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VENDÉGLÁTÁS KEZDETEI ALMÁDIBAN
I. RÉSZ

Egy üdülôhelyen a vendégek kiszolgálása alapvetô fontosságú, ezért ér-
demes ilyen szempontok  alapján áttekinteni Almádi településtörténetét.

Az 1700-as évek közepén Almádiban két csárda létezett amelyekben ke-
reskedés is folyt, de igen szûk „választékkal“, miután a leírások kocsmának
nevezik ôket, leginkább borméréssel foglalkoztak.

A legkorábbi ilyen adat 1740-bôl származik, amikor a „Felsô Csárda“
(Pinkóci  csárda) helyén akkor álló épületben bormérést is folytattak. Késôbbi
adatok szerint a bor mellett húst is árusítottak, amirôl  1806-ból fennmaradt
hegymesteri jegyzôkönyv tanúskodik, amiben „az Almádi mészáros zsidóval
szembeni“ tartozásról esik szó. Ez a jegyzôkönyv egy, az Almádi hegyen el-
halálozott szôlôbirtokos hagyatékának rendezésére vonatkozik. Ekkor a csár-

da bérlôje a szentkirályszabadjai lakós Simon Jakab volt, aki húskimérést is
folytatott. Itt szükséges megemlíteni, hogy Simon Jakab iskolázott ember le-
hetett, mert mind latin, mind héber betûkkel  aláírta a szerzôdést, pedig ab-
ban az idôben még elég kevés volt az írástudó ember.

1813 március 14-én ugyancsak vele kötött szerzôdést a Felsô csárda bér-
letére öt évre a veszprémi káptalan. A bérletbe beletartozott a borkimérés, mé-
szárszék és a pálinkaégetés (ma: pálinkafôzés). Erre igény volt, amit a
szerzôdés elsô pontja így határozott meg. „Köteles lészen az árendátor (bérlô)
a bornak és húsnak kimérésében igaz mértékkel élni és a szôlôbirtokosokra
nézve minden üdôben, de leginkább munka üdején  alkalmatos elegendô húst
tartani...“.  

Nemes Fejes Sándor vörösberényi mészárossal 1834 és 1844 között több
szerzôdést kötött a veszprémi káptalan a Felsô csárda bérletére, amelyek sze-
rint köteles volt a „szôlôbirtokosokat mindenkor jó marha és birka húsokkal
tartani, a csárdánál való székben árulni vagy méretni“. Hasonló tartalmú
szerzôdéseket kötött a veszprémi káptalan az Alsó csárda bérletére is. 

Az 1870-80-as évektôl kezdve számos nyaraló épült, következésképpen
mind több nyaralóvendég tartózkodott Almádiban. A helyi lapokban egyre
több hírt olvashatunk arról, hogy hol milyen bolt, vagy vendéglô nyílik a te-
lepülésen.

1882 február 22-i hír szerint „Brasil az új vendéglôs már berendezte üz-
letét a Roboz-féle hajlékban s ott hûvös verandát s tekepályát is létesített. Bo-
ra jó s ételei is kifogástalanok minôségre és árra nézve is.“ A bor és hús áru-
sítás megoldottnak látszik már az 1800-as évek eleje óta, viszont a század vé-

ge felé egyre inkább hiányzott egy igazi vendéglô, ahol szórakozni is lehet.
A Hattyú vendéglô 1883-ban történt megnyitásával már rendelkezésre állt egy
ilyen létesítmény, aminek néhány év alatt lezajlott bôvítése az akkori idôknek
megfelelô színvonalú, nagyteremmel (gyógyterem) is rendelkezô vendéglátó
helye lett.

Állandó hiányként említik és szorgalmazzák a helyi lapok egy bolt, vagy
fûszerüzlet megnyitását, ugyanis boron és húson kívül sok minden egyébre
is szüksége van a vendégnek. Egy-egy újsághír tesz említést különbözô bol-
tok megnyitásáról. Például a Veszprémi Független Hírlap 1884 június 28-i
híradás arról szól hogy „Keresztes József kereskedô egy fiókkereskedés felál-
lítását tervezi Almádiban! Nagy hiányt pótolna!“

1884 július 19-én ugyancsak  a fent említett hetilapban olvashatjuk „Na-
pi piac lesz Almádiban a jövô vasárnaptól kezdve. Vörösberény hatósága ki-
hirdette, az élelmiszereket árusító asszonyok kötelesek az Almádi kápolna te-
rén áruikat forgalomba hozni. Sok panaszt szüntet meg ez a rendelet.“

1885 május 27-én a Veszprémi Független Hírlapban megjelent rövid hír-

adás szerint Varjas Lajos jóhírû veszprémi borbély, fodrász-borbély üzletet
nyitott Almádiban  a Roboz-féle hajlékban.“ Ezzel a szolgáltatások is megin-
dultak Almádiban, ami nyilván szükséges volt egy felfejlôdô üdülôhelyen.

1886 május 25-én megjelent egy újabb híradás amelyik így szól: „Bolt-
nyitás Almádiban. A fürdô bérház melletti új épületben dohánytôzsdével (tra-
fik) egybekötött fûszer, rövidárú kereskedést nyitottam. Göde Ede“

Meg kell jegyezni , hogy a többször említett Roboz-féle birtok (a mai Ár-
nyas Panzió helyén volt) megvásárlásával az Almádi Fürdô Rt. megszerezte
a Hattyú vendéglô számára vásárolt Huber-féle szôlôvel  közvetlen szomszé-
dos területet, amit ezt a mellékelt térképrészlet is tanúsít. Ezzel összefügg az
1885 április 4-én,  fenti hetilapban megjelent hír, miszerint „Androsits Im-
re járási útbiztos a Roboz birtokon át most vezetteti a Remete patakot az
újonásott mederbe.“ Göde Ede boltja az Árnyas panzióval szemben, ma is
álló épületben volt, a Bajcsy-Zsilinszky úton.

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet az 1858 évi felmérésbôl

A Hattyú elôtt elvezetô út képe (ma Baross Gábor út a Tempo üzlet elôtti sza-
kasz) 1895 körül

A Hattyú vendéglô udvara (felirat: Almádi Fürdô Részvénytársaság
Vendéglôje) 1895 körül
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HHAALLOOTTTTAAKK NNAAPPJJAA ÉÉSS AA
HHAALLLLOOWWEEEENN

„Az emlékezés egy olyan fo-
nál, amelyre az ember gyöngyeit
felfûzik és ezekkel teremtôdik
meg az a személyazonosság ,
amely az erkölcsös cselekedetek-
hez elengedhetetlen”. Az ameri-
kai költô, Ralph Waldo Emerson
aforizmáját egyre kevesebben is-
merik, még kevesebben gyako-
rolják, és nem is az a keserves eb-
ben az univerzális feledékenysé-
gi folyamatban, hogy a politiku-
sok újabban egyenesen mesterfo-
kon ûzik ezt, hanem manapság
már a mindennapi emberek is
ôket másolják. 

Emlékezni pedig elengedhe-
tetlenül szükséges ahhoz, hogy
emberek maradhassunk, emlé-
kezni kell, mert ha már mi sem
emlékezünk, akkor gyermekeink
még kevesebbet tudnak majd.
Emlékezni muszáj, még akkor is,
ha fáj. Ezekben az októbervégi
napokban minden magyarra több
emlékezés jut, mint bármely más
nemzet fiaira, hiszen az 56-os
Forradalom és Szabadságharc
emlékei mellett ott sorakozik a
Mindenszentek Ünnepe és a Ha-
lottak Napja. Több nap kellene
hogy egyenként is megemészt-
hessük ôket, hát még együtt! A
korombelieknek kell kihalniuk,
hogy könnyebb lehessen átélni
ezt a hónap-fordulót. 

A korábbi generációk más-
ként élték talán meg az elmúlt
huszadik századot? Az elsô vi-
lágháborút, a másodikat, az or-
szág összezsugorodását, a sze-
retteik elvesztését? Hiszen akik
életben maradtak, azokat csak
egy határ választotta el egymás-
tól, de micsoda határ! Az egyik
oldalon a vasfüggöny, a többin
pedig az internacionalizmus. In-
ternacionalizmusnak nevezhetô-e
egy olyan elmetorzítás, amikor a
határok túloldalára szorultak
nem használhatják anyanyelvü-
ket, nem boldogulhatnak, hacsak
nem tanulnak bele egy idegen
kultúrába és civilizációba , sôt a
saját  történelmüket is el kell fe-
lejteniük.

Ép elmével, szilárd erkölcsi

tartással és normális életmóddal
csak nagyon kevesek voltak ké-
pesek túlélni a huszadik századi
borzalmakat. Nem kizárólag Ma-
gyarországon, hanem Kelet-
Közép Európában. Elegendô egy
pillantást vetni az öngyilkossági
világstatisztikára, hogy belebor-
zongjunk.

Európa szorongásmentesebb
felében még a Mindenszentek
Ünnepe is más, hát még a Halot-
tak Napja. Amikor a nyolcvanas
években Svájcban jártam, meg-
ható volt látni a kis gyermekeket,
akik tanítóik társaságában kis
lanternával járták végig a háza-
kat. Mindenhová behívták ôket
és megvendégelték mindannyiu-
kat.

Nem bántott ez a kis esti
lanternázás egyetlen politikust
vagy felekezetet sem, nem tilta-
koztak ellene az iskolák sem hi-
szen azonos szellemben, az ôsi
szokásokat tisztelve nevelték
ôket. Örömmel készültek rá,
nem kötelességbôl, utána pedig
nem a költségeket számolták,
hanem az élményeket. Mondja
valaki, hogy Baselben és kör-
nyékén nem anyagiasak az em-
berek. Igenis azok, de nem az
ünnepnapokon és fôleg nem azo-
kon, amelyeket mindenki
magáének érez.

Angliában, Skóciában és Wa-
lesben minden októberben emlé-
keztettek a kelta nyárvégre, a
Samhainra, amelyet örömtüzek-
kel köszöntöttek, vallástól, politi-
kai meggyôzôdéstôl és szárma-
zástól függetlenül. Ebbe már ré-
gen belenyugodtak a hatóságok
is, mivel még november 5-én, az-
az Guy Fawkes napján is bábukat
égettek, meg foszforral gyújto-
gattak az ifjak. Állítólag az utol-
só katolikus összeesküvés letar-
tóztatott vezetôjére emlékeztek,
node a 16. század elôtt is hason-
lóképpen ünnepeltek, pedig ak-
kor Guy Fawkesnak még az ükap-
ja sem élt! Valahogy a brit szige-
teken nem féltek annyira a halot-
taktól és emlékeiktôl, mint a vi-
lág más tájain. Teljesen

egyértelmû volt mindenkinek,
hogy eljô a feltámadás, ezért már
Mindenszentek Napján azt ünne-
pelték, hogy a mennybe jutott
szentek az Úr színe elôtt örven-
dezhetnek. Ez az igazi
Halloween!

Ehhez a kellékek már bizto-
san megvoltak a brit szigeteken
is, de Amerika felfedezése után
határozottan jól jött az ottani
sütôtök. Nem csupán ennivaló-
nak különleges, hanem faragni is
felettébb könnyû. Legyen az
California, Virginia vagy
Massachussetts, minden bevá-
sárlóközpont elôtt hatalmas hal-
mokban állnak a tökök és a vá-
sárlók legalább egyet, de inkább
hármat-négyet visznek haza a
hozzájáró tökfaragó-felszerelés-
sel. Az antik és tûzveszélyes
gyertya helyett helyre kis tök-
lámpák is vásárolhatók, eleme-
sek vagy vezetékesek de az
eltörhetô mûanyagcsövek is órá-
kig világítanak. Valahogy elke-
reskedelmiesedett az ottani
Halloween, olyannyira, hogy a
régi Halloween bálok már eltör-
pülnek az árúházak által rend-
szeresített rémségek mellett.

Emlékszem a szomszédunk-
ban levô szolid kis képeslapbolt
teljesen kivetkôzött magából és
az elôre megírt lapok özöne he-
lyett álarcok, petárdák és draku-
la-képek fogadták a betérôt már
október eleje óta. A hónap vége
felé pedig beindult nagyüzem:
mûvéres lepedôk, rémisztô csata-
bárdok társaságában feltûnt a ki-
tört fogakra emlékeztetô édesség,
amit talán csak az elektromos
ijesztgetôk múltak alul. A külön-
ben félénk pénztároslány fekete-
vörös kosztümben és a perzsa
csadorhoz hasonló fátyol-
kendôben fordult felém, majd azt
hetykén félrecsapva olyan aszott
koponyamaszk mögül mosoly-
gott elô, amit a hivatásos perui
koponyazsugorítók is megiri-
gyeltek volna. Majd elfelejtet-
tem, hogy azon a napon a pénztár
sejtelmes mûpókhálóval volt be-
tekerve, és vérvörös sztaniolból

készített lábnyomok vezettek a

kijárat felé...

Estefelé szabadult el a pokol,

amikor a külváros apraja-nagyja

felkerekedett hogy a „trick-or-

treat” nevû társasjátékkal gyûjt-

sön pénzt, italt vagy akármit a

szomszédoktól. Ez a ’trick-or-

treat’ magyarul annyit tesz, hogy

vagy „megkínálsz vagy megvic-

cellek”, ami vadnyugati mérete-

ket is ölthet. Bennünket a szom-

szédság legneveletlenebb gyer-

meke tisztelt meg elsôként és cu-

korkát kapott, hogy mielôbb le-

rázzuk. Berakta a lábát az ajtó-

nyílásba az az aranyos kis tiné-

dzser, majd úgy foghegyrôl meg-

kérdezte: „Mi az, pénz vagy pia

nincs?” Kénytelen voltam odaad-

ni a kedvenc Dr. Pepper

üdítôsüveget, mert különben vo-

nított volna még egy negyedórát,

vagy rugdossa az ajtót, mint egy

szinttel lejjebb.

Nem nehéz elképzelni, hogy

nem kívánkoztunk semmiféle

bálba, hanem a lenti salvadori

családhoz hasonlóan gyertyát

raktunk az ablakba, és addig ke-

resgettünk a televíziócsatornák

között, amig egy normálisra nem

akadtunk. Közben egy lemezlo-

vasnak álcázott bemondó azon

kedélyeskedett, hogy  mafla me-

xikóiak ilyenkor kimennek a

temetôbe és gyertyát gyújtanak,

ahelyett hogy vidámkodnának

mint a civilizált északiak...

Ez a Halloween tehát már nem

az, amit én Angliában láttam, bár

az utóbbi években oda is elért az

„újmódi”. Meg tudom érteni az

idôsebb barátaimat, akik nem re-

pesnek érte. Abban reményke-

dem, hogy hozzánk a begyûrûzô

Halloween kimerül az álarcosbá-

lokban, és a kereskedelem talán

nem lát benne bizniszt.

CzS
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Két évvel ezelôtt két szakcég
(a Polgárdi Vertikál Rt, és a
Veszprémi Kommunális Rt.) ve-
télkedett egymással az almádi
szemét elszállításáért.  Bárme-
lyik nyert volna, azonnal bezár-
hattuk volna a már akkor is
katasztrófális állapotban lévô
szeméttelepünket, sôt, több tíz-
millió Ft-os bevételre tehettünk
volna szert. Kitûnô alkupozi-
cióban voltunk, ám nem használ-
tuk ki. A Kommunális KHT-énk
hordta tovább a szemetet, vi-
szont  a GAMÜSZ-t megszüntet-
tük. Idôközben a környezetvédel-
mi hatóság betiltotta a szemétte-
lepünket, a két szakcég pedig
szövetkezett egymással, már
csak együttes ajánlatot voltak
hajlandók adni, azaz elestünk a
versenyhelyzet elônyeitôl. Kény-
szerpályára kerültünk. Az elmúlt
hónapban a két szakcéggel
együtt új Kommunális KFT-t ala-
pítottunk Felügyelô Bizottság
nélkül, mert elôször megszavaz-
tuk, néhány hét múlva leszavaz-
tuk az ellenôrzô szerv létrehozá-
sát.  A Kommunális KHT-nket
pedig megszüntetjük. Az új KFT-
ben Balatonalmádi Önkormány-
zatának 51 %, a két szakcégnek
pedig 24,5-24,5 % a részesedé-
se. A társasági szerzôdés azon-
ban minden lényeges kérdésben
77 %-os szótöbbséget ír elô, ami
csak úgy jöhet létre, ha mindhá-
rom tulajdonos egyetért. Ezáltal
gyakorlatilag az önkormányzati
tulajdonrészt leértékeltük, a
szakcégek tulajdonrészeit pedig
felértékeltük ellenszolgáltatás
nélkül. A tranzakciók költsége
több tízmillió Ft-nyi közpénz
lesz. Adódik a kérdés, hogy ki-
nek, vagy kiknek volt mindez az
érdeke? A választ az almádi vá-
lasztópolgárok fogják megadni
jövô ilyenkor. 

