és képviselő felhatalmazását bizonyító dokumentumok 
megléte esetén 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat kizárólag a pályázati űrlap ki-

töltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. A pá-
lyázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal (8220 Ba-
latonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá, hogy 
„CIVIL ALAP PÁLYÁZAT". Egy pályázó mindkét kategóriában nyújthat be pá-
lyázatot. Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, minden 
pályázatot külön űrlapon kell benyújtani. 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján és titkárságán, 
valamint a Pannónia Kulturális Központ Könyvtárában és letölthető a 
www.balatonalmadi.hu honlapról. 

A pályázathoz mellékelni kell a tervezett tevékenység lényegre törő, összefog-
laló - max. 3 oldalnyi - leírását. (A szervezet bemutatása, pályázati cél, a tervezett 
tevékenység milyen közösséget szolgál stb.) A pályázathoz költségvetést kell csa-
tolni, amiben megjelölik a saját erőforrásokat. (Lehet saját pénzforrás, egyéb tá-
mogatás, más pályázati források stb.). Benyújtandók a közösség megalakulását bi-
zonyító dokumentumok másolatai is. 

A pályázatok benyújtásának határideje: a nyomtatott formában benyújtott pá-
lyázatokat 2008. április 30-ig kell benyújtani. 

A pályázatok kezelése: a benyújtott, de támogatást nem nyert pályázatokat az 
önkormányzat megsemmisíti. A nyertes pályázatokat az önkormányzat iktatja és 
archiválja. A Civil Koncepcióban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a 
nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szerveze-
tek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azo-
kat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. 

A pályázatok elbírálása: a pályázatokat 2008. május 31-ig bírálja el az önkor-
mányzat. A pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, illetve nem fo-
gad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat eredményéről írásban kapnak érte-
sítést a pályázók, illetve a város honlapján közlésre kerül a nyertes pályázók köre. 

A pályázati támogatás igénybevétele: a nyertes pályázókkal támogatási meg-
állapodást köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybevételének. 

Elszámolás a támogatásról: a támogatásokról, azok felhasználását követően, de 
legkésőbb 2009. január 31-ig a támogatottaknak - szerződésben vállalt számadá-
si kötelezettségük alapján - szakmai beszámolót és számlákkal alátámasztott pénz-
ügyi elszámolást kell készíteniük az önkormányzat számára. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata nevében 
Keszey János 
polgármester 

Balatonalmádi Város Önkormányzat oktatási 

és kulturális bizottsága pályázatot hirdet 

a sport céljára 2008. évben rendelkezésre álló 

támogatás elnyerésére 
A pályázaton azon sportegyesületek, diáksport egyesületek, diáksport bizottságok 
és civil egyesületek vehetnek részt, 

- akik a város tanulóifjúsága és felnőtt lakossága számára sportrendezvényeket 
kívánnak rendezni; 

- akiknek Balatonalmádiban működő szabadidősport-szakosztálya működésé-
nek fenntartásához megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre; 

- akiknek egyéni sportolója és diákcsapata kiemelkedő eredményt ért el, és szer-
vezetüknek a nagy jelentőséggel bíró sporteseményeken való szerepeltetéséhez 
megfelelő anyagi eszköz nem áll rendelkezésre. 

A rendezvényekre beadott pályázatoknál a szakmai anyagok beszerzéséhez 
(oklevelek, érmek, serlegek), valamint sportlétesítmények bérleti díjához, verseny-
bírói költségekhez járul hozzá a bizottság. A pályázó egyesületeknek minden egyes 
rendezvényről pályázati anyagot kell készíteni. A 2008-ban már megtartott rendez-
vények is támogatásban részesülhetnek. Az önkormányzat legfeljebb a költségve-
tés 50 %-a erejéig támogatja a rendezvényt. 

A szabadidősport szakosztályok működési költségeihez (pályafenntartás, terem-
bérlet, sportfelszerelés, versenybírói díj, nevezési díj, utazási költség, szállásköltség) 
legfeljebb éves költségvetésük 50 %-a erejéig nyújt támogatást az önkormányzat. 

A kiemelkedő eredményt produkáló sportoló vagy diákcsapat támogatásánál a 
megyei, körzeti bajnokságról, versenyről magasabb bajnokságra, versenyre felju-
tott versenyzők versenyeztetési költségeihez (nevezési díj, szállás költség, utazási 
költség) járul hozzá a Bizottság legfeljebb az összköltségvetés 50 %-a erejéig. 

A pályázat határideje: 
- rendezvények esetén 2008. április 30., 12:00, pozitív elbírálás esetén az ösz-

szeg kiutalására utólag kerül sor, amennyiben a pályázó az összeggel a rendezvényt 
követő hónap 15-ig számlák bemutatásával a sportszervezőnek elszámol; 

- szabadidősport szakosztályok működési költségeinek támogatása esetén 
2008. április 30., 

12:00, pozitív elbírálás esetén az összeg kiutalása előzetesen történik, az ösz-
szeggel utólag a következő év elején kell a sportszervezőnél elszámolni; 

- kiemelkedő eredményt produkáló sportoló vagy diákcsapat esetén az év során fo-
lyamatosan a költségigény felmerülése esetén, pozitív elbírálás esetén az összeg kiuta-
lására utólag kerül sor, amennyiben a pályázó összeggel a magasabb bajnokságot, ver-
senyt követő hónap 15-ig számlák bemutatásával a sportszervezőnek elszámol. 

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani az oktatási és kulturális bizott-
sághoz. Pályázathoz szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal titkársági 
és humánpolitikai osztályán szerezhetők be, valamint a város honlapjáról 
(www.balatonalmadi.hu) letölthetők. 

A pályázat elbírálásáról a pályázó értesítést kap. Az önkormányzat a sikeresen 
pályázókkal szerződést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Tájékoztató az óvodai, általános iskolai beíratás rendjéről 
Az óvodai beíratás időpontja: 2008. április 21. (hétfő), 8-17 óra 
2008. április 22. (kedd), 8-16 óra 
Helye: 1.sz. Napköziotthonos Óvoda: Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u.31. 
Tel.: 88/542-540 
e-mail: ovibalmadi@chellol.hu 
1/A sz. Mogyoró úti Óvoda: Balatonalmádi, Mogyoró u. 1. 
Tel.:88/542-549 
e-mail: ovibalmadi@chello.hu 

Az első osztályos tanulók beíratásának időpontja: 2008. április 14. (hétfő), 8-16 óra 
2008. április 15. (kedd), 14-18 óra 
Helye: Györgyi Dénes Általános Iskola: Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. 
Tel.: 88/542-530 
e-mail: cifabian@freemail.hu 
Vörösberényi Általános Iskola: Balatonalmádi, Táncsics u.1. 
Tel.: 88/542-522 
e-mail: iskolaberenyi@freemail.sulinet.hu 

Minden érintett szülő részére tájékoztató levelet küldünk, melyben a beíratási 
körzet szerinti iskolát is megjelöljük. 

Röptér és egészségkárosítás 
Ferihegyi csaták 

Rákosmente önkormányzata megelégelte a Ferihegyi repülőtér gépeinek 
egészségkárosítását, és a képviselő-testület úgy döntött, hogy az Alkotmány-
bíróság elé viszik az ügyet. Ráadásul egy rákoshegyi polgár birtokháborítási 
pert is indít az elviselhetetlen zajterhelés és az egészségrombolóan veszélyes 
(rákkeltő) gázkibocsátás miatt - adta hírül az országos sajtó. 

http://www.balatonalmadi.hu
http://www.balatonalmadi.hu
mailto:ovibalmadi@chellol.hu
mailto:ovibalmadi@chello.hu
mailto:cifabian@freemail.hu
mailto:iskolaberenyi@freemail.sulinet.hu


Veszprémvármegye 
Március 15: megyei ünnep Pápán 

Tizenkilenc év után megfeszültek az izmok, ráébredtünk, hogy tehetségesek 
vagyunk, sokra hivatottak, erősek, kitartók - utalt a történelmi eseményekre dr. 
Áldozó Tamás Pápa alpolgármestere az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
160. évfordulója tiszteletére rendezett megyei ünnepségen Pápán. A történelmi 
időkre utalva így beszélt: tizenkilenc évig tél volt, csend és hó, és halál, és 19 év 
után a sok programból egy elfogadtatott, egyikből többet, másikból még nagyobb 
darabot, harmadikból épp csak valamit, az íz kedvéért foglalta magába 19 év után, 
de 1867-ben egy lett. A kiegyezést a kiábrándulás és fásultság 19 éve előzte meg, 
s a magyar történelem legtermékenyebb fél évszázada követte - fogalmazott, majd 
folytatta: heteken belül lesz 18 éve, hogy újra országgyűlést választottunk, 
szabadon. Heteken belül elkezdődik a 19. év. Jó volna hinni, hogy a kiegyezés 
éve lesz. A szónok úgy vélekedett, hogy a kiegyezésre ma elsősorban önma-
gunkkal van szükség. Az igazat el kell különítenünk a hamistól, vissza kell adnunk 
a szavak erejét, meg kell tanulnunk hinni a szóban. Dr. Áldozó Tamás kiemelte: 
felelős minisztériumot akarunk Buda-Pesten! 
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Pápán az újságírók hitelességéről 
beszélt a Magyar Sajtó Napján. A Református Teológiai Akadémián köszöntötte 
a megyei közgyűlés elnöke a hírlapírókat. Mint mondta, a közös országépítésben 
alapvető szerepe van az újságírók hitelességének, felelősségének. Dr. Kovács 
Zoltán polgármester aranytollat kívánt minden újságírónak. 

Cser Ágnes a Megyeházán 
Csak az a kórház működik hosszú távon Magyarországon, amely képes lesz meg-
tartani a dolgozóit. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy számukra biztonsá-
got, nyugodt munkakörülményeket teremtsünk - vélekedett Lasztovicza Jenő, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke március 11-én a Cser Ágnes EDDSZ 
elnökkel folytatott megbeszélésen a Megyeházán. Az Egészségügyi Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezete elnökével, valamint a Csolnoky Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet szakszervezeti vezetővel létrejött találkozón a felek főként a 
leendő kollektív szerződésről tárgyaltak. A megyei egészségügyi intézmény ugya-
nis a közgyűlés tavaly év végi döntése értelmében a hatékonyabb gazdálkodás 
miatt az idei év áprilisától nonprofit zárt körű részvénytársaságként működik. A 
kollektív szerződés összeállításán jelenleg is dolgoznak az illetékesek, és terveik 
szerint áprilisban az országban elsőként írják alá nonprofit társaság által 
működtetett, önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézmény szerződését. Cser 
Ágnes üdvözölte a veszprémi elképzelést és elmondta: az EDDSZ nem támogat-
ja az egészségügyi intézmények üzleti jellegű magánosítását. A szakszervezeti 
elnök kezdeményezte egészségügyi szakközépiskola, nővérszálló létrehozását, 
fiataloknak garzonlakás biztosítását Veszprémben. Kérte, az illetékesek mérjék 
föl, mekkora tartozása van a kormányzatnak a megyei kórházban a túlmunkadí-
jak terén. 

