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Veszprém az elmúlt évtizedek során nagyot fejlõdött, sok dicséret és kritika ér-
te már a mindenkori városvezetést, a városatyákat. És most egy olyan téma mi-
att kell szólnom, amely a város jövõjét nagymértékben befolyásolhatja. Egy al-
kalommal, volt hallgatóim egyikétõl, légi felvételt kaptam Veszprémrõl, ame-
lyet valószínûleg 1944-ben vagy 1945-ben készítettek a légi felderítõk még a
sorozat-bombázások elõtt, elõtérben a Viadukttal, mögötte a Vár tornyaival.

Amikor a 90-es évek elején, az Egyetemen tanuló szentkirályszabadjai he-
likopter-pilóták meghívtak egy panoráma-repülésre a város és a Balaton fö-
lött, eszembe jutott ez a fénykép, és arra kértem a gép vezetõjét, hogy az ak-
kori, valószínûsíthetõ útvonalat járjuk be újra. A pilóták közül vagy negyve-
net három nyáron át az angliai Leeds-i Egyetem Nyelvi Központjába vittem
angoltudásuk bõvítésére. Tudomásom szerint közülük egy sem vált Gripen-
pilótává, bár képzésükre összességében az állam személyenként vagy negy-
ven millió forintot költött!

Milyen más lett ez a táj felülrõl, mennyire megváltozott minden! A Me-
gye-hegyen, ahol Nagy Lajos király vadászatait tartotta, ma még mindig sze-
méttelep éktelenkedik a szovjet csapatok kivonulása után tizenhét évvel. A he-
lyiek tudni vélik, az irdatlan „hulladéktemetõ” alatt fel nem robbant katonai
eszközök, töltények, robbanószerkezetek is lehetnek, hiszen a „kiköltöztetés”
során sok-sok teherautó fordult meg itt a repülõtérrõl származó rakományá-
val. A repülõtér épületei felülrõl, a magasból sem valamilyen vonzó látványt
jelentenek, de mondhatom, szinte ugyanezt tapasztaltam Sármelléken járván
a minap, ahol már a múlt maradványai mellett vadonatúj terminál várja a két
és fél kilométeres, hatvan méter széles kifutópálya mellett a „fapados” gépek
utasait (vagy 130 ezret 2008-ban). 

Ez a táj, a pannon táj, a Dunántúl gyöngyszeme 2006 õszén különleges
helyzetbe került azzal, hogy a valaha évtizedekig mûködõ légibázist és annak
majd 100 hektáros területét a két érintett önkormányzattól (Veszprém és
Szentkirályszabadja) – hihetetlen olcsó áron - egy magáncég, még az õszi
helyhatósági választások elõtt, megvette és gigantomániás terveket készített a
repülõtér fejlesztésére.

Csupán a tárgyilagos tájékoztatás céljából kijelentem, hogy létezik egy
kormányrendelet, amelyet 1999. július 7-én jelentettek meg a Magyar Köz-
lönyben (103/1999) és amely 2007-ben is még érvényes volt, az interneten el-
érhetõ, a repülõtér-létesítés, fejlesztés és megszûntetés szabályairól. A rende-
let kimondja, hogy nemzetközi polgári repülõteret - Cargo-szolgáltatással ki-
egészítve - csak akkor lehet létesíteni, ha az érintett 12 hatóságnak a tulajdo-
nosok eljuttatják azt a dokumentációhalmazt, beleértve a települési önkor-
mányzatok engedélyeit is, több alkalommal elõzetes kormányegyeztetéssel ki-
egészítve, valamint a dokumentációt tartalmazó 17-fajta tervezetet, tanul-
mányt, nyilatkozatokat a hatóságok és a lakosság részérõl. Ez összesen, mai
ismeretem szerint, 43 különbözõ dokumentumot jelent, amelyek szükségesek
egy nemzetközi besorolású, polgári, személyszállítói és teherszállítói jogosít-
vánnyal rendelkezõ repülõtér részére, mivel a Honvédelmi Minisztérium kez-
deményezésére a kormány és az Országgyûlés hozzájárulásával 2005-ben
megtörtént az addig katonai repülõtér átminõsítése, mondjuk ki nyíltan, a
veszprémi önkormányzat heves kezdeményezésére. 

A szentkirályszabadjai 2000 méteres, 45 méter széles kifutópályát és azt
övezõ helikopter-leszállóhelyeket nem csak a helikopterezred gépei használ-
ták évtizedeken keresztül, hanem katonai és szállítógépek szálltak le itt mind-
két irányból, a Bakony és a Balaton felõl is a katonai céloktól függõen, korlá-
tozott forgalom mellett.

Amikor 2006 tavaszán és késõbb két alkalommal is lakossági fórumot tar-
tott a korábbi almádi önkormányzat a tervezett repülõtér szakértõinek részvé-
telével, a lakosság döntõ többsége megriadva, sõt megrettenve hallotta a szak-
értõk szinte agresszív nyilatkozatait arról, hogy mi is fog történni a fejük fö-
lött pár éven belül, ha a tervek az új tulajdonos elképzelései szerint valósul-
nak meg. Napi 25-30, nagy teljesítményû (150-250 utas) 737-es és Airbus gép,
nem is szólva a hihetetlen számú és súlyú légi szállítású monstrumokról. A
szóbeszéd szerint a majd Pápán szolgálatba álló C17-es gépek nagyságával
közel egyenértékû légi szállító erõdök érkezése és felszállása történik az al-
mádi és káptalanfüredi dombok felett. 

Egyes szakértõk úgy vélik, hogy a Balaton irányából és a Balaton irányá-
ba kell nagyrészt a forgalmat lebonyolítani. De hát honnan ezek az adatok?
Gyakorlatilag Balatonalmádi önkormányzata 2008 augusztusáig semmit sem
tudott a légifolyosók számáról és útvonaláról, így csak azt tehette, hogy még
2007 õszén hivatalos önkormányzati határozatban tiltakozott a tervek ellen, a
már akkor ismert beruházónál, a székesfehérvári Közép-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségnél, valamint részletes
indoklással beadványt készített az Alkotmánybíróság számára, mivel a jöven-
dõ repülõtér egy kisebb területe, a Natura 2000 ajánlásai alapján, védett ter-
mészetvédelmi területnek minõsül.

A veszprémi önkormányzat 2008. szeptember 18-i ülésén, amelyen rész-
vett Keszey János, Balatonalmádi polgármestere és dr. Dávid Gyula önkor-
mányzati képviselõ, egyöntetû döntést hozott, mert a jelenlévõ almádi veze-
tõk tiltakozása ellenére, a székesfehérvári regionális hatóság javaslata alapján

„zöld utat” biztosított a befektetõnek, bár jelezték a veszprémi képviselõknek,
hogy a mintegy 10-15 ezer érintett lakos képviseletében közel 2000 tiltakozó
ügyfél jelentkezett írásban a székesfehérvári hatóságnál.  

A négy légifolyosós rendszer teljesen elfogadhatatlan az almádi emberek
számára, mivel annak minden egyes útvonala közvetlenül a város fölött halad,
rendkívül alacsony magasságban, hiszen a 3 %-os süllyedési érték szerint el-
képzelhetetlen, hogy a gépek a Balaton-parttól a repülõtér kifutópályáját (3
km) 200-300 m fölötti magasságból tudnák elérni, mivel 50 m ereszkedést
ezek a gépek közel 1 km alatt képesek megtenni.  

2009 februárjában mi is a teendõ? Mit kell tennünk annak érdekében, hogy
megmentsük a város lakosságát az õrjítõ környezeti zajhatásoktól, a légszeny-
nyezõdés elképzelhetetlenül káros következményeitõl, az esetleges Balaton
feletti kerozinfelhõktõl, gyermekeink felriadásától a 20-30 percenkénti zajha-
tások miatt, a vendégforgalom katasztrofális csökkenésétõl és akár a siófoki
nyári tömegek elborzadásától, amikor fejük fölött 500 m magasságban „légi
naszádok” húzzák a kondenzcsíkokat? 

Jól tudjuk, légterünkben 9-10 ezer m magasságban évi 360 ezer óriási utas-
szállító és teherszállító gép húz el, de ez eddig sem zavarta a Balaton környé-
kén élõket. Csak pár hete ismert, hogy három megye képviselõi elhatározták,
a Balaton egy részét, Hévíztõl Tihanyig, rövid idõn belül javasolni fogják a
Világörökségre. Magyarországon mindeddig nyolc ilyen terület van, és éppen
napjainkban a tokaji térség 24 települése közül három most készül elhagyni a
világörökségi minõsítést. Normális ember, szaktudós, politikus el tudja kép-
zelni, hogy a Balaton fele majd az örökség védelmét élvezheti, jóllehet még
az sem dõlt el, hogy a természeti örökség vagy a kulturális örökség kategóri-
ájában indulna Magyarország???

Javaslom, hogy a város állandó lakosai a 2009-es júniusi EU-választá-
sokkal egyidõben, azaz pluszköltség nélkül, tartsanak ügydöntõ népszavazást
az önkormányzat kezdeményezésére. 3600-3800 állandó lakos egyértelmû el-
utasító szavazata kell ahhoz, hogy Almádi légterében, alacsony magasságban
semmiféle légifolyosó ne nyílhasson!

Az Új Almádi Újság decemberi számában a fehérvári hatóság igazgatója hi-
vatalos közleményt tett közzé a témával kapcsolatban, számos hibás adattal és
egy átlagember számára ismeretlen szakmai terminus technikus-szal: „Az
ICAO Cat I kategóriájú repülõtér futópályáját 2500 m x 45 m-re kívánják fej-
leszteni”, mármint a beruházók. A PROP1, PROP2, S5,1 és S5,2 utasszállító gé-
pek fogadására miért szükséges 2000 m2-es cargo-terminál és a hirdetményben
felsorolt számos infrastrukturális monstre létesítmény? – több mint elgondol-
koztató. Talán még az is megtörténhet, hogy az új tulajdonos, megszerezvén az
összes dokumentumot, fogja a sátorfáját, és dupla áron értékesíti az egészet?

Talán arra is szükség lesz, hogy a Kelet-balatoni Légtérvédõ Egyesület segít-
ségével utat találjunk a Köztársaság Elnökéhez panaszunkkal és észrevételünk-
kel, aki egyébként éppen környezetvédelmi okokból visszaküldte a Parlament-
nek 2008 õszén a Balaton Törvényt. Bízzunk önmagukban és a Törvényben!

Németh Attila 
ny. egyetemi oktató

Két szomszédvár érdekei és ellentétei a repülõtér ügyében 

Mi lesz veled Balaton–Almádi?

Tudják-e, hogy hatalmas teherszállító és utasszállító gépeket
(Airbusokat, Boeingeket) terveznek a fejük fölé?

Tudják-e, hogy mit fog jelenteni az évi 500 000 utas- és 10 000 tonna
teherforgalom? 

Tudják-e, hogy évi 18 760, napi 63 mûveletszámra számíthatnak?
Tudják-e, hogy mindez pár tíz méterre a házaik, iskolájuk, templomuk

mellett zajlik?
Tudják-e, hogy mekkora lesz a zaj, a rezgés, 

a légtérkárosodás, mennyire szennyezõdik a beszívott levegõ?
Tudják-e, hogy milyen egészségkárosító hatással számoljanak?

Gondoltak-e gyermekeik egészséges fejlõdésére, 
a saját életük nyugalmára?

Gondoltak-e arra, hogy ki fogja megvenni a reptér melletti házaikat, ha
el akarnak onnan költözni?

Tudják-e, hogy most még mindezt megakadályozhatjuk, ha összefogunk
és a sajtóban, médiában, illetve egyéb törvényes fórumokon, 

fellépünk ellene? Lehet, hogy épp az Ön támogatása, 
kapcsolatai döntik el a küzdelmet.

Ébredjenek a rémálomból! Ha kell, segítünk!
Kelet-balatoni Légtérvédõ Egyesület
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Felújítás a Városházán

Sokan szóba hozzák Almádiban: micsoda fölújítások

vannak a Városházán a megszigorítások idején? El-

mondhatjuk: ezeket a tavalyi esztendõ kiadási megtaka-

rításai fedezik!

A mûszaki osztály irodáit és a portát újították föl.

Az elkopott, öreg parketta helyére kopásálló új szalag-

parketta került. A fölújított irodákban és a portán új,

egységes, esztétikus, az okmányirodához hasonló bú-

torok kerültek. A korábbi, húsz éves bútorzat teljesen

elhasználódott, a régi bútorok a korszerû, számítógé-

pet használó ügyintézés számára tökéletesen elavultak

gazdaságossági szempontból és a használat tekinteté-

ben egyaránt.

