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

SZÖLLŐSI MÁTÉ: A Balaton fényei

Szöllősi Máté

Az almádi parton (részlet)

...Sokezernyi a vibráló fény, 

velük nekem a Hold üzen.

Én csak ülök a hűvös parton, 

Szemem a nagy, csillogó vízen.

...Ketten maradtunk csak ébren: 

a csodás Balaton, meg én, 

a vízen csak nekem táncol, 

és csak velem já tszik  a fény.



P E T Ő F I  S Z O B R U N K  1 0 0  É V E S

1902. július 31-én került sor az Öregparkban Petőfi Sándor mell

szobrának felavatására. A kerek évforduló alkalmából érdemes fel

idézni néhány fontos eseményt és adatot a témával kapcsolatban an

nak előrebocsátásával, hogy az Új Almádi Újság 1995. III. számában 

már ismertetésre került a szobor rövid története.

Az első adat a Veszprémvármegye című hetilap 1899. július 30-án 

megjelent számában található, amely szerint Petőfi ünnepély volt Al

mádiban, aminek „jövedelmét egy felállítandó kisebb Petőfi szobor 

javára“ kívánják fordítani. Ettől kezdve számos hír olvasható arról, 

hogy a rendezvények jövedelmét és a felülfizetéseket a szobor céljára 

fordítják. Mint abban az időben minden, ez a szobor is közadakozás 

és gyűjtés eredménye volt.

A fent említett hetilap 1902. május 11 -én megjelent számában „ Pe

tőfi szobor Almádiban“ címen a következőket írta: „ Almádi Fürdő Rt. 

mulatságainak tiszta jövödelmét tudvalevőleg egy Almádiban felállí

tandó Petőfi szoborra szánta. A csinos kivitelű kis mellszobor már 

megérkezett az ércöntődéből, s f  évi július 31-én lesz az ünnepélyes 

leleplezése Almádiban, amikor az ünnepi szónoklatot dr. Vutkovich 

Sándor a pozsonyi jogakadémia hírneves tanára fogja tartani. “

Az avatás folyamatát a Veszprémvármegye c. hetilap 1902. augusz

tus 3-án megjelent száma részletesen leközli, ezt a cikket másolatban 

mellékeljük annak érdekében, hogy érzékelhesse az olvasó milyen 

nagyszabású esemény volt az akkori Almádi életében a település első 

szobrának leleplezése.

Az Almádi Napok keretében, 2002. július 28-án a Petőfi szobornál 

megemlékezést tartunk, amire ezúton is meghívjuk a város lakosságát 

és az itt üdülő vendégeinket, illetve minden érdeklődőt.

Schildmayer Ferenc

A szobor képe nem sokkal a felavatás után

Petőfi-szobor leleplezése B.-Almádiban.
—  Saját tu dós i tónktó l. —

B.-Almadi, 1902.  j u lius 31.

Az almádii fürdő részvénytársaság dr. Vut
kovics Sándor pozsonyi egyet. tanár indítványára 
hazánk örök emlékü költőjének, Petőfi Sándornak 
Almádiban szobrot emelt. A diszes kiállitásu mell
szobrot j ulius hó 31-én délután leplezték le.

A leleplezési ünnepélyre Veszprémből rend
kivül sokan s a vidékről is számosan jelentek meg.

A leleplezési ünnepély este 6 órakor vette 
kezdetét az uj molón felállitott szobor körül egy
begyült tengernyi közönség jelenlétében.

Az ünnepélyt a szent-király-szabadjai dalárda 
nyitotta meg a Hymnus eléneklésével. Azután dr. 
Vutkovics Sándor jogakadémiai tanár tartott remek 
szép és hazafias beszédet, melyben ecsetelte Petőfi 
életét, gyönyörü szavakban méltatta azt a hervad
hatatlan érdemét, hogy lánglelkével, a haza iránt 
érzett imádatával, vérével megirt dalaival, költe
ményeivel akkor is, a háborus idők zugó fergetegei 
közt, most is és mindenkoron oltárt emelt hazánk 
ifjuságának szivében a hazaszeretet kifogyhatatlan 
ápolására. A minden tekintetben szónoki beszédet, 
melyet Petőfi nagyszerü apoteozisával végzett, a kö
zönség lelkes tapsokkal honorálta.

Ő utána következett azután a különféle egy
letek koszoruinak a szoborra való helyezése szebb
nél szebb beszédek kiséretében, és pedig a buda
pesti Vörösmarty-kör, Veszprém város közönsége, 
a veszprémi Kossuth-kör és végül a veszprémi 
Petőfi-kör koszoruja. Midőn már a szobrot igy 
felkoszoruzták, akkor dr. Óvári Ferencz ország
gyűlési képviselő a szobor-bizottság nevében azt 
egy igen szép buzditó beszéd kiséretében az almádi 
részvénytársaság elnökének adta át és gondjaira 
bizta, ki a szobrot azon igérettel vette át, hogy an
nak gondozását hazafiui örömmel fogja teljesiteni.

Ezután a szentkirályszabadjai dalárda eléne
kelte a „Szózat“-ot s azzal a leleplezési ünnepély 
véget ért.

Az ünneplő közönség este a részvénytársaság 
vendéglőjébe gyűlt egybe társas-vacsorára, mely a 
késő éjjeli órákig eltartott. Az ünnepélyen részt 
vett városunk országgyülési képviselője Horánszky 
Lajos is, továbbá Kolossváry József alispán, dr. 
Véghely Kálmán tb. megyei főjegyző, Takács Ádám 
árvaszéki elnök, Doktorics Sámuel tb. veszprémi 
főszolgabiró, Szeglethy György polgármester, dr. 
Csete Antal városi főügyész és számtalan városi 
képviselő.

Dr. Fenyvessy Ferencz főispán, ki jelenleg 
Berlinben időzik, a szobor-bizottsághoz a követ
kező üdvözlő táviratot intézte:

„A nagy német nemzet hatalmas főváro
sából, hol minden lépésnél fényes szobor hirdeti 
a nép örök háláját a nemzet nagyjai iránt, öröm
mel és büszkén üdvözlöm Almádi lelkes közön
ségét, mely a magyarság és szabadság nagy 
költőjének és vértanujának szobrot emel. Lásson 
e szobor virágzó Almádit és benne mindig a 
maihoz hasonló lelkes hazafias magyar közön
séget. Szivből kivánja Fenyvessy főispán."



Mit susog a nyári nád?
Feltehetőleg sokfélét. Mást hall 

ugyanis a nyaralóvendég és a nádvá
gó, a szakács és az éhenkórász hogy 
a rabsicról meg a halellenőrről most 
ne is beszéljünk. Ezúttal az arany kö
zéputat választjuk, már csak terjedel
mi okokból is: tehát megvizsgáljuk, 
hogy mit lehet kezdeni a konyhában 
a náddal.

Zsolozsmákat zengenek az ínyen
cek a kínai bambuszrügyről, amely 
pedig nem más, mint a tavasszal sze
dett bambusznád friss termése. Lán
dzsa alakú, rózsaszínes átmérője el
érheti a hét centit is, bár az Európába 
eljutó konzervekben mindig kiseb
beknek tűnnek. Legtöbbször hosszú 
szeletekben, vagy pedig vékony csí
kokra vágott formában találkozik ve
le a gyanútlan magyar és amikor 
megkóstolja, el nem tudja képzelni 
mit zabáinak ezen Ázsiában, különö
sen Kínában. Profi szakácsok sze
rint is jellegtelen az íze, de a ropogós 
textúrája meg a rostanyaga érdekes
sé teszi az ételeket. Kis "hazánk talá
lékony konyhautazói alkalmasint 
sárgarépával, káposztával és hagy
maszárral helyettesítették, ámbár 
mindegyiknek volt azért valami jel
legzetes íze. Ezért is - meg a formai 
tökély utáni vágy miatt - metélték a 
hagymaszárat hüvelykujjnyi hosszú
ra és vagdosták meg a végeit éles 
késsel hosszanti irányban. Ezután 
zutty bele egy jeges vizes pohárba, és 
fél órán belül úgy kinyílt, hogy öröm 
volt nézni. Bambuszíze ugyan nem 
lett a szerencsétlen hagymaszárnak, 
a szaga viszont elszállt (mint a 
kiskeszegek többsége, amikor az ide
iglenesen itt állomásozó szovjet ka
tonák még kézigránáttal horgásztak a 
Balatonban), no de megmaradt az 
üde rostanyag meg az illúzió.

Nem csupán a bambusz rügyét 
használták fel a kínaiak a konyhában, 
hanem a nád belét is, amint arról 
„Buddha átugrott a kerítésen” névre 
hallgató fogás tanúskodik. Ez az étel 
tartalmazza mindazokat az ennivaló
kat, amelyeket a föld, a tenger meg 
az égbolt adott és mindezeket kilenc 
rétegben, amelyek mind markánsan 
különböznek egymástól. Tehát a má
sodik réteg a bambuszbél, azaz a 
bambusz belső szövete. Ehhez a re
cepthez azonban még Kínán belül is 
csupán a szecsuáni jó, azt viszont há
rom napig kell főzni... Ehhez képest 
a téli bambuszrügy beszerzése és el
készítése szinte gyerekjáték.

Erre mifelénk is ettek az emberek 
minden ehetőt, amikor a szükség úgy 
hozta: a bojtorjántól a tátorjánig, a 
csalántól a turbolyáig és a 
böngyölétől a sulyomig. Már a hon
foglalás előtt is gyűjtögették eleink a

medvetalpfű gyökereit, amiből zöld
séglevest készítettek. Hosszú múltra 
tekint vissza a tátorján fogyasztása 
is, amit hívtak tatárkának, tatárgyö
kérnek, sőt tatár kenyérnek is. Egye
sek szerint a tatárok tanították meg 
használatára a magyarokat, mások 
meg a török segédcsapatok által ránk 
szabadított vésznek tudják be töme
ges fogyasztását. Amennyire a kora
beli történelmi források sejtetni en
gedik, a tatárok nem kimondott peda
gógiai célzattal látogattak el a Kárpát 
medencébe, hanem hódítani, rabolni 
és fosztogatni, ezáltal a kumiszfo
gyasztás sem az ittlétük alatt terjedt 
el, hanem jóval korábban. Így lehe
tett ez a tátorjánnal is, mert ínséges 
idők voltak előttük is, meg utánuk is. 
A XVI. század óta viszont bevonult 
minden füvészkönyvbe, jórészt 
Clusius ismeretterjesztő tevékenysé
gének köszönhetően. Meg is ritkult 
annyira, hogy a kenesei tátorjános 
védett terület lett, ezáltal a karógyö
kereiből való főzelék, vagy salátaké
szítés ma már nemcsak kulturális 
bűntett, hanem komoly bírósági eljá
rást is von maga után; hiába emlé
kezteti a múlt után sóvárgó konyha
művészeket a klasszikus káposzta 
torzsa ízére.

Aki azt hiszi, hogy később az em
berek már megválogatták az ételei
ket, azoknak a szíves figyelmébe 
ajánlom jóval a Rákóczi-szabadság
harc utáni időkben feljegyzett leírást: 
„A község annyira jutott, hogy ... 
bükkfának, szilfának héjával, revi
vel, kétféle makkal, mogyorófa rü
gyivel, nádgyökérrel, török búza tor
zsával... kéntelenítették magokat tar
tani.”

Ilyetén módon araszolva a nádas 
felé, ne feledkezzünk el a vízparton 
mindenütt megtalálható gyékényről, 
amelynek az ehető gyökértörzsét 
böngyölének hívták. Nemcsak a pá
kászok és a szilaj pásztorok, hanem 
ínséges időkben a falusi népesség is 
szorgosan gyűjtötte és fogyasztotta. 
A böngyöle nem tévesztendő össze 
az angyalbögyörővel, mert az utóbbi 
a burgonyametélt népies neve. A ré
gi magyar nyelv böngyöle szóval je 
lölte a gyökértörzseket és a gumókat, 
amiket inkább sertéseledelnek tekin
tettek később, még akkor is, ha ínsé
ges időkben ráfanyalodtak. A meg
szárított és megőrölt gyökértörzseket 
egyes szibériai népek még ma is 
liszthez keverik.

A tüskés héjú és igen bökős vízi
növényt, azaz a sulymot, a mai napig 
gyűjtögetik mocsaras vidékeken, sőt 
a Balaton környékén is. Valamikor 
kenyér pótlónak használták, de a su
lyom „vizigesztenye” vagy „vízidió”

elnevezése igazi ínyencséget sejtet. 
A héját éles késsel eltávolítva már 
nyersen is eszik amikor még zöld, de 
jó sütve, főzve és télire eltéve. Olyan 
népszerű volt, hogy a halastavakba 
mesterségesen is telepítették. A Tisza 
melletti mocsarakból egészen a le
csapolásukig sok sulymot szállítot
tak távoli településekre is.

Nehogy azt higgye valaki, hogy 
csak a kínaiak esznek meg mindent, 
mert náluk a rossz nyelvek szerint 
mindent megesznek ami mozog, ami 
meg nem mozog azzal fűszereznek. 
Lám a magyarok is sok mindent meg
ettek, ha a szükség úgy hozta: gon
doljunk csak a papsajtra, a sulyomra 
és a tátorjánra. Egy-két finnyás turis
ta még ma is elborzad a 
kakastökepörköltön, mások a paca
lon akadnak fenn, a disznóöléskor 
sütött vérről nem is szólva. Volt már 
olyan amerikai vendégem, aki meg
babonázva meredt a mákos tésztára, 
sőt meg is kérdezte, hogy nem bün
tetik-e a fogyasztását...

Ezért most térjünk át a nádra, 
mert azt már végképp nehéz elkép
zelni, hogy valaha is megették, rá
adásul még ma is fellehetők a nyo
mai. Mit szólnának egy olyan menü
höz, amelyben a következő fogások 
sorakoznak egymás után. (A gyenge 
idegzetűek és a finnyásabbak a kö
vetkező bekezdést ugorják át!)
Pista bátyám nádpálinkája 
Zsenge nádon pöndörített papucs 
Hattyúpörkölt csalafinta nádvágó 
módra
Nádmézes eperfagylalt sózott hó
ban hűtve 

Akár hiszik, akár nem, a sorok 
írója fentieket nem csupán megkós
tolta, hanem szapora nyelvcsettinté
sek mellett meg is dicsérte a helyi 
mester szakácsokat, mert felségesek 
voltak. Pedig a lila nádpálinkától vo
nakodtam egy darabig: már a színe se 
volt bizalomgerjesztő, az illata pedig 
testvérek között is szagnak minősült 
elsőre, node az íze! Talán a kíváncsi
ság győzött meg, no meg a bíztatás 
„aki issza hóttig él”, illetve az a tény, 
hogy minden valamirevaló kocsma 
zárva volt. Szó, ami szó: iható! Fel
fedezője kifigyelte, hogy melyik 
nádszál mellett gyakoribb a pontyka
pás, aztán maga is megharapdálta, 
majd mivel édesnek ízlelte, legott pá
linkafőzésbe kezdett...

A „zsenge nádon pöndörített 
papucs” első hallásra reményt
vesztett hajótöröttek utolsó va
csorájának tűnik, holott a „papucs” a 
Balaton nyugati medencéjében a 
„m ár-n e m -sü llő -d e -m é g -n e m - 
fogas” halnak a szakszerű megneve
zése, errefelé viszont „porció” a

becsületes neve. Szép, zöld nádhajtá

sokat tesznek a tepsibe sűrűn egymás 

mellé, erre kerül a jól beirdalt, besó

zott és fűszerezett „papucs” szalon

naszeletek társaságában, ami aztán 

nád nélkül is derekasan pöndörödik a 

forró sütőben, ámbár nem lesz ilyen 

ízes.

A „hattyúpörkölt csalafinta nád

vágó módra” sem hangzott bíztatóan, 

pedig ezt csak a vacsora végén kö

zölte velem megejtő mosollyal a séf, 

mert én addig vadlibának ettem. A ti

tok közlése előtt azon morfondíroz

gattam, lám lám el lehet készíteni 

vadlibát ehető módon is, csupán 

olyant kell szerezni, amelyik kevés 

telet látott Svédországban... Az igaz

ság pillanata után sem estem kétség

be, mert ami finom, az finom, bár a 

társaság többi tagjának nem volt sza

bad elárulni, pedig felettébb szeret

tem volna! Mostanában úgyis annyi

ra elszaporodtak a hattyúk, hogy ide

je lenne ritkítani őket, mint Szabolcs

ban a varjúfiakat...

Eredetileg erdélyi recept a nád

mézes eperfagylalt sózott hóban hűt

ve, de amióta hat négyzetméteres 

epertermelővé léptem elő, meg nád

mézet is kapok, azóta cefetül ízlik. 

Eleddig a primőr eper meg az akác

méz derék ára mindig visszariasztott 

efféle ínyencségektől, mostanában 

viszont a hűtő szekrényem olyan de

res illetve jeges, hogy akár többször 

is készíthetnék ámbár érdemes a só

zott havat egy kistányérral elválasz

tani az eperfagylalttól, mert nem iga

zán javítanak egymás ízén.

A fentiek után bátran kurkássza

nak csak a megjelent szakácsköny

vekben, mert gunnyaszt azokban 

annyi nádrecept, hogy el sem képze

lik: nádas rablóhús, nádibetyár pe

csenye, a japán nádpasztával bevont 

hal, kínai verébhal a nád között, illet

ve magyar fogas nádhajtáson. Ha pe

dig az italkészítő könyveket bújják 

szívesebben, akkor a brazil „cacha

ca”, illetve a dél-amerikai „gimba” 
mellett ne feledkezzenek meg az iga

zi kubai rum receptjéről sem, mert 

mindegyik nádból készül.

Ezek után pedig becsüljük meg 

jobban a nádat - még nyáron is.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 140. hónapról 
a Városházán

2002. június
Zokon vette néhány 

képviselő, hogy nem biztosítot

tam helyet számukra az 

Eggenfeldenbe, testvérváro

sunkba utazó küldöttségben. 

Szerintem azok a képviselők, 

akik általában nem vesznek 

részt az ünnepségeinken, ha 

mégis, akkor nem állnak a tár

saik közé, hanem kiscsopor

tosan a háttérben kritizálják az 

eseményeket, akik nem osztoz

nak Vörösberény polgáraival 

az iskolaavatás örömében, akik 

a testvérvárosi szerződés 

aláírásakor, Balatonalm á

diban (!), távollétükkel tűntek 

ki, okot adva ezáltal német 

barátaink megütközésének, 

akik csak akkor vannak jelen a 

testületi üléseken teljes lét

számban, amikor egyéni-, és 

csoportérdekeiket kell kí

m életlenül érvényesíteni az 

összvárosi érdekekkel szem 

ben, azok nem is érdemlik meg, 

hogy a városukat képviseljék 

Eggenfeldenben. H elyettük  

meghívtam a küldöttségbe a 

közösség érdekeit kiválóan 

szolgáló civil szervezetek 

néhány tisztségviselőjét, vala

mint iskolánként kettő  diákot 

jutalom képpen, az igazgatóik 

javasla ta  alapján. M eg

győződésem, hogy Balaton

almádi polgárainak többsége 

ebben egyetért velem. Szük

séges azonban, hogy a visszás 

ügyeket más is feltárja, nem

csak én. E llenkező esetben 

fia ta l képviselő társaim úgy 

fognak megöregedni, hogy azt 

hiszik, nekik van igazuk. 