Rendőrségi hírek 

Mit kell tudni a 
közigazgatási bírságról? 
2001-ig a közlekedési balesetek száma csökkenő tendenciát mutatott. Ez 
a kedvező folyamat azonban megfordult, ettől kezdődően hazánk köz-
lekedésbiztonságát összességében kedvezőtlen adatok jellemzik. 2001 
és 2006 között a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma 
13,4 %-kal, a halálos áldozatok száma pedig 5,2 %-kal nőtt. Emelkedett 
az ittasan okozott balesetek száma, és ez a 29,7 %-os arányú növekedés 
aggasztó. 

A Magyar közlekedéspolitika 2003-2015 címmel meghirdetett prog-
ram célkitűzései közt szerepel 2010-ig a halálos áldozatok számának 30 
%-os csökkentése, az Európai Unió által kitűzött 50 %-os csökkentést 
pedig 2015-re célozza meg. 

Tekintettel a közlekedésbiztonság helyzetének elmúlt éveket jellem-
ző alakulására, mint azt már az előző cikkemben is írtam, elengedhetet-
lenné vált a közlekedést szabályozó jogszabályok változtatása. E válto-
zások egy része azt kívánja elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzem-
bentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járműveiket hasz-
nálók az alábbi előírásokra jobban ügyeljenek: 

1. a megengedett legnagyobb sebesség, 
2. a vasúti átjárón áthaladás, 
3. a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzései, 
4. a járművel történő megállás és várakozás, 
5. az autópálya leálló sávjának igénybevétele, 
6. a behajtási tilalom, a kötelező haladási irány, valamint 
7. a természet védelme. 
Az üzembentartóval, illetve a használóval szemben ezen előírások 

megszegése esetén a szabályszegés súlyosságának arányában 30.000 fo-
rint és 300.000 forint közötti bírságot kell kiszabni, az eljáró hatóságnak 
méltányosságot gyakorolni nincs lehetősége. 

A bírsággal kapcsolatos eljárásra a Magyar Köztársaság Kormánya a 
rendőrséget jelölte ki. Az eljárást lezáró, illetve a bírságot megállapító 
határozat meghozatalára a hatóságnak 60 nap áll rendelkezésére. 

Amennyiben az üzembentartó a járművét másnak használatba adja és 
ezt a meghatározott, dokumentált módon bizonyította, a bírságot a hasz-
nálatba vevő személynek kell megfizetnie. Ez azt jelenti, hogy az üzem-
bentartónak nem elegendő a hatóságot arról tájékoztatnia, hogy a jármű-
vet más személy (pl.: hozzátartozó, alkalmazott) vezette, hanem ennek 
igazolására meghatározott okiratokat, menetlevelet, fuvarlevelet kell a 
hatóság részére benyújtani. 

A jármű más személynek történő használatba adása esetén nagyobb 
körültekintéssel célszerű eljárni, mert amennyiben a használatba vevő 
személy a kiszabott bírságot nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behaj-
tani, azt az üzembentartónak kell megfizetnie. 

A közigazgatási bírságot a 2008. május elseje után elkövetett sza-
bályszegésekre fogják kiszabni. Az ezt megelőző időszakban az eljáró 
hatóság írásbeli tájékoztatást küld azon járművek üzembentartóinak, 
amelyekkel a fenti felsorolásban szereplő szabályszegések bármelyikét 
elkövették. A tájékoztatás egyebek mellett tartalmazza az adott szabály-
szegéshez tartozó bírság összegét is. 

Stanka Mária r. szds. 

Tisztelt olvasók! 
Balatonalmádi Város Önkormányzata az alábbi in-
gatlanok hasznosítását meghirdeti hosszú távú bér-
beadásra: 

- a Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. alatt (FÓ-
RUM Üzletközpont mögött) található telephelyen 
elhelyezkedő bruttó 1369 m2 alapterületű raktár-
épületet egyben (kérjük, akkor is jelezzék igényü-
ket, ha a csak a raktárépület egy-egy részére tarta-
nának igényt!), 

- a.Wesselényi-strand keleti részén lévő, I/B 
jelű, 21,18 m2 területű, I/C jelű, 24,55 m2 területű, 
szerkezetkész kereskedelmi és vendéglátóipari 
egységeket. 

Pályázat meghirdetése útján történő bérbeadásra: 
- Verseny u. 1. sz. alatti volt iskolaépület, 
- Városház tér 4. sz. alatti PIAZZA KÁVÉZÓ. 
Érdeklődni a 88/542-462 (Horváth Emese) ill. 

88/542-461 (Lisztesné) telefonszámon, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 

Művészetbarátok Egyesületének balatonalmádi csoportja 

Múzeumot Almádinak! 
Csoportunk tagjai fölvetették, hogy múzeumot 
kellene létesíteni Almádiban, ami egyben hely-
történeti gyűjteményként is szolgálhatna. Erről 
kértem többek véleményét, amit alábbiakban le-
írok. 

1. Voltak már próbálkozások, de nem vezettek 
eredményre. 

2. Kérdés, van-e erre általános igény, lenne-e rá 
pénze (honnan?). 

3. Nem szabad lemondani róla; a Művészetba-
rátok Egyesületének talán sikerülne. 

4. Ha az Önkormányzat tudna adni egy megfe-
lelő helyiséget, azt megtölteni képekkel, tárgyak-
kal nem lenne gond, sokan ajánlanának fel kiállí-
tanivalókat. 

5. Csak munkaszüneti napokon tartana nyitva, 
4-4 órákra, így talán akadnának, akik „társadalmi 
munkában" elvállalnák az ügyeletet. 

6. A nyári hónapokban naponta nyitva kellene 
tartani legalább 4-4 órára; ennek bérköltsége (és já-

rulékai) mintegy 110 ezer forintot tennének ki. 
(2001-es adat!) 

7. A strandbérletekhez hozzá kellene tenni 100 
forintot, amit az Almádiért Közalapítvány kapna, 
és elkülönítve a múzeumra fordítaná. 

8. Nem elég a helyiség, azt be is kell rendezni; 
kellenek tárolók, vitrinek. 

Egy vidéki kisvárosban úgy 15 évvel ezelőtt lét-
rehoztam a helytörténeti múzeumot (képtárat), ami 
azóta is fennáll, de állandó pénzügyi nehézségek-
kel küzd, mert télen-nyáron nyitva tart, ezért négy-
órás munkatársra van szükség. A pénzt egy helyi 
alapítvány adja - az önkormányzat hozzájárulásá-
ból. Némi pénz pályázatokból is befolyik. 

Az ötlet föl van vetve - kérem a javaslatokat, öt-
leteket a csoport címére elküldeni, hogy azokat 
összesítve az Önkormányzat elé terjeszthessem! 

Láng Miklós 

Lapunk vitaindítóul közli a fölhívást - a szerk. 

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu


A március 15-e alkalmából rendezett ünnepségeinkről - a 14-ei 
fáklyás menetről s a 15-ei ligeti ünnepélyről - Fazekas Ferenc és 

Szögedi Miklós készített fölvételek. 



A kőbányászat történetéből. . . 
1. rész 

Mint ismeretes, Almádi jelentős iparát képezte a permi vörös homokkő bányá-
szata. A köznapi szóhasználatban almádi vörös kőnek nevezett kő bányásza-
ta, feldolgozása és „exportálása" sok embert foglalkoztatott. A kőfaragó mes-
terség több családban apáról fiúra szállt, mondhatni kőfaragó dinasztiák jöt-
tek létre a kőbányászat fénykorában. 

Felmerül a kérdés, mióta van, sajnálatosan csak volt, Almádiban kőbányá-
szat? Azt tudjuk, hogy már a római kori leletek között is van vörös homokkő-
ből készült faragvány. Tudnunk kell azt is, hogy nemcsak Almádiban fordul 
elő vörös homokkő, hanem a Balaton-felvidéken másutt is. Tehát a leletek al-
mádi eredete nem biztos, noha kizárni sem lehetséges. Almádi szőlőhegy, egy-
ben káptalani birtok volt. A borospincék boltozata kőből készült már száza-
dokkal ezelőtt. Bányászatra vonatkozó írásos nyomok a XVIII-XIX. század-
ból alig lelhetők fel. 

A következőkben egy ilyen régi, bányanyitásra, illetve bányászatra vo-
natkozó iratot ismerhetünk meg. A napokban múlt 187 éve, hogy a Veszp-
rémi Káptalanhoz írt kérelmet egy székesfehérvári kőfaragó: a Káptalan al-
mádi birtokán kőbányát szeretne nyitni. Ezt a kérelmet és a kapcsolódó írást 
érdemes szó szerint idézni. Egyrészt azért, mert 1801 óta bérelt, tehát akkor 

már működő kőbányáról esik szó. Más-
részt az almádi erdőben nyitható kőbá-
nyára vonatkozó adatot tartalmaz. Nem 
kevésbé érdekes egy közel 200 éves irat 
tartalmi és formai megismerése. 

Tekintetes Nemes Káptalan! 
Értésemre esvén, 's azután a Hely 

szinén magam is megvizsgálván, ugy ta-
pasztaltam, hogy a Tekintetes Nemes 
Káptalannak Almádi Birtokán bizonyos 
helyen, de a mellyet esmeretlen lévén a 
vidékkel - bővebben megnevezni nem tu-
dok, Kemény Vörös Kő Bányát lehetne 
nyitni. 

Ennek megpróbáltását kivánnám fel-
vállalni, olly feltétellel, hogy ha tsak 
ugyan tökélletes Bányát találnék, attól a 
Tekintetes Nemes Káptalannak, a kiteen-
dő feltételeknél fogva Haszonbért fognék 
fizetni a legelső próba Kövekkel pedig a 
most újonnan Epitendő Veszprémi Ispo-
tály szükségére szolgálnék. 

Ugyanazért az irtt előladásimnál fogva könyörgök alázatosan a Tekintetes 
Nemes Káptalannak, hogy a körülirtt Kőbánya kinyittását, a meghatározan-
dó feltételek mellett nekem kegyessen megengedni méltóztasson, -Mély 
tiszteletel maradván 

A Tekintetes Nemes Káptalannak. 
Veszprémben Martius 13kán 821 

alázatos tisztelő Szolgájja 
Rothhanszky Gáspár, mostanság 

Sz. Fejérvári Kőfaragomester 

Azon hely mellyet a Könyörgő; Kőfaragó Bányának ki keresett az Also Ör-
si határba a Kötsi Toi Diverticilumban vagyon. Fersl János mostani Kő Fa-
ragó már ott kezdette az ujj Bányáját; itt a Kő fejtés a Fiatal nevendék Erdő 
kára nélkül meg nem történhetik mellyet hogy az Also Örsi köz Birtokosok meg 
engednek arul előbb azokat szükséges lesz meg kérdezni. 

Itt maga is ugy mondja de látszik is, hogy szép, s hoszu és hasznos kö-
veket fog találni. Ezért a mint értettem töle 40 forint arendát se fog sokal-

lani. melynek fele az also Örsi Köz 
birtokosokat fogja illetni. Ha a 
Könyörgö a Contractust ki nyerendi 
jo volna az én alázatos vélekedésem 
szerint a több pontok közé aszt a 
Contractusába foglalni, hogy ezen 
most itt lako nyomorult s husz 
Esztendöktül fogva arendázo öreg kö 
Faragot ne háborgassa; 
munkájábann. 