Körülbelül hárommillió forintba került ez a munka.

Ezen kívül külön költség terhére a földszinti illemhe-

lyet is fölújításra került, mert az évek során ez is elhasz-

nálódott. A korábbi WC egy sarki kocsma hasonló lé-

tesítményének a hangulatát keltette, és ezen minden-

képpen változtatni kellett. Tehát a városházi fölújítások

esetében nem fölösleges pénzkidobásról van szó, hasz-

nát az ügyfelek látják. A fölújítást a legkedvezõbb aján-

latot tevõ vállalkozók nyerték el, és a munkák határidõ-

re elkészültek.

Többen jelezték, hogy a téli hidegben szemet szúrt a

Városháza néhány nyitott ablaka. Ez részben a felújítá-

sok miatt volt szükséges, másrészt az elavult fûtõrend-

szernek köszönhetõen fordulhat elõ. A városházi fûtés

korszerûsítésére lenne szükség, erre azonban egyelõre

nincs pénzünk.  

Költségvetés, milliárdos beruházás

Ezekben a hetekben állítjuk össze a város idei költség-

vetését. Már most azt mutatják a számok, hogy a város,

illetve intézményeinek mûködtetése ebben az évben sem

lesz könnyebb, mint az elmúlt esztendõkben volt! Ezért

fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra lesz szükség idén

is. Ugyanakkor soha nem látott fejlesztések indulnak el

2009-ben, hiszen a megnyert pályázatok révén több mint

egymilliárd forintos beruházások, fölújítások kezdõdnek

meg ebben az évben. Ezekrõl az Új Almádi Újságba

többször szóltam már.

Elsõként a Szent Erzsébet liget zöldterületének a

fölújítása kezdõdött el. Következõ lépésként a város-

központ megújítása következik, s ennek egy része az

idegenforgalmi idény elõtt megkezdõdik és be is feje-

zõdik.

Keszey János

Megkérdeztük a polgármestert Önkormányzati hírek
A képviselõtestület a január 29-ei ülésén 14

napirendi pontot tárgyalt. A fontosabb kérdé-

sek és döntések az alábbiak.

Parkolás a Szent Erzsébet Ligetben. A

balatonalmádi rendõrkapitányság vezetõje

– képviselõi interpellációra válaszolva –

jogszabályi kötelezettségre hivatkozva in-

dokoltnak nevezte a helyi védelem alatt ál-

ló Szent Erzsébet Ligetben szabálytalanul

várakozó (füves területen álló) jármûveze-

tõk 150.000 forintos rendõrhatósági bünte-

tését (az önkormányzat rendeletében a

büntetési tétel 30.000 forint). A polgár-

mesteri hivatal és a rendõrkapitányság a

közeljövõben egyeztetést tart a kérdés ren-

dezésére.

A szociális és gyermekjóléti intézmény-
fenntartó társulás megállapodásának módo-
sítása. A képviselõ-testület – döntõen a pol-

gármesteri hivatalban végrehajtott szervezeti

átalakulás miatt – módosította a Balatonal-

mádi, Alsóörs, Szentkirályszabadja, Litér,

Felsõörs és Balatonfûzfõ összefogásával mû-

ködõ társulás megállapodását.

Tûzifavásárlás. A képviselõ-testület – te-

kintettel a hosszan tartó téli hidegre –

200.000 forinttal kiegészítette a szociálisan

rászorultak tûzifavásárlására korábban szánt

támogatást.

Települési közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési terv. A képviselõ-testület – alap-

vetõen a Györgyi Dénes Általános Iskola fel-

újítására és tornateremmel történõ bõvítésére

kiírt nyertes pályázat következõ fordulójához

szükséges feltétel teljesítésére – elkészíttette

és elfogadta a fenti intézkedési tervet.

A „luxusadó rendelet” hatályon kívül he-
lyezése. Mivel a luxusadóról szóló 2005. évi

CXXI. törvényt az Alkotmánybíróság hatá-

lyon kívül helyezte, a képviselõ-testület is

hatályon kívül helyezte az e törvény alapján

kötelezõen megalkotott helyi rendeletet

/8/2006.(III.31.) Ör. rendelet/.

Új felügyelõ bizottsági tag a Kommunális
Kft.-nél. Tekintettel arra, hogy az önkormány-

zat által a felügyelõ bizottságba delegált

Primmer Istvánné 2008. december 31-i hatállyal

lemondott a tisztségérõl, a képviselõ-testület

– megköszönve a lemondott fb-tag munkáját

- Kerekes Csabát választotta a helyére.

Pályázatírói feladatok. Az ADITUS Zrt.-

vel a tanácsadói tevékenység ellátására ko-

rábban megkötött megbízási szerzõdés janu-

ár 31-én lejárt. A képviselõ-testület a szerzõ-

dést (kisebb módosításokkal) további egy év-

re meghosszabbította.

A köztisztviselõk teljesítmény-követelmé-
nyét meghatározó kiemelt célok. A polgár-

mesteri hivatal jegyzõjének a köztisztviselõk

számára - figyelembe véve a helyi kiemelt cé-

lokat - minden év elején személyre szóló

egyéni teljesítmény-követelményeket kell

meghatároznia. A képviselõ-testület megál-

lapította a teljesítmény-követelmények alap-

jául szolgáló kiemelt célokat.

Szabályozási koncepció a település-ren-
dezési terv módosítására. A képviselõ-testü-

let (módosításokkal) elfogadta a Völgyzu-

goly Mûhely Kft. által a település-rendezési

terv módosítására vonatkozó szabályozási

koncepciót, s megbízta a kft.-t a további mun-

kálatok végzésével. (A részletekrõl a hivatal-

ban lehet tájékozódni.)

Alapító okiratok módosítása. A képvise-

lõ-testület módosította a polgármesteri hiva-

tal és a városgondnokság alapító okiratait.

Közbeszerzési szabályzat. Mivel a közbe-

szerzési törvény az elmúlt idõszakban jelen-

tõs változáson ment át, a képviselõ-testület

megújította az önkormányzat közbeszerzési

szabályzatát.

Bálint Sándor

NAGYGYÛLÉST tart a Pannónia bejárata elõtt a légtérvédõ egyesület február 16-án, 15 órakor, a KÖZMEGHALLGATÁST megelõzõen.
Feltétlenül számítunk minden almádi polgár támogatására és jelenlétére, hiszen akár már ezen a napon eldõlhet a röptér sorsa!

Környezetünk, városunk jövõje, egészségünk, gyermekeink fejlõdése a tét. Az Almádi fölé tervezett alacsony légifolyosók õrült tervét 

csak összefogással, nyilvános szerepvállalással akadályozhatjuk meg. Transzparensekkel, orvosi maszk, fülvédõ viselésével várhatjuk 

a városunkba érkezõ befektetõt, szakértõit. A nagygyûlés után, a Közmeghallgatáson a Környezetvédelmi Felügyelet munkatársait közösen kell

meggyõznünk arról, hogy nem engedjük tönkretenni városunk és a Balaton jövõjét.

Demonstrálni kell akaratunkat városunk megmentése érdekében!
Bõvebb információ szórólapjainkon és a www.kble.eu honlapon.

Kelet-Balatoni Légtérvédõ Egyesület, dr. Dávid Gyula elnök

Február 16-án (hétfõ), délután 4 órakor

Közmeghallgatás a röptérrõl
Röptéri közmeghallgatás lesz február 16-án, hétfõn délután 4 órától a Pannónia nagytermé-

ben. A meghívót megkapták: BudaWest+Vibrocomp, dr. Fülöp Sándor zöld jogõr (ombuds-

man), ÁNTSZ (Veszprém), Örökségvédelmi Hivatal (Székesfehérvár), Katasztrófavédelem

(Veszprém), Növény és Talajvédelmi Szolgálat (Csopak), Földhivatal (Veszprém), Fõépítész

(Kaposvár és Székesfehérvár), Bányakapitányság (Veszprém), Légiközlekedési Hatóság (Bu-

dapest), Konzervatív Kör (Balatonalmádi), Nõk a Balatonért Egyesület (Balatonalmádi). A

szabadi röptér mûködtetésével járó, az almádiakat érintõ kérdésekkel foglalkozó közmeghall-

gatáson jelen lesz a Kelet-balatoni Légtérvédõ Egyesület is. Az utóbbi szervezet kéri az almá-

diakat, minél nagyobb számban vegyenek részt és hallassák hangjukat!
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Meghívó 

Sváb bál
A Balatonalmádi Német Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghív-

ja Balatonalmádi polgárait hagyománnyá vált III. sváb báljára február

21-én, szombaton 19 órai kezdettel a Pannónia Kulturális Központ és

Könyvtárban. Mûsorunk: német néptánc, operett, magyar néptánc,

sramlizene, szolgáltatja Franz Kapelle! Vacsora, italbüfé, tombola. 

Asztalfoglalás, jegyelõvétel február 15-ig Winkler Istvánnénál (mobil:

06/20/225-4780), Wurst Józsefnél (mobil: 06/30/9373-159).

Einladung. Schwaben-Ball in Balatonalmádi um 19 Uhr am 21. Feb-

ruár 2009. Im Kulturzentrum Pannónia. Lustiges Abendprogramm!

Schrammelmusik von Franz Kapelle, Abendessen Anmeldung und

Kartenvorverkauf: Erika Winkler (Mobil 06/20/225-4780), Josef Wurst

(Mobil 02/30/9373-159). Die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung

lädt Sie herzlich ein.

Balatonfüredi karácsony
Kedves Támogatóink! A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesü-
lete Balatonfüredi Kistérségi Csoportja 2008 decemberében tartotta karácso-
nyi rendezvényét. A szeretetvendégségre a füredi közösségi házban került sor.
A kistérségi szervezethez 69 balatonalmádi, balatonfüredi és a környezõ tele-
püléseken élõ vak és látássérült ember tartozik. Vendégünk volt dr. Szõke Lász-
ló, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke, vala-
mint Keszey János, Balatonalmádi polgármestere.

Szeretnénk köszönetet mondani a csodálatos karácsonyi mûsorért a Bem
József Általános Iskola énekkarának és Somosné Farkas Edina felkészítõ ta-
nárnõnek. Pénzbeli támogatóinknak, egy Balatonalmádiban élõ vállalkozónak
és Alsóörs Község Önkormányzatának. Továbbá a Balatonfüred Város Ön-
kormányzat mûvelõdési, oktatási, sport és idegenforgalmi osztályának, vala-
mint dr. Bóka István polgármesternek, hogy a rendezvényünket ajándékokkal
tették még meghittebbé. Külön köszönet Pataki Istvánnénak és Jáger
Ernõnének a finom süteményekért, valamint Szilvásinénak és munkatársainak
a pogácsáért és szendvicsekért.

Köszönettel: Palasicsné Szabó Mária
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesület 

Balatonfüredi Kistérségi Csoportjának vezetõje (Balatonalmádi)

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján

meghirdeti a tulajdonát képezõ Balatonalmádi, Ferenczy K. u. 6/A

szám alatti, 2522/26 hrsz-ú összesen 1571 m2 területû ingatlant

bruttó 15.710.000.-Ft minimális vételáron értékesítés céljából.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos 2009. május

15-én, pénteken 11 óráig. A pályázattal kapcsolatos további in-

formációk: a www.balatonalmadi.hu honlapon, a 06-88-542-463-

as telefonszámon, személyesen, a polgármesteri hivatal telepü-

lésfejlesztési és üzemeltetési osztályán ügyfélfogadási idõ-

ben (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.), illetõleg a 

pmhivatal@balatonalmadi.hu  e-mail címen kérhetõk.

Somogyi Gyõzõ tárlatának megnyitása a Pannóniában (Szögedi M. fölv.)

Tisztelt
Ingatlan

Tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Balatonalmádi Kommunális és

Szolgáltató Kft. a telephelyén

(Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.)

1 m3-ig építési törmelékét

térítésmentesen átveszi.

Balatonalmádi Kommunális Kft.

Balatonalmádi Város

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok! Az elektronikai hulladékukat (TV, hûtõ,

mosógép, porszívó stb.) a Balatonalmádi Kommunális Kft. egész évben,

térítésmentesen átveszi az Önöktõl a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyén.

Háztartási gép hulladék-gyûjtés
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Veszprémvármegye Rendõrségi hírek

Tájékoztató a kapitányság
2008. évi tevékenységrõl

Polgárõr hírek

Elkészültek a bûnügyi és baleseti statisztikák Balatonalmádi Rendõrkapitány-

ság 2008. évi tevékenységérõl.

