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A Kurcz birtok története II.
Az 1800-as évek utolsó 

harmadában megindult a 
nagyobb szőlőbirtokok fel
parcellázása. Ennek leg
főbb okát a filoxera vész
ben láthatjuk amellett, 
hogy a szőlőkben levő há
zak is mind több esetben 
átalakítva, vagy anélkül 
nyaralási célokat szolgál
tak, még az újratelepített 
szőlőkben is. Később ezek 
az épületek inkább ez utób
bi funkciót töltötték be és a 
szőlőművelés másodlagos
sá vált. Így történt ez az 
1870-ben még szőlőként 
vásárolt Kurcz birtokon is, 
megjegyzendő, hogy lé
nyegesen később, mint más 
birtokoknál. Mint koráb
ban megjelent számunkban 
ismertetésre került, az első 
telekeladás Pethe Viktor 
számára történt 1906 már

cius 27-én kelt szerződés szerint. Időközben annyi változás történt még, hogy 
1908 április 8-án kelt telekkönyvi bejegyzés szerint a birtok tulajdonosa Kurcz 
Gyula és neje Nagy Góczán Karolin öröklés és osztály következtében.

Több telek egyidejű eladására került sor az 1910. október 31-én kelt 
szerződések szerint. Ennek során a már említett Pethe birtok és a Kurcz villa 
közötti területen öt telek kialakítására került sor. Az említett öt telek azért 
érdekes számunkra, mert ez a településközpont szándékolt megvalósítását

jelezte. Ne felejtsük akkor már állt a községháza és a kápolna, mindkét épít
mény csaknem minden esetben a település központjában helyezkedik el.

A fent említett szerződés alapján a következők vettek telket, a mellékelt 
térképen bejelöltek szerint.
1.1000 helyrajzi szám, Bognár Lajosné sz. Steinecker Teréz 184 négyszögöl 
2.1002 „ „ Segesdy Sándor és neje Steinecker Mária 210
3.1004 „ „ Szűcs András 160
4.1005 „ „ Kálmán Józsefné sz. Wágner Anna 186 
5.1008 „ „ Erhardt lmre 312

Mindegyik telekhez hozzátartozott -  kivéve a Szűcs-félét -  a Remete patak 
telek előtti szakasza, továbbá a patak és az út közötti terület. Erre utal a 
Bognárné-féle (hrsz. 1000) telekkel összefüggő telekkönyvi bejegyzés mi
szerint: „Az 1910. október 31-én kelt adás-vevési szerződés alapján a 
324/193.2. b. számú ingatlanon átvonuló patakmeder közös használata és ezen 
birtok déli oldalán 3 méter széles vicinális út és patakhoz gyalog és szekérrel 
való járás s közlekedés szolgalmi joga 396 sz. telekjegyzőkönyvben a 
325/193.2.b.( 1002-re vonatkozik) ingatlan mindenkori tulajdonosa számára 
bekebelezve. ”

Mai helyzet: Martinovics u. 2 sz. a volt Gézike nyaraló jelentősen átépítve 
még látható.

Martinovics u. 4 sz. csaknem eredeti állapotában létezik. (1002 hrsz.) 
Martinovics u. 6 sz. eredeti állapotban álló, karbantartott épület (1000 hrsz.) 
Martinovics u. 8 sz. eredeti állapotban álló, karbantartott épület (1005). 
Martinovics u. 12 sz. Rózsakert vendéglő felismerhetetlenségig átépítve

Martinovics u. 16 sz. Kurcz Rudolf háza, a torony kivételével helyreállítva 
A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a Rózsakert vendéglő 

épületét háborúban bombatalálat érte és akkor nem került helyreállításra.
A parcellázást megelőzően 1885 júniusi telekkönyvi bejegyzés szerint 

„128 ölet tevő rész pedig mint kápolna tér vagyis köztér képpen kitüntettetik”. 
Ekkor jegyezték be a kápolna telkét, amit Kurcz Rudolf ajándékozott a 
községnek.