Balatonalmádi-Öreghegy,
2001. október 29.

Néhány sor
a 132. hónapról
a Városházán
2001. október

Kerényi László
polgármester

Fennállásának talán legrövidebb
ülését tartotta meg október 25-én
Balatonalmádi Város Önkormány-
zat Képviselô-testülete. A jelenlévô
kilenc képviselô (többen szabadsá-
gukat töltik, illetve külföldi kikül-
detésen tartózkodtak) pontosan 13
órakor kezdte meg a hat fô, és ezen
belül még számos napirendi pont
tárgyalását.

Napirend elôtt Balogh Csaba
képviselô mondott köszönetet a se-
gítségért, mely lehetôvé tette 73
idôskorú almádi polgár budapesti
utazását. A Parlamentet és a budai
várat tekintették meg. Szokás sze-
rint az elsô napirendi pont a leg-
utóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekkel foglalkozott. Pan-
dúr Ferenc alpolgármester elmond-
ta, hogy a szüreti felvonulás az esô
ellenére kitûnô hangulatban zaj-
lott.

Az Európa nap megrendezését
sikeresnek minôsítette, de az elô-
fordult hiányosságot is megemlítet-
te. Kerényi László polgármester
köszönetét fejezte ki Bálint Sándor
október 23-án mondott ünnepi be-
szédét illetôen.

A bizottságok munkájáról szóló
tájékoztatók sorát a Humánpoliti-
kai Bizottság nyitotta meg. Az
írásbeli beszámolóhoz fôzött kép-
viselôi vélemények szerint a Bala-
ton tárlattal kapcsolatban hangu-
latkeltés folyik a háttérben. A Kö-
zösségi Ház tervezze be a költsé-
geket.

A Gazdasági és Település-
fejlesztési Bizottság tájékoztatóját
kiegészítve Boros László képviselô
elmondta, hogy a városfejlesztési
koncepcióról két órás vitát folyta-
tott, melynek eredményét jegyzô-
könyvben rögzítették.

A jelentés érintette - többek kö-
zött - a leendô Kulturális Köz-
pontban helyet kapó étterem
mûködtetését, és megtárgyalta az
értékesítésre kijelölt önkormányza-
ti lakások ingatlanforgalmi sza-
kértôi véleményét. Ez utóbbival
kapcsolatosan megválaszolta Ba-
logh Csaba képviselô kérdéseit is.
Nem hangzott el kérdés vagy hoz-
zászólás az Idegenforgalmi Kör-
nyezetvédelmi Sportbizottság tájé-
koztatójához. A Pénzügyi Bizottság
szóban kiegészített jelentését csak-
úgy, mint az elôzô bizottsági beszá-
molókat a testület egyhangúlag el-
fogadta. Grúber Sándor rendôr al-
ezredes tömör szóbeli tájékoztató-

jában kiemelte, hogy a Baross utcá-
ban történt tûzeset okait szakértôk
vizsgálják, idegenkezûséget ez idá-
ig nem állapítottak meg. Fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy jelenleg
az Almádi kapitányság 12
sebességtúllépés és 8 ittas vezetés
ügyében folytat szabálysértési eljá-
rást. Dr. Szûcs Sándor városunk
jegyzôje elôször az elmúlt idôszak-
ban megjelent jogszabályokról,
majd a lejárt határidejû önkor-
mányzati határozatok végrehajtásá-
ról tett jelentést.

A leginkább közérdeklôdésre
számot tartó napirendi ponthoz,
Balatonalmádi város településfej-
lesztési koncepciójához Zana And-
rás osztályvezetô fûzött rövid ki-
egészítést. Mint elmondta a kon-
cepciót a bizottságok megtárgyal-
ták, észrevételeket fûztek hozzá a
város civil szervezetei, a pártok,
javaslatok érkeztek vállalkozóktól
és a város lakosaitól is. A vitaindí-
tónak szánt javaslat leszögezi: a te-
lepülésfejlesztési koncepció a épí-
tési törvényi kötelezettség szerint
alapjául kell, hogy szolgáljon a te-
lepülésrendezési tervnek. Balaton-
almádi jelenleg érvényes rendezé-
si terve 12 éves. Az alternatívákat
tartalmazó stratégiai kérdésekben
nem kevesebb mint 10 határozatot
hozott a testület. 1./ Balaton-
fûzfôvel közös közigazgatási határ
korrekcióját (mintegy 5,7 ha terü-
let átadása, az un. Uszodai út ÉK-
i oldalán) a képviselôk elutasítot-
ták. 2./ A belterület növelésével
kapcsolatban a döntéshozók kivé-
tel nélkül elmondták véleményü-
ket. Érvek, indokok hangzottak el
pro és kontra, végül 6 igen és 3
nem szavazattal úgy döntöttek,
hogy a belterület a Balaton-
törvényben meghatározott feltéte-
lek betartása mellett növekedhet.
3./ A lozsántai területre készítendô
szabályozási terv a Balaton-tör-
vénynél zöldterületi szabályozását
tekintve szigorúbb legyen (több
mint 50 % zöldterületet kell meg-
hagyni) döntött a testület. 4./ Ba-
latonalmádi térségi, igazgatási,
szolgáltatási feladatait Balaton-
fûzfôvel megosztva lássa el. 5./ Az
ipari-szolgáltató telephely kijelö-
lésérôl hosszas vitát folytattak a
képviselôk. A szavazásnál a három
javaslat együttesen kapta meg az
elfogadáshoz szükséges voksokat,
így ebben a kérdésben most nem
született döntés. 6./ Egyöntetû

igen szavazattal adták áldásukat a
képviselôk a Balaton-parti köz-
használatú intenzív zöldterületek
növelését illetôen. 7./ A városi
érdekeltségû kikötô létesítésében
az önkormányzat a döntés szerint
elsôdlegesen közvetve szabályo-
zással, területbiztosítással, támo-
gatással vesz részt, indokolt eset-
ben közvetlenül (beruházóként).
8./ Városi érdekeltségû kikötô a
határozati javaslat c. változata sze-
rint a hatályos városrendezési terv-
ben kijelölt helyen (Horgásztanya)
és a rendezési tervben kijelölt új
helyen (pl. 4 m-es partszakasz) va-
lósuljon meg. 9./ Ugyancsak
egyöntetû szavazással döntötték el
a városatyák, hogy városi sportpá-
lyára hosszú távon szükség van,
megvalósítását a rendezési tervben
kijelölt új helyen (pl. Vörösberény
térségében) javasolják, nem zárva
ki a jelenlegi helyén történô fej-
lesztést sem. 10./ A városi piac
mûködési feltételeinek biztosítása
is komoly vitára adott okot. Véle-
mények szerint nem látszik cél-
szerûnek az élelmiszer és un. bol-
hapiac szétválasztása, mert a kettô
erôsíti egymást, külön-külön sok-
kal kisebb vásárló tömeget vonza-
nának. A piac idegenforgalmi
program és látványosság, ezért
mindenképpen szükség van rá. Vé-
gül salamoni döntéssel a két lehet-
séges változatot egybeolvasztva
fogadta el a testület.

A városi fôépítész asszony szó-
beli kiegészítést fûzött a koncepci-
óhoz, megnevezte a fô súlyponto-
kat, amelyek köré szervezhetô a vá-
ros fejlesztése. 

A testületi ülés utolsó szakaszá-
ban pergô ritmusú szavazás követ-
kezett. Városatyáink elfogadták Al-
mádi sportkoncepcióját, a
köztisztviselôk jogállásáról szóló
törtvény módosításából eredô fel-
adatokat. 

Az aktualitásokban szereplô pá-
lyázatok városfejlesztési és költ-
ségvetési ügyek kettô kivétellel
zöld utat kaptak a testülettôl.

A nyilvános ülésrôl szóló önkor-
mányzati jegyzôkönyvek a Városi
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetôk.

N.F.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii hhíírreekk
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek
Az októberi hónap átlagosnak

mondható a történések tükrében, hi-
szen a regisztrált és bejelentett ese-
mények nem tértek el az ebben a hó-
napban megszokottaktól. Örvende-
tes, hogy egyre kevesebb nyaraló-
betörésrôl érkezik bejelentés. Azok,
amelyekrôl tudomást szereztünk,
elsôsorban a város külsô, perifériális
területeirôl érkeztek. Ilyen volt a
Bartók B. utca végén, az Erkel F. ut-
ca külsô szakaszán, valamint az
egyik ifjúsági tábor sérelmére
Káptalanfüreden elkövetett betörés.

Ebben a hónapban kerültek
rendôrkézre azok a román állampol-
gárok, akik a kapitányságunk illeté-
kességi területén, így Balatonalmádi
város nyaralóövezetében, valamint a
balatonfüredi kapitánysághoz tarto-
zó területeken is követtek el betöré-
ses lopásokat. Már a nyomozás kez-
deti szakaszán kiderült, hogy hár-
man voltak, de sajnos a harmadik
személy kereket oldott, s a jelenleg
rendelkezésünkre álló adatok szerint
Romániába tért vissza. Mindeneset-
re ellene kiadtuk az elfogató paran-
csot. Több körözött személyt sike-
rült elfognunk, de ôket más bûncse-
lekmények elkövetése miatt köröz-
ték, nálunk nem követtek el újabb
bûncselekményt.

A lakosságot erôsen érdeklô
eseményrôl is szeretnék számot adni
e lap hasábjain. Mint az bizonyára
mindenki elôtt köztudott, a belváros-
ban a Baross G. utcában egyik éjjel
egy többlakásos épület tetô-
szerkezete vált a lángok martaléká-
vá. A városban sok mendemonda ke-
ring a történtekrôl, itt azonban tárgy-
szerûen csak annyit, hogy a tûzvizs-
gálói jegyzôkönyvben a keletkezés-
re vonatkozó adatok nem
egyértelmûek, tehát az ügy jelenleg
a tûzoltóság kezében van. Amennyi-
ben olyan adatok merülnének fel,
amelyek esetleg emberi „segítségre“
utalnak a tûz keletkezése kapcsán,
úgy átkerül az ügy rendôrségi hatás-
körbe, s a vizsgálatot mi fogjuk le-
folytatni. Ez úton is szeretném meg-
köszönni az állampolgárok megérté-
sét, hiszen a tûz következményeként
hosszabb idôre le kellett zárnunk ezt
a forgalmas keresztezôdést, és el kel-
lett terelnünk a forgalmat, mivel a
visszamaradt épületrészek közvetlen
balesetveszélyt jelentettek. A
tûzoltás során egy tûzoltó is megsé-
rült. Tovább folytatva az esemény-
krónikát, az egyik szórakozóhelyrôl
érkezett bejelentés lopásról, szemé-
lyes tárgyak eltûnését jelentette be a
sértett. Rendôri intézkedést
követôen röviddel a bejelentés után
a kollégák elfogták a gyanúsította-
kat, akik egyébként ismert alakjai a

városnak. Korábban több vagyon el-
leni és más bûncselekményt is elkö-
vettek.

Mint minden lapszámban, ebben
is szeretnék kiemelten foglalkozni a
rendôrség és a polgárôrség kapcsola-
tával. Ahogy a bevezetôben is jelez-
tem már Önöknek, egyre kevesebb
és kevesebb betörésrôl kapunk beje-
lentést, s ez mindenképpen az ô si-
kerük és érdemük is, hiszen jelentôs
részt vállalnak a nyaralóövezetek
ellenôrzésében, védelmében. Szá-
míthatunk rájuk akkor is, amikor
különbözô rendezvényeket kell biz-
tosítani, így pl. a szüreti felvonulást,
az azzal kapcsolatos rendezvényeket
is közösen biztosítottuk. Az is egy-
fajta elismerés munkájuknak, hogy
2001-ben Balatonalmádiban rendez-
ték meg a Megyei Polgárôr Nap-ot.
A rendezvény sikere is hozzájárul
Balatonalmádi Város jó hírnevének
öregbítéséhez.

A közelmúltban készült el az a ja-
vaslat, amely a közel és távoli jövô
közlekedési koncepciójával, elkép-
zeléseivel foglalkozik. A környé-
künkben megépítésre kerülô utak
várhatóan kedvezôen éreztetik majd
hatásukat a 71-es fôút átmenô forgal-
mára, azonban itt a városban is na-
gyon sok még a teendô annak érde-
kében, hogy biztonságosabbá tudjuk
tenni a közlekedést. Azt, hogy nagy
szükség van erre a feladatra az is bi-
zonyítja, hogy a sérülés nélküli,
anyagi következményekkel járó bal-
esetek száma szinte a duplájára
emelkedett, és kisebb arányú ugyan,
de dinamikus növekedést mutat a
személyi sérüléses balesetek aránya
is. A cikkírás idôpontjában is történt
egy baleset. A vasútállomás elôtti út-
szakaszon elalvás miatt következett
be sérüléssel járó baleset. Természe-
tesen a vizsgálatok során mindig ki-
derül valamilyen emberi figyelmet-
lenség, vagy gondatlanság. Nagyon
ritka az olyan eset, amikor a balese-
tet mûszaki hiba okozta. Még min-
dig igen magas az ittas jármûvezetôk
száma. Jelenleg 4 almádi illetôségû
személy ellen folytatunk eljárást it-
tas jármûvezetés szabálysértése mi-
att, valamint 8 személy ellen sebes-
séghatárok jelentôs túllépése sza-
bálysértés elkövetése miatt. Csak
megjegyezni kívánom, hogy mind-
két esetben, mint mellékbüntetés
hosszabb, rövidebb idejû vezetôi en-
gedély bevonás is szerepelni fog a
határozatokban.

Balatonalmádi, 2001. október 24.
Grúber Sándor r.alezr.

rendôrkapitány

FFIIGGYYEELLÔÔ::
• Hasznos és sikeres volt az Európa-nap, melyet öt Balaton-parti település

– Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Csopak, Tihany – és a megyei ön-
kormányzat szervezett, és bonyolított le. A rendezôk a megjelent külügymi-
nisztériumi képviselôkkel és EU - nagykövetekkel együtt konferenciákkal

és kulturális programokkal segítették a lakosságot az európai integrá-

cióra való felkészülésben.

• Napirenden van a kéttényezôs tarifarendszer bevezetésének gondolata

a DRV Rt-nél, ami igazságosabban osztaná el a fizetendô vízdíjat, és né-
mileg csökkentené az állandó lakosok terheit.

• Az elôzetes megbeszéléssel megindult a Veszprém - Szentkirályszabadja

- Balatonalmádi kerékpárút második ütemének megvalósítása.

• A megyei közgyûlés jóváhagyásával elkészült a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat fenntartásában mûködô szociális intézmények 2001-2009-ig szóló
rekonstrukciós programja, miután megszületett az a kormányhatározat,
melynek alapján a kormány 100 milliárd forinttal támogatja a szociális

szakellátórendszer rekonstrukcióját.

• Ausztria, Ciprus, Franciaország, Lengyelország, Horvátország, Németország
és Tunézia idegenforgalmi szervezete fogott össze, és szervezett informáci-
ós bemutatót a Veszprém Városi Önkormányzat aulájában. A hét ország

újdonságait, turisztikai kínálatait terítette a látogatók elé. Ezt meg-
elôzôen munkaebéden ismertette a sajtó képviselôivel céljait, programjait.

• 12 fiatal látogatott megyénkbe az olaszországi Leccébôl. A program so-
rán – több ifjúsági üdülô és középiskola mellett – felkeresték az almádi

két-tannyelvû gimnáziumot is. Viszonzásként a Lóczy Lajos Gimnázium
és Szakközépiskola 12 végzôs hallgatója képviselte nagy sikerrel Veszprém
megyét a Lecce-megyei Népek Fesztiválján augusztus 24-e és szeptember
7-e között.

• Az állandó társulat megalapításának 40. évfordulóját ünnepelte idén a

Veszprémi Petôfi Színház. Az ünnepi esten Kolti Helga színházigazgató
kitüntetéseket adott át, és az emeleti galérián átadásra került Petôfi Sándor
egészalakos szobra, Melocco Miklós alkotása.