A 2007. évi adatokkal összehasonlítva a 2008. év adatait, az elrendelt nyo-

mozások száma éves szinten csökkent 1041-rõl 938-ra, a bûncselekmények

megoszlásában azonban nem történt változás. Kapitányságunk területén to-

vábbra sem jellemzõek az erõszakos bûncselekmények. 2008-ban is a vagyon

elleni bûncselekmények voltak a meghatározók, amelyek a tavalyi évhez ké-

pest 739-rõl 648-ra csökkentek. Ezen belül a betöréses lopások száma 284-rõl

217-re csökkent. Ebben az idegenforgalmi idényben is jelentõsen nõtt a terü-

letünkön ideiglenesen itt tartózkodók száma, amiben az igazi nyári idõjárás-

nak is része volt. Ennek ellenére a strandi lopások esetszáma alacsony maradt,

ami megelõzõ tevékenységünk hatékonyságát mutatja. A lopások száma 372

helyett 332 volt, és nagy részét a dolog elleni erõszakkal elkövetett lopások

teszik ki, s továbbra is jelentõs a színesfém-lopás. Bár az év második felében

visszaesést tapasztaltunk, valószínûleg a felvásárlási árak csökkenése miatt.

Továbbra is jelentõs a nyaralókból, illetve azok szerszámos kamráiból törté-

nõ háztartási és szerszámgép-eltulajdonítás. A nyaraló-feltöréseknél elõfor-

dult, hogy az elkövetõ nem tulajdonított el az élelmiszeren kívül mást. Az üz-

letek feltörésénél pedig elsõsorban dohányárút vittek el. A csalások száma eb-

ben az évben is 21 volt. Elõfordult, de nem kiugró az idõsek elleni csalások,

valamint az úgynevezett trükkös lopások száma (9), ami a tájékoztató tevé-

kenységnek is köszönhetõ. Új jelenségként figyelhetõ meg az állatkínzások-

kal kapcsolatos bejelentések számának növekedése és a zaklatás (23), amely

a Bûntetõ Törvénykönyvben 2008. január 1-tõl deklarált bûncselekmény lett.

Az áldozati helyzetben élõk gondolkodásában történõ változást – nem tûrik el

az erõszakos családtag-bántalmazó magatartását - tükrözi nemcsak a zaklatá-

sok elég magas száma, hanem az is, hogy a családon belüli erõszakkal kap-

csolatos bûncselekmények esetében sem jellemzõk az erõszakos és súlyos

büntetési tétellel sújtható bûnelkövetések.

A közlekedési bûncselekmények száma 133-ról 109-re csökkent, és csök-

kent az ittas vezetések száma is 72-rõl 54-re. Az ittas vezetõk számának 25 %-

os csökkenését, különösen a nyári idõszakban figyelhettük meg, a zéró tole-

ranciának köszönhetjük. Ez azonban azt jelenti, hogy az állandó lakosság kö-

rében eddig nem okozott ilyen hatást a vezetõi engedélyek azonnali elvéte-

lének veszélye. Az elõzõ évi 5 halálos baleset 7 halálos áldozatával szemben

ebben az évben 4 halálos baleset történt, amelyben 6 személy vesztette életét.

Amíg a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent 2-vel 34-re, addig a

könnyû sérüléssel járó balesetek száma 34-rõl 45-re emelkedett. Közlekedési

bûncselekmény elkövetése miatt 28 fõ ügyében került sor vádemelésre. A bal-

esetek bekövetkezésének leggyakoribb oka a gyorshajtás (35 %), valamint az

elsõbbség meg nem adása (14 %) és a figyelmetlenség (14 %). 

A külföldi állampolgárok ellen elkövetett bûncselekmények száma csök-

kent. A nyaralók feltörése és a besurranásos lopások áldozatai közt fordulnak

elõ. A szabálysértések terén a közlekedési eseteken túl legtöbb bejelentést a

„csendháborítás”-sal  kapcsolatban kaptuk, amelyekben nem rendõrségi, ha-

nem önkormányzati hatáskörben kell eljárni.  

Stanka Mária r. szds.

Másfél milliárd Veszprém megyének
Ajka, Béb, Csetény és Várpalota összesen 1,5 milliárdos vissza nem téríten-

dõ, uniós támogatáshoz jutott a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-

nács pályázati kiírásával – közölte Pál Béla, a tanács elnöke a december 22-

i sajtótájékoztatón, a Megyeházán a nyertes önkormányzatok polgármeste-

rei, valamint országgyûlési képviselõje társaságában. A pályázat célja: egy-

felõl a leromlott, vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitáci-

ója, másrészt a települési vízrendezés fejlesztése. Lasztovicza Jenõ közgyû-

lési elnök, a tanács képviseletében kiemelte: a megyegyûlés mindig alapve-

tõnek tartotta a kistelepülések pályázataihoz szükséges önrész biztosítását.

Erre a célra idén 150 milliót költött a megye, és a támogatásra lehet számí-

tani a jövõ évben is. Schwartz Béla Ajka polgármestere elmondta, hogy a

pénzt a mûvelõdési központ színháztermének felújítására, illetve a Város-

háza és a környéke megszépítésére, a panelépületek felújítására költik. De-

ák Istvánné, a várpalotai térség országgyûlési képviselõje szerint a város je-

lentõsen elõrelép a támogatással. Megemlítette: a napokban tudták meg,

hogy panelfelújításra is nyertek 98 millió forintot. - A leszakadással fenye-

getett városrészekre költi a város a pénzt. Ily módon Várpalota megfelel a

XXI. század elvárásainak – jelezte Németh Árpád Várpalota elöljárója. Al-

bert Mihály Csetény polgármestere üdvözölte a beruházás 85 százalékos fi-

nanszírozását. A pályázaton nyert még vízrendezés fejlesztésre Rácalmás és

Seregélyes is. A nyertesek: Ajka város belváros rehabilitációra 799, Várpa-

lota város rehabilitációjára 582, Béb község vízrendezési-rendszerének fej-

lesztésére 50, Csetény község belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszerének

rekonstrukciójára 72 millió forint. 

Idei kilátások: csak az összefogás segíthet rajtunk 
Új évi fogadáson köszöntötte Veszprém megye ismert személyiségeit a Pan-

non Egyetem rektora, Veszprém Megye Közgyûlésének elnöke, Veszprém

Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere, valamint az MTA Veszp-

rémi Területi Bizottságának elnöke az egyetem aulájában január 3-án.  Az

54. Légtérellenõrzõ Ezred Zenekara ünnepi muzsikája után Pál Béla, a Kö-

zép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke Mészáros Ernõ akadé-

mikus professzornak több évtizedes kiemelkedõ munkássága elismeréséért

Királyi Régió-díjat adott át, amit a tanács 2006-ban alapított. A rangos elis-

merést elõször ítélték oda Veszprém megyében. Dr. Markovszky György üz-

letember ingatlanfejlesztõ csoportja nevében egy-egy millió forintos gazda-

sági díjjal tisztelgett dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel, a veszprémi

Veab, illetve az MKB Veszprém KC kézilabda csapata elõtt. Lasztovicza Je-

nõ megyei közgyûlési elnök szerint az idei év kedvezõtlenebbnek tûnik,

mint a tavalyi. Ezért a megyei közgyûlés olyan beruházásokat tervez, ame-

lyek munkahelyek megõrzésért és létrehozását célozzák meg. Kiemelte az

összefogást, ami az elmúlt idõszakban is jellemezte Veszprém megyét. Er-

re minden korábbinál nagyobb szükség lesz idén. Kitért a tavasszal kezdõ-

dõ ezeréves megyék ünnepségsorozatára. Ez – mint mondta - megerõsíti, jel-

zi a megyék létjogosultságát. A megyei elnök egészséget, családi boldogsá-

got kívánt a megyének.

Az utóbbi évekhez képest keményebb tél több feladatot adott. Az Országos Pol-

gárõr Szövetség és a megyei szövetség is felhívta a helyi egyesületek figyelmét

arra, hogy fokozottabban figyeljenek a hajléktalanokra, az egyedül élõ idõsekre.

Természetesen ezt megtettük és ugyanakkor igyekeztünk bevonni a lakosságot is

ebbe a megelõzõ-segítõ munkába. Ugyanakkor folyamatosan végeztük bûnmeg-

elõzési tevékenységünket is. Városunkban egy olyan esemény történt, amikor haj-

léktalannak segítségre volt szüksége, de kihûlés, vagy nagyobb baj nem történt.

(Ebben az esetben az illetékesek gyorsan és gondosan jártak el.)

Januárban sokkal több közös szolgálatot szerveztünk rendõr-polgárõr ve-

gyes járõr felállásban, mint az elõzõ hónapban. (Majdnem 200 óra polgárõr

részrõl.) Szükség volt erre, hiszen az idõjárás kedvezett a bûnözõknek. Mi sem

jobb bizonyíték erre: a Vízmûtõl fémet „gyûjtõ” társaságot ugrasztott meg a

járõr. Szolgálati autónk láttán a tolvajok - hátrahagyva gépkocsijukat - a par-

ti nádasba menekültek. A rend õrei a megpakolt jármûvet lefoglalták, a szük-

séges intézkedéseket megtették.

Még egy eseményt említek. A Vízmeder utcában baleseti sérülés történt,

oda mentõt hívtak, ám a mentõsök a helyszínt megközelíteni nem tudták. Se-

gítséget kértek a rendõrségtõl, akiknek viszont nem volt terepjáró autójuk.

Hilbert Elek (egyesületi titkár) éppen ekkor indult szolgálatba Niva gépko-

csinkkal. Azonnal a baleset helyszínére hajtott, majd visszatért a mentõsök-

höz, és biztonságosabban járható úton felvezette õket a sérülthöz.

A fagyos, esõs idõben is folyamatosan ügyeltünk az iskolába tartó gyere-

kekre. Milyen jó is volna, ha a gépkocsivezetõk akkor is figyelmesebbek vol-

nának, ha a járdán nincsen segítõ polgárõr!

Az említett mentõs eset is bizonyítja, mennyire szüksége van egyesüle-

tünknek egy megbízhatóan mûködõ terepjáró gépkocsira. Ez költségvetésünk-

ben jelentõs tétel ugyan, de a bûnmegelõzési - adott esetben segítségnyújtási

- feladataink ellátásához nélkülözhetetlen. Kérjük, támogassák egyesületün-

ket adójuk 1 %-ával! Bankszámla számunk: 72900037-10500886. Köszönjük

segítségüket! F. F.
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Végre  jég !
Valódi tél, jó jéggel az év elején... (Pászti György felvételei)
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Újságunk legutóbbi számában 1869-cel kezdõdõen több jelentõs esemény év-

fordulójáról esett szó. Almádi elsõ okleveles említése 1493-ból való, amely-

ben szõlõbirtok adás-vételét rögzítik. Igaz, hogy 516 év nem kerek évfordu-

ló, de azért érdemes ezt az idõszakot is vizsgálat tárgyává tenni.  

Almádi dézsmás szõlõhegy (Promontórium) volt, hegyközségi szervezet-

ben mûködött, földesura a Veszprémi Káptalan volt. Területének kb. 80 %-án

szõlõmûvelés folyt, így a szõlõhegy elnevezés kifejezte a területhasználatot.

Nevét sokféle módon írták, 1493 évi latin nyelvû oklevélen Almadi olvasható.

A hiteleshelyi jegyzõkönyvek (Protokolla autenthica) õrzik a szõlõk adás-

vételérõl szóló megállapodásokat, egyéb más lényeges üggyel kapcsolatos (pl.

végrendelet, birtokfelosztás stb.) szerzõdéseket, dokumentumokat. A Veszp-

rémi Káptalan hiteles hely volt, és így minden Almádival kapcsolatos ügy írá-

sos rögzítésre került. A jegyzõkönyvek csaknem teljes egészükben latin nyel-

ven íródtak, csupán a személynevek, földrajzi nevek és hasonlók kerültek be-

le az eredeti nyelven. 

Tekintsük át néhány 1654 és 1829 között keletkezett iraton az Almádi név

változatait kiemelve a közvetlenül kapcsolódó szövegrészbõl, az elõforduló

dûlõnevekkel együtt.

1654 …Kys Bereny vulgo Omad hegy nuncupato…

1655….Kys Bereny vulgo Olmad hegy vocato…
1670….Kis Beren …Omad nuncupato…Sylva Zabos erdõ…

1670….divertimento Omaldi hegy nuncupato…

1677….promonthorio Omadi nuuncupato

1691….communitis Omadi hegyi….
1702….Olmady nuncupato…via Sato út…Víz mosás árok…
1708…communitis Omádi hegye sic dicti

1714…nostri Almád vocato…

1722…Promonthorio Almádi existenz…
1726…Promonthorio Almady….via vulgo Sato út noncupata

1738…Promonthorio Olmadiensis existenzis…

1739…Promonthorio Almadiensis Cottu…

1740…Promonthorio Olmad habit…

1750…nostro Almádiensi ab orientali….