Schildmayer Ferenc

1921 évi térkép részlete

Martinovics u. 4 és 6 sz. épületek képe 1911-12 évben

Képes levelezőlap 1915 körül (látható az Erhardt villa, azaz a Rózsakert 
vendéglő eredeti épülete és a Martinovics u. 8.)

Martinovics u. 8 sz. épület képe 1912 körül (Kálmán lak)



MALÁNTÁRÓL - GALÁNTÁRA II.
Nyitragerencsértől alig egy órányira van Galánta, már annak, aki rendesen 

tud szlovákul, meg hozzászokott az ottani trükkös útjelzésekhez. Bár ami azt 
illeti, nálunk is nehezen boldogul az az autós, aki nem tud magyarul. Tettünk 
egy-két díszkört meg vargabetűt, amíg odataláltunk, mert az alacsonyabb 
rendű utakon rendszerint visszatolatva tudtuk csak elolvasni a hely
ségnévtáblákat. Amilyen szórakoztató egy angolnak kiolvasni Szentkirály
szabadja nevét, annyira élveztük mi is a Nitrianské Hrnciarovce betűzgetését. 
Alatta persze kisebb betűkkel ott a magyar név is, mert újabban már nem fes
tik át, sőt nem is lopják el a feltételezhetően gyűjtőszenvedélytől is fűtött szél
sőséges elemek.

A mellékutakon való közlekedésnek megvan az az előnye is, hogy hébe- 
hóba érdeklődni is lehet: vajha eltévedtünk-e vagy sem. Akiket csak 
megkérdeztünk a falvakban, azok mind magyarul válaszoltak, városokban vi
szont már 50 százalékos volt a találati arány. Régi jó szokás szerint kétszer is 
elismételték, hogy merre menjünk, meg merre ne, így csak 20 percet késtünk 
a beígért időponthoz képest, de Tóth Lajos igazgató úr nem csinált nagy cécót 
belőle, szlovákul semmi „ohromny bengál“. Nemes egyszerűséggel „csonká
soknak“ nevezett bennünket, ami Felvidékszerte a ma már alig hallható 
Csonka-Magyarország polgárainak közkeletű neve. Saját magukat „státusos
nak“ nevezik, már aki ki merte váltani a magyar státusz-igazolványt, mert tény 
ami tény, nem minden magyar volt ilyen vakmerő.

Az igazgató még az előadás előtt megkísérelt sörrel és Becherovkával kínál
gatni bennünket, de olyan hőség volt - meg vezetni is kellett - hogy csak 
ásványvizet fogadhattunk el, ami szlovákul a kedves kis „minerálka“ névre 
hallgat. Azt azért bezzeg nem bírta ki Lajos barátunk, hogy egy röpke 
sörtörténeti fejtegetésben le ne szólja az összes îgyallától (Hurbanovo) kele
tre patymagolt sörszerű letyeket, beleértve a nyitrai Corgonyt is, ámbár annál 
a tapolcsányi, vagy a kassai „lötty“ is rettenetesebb. Az ógyallai 12 fokos 
Arany fácánon (Zlaté Bazanky) kívül legföllebb a pilzeni meg a bajor sörök 
jöhetnek szóba, ha valaki „szmedni“, azaz szomjas. A középkori „sörmérföld“ 
szerint egy mérföldes körzetben tiltották az idegen sör kimérését, de Tóth 
Lajos barátunk még azt is kevesellette volna.

Galánta magyar neve állítólag puszta személynévi eredetű, viszont az a név 
szláv eredetű lehetett, így aztán a szlovákok csak az ékezetet vették le róla 
1918 után. Mielőtt én még az esetleges kelta eredetről tanakodnék, rögtön 
szögezzük le, hogy az Esterházy család hercegi ága is Galántáról származtat
ja magát, márpedig a magyar arisztokraták nagyon adtak az ősi jussra. Bennem 
mégis erősen motoszkál az a furcsa gondolat, hogy a gael nyelvű brit 
peremvidéktől Gallián és az erdélyi Galac helyneveken át egészen az isztam
buli Galata negyedig, sőt még a kisázsiai Galatiáig egy ősi kelta vándorlási út 
állomásai rejtőznek. Nem véletlenül írt még Pál apostol sem a 
Galatabelieknek, amit profán módon valahogy úgy is értelmezhetünk, hogy 
például a Bornemissza családnév közismert, a Sörnemissza viszont ismeretlen 
a Kárpát-medencében. Ettől függetlenül azért még létezhetett ilyen furanevű 
sörkerülő család is...