• A Veszprémi Egyetem tanévnyitójának idei vendége Mádl Ferenc Köz-

társasági elnök volt.

• Mezey György, az MLSZ elnökségi tagja Veszprémben tartott elôadást

az “utánpótlás-képzô centrumok kialakításának lehetôségei, a Bozsik-

program ismertetése” címmel.

• Elkészült Veszprém Megye Területrendezési Terve a Váti Kht. munká-

jával. A parlamenti elfogadás hiánya miatt egyelôre még csak egyeztetés-
rôl és a további tennivalókról tárgyaltak az érdekelt felek.

• A Széchenyi Terv közép-dunántúli térségét érintô turisztikai pályázatának
elbírálása keretében a Megyei Turisztikai Hivatal 1 millió forint vissza

nem térítendô támogatást kapott a falusi turizmus szálláshelyeinek,

szolgáltatásainak bemutatását célzó kiadvány megjelentetésére.

• Negyedik alkalommal rendezték meg a sérült sportolók úszófesztivál-

ját a balatonfûzfôi sportuszodában. A csaknem 200 sportoló Magyaror-
szágon kívül Nagy-Brittanniából, Franciaországból és Svájcból érkezett.

• Október második felében az új berényi iskolában szakmai tanácskozá-

son vettek részt a balatonalmádi és balatonfüredi, valamint a környékbe-

li települések általános és középiskolai igazgatói. Az elôadók: Angeli Ju-
dit, Bíró Jenô, és Kaizer Márta a Megyei Pedagógiai intézetbôl érkeztek. A
fô napirend a közalkalmazotti törvény változásából adódó tanügy-igazgatá-
si és vezetôi feladatok taglalása volt. A témához több intézményvezetô hoz-
zászólásával érdemi párbeszéd alakult ki.

• Szintén a vörösberényi iskola adott helyet a Megyei Pedagógiai Intézet
által szervezett alsó tagozatos munkaközösség-vezetôk tanácskozásának.

A vendégeknek és elôadóknak Pintérné Barcza Zsuzsa igazgatóhelyettes
mutatta be az iskola történetét áttekintést nyújtva az 1-4 osztályban jelen-
leg folyó munkáról. A tanácskozáson szó esett az új tanév változásairól, fel-
adatairól, a közoktatási törvény jogszabályi változásainak gyakorlati alkal-
mazásáról, majd egészségneveléssel kapcsolatos elôadást hallhattak a jelen-
levôk. Ahasznos információkkal teli program tapasztalatcserével fejezôdött be.

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
Az Olvasás Éve alkalmából a Vörösberényi Általános Iskola olvasási

versenyt hirdet a környék 2-3-4. osztályos tanulóinak. A verseny
idôpontja: november 22-e du. 14 óra. Határidô: november 19.

Alsós munkaközösség
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RÉVBE ÉRÜNK?

A kérdés talán nem költôi, inkább
reményteli. Reménykedhetünk, hogy
a nem is távoli jövôben  megvalósul-
hat sok almádi lakos és vendég álma,
és újra pezsgô vitorlásélet lehet a Ba-
laton legszebb fekvésû városában, a
tó keleti medencéjében. 

Valaha Almádi híres volt kikötôi-
rôl, vitorlássportjáról. Mára a környe-
zô települések mind leköröztek ben-
nünket. A kikötôépítés és a sportcélú
beruházások adhatják a város idegen-
forgalmának fejlesztési lehetôségét. 

A jelenleg érvényes általános ren-
dezési terv-, a volt gázcsere-telep
melletti területet jelöli ki a városi vi-
torlás- és horgászkikötô területének.
Egy itt megépíthetô kikötô jól szol-
gálhatná a városi vitorlás sportéletet,
és megnyugtatóan rendezhetné a Hor-
gász Egyesület elhelyezésével kap-
csolatos problémákat is. 

Igazi vitorlásélethez azonban sok-
kal több kikötôhelyre és minden
igényt kielégítô kiszolgáló létesítmé-
nyekre lenne szükség. Kérdés tehát,
hogy hol lehetne ezt megvalósítani
úgy, hogy a város érdekei és a vendé-
gek igényei egybeessenek. A képvi-
selô-testület jelenleg foglalkozik a te-

lepülésfejlesztés hosszútávú koncep-
ciójának elkészítésével, ami alapja
lesz az éppen esedékes és jogszabá-
lyilag is kötelezô rendezési terv felül-
vizsgálatának, illetve módosításának.

A fejlesztési koncepció tartalmaz-
za egy új, nagyméretû bérkikötô épí-
tését a sporttelep rekonstrukciójának
és fejlesztésének egyidejû megoldá-
sával.

A város hosszú távon sem képes
olyan anyagi áldozatokra, hogy eze-
ket a fejlesztési elképzeléseket önál-
lóan megvalósítsa. Kézenfekvô tehát,
hogy befektetôk közbeiktatásával
kölcsönös érdekek és elônyök men-
tén, belátható idôn belül megépülje-
nek a tervezett kikötô és sportlétesít-
mények. A város vezetésének célja,
hogy kihasználja a konjuktúrális le-
hetôségeket, a fejlesztéshez igényel-
hetô támogatásokat, és bôvítse az ide-
genforgalom fejlesztésének alapjait. 

Az elôkészítés folyamatban van,
melynek menetérôl, a döntésekrôl
rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a
tisztelt lakosságot, és bízunk benne,
hogy egyetértésükkel és megelégedé-
sükre döntünk e fontos kérdésben.

Boros László

Ôszi csendélet a vitorlás kikötôben FFoottóó:: DDuurrsstt LLáásszzllóó

Tájékoztató 
a “Vörösberényi Iskoláért”
Közhasznú Közalapítvány 
2000. évi gazdálkodásáról

A „Vörösberényi Iskoláért” Alapítványt Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata 1991. évben hozta létre azzal a céllal, hogy a Vörösberényi
településrészen új iskola építését szolgálja.

1997. évben tevékenységi körét kibôvítette „egyéb közösségi program-
mal”, így mûvelôdési- sport rendezvények biztosítása. Alapítványunk
tevékenységét 2000. évben is a kitûzött cél szerint folytatta, gazdálkodásáról
az alábbiakban adunk számot:

2000. évi nyitókészlet: 2 617 e/Ft

Alapítvány célú bevételek: 209 e/Ft
- kapott támogatások

- Önkormányzattól 14 e/Ft
- bankkamat 195 e/Ft

Vállalkozása az Alapítványnak nem volt.

2000. évi bevételek összesen: 209 e/Ft

Alapítványi célú kiadás:
- egyéb kiadások 8 e/Ft

2000. évi kiadás összesen: 8 e/Ft

2000. évi záró pénzkészlet: 2 818 e/Ft

Örömmel értesítjük városunk polgárait, hogy október hónapban megkap-
tuk az APEH értesítését, miszerint az adózók által felajánlott SZJA 1 %-át
119 403 Ft-ot számunkra átutalta.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a névtelen támogatóknak, akik a
2000. évi jövedelemadójuk 1 %-ával megtisztelték Alapítványunkat. 

Felhasználásáról a késôbbiekben adunk tájékoztatást.

Balatonalmádi, 2001. október 29.

Csomai Géza 
a Kuratórium elnöke 

Ezt a kérdést válaszolta meg
Boda Zsuzsanna a kht. ügyvezetô-
je. 

A legfontosabb változás a tulaj-
doni szerkezetben történik. A
leendô kft.-ben 51%-ban marad to-
vábbra is többségi tulajdonos az Al-
mádi Önkormányzat, 49%-ban két
jó nevû – ismereteink szerint –
megfelelô anyagi bázissal ren-
delkezô cég osztozik egyenlô rész-
ben: A Veszprémi Kommunális Rt.
és a Polgárdi székhelyû Vertikál
Rt.

Mindkettô önkormányzati tulaj-
donban van. 

Reményeink szerint az átalaku-
lással végre megszûnik a hosszú
évek óta tartó létbizonytalanság, ami
a dolgozók munkamoráljára is nagy-
mértékben kihat. Most azt láthatják,
hogy van jövôjük, nem lesz napi kér-

dés, hogy megmaradunk-e és milyen
formában? 

A kht. a gazdasági törvény értel-
mében jogutód nélkül szûnik meg,
ugyanakkor, a leendô kft. az alkal-
mazottak teljes létszámát átveszi
munkajogi folytonossággal. Fontos-
nak tartom elmondani, hogy mun-
kánk az átalakulás után sem válto-
zik. Ugyanúgy ellátjuk a köztisztasá-
gi feladatokat, a közterületek, a par-
kok gondozását, a Pinkóczi úti
temetô fenntartását és a piac üzemel-
tetését. Az útjavítások karbantartá-
sok, a vízelvezetô árkok tisztítása
ezentúl nem a mi feladatunk, ehhez
nem is rendelkeztünk megfelelô esz-
közökkel, így a munkák többségét
eddig is külsô alvállalkozókkal vé-
geztettük. Most, hogy biztossá vált a
mûködésünk, megragadunk minden
lehetôséget, hogy pályázzunk a kör-

nyezetvédelmi és egyéb területen,
ahol állami támogatások segíthetnek
minket. Szeretnénk ezt felhasználni
a megyehegyi szeméttároló rekulti-
vációjával kapcsolatban is. Ezt a
rendkívül csúnya és veszélyes tájse-
bet 2004 végéig kell eltüntetnünk.
Almádi területén új szeméttelep nem
létesülhet, viszont kialakítunk egy
elôkezelô bázist, amelynek az  a cél-
ja, hogy a lehetô legkevesebb sze-
metet szállítsuk el, egyenlôre
Polgárdiba. Januártól kezdve arra tö-
rekszünk, hogy minél hatékonyab-
ban általánossá tegyük a szelektív
hulladékgyûjtést.  “Zöldfuvarokat”
fogunk beiktatni, hiszen statisztikai
adatok szerint a hulladékok 40-60
%-át a szerves anyagok teszik ki,
amelyek például komposztálással
visszaforgathatók a természetbe.
Nagyon jól felhasználhatók – rövid

távon - a szeméttelep takarójául is.
Távlati tervekben szerepel egy köz-
ponti komposzt telep, ahová bárki
kihozhatja majd a zöldhulladékot,
cserébe pedig jó minôségû virágföl-
det kap.

A jövô évi szemétdíj emelése ter-
veink szerint semmi esetre sem lesz
elviselhetetlen mértékû.

15 éves tárgyi eszközökkel nehéz
dolgozni, a jövôben ezen is szeret-
nénk változtatni.

Bár egy kft. nyereségorientált,
ebben az esetben a befektetôknek,
köztük a városi önkormányzatnak
sem az a célja, hogy a cégbôl minél
hamarabb vegyenek ki, inkább azt
okosan visszaforgatva igyekezzenek
minél hatékonyabban dolgozni a vá-
ros és lakosai érdekében.

N.F.

Merre tovább Kommunális Kht.



A balatonalmádi Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Szolgálat legnagyobb önálló
szakmai egysége a gondozási csoport.
Munkatársai olyan személyeknek nyújta-
nak mentális, fizikai segítséget, akik
egészségi állapotuk miatt nem képesek
magukról gondoskodni, vagy nem tudják
biztosítani maguknak a napi egyszeri me-
leg étkezést. A csoport szervezi az Idôsek
Klubjának programjait is, amelyeknek
köszönhetôen az életük lehajló ágában
lévô egyedülálló almádiak mára egy igazi
kis közösség tagjai lehetnek.  

Évek óta nô az idôskorúak lakossághoz viszo-
nyított aránya városunkban, amely helyi viszony-

latban tükrözi azt az országos tendenciát, hogy
öregedik társadalmunk. Ezzel nap mint nap szem-
besülnek a gondozási csoport munkatársai, hiszen
egyre több rászorulónak kell segítséget nyújtani-
uk. Egy beszédes adat szerint a gondozási szolgál-
tatás bevétele már háromszorosa az idei évre ter-
vezettnek, azaz az ellátási rendszerbe bekerülôk
száma messze felülmúlta az elképzeléseket – tájé-
koztatott Himáné Matula Klára intézményvezetô-
helyettes, a gondozási egység vezetôje. A nyár vé-
gén készített szociális felmérés tapasztalatai sze-
rint sok az elmagányosodó idôs Balatonalmádi-
ban. Az intézmény által gondozottak kétharmada
él egyedül, a legtöbbektôl családjuk is távol lakik.
Rájuk egyedül a gondozónôk nyitnak ajtót. A fel-
mérés válaszadói részérôl felmerült egy városi
szociális otthon létesítésének igénye is. Többen
úgy vélték, ez megoldás lenne problémáikra. A
megye meglévô bentlakásos intézményeibe nem
akarnak beköltözni, hiszen fájdalmas lenne szá-
mukra az Almáditól való elszakadás. Az adat-
felvételbôl az is kiderült, hogy a gondozási cso-

port ügyfelei a jövôben többféle ellátást kívánnak
majd igénybe venni, ami érthetô, hiszen a koroso-
dó emberek krónikus betegségei az idô elôrehal-
adtával egyre súlyosbodnak.

A gondozási csoportnak jelenleg négy területi
gondozónôje van (Prekub Jánosné Margit, Tari
Tiborné Ibolya, Fehér Valéria, Horváth Józsefné
Kati), körzeteik egybeesnek a városrészekkel. Fel-
adataikat Tál Magdolna szervezi, aki emellett az
adminisztrációval is foglalkozik. A gondozónôk
naponta házhoz viszik az ebédet az idôseknek a
Berény és Budatava Éttermekbôl, valamint az
óvoda konyhájáról. Ebben a munkában segítsé-
gükre van nyolc társadalmi tiszteletdíjas, akik nél-
kül sok helyre csak délután érne oda az étel. Az ét-
keztetést igénybevevôk jövedelmüktôl függôen fi-
zetnek az ebédért, de legfeljebb 250 forintot. Még
ez az összeg sem fedezi a teljes bekerülési költsé-
get, így az önkormányzatnak jelentôs pénzzel kell
kiegészítenie a befizetéseket. A gondozónôk szak-
mai kötelessége elvégezni azokat a házimunkákat
is, amelyekre a gondozottak képtelenek. A segít-
ségnyújtásnak része a bevásárlás, a gyógyszerki-
váltás, a takarítás, a személyi higiénia biztosítása,
akár fürdetéssel. A gondozóknak mindeközben
oda kell figyelniük a kliensek egészségi és lelki ál-
lapotára is, szükség esetén orvost hívnak. (Hétvé-
genként mûködik a szívességi szolgálat, amely
ugyan nem intézményi kereteken belül folyik, de
nagyon fontos feladatot lát el, hiszen ennek
köszönhetôen a rászorulók a munkanapokon kívül
is hozzájutnak az ellátásokhoz.) A gondozottak
számának növekedése, betegségeik súlyosbodása
és a városon belüli nagy távolságok együttesen
eredményezték, hogy mára a gondozási csoport
teljesítôképessége határára került, hiszen a szak-
emberek munkaideje is véges. Hosszútávon a
növekvô lakossági igényeket akkor tudná mara-
déktalanul kielégíteni az intézmény, ha még egy
munkatárssal kiegészülne a jelenlegi csapat. Hogy
ez jövôre megvalósulhat-e, az az önkormányzati
képviselô-testületen és elsôsorban a költségvetés
szabta lehetôségeken múlik.

1994-tôl létezik az Idôsek Klubja, amelynek el-
indítását annakidején önként vállalta fel az önkor-
mányzat. Jelenleg a Családsegítô és Gyermekjólé-
ti Szolgálat gondozási csoportjának két munkatár-
sa Makai Jánosné Csilla és Bakonyváriné
Radványi Ilona gondoskodik a klubtagok
idôtöltésérôl és helybeni étkeztetésérôl a hét öt
munkanapján. A gondozónôk minél több idôs em-
bert szeretnének bevonni a közös filmnézésekbe,
klubdélutánokba, sétálásokba, kirándulásokba.
Azt igyekeznek elérni, hogy ne otthon üljenek ma-
gányukban az idôs emberek, hanem tartozzanak
egy igazi közösségbe, ahol érezhetik, hogy ôk is
fontosak. Jelenleg 27 tagja van a klubnak, akik
olyannyira összetartoznak, hogy egymást otthon is
meglátogatják. Nagyon érdeklôdôek, és számos
javaslatuk van az idô kellemes eltöltésére. Az
Idôsek Klubjának a Györgyi Dénes utca 11. szá-
mú épület alagsora ad otthont, amely a mai napig
nincs akadálymentesítve, így a mozgáskorlátozot-
tak bejutása nehézkes. A hely is egyre szûkebbnek
bizonyul, azonban a helyzeten csupán jelentôs
anyagi ráfordítással lehetne változtatni.