Az Almádi Erdöt is meg jártam ve-
le ahol egyebet nem talál Soo örlö, me-
gye és Köszörü köveknek való kövek-
nél aszt is ki akarja árendálni mellyet 
öt hat forintokér meg lehetne néki en-
gedni. Költ Almádiba Martius 18dik 

napjánn 821 
Kóssa János 

lnspector 

Az említett Köcsi tói dűlőben levő 
bánya működéséről, valamint az 1858. 
évi bánya adatokról a következő szám-
ban visszatérünk. 

Schildmayer Ferenc 

Kérelmező levél részlete 

Köcsi tó és környéke az 1858. évi térképrészleten 



Ötéves a Pannónia 

Öt éve adták át a Pannóniát, az évfordulón többnapos 
rendezvény szórakoztatott bennünket. Fölvételeink, 
amelyeket Kovács Piroska Rózsa készített, a városi mű-
velődési ház életéből elevenítenek föl emlékezetes pilla-
natokat. 



ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁL 
A korábbi évekhez hasonlóan városunk idén is bőséges nyári műsorral várja a he-
lyieket, valamint az itt és a környéken nyaralókat. Az Almádi Nyári Fesztivál jú-
nius 1-jén nyílik, s a nyár folyamán minden hétvégén különleges műsorral várja 
az érdeklődőket, egészen szeptember második hétvégéjéig, a rendezvénysorozat 
zárónapjáig. A rendezvény helyszínei a Szent Erzsébet liget, a Városház tér, 
Vörösberény, de főként a Wesselényi Strand főbejárata előtt felállított fedett, sza-
badtéri színpad. Előzetesként egy kis ízelítőt adunk a nyári kínálatból. A szerve-
zők a műsorváltozás jogát fenntartják, ezért kérik, hogy a műsorról minden eset-
ben kérjen bővebb felvilágosítást, vagy keresse fel a www.pkkk.hu honlapot! 

KIÁLLÍTÁSOK 
Június 1-29. ALMÁDI TÁRLAT a Pannóniában 
Június 6-27. AMATŐR ARTIUM - kiállítás a Padlásgalériában 
Június 29—július 14. FINN-MAGYAR-ERDÉLYI-SVÉD MŰVÉSZETI 
SZIMPÓZIUM a Városháza Padlásgalériájában 
Július 4-27. GYÖRFFY ELEKNÉ almádi festő kiállítása a Pannóniában 
Július 11-27. MAGYAR GYÖNGY EGYESÜLET kiállítása a Pannóniában 
Augusztus 1-8. XXIV. GRÁNÁTALMA HÍMZŐKÖR kiállítása a Pannóniában 
Augusztus 9-31. PANNÓNIA TÁJKÉP BIENNÁLÉ a Padlásgalériában 
Augusztus 29-szeptember 29. KOVÁCSKIÁLLÍTÁS a Pannóniában 
Szeptember 5-november 6. PAPP IVÁN ÉLETMŰKIÁLLÍTÁS a Padlásgalériában 

TÁBOROK 
Június 2-6. POLIFILM MŰHELY ALAPÍTVÁNY diákfilmes tábora a Pannóniában 
Június 23-29. NEMZETKÖZI FILMES TALÁLKOZÓ a Pannóniában 
Június 30—július 4., július 7-11. SZÖVŐ TÁBOR a Pannóniában 
Július 14-18. ACRO DANCE ROCK&ROLL SE nyári tábora a Pannóniában 

SPORTRENDEZVÉNYEK 
Június 28-29. korosztályos tenisz megyebajnokság 
Július 4-6. Országos Pedagógus Teniszbajnokság 
Július 5. Almádi átevező túra 
Július 5. Esti félmarathon 
Július 5-19. Balaton Masters Games 
Július 18-19-20. Almádi Kupa Országos II., pénzdíjas teniszverseny 
Július 19-20. BALATON KUPA FEKVENYOMÓ VERSENY a Pannóniában 
Július 19. Almádi strandátúszás 
Július 20. Fűzfői átúszás (Balatonfűzfő-Balatonalmádi) 
Július 30-augusztus 3. PANNÓNIA KUPA nemzetközi sakkverseny a Pannóniában 
Augusztus 8-10. ZoSo Kupa Országos II.; pénzdíjas teniszverseny 
Szeptember 6. LOVAS TAJÉKOZÓDÁSI VERSENY a Malomvölgyben 
Szeptember 12-14. Balaton Kör Bringatúra 
Szeptember 13-14. Alpok Adria 5 város sakk tornája Pannóniában 

MEGEMLÉKEZÉSEK 
Június 8. Trianon-megemlékezés az Erzsébet ligetben, az emlékműnél 
Augusztus 20. Nemzeti ünnep - városi megemlékezés az almádi katolikus 
templomkertben 

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 
Havonta egy alkalommal, vasárnap este ALMÁDI SÉTÁK KOVÁCS ISTVÁNNAL 
Június 7. JUNIÁLIS a Vörösberényi Mandulásban 
Június 14. LOVASKAVALKÁD ÉS KOVÁCSTALÁLKOZÓ A VÖRÖS-
BERÉNYI MANDULÁSBAN 
Június 21. HATTYÚ BÁL 
Június 24. SZENT IVÁN ÉJ a Szent Erzsébet ligetben 
Június 27-28-29. PÉTER-PÁL NAPI VIGADALOM a Szent Erzsébet ligetben 
Július 11-augusztus 15. péntekenként RÉGI ZENE HANGVERSENYEK 
Vörösberényben 
Július 12. BALATONI HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY a Sportpályán 
Július 13. ÉSZAK-BALATONI ÉREMGYŰJTŐK TALÁLKOZÓJA a Pannóniában 
Július 19. VILÁGZENEI HANGVERSENY Dilber Zenekar a Wesselényi 
strand előtti színpadon 
Augusztus 1-3. Káptalanfüredi búcsú a Káptalanfüredi Angyalos Boldog-
asszony Kápolnánál 
Augusztus 8-24. ALMÁDI BORFESZTIVÁL a Wesselényi strand előtti színpadon 
Szeptember 6. HASTÁNC GÁLA a Pannóniában 
Szeptember 13. SZÜRET - felvonulás és szüreti bál Vörösberényben 

MEGÚJULÓ RENDEZVÉNYEK 
Július 4-6. TÁNCTALÁLKOZÓ Wesselényi strand előtti színpadon 
Július 24-27. ALMÁDI NAPOK a reneszánsz jegyében a Wesselényi strand 
előtti színpadon 

ÚJ RENDEZVÉNYEK 
Május 31. MÁJUSFA DÖNTÖGETÉS néptánc csoportokkal a Városház téren 
Július 13. VÍZPARTY a Wesselényi strandon 
Szeptember 6. Nagycsaládos találkozó a Wesselényi strand főbejárata előtti 
színpadnál 

http://www.pkkk.hu


Születés hete, 
május 6-9. 

2003. óta minden évben az anyák napját követő hét 
a szülésre, születésre hívja fel a figyelmet. Az or-
szág különböző pontjain bábák, szülésznők, szü-
lész orvosok, védőnők, szülésre felkészítők, pszi-
chológusok, homeopata orvosok, gyógytornászok, 
mentálhigiénés szakemberek, szoptatási tanács-
adók találkoznak várandósokkal, hogy az édes-
anyák és édesapák testileg-lelkileg felkészülve 
várják életük egyik legmagasztosabb és legcsodá-
latosabb eseményét: gyermekük születését. Az al-
mádi rendezvények részletes ismertetése mellett 
álljon itt néhány alapelv, melyet a szervezők figye-
lembe vettek. 

A kismama alapvetően nem „beteg", életének 
legegészségesebb időszakában van, amikor méhé-
ben gyermeket hordoz. 

A várandósság, a szülés és a gyermekágyas idő-
szak tapasztalatai kulcsfontosságúak az élet folya-
matában. Ezek az élmények mélyen hatnak az 
anyára, a gyermekre, az apára, a családra és hosz-
szan kihatnak a társadalom egészére. 

A gyermek már a születése előtt is tudatos, ér-
ző emberi lény, megilleti a méltó figyelem és bá-
násmód. 

Mivel az anyatej a legkedvezőbb táplálék az új-
szülöttek és csecsemők számára, valamint az anya 
és gyermek közötti hosszantartó szeretetkapcso-
latban is alapvető, ezért elengedhetetlenül fontos 
az anya támogatása a szoptatásban. 

Minden anyát és gyermekét megilleti a méltó 
szülés és születés, a természet rendje szerint, a tu-
domány támogatásával. 

A rendezvények többsége a Pannóniában lesz, 
az ettől eltérő helyszíneket külön jelöljük. 
Május 6. kedd, családi nap 
16.00: A Születés Hete almádi megnyitója. Keszey 
János polgármester, az események védnöke mond 
köszöntőt. A „Család születik" című rajzkiállítást 
dr. Péterfia Katalin gyermekorvos nyitja meg. 
16.30: „Varázslat, vagy tudomány? - a homeopá-
tia" dr. Partos Tímea gyermekorvos homeopata or-
vos előadása. 
16.50: Az anya-magzat kapcsolatról dr. Péterfia 
Katalin beszél. 
17.30: „Egymásra hangolva - a ritmus és a zene 
mint a kapcsolatteremtés eszköze" - beszélgetés 
Nádasné Varga Katalin zenetanár vezetésével. Ez-
zel egy időben: „Apa születik - az apa szerepe a 
várandósság, a szülés alatt és után". Beszélgetés 
Kóruszné Pálffy Ágnes szülésznővel és Ladányi 
János gyakorló apukával. Kézműves játszóház, 
Varázssziget gyerekfelügyelet, „gyöngéd szüle-
tés"-sátor, babafényképezés, könyvvásár, falato-
zó. 
Május 7. szerda 
9.00-15.00: babaruha börze. 
10.00: „A kisbaba valódi szükségletei" -
Schneiderné Diószegi Eszter IBCLC szoptatási ta-
nácsadó, pszichológus előadása a Baba-mama 
Klubban. 
11.00: A babahordozás előnyei, hordozókendő be-
mutató Perjés Dórával. 
10.00: Varázssziget Magánóvoda, Vörösberény. 
Beszélgetés ikerbabák várásáról, születéséről, cse-
peredéséről Eignerné Pálffy Zsuzsi védőnő veze-
tésével. 
Május 8. csütörtök 
10.00: Tücsökzene. 
18.00: A női test csodái: anyaság, szexualitás, nő-
iség. Hoppál Bori testtudat oktató előadása. 
19.30: Kéttannyelvű Gimnázium Kollégiuma: 
„Világra jönni" - filmvetítés és beszélgetés diá-
kokkal. 
Május 9. péntek:_ 
17.00: „Világrajönni"-filmvetítés a Pannónában. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A szervezők 

Szomszédolás 

Föltámadási menet 
Tihanyból Csíksomlyóba 

Kellemetlen, néha metsző böjti szélben keltünk át 
komppal Tihanyba mi, zamárdiak. A trianoni szenve-
dést is magában foglaló kálvárián azonban, mikor 
megkezdődött a keresztútjárás, a szél elült, bizonyára 
hogy segítse a nagyjából száz főnyi, Jézussal együtt 
érző ember elmélyülését. 