Balatonalmádi -  Öreghegy, 

2002. jú lius 6.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Már első látásra úgy tűnt városatyáink fontosnak tar

tották a június havi testületi ülés (amelyre július 4-én 
került sor), napirendi pontjait, hiszen teljes létszámban 
jelent meg a Testület.

A kiküldött programok megtárgyalása előtt Boros 
László a Péter-Pál napi vigalom támogatóinak és 
szervezőinek mondott köszönetet, egyúttal szót emelt az 
Öreg parkban uralkodó -  szerinte gyalázatos -  állapotok 
miatt. Balogh Csaba a postával szembeni járda mintegy 8 
négyzetméteres szakaszának sürgős aszfaltozását szor
galmazta.

Dr. Kerényi László polgármester a legutóbbi 
képviselőtestületi ülés óta történt fontos eseményekről 
számolt be: május 31 -én a helyi Vöröskeresztes szervezet 
tartott összejövetelt a Sporthorgász Egyesület tanyáján. 
Sajnos ezen az eseményen már nem vehetett részt az 
elnök Tőke Emilné, aki azon a napon hunyt el, emlékének 
egyperces néma felállással adózott minden megjelent. A 
polgármester méltatta a június 4-i trianoni megem
lékezést, a UNITED GAMES itteni június 6-i eseményeit 
és a 29-én kezdődött hagyományos Orvos-napokat. 
Pandúr Ferenc alpolgármester számolt be a bajor 
testvérváros Eggenfelden 100 éves ünnepség-sorozatáról, 
ahol népes küldöttséggel képviseltette magát városunk is. 
Czuczor Sándor a Szigetvári Ifjúsági Fúvószeneker 
Guinnes rekord kísérletéről szólt, miközben a városnak és 
a zeneiskolának szánt ajándékokat átadta. A város 
aktuális közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrkapitányi 
tájékoztatóra nem került sor ezen a napon, az előadó 
váratlan távolmaradása miatt. A bizottságok beszámolóit 
kérdés és hozzászólás nélkül fogadta el a Testület, 
nemkülönben dr. Szűcs Sándor jegyző jelentését a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
Ezt követően adott tájékoztatót Horváth Zsuzsanna a 
Megyei Munkaügyi Központ Balatonalmádi 
Kirendeltségének tevékenységéről. Színvonalas írásbeli 
előterjesztését szóban is kiegészítette aktuális munkaerő
piaci adatokkal, majd kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy csökkent a regisztrált munkanélküliek száma váro
sunkban 1998 -  2002. között. A nem regisztrált 
munkanélküliek számát azonban a hivatal nem köteles és 
nem is tudja nyomon követni. Örvendetesnek tartotta, 
hogy az úgynevezett kényszervállalkozók száma is 
csökkent, köszönhetően a helyi, megyei és regionális 
továbbképző illetve átképző programoknak.

A harmadik napirendi pontban a jegyző értékelte a 
helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátását, amelyet a törvény a települések fela
datává tett 1997. óta. Írásban előterjesztett átfogó 
értékelésében kitért a kiegészítő családi pótlékra, a rend
kívüli gyermekvédelmi támogatásra (amelyben 2001 -ben 
220 gyermek részesült!), a tankönyvvásárlási támogatás
ra és az étkezési térítési díjkedvezményre. Őt követte 
Himáné Matula Klára megbízott intézményvezető előter
jesztése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményi feladatainak ellátásáról. A helyi munkát 
három fő végzi, akiket két külső szakértő támogat 
különös tekintettel a gyermekek családban történő 
nevelésének elősegítésére, illetve veszélyeztetettségük 
megelőzésére. A fenti munkán túl különös gondot fordí
tanak a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére, 
és a családból kiemelt gyermekek visszahelyezésére, sőt 
utógondozásukra is.

Nagy várakozás előzte meg az immáron negyedszer 
napirendre került Városi Kulturális Központ és Könyvtár 
igazgatói állására kiírt pályázatok elbírálását. Az új 
határidőn belül 4 fő nyújtott be pályázatot, akik közül a 
szakmai-szakértő bizottság és a Humánpolitikai 
Bizottság 3 fő meghallgatását indítványozta. Közülük 
Borbáth Erika közvetlenül a Képviselő-testületi ülés előtt 
írásban vonta vissza pályázatát. A fennmaradt 3 pályázó 
közül akkor még csak Gróf Tibor volt jelen (Tari Tibor 
később érkezett), aki írott elképzeléseihez szóbeli 
kiegészítést fűzött. Kerekes Csaba képviselő titkos 
szavazási indítványa után, melyet a Testület elfogadott, 
két eredménytelen szavazás következett. Az ered
ményességhez minősített többséget (minimum 8 “igen” 
szavazatot) kellett volna elérnie akármelyik jelöltnek.

Mivel ez nem sikerült, ezért a szervezeti és működési 
szabályzat értelmében az ülés végén újabb (harmadik) 
szavazási fordulót tartottak.

Hasonlóképpen sikertelen maradt az aljegyzői 
pályázat elbírálása is, pedig több képviselő elodázhatat
lannak tartotta felszólalásában az állás mielőbbi 
betöltését, különös tekintettel a közelgő önkormányzati 
választásokra és az azzal járó többszörösen meg
növekedett feladatokra. A vita során néhány képviselő 
morális kifogást emelt a beterjesztés módja miatt, mivel 
szerették volna megismerni a többi jelentkező pályázatát 
is. A felvetést kategórikusan visszautasította a jegyző, 
mondván, kizárólagos jogköre az aljegyző megnevezése, 
valamint a kettős munkakört az általa javasolt Kovács 
Piroska tudja betölteni. Eloszlatta a félelmeket, hogy a 
városnak a kettős munkakör többe kerülne. Az éles és 
sokszor személyeskedésbe is átcsapó vitát titkos szavazás 
indítványa zárta le annak ellenére, hogy többen a nyílt 
szavazás mellett kardoskodtak, hiszen harmadszor került 
már a Képviselő Testület elé a probléma. A minősített 
többséget 1 szavazat híján ezúttal sem nyerte el a jelölt, 
akinek szakmai felkészültségét senki nem vitatta.

Az aktualitások között elsőként a Városi Kulturális 
Központban nyíló étterem és kávézó bérbeadására 
vonatkozó pályázati kiírás került sorra, amely étteremnek 
elsődlegesen közétkeztetési célokat kell szolgálnia. 
Czuczor Sándor a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
tájékoztatta a jelenlévőket a város általános iskoláiban 
végzett kompetencia-mérés eredményeiről. Az írásbeli és 
statisztikai előterjesztésen túl szóban tisztázta az alapfo
galmakat, és az adatokat értelmezve mondott köszönetet 
mindhárom iskola tantestületének a kiemelkedően jó 
eredményekért. Egyöntetűen támogatták a képviselők a 
vörösberényi általános iskola harmadik napközis csoport 
indítására beadott kérelmét is.

Meglepően hosszú és vehemens vitát váltott ki a káp
talanfüredi strand üzemeltetési szabályzata elleni kifogás 
tárgyalása. Több mint egy órán keresztül hangzottak el 
különböző vélemények és vélekedések, amelyek újfent 
nem nélkülözték a személyeskedő hangnemet. 
Harminckét (!) hozzászólás után a polgármester 
javaslatára a Testület a Gazdasági Bizottság hatáskörébe 
utalta vissza az állásfoglalás kidolgozását, figyelembe 
véve az új jogszabályi változásokat, s amelyről akár rend
kívüli ülésen dönthetnek a képviselők. Talán feloldhatják 
az üzemeltetők és a tulajdonos (azaz Almádi városa) 
közötti vélt vagy valós érdekellentéteket.

Majdnem hasonlóan hosszú vita kerekedett a Yacht 
and Hotels Kft. levele tárgyában, amely a városközponti 
parkoló és sétálóutca helyzetét taglalta.

A képviselők végül a Hotel Tulipán előtti parkolót erre 
a szezonra ingyenessé nyilvánították, s mivel a Baross 
Gábor utca alsó szakaszának sétáló utcává alakítása 
további egyeztetést kíván, a korábbi határozatot vissza
vonták.

Az önerős útépítésekről sokkal gyorsabban döntöttek 
a városatyák, amely az Asztalos Sándor; Pince; Túzok és 
Jégmadár utcákat érinti kedvezően.

A következő napirendi pontnál a határozati javaslat B 
változatát fogadta el a Testület: Virág Gyula forga
lomtechnikai szakmérnök véleményét elfogadva fenn
tartják a Lóczy Lajos tér eddigi forgalmi rendjét. 
Sürgősségi indítványként engedélyezte a Képviselő 
Testület a piac területén történő vásárt (elsősorban antik 
holmik, képeslapok, bélyegek árusítását, cseréjét) pénte
ki napokon július 1. és szeptember 1. között.

A következő három napirendi pont (Baross Gábor út 
11. alatti ingatlan pályázatának elbírálása, vitorlás kikötő 
létesítése a négyméteres partszakaszon, valamint helyi 
kitüntetések adományozása) zárt ülésen történt megvi
tatását követően ismét tikos szavazás következett a 
Városi Kultúrális Központ igazgatói pályázatáról. A két 
jelölt Gróf Tibor és Tari Tibor közül ezúttal sem sikerült 
eredményesen választani. Az időközben eltávozott pol
gármester helyett Schildmayer Ferenc rangidős alpol
gármester irányítása mellett döntött úgy a Testület, hogy 
a pályázatot augusztusban újfent kiírják.
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A hirtelen beköszöntött meleg meg
hozta a bűnözők kedvét is, hiszen ug
rásszerűen megnőtt a nyári szezonra 
jellemző bűncselekmények száma. 
12 betöréses lopás, valamint 10 lo
pást jelentettek be az elmúlt időszak
ban. Ezek a számok ugyan rendkívül 
magasak, mégis azt kell megállapíta
nunk, hogy a tavalyi évben a hason
ló esetek száma majdnem a duplája 
volt. A betöréses lopások elkövetési 
módszerét tekintve egyre több az ún. 
hengerzár töréses eset, ezért különös 
figyelmet fogunk fordítani különö
sen a nappali időszakokban azokra a 
körzetekre, ahonnan a nyaralót bér
lők vagy a lakásokban lakók többsé
ge a partot keresi fel, így az ingatla
nok őrizetlenül maradnak.
A nyári felkészülés jegyében tartott 
polgárőr-rendőr megbeszélésen is el
sősorban az ilyen jellegű bűncselek
mények elleni védekezés volt a leg
fontosabb téma. Ami a lopásokat il
leti, sajnos 5 strandi lopást is bejelen
tettek. Annak ellenére, hogy a stran
dot üzemeltetők folyamatosan fi
gyelmeztetnek az értékek őrzésére, s 
minden strandon van lehetőség arra, 
hogy a nagyobb értékeket képviselő 
tárgyakat megőrzőbe tegyék a ven
dégek, még is szinte bosszantó az a 
könnyelműség, amit az állampolgá
rok tanúsítanak ezen a téren. A leg
utóbb történt lopás során a sértett 
mintegy négy oldalon keresztül so
rolta azoknak a tárgyaknak, eszkö
zöknek a jegyzékét, amelyeket a tol
vaj ellopott tőle.
Sajnos ismét el kell könyvelnünk egy 
gépkocsi lopást, amely módszerében 
semmiben sem különbözik a korábbi 
cikkekben már leírtakról. Valószínű, 
hogy már a határtól lekövették a gép
kocsit, s csak az alkalomra vártak, 
hogy elvihessék. A tulajdonos zárt 
udvarra állt be az autóval, s bízva a 
terület elszigeteltségében, nem kap
csolta be a riasztót. Több rongálásos 
esetről is érkezett bejelentés, kerí
tést, az egyik temetőben a kápolnát, 
illetve kirakatot rongáltak meg isme
retlen elkövetők.
Szerencsére nem csak bűncselekmé
nyek elkövetéséről, hanem bűnözők 
elfogásáról is tájékoztathatom Önö
ket. Több bűnözői csoportot sikerült 
elfognunk, akik lopásból, betörésből 
tartották fenn magukat. Ezzel kap
csolatos az az információ is, hogy is
mételten bebizonyosodott az is, hogy 
a Balaton sajátságos gyűjtőhelye ké
tes elemeknek, hiszen az ismert elkö
vetők Kaposvárról, Pécsről, Buda
pestről érkeztek területünkre, de vol
tak Tiszántúli illetőségű elkövetők is. 
Több olyan bűnöző került látókö
rünkbe, akik kihasználva, hogy több 
helyen folyik építkezés, van lehető
ség alkalmi munkavállakásra, s egy
ben arra is, hogy felderítsék ily mó

don a terepet. Kihasználva a munka
közi szüneteket, az esti, éjszakai órá
kat, több pincét, nyaralót törtek fel. 
Még egy bűncselekményfajtának az 
elkövetőiről szeretnék írni.
A cikkírás időpontjában folytatunk 
vizsgálatot egy Balatonlelle- 
Kaposvári csapat ellen, akik az eddi
gi megállapítások szerint besurraná
sos lopásokat követtek el nem csak 
Balatonalmádiban, hanem Balaton
kenesén, Alsóörsön, a Balaton észa
ki partján több településen. Módsze
rük az volt, - amelyet azért is tartok 
fontosnak ismertetni, hogy a hasonló 
eseteket egy ki odafigyeléssel elke
rülhessük - hogy autóval érkeztek 
meg az adott településre, ezt a 71-es 
úthoz közel eső utcák egyikében 
hagyták, majd strandszerelést öltve 
járták az utcákat. A náluk lévő labdát 
bedobták egy-egy kiválasztott telek
re, és utánamászva győződtek meg 
arról, hogy tiszta-e a terep. Amennyi
ben találkoztak a háziakkal, úgy sű
rű elnézések közepette távoztak. De 
ha a ház lakatlan volt, vagy a lakók 
éppen olyan részben tartózkodtak, 
ahonnan nem láthatták a hívatlan be
tolakodókat, bementek az épületbe, 
és a gyorsan mozdítható dolgokat 
magukhoz véve távoztak. Remélem 
azzal, hogy kivontuk őket a forga
lomból, ez a bűncselekményfajta je 
lentősen vissza fog esni.
Nagyon sok rendezvényt szerveznek 
a város különböző pontjain, amelyen 
a szervezők reménye szerint töme
gek fognak megjelenni. Ezekre ter
mészetesen mi is készülünk. Túl az 
egyenruhás közterületi szolgálaton 
kollégáim civil ruhában is meg fog
nak jelenni annak érdekében, hogy 
kiszúrjuk a bűncselekményeket. Júli
us 1-jétől megérkeznek a régen várt 
megerősítő erők, amelyekkel bizto
sítható lesz az Önök számára is érzé
kelhetően növekedő közterületi 
rendőri jelenlét. Kerékpáros strandi 
rendőrök vigyázzák folyamatosan a 
strandokat, azok környékét, a parko
lókat, a mögöttes területeket pedig 
folyamatos járőrözésekkel kívánjuk 
fenn tartani. Ismét szólnom kell pol
gárőr barátainkról, hiszen ők is na
gyon nagy részt vállalnak ebből a 
munkából. A Megyei Rendőr-főkapi
tányság által biztosított szolgálati 
gépkocsival nagyobb erővel tudják 
segíteni a rendőri munkát.

Minden újságcikkben foglalkoztam, 
különösen az utóbbiakban a közleke
dés helyzetével. Nagyon komoly, ag
gasztó jelenségeket tapasztalunk. Ta
lán a melegnek is köszönhető, hogy 
a súlyos személyi sérüléssel járó bal
esetek száma megduplázódott, s ha
sonlóan rossz a helyzet a csak anya
gi következményekkel járó balese
tekkel is. A 71-es főút városon átve
zető szakasza - különösen a hétvége
ken - zsúfolt, néha lehetetlen körül
mények vannak, amelyet még a fo
lyamatos rendőri jelenlét is csak eny
híteni tud. Sajnos egyre növekvő az 
agresszív, az erőszakosan, a szabá
lyokat durván megszegő vezetők 
száma, amelyre nem szolgálhatnak 
magyarázatul a korábbiakban leírtak. 
Ráadásul egyre többen és többen 
nyúlnak az italhoz vezetést megelő
zően. A cikkírás időpontjában példá
ul négy helyi állampolgárral szem
ben indult ún. gyorsított eljárás, azaz 
ügyüket bíróság elé állítással zártuk 
le. Úgy tűnik, hogy a büntetések szi
gorodása nem rettenti el a vezetőket 
a szabálytalanságoktól. 14 helyi pol
gár ellen folytatunk például a sebes
séghatárok jelentős túllépése miatt

szabálysértési eljárást. Csak emlé

keztetni szeretném Önöket arra, 

hogy e szabálysértés elkövetése min

den esetben a vezetői engedély ide

iglenes bevonásával jár együtt.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén 

is érkeznek hozzánk német rendőrök, 

akiknek elsősorban az lesz a felada

tuk, hogy a hazánkba érkező, és itt 

nyaraló honfitársaikat segítsék, ha 

olyan problémával találkoznak, 

amelynek megoldását tőlünk, rend

őröktől várják. Azt hiszem, mind

annyiunk érdeke, hogy gyorsan és 

zökkenőmentesen bonyolítsuk a kül

földi állampolgárok ügyeit. Ezt segí

tik többek között azok a diáktolmá

csok is, akik a helyszíni rendőri in

tézkedések során tolmácsolnak, s 

működtetik azokat a mini centrumo

kat is, amelyek információs bázis

ként szolgálnak majd a hozzájuk for

dulóknak. Ilyet Almádi város terüle

tén, a Wesselényi strandon fogunk 

működtetni. Reményeim szerint a 

kerékpáros, a gyalogos rendőrök, va

lamint a megnövelt létszámú reagáló 

erők, a polgárőrség és természetesen 

az Önök segítségével egy nyugodt, 

biztonságos szezont tudunk majd 

magunk mögött.

Grúber Sándor r.alezr. 

rendőrkapitány

Polgárőr hírek
Tájékoztatom a lakosságot, hogy június hónapban is folyamatosan tevé

kenykedtek a polgárőrség tagjai. Ebben a hónapban hajnali 2.00 óra körül egy 
újságos pavilon kirámolását akadályozták meg a polgárőrök, és a rendőrség 
megérkezéséig biztosították a helyszínt. Több alkalommal jelezték az illeté
kesek felé a helyi közvilágítás teljes, illetve részleges hiányát. Betörést vagy 
arra utaló nyomokat nem találtunk. Örömmel közlöm, hogy polgárőr gépko
csink megérkezett. Egy fehér színű LADA-NÍVA. A gépkocsi már három he
te folyamatosan közlekedik segítve a polgárőrök munkáját. E hónapban 180 
órát voltak járőrszolgálatban polgárőreink, és azon felül teljesítették a hely
színi biztosításokat. Előre láthatóan a nyári hónapokban a rendőrség informá
ciója alapján fokozott járőr tevékenységet kell folytatnunk. Ennek érdekében 
saját gépkocsikat is beállítunk a járőrszolgálatba. Itt a nyár. A város egyre in
kább telítődik, ezért kérek mindenkit, fokozottan vigyázzon személyes tulaj
donára.