1778…földjén Olmádi hegyen Nap keletrül…

1780…Káptalan Almádi pusztáján a Dézsma háznak és a magam…

1810…Káptalanynak Almádi az ugy nevezett Cser Promonthoriumán…

1829…Szöllönk az Öreg Almádi hegyen a T. N. Káptalan…

A közel sem teljes felsorolásból érzékelhetõ Almádi nevének milyen sok

változata fordul elõ a hiteleshelyi jegyzõkönyvekben annak ellenére, hogy

1493-ban a mai írással azonosan írták le a település nevét. Megfigyelhetõ,

hogy 1778-tól már magyar nyelven vezették a hiteleshelyi jegyzõkönyveket.

Az Öreg Almádi megfogalmazás még az 1800-as évek végén is elõfordul és

általában az almádi Öreghegyet illetõen használják.

Schildmayer Ferenc

Almádi
(1493-1869)

1493 évi oklevél részlete (1,55 x nagyítás)
1858 évi térkép részlete a szõlõk vonalkázással kiemelve

1899-ben kiadott képes levelezõlap csak szõlõk láthatók
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Az Új Almádi Újság olvasói nevében köszöntöm nagytiszteletû Steinbach Jó-
zsef püspök urat, akit január 30-én Pápán avattak be magas hivatalába.
Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy városunk történetében ön az elsõ
személy, aki ilyen magas tisztséget nyert el. Hogyan lehet egyáltalán valaki-
bõl püspök?

Nálunk más a püspöki tisztség, mint a római katolikusoknál, de ha mégis

párhuzamot kell vonnom, akkor körülbelül az érseki rangnak felel meg. Ma-

ga a jelölés is egyházszervezeti jellegû, azaz a gyülekezetek választják meg

elõzetes jelölés után és minden egyes megyében 30 százalékot el kell érnie a

püspök-jelölteknek, de ugyanez vonatkozik a fõgondnokra is. A Dunántúli

Református Egyházkerülethez tartozik a Dunántúl túlnyomó része a déli és a

Duna-menti megyék kivételével. A múlt év végére így Bellai Zoltán kaposvá-

ri tiszteletes és személyem maradt, majd pedig minden egyes gyülekezet sza-

vazott rólunk. December 5-re tudtam meg a végeredményt és január 30-án lép-

tem hivatalba az ünnepélyes beiktatás után.

Több mint húsz évvel ezelõtt, a gimnázium átadásakor, nagytiszteletû
Kurucz György bátyám megkérdezte tõlem: „Te Sándor, nem lesz neked ba-
jod abból, hogy ennyi papot meg tiszteletest is meghívtál erre az eseményre?
Annyi pártvezetõ, politikus és minisztériumi fõnök van itt, hogy sok, de mégis
szokatlan a vallási vezetõk jelenléte“. Most én kérdezem: nem gond-e, hogy
most egy katolikus faggatja a református püspököt?

Püspökké avatták Steinbach József
Életem vezérigéje a 107. zsol-

tár 43. verse: „Aki bölcs, gon-

dolja meg az Úr kegyelmes tet-

teit!” Az Úr legnagyobb ke-

gyelmes tette a mi Urunk Jézus

Krisztus, általa bûnbocsána-

tunk, új életünk, és örök éle-

tünk van. Ez az evangélium.

Az Úr kegyelmes tette az is,

hogy az evangéliumra vála-

szolhatunk. Akik az Úr kegyel-

mére válaszoltak, azok alkot-

ják az Egyházat. Az Egyház

küldetése mindenkor az, hogy

megszólítsa a világot a Krisz-

tus evangéliumával. A világnak Krisztusra van szüksége. Az

Egyház szolgálatában mindig csak Krisztus lehet a centrum.

Veszprémben születtem 1964-ben, Szentgálon konfirmáltam,

Balatonfüreden érettségiztem. Lelkészi oklevelet 1991-ben sze-

reztem Budapesten, 1999-ben középiskolai vallástanári diplomát

kaptam, az idén a Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Böl-

csészettudományi Karán, antropológia-etika-társadalomismeret

szakon vehettem át diplomámat. Jelenleg a Károli Gáspár Refor-

mátus Egyetem Hittudományi Karának doktori programjában ve-

szek részt. A Balatonalmádi-Balatonfûzfõi Református Társegy-

házközségben szolgálok 1990 óta. A Pápai Református Teológi-

ai Akadémián 1999 óta tanítok homiletikát. Rendszeres elõadá-

sokkal részt veszek a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológi-

ai Szekciójának munkájában. Szakmai publikációim fõként az

igehirdetés tudományával foglalkoznak. Több egyházmegyei és

egyházkerületi tisztséget tölthettem be az évek során. Feleségem

Cenkvári Klára szociálpedagógus, 18 éve hûséges társam, két lá-

nyunk van. Felgyorsult világunkban tekintettel kell lennünk az

adott társadalmi változásokra. A ma embere nem a keresztyénség

átfogó üzenete felõl értelmezi magát, a református identitás sok

helyen már nem adottság, a hagyományos közösségek felbomlot-

tak, a településszerkezet megváltozott. Ugyanakkor meggyõzõ-

désem, hogy mindezek ellenére óriási igény van társadalmunk-

ban az Isten élõ Igéjére, az evangéliumra, az Ige hirdetésére és

magyarázatára, arra, hogy az emberek Isten Krisztusban közölt

kegyelmét meghallják és megtapasztalják. Nagy kérdés, hogy a

megváltozott és folyamatosan változó helyzetben hogyan tudjuk

megszólítani az embereket. Megszólítani azokat, akik reformá-

tusnak vallják magukat, akik sehova sem tartoznak, és akik meg-

keresnek bennünket. Mindezek mellett, csak felsorolva, az aláb-

bi területeket tartom igen fontosnak: városi misszió, élni akaró

kis gyülekezetek megsegítésének lehetõségei, lelkészeink to-

vábbképzése és lelkigondozása, az egyházmegyék súlyának,

ugyanakkor felelõsségének erõsítése, kerületi oktatási és diakó-

niai intézményeink megbecsülése, egyházvezetõként a szemé-

lyes kapcsolatok kialakításának fontossága, kiemelt területeken

egyházát szeretõ szakemberek bevonása, továbbá a beruházások

értelmes, szakszerû átgondolása, az egységesülõ Magyar Refor-

mátus Egyház és a Kálvin év kínálta feladatok. Fontosnak tartom

az alapos készülést, a rövidséget és átláthatóságot, az együttmun-

kálkodást, a megbékéltetés szolgálatát, mert tartós konfliktusban

nem adatik áldás. Szeretem egyházamat, áldom az Urat a szolgá-

lat lehetõségéért.

(A Magyarországi Református Egyház honlapjáról. -
a kép Pászti György felvétele)

Ökumenikus imahét 2009 - Almádi helyett Gyõrben, Esztergomban, Székesfe-
hérvárt. Fényképünkön Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházke-
rület új püspöke elõdje, Márkus Mihály, valamint Pápai Lajos katolikus püs-
pök és Ittzés János evangélikus elnök püspök társaságában Gyõrben (Bara-
nyai E. fölv.).  Esztergomban, a Belvárosi Szent Péter Pál Római Katolikus
Templomban Erdõ Péter bíborossal, Ittzés Jánossal, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház vezetõ püspökével és Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög-kato-
likus megyés püspökkel szolgált együtt lelkész-püspökünk. Székesfehérvárt a
keresztények/keresztyének egységéért fohászkodó imahét záró, február 25-i
rendezvényén hirdetett igét a balatonalmádi-balatonfûzfõi református társ-
gyülekezet lelkipásztora, dunántúli püspök Steinbach József.

Steinbach József Almádiban
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Steinbach József lelkipásztort

Egyre több felekezet, szekta és kisközösség képviselõirõl hallunk, akik vá-
rosunkban gyûjtenek híveket. Egy átlagembernek nehéz elsõ hallásra eldön-
teni, hogy mit higyjen, kit hallgasson meg és kihez csatlakozzon. Nem fenye-
geti ez a történelmi egyházakat?

Az én feladatom az, hogy végezzem a lehetõ leghûségesebben a szolgála-

tomat, senkit sem akarok semmirõl sem meggyõzni. Isten az, aki meggyõzi az

embereket. Mindenki oda tartozik, ahol szívesen van jelen, de azt hiszem és ta-

pasztaltam is, hogy Isten a hûséget megáldja. Ezt az almádi gyülekezetet erõs

gyülekezetnek tartom létszámában is. Boldog vagyok, hogy a gyülekezet lel-

késze lehetek, és nem volt még arra példa, hogy valaki innen elment volna.

A nálunk is többször járt nagytudású dr. Huszár Pál egyházkerületi fõ-
gondnokkal együtt kezdi református püspöki tevékenységét Pápán. Közben ta-
nulmányait is folytatja. Melyek azok a legsürgõsebb feladatok, amelyeket el-
sõként kell megoldaniuk?

Nagyon röviden, három mondatban összefoglalva: a nagyvárosokban

eltünt fiatalok felkutatása, a kis gyülekezetek megerõsítése és leginkább a ma

emberének megszólítása. A mai embert ismerni kell, szeretni kell és meg kell

érteni - akkor Isten szava is elér hozzájuk. Ez a moralitás soha sem öncélú,

mert Isten azt akarja, hogy itt a földön éljünk értelmes és boldogabb életet -

ne tapossuk agyon egymást -, odaát pedig örök életet éljünk.

A sok új feladat, gond és kötelesség mellett marad-e ideje az almádi és fûz-
fõi gyülekezetre, a kocogásra, sõt arra, hogy idõrõl-idõre még az Új Almádi
Újság olvasóit is tájékoztassa?

Nekem továbbra is a legfontosabb az almádi-fûzfõi gyülekezet. Minden

erõmmel azon leszek, hogy ne veszítsem el a kapcsolatot sem velük, sem a vá-

rossal, mert természetrajzilag is a Balaton legszebb helye Balatonalmádi.

Amikor elõször gratulálhattam kinevezéséhez, felsóhajtott és a telefonba
az alábbiakat mondta: „Imádkozzatok értem, hogy az Úristen adjon erõt ah-
hoz, hogy el tudjam látni ezt a hatalmas feladatot“.

Most is csak ugyanezt kérhetem.

Biztos vagyok benne, hogy lesz annyi ereje!
Czuczor Sándor

Köszönjük az akkori meghívást, az eseményre mindenki örömmel ment el.

Én személy szerint nagyon fontosnak tartom azt, hogy hívõ emberek közösen

tiszteljék az Istent, tudjanak tenni a közért és ha mi nem értünk egyet, akkor

saját magunkat gyengítjük. Tudjunk élni a reánk hagyományozott jézusi üze-

nettel: „Azért imádkozunk, hogy õk is egyek legyenek mi bennünk, hogy el-

higyje a világ, hogy te küldtél engem“.

Óramû pontossággal tûnik fel Balatonalmádi utcáin a ,kocogó tisztele-
tes’, aki fáradhatatlanul rója a kilométereket és közben sikerrel áll ellen a
szíves invitálásoknak a különbözõ kerítések elõtt. Hány kilométert is fut?
Honnan van erre is ereje? Mit sportolt korábban, hogy nem tudja abba-
hagyni?

Mivel folyamatosan szellemi munkát végzek, az értelmemet és a szívemet

használom, sõt sokat kell ülnöm, ezért fizikailag is karban kell tartanom a tes-

tem. Gyermekkoromban édesapám jót tett velem ott a herendi nagy kertben,

ahol akadt tennivaló elég. Amikor szellemi munkát végzek, nagyon nagy

szükségem van arra, hogy mozogjak: levezeti a feszültséget. A legjobb gon-

dolataim futás közben jönnek és nagyon jól tudok imádkozni. Szeretném ezt

a napi egy órát megtartani, mert ha saját magunkra még egy óra sem jut, ak-

kor az a vég. A szellemi munka is jobban esik, és azért fohászkodom, hogy

tudjak futni, mert a szolgálatot is elõsegíti. Napi 10 kilométer az adagom, és

a fû nem csúszik még az ónos esõben sem.

Még a magyarul tanuló amerikai és brit kollégáim is elragadtatással be-
széltek Steinbach tiszteletes ékes, tiszta szavú vasárnapi beszédeirõl, amit
nyelvórák helyett, vagy mellett hallgattak. A Yorkshire-bõl való dr. Peter
Allinson és a virginiai David Greenawalt pedig még szólhatott is az almádi
gyülekezethez. Vajon általános ez a gyakorlat?