Mihók János neve hovatovább csak a megszállott Kodály-rajongók meg a 
galántaiak előtt ismert, holott emlékeznünk kellene arra, hogy a Galántai 
Táncok ihletői az öreg cigányprímás verbunkosai voltak. Kodály édesapja 
ugyanis állomásfőnök volt Galántán és a kis Zoltán ritmusigényét pedig egyál
talán nem elégítette ki a vasúti szerelvények megszokott csattogása. A galán
tai cigány muzsikusok viszont messze földön híresek voltak, Mihók János ver
bunkos muzsikája így emelődött át a magyar zene- irodalomba Kodály 
munkássága nyomán. Még modem népzenei örökösei, a Ghymes együttes tag
jai is Galántáról származnak állítólag, akik csodálatos ősi dallam- és rit
musvilággal nyűgözik le hallgatóikat.

Az Esterháziakon kívül a Bessenyey család is birtokos volt Galántán, akár
csak a Balogh és Fekete nemzetség, de bennem vitéz Galánthay Glock Tivadar 
tábornok életútja maradt meg a legerősebben. Bár a közeli Vágvecsén született 
és iskoláit Galántán meg Pozsonyban végezte, már 11 éves korától kezdve 
érdekelte az egyiptomi hieroglifikus írás. Hadapródnak tanult, zászlós lett,

miközben az ural-altáji nyelveket tanulmányozta egy boszniai helyőrségben. 
1909-ben saját gyorsírási rendszerével keltett feltűnést, ami az ősi magyar 
rovásíráson alapult, két év múlva pedig Budapesten mutatta be nyelvroko
naink gyorsírását. A népszerűbb Gabelsberger-féle gyorsírási rendszert is 
megtanulta, majd a kínai nyelvre alkalmazta, sőt megalkotta a japán, koreai 
és sziámi gyorsírást. Ezek után már játszi könnyedséggel dolgozta ki az albán 
gyorsírás alapjait, amit az I. Világháború akasztott meg, mivel a galíciai had
színtéren orosz hadifogságba került. Hazatérve a hajmáskéri katonai 
főreáliskola parancsnoka, utána a Ludovika Akadémia idegennyelvi vezetője, 
aki Londonban mutatta be a kínai és az albán gyorsírási rendszerét.

Olyan sikere volt, hogy Pekingben egyetemi katedrát ajánlottak neki, de 
inkább az albán király meghívását fogadta el, mert Zogu felesége a magyar 
származású gróf Andrássy Geraldine volt.

Mindezekről angol nyelven szóltam a galántai Angol-Magyar Gimnázium 
tanulóinak, mert a magyar-angolszász kapcsolatokra voltak kíváncsiak - 
legalább is Tóth Lajos igazgató úr szerint. Azt hiszem nem, beszéltem olyan 
hosszasan, mint Erdélyben, de megint meg kellett győznöm a hallgatóságot, 
hogy mindig is Európa vérkeringésében léteztünk és sohasem tudtak 
elszigetelni bennünket még a brit szigetektől sem. Gondoljuk csak el, hogy a 
Kárpát-medence első ábrázolását Nagy Alfréd király térképének köszön
hetjük, amelyen a magyar honfoglalás örökíttetik meg "Gens Hunorum" 
néven. Az ünnepelt angol költő, Sir Philip Sidney, észak-magyarországi láto
gatásakor az ősi magyar múlt hősöket tisztelő énekeire figyelt fel a  16. század
ban, miközben I. Erzsébet királynő hetente háromszor imádkozott azokért a 
magyarokért, akik a törökök ellen harcoltak fennmaradásukért, ezáltal értünk 
is. II. Erzsébet fia Károly herceg egy-harmincketted részben magyar, mivel 
Rhédey Klaudia grófnő lánya V. György király felesége lett.