A bencés atya rövid elmélkedésekkel kapcsolta ösz-
sze lelkünkkel a szenvedő Megváltót. Az egyes stáci-
ók között nagyböjti népénekekkel vált magyar nagy-
péntekké a tér és az idő. A virágzó kökénybokrok, man-
dulafák és a napfény a közelgő húsvét győzelmét sugá-
rozták ránk. Fent a golgotán a feltámadási jelvény ket-
tévált, mert harmadnap a tihanyiakra a felső, a zamár-
diakra a fölltámadási menet alsó ágának elindítása várt. 
A két jelvényvivő férfi megölelte egymást, áldott utat 
kívánt egymásnak, hogy a két ágvonal eszmeileg egy 
szívet rajzoljon meg a hazában, és végül pünkösdkor a 
sok ezer ember hitével, reményével, szeretetével kísért 
jelvények a Kis-Somlyó hegyén újra eggyé váljanak. 
Gyönyörű a szalagokkal ékes feltámadási jelvény, de 
szép nagypénteki dísztelen mivoltában is. Csak a bele-
vésett jelképek mutatkoznak meg ilyenkor. 

Visszafelé a Balaton még háborgóbb volt, mint jövet. 
Az autókra ráhullott a becsapódó hullámok vize. Olykor 
egy métert dőlt hol jobbra, hol balra a komp. Néha úgy 
éreztük, ez az átkelés a mi személyes, 15. stációnk... 

Húsvét vasárnapra nagyon sok csapadékot ígértek 
a szakemberek. Már előtte, nagyszombaton is hullott 
a hó meg az eső, kicsi esélyt adva, hogy gyalog tehes-
sük meg feltámadási menetünket. Szerencsére volt 
köztünk néhány eltökélt ember: kijelentették, ők, ha 
esik, ha fúj, gyalog fognak menni. Ez az erős hit és 
akarat megerősített még egy tucat zamárdi embert, így 
tizennyolcan keltünk útra az ünnepi szentmise végén. 
A plébános áldásadása, a szalagfelkötés, a Himnusz 
magasztos pillanatai után, a tévések kíváncsi kamerái 
mellett, és a minket szeretetükkel búcsúztató hívek 
között elvonulva megkezdtük zarándoklatunkat. A Jé-
zus Krisztus-i jövőbe vetett hit, a magyarság együvé 
tartozásának vágya, sorsának jobbrafordulása, és a 
személyes, magunkba zárt fogadalmaink jelentette 
aura lenghette körül csapatunkat, miközben a Fő ut-
cán egyre távolodtunk templomunktól. 

Beérve az erdőbe éreztük meg először igazán azt 
az érzést, amely elő-előtör minden szokatlan, ünnepi 
cselekvés során. Kimondva egyszerűen hangzik: mi-
lyen jó, hogy részesei lehetünk ennek az élménynek... 
A fák között sok helyütt fehérlett még a tegnapi hó. 
Bő egy óra tempós menetelés után megtapasztaltuk a 
somogyi föld vendégszeretetét, egy másfél kilométer 
hosszú szakaszon, a szántóföld széli dűlőút sara rend-
re visszahúzott minket, persze eredménytelenül. Az-
tán kiértünk a bálványosi országútra, s kényelmesen 
besétáltunk az ősi, fehérló-áldozás hagyományáról hí-
res faluba. A kocsma előtti asztaloknál egy kis frissí-
tő ételt-italt vettünk magunkhoz. Jó hangulatban 
hagytuk el a völgyben karéjosan elterülő falut, majd 
fiatal fenyves erdő mellett elhaladva értük el a Jaba 
patakot. Itt egy juhásznak húsvéti jó napot kívántunk, 
ő is visszakurjantott, meg birkái is ránk köszöntek a 
maguk nyelvén, és keltikék, tüdőfűk, salátaboglárkák, 
ibolyák, veronikák, gyöngyikék által kinyilvánított 
tavaszi feltámadásban felkapaszkodtunk az utolsó 

dombhátra, hogy következzék az agyagos sárral meg-
vívandó, hosszú leereszkedés Kapoly faluba. 

A község szélén szépen felsorakoztunk a feltáma-
dási jelvény mögé, s mint „gyakorlott" zarándokok-
hoz illő, méltóságteljesen vonultunk a templom felé. 
Mikor észrevettek minket, megszólalt az össze ha-
rang, s csak szólt, zengett, míg be nem léptünk a temp-
lomajtón. Az odavezető lépcsősor előtt megállva há-
romszor meghajtottuk a feltámadási jelvényt, ahogy 
Erdélyben ma is szokás. Délután fél négy volt. Perc-
re pontosan teljesítettük a 27 km-es távot. Bevonulá-
sunk után közvetlenül megérkeztek autós falubelije-
ink is. Megtöltöttük a kis templomot. 

A polgármester rövid beszédet mondott, majd fel-
kötötte a jelvényre a kapolyiak szalagját. Búcsúzás-
képpen mindnyájan elénekeltük a Boldogasszony 
Anyánk kezdetű himnikus énekünket. Kapolynak lá-
togatásunkkal még ünnepibbé tettük a húsvétot, a pol-
gármester boldogan mondta, örül, hogy végre újra te-
li templomban lehetett. 

Most már mindnyájan autóba szálltunk, s impozáns 
zamárdi konvoj folytatta útját Andocsra. Ősi kegytemp-
lomunk szentélye legendával ékes. Angyalok hozták ide 
Kalocsáról a török vész elől. A kedves arcú Öltöztetős 
(297 fogadalomból varrott ruhája van!) Madonna szob-
rot ma is Angyalok Királynéjának hívják a somogyi ka-
tolikus hívek. A templomban rövid közös imádkozást 
követően csoportkép készült, mert megörökítésre mél-
tó, hogy húsvét vasárnap ennyi fogékony lelkű zamárdi 
embert indított meg a feltámadási menet eszméje. 

Karád népdalkincséről híres, fogyó lélekszámú, 
egykor szebb napokat megélt község. Már sajnos sa-
ját papjuk nincs. Nickl Zsolt plébánosuk összesen hat 
helyen szolgál, és Gamás a székhelye. Nagyon ör-
vendtünk, hogy az itt élők fogadókészségük révén a 
feltámadási menet részeseivé váltak, hiszen ezzel a 
részvétellel, ezzel a találkozással talán megerősítettük 
reményükben őket. Húsvéti szentmiséjük végére ér-
tünk oda. A záró könyörgést követően történt meg ün-
nepélyes fogadásunk. Ennek keretében a hittantanár-
nő kötötte fel a szalagot a jelvényre, azután pedig fel-
támadási körmenetükben együtt vonultunk velük az 
alkonyati utcákon. Jó érzés volt látni a több száz em-
bert, és hallani a húsvéti öröménekek zengését! 

A szertartást követően a patinás, de évek óta nem 
lakott plébániára invitáltak be minket a templom-
atyáék. Agapé várt ránk. A jó karádiak vendégszere-
tetéért nem győztünk köszönetet mondani. Végül még 
egy meglepetésben részesültünk. A templom kórusá-
ból nyíló teremben megmutatták a templom és az egy-
házközség több évszázadot felölelő relikviáit, kegy-
tárgyait, régiségeit. A Szent Péter-szobor kezében lé-
vő mennyország kulcsát pár pillanatra megfogtam, hi-
szen Péter vagyok. Igen, idei feltámadási menetünk 
annyi kegyelemmel járt, hogy tényleg „kulcs közel-
ben" átélt óráknak érzetük. Istennek hála érte! 

Halad azóta is a feltámadási menet. Legtöbb helyen 
katolikus közösségek, de több helyütt protestáns testvé-
reink ünnepei alkotják útját. Kívánjuk mindannyiuknak 
azt a hitbéli megerősítést, amelyben nekünk, zamár-
diaknak volt részünk! Ez az égi ajándék majd csendben, 
észrevétlenül továbbgyűrűzik térben és időben. 

Gál Péter (Zamárdi) 

A Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt április 
18-án 18.00 órakor a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében megrendezésre kerülő 

ökumenikus estjére. 
Vendég: dr. Mikola István 

az Országgyűlés egészségügyi bizottságának alelnöke. 

Az előadás utáni szeretetvendégségre mindenkit várunk! 



Régi-régi történetek 

Kis éji zene 
Kevesen, csak a velem együtt 80 év felettire serdült ifjúság emlékezik arra, hogy a 
korábbi évtizedekben, úgy 60-70 évvel ezelőtt Almádiban két nevesebb esti szóra-
koztató intézmény üzemelt, ahogy a hivatalos nyelv ma mondaná. Ez a két létesít-
mény, mint két szomszéd vár, név szerint a Pannónia és a Zsák vendéglő voltak. A 
Pannóniának már emléke sem igen van, annak ellenére, hogy az étterem területén 
működött az akkori Almádi „Kurszalonja", azaz üdülőhelyi társalgója. A szomszéd-
vár szerényen a Zsák vendéglő nevet viselte, és a patinás nevet már csak egy 
vöröskőből faragott bejárati kapuoszlop őrzi. 

A Pannónia a mai 71-es út mellett a mostani városi kultúrközpont területén, a 
városházával szemben lévő épület és parkoló helyén működött. Hozzá tartozott egy 
kisebb, motelszerű földszintes épületekből álló rész. A Pannónia étteremnek titu-
lált egység volt, valóban éttermi kiszolgálással, mind délben, mind az esti órákban. 
Délután 5 óra elmúltával táncos szórakozóhely lett belőle. Ugyanígy működött az 
esti órákban táncos vacsorázó helyként. Ugyanilyen működési területtel rendelke-
zett a szomszédos Zsák vendéglő, amely a Pannóniától a mostani autóbusz állo-
másig terjeszkedett. 

Mind a két intézmény nívós helynek számított, mert mindkettőben neves pesti 
dzsessz- zenekarok, így Buttola Ede és Heinemann együttese muzsikált. Hogy me-
lyik zenekar melyik étteremben működött, annak nincs jelentősége. Arra emléke-
zem, hogy valamelyik zenekar a vacsorai zenélést követően kivonult a móló tövé-
nél ma is meglévő épületbe, amely akkor éjszakai bárként működött, és ott foly-
tatta a zenei tevékenységet. 

A hosszas bevezetés lényege, hogy a két zenés szórakozóhely szomszédságát 
mi, az érettségi vizsgára készülő gimnazisták nagyon jól ki tudtuk használni. Ez 
olyan formában történt, hogy mindkét helyen volt asztalunk, de szűkös anyagi le-
hetőségeink miatt mindkét helyen csak egy- egy pohár sört rendeltünk. Nekünk 
nem is a sörfogyasztás volt a célunk, hanem a tánc. Így amikor az egyik étterem-
ben leállt a zenekar, akkor sörünket az asztalon hagyva, rögtön átvonultunk a má-
sik intézményben lévő asztalunkhoz az ott árválkodó sörünk mellé, és ha szólt a 
zene, akkor ott táncoltunk tovább. Így aztán a zenétől függően pendliztünk a két 
táncolási lehetőséget nyújtó étterem között. 