Mivel a polgárőrség adományokból tartja fenn magát, így kérem a he
lyi és nyaraló tulajdonosokat, vállalkozókat, lehetőségük szerint támogas
sák a polgárőrséget. Számla szám:

11748083-20013781 Balatonalmádi Polgárőr Egyesület.
Továbbra is várunk jelentkezőket a polgárőrségbe. Elérhetőségünk: 

06-30-265-5059 mobil számon, a rendőrség 438-711 számon és az ingye
nes 107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, mert e nélkül munkánk nem érné el célját.
Balatonalmádi, 2002. június 19.

Balogh Csaba 
titkár



Megkérdeztük
Zana Andrást, az önkormányzat műszaki osztályának vezetőjét, miért 

nem épül rámpás feljáró a postaépület lépcsősora mellé mozgáskorlátozottak 

és babakocsit tolók részére?
- Új épületek tervezésénél, kivitelezésénél jogszabály írja elő a mozgáskor

látozottak részére is kötelezően biztosítandó akadálymentes közlekedést. A 
postafeljáró mellé tervezett és felszerelt 150 kg teherbírású, ML 104 típusú 

személyemelő lift kielégíti ezt a jogszabályi feltételt. A berendezés a műsza
ki megoldás feltételeinek is megfelel, lassú mozgatású, önvezérlő, alkalmas 
babakocsi felvitelére. Hogy a gyakorlatban hogyan válik be, az majd később 

fog kiderülni. Az újjáépített lépcsőfeljáró közé beterveztek az építtetők egy 
pihenőt is. Annakidején mi a földszintre javasoltuk az ügyfélkiszolgáló-teret, 
de az építtetők a jelen megoldást találták jobbnak. A postaépület műszaki 
átadás-átvétele már megtörtént, a közönség számára történő átadás a hiány

pótlások és a költözködés után várható.
VKM

SZEMÉTDÍJ -  KEDVEZMÉNY
Balatonalmádi Város Önkormányzata 8/2002. (V. 30.) sz. Önkormányzati 

rendeletével módosította a 28/1995. (XI. 30.) Ör. sz. rendeletét, melyben a 
kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 
közszolgáltatás igénybevételét szabályozza.

Jelen módosítás rendelkezik a díjfizetési kedvezményről.
Ez évben augusztus 31-ig lehet a kedvezményt kérni a Polgármesteri Hi

vatalban átvehető “Kérelem” formanyomtatványon.
Ügyintézés a földszint 12/A. számú szobában Hétfő-Szerda 8-15 és

Péntek: 8-13 óra között.
Díjfizetési kedvezményben az részesülhet, aki 

egyedülálló, balatonalmádi állandó lakos,
• ez év január 1. napjával betöltötte a 70. életévét,
• legalább 10 hónapig életvitelszerűen Balatonalmádiban lakik,

igazolja a megállapított díj 50 %-ának befizetését (befizetett csekk be
mutatásával).

A díjkedvezményre való jogosultság nem függ a kérelmező jövedelmétől. 
A benyújtott kérelmet a Polgármester bírálja el és 30 napon belül a kérel

mezőt értesíti döntéséről.
A kérelemben leírtak valótlansága esetén a kérelmező kizárja saját magát 

a további években a kedvezményből.
Az elutasított kérelmek elleni fellebbezést a Képviselő-testület bírálja el az 

illetékes bizottság véleményének figyelembevételével.
Kérem, hogy a határidőt pontosan tartsák be a tisztelt kérelmezők !

Dr. Szűcs Sándor 
jegyző

A Salmonella fertőzés 
megelőzése 

mindennapi életünkben!
A Salmonella jelen van életünk szinte minden területén. Meg kell tanul

nunk ellene a védekezést, hogy megelőzzük a megbetegedést, és védjük csa
ládunk és a magunk egészségét!

A hazai állatállomány egy része Salmonella kórokozóval fertőzöttnek te
kinthető. Elsősorban a baromfihús, a tojás, de a sertés és marhahús is lehet 
Salmonellás. Az állati eredetű élelmiszerek mindig különleges kezelést igé
nyelnek! Már bevásárlásnál el kell különíteni a tojást a kenyértől, de ugyan
így a nyers húst is. A hűtést igénylő élelmiszereket hazaérkezés után azonnal 
tegyük hűtőszekrénybe, jól elkülönítve zárt csomagolásban. Lehetőleg tiszta, 
friss, ép tojást vásároljunk és használjunk fel! A tojást ne mossuk meg mielőtt 
hűtőszekrénybe tennénk! CSAK felhasználás előtt fertőtlenítsük! Fertőtlení
tés: 1 liter víz, 0,2 dl Hypó, 5-10 perces áztatás és folyóvizes öblítés. A tojás
ban ép héj esetén is lehet kórokozó! Kerüljük a nyers tojásból, nyers húsból 
készített ételeket, a kevésbé hőkezelt, hirtelen átsütött húsokat. Ilyen ételek: 
tatár beafsteak, angolos sült, majonézes hidegsaláták, lángolt kolbász, tojásos- 
túrós palacsinta, stb. Ha ragaszkodunk ezekhez az ételekhez, megfelelő sava
nyítást, vagy utólagos hőkezelést javasolunk. Addig süssük-főzzük a húsos to
jásos ételeket, amíg a belsejük is eléri a 80 °C hőmérsékletet. A Salmonella 
szobahőmérsékleten gyorsan szaporodik és a készétel lassú hűtése is kedvező 
számukra.

A háziasszonyok többsége nem tud róla, hogy a Salmonellás élelmiszerek
kel a konyhai műveletek során az egész konyhát fertőzhetik. Ne használjunk 
azonos vágódeszkát, kést, edényzetet, a nyers hús és a készétel feldolgozásá
hoz! A szennyezett munkafolyamatok -  tojás feltörés, nyers hús szeletelése, 
zöldségtisztítás -  után alapos fertőtlenítés (Ultra-Sol) kézmosás mellett a 
konyhai eszközeinket, a mosogatómedencét és a csepegtetőtálcát is mossuk 
tisztára és fertőtlenítsük.

Rendkívül fontos a kézmosás, WC használat után, étkezés előtt, állatok si
mogatása után, ugyanis a Salmonella kórokozót székletünk tartalmazhatja. A 
különböző konyhai műveletek között is nagyon fontos a gyakori kézmosás. A 
Salmonella fertőzés közvetítői a rovarok és rágcsálók, ezért ellenük is véde
keznünk kell. A Salmonella fertőzés megelőzhető, ha több gondot fordítunk 
személyi higiénénkre.

Szentesiné Gergely Mária 
Egészségfejlesztő

Tilos az égetés!
A nyári szezonban július 15. és szeptember 1. között tilos a kerti hulladék 

és avar égetése !
Javasolt kezelési módok a komposztálás, azonnali beásás, beszántás, ki

sebb mennyiség, vagy diólevél esetén a települési szilárd hulladékkal együtt 

gyűjtve.
Kivétel: növény-egészségügyi szempontból határozattal előírt megsemmi

sítési kötelezettség esetén a Jegyző által kijelölt helyen kell a beteg növényi 
részeket elégetni. Abban az esetben, ha kertünk növényein karantén-kötelezett 
megbetegedést észlelünk (pl.: tűzelhalás az almatermésűeknél) azonnal érte
síteni kell a területi növény-egészségügyi felügyelőt: Bíró István, telefon: 06- 

20-411-02-94.
Az égetési tilalom megszegése helyszíni bírságot, szabálysértési eljárást 

von maga után.
A kellemes nyár érdekében figyeljünk a fent leírtak betartására!

Némethné Kovács Júlia 
környezetvédelmi referens

V Á L T O Z Á S  !
A zaj- és rezgésvédelem központi szabályozása a 8/2002. (III. 22.) KöM- 

EüM együttes rendelettel megváltozott.
Kimondja, hogy a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklám célú, 

közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvény üzemi létesít
ménynek tekintendő és azzal azonos módon szabályozott.

Balatonalmádiban a nyári időszakban (május 1-augusztus 31) reggel 8.00 
és este 22.00 óra között a zajterhelési határérték a zajtól védendő területeken 
45 dBA, éjjel 22.00 és reggel 8.00 óra között 35 dBA.

Helyi szabályozás értelmében a szabadtéri hangosító berendezés 24.00 órá
ig üzemeltethető, kivéve azok az alkalmi, közterületi, jelentős városi esemé
nyek, melyekre a polgármester felmentést adott.

Különösen figyeljünk a helyi szabályozásban biztosított szieszta időszak 
védelmére, mely szerint a nyári időszakban vasárnap és ünnepnapokon 13.00-
16.00 óra között mindennemű zavaró zaj okozása tilos !

A fűnyírás, favágás és más nagyon fontos házkörüli munka végzése nem 
javasolt ebben az időpontban!

A központi jogszabályváltozás lehetőséget ad arra, hogy az alkalmi (egyszeri) 
rendezvényre eseti túllépés engedélyezhető maximálisan 10 dBA mértékben.

Kérem az üzemeltetőket, rendezvényszervezőket, hogy a jogszabályban 
előírt kérelmet a rendezvény előtt 30 nappal nyújtsák be a Jegyzőhöz !

A jogszabályellenesen folytatott tevékenység annak korlátozásával jár.
A tartalmas, szép szezon nem marad el, ha egymásra figyelmesen, türel

mesen tesszük a dolgunkat.
Némethné Kovács Júlia 

környezetvédelmi referens



Berényiek 7. Országos Találkozója
Értesítem az érdeklődőket, hogy a találkozóra 

Iharosberényben kerül sor 2002. augusztus 10-11 -én

Program:
2002. augusztus 10.
• Indulás a Vörösberényi posta előtti térről: 7 órakor 

Érkezés Iharosberénybe kb.11 órakor 
Szálláshely elfoglalása, ebéd 12 órakor
Kaszói kisvasutazás 14 órától 
Szőlőhegyi szekerezés 17 órától
Berényi dáridó kijelölt pincénél cigányzenészekkel 20 órától 
Szálláshelyre utazás, szállás Nagykanizsán kollégiumban 

2002. augusztus 11.
• Reggeli 8 órakor, utána szabadprogram a vendéglátó kísérő vezetésével 

Szentmise Istentisztelet 10 órától a helyi római katolikus és evangé
likus templomban
Küldöttségek konferenciája 10 órától 
Ebéd 12 órától

• Helyi kötődésű képzőművészek tárlata a művelődési otthonban 13 órától
• A települések művészeti bemutatója, bemutatkozása 14 órától 

Néptáncbemutató, táncház 18 órától
Részvételi díj:
A Vörösberényi Polgári Kör hozzájárulása mellett: 3000 Ft/fő 
Jelentkezni lehet: 2002. augusztus 5-ig a vörösberényi kultúrházban 
Hétfőtől-Péntekig 16 és 18 óra között. Tel.: 431-353, 
vagy Mester Ferenc szervezőnél Mester Ferenc

szervező

GUINESS rekord a Balatonon
Ilyet még nem látott a jó öreg Balaton! Június 21-én 00 órakor indult re

korddöntő útjára a balatonföldvári kikötőből a Hévíz motoros hajó, fedélze
tén a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar tagjaival. Az 51 fős társaság (11 éves
től 27 évesig, fiúk-lányok vegyesen) beharangozott és eltökélt szándéka sze
rint 24 óra alatt 22 koncertet adnak 22 kikötőben.

A figyelemre méltó eseménynek természetesen előzményei is voltak. 2001 
tavaszán 12 Baranya-megyei városban 13 koncertet tartottak 24 óra alatt, új 
fejezetet nyitva a Guiness Rekordok Könyvében. Egy holland zenekar még ta
valy ősszel visszaszorította őket a második helyre. Mi sem természetesebb, 
hogy a szigetváriakhoz hasonló ambiciózus társaság nem nyugodhatott bele a 
vereségbe, ezért gyorsan kiötlötték a balatoni körútat. Deichler András kar
nagy és Szűcs Csaba a Szigetvári Fúvósokért Alapítvány kuratóriumi elnöké
nek hathatós közreműködésével vált valóra az álom, amihez a Tó körüli tele
pülések segítsége is hozzájárult.

Almádiba este 9 óra 10-kor érkezett a hajó s a húszperces remekbe szabott 
kis koncertet (amit az akkor már meglehetősen fáradt ifjak produkáltak), a mó
lót zsúfolásig megtöltő közönség vastapsa kísérte. Ezek után már csak a hite
lesítési ív aláírása volt hátra. Czuczor Sándor a Humánpolitikai Bizottság el
nöke és ifjabb Szabó Zoltán látta el kézjegyével az okiratot. Fél tízkor elkö
tött a Hévíz és a parton maradók lelkes bíztatásától kísérve indult a követke
ző állomás, Kenese felé.

Azóta eltelt néhány nap s már tudjuk, a rekordkísérlet sikerült.
Még éjfél előtt megtartotta utolsó 22. előadását a Szigetvári Ifjúsági Fú

vószenekar Siófok kikötőjében. Nagy Ferenc

KIMAGASLÓ EREDMÉNYEK 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁINKBAN

Városunk 5. évfolyamos tanulóinak olvasás-szövegértését illetve matema
tikai műveltségét is felmérte az Oktatási Minisztérium és az Országos 
Közoktatási Szolgáltató Intézet által végzett országos kompetenciamérés 
2001-ben. A most nyilvánosságra hozott országos statisztikában a kiválasztott 
félezer általános iskola közül az 5. és 17. helyezést érte el a Györgyi Dénes 
iskola, 11. és 5. helyezést a Váczi Mihály iskola, valamint 65. és 71. helyezést 
a Vörösberényi iskola. Ez az eredmény egyértelműen alátámasztja a helyi 
pedagógiai programok eltérő kínálata által biztosított tanári és tanulói ered
ményességet, amely eltérő utakon és módszerekkel is elérhető. Különösen 
nagyra értékelendő ez a teljesítmény annak a ténynek az ismeretében, hogy 
más települések még a 150. körüli helyezéseket is hatalmas sikerként 
könyvelték el. A Humánpolitikai Bizottság köszönetét fejezte ki mindhárom 
általános iskola igazgatójának a június végi ülésén, amelyen az országos 
statisztika eredményeit részletesen elemezték.

FIGYELŐ
•  A trianoni békediktátum aláírásának 82. évfordulójáról Bálint Sándor -  a Konzervatív Kör el

nökének -  szervezésében emlékeztünk meg június 4-én az Öregparkban. Az emlékbeszé
det Sebő József -  a Padányi Bíró Márton Katolikus Gimnázium Brusznyai-díjas tanára mond
ta, közreműködött: Bors Kata, Varga Borbála és Kiss György.

• A Vizer Júlia -  Hunyady István festőművész házaspár képeiből a veszprémi Képcsarnok, 
Wolf Art Galéria szervezett kiállítást. A festmények június 6 -  30-ig voltak láthatók a Dési 
Huber teremben.

• Az Ünnepi Könyvhét alkalmából került sor az Új Horizont kulturális folyóirat június 5-ei és
6-ai rendezvényeire, melyeken Ágh István Kossuth-díjas költővel és Bertalan Zoltán mér
nök-íróval találkozhattak az olvasók egy író-olvasó találkozón és egy könyvbemutatón.

• A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület és a Társalgó Kör közös rendezvénye volt a 
június 28-30-ig tartó Péter-Pál napi vigadalom. Az értékes folklór-program népi kismes
terség bemutatót és népművészeti vásárt, népzene-, néptáncbemutatókat, színielőadá
sokat, játszóházi és táncházi programokat tartalmazott.

• Dr. Mikola István volt egészségügyi miniszterrel, valamint hat kórházműködtető városi ön- 
kormányzat polgármesterével aláírták a Megyeházán a Veszprém-megye egészségügyi el
látó rendszerének korszerűsítése érdekében tervezett Modellkísérleti Program Együttmű
ködési Megállapodást.

• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja egy MRI -berendezés működtetésének 
finanszírozását a Csolnoky Ferenc Kórház -  Rendelőintézet részére.

• CD lemezt adtak ki a tavaly decemberben elhunyt költő, Kemény Géza -  Csejteiné Riz Ilo
na által megzenésített -  vereseiből a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány támoga
tásával.

•  250 ezer forintos alaptőkével “Csontváry Gyermekalkotói Díjat” alapított tehetséges tanu
lók évenkénti jutalmazására egykori iskolájában, Zalahalápon Szöllősi Máté művésztanár -   
az iskolák művészeti tantárgyainak fontosságát hangsúlyozva a személyiségfejlődésben.

•  Augusztus 1 -2 0  között a Veszprém Városi Művelődési Központ szervezésében idén is 
megrendezik a Veszprémi Nyári Fesztivált, amelynek programjai: nemzetközi kórushang
versenyek, táncszínházi előadások, várszínpadi és zenélőudvari koncertek, népművészeti 
vásár, reneszánsz vacsoraestek, filmvetítések. Újdonság a Roma-nap cigány-együttesek
kel és naiv festőkkel.

• Varga Tamás balatonalmádi cukrászmester nyerte el a vándorkupát a Magyar Cukrász Ipa
rosok Országos Ipartestületének vetélkedőjén Velencei-álom nevű fagylaltkompozícióval.

• Félmilliárd forintnak meghaladó összeget költött a MÁV Rt. a Balaton-part vasúti közleke
désének fejlesztésére.

• Balatonalmádiban a 71 -es főúton igazoltató rendőrt gázolt egy követési távolságot be nem 
tartó, szabálytalankodó autós. A rendőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

• Balatonalmádi és a környező települések nyugdíjas pedagógusait ünnepelték 2002. június 
3-án városunk egy hangulatos vendéglőjének árnyas fái alatt. Pedagógusnap alkalmából a 
“Váci Mihály” Általános Iskola diákjai és énekkara, - Cservenyák Judit tanárnő irányításá
val -  kedves műsorral lepték meg az ünnepeiteket. Az elmúlt évek szép emlékeit idézve 
mondott köszöntőt dr. Kerényi László polgármester. Június 26-án pedig Szabó Béláné a ru
bin diplomát kapta kézhez. A kitüntetést a Humánpolitikai Osztályról Cziráki Mariann okta
tási referens adta át szerető szavak kíséretében.

• A Balaton környékén megválasztott országgyűlési képviselők lobbi-csoportot alapítottak. 
Bóka István, Grúber Attila, Lasztovicza Jenő, Manninger Jenő és Herényi Károly képvise
lők június 6-án tartott sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy pártállástól függetlenül a 
csoportba várnak minden olyan képviselőt, akinek szívügye a Balaton. A képviselők fel kí
vánnak lépni az M7-es autóút továbbépítése és a Balaton-törvény felülvizsgálata érdeké
ben. Fontos feladatnak tekintik a nem megfelelő jogszabályok módosítását és a Balaton 
Fejlesztési Tanács munkájának támogatását.