Talán megértik, hogy Balatonalmádi és a Felvidék közös angolszász kap
csolatai taglalásakor nem feledkezhettem meg Komáromi Kacz Endre fes
tőművészről sem, aki a Szent Imre templom sírkertjében alussza örök álmát, 
mint híres almádi festő. Csak kevesen tudják, hogy még a hatvanas években 
is a londoni lapok közkedvelt asztrológusa volt, igaz, álnéven. Még sok min
denről beszélhettem volna, de időm sem maradt, hely sincs reá, itt és most. Az 
a nyolc galántai gimnazista, akik egy egész hetet tölthet el nálunk a gimnázi
um vendéghallgatójaként, még nálam is többet tudna mondani a közös euró
pai örökségről, amelyet Magyarországnak és Szlovákiának is ápolnia kell. 
Sem ők, sem mi, nem célként tanulunk idegen nyelveket, hanem eszközként.

Malántától-Galántáig utazgatva sok más érdekesség is található, akik egy
szer arra járnak, talán más-más furcsaságra csodálkoznak rá. Mégis azt 
hiszem, hogy ugyanarra a következtetésre jutnak, mint én: sokkal több közös 
dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. Azért is kellene arra utaz
gatnunk, mert akár Portugáliától Finnországig vándorolva az Európai Unióban 
már ilyen gyakorlatról győződhetünk meg.

Czuczor Sándor

F I G Y E L E M!
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány 

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklődni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

KÖNYVELÉSI-ADÓ SZAKÉRTŐI 
FELADATOKAT, KÉPVISELETET

VÁLLALOK 
Nemes-Nagy Attila adószakértő, okl. könyvvizsgáló 

Balatonalmádi. Tóth Á. út 11.

Telefon: 88-584-460, 20-931-63-26 

fax: 88-584-461

IGÉNY SZERINT TELEPHELYRE KIMEGYEK

VÁLLALOM:
Egyéni vállalkozások, Társaságok, 

Nonprofit szervezetek 

- könyvelését 

- bérszámfejtést TB. ügyintézését 

- adó bevallások, adatszolgáltatások 

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését 

- rezsi óradíjak kiszámítását

SZERZŐDÉS ALAPJÁN GARANCIÁVAL



Néhány sor 
az 8. hónapról 
a Városházán

2003. június

Az elmúlt év szeptemberében 
indult a közigazgatási szolgál

tatások korszerűsítési program
jának előkészítése, melynek kere

tében az elképzelések szerint sor 
kerül a kistérségi- és a regioná

lis szintű önkormányzati rend

szer kialakítására és ezzel össz
hangban az önkormányzatok 
finanszírozásának megújítására.

Az írásban megjelent tájékoz
tatók -  és az eddig megtartott 
konzultációk alapján úgy látom: 
még sok egyeztetés szükséges 
ahhoz, hogy a központi elképze
lések összhangba kerüljenek a 
helyi igényekkel és a valós hely

zettel. Az új szabályozás egyik 
legfontosabb követelménye, 
hogy a kistérségek különböző 
típusai számára egységes, 
ugyanakkor a sajátosságokat is 
figyelembe vevő megoldásokat 
adjon. A mi kistérségünkben 
például két vonzásközpont is 
megjelenik, egyezségre kell jut

nunk a települések érdekeinek 
megfelelő feladatmegosztásban. 
A másik alapfeltétel az önkor
mányzati finanszírozás kor

szerűsítése. Nem tartható, hogy 
az állam pénzügyi fedezet nélkül 
ír elő kötelező feladatokat. Felül 
kell vizsgálni és átláthatóvá kell 
tenni a normatív szabályozási 
rendszert és növelni a megosztott 
bevételekből a helyben maradó 

hányadot.
Az Új Almádi Újság is tájé

koztat az Eggenfelden -  Balaton
almádi Baráti Társaság megújí

tásáról. Magam is szükségesnek 
és fontosnak tartom újabb érdek

lődők csatlakozását, mert a ki

alakult baráti kapcsolatot a csa

ládok, civil szervezetek, egyesü

letek szintjén tovább kell erő
síteni.