Az évvégi ünnepek mindig megviselik a nehéz-

sorsú embereket, akik a gondozási csoportnak
köszönhetôen a kritikus idôszakban sem marad-
nak magukra. A gondozási szolgálat ugyanis ak-
kor is ügyeletet tart majd, és nem csak köte-
lességbôl. A gondozónôk belsô erôtôl hajtva,
együttérzésbôl is el szoktak látogatni karácsony-
kor gondozottaikhoz.

Józsa Péter 

Az étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgálta-
tásokra a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgá-
latnál lehet jelentkezni az Ady Endre utca 2. alatt
vagy a 430-274-es telefonon. Az Idôsek Klubja a
Györgyi Dénes utca 11-ben  vagy a 431-938-as te-
lefonszámon várja a leendô tagok jelentkezését.
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65. házassági évfordulóját ünnepelte Kovács

Elemér és felesége Németh Margit. A férj tôs-
gyökeres almádi lakos, nyugdíjba meneteléig a
Yacht Club (Építôk Klubja) csónaképítô mestere,
felesége az Akadémia üdülô szobaasszonya volt. A
házaspárt meghitt családi ünneplés keretében két
fia, két unokája, ezek házastársai, valamint két
dédunokája köszöntötte. Gratulálunk, és hosszú,
boldog családi életet kívánunk!

Rajz: Szöllôsi Máté

A kirándulások iránt mindig nagy az érdeklôdés

A kellemes hangulatú klub-összejövetelek
elmaradhatatlan tartozéka a házi készítésû
sütemény, itóka

A falakat a klubtagok értékes kézimunkái diszítik
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Szemünk számára sokszor látha-
tatlan a pillanat varázsa, melyet a
fotós képein megörökít. A virágszi-
rom szélén megcsillanó harmat-
csepp, a róka tekintetében megbúvó
ravaszság, az erdôszéli cserjék ôszi
színkavalkádja, egy ködös hajnalon
ébredezô természet. Az egyik legfia-
talabb mûvészeti ág sajátossága ez,
megörökíti a pillanat varázsát,
amely a következô másodpercben
már tovaszáll.

Minden kép történetet mesél. A
tanulás történetét, míg lassan a
mûvész ráérez a szakma ízére, a ke-
resés történetét, míg rátalál stílusá-
ra, a sok elrontott munka történetét,
melyek a szemetes alján végezték, a
hosszú órák történetét, míg megszü-
letik a pillanat. A percek, melyek hi-
ábavalóan telnek el, míg várják a
fényt, az árnyat, a közeledô méhet,
az ôz riadt pillantását, a virágszirom
kiteljesedését. Egy végtelen történet
ez, mely állandóan folytatódik, még
azután is, hogy bezáródik a rekesz.
A homályos részletek ismeretlenek
maradnak a nézô elôtt, de a képen
mégis hibátlanul összeáll az egész.

A természet érzékeny, élô foga-
lom. Szigorú rendjét nem engedi
megbolygatni, mert megbosszulja a
hívatlan látogatást. Szeretni kell,
félteni, védeni, óvni. Ismerni szabá-
lyait és tisztelni megközelíthetetlen-

ségét. Hiába egy bravúros ötlet, ha
az vét az iratlan törvények ellen. So-
kan próbálták átjátszani ezeket,
megrendezték a jeleneteket, “meg-
tisztították” a választott téma kör-
nyezetét, ám a végeredmény mégis
hamis lett. A természetfotó a táj vé-
delmének érdekeit szolgálja, bemu-
tatva annak szépségét, vizuálisan ta-
nítva a természet örök és megismé-
telhetetlen pillanatainak értékeit. A
fotós számára az erdô nem mû-
terem, melyet saját érdekei alapján
rendez be, hanem terep, melyben el-
rejtve ott van a kép, amit megörökít.

Az év természetfotósa kiállítást

1993 óta nagy sikerrel rendezik meg,
amatôrök százai pályáznak mû-
veikkel. A cél mindegyikôjüknél ha-
sonló. Tehetségük erkölcsi elismeré-
sének kivívása mellett megadni a
tiszteletet a körülöttünk lévô világ-
nak.

A tárlat egyik legfontosabb célja a
természet védelmében szóló, néma
küzdelem, mely felhívja a figyelmet
azokra a csodákra, melyeket ôriz-
nünk kell. Aképek rangsorolását sza-
kértô zsûri végzi, akik a szakmai kri-
tériumokon túl számos feltétel alap-
ján választják ki a kiállításra érdemes
alkotásokat. Idén több mint 120 pá-

lyázó csaknem 3000 fotóval jelentke-
zett, ám ezek közül csak néhányuk
munkái láthatóak a budai tárlat tab-
lóin. A fotókat kategóriák alapján ér-
tékelték, különválasztva a tájat, az ál-
latokat, a növényeket vagy egy témát
megjelenítô képeket. A zsûri tagjai-
nak egyike volt az almádi NOVÁK
LÁSZLÓ is, aki már több esetben el-
nyerte az Év Természetfotósa megtisz-
telô címet. Városunk „szülötte“ or-
szágszerte ismert és elismert mûvész,
akire méltán lehet büszke a település.

A tárlaton látható mûvek között
szerepeltek olyan alkotások is, me-
lyek kategórián kívül, díjazás nélkül
kerültek kiállításra. Ez esetben Bala-
tonalmádi újabb vonatkozásban is
szerepet kapott. A tájfotók között fi-
gyelmet érdemlô a Diósi rét címû kép,
melyet a vörösberényi POLGÁR AT-
TILA készített. Az Öböl Tv operatôre
számára a fényképészet több mint
egyszerû hobbi, és ezt most a sza-
kértôk is méltányolták. A valószínût-
lenül szép alkotás egy ködös estén
született meg, s kiállításával egy
álom vált valóra. Gratulálunk!

Az egész országot megmozgató
kulturális tárlat  november 19-ig
tekinthetô meg Budapesten, a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány székházá-
nak aulájában (Budapest, I. kerület
Szentháromság tér 6.)

Vincze Eszter

AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA KIÁLLÍTÁS - BUDAPEST

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr rrrr eeee   eeee mmmm llll éééé kkkk eeee zzzz üüüü nnnn kkkk
Októberi ünnepeink alkalmából két verset nyújtok át az Új Almádi Újság
olvasóinak. Az egyiket Gáspár Imréné Laki Évától kaptam, aki 1936 október
6-án, elsôosztályos korában, a Hôsök Szobrának avatása alkalmából szaval-
ta el Ismeretlen költô versét:

Ismeretlen költô verse

Lengyel mocsarak közt omladozó sírok
Rájuk emlékezve forró könnyet sírok
Száz meg száz magyar hôs porlad ott jeltelen
Hôsi homlokukra babér már nem terem

Sok magyar hôst takar Galicia síkja
Szibéria jege lankás Bukovina,
Piave habjai sziklás Karsztok völgye
A szerb sár óceán a franciák földje.

Idegen hant alatt nyugtalan az álom
Éjfélkor átkelnek a csonka határon
Holt szívüket itthon agyonsebzi újra
Hontalan magyarnak tövis koszorúja

Akit hôn szerettünk vissza sosem térve
Kinek a Hazáért hullt el drága vére
Csak éjféli órán látogathat minket
Sirassuk meg újra drága véreinket.

A másik, szintén ismeretlen szerzô által írt vers a bécsi Nemzetôr 1957-ben
kiadott Füveskert címû kötetében jelent meg. E verses gyûjteményt
Almádiból Kanadába elszármazott barátom, Szirti Árpád ajándékozta nekem.

Veszprém válasza

Budapest ifjúságának

Mint vészharangok sürgetô szavát,
Mely ôszi estén felriasztva száll,
Hallottuk hangod pesti ifjúság,
És vádló hangod szívünkbe talál.
Veszprém tornyából tekintünk feléd,
Hôs Pest felé, hol vörös most az ég,
Hol lángoló és vérzô szívetektôl
Most minden régi, szennyes rongy elég.
Nem hallgatunk, a budapesti szózat
Ajkunkon hívón, zengôn száll tovább,
Hogy felriasszon gyárat, földet, otthont:
Támadj fel, ébredj Magyar Ifjúság!
És talpon állunk, énekelve járunk,
Mindent betölt a szabadság szava,
Már véget ér halálos, szörnyû álmunk
S lehull az éjjel zsarnok csillaga.
Az ôszi szélben a veszprémi tornyon
Megint a magyar zászlót lengetik.
Amíg élünk, míg vízzé nem lesz vérünk,
A magyar zászlót le nem vehetik!
Budapest népe, hôsök, katonák!
Nem éltetek s nem haltatok hiába.
Isten velünk és Veletek megyünk,
Szabad életbe, vagy hôsi halálba!

Majbó Gábor
Legyenek ezek a versek megemlékezések a Halottak napja alkalmából is Ôseinkrôl, Hôseinkrôl, Halottainkról.

Polgár Attila: Diósi rét
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Vastagh ezredes emléktáblája
Márványtábla hirdeti ezentúl

vitéz Vastagh György ezredes
hôsiességének emlékét Balatonal-
mádiban. Október 9-én, hôsi halá-
la 57. évfordulójának elôestéjén
avatták fel ünnepélyes körülmé-
nyek között a legmagasabb katonai
kitüntetéssel, a  Magyar Tiszti
Arany Vitézségi Éremmel kitünte-
tett magyar királyi honvéd ezredes
emléktábláját a Szent Imre Plébá-
niatemplom sírkertjében. 

Hosszú katonai pályafutása
alatt Vastagh ezredes számtalan ki-
tüntetést kapott vitézségéért, már
az elsô világháborúban, s aztán a
Don-kanyarban is. Az Ô nevéhez
fûzôdik Arad bevétele, melyet a
román átállás után, 1944 szeptem-
ber 13-án vitt véghez a Kárpátok-
ból visszatérô csapatai élén. Az
aradi várban mérhetetlen mennyi-
ségû hadianyag – köztük 32
repülôgép – jutott a kezükre. Ok-
tóber elején az elôretörô szovjetek
ellen a Csongrád és Szentes közöt-
ti Tisza-hídnál kiépített hídfôt véd-
te, és sikerült elérnie, hogy a Tisza
túlpartján rekedt magyar alakula-
tok nagy része átjusson a magyar
oldalra. A félelmet nem ismerô, a
mindig a katonái között, a legve-
szélyesebb helyen tartózkodó ez-
redest a hídfô védelmében érte a
végzetes lövés október 9-én, s a
kecskeméti hadikórházban más-
nap halt hôsi halált.

A bensôséges ünnepséget dr.
Kerényi László polgármester sza-
vai nyitották meg, aki személyes

gyermekkori tapasztalatait mondta
el az Almádiban meghúzódó, egy-
kor üldözött családok, így a
Vastagh család sorsáról is. A Pol-
gármester úr ezután ifjabb Vastagh
Györggyel, az ezredes úr fiával
együtt leplezte le az emléktáblát,
melyet Szabó János plébános úr ál-
dott meg. Vastagh ezredes katonai
pályáját Maruzs Roland hadtörté-
nész, a Hadtörténeti Intézet mun-
katársa, a Vitézségért címû könyv
társszerzôje ismertette. (A Magyar
Tiszti Arany Vitézségi Éremmel
kitüntetett tiszteket bemutató kötet
másik két szerzôje, Kovács Vilmos
alezredes és Illésfalvi Péter hadtör-
ténész szintén jelen voltak az ün-
nepségen.) Gáll István úr, a Szent
Jobb cserkészcsapat vezetôje a
szentesi hídfônél tett emléktúrájuk
eseményeit ismertette, s az ismer-
tetôbôl kiderült, hogy a jövô évi
Hôsök Napján már az egykori Ti-
sza-hídnál is emléktábla hirdeti
Vastagh ezredes hôsiességét. 

A megemlékezésen Kiss
György elôadómûvész mutatott be
a legszebb magyar katonadalokból
egy csokrot, mellyel az emlékezôk
elé idézte történelmünk zivataros
századait. A ünnepség ifjabb
Vastagh György köszönô szavai-
val, majd a sírnál díszôrséget álló
budapesti honvéd hagyomány-
ôrzôk kürtszavával zárult. A
megemlékezôk ezután gyászmisét
hallgattak meg a Plébániatemp-
lomban, majd a Vastagh család
meghívására szeretetvendégségen

vettek részt a Plébánia épületében,
ahol a budapesti hadtörténészekkel
megbeszélhették a második világ-
háború magyar vonatkozású fehér

foltjait, s kutatásuk izgalmas pilla-
natait.

Bálint Sándor

Szeretettel várjuk
November 15-én csütörtökön este 6 órakor az Auróra Szálló különtermében a

Remény, rakj fészket!
címmel megrendezendô

Baranyi Ferenc, Kemény Géza, Vecsey Kiss Mária
költeményeibôl összeállított  zenés irodalmi estre

Közremûködnek:
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad: Sz. Csordás Éva, Horváth Imre, Felföldi Gábor

Kreatív Art Stúdió: Marosfalvi Imre (hegedû) valamint Csejteiné Ríz Ilona (ének gitárkisérettel) és Kassai Franciska
(ének gitárkisérettel) elôadómûvészek.

Az irodalmi est ideje alatt kamara-kiállítás látható Vidovszky Béla festômûvész munkáiból

Az est házigazdája:
a Mûvészetbarátok Egyesületének Balatonalmádi Csoportja

A mûsort támogatták:
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Almádiért Közalapítvány

Közösségi Ház, Hotel Auróra, Mûvészetbarátok Egyesülete

A belépés díjtalan

Emléktábla avatás vitéz nemes alsótorjai Vastagh György ezredes sírjánál.
FFoottóó:: DDuurrsstt LLáásszzllóó



1100 ÚÚJJ AALLMMÁÁDDII ÚÚJJSSÁÁGG 22000011 -- NNOOVVEEMMBBEERR

AAAA   ““““ FFFF eeee llll hhhh ôôôô llll oooo vvvv aaaa ssss ””””   éééé ssss   tttt áááá rrrr ssss aaaa iiii
Jáger István munkáival már több helyütt találkozhattunk – többek között

itt, a Közösségi Házban is láthatóak voltak Erdélyben készült fotói –, most

azonban legkedvesebb munkáit; rézkarcait, vasmaratással alakított nyomata-

it mutatja be nekünk.

Veszprémi származása révén régóta ismerôs Almádiban, néhány esztende-

je ide is költözött. Mostani kiállítását bemutatkozásnak, köszöntésnek is szán-

ja.

A Magyar Alkotómûvészek Országos Szövetsége és az Ajkai Grafikai

Mûhely tagjaként elsôsorban a sokszorosító grafika mûfajában alkot, a kis-

grafikák konkrétabb világában, és a nagyméretû nonfiguratív nyomatok vilá-

gában is nagy szakmai felkészültséggel és otthonossággal mozog, bravúros

felületeket, varázslatos figurákat csalogatva elô a fémlemezekbôl.

Témái a népmesei ihletésû lapoktól a drámai feszültséget közvetítô nyo-

matokig ívelnek, erôs, szuggesszív, embert féltô tartalommal. Színes nyoma-

tai a sokszorosító grafika ritkábban alkalmazott módszereivel készültek, ese-

tenként versenyre kelve a táblaképekkel, színes rajzokkal.

Külön figyelmet érdemelnek tollrajzai, a tussal készült munkák rendkívü-

li aprólékossággal és felkészültséggel bizonyítják, hogy a fekete vonalak fe-

hér lapon képesek a teljességrôl szólni, képesek a formákkal, a formák hiá-

nyával vibráló feszültséget teremteni.

A kiállítás november 10-ig látható a Közösségi Házban.

A kiállítás a Balatonalmádi Önkormányzat támogatásával jött létre.

Fábián László

Jáger István grafikusmûvész kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitot-
ta Fábián László FFoottóó:: DDuurrsstt LLáásszzllóó

Kirándulás
a Zene Világnapján

Derûsen sütött a nap azon a reg-
gelen, mikor a zeneiskola kis csapa-
tával elindultunk Budapestre. A
hosszú utat aránylag hamar megtet-
tük, és még nem is sejtettük, meny-
nyi szép dolgot fogunk látni.