•  Az Új Almádi Újság ebben a hónapban két olvasói levelet kapott, melyekben városunk pol
gárai segítségünket kérték: a káptalanfüredi “Kis-Strand” személyzetének kifogásolható vi
selkedésével és a vendégek előtti megjelenésével, valamint az Álmos utca és a Fűzfői út 
sarkán letelepedett vidámpark ügyével kapcsolatosan. A hozzánk küldött leveleket intézke
dés végett eljuttattuk az illetékes hatósághoz, illetve mindkettő megtekinthető szerkesztő
ségünkben (Városháza, 2. emelet).

• A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium történetének legnagyobb létszámú osztályai tet
tek - egy tanuló kivételével - sikeres írásbeli és szóbeli érettségit vizsgát májusban és 
júniusban. Az érettségi bizonyítvánnyal együtt 6 tanuló kapott angol középfokú és 68  
pedig felsőfokú C-típusú állami nyelvvizsgát. Érettségi tantárgyi átlaguk 4, 15 volt. A 
Keresztes-vendéglőben tartott hangulatos bankettjükről a Veszprém Megyei Napló kép
riportban számolt be.

• Elegáns kétnyelvű kiadvánnyal lepte meg a várost a most érettségizett 13. A és 13. B 
osztály, amelynek borítóján ott díszeleg a pecsét „Accepted", azaz „elfogadva" - bár 
fordítható „engedélyezve" szóval is. A 15-tagú szerkesztő bizottság lelkes irányítói, Vogel 
Dávid és Kovács Áron, portrékat, statisztikai adatokat és ünnepi pillantokat rögzítettek 
64 oldalon az 1 9 9 7 -2 0 0 2  közötti évek alatti diákéletből. Színesen, vidáman és értékeket 
kiemelve köszöntik a gimnáziumot, a várost és a megyét - azaz szponzoraikat, akiknek 
a megjelenés anyagi támogatását is köszönhetik.

• Vándor Orsolya tanárnő és Németh Kinga tanuló vezetésével 14 tagú gimnáziumi 
küldöttség kapott meghívást Londonba a Hartley Centerbe, ahol július 15 és 27 között a 
metropolisz kulturális kínálatát térképezik fel svéd, litván, francia és spanyol csoportok 
társaságában. Tevékenységüket figyelemmel kíséri a BBC és a helyi sajtó is. Juhász 
Ágnes tanárnő kéthetes oxfordi tanulmányutat n y e r t , ahol hazánkat képviseli több m a
gyar kollégával együtt a művelődéstörténeti konferencián, amelyet az I. B.S. szervezett. 
Az egyetemi város intézményein túl megismerkedik Oxfordshire nevezetességeivel. 
Ujszásziné Hudivók Erzsébet és Várkúti Anna tanárnő vezetésével Észak Olaszországba 
utazott a gimnázium 12 tanulója, ahol Tortonában az Európa Únió „ Fiatal Nők Életsílusa" 
tanácskozásán vesznek részt Magyarország képviseletében.

• A gimnázium észak- walesi tesvériskolájának, a moldi Ysgol Maes Garmon középiskolá
nak 22 tagú küldöttsége tesz látogatást Magyarországon július hónap folyamán, amikor 
Budapest, Balatonalmádi és Veszprém megye történelmével, intézményeivel és 
nevezetességeivel ismerkednek. A közel tízenötéves kapcsolat kiépítésének az alapgon
dolata egyrészt a kétnyelvűséggel kapcsolatos tapasztalatok, másrészt a 19. századi brit 
gazdasági és politikai folyamatok modellezése Közép-Kelet-Európában.



Találkozásaim 
Kósa Györggyel

Kósa Györggyel a balatonalmádi Lovas család révén ismerkedtem meg. 
Magam mint a megye zenei referense kerültem kapcsolatba a zongoratanár 
Lovas Józseffel, majd édesanyjával, “Annus nénivel”, aki fogalom volt, 
egyedülvaló jelenség abban, ahogy maga köré gyűjtötte a “szolfézsra érett” 
kisiskolásokat. A zeneoktatói munkaközösség év végi vizsgái biztosául kér
te fel Kósa Györgyöt, aki nyaranta el is jött vizsgáztatni a gyerekeket, szig
nójával látva el bizonyítványaikat, így a mieinket is. Így találkoztam vele én 
is. Sokféle beszédtémáink közül kettő ragadott meg igazán, zenéje, és ami össze
függ ezzel, életmódja, ismertsége. Az egy-egy műve kapcsán “megdicsért” 
Kósa, sohasem volt zajosan sikeres, ritkán kapta meg a neki kijáró elisme
rést. A 70-es (!) években is meg-megnyilatkozott mellőzöttségének a hangja, 
holott hihetetlenül sokat és sokfélét alkotott. Életműve nem sommás, nem 
rendezhető “szabályos” korszakokba. Zenéjében szinte minden esetben van 
valami “zenén kívüli” elem, indíték. A zene mindennapos tevékenység volt 
számára, a komponálás pedig nem valamiféle elragadtatás vagy rendkívüli 
pillanat. Élete tragédiákkal teli eseményeit is mintegy zenéjével kommentál
ja. Ez a mindenkijétől eltérő művészet sarkallt arra, hogy titka megfejtése cél
jából ismételten felvegyem a kapcsolatot kisebbik fiával, az ugyancsak zene
szerző-zongorista Kósa Gáborral, aki 1999-ben kelt válaszában írja, hogy “az 
összes általad említett darab kézirata a birtokunkban van, a XX. századi fres
kó nyomtatott példányával is rendelkezünk. Az Őszikék Gregor által énekelt 
zenekar-kíséretes változatának nálam van a partitúrája, de a zenekari anyag 
hollétéről én sem tudok.” Ez utóbbi mű zenekari változatát a mester kérésem
re írta egyik Országos Kamarazenekari Fesztiválra, amit nagy sikerrel be is 
mutattunk Veszprémben.

Kósa számára elvileg mindenből lehetett zene. Ez a nyelv mindennapos 
volt számára. Ebben állt univerzalitásának titka. Nem szerette a zajt, a csend 
és meditáció kötötték le alkotói világát. Két kórusművének kéziratát hagyta 
rám, egy Stabat Mater-t és a “XX. századi freskó” címűt. Ezek látszólagos 
könnyűségük ellenére igen komoly feladat elé állítják az előadót. Az egyik 
prominens veszprémi énekkart hiába kértem megtanulásukra, karnagy-bará
tom nem vállalta.

Kósa Györggyel való kapcsolatom csaknem folyamatossá vált. Így báto
rodtam arra, hogy 1976-ban arra kértem, találkozzék személyesen is a veszp
rémi közönséggel, és szóban is kommunikáljon velük. A mester -  örömöm
re -  vállalta ezt a beszélgetést, amelyet jómagam vezettem, és amely -  hang
lemezzenével illusztráltan -  igen sikeresnek bizonyult. A zongorista Kósa 
György személyes hangszerjátéka alapján alkothattam véleményt arról, mi
lyen is ez a zene? Időleges mellőztetéseinek egyik oka éppen zenéjének kü
lönlegességében rejlik. Abban nevezetesen, hogy a Kodály-tanítvány és a 
Bartókkal együtt zenélő mester a “két nagy” ellenére is valami egészen mást 
produkált, azaz úgymond nem felelt meg az általános várakozásnak. Zenéje 
minden stil- és formabeli megkötöttségtől mentesen, szabadon szárnyal. Nem 
követi a népdalfeldolgozókat sem, de Schönberg vagy Strawinsky sem hat rá. 
A maga hangját hallatja.

Kósa Györggyel egy-két kivételtől eltekintve Lovasék almádi villájában 
találkoztunk legtöbbször. Egyik itteni, talán legutolsó alkalom volt az, ami
kor Szabó Magda “Kiálts város!” című regénye szövegéből alakított librettó
jára készült operáját játszotta el nekem zongorán. Felemelő érzés volt az idős 
mestert a zongoránál látni olyképpen, mint aki nem kész művet “prelegál”, 
hanem félig még alkot, “kóstolgatja” eszközeit, mérlegeli a zenei kifejezése
ket.

Kapcsolatunk csaknem barátsággá fejlődött. Egyszer egy veszprémi vár
beli séta alkalmával némán mentünk egymás mellett, míg különös mondattal 
törte meg a csendet: “úgy szeretnék most egy nagyot kurjantani!” Kapcsola
tunk nem szorítkozott Almádira és Veszprémre, ugyanis Kósa -  részben vi
szonylagos mellőztetésének ellensúlyaképpen -  budapesti Maros utcai laká
sán kamarakoncerteket tartott. Ezeken többször részt vettünk feleségemmel. 
A zenetörténeti jelentőségű alkalmakon egy sor Kósa-mű hangzott el olyan 
prominens művészek közreműködésével, akik felismerték és elismerték Kósa 
György alkotásainak értékeit. Itt ismerkedtünk meg egyebek mellett Keönch 
Boldizsár énekművésszel is, aki nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel foglal
kozott Kósa énekre írt alkotásaival.

Írásom apró adalék egy nagy szellemről, akit az almádi zeneiskola név
adójául választott, és aki meghatározó élmény és emlék marad számomra.

Szelényi Pál

KBTT -  Zoboralja 10 éves 
jubileumi találkozó

2002. május 24-26 között jubileumi találkozó keretében ünnepelte meg a 
Zoboraljai Községek Regionális Társulása és a Kelet-Balatoni Területfejlesz
tési Önkormányzati Társulás együttműködésük 10 éves évfordulóját. A kap
csolat települések között (pl. Almádi- Nyitragerencsér, Papkeszi -  Zsére, Litér
-  Berencs) és a kisrégiók szintjén is aktív, a tíz év alatt események, ren
dezvények sokasága jelzi életképességét.

A vendéglátó -  15 települést tömörítő -  Kelet-Balatoni kistérségben a 15 zo
boraljai magyarlakta helységet Szlovákiából nyolcvan fős küldöttség képviselte.

A két társulás közös ünnepi közgyűlését Királyszentistvánon tartották, ahol 
tíz évvel ezelőtt a két fél aláírta az együttműködési megállapodást. A faluház 
feldíszített nagytermében Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke 
méltatta elsőként a két kistérség példaértékű kapcsolatát. A társulások elnökei, 
Finta Rudolf és dr. Kerényi László beszédükben elismerően szóltak az elmúlt 
tíz év kapcsolatot erősítő eseményeiről, arról, hogy a két kistérség közötti 
eredményes együttműködés hidat alkot ember és ember, település és település, 
ország és ország között. Majd az igaz barátság, a magyar és magyar, magyar 
és szlovák nép közötti valódi megértés szellemében a kistérségek közötti 
további együttműködést megerősítő okiratot írtak alá az elnökök. A köz
gyűlésen a Vilonyai Asszonykórus, a nyitragerencséri citerazenekar és a 
cétényi férfikórus adott nagy sikert arató ünnepi műsort. A jubileumi találkozó 
tiszteletére megrendezett szőttes-kiállítást Ertl Pálné, Litér község pol
gármester asszonya nyitotta meg.

Koraeste a balaton
fűzfői Művelődési Köz
pont és Könyvtár szín
padán mutatkoztak be a 
két kistérség művészeti 
együttesei. Fellépett a 
Pannónia Citerazenekar 
Küngösről, az Őszirózsa 
és a Sorstárs népdalkör 
Papkesziről, a Balaton 
Népdalkör Balatonfűzfő
ről, és az Alsóbodoki 
asszonykórus. Az együtt
működés szép példájaként közös programot mutatott be a litéri Zöldág és a 
berencsi ifjúsági néptánc együttes.

Este a vendégek -  a balatonfűzfői önkormányzat jóvoltából -  operett gála 
műsort tekinthettek meg.

Szombaton nagy érdeklődés kísérte az almádi sportpályán a Zoboralja- 
KBTT kispályás focimeccset, ami végül a vendégek győzelmével zárult. 
(Nagy baj azért nem esett, a két csapat a győztesnek járó sörök elfo
gyasztásával megkezdte a felkészülést a visszavágóra.) Este a vörösberényi 
Polgári Kör és Vöröskereszt szervezetek tagjai szerveztek kitűnő, vacsorával 
egybekötött táncmulatságot a résztvevőknek.

Vasárnap a káptalanfüredi erdei templomban katolikus szentmise részesei 
volta k a vendégek. Majd a vendég művészeti együttesek Balatonkenesén a 
szabadtéri színpadon mutatták be műsorukat a Kodály Zoltán Kistérségi 
Dalostalálkozó keretében. A programsorozat -  a kissé viharossá váló 
Balatonon -  egy balatoni hajókirándulással zárult.

A jókedvű jubileumi találkozón a régiek mellett újabb barátságok 
szövődtek, új tervek és elhatározások születtek, s a résztvevőkben 
megerősödött: a társulások szintjén szervezett alkalmak segítik a települési 
kapcsolatokat, ösztönzik egymás kultúrájának, szokásainak megismerését, 
elfogadását és megértését. A vendégek és vendéglátók a viszontlátás 
reményében búcsúztak. Kovács Piroska Rózsa



FÜSTBE MENŐ TERVEK VÖRÖSBERÉNYBEN!?
Korunk egyik nagy problémája, 

hogy a múltbéli értékek megőrzésére 
való törekvésnek egyre gyakrabban 
szab gátat rohanó életmódunk. A né
pi hagyományok felelevenítésének 
és az ifjabb korosztállyal való meg
ismertetésének egyik legjobb és leg
elterjedtebb módja a néptánc- együt
tesek szervezése. Vörösberényben 
1997-ben alakult egy néptánc-együt
tes annak apropóján, hogy a város
résznek égető szüksége volt egy mű
vészeti csoportra. A gyors megalaku
lást azonban küszködéssel teli hóna
pok követték, és a felnőttekből álló 
csoport hamarosan feloszlott.

Mester Ferenc, a Vörösberényi 
Kultúrház vezetője azonban újra
kezdte a szervezést, hiszen az általa 
gondozott nemes cél mindannyiunk 
érdekeit képviselte: egy jó működő 
néptánccsoport igazi színfoltot je 
lenthet, és felpezsdítheti a város kul
turális életét.

A jelenlegi csoport szervezésekor 
nagy volt az érdeklődés, mind a gye

rekek, mind szüleik részéről. Az idő 
múltával a lelkesedés azonban alább
hagyott, majd szinte teljesen eltűnt. 
Az okokat csak találgatni lehet: idő
hiány, a kitartás hiánya, netán a mo
tiváció hiánya. Eddig összesen 6 pró
bája és 1 fellépése volt az apróságok
ból álló csoportnak, számuk azonban 
jelentősen megfogyatkozott, és félő, 
hogy ez a próbálkozás is zsákutcába 
jut. A szülők részéről is felmerültek 
gondok, így például, hogy túl kevés 
az egy korosztályhoz tartozó gyerek, 
akik egy önálló csoportot alkotva 
gyakorolhatnának. Ez persze igaz, de 
a szakmai vezető szerint ez nem je 
lenthet visszahúzó erőt az idősebb, 
már gyakorlottabb gyerekek szá
mára, ha a próbán a kezdőkkel együtt 
újra átveszik a már megtanult lépése
ket. Végh Viktória Veszprémből jár 
le oktatni, kiváló szakképesítése van, 
s jelenleg is tagja egy, a megyeszék
helyen működő néptánc-együttes
nek. Hetente egy alkalommal talál
kozik a gyerekekkel, s a próbákon az

alaplépéseken túl főleg a gyermekjá
tékok által igyekszik velük megsze
rettetni a néptánc csodálatos világát. 
A gyakoribb próbák persze több 
eredménnyel járnának, mindez azon
ban a változó létszámban megjelenő 
gyerekek miatt lehetetlen. A csoport 
megalakulásakor 22 fő jelezte rész
vételét, mára azonban jó, ha 10-en 
megjelennek a megbeszélt időpont
ban. Kisebb probléma a lányok és fi
úk kiegyenlítetlen aránya, az óvodás 
és alsó tagozatos gyerekek esetében 
még nem a páros táncokon van a 
hangsúly, így nem gond, hogy jóval 
kevesebb a fiú-csoporttag, mint a 
lány.

A szervezők kitartása minden 
probléma ellenére lankadatlan. Ter
veik szerint a tanév befejeztével a 
táncpróbák nem érnének véget, hi
szen a nyár folyamán 2 újabb fellé
pésre is fel kell készíteni a gyereke
ket. A csoport működésének anyagi 
háttere is biztosított, hiszen a város 
önkormányzatának támogatásán túl

pályázati pénzforrásokból fedezik a 

szükséges kiadásokat.

Ami hiányzik, az nem más, mint 

a próbákra rendszeresen járó gyerek, 

akit otthonról csupán erkölcsileg kell 

támogatnia a szülőnek, hiszen a tan

folyam ingyenes.

Csatlakozni bárkinek bármikor 

lehet, a Vörösberényi Kultúrházban 

készséggel adnak tájékoztatást a to

vábbi részletekről. Valamennyiünk 

számára elengedhetetlenül szüksé

ges egy ilyen művészeti csoport lét

rehozása és eredményes működteté

se, hiszen általa színesedik a telepü

lésről alkotott kép, s lehetőség nyílik 

arra is, hogy a helyi eseményeket a 

berényi néptánc-együttes műsora te

gye igazán emlékezetessé. Mindez 

pedig Almádi valamennyi lakója szá

mára fontos kell hogy legyen!

Vincze Eszter

NEMCSAK LÁTTA, HALLOTTA IS A „SUTTOGÓT“!
Igazi világsiker volt valamikor 

Nicholas Ewans könyve és az abból 
készült hasonló című film is, amelyet 
sokan inkább csak a főszereplő, 
Robert Redford, kedvéért néztek 
meg. Nos a „Suttogó” ennél többet 
érdemel és többet is ért el, mivel a fil

met többször levetítették a hazai 
televíziós adók. Természetesen az 
Igazi Suttogó, MONTY ROBERTS, 
jelleme, életrajza és tevékenysége 
sokkal izgalmasabb, mint akár a 
regény vagy a film.