Rövidesen rájöttünk arra, hogy nem szükséges az esti tánchoz az asztalon árvál-
kodó sör. A megoldás az volt, hogy az érdekelt lányokkal - mivel akkoriban már nem 
volt szigorú anyai felügyelet - leballagtunk a ligetbe a Wesselényi-strandhoz. Ott csó-
nakba ülve kieveztünk a néptelen fürdő vizének egy nagyobb napozó padjához. Az 
esti csendben a Pannónia zenekarának muzsikája kitűnően elhangzott a napozó pa-
dig, így aztán ingyen zenére zavartalanul táncolhattunk a nyirkos deszkákon. 

Somos István 

Babits Mihály 

Áldás a magyarra 
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. 
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani! 

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal. 
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal. 
De mihelyt fölengedi fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe. 
Visszakapta, ami soha el nem veszett. 
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb. 

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, 
bár a világ minden fegyvere őrizze. 
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, 
de leghatalmasabb mégis az igazság. 
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: 
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 

Él a nagy Isten és semmise megy kárba, 
Magyarok se lettünk pusztulni hiába, 
hanem példát adni valamennyi népnek, 
mily görbék s biztosak pályái az égnek. 
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, 
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. 

Erős igazsággal az erőszak ellen: 
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. 
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. 
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. 
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, 
és jön az igazság, közelebb, közelebb... 

Kis almádi irodalomtörténet 

Jókai a pinkóci udvarházban 
Cseresnyés kúria, dr. Cseresnyés József kúriája - Almádi díszpolgára, Cseres-
nyés József (1894-1984) nyugalmazott magyar királyi százados családjának 
Pinkócon volt udvarháza, „melyben a régi világ egyik ittmaradt krónikásaként 
élt remeteéletet". A Magyar Történelmi Társaság tagja, akit az almádiak nagy 
műveltsége és szellemessége miatt kedveltek s tiszteltek. Állítása szerint 
„Többször megfordult Jókai Mór a pinkóci kúriában, akinek Cseresnyés Jó-
zsef unokaöccse volt. — Ide figyelj ecsém! - mesélte. Úgy nézz erre a kopott 
díványra, amelyen most ülök, hogy az a vén 'zsivány' ebbe verdesett bele en-
gem játékból gyermekkoromban". (ÚAÚ 1996/9. szám, 3. oldal). 

A mesélő apja, „Cseresnyés orvos úr" szerepel Savanyó Józsi, az utolsó ba-
konyi betyár 1907. április 5-én kelt búcsúlevelében. A tömlöcből kegyelem-
ből szabaduló rablóvezér lába a sok csavargástól, téli erdőn levéstől úgy tönk-
rement, hogy egy újabb fagyást követően a veszprémi kórodába került. Ott, 
mint a fájdalom elől Tótvázsony-Sóspusztán öngyilkosságba menekülő rabló 
írja, az orvos az egyre jobban feketedő lábát le akarta vágni: elbánt vele, 
„...megszüntette a gyógyítást is, mert ennek most már kés fog kelleni. De én 
nem engedtem levágni,... hazahozattam magamat". (Sipőcz József: Savanyó 
Józsi, a jó betyár. Veszprém, 2006. 63. old.) 

1906-ban a színésznő jelenlétében avatták föl Almádiban a Blaha Lujza sé-
tányt a Remete-völgyben. Blaha Lujza rokonságban volt a Cseresnyés család-
dal, Cseresnyés József veszprémi orvosékkal. Gyakran náluk vendégeskedett 
Pinkócon (Veszprém megyei helynévtár, Almádi, 160) - ugyanott, ahol Jókai 
is megfordult... 

Más nyomát nem lelni Jókai almádi jelenlétének. Hogy annál pontosabb 
legyen leírása e tájról, A MAGYAR TEMPEVÖLGY-ről, midőn Palotától Sü-
megig végigjárja a Balaton-vidéket, s hozzánk érve ím ígyen fogalmaz! Most 
egyszerre mint egy hegylejtőre feljutunk, két erdős domb völgylete közül kivil-
lanik a regényes tó naptól aranyozott tükre, oldalt Örs helysége, túlnan a so-
mogyi partok tornyos falvai foglalják rámába, s ezentúl egészen megváltozik 
a táj arculata. Amint Örsön alól a Balaton partján leszállunk mintha egyetlen 
kert tárulna elénk; egy óriási kert, melyben mulatólakok helyett egész falvak 
vannak elszórva, egymáshoz sűrű közelségben, csupa gyümölcsös és szőlő 
minden falu körül, mely oly hűsítő, oly boldogító látványt nyújt a szemnek s 
léleknek...Egyfelől az édeni táj, másfelől a tündéri tó olyan fönséges, olyan 
megragadó...Ah mi kár volna, ha sikerülne a kapzsi nemzedéknek e gyönyörű 
vizet lecsapolni! 

(Kis híján sikeredett nekik.) 
Alsóörsön Endrődi Sándornál annál többször megfordult Jókai Mór uraság 

és háza népe asszonyostul (Rózástul). A hely pedig, honnan Jókai szétnézhe-
tett, akár a Töröknek csúfolt udvarház kertje is lehetett, honnan máig ugyan-
az a gyönyörűség mutatja magát Tihanyig: Lovas, Felsőörs, Paloznak, 
Kövegy, Csopak, Arács, no persze Füred, fölül - ha odalátni - Szöllős... 
Balfelől persze az Almádiig nyúló Örsi hegyek, alul a Káptalan-heggyel. 

Tempevölgy? Hogyisne! Balaton-mellyék. (Balatonvidék; Balaton-felvi-
dék; Balaton mente; Balaton melléke.) 

Ő ne tudná, Jókai Mór? Petőfink egy komája. 
Hol van ehhez képest bármi fönséges... 

S.M. 

Emlékezés Bódi Magdira 
Március 29-én emlékezett Litér nagyközség a vértanú Bódi Mária Magdolnára, aki 
nem volt még 24 éves, amikor 63 évvel ezelőtt, 1945. március 23-án - Krisztus-
nak felajánlott tisztasága védelmében - mártírhalált halt Litéren egy őt megerősza-
kolni akaró orosz katona fegyverétől. 

A megemlékezés a temetőben kezdődött, Bódi Magdi sírjánál. Dr. Ternyák 
Csaba egri érsek megbetegedett, így dr. Márfi Gyula veszprémi érsek vezetésével 
mondták el a hívek a jól ismert imádságot Magdi boldoggá avatásáért. Az emléke-
zők ezután - az érsek atya vezetésével - a rózsafüzér imádkozása mellett körme-
netben vonultak le az iskolaudvarba, ahol megkoszorúzták Magdi 2005-ben fel-
szentelt szobrát. 

A szabadtéri szentmisét dr. Márfi Gyula érsek mutatta be a környékbeli plébá-
niák - köztük a balatonalmádi plébánia - papjainak koncelebrálásával. Az érsek 
atya szentbeszédében példaként állította Magdi tiszta életét a mai fiatalság elé, 
hangsúlyozva, hogy a hitvallásos élet és a hűség olyan, soha el nem évülő erények, 
amelyekre minden korban bízvást támaszkodhat mindenki. 

A megemlékezésen jelen volt Litér testvértelepülésének, Berencs községnek a 
küldöttsége, valamint öt falu képviseletében a távoli Abaújszántó plébániai közös-
ségének ötvenfős zarándok-csoportja, ami jól mutatja, hogy egyre jobban terjed 
Bódi Mária Magdolna tisztelete az országban, ami fontos feltétele a fiatal mártír 
boldoggá avatásának. 

Bálint Sándor 



Süssünk-főzzünk! 
- Öhlmann Ági rovata -

Magos pástétom 
Napraforgó, tökmag, szezámmag keveréke. Mindegyikből 2 evőkanálnyit ve-
gyünk. Kávédarálón daráljuk porrá. Tegyünk bele kávéskanál sót, 
Szuperveget, 2 csöpp tökmagolajat, 5 dkg margarint, 3-4 fej összetört fok-
hagymát. Habverővel alaposan keverjük ki. A tökmag helyett tehetünk lenma-
got, ilyenkor olivaolajat használjunk. Lehet a szezámmagot enyhén megpirí-
tani. Kiváló vacsora pirítós kenyérre, de puha. Kenyéren is finom. 

Kenyérhéj 
3 tojás fehérjét felverek 21 dkg cukorral. 1 csomag vaníliás cukrot, 1 citrom 
reszelt héját, 2 csomag kókuszreszeléket rakunk bele (lehet darabolt diót ten-
ni a kókusz helyett). 2 csomag ostyalapot veszünk. Egyenkét megkenjük az 
ostyalapokat, majd kb. 3 cm-es csíkokra vágjuk. Tepsibe rakjuk, és 170 fokos 
sütőben rövid ideig szárítjuk. Maradjon fehér a hab! Finom, ropogós cseme-
ge. (Szabóné Marika receptje) 

Fű, fa - orvosság 

Vérehulló fecskefű 
A vérehulló fecskefű vértisztító és vérképző hatású. Csalánnal és bodza haj-
tásával együtt használható leukémia esetén. Ebből a teakeverékből viszont 
legalább két litert meg kell inni naponta, hogy eredményes legyen a kezelés. 

Legmegbízhatóbb szer súlyos májbetegség esetén, különösen ha friss nö-
vényt használunk. A megmosott, friss növényből még nedvesen kinyerjük a 
levét, ezt kétszer annyi langyos vízzel hígítva napközben kortyonként fo-
gyasztjuk. Hat az anyagcserére, valamint vér- és májtisztító. Sikerrel alkal-
mazható vese-, epe- és májbetegségek esetén. Borba áztatva nagyon gyorsan 
megszünteti a sárgaságot. 

Külsőleg rosszindulatú bőrbántalmak, tyúkszemek, szemölcsök és sömör 
gyógyítására használható. A szürke hályog és a szaruhártya foltjait is eltünte-
ti lassanként. Még a látóhártya bevérzése és leválása esetén is segít. Megmo-
sunk egy levelet és a megnedvesített hüvelyk- és mutatóujjunk között szét-
morzsoljuk a lágy szárát. Az így nyert nedves anyagot a szemzugba kenjük. 

Vesezavarra utal, ha a nők arca kiszőrösödik, a karjukon és a lábukon megerő-
södik a szőrzet. A testrészt fecskefű levével kell bekenni, amit néhány óráig hagyunk 
felszívódni. Aztán lágy szappannal mossuk le és a félig megszáradt bőrfelületet ke-
zeljük körömvirág-kenőccsel, székvirág- vagy orbáncfű-olajjal. Ajánlott csalántea-
kúrát is végezni, egész napra elosztva legkevesebb 3-4 csészével kell meginni belő-
le, valamint zsurlóból ülőfürdőt venni, ami javítja a vesék vérellátását. 

Teakészítés: 1 csapott teáskanál fecskefüvet adunk 1/4 liter vízhez, csak 
forrázzuk. 

Ny.J. 