Nálunk reformátusoknál a hívek aktív szerepet kaphatnak az istentiszte-

leteken. Ez az úgynevezett egyetemes papság elve: minden ember az Isten

szolgája és kapott valamilyen ajándékot, amit Isten színe elõtt oda tud ad-

ni a közösségnek. Így angolul is tartottunk délutáni istentiszteleteket, mert

nagyon fontos a párbeszéd. Maga a prédikáció is csak látszólag monológ.

A hallgató velem együtt ugyanígy veszi az üzenetet és erõsebben, megif-

jultabban, reményteltebben megy el innen. Minden istentisztelet nyitány a

további beszélgetésekhez és sokszor még két órával utána is itt beszélge-

tünk.

Steinbach József Pápán
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Almádi hajós az Adrián
129 nap vitorlással a tengeren

A rég dédelgetett álom, a tengeri vitorlásút elkezdõdött. A technikai elõ-

készületek és adminisztratív feladatok megoldva. A hajó – egy 36-os

cruiser – vízen, az észak-olasz lignanói kikötõben.

Elérkezett az indulás (2008. április 28.). A kikötõbõl 4 mérföld hosszú

nagyon keskeny lagúnán kell kimotorozni a tengerre. Egy hajócsavar-el-

akadás és egy felülés izgalmai után irány Grado. Kezdetben széllel, majd

ismét motorral késõ délután érkezek Gradoba. Sajnos hely nincs, tovább

kell haladni. Sok-sok zátony kerülgetése után késõ este kikötõk Primeron.

Reggel heves esõ zajára ébredek, az átkelés Izolára elhalaszva. Másnap

délelõtt már javulgat az idõ, szemerkélõ esõben nekivágok. A zátonyokon túl-

jutva tisztul a víz, elõ-elõbukkan a nap, az erõs szél sajnos nem jó irányú.  Dél-

után öt körül vagyok Izolán. Az éjszakát kénytelen vagyok ismét vitorláski-

kötõben tölteni (50 €). Reggel indulás Horvátországba, beléptetés Umagon

(190 €), és Dalján elfogadható horgonyzó helyet találok. A szél másnapra

mérséklõdik, süt a nap, maradok néhány napot, fõzõcske, karbantartások.

Ma május 5-e van, az úti cél Rovinj. Van horgonyzó hely, a kikötõ költ-

séges, szóba sem jöhet. Sajnos egyidejûleg a zivatar is megérkezett, éjsza-

ka hullámok döngetik a hajót, ez még szokatlan.

Fáradtan indulok Pulára. Az idõ javulgat. Pula elõtt delfinrajjal találko-

zom. A város alatti öbölben állok, horgonyra. Pulán sok a mûemlék, sétá-

lok a történelemben (óváros). Közben fogytán a vizem, a kikötõbe, ha be-

állok, van víz (50 €), a Yacht Serviz-ben már 20 €-ért adnának 100 litert.

Víz nélkül indulok tovább. Rézben széllel, részben motorral késõ dél-

után érkezem Ubekra. A halászhajók mellett állok horgonyra, az éjszaka

nyugodtan telik. Reggel tovább Piklog, majd másnap Rabac, remélve,

hogy itt meg tudom tölteni a víztartályokat. Víz helyett erõs szél és hul-

lámzás fogad, védett hely nincs. Alvás nélkül reggel vissza Piklogra. Már

itt is a sirokkó uralkodik.

Kajám, vizem fogytán, újabb virrasztás után tovább kell indulnom

Cresre. Közben a szél mérséklõdik, változik az iránya, így végre jót vitor-

lázva Cresen vagyok. Cres városka szintén egy öbölben épült, itt horgony-

zok. Hangulatos hely, nézelõdök-vásárolok. Másnap este ismét õrült idõ,

viharos északi szél, esõ, lehûlés. Éjszaka megcsúszik a horgony. Felad-

tam, reggel irány a kikötõ (45 €).

A kikötõben víztartályok-akkumulátorok feltöltve, araszolok tovább.

Marti után ragyogó horgonyzó helyet találok, teljesen védett, a 4 méteres

víz alatt minden látható. Osztrák szomszédom szerint ez az éden. Egy nap

pihenõ, közben az idõ ismét megjavul.

A következõ úti cél Losinj sziget, Artatum. A változó szélirány miatt

többnyire motorozva érkezek Artatumba. A védett helyeket, mint általá-

ban, itt is foglalják a saját vendégek számára. Hajnalban erõs szél, nagy

hullámok ébresztenek. Másnapra sem javul az idõ, kedvezõbb horgonyzó

hely reményében vállalom a továbbutazást. Nehezebb, mint gondoltam, a

hajó liftezik, az orrfedélzet idõnként víz alatt, próbálom kikerülni a nagy

hullámokat. Egy delfin balról-jobbról úszkál a hajó alá, aggódóm a hajó-

csavar miatt, de ügyes játékos.  Négy órai küzdelem után találok egy nyu-

godt öblöcskét (Balvanta).

Másnap megkerülõm Losinj szigetet. Mali Losinj-i vásárolás után ké-

sõ délután, szélcsendben, tükörvízen átpöfögök Cres-sziget észak-nyuga-

ti csücskére. A választott öböl kitûnõ hely, a víz tiszta, szél, hullámzás

nincs. Mindig van két-három állandó hajó (túrázók, mint én), és éjszaká-

ra érkezik még három-négy. Maradok néhány napot, a program fedélzet-

súrolás és paprikás krumpli.

Május 31-e van, kipihenve indulok Rab-szigetre. Mint általában, vagy

nincs, vagy erõs, vagy rossz irányú a szél. Ma is motoroztam. Rab-sziget

is nagyon tagolt, sok az öböl. Rab városnál állok horgonyra. Délutáni sé-

ták, városnézések és vásárolás gondokkal. Gyenge minõségû, választék-
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szegények, drágák a konzervek és félkész ételek. A zöldség és gyümölcs

számomra megfizethetetlen. Ismét kényszerpihenõ, zivatarok, erõs szél.

Három nap után némi javulás, indulok Krk-szigetre. Punaton találkozom

és néhány napot együtt töltök lányomékkal.

Június 1: újra úton, araszolok Tribunjba a hajót vizsgáztatni. Ismét

rossz idõ van. Az éjszakai zivatart S. Dragán vészelem át. Kora reggel in-

dulok Novaljára (Pag-sziget), és egy újabb esõs-szeles (bóra) éjszaka után

végre napsütésben hajózok Sukosánra. Némi szorongással állok horgony-

ra a vitorlás- és hajókikötõ között, ugyanis öles betûkkel ki van írva, hogy

a kikötõ a horvát népé. Másnap ismét esik, maradnom kell még egy na-

pot. Hajnalban indulok Tribunjba, széllel szembe. Az egyre erõsödõ viha-

ros szél (jugó) miatt a Pasman-sziget déli csücskénél vissza kell fordul-

nom Biogradba. Telefonegyeztetés után itt vizsgázik a hajó.

Másnapra a jugó kifúj, indulás délnek. Az elsõ állomás Sibenik. Végre

nyár van, néhány nap pihenõ, és következik Rogoznica. Festõi hely, öblök a

magas hegyek között. Kellemes napok után egy újabb kitûnõ horgonyzó hely

Zaboricje. Javítgatások, házimunka, strandolás a következõ napok program-

ja, közben átvészelek megint egy zivatart. A következõ állomás a vodicei be-

vásárolás után a Murter-csatorna, majd újabb csendes öböl Artánál. 

Már július eleje van, igazi nyár. Esténként a védett öblökben 8-10 ha-

jó horgonyoz. Sok a motorhajó, itt a Horvát tengeren praktikusabb, mert

vitorlázni ritkán lehet. Kaja és víz ismét fogytán, indulok tovább. Ragyo-

gó idõben, jó széllel vitorlázva érkezek késõ délután Zdrelac-öbölbe. Mint

általában, itt is tele az öböl bójával.  A késõi idõpont és viharossá erõsö-

dött szél miatt kénytelen vagyok bójára állni, 100 kuna egy éjszaka. A szél

nem mérséklõdik, csak másnap este jutok partra és tudok vásárolni, reg-

gel indulok tovább.

Vir-sziget megkerülése után a Povljana-öbölbe hajózóm. Egyetlen ha-

jóként nagy-nagy nyugalomba töltött néhány nap után félelemmel tele át-

hajóztam egy híd alatt Pag-sziget kopár északi oldalára. Pag városka mel-

lett a Paski-öbölbe állok horgonyra.  Jó ismét a szárazföldön sétálgatni az

óváros öreg házai közt.

Feltöltve készleteim visszatérek Rabra. Velem együtt este viharos dél-

keleti szél érkezik, éjszaka megjön a bóra és két napig nem csillapodik. Pár

órás szünet után erõs északnyugati szél érkezik, és ez is kitart három napig.

A magas hegyek lábánál fekvõ Horvát tengeren élesen találkozik a

szárazföldi és Földközi-tengeri (kontinentális és mediterrán) éghajlat,

ennek következtében jellemzõ a változékony idõ. Ha ehhez hozzáadjuk

az öböl sûrû motorcsónak-forgalmát, az eredmény a hajó szinte állandó

billegése.

Rab-sziget északi fokának megkerülésével áthajózok S. Marinóba. A

homokos partnak köszönhetõen nagy a tömeg, a part megközelíthetetlen.

Reggel ismét tovább, újabb kopár szigetek között, cél a Velebitsky-csator-

na. Szinte üres tenger, gyér a hajóforgalom, nincs horgonyzó hely.

Lukovónál maradok éjszakára. Másnap vissza S. Dragára.

Augusztus közepe van, tombol a nyár és az éjszakai zivatar. A szom-

széd hajók sodródnak felém, de megússzuk épségben. Néhány nap pihe-

nõ ismét, házimunka, vásárolás. A gyümölcs még mindig megfizethetet-

len. Lõrinc elõtt két nappal 0,4 kg dinnyéért 19 kunát kérnek. (1660 fo-

rint/kilogramm). Nem csak az árak, a darázsinvázió is barátságtalan.

Ismét vendégeket várok. Hajózóm vissza Punatra. Alig állok horgonyra,

iszonyatos széllel érkezik a zivatar. Zátony felé sodródom, át kell állnom.

Reggel 7 óra körül érkezik a zivatar nyolcadik támadása, utána végre nyu-

galom. A következõ éjszakán (augusztus 17.) teljes holdfogyatkozás.

Megérkeznek a vendégeim. Az egyhetes túránkat egyetlen erõs szeles

nap kivételével ragyogó idõ jellemzi. Városnézések, úszás-búvárkodás,

ha nem vagyunk úton. Cres és Rab között delfinkísérõnk van. És jó, hogy

nem vagyok egyedül.

Punat a végállomás. Már csak kisebb túrák következnek. Kezdem a le-

szerelést.

Szeptember 3-án, a 129. napon a daru méltóságteljesen (gyászzene

nincs) kiemeli a hajót. A hajó feneke algás, az enyém barna, így indulunk

haza.

Szántó István
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A feltalálónak, hõsünknek, eddigi élete folyamán két nagy ötlete volt. Egyik
nagyobb, mint a másik. Két sorsfordító agyszüleménye közt éppen tíz év telt
el, de a találmány tárgya, alkalmazhatóságának helyszíne nem különbözött.
Az inspiráló tényezõ sem változott. 

Feltalálónkat idõrõl-idõre felbõszítette és cselekvésre ingerelte a tudat,
hogy a kormány inaszakadtáig emeli az árakat, fulladásig szûkíti a létfeltéte-
leket a nép meg tehetetlenül tûri ezt. Nem tud válaszolni, csak olyan eszkö-
zökkel, mint a sztrájk, a tüntetés meg a zavargások, amelyek után rendesen
marad minden a régiben. 

A lakás legkisebb helyiségében töltött fél órák során, a napi sajtó segítsé-
gével jutott el idáig, a felismerésig. Elõször arra gondolt, hogy az alkotmány-
bírósághoz fordul, az áremelés elleni hatékony önvédelem lehetõségének hi-
ánya miatt. Ám egy ízben, ahogy dolga végeztével meghúzta az öblítõtartály
fogantyúját, zseniális gondolat cikázott át az agyán. 

Ha eleve megadjuk magunkat és a készen kapott víztartályra hagyatko-
zunk, alkalmanként tíz liter vizet is elpocsékolunk arra, amire talán a fele is
elegendõ lenne.  Tehát a spórolás, ez a nép igazi fegyvere. 