Mivel jómagam csak kétszer lát
tam a filmet, ezért egy profi szakértőt, 
Szentesi Istvánt, a Balatonalmádi- 
Vörösberény Lovas Egyesület 
elnökét faggattam bécsi élményeiről. 
István ugyanis családjával és bará
taival együtt „vágtatott” Ausztriába, 
amikor hírét vette Monty Roberts 
ottani bemutatójának, amelyet stílu
sosan Csatlakozás néven hirdettek 
meg. Képzelhetik azt a temérdek 
érdeklődőt, akik nem csupán szeretik 
az állatokat, hanem imádják is őket, 
különösen a lovakat, hogy milyen 
izgalommal érkeztek erre a ren
dezvényre. Istvánék ráadásul még a 
könyvet is olvasták, ennek ellenére az 
angol királynővel együtt kicsit szkep
tikusok maradtak. Nem véletlenül: 
errefelé Európában meg Ázsiában, 
több ezer éven át betörték a lovat,

majd nem is akárhogyan ülték meg. A 
ló életük, szokásaik és hitviláguk 
szerves része lett. Ugyan honnan 
veszi akkor magának a bátorságot egy 
amerikai, aki egyszerűen csak bebat
tyog egy kör alakú karámba, majd 
pedig 20-30 perc alatt barátságosan, 
tehát abszolút erőszakmentesen, 
megbeszéli a lóval, hogy vegye fel a 
hátára. A ló meg szinte igényli, akarja 
és megkéri, hogy üljön már fel a 
lovas... Tavaly már két napon át 
álmélkodott István és baráti köre 
Essenben az Equuitana ren
dezvényein, hogy mennyire működik 
a dolog, ezért aztán idén már családja 
és a helyi lovas egyesület 22 tagja 
követte Bécsbe, ahol saját szemükkel 
győződhettek meg, miként műveli 
Monty a csodát, ráadásul négy lóval. 
A Stadthalléba különben tízezer (!) 
jegyet adtak el elővételben...

Téved, aki arra tippel, hogy négy 
lóval már unalmas is lehet végignézni 
ugyanazt a „barátkozást”, mert mind
egyiknél más volt a gond: az első 
sohasem látott még nyerget, ennek 
ellenére 28 perc alatt elfogadta a 
lovast, a másodikat belovagolták, de 
ügy, hogy utána minden lovast 
ledobott a hátáról. Nos, ez a paci 23 
perc után lett kezesjószág, a harmadik 
meg 30 perc múlva, mert az meg a 
lábát nem akarta felemelni. A 
negyediket viszont csak elkábítva 
tudta bevonszolni a karámba öt 
markos legény, mivel annyira von
akodott. Röpke 18 perc mültán oly 
békésen poroszkált be Montyval a 
hátán a lószállítóba, hogy nyitva 
maradt a közönség szája, mert még 
vezetőszárra sem volt szükség!

Amikor azt kezdtem el firtatni, 
hogy szép-szép ez az egész „mutat
vány”, node mit lehet ebből

Vörösberényben hasznosítani, akkor 
István megnyugtatott: Monty a lovak 
érdekében járja a világot, hogy végre 
erőszakmentes kapcsolat jöhessen 
létre a ló és az ember között. Csupán 
egy körkarám kell hozzá, meg két 
ember - abból a ménkű népes bécsi 
közönségből - és már megérte az 
egész Monty szerint. Itt Istvánéknál a 
karámban várakozik a kétéves 
Tornádó névre hallgató csikó, amely a 
napokban megy át ugyanezen a ritu
álén, sőt a háromhónapos Laura is a 
Monty-féle csatlakozási módszerrel 
lesz belovagolva úgy két év mülva.

Vajon miért nem jött rá valaki már 
korábban erre a „pofonegyszerű” 
megoldásra akár Magyarországon 
vagy máshol? Vajon elterjedhet-e 
Monty módszere ott is, ahol eddig az 
ostor, korbács vagy a vizes kötél 
dominált? Van-e arra esély ezek után, 
hogy egyre több ló ússza meg a koráb
bi durva módszert? Nos, ezekre a 
kérdésekre is egyértelmű válasszal 
szolgált Szentesi István.

Sajnos - vagy hála Istennek (?) - 
Monty Roberts színvak, így kizárólag 
fehéret és feketét lát, ezáltal kisgyerek 
kora óta a lényegre tudott koncentrál
ni. Amikor megfigyelte a musztángok 
viselkedését, arra jött rá, hogyan kom
munikál a vezérkanca a csorda tag

jaival. A kör karámban az ember a 
vezérkanca szerepét veszi át, ahonnan 
ez a hatalmas, de mindentől félő állat 
nem tud elmenekülni, így aztán csat
lakozik a vezérkanca szerepét betöltő 
emberhez. Az pedig könnyedén fel
szerszámozza, majd a hátára ül, és 
ekkor a ló nem tiltakozik. Aki látott 
már hagyományos „pusztai” betörést, 
valamint egy picit is szereti a lovakat, 
egyszerűen összeveti Monty 
megoldásával, annak többé nem két
séges, hogy melyik módszert választ
ja. Monty Roberts ezideig több mint 
tízezer lovat indított el a „csatla
kozási” módszerével, és egyre több 
követőt nyert meg már, akik nem csak 
álmélkodnak, hanem fel is használják 
a bemutatókon látottakat. A 
Balatonalmádi-Vörösberény Lovas 
Egyesület mindent megtesz, hogy az 
ember és a ló kapcsolata a lehető 
legkiegyensúlyozottabb lehessen. 
Ehhez nagy lendületet adtak Monty 
Roberts kazettái, televíziós műsorai, 
nem beszélve a személyes találkozá
sok varázsáról. István élményeihez és 
elkötelezettségéhez nem sokat tehet
nék hozzá, hacsak 90 éves erdész 
nagybátyám hasonló „ló-áhitatát” 
nem említem, aki hetekig tudna 
mesélni.

Talán kies tájunkon is eljött már az 
ideje annak, hogy ember és ló kap
csolatáról szólva ne a közmondásos 
„veri mint szódás a lovát” hanem a 
„csalogatja csemegével Muci 
paripáját” Arany János-i idézet jusson 
az eszünkbe. Különösen fontos ez egy 
olyan országban, ahol szobrot 
emeltek egy fogalommá lett verseny
paripának, amelyet „Kincsem”-nek 
neveztek. Nekem úgy tűnik, hogy 
Vörösberényben is kincsként kezelik 
a lovakat. Cz.S.

A Csatlakozás egyik pillanata

Monty Roberts a könyvét dedikál
tatok gyűrűjében.



25 év AlmádibanSzöllősi Máté kiállítása a városháza Padlásgalériájában
Művésztanár az, aki a szépet magas színvonalon oktatja és műveli. Szöllosi Máté közel negyedévszázadot töltött Almádiban, s az ez idő alatt készült alko

tásai bizonyítják azt, hogy ő igazán méltó a neve alá írt titulus viselésére. Nem véletlen az sem, hogy a rég várt kiállítás megnyitójára rengeteg barát, ismerős 
és tanítvány érkezett, hogy jelenlétükkel mondjanak köszönetet mindazért, amit Szöllősi Mátétól kaptak.

A  kiállított, 92 festmény a Balaton legszebb pillanatait ábrázolja, s néhány az alkotó szülőföldjére, Nemesgulács, Tapolca és Sümeg környékére kalauzolja 
el a látogatót. A válogatott anyag azonban Almádinak szól, 
színekben és témákban harmonizáló festmények kerültek a 
városban élő s a művészetet szerető és értő nagyközönség 
elé.

A főleg olajjal készült alkotások a századvégi impresszio
nisták ecsetkezelését követik, néhány azonban már konst
ruktivista motívumokat is tartalmaz, ezáltal válik keményeb
bé, szigorúbbá a táj lírája. Szöllősi legtöbb festménye az őszi 
és a téli tájat örökíti meg. Az évszakok szimbolikája nála 
rendkívül meghatározó. Míg tavasszal az ígéret, a születés 
hónapjai kezdődnek, majd nyáron beérik a termés, az ősz a 
beteljesülést hozza el a színek csodálatos kavalkádjával kí
sérve, a hideg tél pedig a hűvös kijózanodás, a szellem idő
szaka, amikor megpihenhet ember és természet. Van abban 
valami egyedülállóan szép, ahogy képein a szél kergeti a sár
ga leveleket, s a csupasz ágak magányosan merednek az ég 
felé, ahogy befagy a tó vize, és a hó fehér takaróval borítja 
be a tájat. Mindezt úgy varázsolja elénk Szöllősi Máté, aho
gyan művész-szeme látja ezt a csodálatos világot.

A kiállítás június 7-10 között volt látható az almádi Vá
rosháza Padlásgalériájában.

Vincze Eszter

Kikötőben

Június Bajorországban
A nyár első hónapjában a jó idő

járásnak köszönhetően közel 40 fo
kig szökött a hőmérő higanyszála a 
történelmi Bavária, azaz Bajoror
szág fővárosában, Münchenben. A 
légkört tovább forrósította a német 
és török focicsapatok világbajnok
ságbeli szereplése is. Nem csoda te
hát, ha az elmúlt hetekben a szoká
sos mennyiségnél több “bajor víz“ 
folyt le a torkokon a sörkertek gesz
tenyefáinak árnyékában. A fiatalok 
és a kisgyermekes családok viszont 
elsősorban az Isaar folyó vagy a vá
rost körbevevő számos tavacska 
habjaiban leltek enyhülést.

Júniusban a bajor tartományban 
még nem kezdődött el a nyári isko
laszünet, így az üdülési szezon sem. 
Ez volt az oka, hogy a München 
melletti vizek partjai hétvégenként 
benépesültek. A Feldmochinger 
See-t például olyan sokan kerestek 
fel egyik szombaton, hogy az ebéd 
után érkezők már nem találhattak jó 
helyet a pokrócuknak. A legkevésbé 
szerencsések a grill-zónába kény
szerültek napozni, ahonnan hamar 
kifüstölték őket a hússütő családok. 
A spiritusz és a faszén füstje gyak
ran száll fel egyes városrészekben 
is, ugyanis a kertes házakban szíve
sen sütögetik esténként az emberek 
saját pecsenyéjüket -  tévénézés he
lyett. Ha baráti társaságra vágynak,

akkor a sörfőzdék egyikében méret
nek maguknak néhány literes korsó
val az enyhén keserű nedűből. Az 
Augustiner pincéjénél a hatalmas 
forgalom miatt kis targoncával gyűj
tik a felszolgálók a kiürült pohara
kat. Itt egy-egy esten több száz liter 
sör fogy el. A törzsvendégekre kön
nyen rá lehet ismerni a pólójuk alatt 
dudorodó pocakjuk alapján. Bulizni 
azonban nem csak vendéglátóhelye
ken lehet, hanem villamoson is. Bi
zony meglepő, amikor a megállóba 
egy “40. születésnap” feliratú jármű 
érkezik, amely lufikkal van feldí
szítve, és dübörgő zenére táncolnak 
rajta az “utasok“.

Napközben is, de inkább munka 
után, kora este a belvárosi sétálóut
cán járják az áruházakat a münche
niek. Fél évvel az új európai kész
pénz bevezetése után még mindig 
utána kell számolniuk, hogy mennyi 
is egy-egy termék ára, korábban er
re csak a turisták kényszerültek. 
Egyes áruházakban fel van tüntetve 
az ár német márkában is, hogy ne 
számolgatással teljen a vásárlás. Ál
talánosságban elmondható, hogy az 
infláció mértéket befolyásoló ter
mékekért most is a tavalyi árat kell 
fizetni, de a többi áru drágult. Egyes 
könyvekért például ugyanannyi 
eurót kérnek ma, mint amennyi már
kát korábban. A németek azonban

továbbra is költenek, feltehetőleg 
gyakran vásárolnak olyan dolgokat, 
amelyekre valójában nincs szüksé
gük. (Jól működik a fogyasztótársa
dalom.) A sétálóutca végére érve a 
Marienplatzon gyülekeznek a turis
ták, és várják, hogy egészet üssön az 
óra, ugyanis ilyenkor ritka szép ha
rangjátéknak lehetnek fültanúi. A 
külföldi kirándulókat csak ruháza
tuk alapján lehet megkülönböztetni 
a helybeliektől, hiszen számtalan 
ázsiai, afrikai él itt, a legtöbb beván
dorló pedig török. Magyar szót is 
hallani, nem meglepő, ha egy üzlet
ben az eladó beszédünket kifigyelve 
anyanyelvünkön szólít meg.

Aki Münchenbe látogat, annak 
feltétlenül látnia kell a Deutches 
Museum-ot, amelyben 6 emeleten 
keresztül csodálható a fizikai, kémi
ai, technikai vívmányok történeti 
tárlata. Az épület kupolájában levő 
csillagvizsgáló is nagy élmény -  
igaz, plusz belépőért. Sétálni az 
Isaar folyó mentén, szó szerint a 
nyugalom szigetén, az Englisher 
Gartenben érdemes, de órákat lehet 
eltölteni a Nymphenburg kertjében 
is. A hármas metró vonalán találha
tó állatkert a kontinens egyik legna
gyobb vadasparkja, méltán híres 
messzeföldön. Ide is, meg máshova 
is, érdemes kerékpárral menni, mert 
a tömegközlekedes drága. Kiterjedt

bicikliút-hálózat van a városban, 
azonban aki nincs a tekeréshez szok
va, a város peremére ne drótszamár
ral menjen, mert ez akár 20 kilomé
terre is lehet a belvárostól.

Münchenben az elmúlt hónapban 
képtelenség volt kimaradni a foci
világbajnokságból a német és török 
csapatok részvétele miatt. A német 
sajtó napról napra oldalakat töltött 
meg a kupa eseményeivel. A köz
ponti vasútállomáson hangosbe
mondóban közölték időről időre a 
meccsek állását, hogy az utazókö
zönség egyetlen gólról se maradhas
son le, miközben a vonatára vár. 
Amikor a német vagy a török csapat 
megnyert egy-egy mérkőzést, az 
utakat autókaravánok lepték el, és a 
fiatalok dudálva, kiabálva, zászlót 
lengetve fejezték ki örömüket. Az 
utolsó héten a Leopold Strasse-n a 
szurkolók kivetítőn nézhették a 
meccseket, amelyek után meg órák
kal is le volt zárva a forgalmas utca 
az ünneplő tömeg miatt. Habár a 
döntő nem a várt eredményt hozta a 
németeknek, nagyszerű érzés volt 
megtapasztalni, hogy az ország egy 
emberként drukkolt a nemzeti válo
gatottjának. Milyen jó lenne ezt egy
szer Magyarországon is megtapasz
talni.

Józsa Péter



Házaspár gyűjtőszenvedéllyel
Ki ne gyűjtött volna már valamit 

életében? Gyufacímkét, bélyeget, 
szalvétát, érmét? Van, aki “kinövi”, 
és gyerekes hóbortként emlékszik 
vissza rá, s van akinél igazi szenve
déllyé válik. Mert az értékes gyűjtő
munka szenvedély. Szakértelem, ki
tartás, sok-sok áldozatvállalás, le
mondás kell hozzá.

Terleczky József gyerekkorában 
kavicsokat gyűjtött, egész kiállításra 
való csigagyűjteménye legelső da
rabjait gyógyszerész-egyetemista 
korában szedegette össze. A tengeri 
és szárazföldi élőlények e gazdag 
osztályának hatalmas mennyiségű 
egyedei mellett kagylók, korallok, 
kardhalak fűrészei, rákok, murénák, 
teknőcök, tengeri pókok, sünök, szi
vacsok preparált, elcsomagolt pél
dányai -  az 5 milliméterestől a 40 
centiméteresig -  várnak bemutatás
ra.

-  Hol sikerült szert tenni erre a 
sokféle formájú, színű, méretű da
rabra?

-  Utazásaink során saját gyűjtés
ből, ásványbörzéken és cserék útján 
szereztük őket. Ezt az óriáskagylót 
egy görögországi társasutazásról ci
peltük haza buszon -  mutat a párja 
komoly gyűjtőtársává vált feleség, 
H ári Ilona egy 12 kilós darabra. 
Amíg mások ékszert, ruhaneműt vá
sárolnak, mi ilyesmikre költünk. A 
rendszerezés, felcímkézés, köny
velés, a szakanyagok rendben tartása 
az én feladatom. Nagyméretű helyi
séget is megtöltenének a gyűjte
ményeink -  tárja ki egymásután a 
szekrények ajtaját -, mert a csiga
gyűjtemény mellett több más, érté
kes anyagunk van, a férjem már meg 
is tervezte, berendezte álmaink mú
zeumát.

-  A vízhez kapcsolódik a gyógy
fürdők-, gyógyvizek-, ásványvizek-, 
a monarchia fürdőkultúra-történe
tének gyűjteménye is -  veszi át a szót 
a férj. Több száz képeslapunk van 
ebből az időből, és a kellő mennyisé
gű anyagból egy régi fürdőhelyek 
életét bemutató képeskönyvet szán
dékozunk kiadni. Tudomásunk sze
rint a Balneológiai Világkong
resszust az ősszel Budapesten rende
zik, időszerű lenne a könyv megje
lentetése. Hasznos lehetne, ha minél 
többen betekinthetnének ebbe a ma 
már álomvilágnak tűnő kultúrába, 
amikor is száznál több fürdőhely kö
zül válogatva egy hónapnál kezdő
dött, és egy egész szezonig tartott a 
szabadság. A képeslapok, könyvek, 
fürdőismertetők sok mindent elárul
nak a XIX. századi, XX. század ele
ji életformáról. Ezeknek a fürdőknek 
a nagy része már nincs meg: az 
1880-as évek elején szűnt meg pél
dául az ugodi gyógyfürdő, az ’50-es 
években a bakonyszentlászlói, de 
már csak az emléke maradt Erdély
ben az előpataki fürdőnek is. 
Herkulesfürdő az első világháború 
előtt volt elsőrangú, állami kezelés
ben lévő kincstári fürdő. Működnek 
viszont a csehországi világfürdők: 
Karlsbad, Marienbad, Ferencbad. 
Karlsbadban a pezsgő fürdőélet mel
lett gyógyszeres kezeléssel ki
egészített gyógyító munka folyik. A 
kúrákhoz évente új ivó- és emlékpo
harakat készítenek. Van gyűjte
ményünk poharakból, palackozott 
ásvány- és gyógyvizekből, számoló
cédulákból. Barátaink, akik ismerik 
szenvedélyünket, külföldi útjukról 
hazatérve mindig meglepnek ben
nünket egy-egy palack vízzel, így ír
országi, jamaikai, szingapúri ás
ványvizünk is van.

-N em csak érdekes, szép, tanulsá
gos, hanem rendkívül hangulatos is -  
állapítom meg, ahogy böngészgetem 
a képeslapokat, régi kiadású könyve
ket, fürdőkalauzokat, pörgetem a

fényképalbumba szortírozott számo
lócédulákat (némelyik valóságos 
művészi munka), kezembe veszem 
az ivópoharakat, olvasom egy jubile
umi kiadású parádi-vizes palack ol
dalára vésett szöveget: “Erdőkoszo
rús völgy ölén forrást őriz az ős 
Parád, vize egészség, gyógyulás gaz
dag áldását ontja rád.”

-  Engem ez a világ annyira meg
fogott, hogy saját gyógyfürdőt ké
szítek magamnak -  mutatja a házi
gazda a XIX. század jellegzetes épü

leteiből félig már elkészített, 90x180 
centis makettet. Szakkönyvek alap
ján épül nagy műgonddal a fürdő
igazgatóság korhű épülete, a kolon
nád, a zenepavilon, a díszkerítés, 
díszkút, pódium. A miniatűr fürdő
helyet világítás, működő ivókút, a 
sétautakon, míves korlátú erkélye
ken mozgó alakok teszik életszerű
vé. Ez lehetne a megálmodott, maj
dani múzeumi előcsarnok dísze.