Közművelődési pályázat 
Balatonalmádi Város Önkormányzatának oktatási és kulturális bizottsága „A 
helyi közművelődésről szóló 13/2004.(VI.07.) sz. rendelete 16.§/6./"pontja 
alapján pályázatot hirdet Balatonalmádiban élő polgárok és közösségek köz-
érdekű kulturális tevékenységének támogatására. Pályázhatnak: önkormány-
zati intézményhez gazdaságilag, szervezetileg nem kapcsolódó nem sportte-
vékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapítványok, valamint 
civilközösségek, alkotó közösségek, művészeti csoportok, magánszemélyek. 
A pályázat témakörei: A./kategória - helyi kulturális esemény, rendezvény szer-
vezése, ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja és közérdeklő-
désre tart számot; B./ kategória - önkormányzati intézményektől független almá-
di művészeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók működésük támogatására. 
A pályázat benyújtásának feltételei: az oktatási és kulturális bizottságnak 
címzett pályázati leírás (a tervezett rendezvény, vagy tevékenység leírása 1-3 
oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap kitöltése minimum 25 % saját erő-
forrás megléte.) A pályázat részletes kiírása, ill. a benyújtáshoz szükséges 
nyomtatványok a polgármesteri hivatal titkársági és humánpolitikai osztályán 
szerezhetők be, www.balatonalmadi.hu városi honlapról letölthetők. 
A pályázat elbírálása: az oktatási és kulturális bizottság az 1.500.000 ft. ren-
dezvényi keret és 500.000 ft. működési támogatási keret felosztásáról szaba-
don dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében. Nem 
adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai felszerelésre, 
vállalkozás, vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A pályázati támo-
gatás tovább nem osztható. Az önkormányzat a sikeres pályázókkal szerző-
dést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról. A kapott támo-
gatás magánszemélyek esetén önálló tevékenységből származó jövedelemnek 
minősül. Felhasználását számlákkal kell igazolni. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30-ig beérkezőleg. A 
pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba (8220. Balatonalmádi Széchenyi sé-
tány 1.) kell benyújtani. A pályázatról bővebb információ: Pethő László 
88/542-419, Rásky Mihályné 88/542-459. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 20. 

Régi szép idők... 
Almádi idős és fiatal versenyszerűen aktív sakkozói sikeresen képviselik ba-
latoni fellegvárukat. Az alábbi történet elsősorban nekik szól, de talán elvise-
lik a nem-sakkozók is. Mi több, nem fognak megbotránkozni Karinthy Fri-
gyes megállapításán: „Vannak sakkozó őrültek és egyéb bolondok". 

1919 után számos orosz híresség a Vörös Paradicsom helyett az emigráci-
ót választotta. Közéjük tartozott a legendás hírű sakkozó, Alexander Aljehin, 
aki Franciaországban talált befogadást, és rövid megszakítással 1927-1946 
között a világbajnoki cím birtokosa lett. 

Az 1930-as években Aljehin egyik párizsi kávéház asztalánál egyedül üldögél, 
pohár calvados társaságában. Ugyanide betéved egy szintén magányos, unatkozó 
vendég. Természetesen nem gyanítva, ki lehet a tétlenül merengő sorstárs. Udva-
riasan megszólítja, unaloműzésből nem váltanának-e néhány játszmát. Hősünk 
szótlanul biccent. A pincér hozza a sakktáblát, felrakják a bábukat. A kezdő lépés 
előtt a világbajnok szórakozott mozdulattal a tábla mellé teszi saját két bástyáját. 
A sakkban ez szinte behozhatatlan hátrány. A kihívó fél megrökönyödik: 

- De uram, miért ad nekem két bástya előnyt, hiszen azt se tudja, hogy ki vagyok? 
- Pontosan ezért! Ha tudnám, hogy nem adhatnék önnek ennyi előnyt, ak-

kor egész biztosan ismerném. 
Dr. Csík Pál 

Az országos kompetencia-mérés 
eredményei általános iskoláinkban 
Az utóbbi években minden tanév végén az oktatási miniszter rendeletére kompe-
tencia-méréseket végeznek az ország valamennyi általános iskolájában 4., 6. és 8. 
évfolyamokon. A mérés szövegértésre és matematikára terjed ki. 

Szövegértés. Rohanó, elgépiesedett világunkban különösen fontos szerepet kap 
a szövegértő olvasás, úgyis, mint a tanulás alapja. Kialakítása hosszú folyamat, 
melynek olvasás-technikai részét főként az alsó tagozat 1-2. osztályában kell meg-
alapozni. A következő két év a begyakorlottság fokáról szól, hogy ötödik osztály-
tól, mikor belépnek a „tanulós tantárgyak", már az értő, szövegelemző olvasás bir-
tokában legyen a tanuló. Tanterveink a csökkenő óraszámok miatt egyre kevesebb 
lehetőséget teremtenek a gyakorlásra, lényegkiemelő feladatokra. Ebben az évfo-
lyamban legfontosabb a „tanulás tanulása", hogy hatodik osztálytól könnyebben 
eltaláljon a kisdiák a tanulni valók útvesztőiben. Nyolcadik osztályra a szövegfel-
dolgozás és szövegalkotás készségének legmagasabb fokát kellene elsajátítani. 

A PISA felmérések legszomorúbb eredménye, hogy a magyar gyermekek tel-
jesítménye elmarad a fejlett országok legtöbbjében levő kortársaikétól. 

Mi lehet az oka? Ha végig gondoljuk az elmúlt két évtized olvasás-tanítását, a 
sokféle olvasás-tanítási (pl. szóképes) módszerrel, azt látjuk, hogy nem igazán ve-
zettek eredményre. Hovatovább visszatértünk a szótagoló, régebben már bevált mód-
szerekhez (Meixner-féle), s bizakodva várjuk, hogy visszafordítja az eredményeket. 

Az országosan mért eredményekhez viszonyítva a mi iskoláink jóval átlag felett tel-
jesítettek, amint a mellékelt táblázat is mutatja. Különösen magas az ún. „hozzá adott 
érték", mely elsősorban a pedagógusok munkáját, a begyakorlottság fokát minősíti. 

Matematika. A természettudományok oktatása mindig is erős oldala volt a ma-
gyar iskolának. Matematikából, fizikából, kémiából és informatikából eddig ösz-
szesen 143 diákolimpiát rendeztek, azokon 783 magyar versenyzőnk vett részt. 
Közülük 617 tért haza éremmel. A tudományos versenyek olimpiáján (ISEF) ma-
gyar versenyzők 1999-ben négy, 2005-ben hat első díjat nyertek. 

A PISA felmérés 2006-os eredményei matematikából. OECD átlag: 498, Ma-
gyarország: 491 Legmagasabb Finnország 548, legalacsonyabb Görögország 459. 
A ragsorban mi a 8. helyen állunk. Megelőz bennünket Finnországon kívül, Ko-
rea, Dánia, Csehország, Németország, Lengyelország, Szlovákia, mögöttünk van 
Spanyolország, Amerikai Egyesült Államok és Görögország. 

A kompetencia-mérés matematikai alapműveletek alkalmazási képességét 
vizsgálta, valamint a rendszerező és kombinatív képességeket. Iskoláink az orszá-
gos átlaghoz képest a mellékelt táblázat szerint magasan jól teljesítettek. 

Az oktatási és kulturális bizottság március 18-i ülésén elismerését fejezte ki mind 
a Györgyi Dénes és a Vörösberényi Altalános Iskolák igazgatóinak és tantestületének, 
további sikereket kívánva munkájukhoz az „eötvösi gondolatokkal", mi szerint a siker-
hez türelemre, de főként kitartásra van szükség. Rásky Mihályné 

Országos kompetencia mérés 2007. 
Györgyi Dénes Á. I. Vörösberényi Á. l. 

2005-2006. 2006-2007. 2005-2006 2006-2007. 
Szövegértés 482 511 528 509 
2005-2006. 
Országos átl. 497 
Városok átl. 494 
B.almádi 511 
2006-2007. 
Országos átl. 497 
Városok átl. 493 
B.almádi 510 
Matematika 492 534 539 499 
2005-2006. 
Országos átl. 494 
Városok átl. 490 
B.almádi 521 
2006-2007. 
Országos átl. 491 
Városok átl. 485 
B.almádi 516,5 

http://www.balatonalmadi.hu


Bauxitkutatós teljesítménytúrák 
a Bakonyban 

A Bakonyban a 10 km-es távot először rendeztük meg. Városlődön kínálkozott 
erre lehetőség, a tanösvény mentén. Az előkészítés során, a sárga sávval jelzett 
úton járva láttuk, hogy a Bakony egyik legnehezebb kecskejárdájára bukkantunk 
a Fokhagyma-tetőről lefelé jövet. Ezen a távon 142 induló volt, kicsit kevesebb-
re számítottunk, ezúton is elnézést kérünk azoktól, akiknek már nem jutott kitű-
ző. Mondhatnám, egy veszprémi csoportot kivéve, mindenki óvatos volt, mert 
sajnos előzetesen nem neveztek. A tanösvény („Az Európai Kultúra Útvonala") 
a településen belül bemutat pár nevezetességet (Falumúzeum, Templom tér -
mesterségek emlékfája stb.), majd keresztülvisz az Iglauer-ligeten, az egykori út-
törő-táboron. A házakat elhagyva kezdődik az igen csúszós, meredek ösvény, 
ahol többen visszafordultak, vagy levágva a szerpentint, „toronyiránt" mászták 
meg a hegyoldalt.. .(Erre a szakaszra ráférne egy kis csákányos-lapátos igazítás, 
s akkor talán nem is taposnák le mindenfelé a hegyoldalt.) 

A Fokhagyma-tetőre felérve nagyszerű a kilátás, ellátni a Somlóig. Némi 
sárdagasztás után a szép és elegánsan felújított Kálváriát érintve bezárult a kör. 
Rendezőként láttuk, hogy kell egy rövidebb táv, legalább egy kicsit tehermen-
tesíti a 25 km-es távot. Ahol az idén 452 indulót fogadtunk, sajnos ennél ke-
vesebben érkeztek be a célba. Bár az útjelzések frissítve, a kritikus pontokat 
sikerült a havazások közben bejárni, mégis egy páran északnak fordultak s 
Bakony bélből jeleztek, hogy őket már ne várjuk Városlődön a célban. 

A leghosszabb távon régi ismerősöket üdvözölhettünk, az 50 km-est álta-
lában tapasztaltabb teljesítménytúrázók választják. Ám a kedvező időjárás né-
hány „amatőrt" is odacsalt, s bizony a táv és a terep okozta nehézségeket nem 
mindenkinek sikerült legyűrnie. Volt, akit zseblámpa híján az utolsó ellenőr-
zőpontról már a rendezők „világítottak be" a célig. 

Mindösszesen 839 túrázó választotta a Bakony TT-ket, s reméljük, hasonló 
létszámban tisztelnek meg bennünket jövőre, a 20., jubileumi rendezésünkön. 

Akiknek köszönettel tartozunk, akik segítséget nyújtottak: Városlőd pol-
gármestere, a MÁV herendi és veszprémi vasútállomása, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park igazgatója, a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség s 25 
önkéntes balatonalmádi természetbarát. 

Knauerné Gellai Mária 
BXTSE elnök 

„...Csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul..." 

Öreg-hegyi teniszmorzsa 
Idestova tíz éve, hogy a tornatermi edzéseken lehetőséget adok egy tanítvá-
nyomnak, hogy megmérkőzzön velem. Ha felkészültsége elég hozzá, le is 
győzzön! Ez 2008-ban a középiskolás Matusz Mártának is sikerült. Márta 
csöppnyi kora óta szüleivel és testvérével együtt kötelezte el magát e csodá-
latos sportággal. 