Azt kell csak mûszakilag megoldani, hogy a víz mindössze addig folyjon,
ameddig kell, ameddig a lehúzó aktiválva van. Az így keletkezõ megtakarí-
tást növeli az inkriminált helyiség ritkább használata is, miután az áremelések
hatására csökken az élelmiszer-fogyasztás is.

A feltaláló rövid három hónap alatt elkészült a prototípussal, hat hónap alatt
a szükséges engedélyeket is beszerezte. A tartályok átalakítása alig fél órát
vett igénybe egy készen kapható szelep beiktatásával. Úgy döntött: elõször is
a szülõvárosát segíti meg a sikerre ítélt találmánnyal.

A legnagyobb lakótelepen kezdte. Az elsõ nap tíz helyen adta elõ törek-
vése lényegét, nyolc helyen sikerült rávenni a lehetséges megrendelõket ar-
ra, hogy együtt szidják vele az áremelõket. Egy helyen egy hetes gondolko-
dási idõt kértek, egy helyen szerelhetett: az anyósáéknál a lakótelep túlolda-
lán. 

Anyósára nem panaszkodhatott, már harmadnaptól tucatjával szállította a
kötélnek állókat, akiknek saját átszerelt szerkezetén mutatta be az újdonság
mibenlétét. 

És az üzlet beindult. Sõt! Utóbb a lakótelepen szinte polgári engedetlen-
ségi mozgalommá terebélyesedett. Mindenki víztakarékos öblítõtartállyal
akart borsot törni a hatalom orra alá. Lánya ott hagyta a városi könyvtárat, az
eleinte búvópatakként majd futótûzként terjedõ vállalkozás diszpécsereként

vette föl a megrendeléseket mobiltelefonon adta tovább úton lévõ apjának és
munka nélkül volt fitestvéreinek. A városi vízmûnél meg értetlenkedve álltak
a vízfogyasztás jelentõs csökkenése elõtt. 

Aztán szép lassan telítõdött a piac. Pedig mindent megpróbáltak. A reklám
valahány fajtáját, a kártyanaptártól a gigaposzterig. Mellette kedvezményes
akciók sokaságát. Hiába. Szerencsére a lányt visszavették a könyvtárba. Ru-
határosnak, mondták a népek, amíg sûrûn nyelt könnyek között a nagy autó-
kat kisebbre nem váltották, vécés néninek, suttogták, amikor már ez is meg-
történt. De ez legalább fix volt. Ebbõl fizethették az évekkel korábbi máltai
nyaralás részleteit.

A feltaláló ezekben az idõkben már hajnalban beült a fajanszot felesége un-
szolására felváltó porcelán ülõkére – mindenkinek ilyen van, aki valamit is ad
magára – és várta az ihletet. Mi mást tehetett. 

Rajta már az áremelések kormánycsomagjai se segítettek, a megemelt víz-
díjakkal sem. Ráadásul a gyártók is észbe kaptak és tíz év után víztakarékos
típussal rontották az esélyeit. Nagyon elkeseredett. 

Bánatában megvette a porcelán kagylót. Ezen ülve rágott át verejtékezve
újsághegyeket, de most ez se hozott eredményt. Aztán egy nap, váratlanul, ál-
landó dugulásra panaszkodva, becsöngetett hozzájuk a legjobb kuncsaftok kö-
zé tartozó szomszéd, aki szerint a korlátozott öblítõvíz-adagok mellett a lefo-
lyócsõ nem tisztul megfelelõképpen. 

A feltaláló arca felderült. Azonnal átlátta, hogy mi a teendõ. A dugulást el-
emésztõ drága kémiai szerek használata helyett egyszeri olcsó beruházásként
hatásfokozó szelepet kell beépíteni a tartályba! Már hívta is két fiát. Azok fel-
ajzva jöttek haza a nagyanyjuknál kialakított referencia-üzembõl, ahol vélet-
lenül a régi szelepet tették vissza, fordítva. 

És láss csodát: A szerfelett megnõtt öblítõ adagok a vízesés robajával és
sebességével mostak alá mindent, ami a csõrendszerben az útjukba került.  Az
üzlet – amelybe a sokat látott szomszédot is bevették – ismét beindult. 

A városi vízmûveknél álltak csak értetlenül a jelentõsen megnõtt vízfo-
gyasztás elõtt. 

Az elsõ nagyobb értékû vízszámlákat követõen azonban eltûnt a varázs,
csapatostul jelentkeztek a panaszosok a feltalálónál, aki most is tudta, mi a fel-
adata. Spórolni, megint csak spórolni. 

Ki kell iktatni tehát a vízhasználatot nagymértékben növelõ szelepet. Ez je-
lentõs megtakarítást hoz. Ráadásul minden úgy folyik tovább, mint eredetileg.

Kõváry E. Péter

Új alapítvány

Kikeltek a Magocskák
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2009-ben megkezdi

mûködését a Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi

Óvodáiért. A frissen megalakult alapítvány célja az óvodás-

korú és az óvodáskor elõtt álló gyermekek érdekében történõ

tevékenységek kezdeményezése, támogatása elsõsorban az

egészségvédelem és egészségnevelés, a környezettudatos

gondolkodás alapjainak elvetése, zenei és kulturális érték-

rend formálása, valamint népi hagyományaink megismerte-

tése és terjesztése terén. További célunk együttmûködni a vá-

ros már mûködõ civil szervezeteivel, az önkormányzattal és

az érdeklõdõkkel. 

Kérünk mindenkit, hogy ötleteivel, javaslataival segítse

munkánkat, illetve kövesse figyelemmel tevékenységünket.

Tevékenységeinkrõl, programjainkról, az alapítvány mûkö-

désének fejleményeirõl rendszeresen beszámolunk majd az

Új Almádi Újság hasábjain. Kérjük, hogy amennyiben mód-

jában áll, adományával is támogassa alapítványunkat, mely-

nek számlaszáma: 72900037-10502424 (Forrás Takarékszö-

vetkezet). Igény esetén csekket az óvoda Bajcsy Zsilinszky

úti épületében, az igazgatói irodán kaphat. Szintén itt kaphat

bõvebb tájékoztatást és elérhetõségeket az alapítvánnyal kap-

csolatban. 

Az alapítvány kuratóriuma a gyermekek, szüleik és a maga

nevében köszöni a Szerdahelyi Ügyvédi Iroda hathatós közre-

mûködését a bejegyzési folyamat levezénylésében. Ötleteiket

és mindenféle segítségüket elõre is köszönjük!

Kiss Renáta
a kuratórium elnöke

A szerkesztõ jegyzete

A lapról
A kizárólag az Új Almádi Újság kiadásával foglalkozó új alapítvány létrehozását javasolta az esz-

tendõ elsõ napjaiban a lap felelõs szerkesztõje (aki egyben a városi önkormányzat oktatási, mû-

velõdési, sport bizottságának tagja), ám ennek bizottsági napirendre tûzését megakadályozták.  

A lapot kiadó külön alapítványra véleményünk szerint azért van szükség, mert tapasztala-

taink szerint a jelenlegi nem jó gazdája a lapnak. Úgy persze elég nehezen lehet, hogy például

2007-ben a 20 milliós költségvetésbõl mi csak 5 millió forintot tettünk ki, 2008-ban pedig úgy

költött el a lapra szánt összegbõl a közalapítvány a korábbiaknál 2 millióval többet, hogy sen-

ki sem kérdezte meg tõlünk, a leginkább érintettektõl, mire lenne szüksége az újságnak.

A lapot 1989-ben az önkormányzat alapította, kiadását rövidesen átvette a várostól az Al-

mádiért Közalapítvány. Ez utóbbit a város hozta létre azzal a céllal, hogy a lap megjelenteté-

sének feladatait ellássa. Az évek során az önkormányzat egyre több egyéb városi föladattal

bízta meg az alapítványt, amelynek mára már csak egyik, bár állítólag legfontosabb feladata

az Új Almádi Újság kiadása. Gyanúnk szerint a közalapítványnak, illetve vezetõjének nem jut

ideje arra, hogy lapunkkal foglalkozzék, és így „a sok föladat közt elvész a lap”.

Hogy ez nem új keletû dolog, bizonyítják Czuczor Sándornak, a lapot alapító almádi toll-

forgatók egyikének, szerkesztõ bizottsági tagunknak, volt önkormányzati képviselõnek és bi-

zottsági elnöknek a megjegyzései: „Számomra mindeddig teljesen áttekinthetetlen maradt az

alapítvány, holott nem egyszer adakoztam magam is. A karakán (Veszeli) Lajos és a boldog

emlékû (Nagy) Ferkó több alkalommal nekifutott, hogy teljesen átlássák az egész szövevényt,

de még homályosabb tekintettel kerültek ki a próbálkozásokból, sõt be kellett látniuk – némi

nyomásra –, hogy vannak egyéb kulturális funkciók is, amelyeket csak az alapítványon ke-

resztül tud ellátni a város. Ebben közrejátszott a sajátos egyéni érdekek, címkézett adomá-

nyok, sõt egyéb úri huncutságok mellett a nagyobb, rendszeres támogatások, illetve az

ütõsebb, eseti nekibuzdulások elmaradása is. Egykoron olyan kuratóriumi tagok is voltak, akik

maguk is hozzájárultak az alapítvány gazdagodásához, akár saját forrásaikkal, akár más for-

rások rendületlen kutatása útján, tehetõsebb polgárok szûntelen nógatása által.”.

Javaslatunkat – hogy a lapot kiadó külön alapítványra lenne szükség – nem tûzte napirendre

az illetékes önkormányzati bizottság. Megtesszük így az elmaradt „pár szem közt” helyett a tí-

zezres almádi nyilvánosság elõtt. Hogy teljesen azért ne lehessen mindezt a szõnyeg alá söpörni.

Isten áldja (a kontár munka helyett) a tisztes ipart!

Sarusi Mihály

Elbeszélés 

Víz, veríték, könnyek
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1944 decemberében történt

Nosztalgia?
Történt 1944 decemberében Budapesten. Elsõ éves egyetemista voltam, roko-

noknál laktam. Egy kivételes alkalommal, némi zsebpénz birtokában, a kör-

úti Nemzeti étteremben vacsoráztam magamban.

Abban a vérzivataros nehéz idõkben csak úgy kaphattam meleg ételt, ha le

tudtam adni a szükséges hús-, zsír-, tészta- stb. jegyeket. Nekem ez nem volt

gond, mint sok másnak – aki ezek hiányában csak belsõségbõl készült ételt

kaphatott –, mivel itthon saját vendéglátó üzletünkben is kellett, hogy szedjük

vendégeinktõl a szükséges élelmiszerjegyeket.

Fogyasztva vacsorámat hátam mögül egy nõi hang kért helyet, látván, hogy

itt még akadt üres szék. A hölgy kézhez kapta az étlapot, és választott. Ezután

megdöbbenten hallotta a pincér kérését, vagyis hogy milyen jegyeket kell ad-

nia. A hölgy szomorúan bevallotta, hogy neki bizony semmiféle jegye nincs.

Õ jelenleg menekültként lakik budapesti rokonainál. Férje, ha jól emlékszem,

katonatisztként frontszolgálatot teljesített, a belsõségeket pedig nem szereti.

Most kellett a vendéglátói vénámat elõszedni, és felajánlottam segítsége-

met, már ami a hiányzó élelmiszerjegyeket illeti. Köszönettel elfogadta, köz-

ben elbeszélgettünk a jelen kilátástalanságáról. A vacsora befejeztével fizettünk,

majd bemutatkozás után felajánlottam kíséretemet a pesti utcákon, a Rákó-

czi úton a Keleti pályaudvar felé egy zárt nagykapuig. Becsöngetett, megkö-

szönte segítségemet, elköszöntünk, és egy váratlan puszival becsukódott a

kapu.

Ennyi a történet. Azóta is õrzöm fejemben, immár jó 64 év után is, az is-

meretlen ismerõst, név szerint Tremler (avagy Tremmel) Györgyné, Békés-

csaba. Õ az, aki a mai napig is adósom a részére adott élelmiszerjegyekkel.

Pajzán gondolatom támadt így távolból, remélve, hogy életben lehet. Szólnék

neki: 

– Néni kérem, lehet, hogy el tetszett felejteni megadni tartozását, a jegye-

ket, de lehet, hogy keresett volna, ha címem, nevem tudta volna, vagy éppen

akkortájt én is valahol közel négy éves „külszolgálatban” (hadifogságban…)

voltam az Unióban. 

Szeretnék ismét lovagias lenni! Ha tudomására jut kilétem, életben talá-

lom, nagyon túl lennék fizetve egy köszönõ szóval, ebben benne foglaltatik a

64 éves késedelem díja is.