-  Magyarország a gyógyfürdők 
országa, a pöstyéni, baden-badeni 
múzeumokhoz hasonlóan kell, hogy 
legyen nálunk is olyan hely, amelyik 
megőrzi és bemutatja a régi fürdő- 
kultúrák történetét -  állapítja meg a 
Terleczky házaspár. A kiállítás rossz 
időben turisztikai program lehetne, 
és hozzájárulhat a szezon meghos
szabbításához. A tengeri kagyló- és 
csigagyűjtemény kapcsolódhatna az 
épülő új kultúrközpontba tervezett 
Balaton-élővilága kiállításhoz, de 
van egy ásványgyűjteményünk és 
egy századfordulós hangulatú pati
ka-makettünk is. Örülnénk, ha nem
csak a szekrényeinkben, fiókjaink
ban foglalnák a helyet, és csak mi né
zegetnénk, hanem bárki megcsodál
hatná őket.

Vecsey Kiss Mária

Héviz-gyógyfürdő, 1914

Gyopáros, Kerektó



HORGÁSZSAROK
Most mondja valaki, hogy nincs 

nyári Mikulás! Minket, horgászokat 
évek óta így június tájékán rendsze
resen felkeres és átnyújt egy-két 
ajándék csomagot. Nem rénszarvas 
fogaton érkezik, nincs piros köpö
nyege, fehér szakálla (bár ebben nem 
vagyok biztos), jóságosnak nevezni 
pedig óriási baklövés lenne. Pontos 
neve is van, úgy hívják: Központi 
Közlekedési Felügyelet Hajózási 
Felügyelet, Hajózási, Tengerészeti és 
Kikötő Osztály, mint első fokú hajó
zási hatóság (Mindig azt mondták 
nekem szüleim, hogy óvakodjam a 
soknevűektől, semmi jó nem várható 
tőlük, igazuk volt).

Tavaly ilyen tájt robbant a “csó
nakfelszerelés bomba” azt is a fenti 
“soknevű” nyújtotta át nekünk s vé
gül hosszas huzavona, vita, államtit
kári segítség kellett a semlegesítésé
hez. Végre a csónakfelszerelések 
ügye megoldódott mindenki megelé
gedésére. A békesség viszont igen 
csak kérészéletűnek bizonyult: most 
június közepén megkaptuk a soron 
következő ajándékcsomagot. 23 
Észak-balatoni horgászkikötő közül 
18 működési engedélyét felfüggesz
tette “soknevű nyári mikulásunk”. 
Az Almádi Sporthorgász Egyesület 
is beleesett a szórásba. Kb. 5 éve 
küszködünk, hogy tagjaink engedé
lyezett kikötőben, biztonságos he
lyen tárolhassák csónakjaikat. Erről 
már több ízben olvashattak az Új Al
mádi Újságban, nem gondolom, 
hogy újfent végig kellene sorolni a 
stációkat, amiket kénytelen-kelletlen 
végig jártunk, s úgy hittük az i-re a 
pontot felhelyezni már gyerekjáték. 
Tévedtünk. “Nyári mikulásunk” két
oldalas dörgedelmében -  amit hatá
rozatnak nevez -  kategorikusan 
megtiltotta, azonnali hatállyal a csó
nakok kikötését és veszteglését 
mindkét kikötőnkben. Tette mindezt
-  szerintünk -  mondvacsinált ürüg
gyel, kifogásolva az általunk igény
bevett terület eredeti tulajdoni lapjá
nak és a kikötő rend tervezetnek hiá
nyát. Ettől talán még működhet egy 
csónakkikötő, nem sorsdöntő hiány 
egyik sem. Egy vitorlás-nagyhajó ki
kötő esetében indokolt a szigorúság 
(motorok olajcseréje, WC használat, 
üzemanyag-töltés környezetkárosító 
hatásai), mi csak evezős csónakokat 
tárolunk igaz, egy kalap alá véve az 
előbbiekkel. Vészesen rímel az eset a 
“kedvtelési vízijárművek”-re vonat
kozó tavalyi agyrémmel. Különbség 
csak annyi, hogy jelenleg nem a sa
ját, hanem az egyetemes víziköz
lekedés biztonságát veszélyeztetjük 
a határozat szerint. Merész következ
tetés.

Horgásztanyánk és kikötőink 

megépítésével mi úgy véltük, nemes 

célt szolgálunk: védjük a Balatont, a 

nádasokat, felszámoljuk az engedély 

nélküli sok esetben balesetveszélyes 

stégeket, és talán még a vagyonvéde

lem terén is hasznosat teszünk. Al

mádiban ha nem is sikerült tervünket 

teljes mértékben valóra váltani, azért 

mégis csak 180 csónakot tereltünk be 

a két kikötőbe. Felvállaltuk a hosszú, 

nehézkes procedúrát, nevünket is ad

tuk hozzá és mint kiderült pont ez lett 

a vesztünk. Így ugyanis elérhetőek 

vagyunk, velünk lehet packázni. Az 

anonim kömyezetromboló stégekkel 

igazán senki sem foglalkozik, túl 

macerás felkutatni a tulajdonosokat. 

Néha elhangzik egy-egy komolynak 

szánt fenyegetés az “illetékesek” ré

széről, aztán megy tovább minden a 

maga változatlan útján. Mi pedig va

karjuk a fejünket - tíz-egynéhány 

Észak-balatoni horgászegyesület ve

zetősége -  most aztán mi a frászt csi

náljunk? Vegyük figyelembe “sok

nevű” határozatát (ami különben 

nem kevesebb, mint nyolc hatályos 

jogszabályra hivatkozik) és vegyük 

ki a vízről 180 horgász csónakját? Ki 

vállalja fel a következményeket? 

Vagy pedig vegyük fel a kesztyűt és 

próbáljunk vétót emelni, mint tettük 

az elmúlt évben? Azóta már más a 

közlekedési államtitkár, más a Bala

toni Fejlesztési Tanács elnöke, a hi

dakat újból fel kell építeni. Az első 

lépéseket már megtettük remélve, 

hogy ebben az esetben is megértésre, 

segítségre számíthatunk mielőtt a be

ígért százezres nagyságrendű bírsá

gokat kézbesítené a postás.

A  kisördög pedig makacsul hajto

gatja a kérdést a fejünkben: ha “sok- 

nevűeknél” immár sorozatban szü

letnek rossz döntések, akkor biztos 

hogy a megfelelő emberek vannak a 

megfelelő helyen?

Nagy Ferenc

JÚLIUS
- SZENT JAKAB HAVA

“...köszöntsd a napot, mert most még 
feléfordulva állunk és lelkes 

földeken, csillanó földeken csörren 
ütődőszárba szökkenve a búza!” 

Radnóti Miklós

A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziálatlan Quintilis, “Ötödik” 
nevet viselte, mivel az egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hó
nap volt. I. e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő javaslatára nevezték el Július
nak Július Caesarról, aki e hónap 12-én született.

Július a mezőgazdasági munkák, elsősorban az aratás hónapja, így főként a 
munkához kapcsolódó szokások ismertek, de akadt azért néhány ünnepnap is.

Az ókori Rómában június 7-én volt a rabszolganők ünnepe. Ezen a napon 
az asszonyok Juno istennőnek mutattak be áldozatot a fügefa tej szerű nedvé
ből, melyet a régiek termékenység-szimbólumnak tartottak. A rabszolga-ün
nep egyik ismert rítusa volt, amikor meztelen ifjak kecskebőr-korbáccsal üt
legelték városszerte a nőket, hogy termékenyek legyenek. A rabszolgaság és 
a nőiség kapcsolata a női istenek iránti alázattal magyarázható.

A júliust régen az Oroszlán havának is nevezték, tévesen, hiszen ekkor a 
Nap a valóságban a Rák csillagképben jár. Közhasználatú magyar neve az 
Oroszlán hónap első dekádjának apostolszentje után Szent Jakab hava volt. A 
hónapot félmeztelen, nagy kalapú paraszt testesítette meg, amint épp a sarló
ját köszörüli, majd aratni megy.

JÚLIUS 2. - Sarlós Boldogasszony Ünnepe
A kereszténység ünnepe a 13. századtól ismert. A legenda szerint ezen a 

napon tett látogatást Keresztelő János Szűz Mária anyjánál, Erzsébetnél. Az 
ünnep hiedelem és hagyományvilága rendkívül gazdag. Virágszentelés, sze
gények istápolása, anyaság, de legfőképpen az aratás a tárgya. E napon azon
ban csak jelképesen szabad dolgozni, a munkaeszközöket meg kell áldatni, és 
búzából font koszorút kell a szoba falára helyezni.

JÚLIUS 12. - A 14 segítő szent ünnepe
A 14 segítő szentet betegség, járvány, vagy egyéb szükség esetén hívják, 

kultuszuk eredete bizonytalan, de vélhetőleg a nagy európai pestisjárvány után 
terjedt el. A 14 szent között van Balázs (február 3), Borbála (december 4), 
György (április 24), Miklós (december 6) is.

JÚLIUS 22. - Bűnbánó Magdolna ünnepe
Valószínűleg ő volt az a bűnös asszony, aki könnyeivel öntözte, hajával tö

rölgette és szent olajjal kente meg Jézus lábát. Magdolna tiszteletében a bű
nös és vezeklő asszony frivolan pompás hajzuhataga és könnyeinek árja egy
aránt főszerepet játszott, nem véletlen tehát, hogy a fodrászok és kozmetiku
sok védőszentjének is nevezik. Hazánk egyes vidékein úgy tartották, hogy a 
leányok haját ezen a napon kell levágni, hogy még szebben nőjön.

V.E.

32 év az almádi gyerekekért
42 éves orvosi praxisából ennyit töltött Balatonalmádiban DR. PÉTERFIA 

KATALIN, a város most nyugdíjba vonuló gyermekorvosnője. Itteni szolgá
lata járási gyermekszakrendelésként indult 1970. szeptember 1-én. Hűséges 
asszisztensnőjével: Sándor Ferencné Marikával -  aki 27 évet töltött le mellet
te -  10 falu gyermekeit gondozta, gyógyította, látta el szüleiket jó tanáccsal. 
1985-től -  a mostani, korszerűbb szakrendelőbe költözés után -  az óvodai -, 
iskolaorvosi teendőket is ellátták, csak úgy, mint a nyaralókkal megnövekedett 
létszámú város hivatalos időn túli nyári szakrendeléseit.

Dr. Péterfia Katalin még ennél is többet vállalt. Három gyermekének érté
kes felnőtté nevelése mellett az ország többi nagycsaládjának megsegítéséért 
indított mozgalomnak, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) lett 
alapító tagja. Sokat tett azért, hogy az életre igent mondó, sok-sok lemondást, 
nehézséget vállaló családok értékét, jóságát, hitelét felmutassa és visszaadja a 
társadalomnak, megkövetelje tiszteletüket, kivívja megbecsülésüket. A NOE 
helyi, almádi csoportjának több mint egy évtizede vezetője, jogai kiharcolása 
mellett tevékeny résztvevője a mozgalomnak. Hasonló szellemben és mély ke
resztényi hittel segíti nevelni saját nyolc unokáját is.

Dr. Péterfia Katalin 10 gyermekes pedagóguscsaládból származik. Nagy
szerű, okos édesanyjuk, erős tartású édesapjuk valamennyiükből magasan 
képzett értelmiségit nevelt. A családi szeretet, az összetartozás, hit erős bázi
sául szolgált saját családi értékeinek kialakításában. Szakmai tudása mellett 
ez volt az alapja mások családjának, gyermekeinek szolgálatában végzett több 
évtizedes orvosi munkájának, mialatt a valamikor meggyógyított gyerekek
nek már a gyerekeit is gyógyította. Áldásos tevékenységét ezúton köszönik 
meg Balatonalmádi gyerekei és szüleik, s kívánnak a doktor néninek hosszú, 
boldog, tevékeny nyugdíjas éveket. VKM



SZÍNEK ÉS HANGULATOK
EGGENFELDENBŐL

Amikor a bajorok már-már mediterrán életörö
mére és a sörfesztiválok hamisítatlan hangulatára 
gondolunk, akkor méltán érezhetjük igaznak a 
mondást, hogy “München Olaszország legésza
kibb városa”.

2002. júniusának elmúlt hétvégéjén azonban a 
milliós városnál sokkal kisebb település, 
Eggenfelden érdemelte ki ezt a címet a várossá 
avatásának századik évfordulója alkalmából ren
dezett jubileumi ünnepségsorozatával. Német test
vérvárosunk örömében mi is osztoztunk: egy busz
nyi küldöttség utazott ki Balatonalmádiból 
Eggenfeldenbe egy hosszú hétvégére, hogy a ma
gyar standnál kínált balatoni borral, némi harapni
valóval, tüzes zenével és magyar néptánccal hoz
zájáruljon a rendezvény sikeréhez.

Városunk küldöttségét -  7 képviselő részvé
telével -  dr. Kerényi László távollétében Pandúr 
Ferenc alpolgármester vezette, aki Csobay Zol
tánnal, az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti 
Kör elnökével közösen adta át Eggenfeden újon
nan megválasztott polgármesterének, Werner 
Schießl-nek városunk ajándékát, egy értékes kor
sót. Az ajándék nem is lehetett volna találóbb, mi
vel díszítő motívuma az 1000 éves bajor-magyar 
kapcsolatok kezdetére utal, hiszen ugyanezen mo
tívumot hímezte bajor Gizella Szent István koro
názási palástjára.

Az ünnepi hétvégét június 21-én, pénteken es
te nyitotta meg Werner Schießl polgármester, mi
után a város főterén felállított színpadról egy fú
vószenekar eljátszotta az európai, a német és a ba
jor himnuszok mellett a két testvérváros képvise
lőinek tiszteletére a francia és a magyar himnuszo
kat is. A megnyitót még sötét esőfelhők árnyékol
ták be (aki csak egyszer is járt Eggenfeldenben, 
ezen nem csodálkozik, hiszen eddigi látogatásaink 
alkalmával szinte mindig esett az eső), de a továb
bi napokon megszakadt a sokéves “hagyomány” és 
a balatonalmádiak ragyogó napsütésben élvezhet
ték a helyiek vendégszeretetét.

Gottfried Anders, a Balatonalmádi- 
Eggenfelden Baráti Kör elnöke ismét oroszlán- 
részt vállalt a szervezésből és ő maga is, valamint 
a Baráti Kör számos tagja mindent megtett azért, 
hogy a magyar vendégek jól érezzék magukat. Kü
lön köszönet a segítségért Helmut Lugedernek, dr 
Tatai Csabának, Helmut Grubernek és Ulrika 
Ruppelnek. A küldöttség legtöbb tagját német csa
ládok fogadták be otthonukba, ami jó alkalom volt 
arra, hogy a testvérvárosi kapcsolat a hivatalos al
kalmakon túlmutatva a személyes kapcsolatok el

mélyülésében és kiszéle
sedésében nyilvánuljon 
és erősödjön meg.

Szombat délután a 
magyar küldöttség a ba
ráti kör meghívására egy 
hamisítatlan bajor uzson
nán vehetett részt 
Schildm annsbergben , 
ahol a helyi lövész-egye
sület tagjai (hangos!) 
díszlövésekkel üdvözöl
ték a vendégeket. Ezután 
a vörösberényi gyermek 
néptánccsoport fellépése 
következett, akik számá
ra ez egyfajta főpróba 
volt, hiszen ugyanezen az 
estén, az Eggenfelden fő

terén lévő nagyszínpadon 
adtak számot tudásukról, nagy sikert aratva. Külön 
öröm volt a vendéglátók számára is, hogy az ifjú
ság ilyen nagy számban képviseltette magát a kül
döttségben. Városunk önkormányzata eddig is 
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több fia
talt vonjon be a testvérvárosi kapcsolattartásba, hi
szen városaink hosszútávú barátságának ők a zálo
gai. Az ifjúság mellett fontos a helyi civil szerve
zetek bevonása is, így a küldöttségben ez alkalom
mal helyet kapott három civil szervezet vezetője is, 
akik a jövőben a kapcsolatok minél szélesebb kö
rű kiépítésén munkálkodnak majd.

A vasárnap ünnepi szentmisével kezdődött a 
“St. Nikolaus” templomban, amely erre az alka
lomra a testvérvárosok tiszteletére francia és ma
gyar nemzeti színekbe öltözött. A prédikációban is 
a színekről, a sokszínűségről hallhattunk. Arról, 
hogy az élet nem egyszerűen fekete vagy fehér és 
az emberek nem egyszerűen jók vagy rosszak. Az 
ilyesfajta kategorizáció igazságtalan, mert nem 
tiszteli a másságot. Pedig be kell látnunk: sokszí
nűek vagyunk. Meg kell tanulnunk a másik színe
it felismerni, meglátni benne a jót, a mást, ami ál
tal mi is gazdagodhatunk. A prédikáció rámutatott 
arra, hogy a Balatonalmádival és a francia 
Carcassonne-al való testvérvárosi kapcsolat is ép
pen ezt mutatja: mások vagyunk, van valami a má
sikban, ami nekem nincs, de ez a másság csak gaz
dagít bennünket és színesíti életünket. Egy nagy 
közösség tagjai vagyunk, akkor is, ha más nyelvet 
beszélünk és más a kultúránk.

A szentmise alkalmával nem véletlenül hallhat
tunk a sokszínűségről, hiszen ez jellemezte az 
egész hétvégét. A bajor kisvárosra rá sem lehetett 
ismerni: a belváros utcáin az autók helyett az ün
neplő, éneklő és táncoló tömeg vette át a hatalmat,

amely sokszínűbb már nem is lehetett volna. Fran

cia és német együtt táncolt a -  Németh Tamás és 

Orbán Dénes balatonalmádi zenészek által játszott

- magyar dallamokra, a különböző nemzetek 

standjainál pedig a görög, az olasz, az ír és a bajor 

konyha finomságaiból válogathatott a több tízezer 
látogató.

A hétvége fő attrakciója minden kétséget kizá

róan a vasárnap délutáni ünnepi felvonulás volt, 

amely alkalmával 1600 résztvevő mutatta be a vá
ros 100 éves életének főbb állomásait. Üzemek, 

óvodák, iskolák és egyéb szervezetek vonultak fel 

színpompás kosztümökben, feldíszített lovasko

csik, hintók, traktorok és oldsmobilok gurultak el az 

ünneplő tömeg mellett. Eggenfelden 100 éves tör
ténetének bemutatásából természetesen a magya

rok sem hiányozhattak, hiszen a 2000-es év egyik 

jelentős eseménye volt a Balatonalmádival való 
testvérvárosi kapcsolatlétesítés. A magyar küldött

ség igazán kitett magáért: a gyermekek népviselet
ben, a felnőttek palotás öltözetben vonultak fel, az 

ezeréves bajor-magyar kapcsolatra pedig egy ha

lász és egy földműves család utalt, hiszen ezer év

vel ezelőtt, bajor Gizella kérésére az itt letelepedett 
bajor apácák az ősi városrészt, Vörösberényt kap

ták hűbérbirtokul, amelynek halász- és földműves 

családjai látták el a kolostort élelemmel és művel

ték a földet az apácarend hasznára. A magyar fel

vonulókat a közönség nagy szeretettel fogadta, 
amit az almádiak zenével és tánccal köszöntek 

meg. És persze este a magyar standnál jófajta, a 

2000. év borásza, Figula Mihály 

fehérborával, zsíroskenyérrel és pogácsával. Túl
zás nélkül állíthatjuk, hogy a magyar pavilon volt 

a legsikeresebb és a leglátogatottabb, hiszen min

den este itt folyt legtovább a mulatság.
Biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben sok 

kedves német és francia arcot látunk majd viszont 

Balatonalmádiban. Ezt bizonyítandó német bará

taink már június 25-én elkísérték városunkba 

Eggenfelden francia testvérvárosából, 

Carcassonne-ból érkezett vendégeiket. A bajor kis

város templomának oltárát díszítő francia és ma
gyar nemzeti színek, valamint az ezeket körbefo

gó eggenfeldeni városi színek egy egységet képez

tek. Az elmúlt napok jelentős mértékben hozzájá
rultak ahhoz, hogy ez az egység, városaink és nem
zeteink egysége, valósággá váljon.