Nekem életem egyik legszebb élménye volt, hogy végigkísérhettem e ked-
ves leányka kibontakozó emberségét, amihez a tenisz, a játék öröme biztos 
hozzájárult. 

Köszönöm neked Márti, hogy megajándékoztál ezzel az érzéssel... 
Ez is bizonyítja, hogy a test a lélek temploma, és nem mindegy, milyen erős 

ez a templom. 
Mártika! Büszke lehetsz az arany éremre, melyen az olvasható: „Legyőz-

tem Laci bácsit 2008". 
Varga Laci bácsi 

Almádi Kupa túraverseny 
Habár nyomolvasó vetél-
kedőnek indult az év első 
országos bajnoki túraver-
senye, a heves hózápor el-
mosta az effajta ábrándo-
kat is... A balatonalmádi 
természetjárók március 
22-én a Megye-hegyen ál-
lítottak fel versenypályá-
kat (A és B kategóriában), 
s egy könnyebbet a Ma-
lom-völgyben. Nagy kihí-
vás volt ez a nap a 29 egyé-
ni versenyzőnek és 12 csa-

patnak, nemkülönben a szétázott kartonokat értékelő versenybíróságnak is. A 
kijelölt feladatok közül az iránymérést töröltük az alacsony felhőjárás miatt. Ja-
vasoljuk, hogy a havas pályát - hasonlóan az éjszakaihoz - jutalom-szorzóval 
értékeljük... A versenyközpontnak a Vörösberényi Polgári Olvasókör adott me-
leg otthont, a sütőben a kartonok is megszáradtak. A versenyről Siller Milán ké-
szített képeket, amelyek megtekinthetők a www.turaverseny.hu honlapon is 

Eredmények. Országos Egyéni Bajnokság, női: 1. Bodor Ilona, 2. Herner 
Ágnes, 3. Tóth Alexandra; férfi: 1. Rabecz Péter, 2. Horváth-Takács Róbert, 
3. Jakab Albert. Csapatversenyben B. kategória: 1. Balassi Bálint DSE, Eger, 
2. Fűtaposók, Petőfi S. Gimnázium, Kecel, 3. Vakegerek, Hírős SE; C kate-
gória: 1. Téry Ödön ODK, Veszprém. 

Külön köszönet a kísérő tanároknak, akik „gondozzák" az utánpótlást... 

Anyanyelvi rovat 

Nagy kezdőbetűk 
A visszatérő hibákat vesszük elő, hivatkozással A magyar helyesírás szabályai 
11. kiadására. (Reméljük, hogy ez a könyv sok család könyvtárában megvan.) 

Sok szövegben túltengnek a nagy kezdőbetűk. Az intézmények nevét va-
lóban nagy kezdőbetűvel írjuk: Magyar Tudományos Akadémia, Vas Megyei 
Önkormányzat, Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola. 

Mondat elején nagybetűvel kezdjük a családnevek előtti doktor, idősb, if-
jabb, özvegy szót, ill. ezek rövidítését: Dr., Id., Ifj., Özv., de ezeket a mondat 
belsejében kisbetűkkel írjuk: Felszólalt dr. Nagy, id. Kiss és özv. Szabóné. 

Az i-képzős származékokban csak a tulajdonnévi (vagy az azzal egyenérté-
kű) tag(ok) nagy kezdőbetűjét tartjuk meg, a köznévi eleme(ke)t pedig kisbetű-
vel kezdve írjuk: magyar tudományos akadémiai, Vas megyei önkormányzati. 

Az intézménytípusokat jelentő szavak (minisztérium, egyetem, hivatal, in-
tézet, iskola, vállalat, üzem, társaság stb.) olyankor is kisbetűvel írjuk, amikor 
a szövegben egy bizonyos intézményre utalunk: A bizottság véleménye 
szerint..., ezután társaságunk képviseletében..., a szervezet tagjai... stb. 

Ugyancsak kisbetűvel kezdjük a kongresszus, szimpózium stb. jellegű sza-
vakat, amikor a szövegben ezekre utalunk. Sőt, magát a rendezvény nevét is 
kisbetűvel írjuk, ha az nem intézményszerű (mint pl. a Budapesti Nemzetközi 
Vásár); így: jövőkutatási konferencia, nemzetközi orvoskongresszus stb. 

Ne gondoljuk, hogy egy intézménynek, valamely részlegének nagyobb 
rangot ad, ha nagy kezdőbetűvel írjuk! 

Kerüljük a - főleg reklámokban látható - két szó egybeírását úgy, hogy a 
második szót nagy kezdőbetűvel írjuk: „Kedvezményes FehérHetek!" stb. 

Levelek megszólításában írhatunk nagy kezdőbetűket: Kedves Tanár Ur! 
Drága Szüleim! Tisztelt Cím! stb. 

Feltűnően sok a fölösleges nagy kezdőbetű egyes hirdetésekben: Márkás, 
Divatos Importcipők! 

Egy szóval: csak ott írjunk nagy kezdőbetűt, ahol arra szükség van! 
Láng Miklós 

Balatonalmádi Tourinform Iroda a 2008. évi nyári idényre is megjelenteti 
a vendégek és helybéliek által egyaránt hasznosnak ítélt 

Balatonalmádi információs füzetet. 
Fontosnak tartjuk, hogy a közérdekű információk mellett 

városunk vállalkozói szolgáltatásukat abban megjelentessék, hogy az 
mind a város lakosságát, mind a hozzánk érkező vendéget széleskörűen 

tájékoztassa . 

Kérjük, amennyiben Ön ebben partnerünk, s élni szeretne a hirdetés 
lehetőségével, megrendelését mielőbb, de legkésőbb április 25-ig 

adja le a Tourinform Irodába. Tel.: 88/594-081 
Balatonalmádi, Városháza tér 4. 

A részletes felhívás és megrendelő nyomtatvány az Irodában kérhető. 

http://www.turaverseny.hu


A nagy fogyás. . . 
Véget ért a közel hat hónapon át tartó televíziós megmérettetés. Szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, akik végigszurkolták az adásokat, szavazataikkal 
megtiszteltek. Sok erőt adott az a szeretet, támogatás, amit testvéremtől, szüleim-
től, nagynénitől, a város polgármesterétől, a képviselőtestület tagjaitól, barátoktól, 
ismerősöktől, szeretett kis városomtól kaptam. 

Bár munkám Budapestre szólít, de minden szabadidőmet próbálom eltölteni 
Balatonalmádiban, gyermek- és kamaszkorom imádott városában. 

Amit kitűztem célként, elértem, próbáltam minden körülmények között a nagybetűs 
ember maradni. Tapasztalatomat, tudásomat szívesen átadom másoknak Norbi segítsé-
gével. Azoknak, akik szintén egészségesen, boldogan szeretnének élni túlsúly nélkül. 

Örülök, hogy számomra megadatott ebben a gyönyörű városban felnőni, útra-
valóként emberi tisztaságot, becsületet kaptam. 

Köszönettel Visl Péter 

A Családsegítő hírei 
Kérés 

Tisztelettel kérjük Önt, hogy amennyiben fűtését átalakítja, vagy korszerűsí-
ti, és feleslegessé válik üzemképes vegyes tüzelésű kazánja, vagy kályhája, 
amit nélkülözni tud, és szívesen felajánlaná szolgálatunk közvetítésével sze-
rény körülmények között élő embertársának, kérjük, hívja a Balatonalmádi 
Szociális Alapszolgáltatási Központot a 88/542-554-es telefonszámon, vagy 
keresse személyesen intézményünket az Ady Endre utca 2. szám alatt! Rászo-
ruló gondozottjaink nevében is hálával fogadjuk felajánlásaikat! 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Felhívás 
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Hozd magad formába! 
Életmód klubja Kövesdi Natália, az Életfa Egészségvédő Központ igazgató-
jának vezetésével önköltséges főzőtanfolyamot szervez. A főzőtanfolyam cél-
ja, hogy a jelentkezők megismerjék és megtanulják hazai alapanyagok, gabo-
nák, zöldségek, gyümölcsök elkészítését a magyar ízléshez és étkezési hagyo-
mányokhoz igazítva. Lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők megtapasztal-
ják, milyen fontos az évszakok szerinti főzés, az ízek, színek szerepe étren-
dünkben, hiszen már nagyanyáink is tudták, hogy helyes, kiegyensúlyozott ét-
renddel a betegségek nagy része gyógyítható, vagy megelőzhető. 

„Táplálékod legyen gyógyítód" - sőt nem árt, ha finom és olcsó is! Várjuk je-
lentkezését házasoknak, házasulandóknak, egyedül élőknek, mindazoknak, akik-
nek fontos, hogy mi, miből és hogyan kerül az asztalra! A tanfolyamról további 
felvilágosítás az alapszolgáltatási központ 88/542-554-es telefonszámán, vagy 
személyesen (Balatonalmádi, Ady E. u. 2.) Melnecsukné Juditnál és Szászné Ibo-
lyánál. A tanfolyam létszáma korlátozott, hívjon minket minél hamarabb! 

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! 
Nemsokára minden adózónak nyilatkoznia kell az adója 1%-ának felajánlásá-
ról! A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói 3 éve 
megalapították a Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítványt. Az alapítvány fő 
célja az alapító okirat szerint: 
- a szociálisan hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek részére 

is az elérhető táborozási lehetőség biztosítása, 
- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tehetséges tanulók képességeik to-

vábbi fejlesztéséhez, valamint továbbtanulásához való hozzásegítése, 
- adománygyűjtés és adományközvetítés révén hozzásegíteni a szociálisan hátrányos 

helyzetben élő gyermekeket, családjaikat, hogy részesedhessenek azokból a javak-
ból és szolgáltatásokból, melyek a társadalom nagy része számára hozzáférhető. 

Kérjük, hogy 2008-ban tiszteljenek meg bennünket bizalmukkal és a 
KÉZNYUJTÁS. ÉRTED KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY-t jelöljék kedvez-
ményezettként. Adószám: 18938216-1-19. 

Tisztelettel: Fekete-Kertész Istvánné a kuratórium elnöke 

Köszönjük! 
A Kéznyújtás. Érted Közhasznú Alapítvány ezúton szeretne köszönetet mondani 
mindazoknak, akik az 1 és 2 forintos pénzérmék felajánlásával hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központtal együtt szervezett szoci-
álisan hátrányos helyzetben élő gyermekek nyári táboroztatása megvalósulhasson! To-
vábbra is várjuk a jó érzésű emberek adományait a Kéznyújtás. Érted Közhasznú Ala-
pítvány számlájára, Számlaszámunk: OTP Balatonalmádi 117408083-20022727! 

Köszönettel: Fekete-Kertész Isvánné a kuratórium elnöke 

TÜDŐSZŰRÉS BALATONALMÁDIBAN 
Balatonalmádi Városház tér 4. 

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT 
2008. április 7-től április 15-ig. 

Hétfő: 8,00-12,00; 12,30-17,30 Kedd: 8,00-12,00; 12,30-17,30 
Szerda: 8,00-12,00; 12,30-17,30 Csütörtök: 8,00-12,00; 12,30-17,30 
Péntek: 8,00-12,00; 12,30-17,30 
20 év feletti állandó lakosoknak, eü.dolgozóknak, pedagógusoknak, eü.könyveseknek ajánlott!! 

Almádi kalauz 
Április 15-május 14. 