Balatonalmádi, 2003. július 3.

Pandur Ferenc 
polgármester

Önkormányzati hírek
2003. június 26-án, a szokásos időpontban, de 

kihelyezett ülésen találkozott Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
kellemes klímájú olvasótermében több érdeklődő 
jelenlétében napirend előtti felszólalásokkal 
kezdődött az ülés.

Bálint Sándor képviselő az Új Almádi Újság 
legutóbbi számában megjelent „Leköszönő” című 
cikk hangnemét és tartalmát kifogásolta. Balogh 
Csaba a nyári szezon visszatérő gondját, az illegális 
köztéri szemétlerakást tette szóvá, Kutics Balázs pedig 
a Wesselényi strandon felmerült problémák közül a 
vízkivétel és a mozgóárusítás miatti aggodalmát 
fejezte ki. Boros László az útépítés akut hiányosságait 
vetette fel.

Az elfogadott napirend szerint elsőként Pandur 
Ferenc polgármester adott tájékoztatást az elmúlt ülés 
óta történt fontosabb eseményekről: a káptalanfüredi 
katolikus találkozóról, a közigazgatás átszervezésével 
kapcsolatos tájékoztatóról, United Games talál
kozójáról, és a térfigyelő rendszer üzembe helye
zéséről.

Grúber Sándor r.alezredes hivatalos távollétében 
helyettese Ari András r.százados tájékoztatta a jelen
lévőket a város aktuális közbiztonsági helyzetéről, 23 
bűncselekmény elkövetéséről, melyek döntő többsége 
vagyon ellen irányult.

A bizottságok munkájáról történt tájékoztatók 
nyomán Keszey János és Walter Rózsa indokolta a 
OKS bizottság által elosztott pályázati pénzek jogo
sultságát, amelyet egyes képviselők megkérdője
leztek.

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést egyhangúlag fogadta el 
a Képviselő Testület.

Horváth Zsuzsa kirendeltség vezető helyett Boórné 
Mórocz Éva tartott tájékoztatót a Megyei Munkaügyi 
Központ Balatonalmádi Kirendeltsége nevében a 
település foglalkoztatottságának jelenlegi helyzetéről. 
Hangsúlyosan szólt az „ernyő” alól kikerülők 
segítéséről, a 45 év felettiek nehéz helyzetéről, és a 
pályakezdők speciális nehézségeiről. Képviselői 
kérdésre definiálta a közhasznú és közcélú munka 
közötti különbséget.

A Képviselő-testület köszönettel fogadta el a szín
vonalas tájékoztatót.

Harmadik napirendi pontként az önkormányzat
2002. évi költségvetési rendelet módosítását tár
gyalták meg a képviselők. Keszey János kérdéseire a 
Hivatal dolgozói adtak választ. A három elfogadott 
határozati javaslat közül az A/2-es úgy rendelkezik, 
hogy az Idegenforgalmi Alap céljára kiállított összeget 
a Wesselényi strand rekonstrukciójára tervezett hitel 
visszapótlására fordítja.

Az aktualitások közül elsőként a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium fenntartásának 
átadásáról határoztak a képviselők, amelynek értel
mében 2007. június 30-ig a Veszprém Megyei Önkor
mányzatnak adják át az intézmény felügyeletét és 
fenntartását a tulajdonosi jogok sértetlen megtartása 
mellett.

A Nevelési Tanácsadó Központ fenntartásáról is

döntöttek, mivel a helyi Önkormányzat számára ez 
nem kötelező feladat.