Szakái Szilvia

Felvonulás előtt a hazai delegáció

A Vörösberényi Néptáncegyüttes

Esti hangulat a magyar stand előtt



Köszöntők
Szívmelengető, kedves feladat idős házaspárokat köszönteni, főleg, ha 

hosszú együtt töltött házasságuk évfordulója az alkalom.
Pintér Ferenc és felesége Ilonka néni 63. házassági évfordulóját ünnepelte. 

A Családsegítő és Gyermek jóléti Szolgálat kezdeményezésére és 
közreműködésével Balatonalmádi Város Képviselő-testülete nevében Balogh 
Csaba képviselő úr látogatta meg a házaspárt Zichy Mihály utcai otthonában. 
A képviselő úr régóta folyamatos kapcsolatot tart a családdal. Az ünnepeltek 
idős koruk ellenére jó egészségnek és szellemi frissességnek örvendenek. Feri 
bácsi I. világháborús veterán, a doni ütközetben is harcolt. Több alkalommal 
részt vett a háborús veteránoknak szervezett kirándulásokon, ahová felesége 
is elkísérte.

A családtagok körében tartott meghitt ünnepségen a képviselő úr köszön
tötte a meghatódott idős embereket. Átadta a Polgármester úr által aláírt 
emléklapot, Ilonka néninek hatalmas virágcsokorral, Feri bácsinak egy üveg 
pezsgővel kedveskedett. Az ünnepi torta elfogyasztása után a múltat idéző 
kötetlen beszélgetésre is sor került.

Kedves Ilonka néni és Feri bácsi, jó egészségben eltöltendő éveket kívá
nunk a jövőben!

H.M.K.

A Mezei házaspár 65. házassági évfordulója alkalmából ismét örök hűséget 
esküdött. Fotó: Durst László

Mezei Lajos bácsi és Nagy Emma néni 1937. május 8-án örök hűséget 
esküdtek egymásnak. 1997. május 11-én tartották 60-ik házassági évfor
dulójukat, és akkor Steinbach József református lelkész úr megerősítette Lajos 
bácsi és Emma néni 1937-ben tett fogadalmát. Az Új Almádi Újság 1997. VII. 
havi számában beszámoltam, illetve ismertettem Lajos bácsiék életútját.

Most ismét Steinbach Tiszteletes úr előtt tettek fogadalmat Istennek az 
örök hűségre.

A Kertbarátkor tagsága nevében kívánok jó egészséget és hosszú boldog 
életet!

Durst László

Családi Juniális
Csodálatos verőfényes nap volt június 22-én. Strandra csábító idő. Mi mégis a 

családi Juniálisra mentünk, amit a Családsegítő Szolgálat szervezett Berényben.
A Posta előtt már ott állt a Vackor Játszóbusz. Sporteszközökkel, társas- és 

egyéb játékokkal volt tele.
A családsegítő munkatársai megvendégeltek bennünket egy-egy jégkrémmel. 

Anyukák és apukák előadásokat hallgattak, és szűrővizsgálatokon vehettek részt 
. Mi gyerekek pedig birtokba vehettük a játékokat. Először malmoztunk, majd 
Activity-t játszottunk .A csapattagok állandóan változtak, de ez volt az utolsó 
játék amit visszavittünk a buszba. A kicsiknek játszószőnyeg volt leterítve, amin 
autózhattak, legózhattak. Erőszakmentes számítógépes játékok várták a nagyob
bakat a buszban.

Én nagyon jól éreztem magamat.
Szerintem az idelátogató kicsik és nagyok, fiatalok és idősek is hasonlóképpen 

voltak vele.
Szeretnénk még nagyon sok ilyen rendezvényen részt venni.

Tóth Eszter

Védnöki tábla a Liget kávéházban
1993. július 7-én nyitotta meg kapuját a Liget kávéház, és ez idén kezdte 

meg tizedik szezonját. Hosszú szünet után nyerte vissza eredeti funkcióját az 
épület, és megnyitása óta mind kedveltebb, bel- és külföldön egyaránt ismert 
hely lett. Az elmúlt évben elnyerte a Magyar Gasztronómiai Szövetség véd
nökségét.

„AZ ÜZLET MAGAS SZÍNVONALÚ GASZTRONÓMIAI 
TEVÉKENYSÉGÉT ELISMERI ÉS VÉDNÖKSÉGET VÁLLAL” 

áll a Szövetség által adott és kifüggesztett oklevélen. Az elismerés értékét 
jellemzi, hogy Magyarországon az 55000 vendéglátó hely közül, a Szövetség 
20 éves fennállása óta csupán 200 vendéglátó üzlet lehet büszke a védnökség
re. A védnökségért keményen kell dolgozni, mert annak elnyerését és meg
tartását a Szövetség a cím odaítélése előtt, majd utána is folyamatosan kon
trollálja és amennyiben negatív tapasztalatot szerez, a védnökséget azonnal 
megvonja. A magyar szövetség tagja az Európai Gasztronómiai Szövetségnek 
(ECA), és ezen keresztül még ismertebbé válik a már eddig is jó hímek 
örvendő Liget kávéház. További sikeres gasztronómiai tevékenységet kíván 
Szabó Zoltánnak és csapatának a sok-sok vendég nevében

S.F. vendég

Egy délután együtt a családdal
A nyári hőség ellenére városunk Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 

udvarában lázas volt a „Családi Juniális” elnevezésű programra a készülődés.
A fáradozás nem volt hiábavaló, hiszen a „vackor Játszóbusz“ az eperfa hűs 

tövébe több mint 50 gyermeket vonzott. Míg a gyermekek játszottak, addig a 
szülőket, nagyszülőket és minden érdeklődőt az ÁNTSZ munkatársai vérnyomás 
és koleszterinszint ellenőrzésre vártak. A preventív jellegű szűrővizsgálatok mel
lett értékes információkhoz juthattak a résztvevők a szakemberektől az egészséges 
táplálkozásról, a dohányzásról és annak következményeiről, valamint a mozgás 
szerepéről és jelentőségéről egészségünk védelmében.

Ugyancsak értékes és érdekes tudnivalókkal gazdagodhattak a téma iránt 
fogékonyak a vízről mint gyógyszerről, a természetgyógyász szemszögéből, 
valamint a mindennapjainkban is jelenlévő stressz oldásának lehetőségéről a 
kineziológia által.

A meleg nyári délutánon minden gyermeket egy-egy jégkrémmel kínáltak meg 
a szervezők.

A kellemesen eltöltött és egyben sok hasznos információt nyújtó rendezvény 
hagyományteremtő céllal szerveződött, melyre a jövőben is minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai.

H.E.

Unger Károly a Szövetség elnöke átadja Szabó Zoltánnak a védnökségi táblát 
és oklevelet.



SPORTHÍREK
Máris látszik az eredménye a BSE labdarúgó-utánpótlás nevelésének. 

Amellett, hogy a korosztályos bajnokságban rendre nagy arányú győzelmeket 
aratnak, Csoknyai Ádám, Sárosi Krisztián, Horváth Balázs, Kalocsa Attila és 
Simon Gergő a Veszprém megyei serdülő válogatott tagjaként, négy megye 
válogatottjainak tornáján veretlenül első helyet szereztek. Ezt a tornát Fejér 
megyében, Móron rendezték meg.

Az elmúlt hónap is bővelkedett sporteseményekben.
A június 15-16-án rendezett ÖTLABDA BEMUTATÓN és csapat- 

versenyen nyolc női és tizennégy férfi csapat mérte össze ügyességét.
A vetélkedésen részt vett a Herkules SE. női csapata, ők az országos 

bajnokságon ebben az évben a 2. helyen végeztek.
A Surányi Lajosné és Nyírő Ágota kosárlabdázókkal megerősített csapat a 

körmérkőzéses tornát megnyerte!
Az ötlabda, mint nevében is benne van, öt sportágból: kosárlabda, tenisz 

vagy asztalitenisz, kispályás foci, röplabda és tollaslabda sportból álló csa
patverseny, melyben egy csapatot három fő alkot. A mérkőzések meghatáro
zott ideig, vagy elért pontig tartanak.

A rendezvénynek a BTC teniszpályája, a BSE labdarúgó és strandröplab
da, a Váci iskola tornaterme és kosárpályája adott otthont. Köszönet a helyszín 
biztosításáért.

Június 21-24 között került megrendezésre a PROATHLON IRON TOUR el
nevezésű triatlon teljesítmény túra. Ezen az embert próbáló eseményen 35 kiváló 
sportember próbált szerencsét, és tette próbára kitartását a tikkasztó hőségben.

A versenyzőknek négy nap alatt összesen 8 km-t kellett úszniuk, 480 km-t 
kerékpározniuk és 60 km-t futniuk.

Végül 23 versenyző teljesítette a teljes távot.
Az esemény egy-egy szakaszán részt vett Kropkó Péter a jelenleg legjobb 

triatlonos és Harsányi Zsuzsa a 2001. évi IRON-MAN magyar bajnoka is.

Május 29-én a Váci Mihály Általános Iskola tanulói tájékozódási csapat- 
versenyen vettek részt a Megye-hegyen.

A kitűnően megszervezett rendezvény nagy sikert aratott a tanulók 
körében.

A tájfutók a megyei park bajnokságon Pápán, az Alba-Kupán Csákváron 
versenyeztek, és értek el dobogós helyezéseket.

***

Véget ért a kispályás focibajnokság tavaszi fordulója.
Eredmények:
Vadláb FC - Soprano’s : 3-4, Ászok -“Dudás” Tenisz : 7-3, Zánka Borozó

-  Soprano’s : 4-3, Vadláb FC - Amoretto : 0-5, Zánka Borozó -  Vadláb FC : 8-3, 
Amoretto -  “Dudás” Tenisz : 8-3, Amoretto -  Soprano’s : 3-3, Ászok -  Zánka 
Borozó : 4-0, Trükközők -  Vadláb FC : 4-0, Vadláb FC -  “Dudás” Tenisz : 2-5, 
Zánka Borozó -  Trükközők : 4-3, Trükközők -  Amoretto : 2-1, Soprano’s -  
“Dudás” Tenisz : 4-2, Soprano’s -  Trükközők : 5-2, Ászok -  Amoretto : 5-3, 
Ászok -  Soprano’s : 4-3, Trükközők -  “Dudás” Tenisz : 2-5, Ászok -  
Trükközők: 3-4, Ászok -  Vadláb FC : 3-0, “Dudás” Tenisz -  Zánka Borozó : 3-1, 
Amoretto -  Zánka Borozó : 1-11

A bajnokság állása:
Ászok: 15 pont, Zánka Borozó: 12 pont, Soprano’s: 10 pont, Trükközők: 9 

pont, “Dudás” Tenisz: 9 pont, Amoretto: 7 pont, Vadláb FC: 0 pont
A legjobb góllövők: Kovács Zoltán (Zánka B.) 11 gól, Hitter Csaba 

(“Dudás”T.) 9 gól, Darnói Attila (Amoretto) 9 gól FGy

Az ötlabda torna helyezettjei

“...csak jókedvéből is / vitéz próbálni indul...”

MORZSÁK A DIÁK 
SPORTKÖR ÉLETÉBŐL

Az Országos Tenisz Szövetség Debrecenben rendezte meg a Diák Olimpia 
döntőjét. Erre a megyei döntő megnyerése okán egy lány- és egy fiúcsapatot 
nevezhettünk.

Sajnos csak a fiúcsapatunk tudott megjelenni az eseményen, Szapáry Zsolt 
és Győri Viktor az értékes 5. helyezést érte el. Gratulálunk!

A diákságra ráköszöntött a nagy nyári szabadság és kánikula, de a fiatalok 
dicséretére legyen mondva, őket az utóbbi egyáltalán nem zavarja, mert Laci 
bácsi “beoltotta” őket a tenisz-játék szeretetével; és hét ágra tűzhet a nap, he
tente kétszer 2-3 órát hódolnak kedvenc játékuknak. Varga László

Diák Sportkör vezető

“Ahogy a nagy könyvben meg van írva... ”, avagy: “Miből lesz a cserebogár?! ”

A BÍRÓ Emlékverseny első és második helyezettje. (Czuczay Donát és Kovács 
Zsombor)

A Váci iskola tanulói tájékozódási versenyen



Nők a Balatonért 
Egyesület (NABE) hírek
Örömmel tapasztaljuk jártunkban-keltünkben, hogy Almádi közterületei 

egyre szebben, ízlésesebben, - és ami igazán örömteli - egyre több helyen let
tek virágosítva. Ezért is, de főleg önmagunk jó közérzetéért segítsük legalább 
annyiban a városszépítést, hogy saját házunk, nyaralónk, munkahelyünk előtt 
irtsuk ki a gyomokat, ültessünk virágokat, söpörjük le a járdát! Ha időnkhöz, 
erőnkhöz és kedvünkhöz mérten csak egy kevéskét is foglalkozunk házunk 
tája kinézetével, kapun, kerítésen kívül is, sokkal szebb lesz Balatonalmádi. 
Hiszen sok kicsi sokra megy! Amivel mi tudunk segíteni: fűkasza köl
csönözhető nyaraló és almádi lakosoknak egyaránt Boros Lászlónál.

Annak is örülnénk, ha a városunk szívén áthaladó vasút és környéke is 
folyamatosan rendezett lenne.

A júniusi NABE TOTÓ-n tollasütő készletet nyert Kolb Attila, 
nyereményét az Ottilia Étteremben veheti át. Következő totóval szeptember
ben jelentkezünk. A júniusi megfejtések:

Melyik szennyezi kevésbé a környezetet ? 1.vezetékes áram 2.újratölthető 
ceruzaelem 3.ceruzaelem (Kerüljük a nehézfémeket tartalmazó eldobós ele
mek használatát, ha a konnektorból nem tudjuk megoldani, vásároljunk akkus, 
feltölthető készüléket, elemet.)

Hol lehet leadni Almádiban a lemerült akkumulátorokat ? A benzinku
taknál.

írjon két példát a hulladék újrahasznosítására az Ön háztartásából
Sok jó példa érkezett: üvegvisszaváltás, papírok gyűjtése és elvitele a 

közeli gyűjtőbe, komposztálás, sőt “az ételmaradék megetetése a szomszéd 
kutyájával”.

Mennyi szilárd hulladék keletkezik évente az összes magyar településen ? 
4-5 millió tonna!!!

Bántja a szemét a SZEMÉT? Csökkentsük mi magunk! Komposztáljunk!
Nézzünk körül! A szemét elönti az országot! Kevés a lerakóhely, s újat 

senki nem szeretne a közelében. A meglévő szeméttelepek működtetése egyre 
drágább, s emiatt a szemétszállítás díja is csak emelkedni fog.

Az egyetlen biztos módszer a megelőzés: ha elkerüljük a feleslegesen be
csomagolt árukat, és a még hasznosítható anyagokat nem a szemétbe juttatjuk. 
Mert így is meghatározhatjuk a szemetet: nyersanyag, mely nem a megfelelő 
helyre került.

A háztartási hulladéknak legalább 30 %-a szerves anyag, melyből humusz 
lehetne. Ha komposztálnánk, miért nem tesszük? Sok előnnyel jár az egyén 
és a közösség számára egyaránt:

- kevesebb lesz a szemét, olcsóbb a kezelése
- aki komposztál, javítja a talaj minőségét
- szinte ingyen jut humuszhoz, a vegyipar közreműködése nélkül
- nem kell elégetni a feleslegessé vált ágakat, nyesedékeket -  nem szen

nyezi a levegőt (tőlünk nyugatabbra ez már tilos!)
- kevesebb műtrágyára, tőzegre lesz szükség (Ny-Európában már megtil

tották a tőzegbányászást, nem akarják tönkretenni ezeket a fontos és már 
ritkaságszámba menő biológiai élőhelyeket.)

- A komposztáláson keresztül megtapasztalhatjuk a természet önfenntartó 
körforgását, minden nap teszünk valamit a környezet védelméért, példát 
adunk gyermekeinknek.

A kertbarátkörök életéből
Az iskolai tanévek általában szeptembertől, a következő év júniusáig tar

tanak. A mi munkaterveink szerint az első félév januártól májusig tart, a 
második, szeptembertől december végéig. Nyári szünet csak az elméleti 
foglalkozásokra vonatkozik, nyári kirándulásokra, kikapcsolódásra kevés időt 
tudnak áldozni, több hetes nyaralást nem engedhetnek meg maguknak a 
gazdák.

A “Fábián József” Kertbarátkor 2002. május 4-5-re egy borúttal 
összekötött szakmai kirándulást szervezett. Az útvonal Pécs, Siklós, Villány, 
Kisharsány és Harkány. Pécsen a Misina tető panorámája után a városi látni
valókban gyönyörködtünk. Villányban a település főutcáját hangulatos pince
sor szegélyezi, itt a borbarátokat mindig nyitott ajtók fogadják. Ez a történel
mi borvidék már a kelták idején is szőlőműveléssel foglalkozó családoknak 
adott megélhetést. A környéken régóta termesztett, legismertebb bor a kék
oportó. Villányból a telefonon előre megbeszélt vendéglátónkhoz 
Kisharsányba mentünk. A falu végén már várt bennünket a család legfiatalabb 
tagja, és a falutól elég távol lévő szép takaros pincéhez vezetett bennünket. 
Rövid ismerkedés után következett a finom vacsora, majd a borokat kóstol
gattuk (egész este). A pince neve KISHARSÁNYI “KÖVÉR” PINCE. Nem 
tudom miért ezt a nevet adták neki, mert a tulajdonosokra egyáltalán nem 
jellemző. Köszönjük azt a kellemes estét, amit náluk töltöttünk.

Második nap Harkányba mentünk, ahol a 35-37 fokos kénes gyógyvízben 
jót fürödtünk. Élményekben gazdag két napunk volt “Arra alá Baranyában”.