Majbó Gábor 

Meghitt ünnep vendégekkel

Almádi adventi tárlat
Egy hónapon át fénylett a Pannóniában a népes, jeles mûvészmezõnyt fölvo-

nultató adventi tárlat. Negyvenegy alkotó – fotós, festõ, grafikus, kézi szövõ,

keramikus és szobrász – munkáit szemlélhettük. Értékek jegyében fogant té-

mák, mondanivalók sokféleségét. Helyi és a városhoz kötõdõ környékbeli ki-

állítókat hívott meg a jó szemû rendezõ, Nagy Károly.

Almádiban mélyreható gyökerei vannak a képzõmûvészetnek. Hagyomá-

nya s rangja e közösségépítõ szellemiségnek. Mindezt gyarapították a várako-

zás, a karácsony és az elforgó idõ gondolatkörébõl, magyar múltunkból, fõ-

képp a szépséges balatoni tájékunkból merített alkotások. Örömünkre!

Mi, vízparti emberek, a tó színjátszó ege alatt életen át csodáljuk a fényt.

Mûvészeinktõl is várjuk erre a választ. „Szavakkal festõ” költõnk vallomásá-

ból is ez csendül ki: „…bûvös varázslat, titkos mágia, felejthetetlen édenker-

ti táj, mely friss gyümölccsel s óborral kínál, és fénnyé kell mindennek vál-

nia, a tündöklõ Nap csodáinál…”

Balogh Ervin nemcsak névsor-elsõként vezeti a fénykeresõket. Két táblá-

ján szinte izzik a tengernyi víz színtüneménye. Boda Balázs fényábrázolással

jellemzi a Balaton-felvidéket, vetíti elénk a történelmet. Bognár László vég-

letesre csiszolt szobraiból az áhított harmónia sugárzik. Csizmadia Zoltán Té-

li Balatonjában derû és jövõféltés sûrûsödik. Debreczenyi Zoltán tábláiban

friss színekkel, képzeletröptetõ ötletekkel állít meg. Dienes Attila Szabadság-

szobra Föld-anyánk gondjaira is mutat: fegyverek közt bukdácsol békevá-

gyunk... Dobos Lajos, festõink doyenje, szívbéli jó barátunk Pazar képeivel

mindig hazatér közénk. Fábián László míves lapjain ugyan az õszrõl, télrõl

szól, mélyrõl derengõ színei mögött a kikelet készülõdik, s a nyár várakozik.

Felhõsi István, nomen est omen, dús restaurátori múlttal a háta mögött, egyet-

len felhõt festett az égre, elmondandó a lényeget. Filep Sándor nagy méretû

portrérajza, mint gondos Madonna-tanulmány. Fodorné László Mária a múlt

népi kincsestárából formáz, egyszersmind emlékeztet: „Szentség a munka és

erõ, embert egekbe emelõ”. 

Fülöp Lajos régtõl bizonyítja boldog rabként áradó színei börtönében, hogy

a Balaton-Bakony vidék maga a Tempe völgye! Halmos Ferenc õstüzû bordó

falitábláiban a múlandóság fogva tartása ragyog. Hoffer Ildikó szeretetbõl

gyúrt figuráival vet fényt közénk. Essö Pista bakonyi juhász megformálásá-

val a földgyökerû ember megélt bölcsessége, méltósága elõtt tiszteleg. Hor-

váth Lajos remekberajzolt pasztellkrétái is meggyõzõ erejû darabjai mûvészi

ívelésének. Hunyady Gábor gyakorta titokzatos utak, építmények talányos kö-

veit rakja elénk, s így késztet bennünket töprengésre. Jáger István bélyeg

nagyságú metszeteivel nyit tág teret. Karácsonyi szimbólumokat tár elénk.

Kovács Endre felvételeit virágkompozíció uralja. Sokoldalú képzettsége ré-

vén szemünkkel lát, láttat, szívünkhöz szól. Kovács Piroska a jéggé fagyott

víztükör miriád fénytörésének szépjátékát tükrözteti. Korzenszky Richárd is-

mételhetetlen ritka pillanatok élményével ajándékoz. Fotóin a tó fölé emelke-

dõ Nap, majd a Hold fényekbõl kisejlõ korongja. Látván tudjuk: az idõ múlá-

sa maga a dráma!... Kõ Boldizsár tenyérnyi mezõkbe rajzolt puritán Stációkja

a tárlat kultikus jelensége lett. Kõ Pál, nemzeti hagyományaink szószólója,

kifejezõje Kodályt és Petõfit mintázta kis alakú bronz mestermûvekbe. Král

Éva, a karakter-megragadásban is biztos festõrestaurátor ezúttal lendületes

foltokban fölvázolt természetképpel volt jelen. Kulcsár Ágnes a Glóbusz fló-

rájának s az égbolt csillagainak kimeríthetetlen szépségét festette meg válasz-

tékosan. 

Milos József digitális technikával, triptichonszerûen „mesél” új megvilá-

gításban a jégbe dermedt Balatonról. Azt egyszer az Örök Nõ törékeny szép-

ségéhez, másszor színgazdag rejtett világához hasonlítva. Novák László a ter-

mészetfotózás nagy tudója. A jégvilágban is tetten éri a fénybe zárt melegsé-

get. Oláh Kati kisméretû vásznain vidékünk ismert, hozzánk közel álló színei

uralkodnak. Pászti György alakfotójának ugyancsak a fény, életünk fontos ré-

sze ád különös értelmezést. Péterffy Gizella határozott egyénisége átüt mûve-

in. Szobrai ezért sok hívet vonzzanak. Raffay Béla tökéletes gömbbé faragott

súlyos vulkáni vörös köve nagy figyelmet keltett. Címe: ORB. Kevés szóval

kell elmondani sokat! A négy pannóniai szent is kõfaragó volt... Somogyi

Gyõzõ félreismerhetetlen vonalvezetésével rajzolta-szerkesztette meg nagy

látványértékkel a Balaton megyét. Szekeres Károly munkái közkincseink.

Ezek közé tartoznak az itt láthatott színes vázái is. Szelényi Károly részletfo-

tójában is méltóan szemlélteti közjogi fogalommá nemesedett ezeréves kegy-

tárgyunkat, a Szent Koronát. Udvardi Erzsébet mindig balatoni jó szóval üzen.

Karácsony címû képére kalácsot is festett. A kalácsot, a mindennapi kenyeret

sütõ ember lélekkel teli! 

Vágfalvi Ottó kezdettõl sok mindenrõl, de a Balatonról mindig szól. Ihle-

tének örömforrása a tó. Talán néha fohászkodik is a Naphoz, mondván:

„Küldd le hozzám sugaraidat, beléjük kapaszkodom!”. Váradi Péter Pál tája-

ival fölemelõ akkordokra hangol. Magas hõfokú missziójában történelmünk

megszentelt részének, Erdélynek állít mûvészi fotósorozat-emléket, Lõwey

Lillával közösen. Vásárhelyi Emese magvas gondolatiságú Hasadás címû mû-

ve és kerámia táljai tanúsítják, hogy az anyagmegmunkálás természetének tu-

dományos mûvészkutatójáról van szó. Veszeli Lajos térölelõ pannóján a Te-

lihold igézõ-ihletõ, mágikus pompájának áldoz. Visszafogott fényei mintha

sugallnák: „A partra ülsz s a víz felett az oldott esti kék lebeg, Vegyítve már

a rozsda rõttel. A szív az hallgat, miként a néma tó. Köss csak békét az illanó

idõkkel...”. Végh Márta messze jutott az ikonfestészetben. Meggyõz bennün-

ket: az õsi formában az emberiség legnemesebb értékei ötvözõdnek. Vizer Jú-

lia kényes igényû csendéletén apró csodákra találunk. A Kórók természet ad-

ta formai szépségére. 

Pavol Bebjak vendégmûvész, nyitragerencséri festõ és grafikus falusi té-

mákat, életképeket, portrékat ábrázoló, eredeti hangvételû, fára festett képeit

is láthattuk az adventi tárlattal egy idõben.

Vendégkönyvi beírások, városszerte tapasztalt elismerõ vélemények egy-

ként erõsítik: helyénvaló kultúraszervezési cél, hogy szélesebb kitekintésû kö-

zös tárlat otthonává váljék az eleddig is vonzó Pannónia. A fölöttébb rangos,

nemes ügyet szolgáló Balaton Tárlat méltó pólusaként.

Albrecht Sándor
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Süssünk-fõzzünk!
- Öhlmann Ági rovata -

Bálint napi titkos szívek

Hozzávalók: 15 dkg tehéntúró, 6 evõkanál tej, 6 evõkanál olaj, 4 evõkanál por-

cukor, 1 vaníliás cukor, 1 csomag sütõpor, 30 dkg liszt, 1 evõkanál reszelt cit-

romhéj, 1 tojás, csipet só õszibarackbefõtt.

Elkészítés. A túrót, cukrot, citromhéjat, tejet, olajat robotgéppel jól kike-

verjük. Összedolgozzuk a liszttel, sütõporral, sóval. Fél órát pihen. A tésztát

lisztezett deszkán 3 mm vastagságúra nyújtjuk, és szív alakú szaggatóval ki-

szaggatjuk. A szívek felére 1-1 õszibarack darabot helyezünk. Beborítjuk a

másik szívvel, széleit ujjunkkal jól összenyomkodjuk. A szíveket sütõpapír-

ral bélelt tepsibe rakjuk, tojással megkenjük. Elõmelegített sütõben 200 fokon

kb. 20 percig sütjük. A szívekbe titkos üzenetet rejthetsz, írd grafitceruzával

sütõpapírra, tekerd össze, és a barack helyére tedd a tésztába. (Anna ötlete az

egyik szakácskönyvembõl.)

Almádi kalauz
Február 15-március 14.

Egyesület

Február 25-én évfordulós ünnepi vezetõségválasztó közgyûlést tart a 10
éves Vörösberényi Nyugdíjas Klub. A rendezvény délután 4-kor kezdõdik a
berényi mûvelõdési házban. 

Elõadás

Február 19-én délután 5 órakor dr. KiszelyIstván antropológus elõadása
Tévtanok és igaz utak a magyar õstörténetben címmel a berényi mûvelõdési házban. 

Február 23-án délután fél 5-kor a Pannóniában a honismereti szakkör
foglalkozásán Szegedi József tart elõadást az almádi kõbányászat történetérõl.

Hangverseny

Február 20-án a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye a
Pannóniában.

Közélet

Február 16-án, délután 4 órától közmeghallgatás a Pannóniában a szabadi
röptér mûködtetésérõl, l. külön!

Sport

Február 15-én megyei sakk csapatbajnokság a Pannóniában.

Szórakozás

Február 21-én sváb bál a Pannóniáéban, l. külön!
Február 28-án téltemetõ-tavaszköszöntõ a Szent Erzsébet ligetben és a mólónál.

Budapest, Népstadion, Magyarország-Szovjetunió válogatott labdarugó

mérkõzés. 91. perc, az eredmény 0:0. Meglepetésre 11-hez jutottunk. Mit

tegyünk? Az illetékes vezetõ azonnal a díszpáholyhoz rohant, ahol Kádár

elvtárs véleményét, határozatát várta a büntetõrugással kapcsolatban. Rövid

gondolkodás után megkapta az ukázt:

- BE-NE rúgja!
Majbó Gábor

Humorzsák

A tavaly szeptemberben kezdõdõ nemzeti bajnokságot meglepõen jól kezdte
Balatonalmádi asztalitenisz csapata. A tizenegy fordulós csapatbajnokságban
a nyolcadik fordulóig veretlenül álltak az élen. Csak az NB II-bõl kiesett He-
rendi Porcelán SK csapata tudta elõször megállítani õket, majd a tizedik for-
dulóban a másik volt NB II-es Probio Balatonfüred FC csapatától szenvedtek
vereséget. Így kilenc csapatot megelõzve, kereken száz megnyert mérkõzés-
sel a harmadik helyen zárta az õszi fordulót. A tavaszi idény elég kilátástalan-
nak látszik, mert az egyik fõ játékost térdmûtétje miatt sokáig mellõznie kell
a csapatnak. Ez nagyobb terhet jelent a hátsó embereknek.   

Külön érdemes megemlíteni, hogy Balatonalmádi második csapata, a
Veszprém város és körzete csapatbajnokságban az õszi fordulók után az elsõ
helyen áll. Jó lenne, ha a tavaszi zárás után is ezt a jó helyet foglalnák el a ta-
bellán. Már csak azért is, mert akkor nem szakadna meg a hagyomány, mely
szerint ezúttal immáron a hatodik alkalommal nyernénk meg megszakítás nél-
kül ezt a csapatbajnokságot. 