Az általános iskolákban induló napközis csoportok 
számát a Váci Mihály Iskolában: egy csoport végleges, 
egy csoport egy tanévre, Vörösberényben: két csoport 
végleges, egy csoport egy tanévre, és a Györgyi Dénes 
iskolában pedig kettő csoport végleges, és egy csoport 
egy tanévre, határozták meg hosszas vita után.

A napközi otthonos óvodák létszámhelyzetének 
felülvizsgálatakor mindkét határozati javaslatot vita 
nélkül fogadta el a Képviselő Testület.

A káptalanfüredi parti területek tulajdonjog ren
dezésénél úgy döntöttek, hogy a partvonal-szabályo
zási tervvel összhangban tegyen a polgármester 
lépéseket az állami tulajdonú vízparti területek tu
lajdonjogának megszerzése érdekében, mivel az 
településfejlesztési és városrendezési célokat szol
gál.

Az aktualitások sorában a Luther u. 8. és a dr. Óvári 
u. 72. alatti városi ingatlanok hasznosítása szerepelt. A 
határozat értelmében az első ingatlant nem jelölték ki 
értékesítésre, hanem a lakásbérleti szerződést hossz
abbították meg egy évre. A második ingatlan érté
kesítését pályázati kiírásban hirdették meg.

Pandur Ferenc polgármester előterjesztésében tár
gyalták meg a képviselők a Wesselényi strandi bér
lőkkel lefolytatott tárgyalásokról szóló összefoglaló 
tájékoztató anyagot. Hosszas vita után a helyszínen 
kiosztott négy határozati javaslatot néhány tartóz
kodás mellett fogadta el a Testület.

Ugyancsak a polgármester terjesztette elő a 
Wesselényi strandi irattár bérleti jogával kapcsolatos 
kérdést. Kutics Balázs képviselő érintettsége okán 
elhagyta a tanácskozást. Ezek után a módosított 
indítvánnyal kibővített határozati javaslat került elfo
gadásra.

Dr. Szűcs Sándor jegyző előterjesztésében kapott 
tájékoztatást a Képviselő-testület az önerős út
építésekről, amelynek meghallgatása után az a döntés 
született, hogy ezt a kérdést a szeptemberi ülésen tár
gyalják újra.

Bálint Sándor a Gazdasági Bizottság elnöke előter
jesztésében új utcanevekről döntöttek, amelyek közül 
a legfontosabb: az autóbusz pályaudvar és a Pannónia 
közötti közpark neve ezen túl Szent István park lesz.

Utolsónak felvett napirendi pontként tárgyalták 
meg a Vörösberényi Polgári Kör levelét, a volt iskola 
területének használatával kapcsolatban. A környéken 
lakók jogos érdekeit is figyelembe véve 8 igen, 3 nem, 
2 tartózkodó szavazattal az a döntés született, hogy a 
baleset és tulajdonvédelem megoldatlansága miatt a 
terület használatát megtiltják.

Napirend után dr. Hoffmann Gyöngyi képviselő 
asszony tett fel közérdekű kérdéseket az Öböl 
Televízióval, a káptalanfüredi stranddal, a Lozsánta 
helyzetével és a Pannónia KKK új igazgatójának 
tevékenységével kapcsolatban.

A nyilvános ülésekről szóló jegyzőkönyv a Város
házán és a Könyvtárban megtekinthető.