Elsô utunk a magyar zene törté-
netét bemutató kiállításra, a Törté-
neti Múzeumba vezetett. Itt renge-
teg régi könyv, kotta és hangszer
várt ránk. Csontsípok, Lehel kürtje,
lantok, hárfa, a zongora ôse, mind-
mind az érdekességek között szere-
pelt.  Láttunk képeket hajdani
zeneszerzôinkrôl, akiknek régi
hangszerekre írott mûveit CD-rôl
mindjárt meg is hallgathattuk. Igen
érdekes dallamok szóltak a fülhall-
gatókon át! Ezek után a Liszt Ferenc
térre mentünk, ahol természetesen a
híres magyar zeneszerzô és zongo-
ramûvész Liszt Ferenc szobrát lát-
tuk.

Lassan a Zeneakadémiához sé-
táltunk. Idegenvezetô irányított
bennünket az épületben, melyet ép-
pen most renoválnak. Két elô-
adóterme van, nagy- és kisterem, a
hangversenyezô diákok, mûvészek,
zenekarok számára.

Könyvtára az elmúlt idôszakban
sok könyvvel gyarapodott, ezért
egy új helyiséget kezdtek építeni
hozzá. A falakon szép festménye-
ket, az elôcsarnokban kis kockákból
összerakott, nagyméretû mozaikké-
pet tekintettünk meg.

Következô állomásunk az Ope-

raház volt. Itt is idegenvezetô kala-
uzolt minket. Elmesélte, hogy az
Operaház akusztikája a második
legjobb Európában, nézôterén 1200
ember fér el. Az aranyozott
díszítésû páholyok sorában középen
látható a királyé, melyet most elnö-
ki páholynak hívnak. Megmutatta
Sissy hercegnô hajdani kedvelt he-
lyét is.

A színpadon közben egy esti
elôadás elôkészületei zajlottak.
Csodálkozva figyeltük a hangtala-
nul mozgó nagy kellékeket, díszle-
teket.

A nézôtér után Székely Bertalan
termét látogattuk meg, mely máig is
eredeti szépségében pompázik. Lát-
tunk egy színes, festményekbôl álló
kiállítást, majd megnéztük még a
dohányzó sarkot is, melynek falait
aranyos hatású kárpit borítja. Itt
minden helyiség gyönyörû!

Sajnos utunk ezzel véget ért. Él-
ményekben gazdagon tértünk haza.
Ezt a kirándulást igazán elmesélni
nem is lehet. Ezt látni kell! Minden-
kinek szívesen ajánlom úticélul a
történeti Múzeumot a várban, a Ze-
neakadémiát és az Operaházat. Na-
gyon jól éreztem magam, és ha le-
het, elmegyek még egyszer. Gyere
Te is velem! Érdemes!

Csirmaz Alexandra (gitáros)
6. osztály
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Egy hegedûs életútja
Yehudi Menuhin kezdeménye-
zésére október elsejét a Zene
Világnapjává tették, és 1975
óta minden évben megünnep-
lik. Ebbôl az alkalomból keres-
tük fel otthonában KÁTÉ IST-
VÁN hegedûmûvészt, azt a na-
gyon tehetséges és szerény
mûvészembert, aki nyarait
rendszeresen kis házában, Ba-
latonalmádiban tölti. Szelényi
Pál beszélget vele.

Káté Istvánnal, megyénk zenei
életére rendkívüli hatást gyakorló
személyiségével a közelmúltban be-
szélgettem. Érdemeit meghazudtoló
szerénységgel válaszolt kérdéseim-
re. Mondandója nyomán kialakulnak
az ötvenes évek közepétôl a mai na-
pig terjedô idôszak megyei zeneéle-
tének történései, melyekben a legkü-
lönfélébb “színekben” játszott sors-
döntô szerepeket ô is.

Az egykori szegedi diák a “nagy-
város” mûvészetben, de fôként zené-
ben gazdag levegôjét szívta magába,
hiszen a szoros értelemben vett zenei
tanulmányok mellett már korán “be-
lekeveredett” a kamarazenés együt-
tesekbe, sôt a zenekari életbe is.

Ezért van az, hogy az elsôsorban
hegedûmûvészként ismert tanár a ze-
nei élet szervezôjeként is jelentôs
szerepet játszott Veszprém megye
zenei életében.

1932 november 15-én született
Szegeden. A Baross Gimnáziumban
és a “konziban” tanul. Hegedût
mindvégig Varnagy Lajosnál, aki va-
laha Hubay Jenô növendéke volt.
Káté már gyermekként kerül kapcso-
latba kamaracsoportokkal, majd a
MÁV szimfonikusokkal és a szege-
di opera zenekarával, a filharmoni-
kusokkal. Rubányi Vilmos és Vaszy
Viktor keze alatt nemcsak az egész
együttes, de annak szólistái is kive-
szik részüket a zenei ismeretter-
jesztésbôl. Káté késôbb olyan éneke-
sekkel kerül ismeretségbe, mint Sza-
bó Miklós, Simándy József vagy Né-
meth Marika, s tagja lesz a Mefesz
zenekarnak. Ezek a zenélések nem-
csak rutinját, játéktudását edzik, de
zenei látókörét is növelik.

Új székhelyén, Veszprémben
1955 július 1-jén Szilvásy László, a
veszprémi zeneiskola egykori igaz-
gatója kérésére Csermák Hazaszere-
tet címû mûvét adja elô Mihalkovics
Jánossal, Kerbolt Kornéllal és
Ocsovszky Arankával a megyei ta-
nács dísztermében. A sorozatos fel-
lépések egy csapásra kiváló kamara-
muzsikusként mutatják be Veszp-

rémben és környékén.
Koncertpályáján különféle zene-

karok kíséretével a zeneirodalom
sok hegedûversenyét adja elô. Noha
ezek sorával elsôsorban elôadói kva-
litását bizonyítja, kamaramuzsiká-
lásra mindig kész. Feleségével, Lan-
tos Magdával és több tanártársával
megalakítja az SZMT (szakszerve-
zetek megyei tanácsa) zongoraötöst,
és a legkülönfélébb alkalmakkor
szerepel velük. Az együttes igény
szerint – olykor hangszeres “kiigazí-
tásokkal” – zenekari mûveket is ját-
szik.

1956-ban megalakul Veszprém-
ben a szimfonikus zenekar és az
énekkar. Elôbbi tevékeny szervezôje
és koncertmestere az együttes fenn-
állásáig Káté István.

A zenekar már a következô évben
sikeresen szerepel az országos ka-
marazenekari fesztiválon, amely
változó színhelyek után Veszprém-
ben lel végleges otthonra. Az együt-
tes rendszeres szereplôje a fesztivál-
nak, amely késôbb kortárs zene-

szerzôk egész sorának mûveit mutat-
ja be. Mellettük klasszikus szerzôk,
esetenként versenymûvek is reper-
toárukba kerülnek, közülük
Goldmark, Dávid Gyula és mások
hegedûversenyei, Káté István
elôadásában.

Egy kultúra sokforrású, a zene
esetében többek kitartó munkájából
tevôdik össze. A teljesítmények elsa-
játított mûvek formájában átve-
hetôk, ha tulajdonosuk nem félti kin-
csét, hanem megosztja az arra érde-
mes generációval. Káté az utóbbiak
közé tartozik. Tanítványai a világ
minden táján megtalálhatók, Európa
országaiban csakúgy, mint Ameriká-
ban, vagy éppen Izraelben, hegedûs
szólistaként és zenekari muzsikus-
ként egyaránt.

Káté István hegedûmûvész, a
veszprémi Csermák Antal Zeneisko-
la volt igazgatója ma is azt teszi,
amit 1955 óta: fáradhatatlanul tanít-
ja a hegedût növendékeinek. Azt a
hangszert, amely sok évszázad alatt
a vonós hangszerek királyává lett,

melyet megszólaltatni a többi hang-
szerhez képest igencsak nehéz.
Számtalan bizonyíték van arra, hogy
a hegedûsök a muzsikusok között
elôkelô helyet foglalnak el.

A Lovassy László Gimnázium
zeneiskolás növendékeibôl már ko-
rán vonószenekart alakít, idejekorán
sajátíttatva el a társas zenélést. Az
együttes – az idôközben
hegedûmûvésszé avanzsált Kováts
Péter vezetésével – alapja lett az
európahírû Mendelssohn Kamaraze-
nekarnak.

A “megyei zeneiskola” jóvoltá-
ból indult meg Balatonalmádiban is
az iskolaszerû zeneoktatás. Elôbb
(sokáig) csak a veszprémi anyaintéz-
mény fiókjaként, 1973-tól pedig
önállóan, saját épületbe költözve. Az
intézet kezdeményei a hatvanas évek
végére nyúlnak vissza, amikor né-
hány tanárral megindult Almádiban
is a hangszer- és szolfézsoktatás. A
hangszerek között a nemrég elhunyt
Maros Gábor vezetésével a megyé-
ben elôször, még a megyeszékhelyt
is megelôzve ütôhangszeres oktatás
indult városunkban.

Káté munkássága nyomán a
Veszprémi Csermák Antal Zeneisko-
la egyfajta központja lett a megye
zeneiskolái egy részének, nevezete-
sen a balatoni régió nagyobb telepü-
léseinek. A zenei igények szorgos
felkutatásával, ún. zeneoktatói mun-
kaközösség formájában oldják meg a
kisebb városok és nagyközségek ze-
neoktatásának gondját, bevonva a
“helyi erôket” is ott, ahol ennek a
személyi feltételei megvannak.

Munkájuk nyomán sorra alakul-
tak meg azok a fiókintézmények,
amelyek a késôbbiekben önálló ze-
neiskolává nôtték ki magukat, így
Balatonfüred, Balatonalmádi, Bala-
tonkenese és Balatonfûzfô alsófokú
zeneoktatási intézményei.

Káté ma is tanít, számára a szere-
tett munka nélkülözhetetlen. Amikor
pedagógiai ars poeticájáról kérde-
zem, arról, hogy mi a titka munkája
sikerének, annyit mond: a teljesít-
ményt “kivakarom belôlük”. Van,
akit nagyon kell biztatni, van akit ke-
vésbé. Egyik legutóbbi növendéke, a
japán Ieda Takasi például Izraelben
folytatja hegedûtanulmányait. Van-e
ezeknél jobb bizonyítéka egy tanár
sikerének?

Szelényi Pál
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Talizmánok, bûvös számok, bájitalok,
varázsfüvek, legendás állatok,

avagy kinek kell félni a fekete macskától?

Bejárta a világsajtót nyáron a hír:
dr. Severino Antinori olasz embrio-
lógus emberi klónok “elôállítását”
tervezi, s ha minden igaz, november-
ben meg is foganhatnak az elsô
klónok. Szenzációkeltô cikkekben
foglalkoznak azóta is az újságírók az
emberi “szaporodást” forradalmasí-
tó biológiai eljárással. Az emberi
klónozás mindenkit érdeklô szakmai
és etikai kérdéseirôl tartott elôadást
és vitaestet a Magyar-Angol
Tannyelvû Gimnázium könyvtárá-
ban a Konzervatív Kör szervezésé-
ben dr. Ferencz Antal professzor, a
Semmelweis Egyetem intézet-igaz-
gatója, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára.

A klónozás, mint eljárás nem új,
a növények szaporítására régóta
üzemszerûen használják, s Dolly bá-
rány megszületése óta az állatvilág-
ban sem ismeretlen. Az emberi
klónozást röviden és leegyszerûsítve
így jellemezte a tanár úr: egy nôi pe-
tesejt magját kiemelik, s helyébe egy
ember valamely testi sejtjének mag-
ját helyezik be. Ezt a testi sejtet bár-
honnan kivehetik, akár annak a
nônek a testébôl is, akitôl a petesejt
származik. Az így “összehozott”
sejtbôl kialakuló embriót azután
anyaméhbe ültetik. Hogy a mûvelet
végén, a születéskor milyen “ered-
ményt” kapunk, azt ma még senki
nem tudja, errôl csak különbözô sej-
tések vannak.

Az eredeti hivatását tekintve su-
gárbiológus professzor a szakmai
aggályokkal foglalkozott elôször.
Egy testi sejt, például egy bôrszövet-
bôl származó sejt jobban ki van téve
a káros hatásoknak, mint egy ivar-
sejt, azaz sokkal nagyobb az esélye
a fejlôdési rendellenességeknek. Az
etikai aggályok azonban még ennél
is súlyosabbak. A komoly szakmai,
de a laikus közvélemény is egyön-
tetûen elutasítja az emberi klónozás
“szaporodási célú” alkalmazását,
mint embereken történô felelôtlen
kísérletezést. Sok országban meg is
tiltották az ilyen klónozást, de az
ôssejt-kutatáshoz kapcsolódva, terá-
piás célra néhány helyen, például
Angliában is engedélyezik. Az em-
beri klónozást az összes nagy világ-
vallás egyöntetûen elutasítja. A kato-
likusok azért, mert a gyermeknek a
házasság szentségében élô szülôk
szeretetében kell megfogannia és
megszületnie, s ez a klónozásnál tel-
jesen elképzelhetetlen. 

Az elôadást követô vitában a hoz-
zászólók a kérdések mellett a
klónozásnak, mint biológiai eljárás-
nak arról a pozitív szerepérôl is be-
széltek, amelyet egyes betegségek
gyógyításában játszhat. Azzal azon-
ban mindenki egyetértett, hogy az
emberiség a megismerés olyan for-
dulópontjához érkezett, ahol nagyon
komolyan meg kell fontolnia minden
cselekedetét, különben helyrehozha-
tatlan folyamatok indulhatnak el a
Földön. BS

Érdekes, ízlésesen megrajzolt
színes plakátok hívták föl magukra a
figyelmet az iskolák és közösségi
épületek falain, és hirdettek Almágia
címmel varázslóképzô tanfolyamot.
Az ôszi szünetre kellemes, hasznos
idôtöltést ígérô foglalkozások a 9-14
éves gyerekeknek ajánlottak egész
napra szóló izgalmas, szórakoztató
elfoglaltságot: “Ha szeretnél részt
venni egy igazi bájital órán, megis-
merkedni néhány legendás lénnyel,
bepillantani a jóslástanba, kipróbál-
ni a kviddics földi változatait, akkor
kérjük, jelentkezz minél elôbb!”

Még el sem kezdôdött azonban a
tanfolyam, máris akadtak ellenzôi.
Szülôk, akik – úgymond – gyerme-
keik lelki egészségével is törôdnek,
aggályukat fejezték ki a manapság
oly divatos, és szerintük rendkívül
káros Harry Potter-könyvek világá-
nak majmolása miatt. Egy anyuka
egész kis tanulmányt írt az Új Almá-
di Újság számára az okkultizmus, a
mágia, boszorkányság, babona stb.
káros hatásairól, Istennek nem tetszô
voltáról. “Az ismerethiány és a tu-
datlanság veszélyes…” – írja. “A
XXI. század nehéz feladata: megta-
nulni a felénk áradó óriási meny-
nyiségû ismeretanyagból szelektálni,
hogy mi az ártó, káros, hazugságo-
kon alapuló, fertô információ… Ér-
dekes, hogy a szülôk sokkal nagyobb
figyelmet fordítanak gyermekük testi
egészségének megóvására, mint a
lelki egészségük óvására… Írásom-
nak egy célja van: a lélekmentés.”

Az odafigyelés gyermekeinkre, a
törôdés, az értük való aggódás, a tes-
ti-lelki fejlôdést segítô lehetô legjob-
bak megadása, megvédés a rossztól
– a nevelés elengedhetetlen feltéte-
lei, és ennek betartása minden
szülônek elemi kötelessége. Nem baj
az, ha a szülôk nem feltétlenül bíz-
nak meg mindenben, hanem tájéko-
zódnak, utánanéznek a dolgoknak,
hogy meggyôzôdhessenek arról, va-
lóban gyerekük javára válik-e a szó-
ban forgó esemény. Akkor van baj,
ha nem ezt teszik. De mi is történt
most valójában?

Meghívásra, ám váratlanul lépek
be a félhomályos terembe, ahol a
mennyezetrôl is pókhálók lógnak, a
falakon, asztalokon boszorkányok,
fekete macskák. Középen egy üstben
valami rotyog. Körülöttem hosszú
csúcsos sipkás, köpönyeges apró lé-
nyek sürögnek, forognak, bájital ké-
szül, nem is akármilyen. A köpenyes
alakok bögrével a kezükben a gôzöl-
gô fazék elé táncikálnak, merô-
kanalukat belemerítik az üstbe, és
sûrûn kortyolgatnak a gyógyfüvek-
bôl készült friss, illatos lébôl. Aztán
egy terembe mennek, ahol a fekete

köpenyes varázsló – a füredi kerté-
szeti szakközépiskola tanára – rend-
kívül komoly és érdekes elôadást tart
a fitoterápiáról. Meglepôdöm a
kisgyerekekbôl álló hallgatóság
élénk érdeklôdésén, aktivitásán, fel-
készültségén, a növényi részek felis-
merésén, hatásuk ismeretén, és ma-
gam is “aktívan”, buzgón jegyzetel-
getek.