Tavaly az egyéni versenyeken elért eredmények is imponálóak voltak. Szá-
mos egyéni elsõ, második és harmadik helyezést értek el versenyzõink. A ta-
valyi megyei felnõtt férfi asztalitenisz ranglistát egy huszonegy éves balaton-
almádi fiatalember vezette Nyúl Christian személyében. Az országos senior
ranglistán az egyik sportolónk a tizenkilencedik helyen áll. 

Az idei idény is jól kezdõdött asztaliteniszeseinknek. A január 6-i megyei
férfi egyéni és páros ranglista versenyen, melyen harminchat induló volt, egyé-
niben egy harmadik helyet, párosban pedig egy elsõ helyezést sikerült elérni.
E miatt is, és mert azt szeretnénk, hogy Balatonalmádi asztalitenisz élete mi-
nél színesebb legyen, szeretnénk megkérni minden sportszeretõ embert, ha tud,
bármilyen módon szíveskedjen segíteni az asztalitenisz szakosztályt további si-
keres mûködésében. Ha vannak olyan volt vagy jelenleg is aktív asztalitenisz
játékosok, akik úgy érzik, hogy szeretnének bekapcsolódni a szakosztály éle-
tébe és ezzel is segíteni a klub mûködését, szeretettel várunk mindenkit. Jelent-
kezni Nyúl Csaba klubvezetõnél lehet, vagy a 06-30/258-9266-os számon. 

A szakosztály szûkös anyagi helyzete miatt sajnos hetente csak egy edzé-
si lehetõségünk van, pedig ezen a szinten legalább heti három edzés kellene.
Ezért is kisebb csoda ez az õszi eredmény, hiszen az NB III-ban nincsen még
egy csapat, mely heti egy edzéssel készülne a bajnokságra. Végezetül az asz-
talitenisz szakosztály nevében külön megszeretném köszönni mindazoknak,
akik a tavalyi évben kimagasló egyéni eredményeikkel hozzájárultak az asz-
talitenisz csapat eredményeihez. Név szerint Nyúl Christiannak, Kálóczi Gá-
bornak, Palatin Józsefnek, Penk Zoltánnnak, Berendi Gábornak, Bakonyi Jó-
zsefnek, és a szakosztály tiszteletbeli tagjának, Vastagh Györgynek.

Nyúl Csaba
klubelnök

Õszi sikerek a nemzeti bajnokságban

Asztalitenisz balatonalmádiban

Sakkhirek
A Kelet-Balatoni SE kitûnõ szereplésének

köszönhetõen 5 pontos elõnnyel vezeti a

Veszprém megyei sakk csapatbajnokságot.

Az utóbbi három fordulót a csapat a rendkí-

vüli eredménynek számító 10-2-es gyõze-

lemmel zárta. A mostani állás szerint az NB

II-ben való versenyzés lehetõsége megnyílik

a csapat elõtt a következõ idényben.

A csapat felnõtt versenyzõi mellett kiemelt

dicséret illeti az utánpótláskorú versenyzõin-

ket, valamint edzõjüket, Fáncsy Imre nemzet-

közi mestert is. Ifjúsági versenyzõink nem-

csak a bajnokságban, hanem egyéni versenye-

ken is remek szerepléssel bizonyították tehet-

ségüket. Róth Norbert (1996) Ajka város nyílt

ifjúsági bajnokságán I. helyezést ért el. Genda Károly (1997) a XXXII. Tenkes

Kupa B csoportjában 92 versenyzõ közül a rangos II. helyezést érte a felnõttek

mezõnyében és ezzel 82 pontot gyûjtött. A fényképünkön látható Horváth Ru-

dolf (1995) a Balatonalmádi városi sakkbajnokságon végzett az élen megelõz-

ve a csapat felnõtt tagjait. A 2008. évi városi bajnokság végeredménye: 1. Hor-

váth Rudolf 4,5, 2. Barát János 4,5, 3. Szabó Kristóf 3,5, 4. Für Katinka 3,5, 5.

Salavecz Gergely 3,5, 6. Szabó Balázs 3,5 pont. Fáncsy László
szakosztályvezetõ

Dalárda zászló -1930
Az 1930-ban alapított Vörösberényi Dalárda zászlajának elhelyezésére kerül
sor február 28-án, szombaton délután 5 órakor a Vörösberényi Mûvelõdési
Házban. Közremûködnek az egykori dalárda tagjai, Érdiné Szabó Márta, és a
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán népdalköre. Szeretettel várunk min-
den, érdeklõdõt! Mester Ferenc
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Intézze biztosítási
ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt.
Balatonalmádi kirendeltségén
széleskörû szolgáltatásokkal
(kisebb kárrendezéssel is)

várja kedves ügyfeleit!
Hívjon minket,

készségesen állunk rendelkezésére!
Címünk:

Balatonalmádi, Martinovics u. 2.
(Piactér mellett)

Tel.: 88/574-400 Fax: 88/574-401
Mobil: 20-932-4411, 20-414-3943,

20-944-4117

Hirdetési díj tarifák „Új Almádi Újság“ 2009.
Megnevezés terjedelem nettó egységár nettó havi díj negyedéves folyamatos féléves folamatos éves folyamatos

Reklám cikk 1 flekk 1/4 oldal 30 000 Ft

Reklám cikk 2 flekk 1/2 oldal 45 000 Ft

Reklám cikk 1 oldal 1 oldal 70 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 60 000 Ft 160 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 30 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 15 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft

Hirdetés 10*10 cm 11 000 Ft 30 000 Ft 55 000 Ft 110 000 Ft

Hirdetés 5*10 cm 7 000 Ft 18 000 Ft 35 000 Ft 70 000 Ft

Apróhirdetés 1 100 Ft

* az árak a 20 % Áfá-t nem tartalmazzák

Színes borítójú (ünnepi szám = március, augusztus, december) esetén a hátsó színes borítón lévõ hirdetések ára kétszeres.

A fenti lehetõségeken túl egyedi igényeknek megfelelõen külön megállapodást kötünk.

Felhívás személyi jövedelemadó
1 százalékának felajánlására

A városunkban mûködõ alapítványok, egyesületek, amelyek szívesen fogadják
a velük rokonszenvezõ adózók SZJA 1% felajánlásait, a következõk:

1. „Almádiért” Közalapitvány, adószáma: 19262259-2-19

2. „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19

3. Közbiztonsági Közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19

4. Almádi Zeneiskoláért Alapítvány, adószáma: 18938591-1-19

5. Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18924907-1-19

6. Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány, adószáma: 18935598-1-19

7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19

8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19

9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19

10. Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, adószáma : 18916357-1-19

11. Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, adószáma: 18929672-1-19

12. Balatonalmádi Polgárõr Egyesület, adószáma: 18919123-1-19

13. Eggenfelden-Balatonalmádi 

Baráti Társaság Egyesület, adószáma: 18936173-1-19

Ezúton szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Balatonalmádi Turisztikai
Egyesület választmánya a január 13-i közgyûlés döntése alapján megújult.
Az egyesület elnöke Dudás Zsolt (elérhetõsége: zsoltdudas@invitel.hu,
20/483-8780). Az egyesület elnökhelyettese Kulcsár Rita (elérhetõsége:
kulcsar.rita@gmail.com, 20/971-7556). A választmány további tagjai: Bíró Attila,
Horváth György, Keszey János polgármester, Mikes Zsolt, Mészöly Gyõzõ.

A további jó együttmûködésben bízva, üdvözlettel az új választmány
nevében és megbízásából

Silló Piroska 
turisztikai menedzser (sillopiroska@pannonmail.hu, 20/9264-325)

Idegenforgalmi egyesület

Jótékonysági bál

Farsagi mulatság Berényben
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub ének- és néptánccsoportja szeretettel

várja az érdeklõdõket a február 14-én este 7 órakor kezdõdõ jótékonysági
báljára. A berényi nyugdíjasok farsangi mulatsága a településrész mûvelõdési
házában lesz. Érdeklõdni lehet a helyszínen, illetve a 431-416-os, vagy a
70/422-4379-es telefonszámon.

A rendezõség 
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Lapzárta: minden hónap 26-án

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

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

TÜZIFA
KONYHAKÉSZ KUGLI

BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1800,- Ft/q 1700,- Ft/q
AKÁC 2000,- Ft/q 1900,- Ft/q

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 2880,- Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 2960,- Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 2960,- Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 3100,- Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 3550,- Ft/q
Herkules dara /cseh/ 18000-19000 2900,- Ft/q
Herkules dió /cseh/ 18000-19000 3270,- Ft/q
PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS - A fenti árak Zirc 50 km-es körzetében érvényesek.

Baksai Autósiskola
Gépjármûvezetõ képzést indít

Részletfizetési lehetõség! Ingyenes tankönyvhasználat. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés. 

Vizsgagyakorlás. Gépkocsi-választási lehetõség.

Áfsz.nyt.szám: 1/533010

Tanfolyamnyitó      2009. 02. 16., 19 óra 
Tanfolyamkezdete  2009. 02. 19., 16 óra

Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban

Érdeklõdni: Baksai Gábor, Balatonalmádi, Lehel út 27.

Tel.: 0630/916-3286, 0630/500-7695, 88/430-107, Email: baksai@upcmail.hu
A Baksai Autósiskola a                                 csoport tagja.
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Nem csak Suzukit javítunk!

Minden típusú gépjármû teljes-körû szervizelését,
hibakód-olvasását végezzük. Rövid határidõvel, gyári és

utángyártott alkatrészekkel tudjuk vállalni a munkát.

Karambolos, balesetet szenvedett jármûvek
karosszéria javítása (elemek kikalapálásával, cseréjével,

húzató pados javítással). Több biztosító-társaság szerzõdött
partnere vagyunk, az áraink mérsékeltek és elfogadottak.

Segítséget nyújtunk Önnek
a biztosítással kapcsolatos ügyintézésben.

Dolgozóink több éves tapasztalattal rendelkeznek.

Fényezõ mûhelyben a legkorszerûbb vízbázisú
technológiával végezzük a munkát. Számítógépes

színkeverés biztosítja autójának a tökéletes gyári színét.
Mivel a karosszéria javítás talán egyik legkényesebb pontja
a fényezés minõsége, ez meghatározó lehet a késõbbiek

során a gépkocsi értékében.

Az általunk elvégzett munkára garanciát vállalunk!

Nálunk olcsóbban is minõségi munkát kap!

Válassza javítómûhelyünket és gyõzõdjön meg
szakértelmünkrõl saját szemével!

Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/ 421-280; 426-985; 429-788
Interneten: www.paszti.hu/bejelentkezes

APRÓHIRDETÉS
Gyermek- és idõsgondozást, felügyeletet vállalok. 20/446-4148.

Balatonalmádi és Felsõörs között bérelnék legalább kétszobás lakást vagy házat
hosszú távra, egyedülálló, nem dohányzó férfi részére. Max. 40 ezer + rezsi
költségért. 20/47-57-067.

Értesítés!
Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!

2009. március 1-jétõl fogászati szakrendelésem jellege, ideje

megváltozik az alábbiak szerint.

Magánrendelést tartok a következõ rendelési idõben:

kedd 15-18   •   szerda 8-11   •   csütörtök 15-18

Telefon: 88/438-451

Dr. Kelemen László fogszakorvos
8220 Balatonalmádi, Mandula u. 6.

MEGÉRKEZTEK A VETÕMAGOK
Balatonalmádi

G A Z D A B O L T
71-es út mellett, a FAISKOLAI árudával szemben, TOBRUKBAN

NÖVÉNYVÉDÕ SZEREK, BORÁSZATI FELSZERELÉSEK,
VIRÁGFÖLDEK, TÁPOLDATOK, SZARVASMARHA- ÉS

MÛTRÁGYÁK, KERTI ÉS HOBBI SZERSZÁMOK,
KÖTÕELEMEK, KÖTELEK, LÁNCOK, LAKATOK

SHELL PB-gázpalack csere, EU-szabványos fa kerti játékok és fabútorok

NYITVA TARTÁS: hétfõ-péntek 8-16-ig, szombat 8-14-ig

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

Örömmel tájékoztatom kedves vásárlóimat, hogy nemsokára itt a tavasz!

Vetõmagot, permetezõszert, kerti szerszámot
olyan megbízható helyen vásároljon, ahol jó minõségût kap, ahol

szívesen adnak jó tanácsot, ahová régóta jár.

VÖRÖSBERÉNYI GAZDABOLT
Balatonalmádi, Alkotmány u. 1. Tel:88/432-816

Email: karolyi.gyorgy@invitel.hu

A nehéz dolgokat (takarmány, virágföld, mûtrágya stb.)

nyugdíjasoknak, rászorulóknak ezután is ingyenesen kiszállítjuk.

Alakítsuk együtt a „Kert-Magyarországot“!