Előadás 
Április 17., Pannónia, du. 5 óra: Kiss György előadása A költészet jóslásai címmel. 
Április 17., Vörösberényi Kultúrház, du. 6 óra: Berényi Esték előadássorozat - Az 
ártéri gazdálkodásról. Előadó Molnár Géza. 
Április 28-án du. 6 óra, Pannónia: Suzuki - könyvbemutató. Négyesi Pál előadása 
a japán autógyártás történetéről. 

Gyermekműsor 
Április 25-én délután 4.30 órakor a Vörösberényi Általános Iskola gálaműsora a 
Pannóniában. 
Április 29-én du. 4 órakor a Györgyi Dénes Általános Iskola felső tagozatának kul-
turális bemutatója a Pannóniában. 

Játék 
Május 3-án du. 2.30 órától gyermekműsor (honvédelmi bemutató, bábelőadás játszóház, 
hangverseny) a Városház téri szabadtéri színpadon (esőhelyszín: Pannónia nagyterme). 

Művelődés 
Április 22-én a Föld napja a Köcsi-tónál. 

Sport 
Május 10-én Horgászpünkösd - lásd külön! 

Tánc 
Május 1., du. 3 órától májusfa állítás és helyi csoportok bemutatkozása, majd népzenei 
táncház a Városház téri szabadtéri színpadon (esőhelyszín: Pannónia nagyterme). 

Tárlat 
Május 2-án du. 5 órakor Öveges Ernő festőművész kiállításának megnyitója a 
Pannóniában. 

Hogy hívjuk a Budatava strandot? 
Válasz az újság múlt havi számának „Tűlevél" című cikkére 
A cikk írója, Szabó Zoltán a bejárat melletti feliraton polemizál, elutasítva a strand 
neve előtt az „önkormányzati" jelzőt. Véleményével akár egyet is lehetne érteni, va-
lóban szebbnek tűnik a régi, „Budatava strand" felirat az újabb, Önkormányzati 
„Budatava strand" megnevezésnél - bár volt időszak, amikor még a felirat is le volt 
festve -, ám a gyakorlatiasság néha felülírja az esztétikumot. Ez esetben is így történt. 

A Budatava strand mellé ugyanis két, vállalkozói üzemeltetésben működő strand 
települt, és, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy sok vendég tudatában az „önkor-
mányzat" szó még mindig a megbízhatóságot, az olcsóságot jelenti, szükségesnek 
tűnt a megkülönböztető jelzőt beiktatni. Az elmúlt évek tapasztalatai ezt vissza is iga-
zolják, az „önkormányzati" megjelölésnek igenis jelentős bevételnövelő hatása van. 

Az is igaz, hogy a több mint száz éves strand fölött az 1984-es bővítés óta el-
járt az idő, jelentős felújításra szorul. Remélhetőleg - az aktuális gazdasági prog-
ramnak megfelelően - a Wesselényi strand rekonstrukciójának befejezése után ez 
be is következik. Lehetőségeinkhez képest addig is igyekszünk minél komforto-
sabbá tenni ezt a kedvelt, nagy múltú fürdőhelyet, és igyekszünk mindent megten-
ni annak érdekében, hogy egy almádi lakosnak és ide látogató vendégnek se kell-
jen szégyenkezni amiatt, hogy a Budatava strand önkormányzati tulajdonban van. 

Dér András strandgondnok 

A Támasz Idősek 
Otthona és Nyugdíjasház 

magas színvonalú gondozást és 
ápolást nyújt időskorúak részére. 
A Nyugdíjasházban az elhelyezés 
szociális és egészségi rászorult-
ságtól függetlenül lehetséges! 

Szeretettel várjuk leendő 
lakóinkat! 

Balatonfűzfő, 8184 
Gagarin utca 22. 
06/88-451-174 

06/30- 268-12-84 
www.tamasz-idosotthon.hu 

http://www.tamasz-idosotthon.hu


Horgászverseny 
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület április 20-án a Négyméteres partszaka-
szon horgászversenyt rendez. Az egyesületi tagok számára, felnőtt, női, ifjúsági és 
gyermek kategóriában. A kezdés időpontja 8,30. Nevezés 6,30-tól. A nevezés in-
gyenes. A verseny után eredményhirdetés és ebéd a horgásztanyán. Részletes in-
formáció az egyesület honlapján (www.bashe.hu) és a kihelyezett plakátokon. Ne-
vezni a horgásztanyán Kalauz Miklósnál személyesen, vagy Szenthe Zoltánnál a 
30/9599-544-es telefonon lehet. Minden egyesületi tagot szeretettel várunk! 

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 

HORGÁSZPÜNKÖSD 

Magas árengedmény május 31-ig megkötött szerződéseknél. 
Három és ötlégkamrás profilból gyártott ajtók, ablakok, 

kívánságra K= 1.1 W/m2K hőszigetelésű üveggel is. 
Felmérés, árajánlat készítés, bontás, beépítés, árnyékolástechnika és 
helyreállítás. Teljes körű nyílászárócsere esetén 25% engedmény. 
Energiatakarékossági pályázat megnyerésével további 15% vissza 

nem térítendő állami támogatás. 
FEHÉR ABLAK cégcsoport 

E-mail: hansagi.ablak@chello.hu 
mobil: 30/99-72-153 

TV-ANTENNA-
DIGI-PARABOLA-HÍRADÁS IP. 

SZERVIZ 
Telefon: 30/439-6577 

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 54. 

Óvodáink tavaszi rendezvényei 
Mint ahogy az eddigi hónapok is bőséges programot kínáltak, a tavasz is sok 
lehetőséget rejt az óvodásaink szánjára. 

Április 
21-22: Óvodai beiratkozás mindkét óvodánkban. 
23-tól: Anyák napi készülődés. Látogatás az óvodai csoportokba a leendő óvodá-
sokkal és szüleikkel. 
30. Kirándulás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park csopaki tanösvényén azon nagy-
csoportosokkal, akik ősszel kimaradtak ebből. 
30. Anyák napi köszöntés néhány nagycsoportossal a nyugdíjasok klubjában. 

Május 
5-től: Kirándulás a Veszprémi Állatkertbe különjáratú autóbusszal. 
10-20: Iskolalátogatás az iskolába készülő gyerekekkel. 
10-20: A leendő tanítók látogatása az óvodákban - előzetes ismerkedés a leendő iskolásokkal. 
15. A Kabóca Bábszínház előadása a Mogyoró úti óvoda tornatermében minden 
óvodásnak. 
23. A Pegazus Bábszínház előadása a Pannóniában a középső és nagycsoportosoknak. 
23. Kihívás napja - sportversenyek, közös mozgás az óvodák udvarán. 
27-től: Rajzkiállítás az óvodák e tanévi anyagából a Mogyoró úti óvoda tornater-
mében. A kiállítást megnyitja Veszely Lajos festőművész. 
29. Gyermeknap - közös játékok, sportversenyek az óvodák udvarán. Az iskolába 
menők búcsúzása-búcsúztatása az óvodától. 

A Vörösberényi Polgári Olvasókör életéből 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör február 26-án tartotta éves közgyűlését. Ebben 
az évben a közgyűlés tisztújító közgyűlés is volt, mert a vezetőség négy éves man-
dátuma lejárt. A 2007. évi beszámoló elfogadása és a 2008. évi munkaterv és költ-
ségvetés megszavazása után az egyesület tagsága ismét Varjas Zoltánt választotta 
elnöknek a következő ciklusra. A vezetőség tagnévsora és a 2008. évi rendezvé-
nyeink honlapunkon megtekinthetők (www.vpok.ini.hu). 

Aktivistáink március 7-én a vörösberényi temetőben megkoszorúzták Nemes 
Mihály tanító sírját. Ő alapította a Polgári Olvasókört 1910-ben. Sírjának koszo-
rúzása minden évben a születésnapján történik. Részt vettünk a március 15-i meg-
emlékezésen és leróttuk kegyeletünket a szabadságharc hősei előtt. 

Kérünk mindenkit, ha egyetért hagyományőrző céljainkkal, támogassa egyesü-
letünket adója 1%-ával. Adószámunk: 18923487-1-19. Vörös Lajosné 

Berényi előadások 
Jövendő ősi építészet (házról, házasságról) 
A Vörösberényi Polgári Olvasókör támogatásával megvalósuló Berényi esték 
előadássorozat márciusi előadásán Grátz Antal építész járt nálunk. A családias 
összejövetelen időutazáson vehettünk részt, ahol megismerkedhettünk a régi korok 
építészeti stílusaival, illetve azok fontosabb ismérveivel. A népi építészet remek 
épületeit is megcsodálhattuk az előadáson. Díszített tűzfalakat, bejáratokat, kisebb 
hajlékokat. A fával burkolt tűzfalakon, temetői ravatalozón, temetőkerítésen elhe-
lyezett ábrák jelentésére és jelentőségére is magyarázatot kaptunk. Nagyon érdekes 
volt, hogy egy- egy népdal jelentését hogyan, milyen kifejezően lehet megje-
leníteni az épület-homlokzaton. Aki részt vett az előadáson, remélem gazdagodott 
ismeretekben, és látogatni fogja következő előadásainkat is! 

Tavasszal még két előadás lesz (áprilisban és májusban), majd ősszel, szeptember-
ben ismét indul a Berényi esték előadássorozat, hasonlóan izgalmas és érdekes előadá-
sokkal. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Vörösberényi Művelődési Házban. 

Köszönjük az eddigi támogatásokat! Mester Ferenc 
szervező 

A P R Ó H I R D E T É S 
Balatonalmádiban őstermelőtől sövénytuja széles választékban kedvező 
áron eladó. Érdeklődni lehet a 88/438-296-os telefonszámon, este. 

Balatonalmádi (Vörösberény) Sarkos söröző éves foglalkoztatásra szak-
képzett pultost, valamint alkalmi kisegítőt keres. Telefon: 06/20-461-6244. 
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U N I Q A 

Vörösberényi Gazdaboltba 

Cím: 8220 Balatonalmádi-Vörösberény, Alkotmány u. 1. 
Telefon: 88/432-816 

e-mail: karolyi.gyorgy@invitel.hu 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 

a Baksai Autósiskolánál 

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

Felhívás személyi jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlására 

A városunkban működő alapítványok, egyesületek, amelyek szívesen 
fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, a következők: 

„Almádiért" Közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19 
„Együtt-Egymásért" Nyílt Közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19 

Közbiztonsági Közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19 
Almádi Zeneiskoláért Alapítvány, adószáma: 18938591-1-19 

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18924907-1-19 
Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18935598-1-19 

Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19 
Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19 

Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma: 18916357-1-19 

Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19 

A Tulipán Udvarban (Baross út 2.) megnyitottuk a 

CAPRI ÉTTEREM - PIZZÉRIA - KÉVÉZŐ 
üzletünket. Szeretettel várjuk vendégeinket pizzával, 

hamburgerrel, hal különlegességekkel, frissen sült ételekkel, 
steak-kel, italokkal, kávékülönlegességekkel, internettel stb.! 

Ballagásra különböző menüket ajánlunk. 
Érdeklődés, asztalfoglalás: 20-238-22-99 

E-mail: capripizzeria@citromail.hu 
Nyitva minden nap: 11-22 óráig 
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