Délután galambtenyésztôk jön-
nek madaraikkal, és a galambpostá-
ról, a galambok bámulatos tájékozó-
dási képességérôl, versenyekrôl me-
sélnek érdekfeszítôen. A gyerekek
összeverbuválódott kis közösségük
legtermészetesebb módján, feszé-
lyezettség nélkül beszélgetnek, kér-
deznek, tudást, tapasztalatot oszta-
nak meg a tanult galambászokkal.

– Honnan a cím, miért éppen ez,
és mit takar a Varázslóképzô tanfo-
lyam elnevezés? – kérdezem a
szervezôtôl, Molnárné Perus Zsu-
zsától.

– Régi magyar népmesékre, re-
gékre, mondákra alapozva terveztük
ennek az egyhetes ôszi szünetnek a
foglalkozásait, csak egy kicsit diva-
tosabb elnevezést adtunk neki. A
Harry Potter történetek érdekes, iz-
galmas olvasmányok, érdeklik a
gyerekeket, ezért ezt használtuk kap-
csolódási pontként.

– Többen mondják, hogy horro-
risztikus elemekkel átszôtt kis rém-
történetek ezek, nem károsak a gye-
rekek személyiségfejlôdésére?

– Annak talán, aki csak ezt akar-
ja kiolvasni belôlük. De megtalálha-
tó bennük a szeretet, a szánalom, a
leleményesség és sok hasonló jó fo-
galom is. A mi tanfolyamunkhoz
azonban Harry Potter csak körítés, a
fô célunk valójában az, hogy a gye-
rekek ne a televízió vagy a számító-
gép elôtt üljenek, hanem hasznos,
kreatív elfoglaltságok töltsék ki az
idejüket. Emellett, a máris összeszo-
kott kis közösségben megtanulnak
egymás iránt érdeklôdni, másféle vé-
leményeket elfogadni, másfajta vi-
selkedést tisztelni, gyakorolhatják az
egymás iránti toleranciát, megértést
és szeretetet. A tanfolyamnak elôre
megbeszélt menete van, de akadnak
spontán események is, hiszen menet
közben sok minden adódik. Kicsit a
nyári cimbora-tábor meghosszabbí-
tásaként is felfogható ez a foglalko-
zás, azt folytatva, hasonló szellem-
ben dolgozunk.

– Milyen foglalkozások lesznek
még?

– Négyen vagyunk foglalkozás-
vezetôk: Schottné Molnár Annamá-
ria és Borsné Simon Györgyi a
kézmûves foglalkozásokat vezetik.
Ezeken a gyerekek többek között pa-

pírmunkákat végeznek, álarcokat,
kövekbôl talizmánokat festenek,
agyagfigurákat készítenek. Közben
mesélnek, mitológiai alakokról,
népmese-hôsökrôl, legendás állatok-
ról, misztikus számokról, régészeti
leletekrôl, régi szokásokról,
hiedelmekrôl beszélgetnek. Azokról
a kultúrákról, amiknek útját járva ju-
tottunk el a mai kultúráig. Mindezt
játékos formában teszik, észre sem
véve, hogy közben dolgoznak. A
dráma-foglalkozásokat, a képesség-,
ügyesség-, fantázia-, személyiség-
fejlesztô, önismereti, szituációs játé-
kokat Kiss György tartja. Ezekben
az a csoda, hogy a gyerekek megta-
pasztalhatják, milyen képességek
rejlenek bennük, milyenek a társak-
ban. Tisztába jöhetnek tehetségük-
kel, fejleszthetik a hiányzó készsé-
geket, szabadjára engedhetik fantá-
ziájukat, amik fontos dolgok a
fejlôdési fokozatok különbözô stádi-
umaiban. Én a foglalkozások össze-
fogója, szervezôje vagyok, és van
néhány középiskolás segítônk is,
akik legalább annyira élvezik a játé-
kot, mint a kisebbek.

– És mi a jelentése az Almágia
szónak?

– Ez egy szójáték: Almádi plusz
mágia. De nem a varázsláson, ha-
nem a játékon, a misztikus, esetleg
félelmet keltô elemek játékos feldol-
gozásán van a hangsúly. Megbeszél-
jük, érdekességként mintegy lelep-
lezzük a kártya-jóslásokat, bûvész-
fogásokat, horoszkópot, érzékeltet-
ve azt is, hogy a tudományhoz ezek-
nek nincs közük. Meghívott vendé-
geink képzett, elismert szakembe-
rek, akik csupa hasznos, értelmes
dologra tanítják a gyerekeket.

– Én belehallgattam a még fel-
nôttek számára is érdekes elôadá-
sokba, beneveztem a tanulságos
képességfejlesztô gyakorlatokba, be-
lenéztem a játékos foglalkozásokba,
ettem a fûszeres „mindenízû“ édes-
ség-golyócskákból, ittam a finom,
egészségjavító gyógytea „bájital-
ból“, és mindez nagyon jó volt. De
nem zavaró a mégoly esztétikusan
kivitelezett, mégis esetleg valakiben
rossz érzést keltô díszlet, babonás
légkör: pókháló, varázsló, boszor-
kány, fekete macska?

– Én úgy látom, a gyerekeknek
kifejezetten tetszik. És a felnôttek
segítségével a fejükben is a helyére
kerül minden. Játékos felmérôtesztet
írtunk tegnap, amelyben az egyik
kérdés az volt, hogy szerencsétlensé-
get hoz-e a fekete macska. Egy kis-
lány válasza: igen, az egérnek.

Vecsey Kiss Mária

Szép új világ?
Az ember klónozása
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Javában tart még a szezon,  ker-
getjük a süllôket szorgalmasan, sôt
egy-két kivételesen elvetemült
horgász kitartóan  próbálkozik a
“békés halak” fogásával – meglepô
módon komoly eredménnyel, a
Sporthorgász Egyesület vezetôsége
felújított egy régi jó szokást. A téli-
viszonylagos -  horgászati holtsze-
zont elôadások, filmvetítések szer-
vezésével igyekeznek színesíteni.

Elsô alkalommal október 29-én
a Közösségi Házban igazi “nagy-
ágyút” láthattunk vendégül. Remé-
lem  Szakál Tamás – mert róla van
szó – nem neheztel a titulusért. A
Halászati Rt. Balatoni területi igaz-
gatójaként  sokszor állta már a hor-
gászok nem mindig szalonképes
rohamait. Ezen az estén a  balatoni
halasítás helyzetérôl és feladatairól
beszélt a nem túl nagyszámú hall-
gatóságnak. A dolog pikantériája,
hogy éppen aznap húzták meg a ha-
lászok Almádi elôtt a vizet. Másfél
“ruhatót” teljesítettek, ami azt je-
lenti, hogy a kifeszített hálót két ha-
lászhajó a nyíltvízrôl  másfél kilo-
méteren keresztül vontatta maga
után a part felé. Az eredmény elég-
gé elkeserítô – nem csak a halászok
számára: 40 kg süllô, 4 kg ponty, 4
kg csuka, 52 kg balin és 155 kg ke-
szeg került a bárkákba. Mindez kb.
1,5 km2-nyi területrôl. Joggal me-
rült fel a kérdés: ha ennyire kevés a
hal, miért érdemes halászni? Aválasz
pofon egyszerû, mert ez a  halászok
dolga. Miután a halászati jogot a
következô 15 évre újfent a Halásza-
ti Rt nyerte el, mi mást csinálná-
nak? Igyekeznek teljesíteni a kisza-
bott kvótát, kiemelni 95 vagon ha-
lat (nem számítva az angolnát és
busát, amit korlátlan mennyiségben
foghatnak). Ez utóbbira különösen
nagy súlyt fektetnek, hiszen a becs-
lések szerint 5-15 ezer tonna nagy
egyedsúlyú busa bizony komoly
fejfájást okozhat a tóból élôknek.
Közvetlen veszélyt jelent, hogy a
Balaton alacsony vízállása követ-
keztében, ha ehhez még hosszan-
tartó jégpáncél - pláne hóval fedve
– párosul, akkor reális esély van ar-
ra, hogy oxigénhiányban elpusztult
tetemek lepjék el a vizet a tavaszi
jégveszte után. 

Meghökkentô és elgondolkodta-
tó, hogy ismételten hálóba akadtak
60 dekás busák is, amik – növeke-
dési ütemüket ismerve – kb. két-
nyarasoknak felelnek meg.  Telepí-
tésük már évek óta megszûnt, tó-
gazdaságtól – józan feltételezések

szerint – nem kerülhettek be a Ba-
latonba. Akkor, mi történhetett? Ne
adj’ Isten annyira aklimatizálódott
volna, hogy  szaporodásra adta a fe-
jét? Ennek bizony senki sem örül-
ne, mi azért, mert nem igazán hor-
gászhal, a halászok is kötelezô
nyûgnek tartják, mert a kifogás
költségeit nem  fedezi a halhús ára:
köztudottan nehéz piacot találni.
Míg a busa – úgy tûnik – szaporo-
dik és rendesen talál táplálékot, a
Balaton egyik fô hala a keszeg
csendesen  sodródik a katasztrófa
felé. Az okok – Szakál Tamás sze-
rint – a  szúnyogirtásra vezethetôk
vissza. A vegyszeres és biológiai
irtás nem csak a gyötrô, hanem a fô
haltáplálékot jelentô árvaszúnyogot
is megtizedelte, így nem csoda,
hogy  átlagsúlyuk erôsen lecsök-
kent – 40 dekás példány lassan már
ritkaságnak számít, sôt pikkely-
vizsgálatok alapján úgy tûnik, hogy
egész évjáratok tûntek el, vagyis
egy-egy évben egyáltalán nem volt
szaporulat.

A telepítések tavasszal kezdôd-
nek süllô, csuka és balin ivadék te-
lepítéssel, süllôfészkek kihelyezé-
sével (ezeket – mint megtudtuk –
erôsen lopják, mert a magánter-
melôk szép pénzt fizetnek a sül-
lôikráért), majd következik a 250
tonna kétnyaras ponty, amelynek
telepítését  sehogyan sem sikerül
megnyugtató módon megoldani. A
parti telepítés esetén elôírt kéthetes
tilalmat nehezményezik a horgá-
szok, nyílt vízen történô “ponty ki-
helyezéskor” pedig az a vád éri a
halászokat, hogy nem is raknak ki
annyit, amennyit mondanak.

A jelenlévôk kérdéseit – ame-
lyek jegyárakra, halôrzésre, napi-
jegy forgalomra vonatkoztak
–Szakál úr néha szubjektív vélemé-
nyét is hangoztatva válaszolta meg.
Az egész beszélgetés igen baráti
hangulatban zajlott le, nyoma sem
volt a sokat hangoztatott horgász-
halász ellentétnek, az est meg sem
közelítette egy Fradi-Dózsa foci-
rangadó hangulatát. 

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK Gyógyító kezek
Ilyen nehéz helyzetben még nem voltunk szerkesztôtársammal riport-

készítés közben (pedig adtunk már le jónéhány írást, ha nem is mindig
határidôre), ám most egy régi jó barátot akartunk bemutatni az Új Almádi
Újság olvasóinak. Ami roppant szomorú, a Fehér Bot napja alkalmából.
Szlamek Tibor Budatava közkedvelt alakja néhány éve vesztette el látását.
36 éves volt. Mások ilyenkor összezuhannak, elvesztik tartásukat (bará-
tunk is így volt ezzel), ám egy másik családi tragédia döbbentette rá, mek-
kora felelôsséggel tartozik szeretteinek. Új életre rendezkedett be, képez-
te magát, s ennek köszönhetôen ma mások egészségét óvja Fûzfôi úton lévô
masszôrszalonjában. 

- Az emberek többsége nem tudja és nem is tudhatja - mert nem tanítot-
ták nekik- hogyan viselkedjenek azzal a társukkal, akinek a sors a megszo-
kottól eltérô életutat rendelt. Tapasztaltad ezt te magad is?

Sz. T.: Tökéletesen egyetértek. Én magam sem tudom, hogyan visel-
kedjek egy mozgássérülttel vagy egy süketnémával. Mások így lehetnek a
vakokkal. Általában az emberek segítôkészségét tapasztalom, amikor pél-
dául átkísérnek egy forgalmas utcán, ugyanakkor elkeserítô, hogy idegen
kezek turkálnak a kabátomban a pénztárcám után. Hál’ Isten ezek a nega-
tívumok a ritkábbak. Érdekes viszont ezt a mentalitást összehasonlítani
más kultúrákéval.

- Kínai utadra gondolsz ?
Sz.T.: Így van. Ott valahogy sokkal nagyobb empátiával kezelik ezt a

fajta másságot. Náluk az természetes, hogy ha elindulsz a lépcsôn már be-
léd is karol valaki, a boltban hellyel kínálnak, hisz úgy sem tudsz az áruk
között válogatni. Az eladó helybehozza a kért dolgokat. A köztudatban
marcona kínai katonának is teljesen természetes volt, hogy végigkísérjen
a Nagy Fal egy szakaszán.

- Gondolom, nem turista úton jártál az ázsiai kontinensen ?
Sz.T.: Természetesen számomra nagyobb küldetése volt ennek az útnak.

Ám ennek elôzményei voltak. Amikor 1993-ban elvesztettem a látásomat,
jó néhány nehéz hónap után el kellett döntenem mit kezdek a további éle-
temmel. Dolgozni akartam, de a lehetôségek igencsak korlátozottak vol-
tak. Vannak tipikus munkakörök, melyeket vakoknak ajánlanak. Zongora-
hangoláshoz valahogy nincs affinitásom, Kinder-tojást nem akartam cso-
magolni, a modern technika megjelentével a telefonközpontosok ideje is
leáldozóban, ezért döntöttem a masszôrképzés mellett. Dr. Insperger Antal
doktor úr javaslatára Budapesten elvégeztem az iskolát, és azóta is folya-
matosan képzem magam. Ezt a célt szolgálta a kínai tanulmányutam is,
ahol többezer éves, hagyományos keleti gyógyítási eljárásokat oktattak ne-
künk egy tanfolyam keretében.

- A folyamatos tanulásnak köszönhetôen mennyivel tudsz többet egy át-
lagos masszôrnél ?

Sz.T.: Tudomásul kellene venni, hogy a masszôrszalon nem unatkozó
szépasszonyok találkozóhelye, hanem az egészségmegôrzés fontos állomá-
sa. Persze én sem tudok mindenkit meggyógyítani, de a hagyományos
masszírozás mellett a talpmasszázs, az akupresszúra és egyéb keleti tech-
nikák alkalmazása nagyban növeli a nálam megforduló betegek gyógyulá-
si esélyeit. Jó lett volna látni annak a férfinek az arcát, akit feleségére vár-
va fogfájás gyötört, ám a talpmasszázs nála is hatásosnak bizonyult.

- A magad választott mesterséged komoly fizikai igénybevételt kíván.
Bírod erôvel ?

Sz.T.: Számomra ez kellemes fáradtság, akkor érzem jól magam ha dol-
gozhatom. Egyre többen keresnek fel gondjaikkal, így aztán a napjaim elég
betáblázottak.

- Elôzetes bejelentkezés után fogadod a betegeket, vagy az utcáról is
bárki beeshet ?

Sz.T.. Jobban szeretem, ha elôzetesen felhívnak, mert így elkerülhetô a
hosszabb várakozás, és sok beteg kifejezetten igényli az intimitást. A tele-
fonkönyvben található két számon bárki könnyen elérhet.

- Kívánjuk, hogy minél többször csörögjön az a telefon, hogy minél több
beteg találjon nálad gyógyulást, másrészt neked is sok örömöd legyen ab-
ban a munkában, amire feltetted az életed. Köszönjük a beszélgetést.

G.T. – N.F.