N. F.



Rendőrségi hírek
Változatos, a szezonra jellemző bűncselek

mények teljes skálájával találkozhattunk az elmúlt 
időszakban. A szezon - amely véleményem szerint 
már húsvétot követően elkezdődött - egyre 
növekvő mértékben határozza meg a mindennapi 
rendőri munkát. A témához tartozik az is, hogy 
szinte minden hétvégére esett valamilyen ren
dezvény, s közöttük olyan is akadt, amelynek biz
tosítása több megyei szintű rendőri szervezet 
összefogását igényelte. Ilyen volt például az 
alsóörsi Harley-Davidson Fesztivál, melynek 
történéseit, illetve azok következményeit 
Balatonalmádi városában Önök is érzékelhették, 
hiszen a 71-es főúton motorosok kisebb-nagyobb 
csoportjai jelentek meg ezekben a napokban. A 
Pünkösd előtti szombaton átdübörgött városunkon 
a motoros konvoj, melynek látványára több ezren 
voltak kíváncsiak nemcsak városunkban, hanem a 
felvonulás szinte teljes útvonalán. A rendez
vényeknél tartva, csak néhányat kiemelve, rendőri 
biztosítást igényeltek az UNITED GAMES ren
dezvényeihez, a Hattyú bállal kapcsolatos felvo
nuláshoz, de a Veszprém-Balatonalmádi kerékpár
út átadásával kapcsolatos ünnepséghez is. Jelentős 
rendőri erőket kötnek le ezek a rendezvények, 
azonban ahogy a múltban, úgy a jövőben is igye
kezni fogunk, hogy ezek a közönségcsalogató ren
dezvények jól sikerüljenek, hiszen városunk jó 
hírnevét öregbítjük ezzel.

Az elmúlt és a tárgyalt időszakra esett a térfi
gyelő rendszer üzembe helyezése, átadása is. 
Megítélésem szerint a jelenleg működő kamerák 
az általuk pásztázott területen nagyon jó vissza
tartó hatással rendelkeznek - szolgálva a bűn- 
megelőzést is - hiszen ezeken a területeken bonyo
lódik a város legjelentősebb közúti járműforgalma, 
illetve a nyári szezon alatt jelentős tömegek 
mozognak ezen a területen. Az eddigi tapaszta
lataink kedvezőek, s nem árulok el talán nagy titkot 
akkor, ha e lap hasábjain is jelzem, hogy több 
körözött személyt, illetve ismert bűnözőt sikerült 
elfognunk segítségével. Természetesen mind ez 
idáig - legalább is bűnözői körökben - még nem 
terjedt el a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos infor
máció, s ennek is tudhatjuk be a fent említett ered
ményeket.

Ami a bevezetőben említett széles skálájú 
bűncselekményeket illeti, néhányat az alábbiakban 
szeretnék ismertetni. Több lopás történt városunk 
legnagyobb strandján, illetve boltokban, vendéglá
tóhelységekben loptak el mobiltelefonokat a gon
datlanul letett táskákból. Két nyaralófeltörésről 
kaptunk bejelentést, valamint az egyik ABC-t 
törték fel rácslevágás módszerével, okoztak mint
egy 300.000 Ft-os kárt. Három gépkocsit törtek fel 
a közterületen, melyekből személyes tárgyakat, 
illetve rádiósmagnót vittek el a mind ez idáig 
ismeretlen elkövetők. Mint azt a megyei sajtóban 
is olvashatták, területünkön ismét megjelentek a

különböző trükköket alkalmazó csalók is. Ilyen 
volt például az a később Tapolcán lebukott szlovák 
páros, akik nem létező német ismerőseikre 
hivatkozva károsítottak meg több tízezer forinttal 
idős embereket. Három besurranást is elkövettek. 
Egyik esetben megzavarták az elkövetőt, aki nagy 
hidegvérrel igazolta jelenlétét a lakás tulajdonosai 
előtt, s mire észbe kaptak, az elkövető már árkon- 
bokron túl járt. Több olyan esetünk is volt, amikor 
vendéglátó vagy szállásadó sérelmére követtek el 
bűncselekményt, azaz nem fizették ki a szolgál
tatások díjait, hanem "angolosan" távoztak a 
vendégek. Néhány rongálásról érkezett még beje
lentés, az egyik iskolából, valamint két másik köz- 
intézményből.