2002. június 15-én a “Fábián József” Kertbarátkor és az Almádi 
Kertbarátkor tagjaival budapesti kiránduláson vettünk részt, ahol megtekin
tettük a Terror Házát. Azt a házat, ami a terrorista diktatúrák rémtetteire 
emlékeztet. 1944-ben ez az épület volt a “Hűség Háza”. 1945-1956. között 
pedig az Adrássy út 60. a rettegés és félelem házává vált.

A “Terror Háza” megtekintése után szabad program volt, városnézés, 
múzeumok látogatása stb.

Közkívánatra elmentünk az új Nemzeti Színházhoz, de az épületbe nem 
lehetett bemenni, csak a színház körüli parkot nézhettük meg.

Az őszre beterveztünk még egy-két kirándulást, de valószínű már csak 
szüret után.

A nyári munkákhoz, jó erőt és egészséget kívánok:
DURST LÁSZLÓ

A Balatonalmádi Kertbarátkor 2002 évi borversenyén aranyérmet nyert tagok 
egy csoportja.

Kertbarátkor tagok a Hősök terén

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB. 2002 
július havi, augusztus eleji programja

Július 0 3 -á n  Klub-nap (kártya, sakk, stb.)
10 -én  Klub-nap (kártya, sakk, stb.)
17 -én  Klub-nap, Kirándulási program ism ertetése  
19 -én  Fürdés IGALBAN, Indulás: 7: 3 0  -kor  
24 -é n  Klub-nap (kártya, sakk, stb .), Vezetőségi ülés: 16  h-tól 
29 -én  HÁRO M  NAPOS KIRÁNDULÁS GYULÁRA (Gyógyfürdő)

Indulás: 6: 0 0 -k o r  a berényi posta elől.
Augusztus 0 3 -á n  BÚCSÚ BÁL (szom baton)
0 7 -é n  Klub-nap (kártya, sakk, stb.)

Közlemény! A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezésében 3 napos kirándulást 
szervezünk GYULA városába 2 0 0 2 . július 2 9 -3 0 - 3 1 -én.
Részvételi d íj: 5 2 0 0  Ft. (szállás, utazás)
Elhelyezés: Kollégiumban  
A programból: V árjátékok, gyógyfürdő
Jelenkezni lehet: Hoffm ann Józsefné (Templom u.5 .sz.) vagy a szerdai Kub-napokon.

Boros Gyula, Elnök



ÖT ÉVES AZ ÖBÖL TV
1997. július 7-én jelentkezett első adásával a Kelet-balatoni kistérség hír

csatornája, az Öböl Televízió. Akkor még csupán Balatonalmádi, 
Balatonkenese és Balatonfűzfő lakói kísérhették figyelemmel a műsort, de 
nem sokkal később Litér, majd Királyszentistván és Alsóörs is csatlakozott.

Az elmúlt öt év alatt a tópart életének valamennyi jelentős eseménye 
láthatóvá vált a képernyőn, legyen az miniszteri látogatás, emlékművek 
avatása vagy akár iskolai gyermekprogram.

A televízió technikai fejlődésének köszönhetően a kezdetben rövid hírek
ből álló adás kiegészült stúdióbeszélgetésekkel és magazinműsorokkal, 
melyek által a térség fontos vagy érdekes eseményeiről részletesebben szá
molt be a televízió.

A környezetünkben történtek szűkebb pátriánkon túl ma már a Magyar 
Televízió Nyugat-Dunántúli Regionális Híradójának műsorán is megjelennek, 
s a tó eseményeiről a Balaton 22 településén látható Régió 8 magazinból 
tájékozódhatnak a nézők.

A siker titka nem kizárólag az optimizmus, a kitartás vagy a tehetség. 
Elengetethetlenül szükség volt arra, hogy a térség önkormányzatai és pol
gármesterei már a kezdetektől együttműködő partnerként álltak a televízió 
mellé, ezáltal az összetartás egy láthatatlan kötelékét alakították ki a 
települések között. Valamennyien érezték és tudták, hogy a Kelet-Balaton 
területén élők számára az objektív információ milyen hatalmas értéket 
képvisel, s abban is biztosak voltak, hogy az embereknek nagy szükségük van 
a hiteles tájékoztatásra. A kommunikációs társadalomban valamennyien 
szomjazzuk a híreket, főleg azokat, melyek a közvetlen környezetünkben 
megtörtént eseményekről szólnak.

De a sikerhez szükség volt a nézőkre, a Kelet-Balatoni Kistérség 
településének lakóira, akik rendszeresen vagy rendszertelenül, de mindig nagy 
kíváncsisággal figyelték az Öböl Televízió adásait. Az elismertség pedig akkor 
válik kézzelfoghatóvá, mikor a stáb egy-egy esemény kapcsán megjelenik a 
helyszínen, s az emberek így köszöntik őket: “Nézzétek, megjött a mi tévénk! ”

VE.

Almádi Napok 2002
Kulturális és szórakoztató rendezvénysorozat 

2002. július 22-28.
Július 22. 17.30 Az Almádi Napok hivatalos megnyitója

17.35 Az Ajkai Grafikai Műhely kiállításának megnyitója 
Helyszín: Közösségi Ház

19.00 Musical világa. Sasvári Sándor musicalestje. Vendég: 
Sasvári Annamária

Július 23. 18.00 A brémai muzsikusok. A Kincses Színház bábelőadása
19.00 Közkívánatra! SZANDI koncertje

Július 24. 19.00 Ketten egy ellen!
Csala Zsuzsa, Forgács Gábor és Straub Dezső kabaréja

Július 25. 19.00 Nem csak fiataloknak!
A BIG TIME együttes rockkoncertje

Július 26. 18.00 Bojtor Károly festőművész emlékkiállításának megnyitója a 
Padlásgalériában.

19.00 Örökzöld slágerek. A Pannónia Singers együttes fellépése.
20.00 A reneszánsztól napjainkig. “Régi Zene” koncert a vörös

berényi Erődtemplomban.

Július 27. 8.00 Nyílt horgászverseny a “négyméteres” partszakaszon. 
Nevezés: 6 órától a helyszínen

19.00 A Veszprémi Táncegyüttes folklórprogramja
20.00 TÁNCHÁZ. Muzsikál a Galiba zenekar

Július 28. 17.00 100 éves a Petőfi szobor! Ünnepi megemlékezés az Öreg
parkban álló emlékműnél.

18.00 Az élet szép! Soltész Rezső lemezbemutató koncertje.
19.00 Utcabál a Viktória együttessel.
24.00 Tűzijáték

Július 22-28-ig 18-22 óráig Élménypark címmel népi játékok bemutatója

Azokat a programokat, amelyeknek helyszínét külön nem jelöltük, a 
Városháza téren felállított szabadtéri színpadon rendezzük.

Milyennek látja a Balatonalmádi 
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók 
Egyesülete Almádi turizmusának helyzetét?
Június 17-én lakossági fórumot tartott a Balatonalmádi Idegenforgalmi 

Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete (BIVSZE), melyre meghívták dr. 
Kerényi László polgármestert és a város képviselő-testületének tagjait. A fóru
mon az egyesület az almádi polgárok nevében informálódni szeretett volna a 
város tulajdonát képező ingatlanok eladási ügyeiről, különös tekintettel a mozi 
ingatlanról és az önkormányzati tulajdonú üzletekről, mint aktuális témákról.

Mágori Erzsébet -  a BIVSZE elnöke -  miután sérelmezte, hogy a meghívott 
városi elöljáróság nincs jelen, beszélt az ingatlaneladásokból származó 
hátrányokról, azok következményeinek várható hatásáról: elmaradt bérleti 
díjból származó károk, a kieső pénz adóemeléssel történő pótlása, nem marad 
helyünk munkahely-teremtésre, stb. A város turizmusáról az egyesület 
véleménye az, hogy a turisták a lábukkal tiltakoznak a kialakult állapotok és a 
turizmus elemi feltételeinek hiánya miatt -  elmennek máshova. A város 
képviselőtestületében 12 éve egyetlen képzett, a balatoni idegenforgalomban 
gyakorlatot szerzett önkormányzati képviselő nincs jelen. Almádi idegenfor
galmát nem a pénzhiány, hanem a felelős hozzáértő döntéshozók hiánya tette 
tönkre. A város szálláshellyel túlépített, a strandok befogadóképessége kicsi, 
állapotuk a város szégyene, a település a szegények vagyunk, de tiszták szintet 
sem képes biztosítani. Elkeserítő a zaj szint határértéket meghaladó volta, a 
közműberuházásokkal tönkretett utak, járdák, az önkormányzat tulajdonában 
lévő föld- és ingatlanvagyon eladások és az egysíkú szolgáltatások problémája.

A Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete a 
lakossági fórumon elhangzott témákról írásos anyagot is készített, melyet 
szívesen rendelkezésére bocsátanak minden érdeklődő városlakónak. VKM

Német utazási iroda, magyar partnerével megfelelő színvonalú 

NYARALÓHÁZAKAT keres 2003-ra és az azt követő időszakra, 

főleg német nyaralók számára. 

Jelentkezési határidő -  a jövő évi katalógus elkészítése miatt -  

JÚLIUS 20. 

(A katalógusban és a német Interneten való megjelenés ingyenes.) 

Leveleket -  lehetőleg a nyaralóház fényképével és alaprajzával -  a 

következő címre kérjük: GRÁNIT KFT., 8600 Siófok, Fő u.47-53.

Kolostor Szálloda és Étterem
Családi rendezvényeit, szakmai továbbképzéseit, tanfolyamait 

szervezze a Hotel Kolostorban, Balatonalmádiban. 
Barokk stílusban épült, felújított szálloda, hangulatos fürdőszobás 

szobákkal, különtermekkel, remek konyhával és 
udvarias kiszolgálással várja vendégeit. 

Júliusban és augusztusban a hét minden napján kedvezményes, 
előfizetéses étkezést biztosítunk az érdeklődőknek helybeni 

fogyasztásra, illetve éthordós elvitelre. 
Legyen a vendégünk, próbálja ki szolgáltatásainkat! 

Szeretettel várjuk.
További információ: Balatonalmádi, Veszprémi u. 83. 

Tel.: 88/594-120

w w w . j a r m u . c o m

http://www.jarmu.com


Figyelem!
A PAX Gyógyszertár
nyitvatartása 2002. június 01-től 

megváltozik!

Szabolcs u-ban Fiók gyógyszertárban
(Vörösberény)

Hétfő 12-18 8-11
Kedd 8-18

Szerda 12-18 8-11
Csütörtök 8-18  

Péntek 12-18 8-11
Szombat 8-13  
Vasárnap

Az ügyeleti szolgálat változatlan beosztásban, 
reggel 7,30-ig tart!

Balatonalmádi központjában 
a Balatontól 300 méterre 
10 lakásos társasházban 

44-76 m2-es új lakások, 22-31 m2-es üzletek

ELADÓK
Kulcsrakész átadás 2002. június 30. 

Értékesítés: 06-30/300-7050

FALA TK A ÉTTER EM
Kellemes környezet mediterrán kerthelyiségben. 

Speciális magyar ételkülönlegességek.
Menü kapható 350 Ft. 11:00 -  21:00-ig 

Nyitva tartás: 07:00 - 22:00-ig

Cím: Balatonalmádi központjában 

Baross Gábor u.40.

BERÉNY IGAZI MAGYAR 

Vendéglője
Zenés kerthelyiség, kellemes környezet, 

Igazi magyaros ételkülönlegességek.
Menü kapható 350 Ft. 11:00 -  20:00-ig 

Játék lehetőségek -  billiárd, darts, nyerőgépek. 
KÜLÖNTEREM, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA!

Cím: Balatonalmádi -  Vörösberény 
Laposa D.u.15.

Nyitva tartás: 9:00 -  22:00-ig

NYARALJON A MENTOR TOURS KFT-VEL

BELFÖLDI AJÁNLAT:

Kétszemélyes és családi faházak Borgátán, a termálfürdő mellett. 
Nyugodt, kellemes környezet, termálfürdő, 

kirándulási és sportolási lehetőségek.
Felszerelt konyha, játszótér, zárt parkoló és 

kitűnő borok várják vendégeinket.
Olcsó árak, jó szolgáltatások.

KÜLFÖLDI AJÁNLAT:
Horvátországban és Olaszországban 

Közvetlen tengerparti kempingekbe telepített, felszerelt lakókocsik 
4-5 személy részére, 7 éjszaka, nyolc napos turnusokban. 

Gyönyörű tengerpart, jól ellátott kempingek, 
Szórakozási, kirándulási és sportolási lehetőségek.

bővebb információ és fo g la lá s :

BALATONALMÁDI, VESZPRÉMI U. 83.

TEL: 88/594-120

LAKÁSFELÚJÍTÁS
Tel: 06-30-9411-084, 06-30-9724-423

MEGBÍZHATÓ - határidő (7- 8 hét) 
TISZTESSÉGES - ár (33 - 38e/m2) 
PRECÍZ - munka (referencia)

KIVITELEZÉS FELÜGYELETE
Családra szabott átalakítási és ingyenes lakberendezési 

tanácsadással, illetve tervek készítésével segítünk 
az új otthon megteremtésében.

Várjuk érdeklődését: Kovács Magdolna (Vezető lakberendező)

Kvadrát Invest Bt.
Ingatlanközvetítő, Értékbecslő és Szolgáltató Bt.

8172 Balatonakarattya, Koppány sor 143. 
Tel./Fax: 06-88-481-861 

E-mail: kvadrat@webbiz.hu

mailto:kvadrat@webbiz.hu


SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fűtés- szerelő 

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37. 

Tel./fax: 88/438-910 
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019 
E-mail: szamfira@mail.uti.hu 

www.szamfira.hu

Tervezés, 
kivitelezés 
Már 21 éve
a lakosság 

szolgálatában!

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 
hőszigeteltüveg gyártás 

Hagyományos ablakok átalakítása 

hőszigetelt üvegezésűre.
Balatonalmádi, Építők u. 1/A 

Tel./fax: 88/593-930, 06-20/350-9175

Bútorlap és lemez méretre vágása. 
Konyha-szobabútor és üzleti berendezések 

egyedi elképzelés szerinti kivitelezése is.
Balatonalmádi, Veszprémi út 124. 

Tel./fax: 88/439-219, 06-20/350-9177

Ajtó és ablakgyártás műanyagból és fából.
Vállalkozóknak és viszonteladóknak 

kedvezményt adunk! 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2. 

Tel.: 88/593-940 Fax: 88/593-950 
06-20/968-5221

Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bőrgyógyász: 88/424-383. 

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Baross Gábor utca 31. szám alatti 
HÁZTARTÁSI ÉS ILLATSZER KISBOLTUNKBAN már a Szalay Könyvkiadó 
kedvező árú könyvei is kaphatók!

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a hirdetés 
időtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel, írásban adják le az 
önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S  LA PJA
Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc 
Főszerkesztő: Vecsey Kiss Mária 
Alapító: Veszeli Lajos 
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 0 6 -8 8 /4 3 8 -4 4 4  Fax: 0 6 -8 8 /4 3 8 -6 4 3  
Kiadó: Almádiért Közalapítvány 
Tipográfia: Kiss Csaba 
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep, Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Engedélyszám: 0 0 5 -1 8 /1 9 8 9 . ISSN 0 8 6 4 -7 8 6 0

Éljen a jövővel!
Bemutatunk Őnnek egy olyan autót, amely 
megállja a helyét mindenféle szempontból

3 193 000 Ft-tól
Ebben az autóban a technika 
maximálisan az embert 
szolgálja.

A Lianában 
mindenki 
biztonságban 
érezheti magát.
Az utasok biztonságáról a merev kialakítású utastér, 
az ütközési energiát elnyelő zónák, az ajtókba épített 
oldalmerevítők gondoskodnak.

ALACSONY HITELKAMAT!
Példa: 23.294 Ft/hó 

Teljes éves hiteid íjmutató: 9,85% 
Futamidő 72 hónap

29.083 Ft/hó 
Teljes éves 

hiteldíjmutató: 6,03% 
Futamidő 36 hónap

Lehet 
minimum 20%-tól 

Teljes éves 
hiteldíjmutató: 11,66%

BIZTOS, HOGY AZ EGÉSZ CSALÁD BELESZERET

Ú J ! Grand Vitara 2,0 TD fu ll extrás...7.190.000 Ft ÚJ!
H IT E L K Ö Z V E T ÍT É S

Pászti Autószalon Veszprém, Almádi út 40. 
Tel.: 88/426-985, 429-788, 421-280. www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

mailto:szamfira@mail.uti.hu
http://www.szamfira.hu
http://www.paszti-suzuki.hu
mailto:info@paszti-suzuki.hu


Új Opel Vectra.
A nagym ester színre lép!

Az új Opel Vectra megérkezett!
* Páratlan kényelem az interaktív vezetési rendszernek 

(IDS) köszönhetően,
* jelentősen megnövelt külső és belső méretek,
* lenyűgöző technikai és kényelmi megoldások,

pl, tolatásérzékelő, esőszenzor, automata légkondicionáló...

Jöjjön el, és próbálja ki a legújabb sikermodellt ! 

Új Opel Vectra. A nagymester.

Az Autó Pálfy Kft. nyári

BÉRAUTÓ AJÁNLATA
* Opel Corsa és Astra típusok * különböző felszereltséggel (akár klímával)

• már 5000 Ft/nap-tól * cégeknek és magánszemélyeknek hétvégi kedvezményekkel

AUTÓ PÁLFY KFT.
8200 Veszprém, Almádi út 21, * Tel: (88) 410-410,406-406 * Fax: (88) 412-166 

e-m ail: tosoki.berauto@ vnet.hu * Mobil: (30) 442-2335

E n g e d j e n  

a csábításnak!
 szervokormány  ABS, elektromos csomag

 dupla légzsák  5 év garancia!  klíma

2  6 9 0  0 0 0  F t - t ó l

NISSAN ALMERA AKCIÓ!
1.5l/16V (90 LE)
 klíma
 dupla légzsák 

✓  CD autórádió
 5 év garancia!

3 2 9 0  0 0 0  Ft-tól

ÚJ NISSAN  
PRIMERA

 automata klíma 
 légzsákok 
 ABS+ EBD +NFA 
 5 év garancia!

4 900 000 Ft-tól

 klíma
 dupla légzsák 
 5 év garancia!

3  7 9 0  0 0 0  F t + áfa-tól

A U T Ó  P A T A K I  8200 Veszprém, Almádi út 19. 
T e l . :  88/400-004 Fax: 88/406-488

3x15 liter 
tankolás=

Legyen Ön is Klubtagunk, hogy mielőbb 
élvezhesse a tagság minden előnyét!

L P G  A U T Ó G Á Z  
Á R U S ÍT Á S !

5 x 5 0 0 0  Ft tankolás
után 1 db teljes körű

a u tóm osást adunk ajándékba

TANKOLJON NÁLUNK 
ÖNNEK IS MEGÉRI!
Balatonalmádi-Káptafanfüred, 
József A. u. 18 (71-es út) Tel.: 88/584-231

SÉD TELEVÍZIÓ 
BALATONALMÁDIBAN IS!

Szórakozzon velünk 

hétfőtől szombatig 

19 órától!

mailto:tC5Soki.berauto@vnet.hu