November 26-án 18.00 órakor a Közösségi Házban dr. Szûcs Sándor jegyzô

úr tart tájékoztatót városunk kikötôépítésérôl. Minden érdeklôdôt – nemcsak

horgászokat – szeretettel vár.

a Sporthorgász Egyesület vezetôsége
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Bakancsos Hírek
Nem olyan régen még a nyári Balaton-felvidéket jártuk, itt az ôsz, a „legszí-

nesebb“ gyalogtúrák ideje. A zord szeptember sem riasztott vissza bennünket a
dunántúli megyék regionális találkozójától, amelyre a fejérmegyeiek hívtak
meg bennünket. A Vértest még ilyen taszítónak nem éreztem...Ha már elmen-
tünk versenyeztünk is, az összes második helyet elnyertük Baross Gábor és
Sikos Rita vezetésével. Ez utóbbinak különösen örültünk, mivel Rita és népe a
Vadvirág Klub tulajdonképpen az almádi Családsegítô Szolgálat természetjáró
csapata. Velük, egymás rendezvényeit figyelemmel tartva a bauxitkutató gya-
logosai rendszeresen „együttjárnak“.

Így volt ez a nyáron is, amikor a Vadvirág Klub nyári minitáborozását segí-
tettük megvalósítani. Elôbb egy kis terepi (turistaút karbantartás) munkában 
(l. a mellékelt fotón)  vettek részt a gyerekek, amelyet nagyon lelkiismeretesen
és szorgalmasan végeztek el. Ezután jöhetett a balatoncsicsói erdei táborozás.
A tábori konyha ellátásához, a gyermekek szállításához, a szállásdíjhoz az al-
mádi Önkormányzat is hozzájárult.

Tisztelt kirándulók! Aki a Köcsi-tó környéki utakon jár, gondoljon arra,
hogy ezeket a sárga sáv és sárga kereszt jelzéseket almádi gyerekek pingálták....

Maradt még vagy 2 km festenivaló, remélhetôleg 2002 pünkösdig azokat is
kicsinosítjuk.

Fontos dátum mifelénk jövô pünkösd, a Gyalogtúrázók IX. Országos Talál-
kozója lesz ekkor, amelyet Balatonalmádiban, a Köcsi-tó térségében tartanak a
magyar természetbarátok. Errôl még bôvebb ismertetést adunk a lap hasábjain.

Nyári és ôszi túrázásaink során szervezetünk tagjai vadregényes és nagyon
nedves vizitúrán (Túr és Tisza), hegymászásokon (Lengyel-Tátra, Rohácsok),
tájékozódási túraversenyeken vettek részt. Legjobb túraverseny eredményünk
október 13-ig: országos éjszakai túraverseny, Parádsasvár, senior kategóriában
I. helyezés (csapatvezetô: dr. Knauer József).

Terveink: Buszos túra okt. 13-án Gerecse, Vértesszôllôs, okt. 21-én Mátra
Kupa, okt. 28-án Mecsek, El’sant Kupa.

A túráinkon továbbra is kedvezményes személyszállítási költséghoz-
zájárulással vesznek részt gyalogoskedvû sportbarátaink, nem kis részben kö-
szönve ezt támogatóinknak.

Kiemelkedôen közhasznú szervezetünk anyagi forrása a tagdíjbefizetések
mellett támogatóink SZJA 1 %-a, az almádi Önkormányzat IKSB támogatásai,
valamint a különbözô pályázatok.

Örömmel jelentjük, hogy 2001-ben is sikeresen részesülünk a fentiekbôl,
többek közt nemrég értesítettek bennünket, hogy (a Széchenyi pályázat révén)
egy számítógépet vásárolhatunk. Az Önkormányzat másodk éve támogatja -
más sportegyesületek mellett - magas összeggel (326 e Ft) egyesületünket. 

Az APEH tájékoztatása szerint a jogszabály adta lehetôségekkel élve egye-
sületünk kiterjedt baráti köre utaltatta át jövedelemadójának egy százalékát ja-
vunkra, a teljes összeg: egyszázkilencezer-hétszázharminchat forint.

Emlékeztetôül tavalyelôtt hetvennégyezer-hétszáznyolcvankettô, tavaly öt-
venhétezer hatszázötvenhárom forint érkezett a számlánkra. Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik bennünket választottak, s kiemelkedôen közhasznú
szervezetünket támogatásra érdemesítették. Knauerné

VITORLÁZÓK SIKERE
Balaton Maratont nyert a Siklósi – Fröhlich páros

A Hajós Magazin fôszerkesztôje
Littkey Farkas által 6-8 éve kezde-
ményezett versenyt tôkesúlyos hajó-
egységek számára írták ki. A verse-
nyen osztálykorlátozás nélkül indul-
hatnak mindazon hajók, melyek a
követelményeknek megfelelnek. A
verseny fô kritériuma az, hogy a
“profi” versenyhajónak több kört
kell futnia, mint “alapadottságainál”
fogva a lassúbbaknak. Alapvetôen öt
kört minden hajónak kell teljesítenie
a Balatonkenese-Keszthely-Bala-
tonkenese útszakaszon.

A Siklósi Lajos – Fröhlich And-
rás kettôs a Folk-boot hajóosztály-
ban az abszolút és a kategóriára kiírt
versenyt is megnyerte.

Gyôzelmükben nagy szerepet ját-
szott a nagy versenytapasztalat, a
Balaton-ismeret, a versenytaktika és
az erôs szél, mely nekik kedvezett.

A páros két éve versenyez együtt,
amióta  e célra megfelelô hajót tud-
tak  beszerezni.

Fröhlich András 1977-78-ban ta-
nul meg vitorlázni nevelôapjától,
Siklósi Lajostól.

Siklósi Lajos pályafutását 1952-
ben kezdte. Hét magyar bajnokságot
szerzett, ebbôl hármat váltott hajó-
val, a “Szalonka” osztályban. A vál-
tott hajóval versenyzés azt jelentette,
hogy a hat legjobb magyar minden
nap más-más hajóval, - egymás ha-
jóival – versenyzett.

Az ötvenes évek végén repülô
hollandival - Nagy Károllyal párban
– érte el élete legjobb eredményeit.
A megnyert bajnokságok feljogosí-
tották arra, hogy  beválogassák az
1960-as Római Olimpiára készülô
csapatba. Hogy azon részt is vehes-
senek, meghatározott teljesítmény-
elôírásnak kellett megfelelniük. E
versenyek sorában szereztek
Sopotban ötödik helyezést 1957-
ben. Úgy, hogy valamennyi futamu-
kat beszámítva, a kióvott megnyert
ötödik futamot nem számították be
az értékelésbe. Ugyanezen a verse-
nyen 1958-ban harmadik helyet sze-
reztek.

Az 1959-es magyar bajnokság
megnyerése után joggal gondolhat-
ták, hogy az utazó csapat tagjai,
azonban az akkori politikai helyzet
közbeszólt. Mint “politikailag meg-
bízhatatlanok”, nem utazhattak, he-
lyettük a “megbízható” Holényi Im-
re volt a résztvevô, aki 1965-ben el-
hagyta az országot.

A mellôzöttség érthetôen kedvét
szegte. 1961-ben finn-dingiben
egyedül  versenyzett, ’62-tôl újra
repülô hollandival. 

A ’70-es évek második felétôl

kezdve gyerekek tanfolyamait vezet-
te, mely a ’80-as évek vége felé tel-
jesedett ki igazán.

Ma hatósági vizsgára felkészítô
tanfolyamokat tart. 

Siklósi Lajos nemcsak a verseny-
zéssel, hanem a hajóépítéssel kap-
csolatos ismereteknek is birtokában
van.

Érettségi után, 1956-ban hajó-
építô szakmát is tanult Balatonfüre-
den. Az elsô mûanyag hajót társai-
val, Nagy Károllyal és Kovács
Elemérrel ôk építették Magyarorszá-
gon.

A múlthoz tartozik, hogy a Bala-
ton melletti vitorlás bázisok – Sió-
fok, Földvár, Keszthely, Füred,
Fûzfô – mellett Almádi kiemelkedô
szerepre tett szert, köszönhetôen az
akkor vezetô pozícióban a Bp.
Építôk Sportklubot irányító Simor
Jánosnak, Borovi Péternek és
Veszely Vilmosnak. Áldásos tevé-
kenységük eredménye volt, hogy az
olimpiai hajóosztályok bajnoki cí-
mének 80%-a Balatonalmádiba ke-
rült.

A jövô vitorlássportja, - mármint
ami a versenyszerû vitorlázást illeti
– megítélése szerint nem  mutatko-
zik olyan fényesnek, mint a múlt.
Véleménye szerint kettészakadt a
magyar vitorlássport. A nagyhajós
osztályban társadalmi-családi ese-
mény a vitorlázás, nagy részben tú-
rázásra korlátozódik. A kishajós osz-
tályban központi támogatás nincs,
csupán néhány egyesület tud talpon
maradni. A hajókat tehetôs szülôk
tudják csak megvásárolni, tehetsé-
gesnek ígérkezô gyerekeik számára. 

Az egyesületek fenntartása támo-
gatók juttatásainak függvénye, maga
az ingatlanfenntartás is tetemes ösz-
szeget emészt fel. Jellemzô példa er-
re Eszes Tamás helyzete, akinek
olimpiai felkészülését az apa-edzô,
Eszes Béla ügyességének, kapcsola-
tainak köszönhetôen tudta csak biz-
tosítani.

Az itt megfogalmazódott borús
felhangok sem homályosíthatják el a
Silósi-Fröhlich páros sikerét, mely-
hez szívbôl gratulálunk.

Köszönjük, hogy méltón képvi-
selték Balatonalmádi vitorlássportját
ezen a jelentôs sporteseményen.

A verseny legidôsebb résztvevô-
jeként külön elismerésben részesült
Siklósi Lajos sporttársunk, aki bebi-
zonyította, hogy nemcsak múltja,
jövôje is van. Legyen jövôje: ezt kí-
vánjuk a magyar és az almádi vitor-
lássportnak is.

Felber Gyula
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“… Csak jókedvébôl is / Vitéz próbálni indul…”

MMOORRZZSSÁÁKK  AA   DDIIÁÁKK
SSPPOORRTTKKÖÖRR  ÉÉLLEETTÉÉBBÔÔLL
Véget értek a megyei tenisz csapatbajnokság küzdelmei. Diák

Sportkörünk egy nôi (I. osztály)  és egy férfi (III. osztály)  csapatot nevezett
be. Az elôbbiek  2 gyôzelem 5 vereséggel, az utóbbiak 4 gyôzelem 8
vereséggel a mezôny második felében végeztek. A tisztes helytállásért
köszönetemet fejezem ki a benevezett diák és felnôtt sporttársaimnak.
(Megyei I. osztály: Csaplár Klaudia, Csizmadia Bernadett, Duna Eszter,
Hegyi Sarolta – Az iskola volt tanítványai -  Továbbá: Szénási  Péterné szülô
és dr. Farkas Miklósné, Mágori Erzsébet pártoló tagok. Megyei III. osztály:
Nagy Gergely, Zsirai Péter, Ficsor Krisztián - Az iskola volt tanítványai –
Kiss Antal szülô, Kiss Tibor, Kovács Zsombor, Fényes Sándor diákok). 

A Diák Sportkör vezetôsége és tagsága kihasználta a szép ôszi napokat. A
vértanúk emlékére szervezett versenysorozat újabb állomásait hagyta maga
mögött. Általános-közép- és fôiskolai, illetve  dolgozó fiatalok sportszerû
szabadidô  tenisszel  emlékeztek meg 1849 és 1956 vértanúiról. Itt köszönöm
meg Szabó Gyula edzônek, hogy a legkisebbek vetélkedését levezényelte.

Az emlékverseny gyôztesei és helyezettjei:
10-12 évesek - 1. csoportja: 1. Kiss G., 2. Hidegkéti G., 3. Holecz D. és

Fehér M. - 2. csoportja: 1. Berényi K., 2. Takács R., 3. Nagy O.  és Horváth
B., Imre István emlékérmet kapott.

Ifjúsági vegyes csoport: 1. Zsirai P., 2. Kiss T., 3. Kiss A. és Nagy G.
A további csoportok gyôztesei és helyezettjei rajtunk kívül álló okok miatt

a következô számban jelennek meg.
Végezetül  Diák Sportkörünk azon tagjainak, akik már kinôttek a diák

sportból, Ady gondolataival üzenem:
“Bár zord a harc, megéri a világ
ha az ember az marad, ami volt:
nemes, küzdô, szabadlelkû diák.”

Varga László
DSK    sportcsop. vez.

Gyôztesek és helyezettek a 10-12 évesek korcsoportjából

AAAA LLLL MMMM ÁÁÁÁ DDDD IIII AAAA KKKK   AAAA   DDDD OOOO BBBB OOOO GGGG ÓÓÓÓ NNNN
Magyar Köztársaság
Országos Tájfutó
Csapatbajnoksága

N 16 kategória I. helyezett csapata
Szirák Ildikó, Felber Orsolya,
Prill Dóra

Magyar Köztársaság Országos Tájfutó Egyéni Bajnoksága

F  50 kategória: III. helyezett Bikki Sándor, IV. helyezett  Bacsó Attila

F 40 kategória:
II. helyezett
Tóth Károly

N 16 kategória:
III. helyezett:
Kaszás Szilvia

Petôfi Kupa

II. helyezett: Bacsó Attila

Parktájfutó Megyei
Bajnokság

I. helyezett: 
Felber Orsolya
II. helyezett: 
Csizmadia Bernadett
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
2001 okt. 9-én: Ôszi talajmunkák a szôlôkben és kertekben. E.a: Kiss Bé-

la. A szerves trágyázást most kell elvégezni, valamint a szántást, ásást, szôlô
bekapálást, gyümölcsfák telepítéséhez gödrök készítését. A gyümölcsfákról
a moníliás ágakat el kell távolítani, elégetni. A lehulló leveleket lehet kom-
posztálni, kivéve a diófa és vadgesztenye levelét. A füvet 2-3 cm magasság-
ban le kell kaszálni, így tavasszal szebben fejlôdik. 

Gyümölcsösökben a nyulak kártétele ellen hullámpapír bevédéssel véde-
kezhetünk.  Ez a módszer annyiból is jó, hogy a férgek is idehúzódnak és ta-
vasszal a papírral együtt elégethetjük ôket. 

2001 okt. 24-én: Borok fejtése, tárolása. E.a: Árkovics József. Az elôadó
ismertette a borok sajátos tulajdonságait. A bor 1 éves korában a legzamato-
sabb. Késôbb már veszít az aromájából! Nem célszerû  évekig tárolni. Az elsô
fejtést december elején végezzük, majd szükség szerint kénezzük, akkor ka-
rácsonyra szép borunk lesz. Vörösbor kénezéssel óvatosan bánjunk, mert
túlkénezés esetén színvesztés lehetséges. Az eredeti szín kb. 1 hónap múlva
jön  vissza. Borokat lehet színezni sárgás vagy zöldes színre vegyszerekkel,
de nagyon költséges, ezért nem érdemes. Borok szûrését házilag is lehet vé-
gezni, de célszerûbb laboratóriumban végeztetni, ahol pontosabb adatokat
tudnak kimutatni. A borhibák általában kezelési hibákból adódnak. 

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:
2001 okt. 1-én: A háziállatok különös járványos betegségei. E.a: Dr. Tóth

László. Az elôadó ismertette az állatok vírushordozó tulajdonságait. A
kötelezô védôoltásokkal kapcsolatos tudnivalókat. Az állatok járványos be-
tegségei: agyvelôgyulladás, veszettség, száj- és körömfájás, influenza,
salmonella, sertésorbánc, tuberkolózis,  stb. A járványos betegségek átterjed-
hetnek az emberre is. Ha a fenti betegségek tüneteibôl bármit észlelünk, azon-
nal forduljunk orvoshoz.

2001 okt. 15-én: Falugazdászok elôadása aktuális témákról. E.a: Scher
József, Szentesi István. Az elôadók  ismertették, hogy ki lehet ôstermelô és
az ôstermelôi igazolványok elônyeit. Tájékoztatást adtak az eredeti bortör-
vényben történt változásokról, pl. hogy az 500 m2-es szôlôterület 1500 m2-re
módosult, a bor 250 l személyenként, 1000 l-re változott családonként, vala-
mint a bor pincénél való fogyasztásában, a bor szállításában, a zárjegyek al-
kalmazásában történô változásokról. Továbbá ismertették az állam által fel-
vásárolandó földterületekkel kapcsolatos tudnivalókat.

Aki bôvebb felvilágosítást  akar tudni a bortörvényrôl, személyesen érdek-
lôdhet Scher József falugazdánál minden pénteken 8-10 óráig a Balatonalmá-
di Polgármesteri Hivatalban.

A két kertbarátkör nevében: Durst László

Személyszállítás 13 személyes Minibusszal.

Fix és alkalmi fuvarok kedvezô

feltételekkel.

SSSS AAAA LLLL ---- XXXX     KKKK ffff tttt ....

Tel.: 88/596-196, 06-20/943-6037.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket

az “Egyszülôs Klub” következô foglalkozására
Téma: Megváltozott családi szerkezet, szerepváltozások,

testvérkapcsolatok
Elôadó: Szélesné dr. Ferencz Edit

Klinikai pszichológus, egyetemi adjunktus
Idôpont: 2001 november 6. (kedd) 16.30 óra

Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény, Ady u. 2.
(Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat épülete)

A “Szivárvány Játszóklub” ajánlata
az elôadáson résztvevô szülôk gyermekei részére.

Téma: üvegfestés
Helyszín, idôpont megegyezik.

Szeretettel várjuk a szülôket gyermekeikkel együtt.
a Balatonalmádi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Tisztelettel meghívjuk Önt, családját, barátait és munkatársait a
Balatonalmádi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett

köztünk élô amatôr mûvészek
“Kezem nyomán…” címû

kiállításának megnyitójára
Idôpont: 2001 november 14. (szerda) 16.00 óra

Helyszín: Balatonalmádi Városháza Padlásgaléria
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Megnyitja: Czuczor Sándor a Humánpolitikai Bizottság elnöke
Közremûködnek: a Városi Zeneiskola növendékei

A kiállítás megtekinthetô 2001 november 14-tôl november 25-ig
Hétköznap 10-16 óráig, Szombat 9-12 óráig
Megtisztelô jelenlétére feltétlenül számítunk:

A Családsegítô Szolgálat munkatársai

DIABETES CLUB
2001/2002 évi programja

A klubfoglalkozás helye: Balatonalmádi Közösségi Ház

B.almádi Baross G. u 22.

A foglalkozások idôpontja: minden hónap elsô kedden  15 órakor.

2001 szeptember 4.: Téma:  Fénnyel az egészségért “ Bioptron lámpával “
Zepter az egészség és szépség szolgálatában.  Bemutató, fényterápia.
Elôadó:  Kôrösi Béláné Bioptron lámpa konzulens.
2001 október 2.: Téma: Az egészséges táplálkozás követelményei.
Tanácsadás. Elôadó:  Kardosné Deme Márta  védônô
2001 november 6.: Téma: Egészség, környezetvédelem, energiameg-
takarítás. Ökonet termék bemutató. Elôadó:  Kardos Lajosné
2001 december 4.: Téma:  Karácsonyi elôzetes
2002 január 8.: Téma: Hasznos eszközökkel az egészségért. Tuppenware
bemutató. Elôadó:  Pintér Józsefné
2002 február 5.: Téma: Farsang, saját készítésû ételek, italok kóstolása.
2002 március 5.: Téma: Újdonságok, újabb gyógyszeres terápiák a dia-
betológiában. Elôadó:  Dr. Árkai Anna   fôorvos
2002 április 2.: Téma:  Vegetáriánus diéta. Elôadó:  Dr. Nemes Attila
2002 május 7.: Téma:  Egészséget visszaszerzô és megôrzô egészségnevelô
jógatorna. Elôadó:  Kardos Lajos jóga oktató
Kirándulás késôbb meghatározott idôpont alapján.
Minden klubtag részvételére számítunk !!

Tagdíjak befizetése minden foglalkozáson Kardos Lajosné gazdasági
vezetônél.

Dr. Árkai Anna
Fôorvos, klubvezetô
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Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre
10 lakásos társasházban
44-76 m2-es új lakások

16-25 m2-es üzletek

ELADÓK
Értékesítés: 06-30/300-7050

STYLUS  FODRÁSZAT KOZMETIKA

Igényesen kialakított környezetben széles körû

szolgáltatásainkkal várjuk kedves vendégeinket!

- Arc és dekoltázs kezelések Bio Kur és Dr Juga

kozmetikumokkal

- Iontoforézises regeneráló,  ránctalanító kúrák Juga

ampullákkal

- Bioptron fényterápia

- Gyantázás azulénes nyugtató gyantázó rendszerrel

- Allergiamentes szempilla-, szemöldökfestés

- Alkalmi smink
Nyitva tartás: H-K-Sz 11-19-ig

Cs-P 8-11-ig, 14-19-ig

Sz 8-12-ig

Vörösberény, Laposa u. 5.  Tel: 88/432-032.

MEGNYITOTTUNK

AZ  ART CAFÉ  PANZIÓ  ÉS

ÉTTEREM

Szeretettel várja kedves vendégeit!

Menü kiszolgálás

Esti kikapcsolódás

Alkalmi rendezvények

LEGYEN  A VENDÉGÜNK!

8220 Balatonalmádi, József A. u. 37.

Tel/fax: 88-438-017,  06/30-2683-543

Értesítjük Kedves Vendégeinket, hogy az

OR-GOLD szalonban történt tûzeset miatt

átmenetileg a Belle Femme szalonban dolgozunk tovább

Vrkljan Andrea fodrász

Tel.: 06-20/3393-280

Herendi Gáborné Ili kozmetikus, pedikûr, manikûr

Tel.: 06-20/3289-189

Megértésüket köszönjük.

Váltótársaink:

László Melitta fodrász Tel.:  06-20/9108-147

Tolner Tünde kozmetikus Tel.: 06-20/9859-735

A Belle Femme Szalon a Fûzfôi 71-es úton

a Profil mûszaki áruházzal szemben található.

MMMM EEEE LLLL IIII DDDD ÓÓÓÓ RRRR AAAA BBBB aaaa bbbb aaaa bbbb oooo llll tttt
Szabolcs u. 19.

AKCIÓ!

Cipôkiárusítás:

Minden pár 500 Ft
Egyes ruhadarabok 200-500 Ft
Játékok karácsonyig  - 20 % !

Bélelt hálózsák termelôi áron nálunk a legolcsóbban!

Nyitva tartás áprilisig: H-P: 12-17, Sz: 9-13.

Egyéni és társas vállalkozások

teljeskörû könyvelése, munkaügyek intézése,

adóbevallások készítése, üzleti terv készítés,

pénzügyi tanácsadás.

Ügyfeleinknek az elsô hónapra

50 % kedvezményt adunk!

Dorimel Kft. Könyvelôirodája

Bejelentkezés  88/431-503
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Szeretettel hívja, várja Önt a

((((ÁÁÁÁggggnnnneeeessss ))))   BBBBeeeerrrréééénnnnyyyy   RRRReeeessss ttttaaaauuuurrrraaaannnntttt

kiváló konyha, udvarias kiszolgálás,

alacsony árak.

Csoportos és családi rendezvények egész éven át!

Élôzene Pénteken és Szombaton

Jöjjön és legyen a vendégünk!

Ezen kívül közétkeztetéssel is foglalkozunk

Hétfôtôl-Péntekig helyben fogyasztható  és elvihetô.

Balatonalmádi-Vörösberény,  Veszprémi út 106.

T.: 88/432-267, 438-225;  06-30/9169-313.

HHHH OOOO TTTT EEEE LLLL AAAA UUUU RRRR OOOO RRRR AAAA

Örömmel tájékoztatjuk Önöket:
- szeptember 17-tôl elôfizetéses ebédet biztosítunk elvitelre vagy helyben fogyasztással

350 Ft-ért (szombat, vasárnap desszerttel)
- étlapunk továbbra is fél áron áll rendelkezésükre pl. rántott szelet vagy cigány-

pecsenye körettel 490 Ft-ért
November 1-tôl
- téli italárak

pl. csapolt sör (Dreher) egy korsó, 0,5 l = 190 Ft
palackos üdítôk, kávé = 120 Ft

- pénteken és szombaton gyertyafényes vacsoraestek élôzenével, fenti árakon este
hattól minimum éjfélig (asztalfoglalás az 543-200-es telefonon)

- uszodánk pénteken és szombaton 22.00 óráig várja kedves vendégeit
teke, billiárd, csocsó, játékgépek…
sütemények reklámáron…

- rendezvényekre új különtermeink is rendelkezésre állnak (20 fôs és 30 fôs)
December 28, 29, 30, 31 kivételt képez

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. U. 14.
Telefon: 88/543-200 • Fax: 88/543-201 • E-mail: aurora@vnet.hu
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PÁSZTI AUTÓSZALON
mester

AA mmii aauuttóónnkk
SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280

Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,

hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,

Építôk u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fûtés-
szerelô mester

8220 Balatonalmádi,

Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910

Tel.: 88/439-213,

30/9384-453
IInnffoorrmmáácciióóss zzöölldd sszzáámm::

8800//994499--001199

TTeerrvveezzééss,, kkiivviitteelleezzééss
MMáárr 2200 éévvee a lakosság szolgálatában!

2001 október a meglepetések és a szerencse hava

Egész októberben SUZUKI-NAPOK
Tesztutak

Megismerkedhet egy vadonatúj modellel a Suzuki Liana családi autóval.
Ha a Suzuki-napok keretében teszteli a Wagon R+-t és a próbaút után
kitölti a nálunk kapott kérdôívet, máris az Öné egy Suzuki ajándék, és

automatikusan részt vesz a sorsolásokon, melyeken értékes
nyereményekhez juthat.

T E S Z T E L J E

A Pászti Autószalon kollektívája mindent megtesz azért, hogy a

kedves látogatóink jól érezzék magukat.

A mi kis vendégeinket várja a “Brumi land”

ezenkívül sütemény és üccsi!

SUZUKI-NAPOK Sütkérezzen Ön is!

Elérhetôségünk:
Személyesen Veszprém, Almádi út 40.

Telefonon: 88/426-985, 429-788
Interneten: www.paszti-suzuki.hu

e-mail: info@paszti-suzuki.hu

Októberi meglepetés

Liana
A Suzuki legújabb modellje az új kor autója.

Biztos, hogy az egész család beleszeret.

Jöjjön el hozzánk, mi bemutatunk

egy olyan autót, amely megállja

a helyét mindenféle szempontból.

Pászti Autószalon
Veszprém, Almádi út 40.

Teszt vezetésre jelentkezni lehet:

88/426-985-ös telefonszámon
vagy e-mail-ban

info@paszti-suzuki.hu
www.paszti-suzuki.hu



BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
Fôszerkesztô: Vecsey Kiss Mária
Alapító: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
Kiadó: Almádiért Közalapítvány
Tipográfia: Kiss Csaba
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Füzfôgyártelep, Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a

hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,

írásban adják le az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széche-

nyi sétány 1.

November 10. 14-18.00 Szombat

Családi délután a Közösségi Házban
Szórakoztató programsorozat az egész családnak!
Felnôtteknek aktuális és a gyermekeket érintô elôadások, viták
Gyermekeknek játszóház, színes mûsorok, érdekes játékok
4 éven aluliaknak játszószoba
Helyszín: Közösségi Ház

November 15. 19.00 Csütörtök

Filmklub: Veszedelmes viszonyok címû film vetítése
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

November 24. 16.00 Szombat

Hajós Hollanda Éva festômûvész kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Bánffy György színmûvész
Helyszín: Közösségi Ház

November 29. 19.00 Csütörtök

Filmklub: Boszorkányszombat címû film vetítése
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

November 30. 10.00 Péntek

A három kismalac címû zenés bábjáték
Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola

December 1. 15-18 Szombat

Családi délután
Helyszín: Közösségi Ház

December 6. 19.00 Csütörtök

Filmklub: Zabriskie point címû film vetítése
Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

A Balatonalmádi Közösségi Ház  programjából:

Apróhirdetés
„dr. Wilde,  bôrgyógyász, 424-383„

Számítógéppel diplomamunka, ill. bármilyen gépelést vállalok rövid

határidôvel. Érd: 06/30-329-4060

Olasz nyelvbôl fordítást, tolmácsolást, nyelvoktatást vállalok.

Ugyanitt Cannon faxgép és szövegszerkesztôs írógép eladó.

Érd: 88/432-508., 30/994-4442

Mûvészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Novemberi program
Az Új Almádi Újságban november 22-ére meghirdetett diavetítés I.

része elmarad, ez a II. résszel együtt december 20-án lesz a Közösségi
Házban.

Novemberben – 15-én, 18 órától – az AURÓRA szállóban rendezünk
– az önkormányzat támogatásával – zenés irodalmi estet. Ezen
vendégeink: Baranyi Ferenc, Kemény Géza és Vecsey Kiss Mária ver-
seibôl hallhatunk összeállítást. Az irodalmi mûsort ének- és zeneszámok
teszik hangulatosabbá.

Erre az egy alkalomra elhozunk mintegy tucatnyi Vidovszky-fest-
ményt; a bemutatása elôkészíti a decemberi klub-összejövetelünket.

A mûsoros est részletesebb programja lapunk más helyén megtalál-
ható. Szeretettel várjuk nemcsak tagjainkat, hanem minden kedves
vendégünket! Láng Miklós

Vörösberényi Nyugdíjas Klub

2001. november – december eleji programja

November 7-én Klub-nap
14-én 16 órától ÉLET az IDÔS KORBAN  II. rész

ea.: Dr. Piri Ida fôorvosasszony
17 órától ÖTÓRAI TEA

21-én 15 órától Vezetôségi ülés
16 órától “ZÖLD ESTÉK” keretében elôadás
a Balatonfelvidéki Nemzeti Park természeti értékei
ea.: Baross Gábor  geológus, felügyelô
17 órától “ADVENTI  KOSZORÚ” készítés
vezeti: Zsapka Jánosné

28-án Közös program a Polgári Körrel
16 órától a Polgári Kör beszámolója
17 órától Születésnapi köszöntések

December 5-én Klub-nap
Megjegyzés: Adventi koszorú készítésre jelentkezni lehet november 7-én és
14-én a Klub-napokon. A koszorú térítésköteles (önköltséges). 
Csak klub-tagok igényelhetnek koszorút.

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi város Önkormányzata az idei évben is a 70 év feletti
állandó lakosok részére karácsonyi ajándékcsomagot készít. Kérjük az
érdekelteket, hogy az ajándékcsomagot november 15-e és december 10-e
között, személyesen, (vagy megbízott által) a Polgármesteri Hivatal 13-as
szobájában vegyék át. (Munkanapokon 9-15 óráig). 
A Képviselô-testület kéri szíves megértésüket, hogy a csomag-kiszál-
lítást csak igen szükséges esetben tudja megoldani. 

Balogh Csaba
képviselô

“JÖVÔNK  A  CSALÁD”
Tisztelt Balatonalmádiak!

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ünnepélyes faültetéssel tiszte-
leg a Millennium eszméi elôtt. Emlékfánkat november 10-én, délelôtt 11
órakor az Öregparkban, az új játszótér mellett helyezzük el. Ünnepünkre
szeretettel várjuk Egyesületünk alapító, és valaha volt kedves tagjait, család-
jaikat és városunk minden polgárát. 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete elnöksége

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük meg az október 18-i tûzeset kapcsán felénk irányuló
segítôkészséget, együttérzést, amit a város lakói, barátaink, a Tûzoltóság, a
Rendôrség,  és fôként a város Polgármestere dr. Kerényi László úr tanúsított
velünk szemben. 
Tisztelettel: Vrkljan Tihamérné

Mihalecz László

Éretesítjük a Tisztelt Adományozókat, hogy az 1999. évben a DLSB
Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnáziumért számára befizetett
adójuk 1%-át (921 159 Ft) könyvtárfejlesztésre, technikai eszközök vásár-
lására, tehetséges tanulók tanulmányi versenyeken, valamint külföldi tanul-
mányutakon való részvételének támogatására fordítottuk.

a DLSB Alapítvány kuratóriuma

SSaakkkkbbaajjnnookkssáágg
Városi egyéni sakkbajnokság indul a Közösségi Házban heti két alkalom-

mal (kedd, csütörtök 18.00-20.00) 1-1órás játékidôvel. A versenyen részt
vehet minden almádi sakkozó max. 1 osztályig, ezen kívül az a vidéki
sakkozó, aki a KBSE színeiben kíván a jövôben versenyezni.

A verseny pénzdíjas, és egy vándorkupa kerül felajánlásra.
Nevezési díj nincs.
Kezdés idôpontja 2001. november 15. 18.00 óra
Jelentkezni lehet a 88/432-141-es v. a 30/395-0825-ös telefonon.

Fáncsy László
szervezô