A bűncselekmények felsorolásából nem marad
hat ki a garázdaság, melynek, mint mindig, legfőbb 
kiváltó oka az alkohol. Az ilyen elkövetőket ter
mészetesen a lehető legrövidebb időn belül eltá
volítjuk a közterületről, és velük szemben a gyorsí
tott eljárás lehetőségével élünk, hiszen egy adott 
körzetben jelentős riadalmat, félelmet okoz ez a 
bűncselekmény, ezért kell gyorsan reagálnunk. Ha 
már az ittasságnál tartunk, nem hagyhatom szó 
nélkül az ittas járművezetést, mint kiemelt figyel
met érdemlő bűncselekmény kategóriát. Dina
mikusan emelkedik az elkövetők száma. Az elmúlt 
hónapban 18 helyi állampolgár ellen kellett 
szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdemé
nyezni. Szinte mindig, amikor e témánál tartok, 
jelzem azt is, hogy a rendőri ellenőrzés nem fog 
csökkeni a jövőben sem, ezért különösen azoknak 
ajánlom figyelmükbe ezt a tényt, akik mégis 
megkockáztatják, hogy szeszes ital fogyasztása 
után üljenek a volán mögé. A nyári forgalom 
növekedésével egyenes arányban növekszik a 
rendőri ellenőrzések száma is. Azt hiszem, ezt is 
tapasztalhatták. Megítélésem szerint a rendőri 
jelenlét, az intézkedő rendőr látványa nagyon jó 
visszatartó erőt jelent a szabálytalankodó vezetők 
számára. Sajnos nem állhatunk ott minden km- 
kőnél. Ezt kihasználva, hasonló növekedésről szá
molhatok be, amikor a szabálysértésen tetten ért 
vezetők adatait értékeljük. Május-júniusban két
szer annyi szabálytalankodó vezetővel szemben 
intézkedtek kollégáim, mint az elmúlt évben. Az 
eljárások döntő többsége olyan durva, kiemelt 
szabálysértés elkövetése miatt indult, amelyek 
minden közlekedőt irritálnak, hiszen elszenvedői 
ezeknek.

A nyári hónapok két legfontosabbjában, július
ban és augusztusban, kevesebb létszámban ugyan, 
de kapunk megerősítő erőket, akikkel Önök is ta
lálkozni fognak. Ezen kollégák többsége pálya
kezdő fiatal. Aktivitásuk, problémaérzékenységük 
segíteni fogja a hatékony közterületi feladatok 
végrehajtását.

Grúber Sándor r.alezredes 
rendőrkapitány

FIGYELŐ
2003-06-06: Hoffer Ildikó keramikus művész alkotá

saiból készült kiállításra került sor Döbröntén, a Hotel 
Hasik éttermében. A kiállítás vendégeit és a művész
nőt Kuti Csaba, a Megyei Közgyűlés elnöke köszön
tötte. Dr. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, a me
gyei közgyűlés tagja tartott ünnepi nyitóbeszédet

2003-06-07: Az ajkai Bródy Imre Gimnázium fennállá
sának 50. évfordulóját ünnepelte. A jubileumi ün
nepségen megemlékeztek arról, mikor Ajka még 
csak falu volt, és két osztállyal kezdődött a közép
fokú oktatás. A köszöntőt Hartmann István igazgató 
mondta, akinek az ünnep folyamán Kuti Csaba, a 
Megyei Közgyűlés elnöke Pro Comitatu kitüntetést 
adott át. A jubiláló iskolát köszöntötte még dr. Gaál 
Zoltán, a Veszprémi Egyetem rektora és Schwartz 
Béla polgármester is. Az ünnep a diákok és tanáraik 
által előadott műsorszámokkal zárult.

2003-06-18: Bakonyszücsön rendezték meg a sajtó és 
az egyházak kapcsolatáról szóló beszélgetést. A prog
ramot szervező dr Veres András püspök hangsú
lyozta, hogy a sajtóval való jó kapcsolattartás men
nyire fontos az egyház számára. A program résztve
vőinek különleges élményt adott, hogy éppen Ba
konyszücsön a rákbeteg gyerekek rehabilitációs ott
honában ezen a napon tett látogatást Mádl Ferenc, 
köztársasági elnök is, aki a konferencia résztvevőit is 
köszöntötte.

2003-06-19: Azon települési újságok szerkesztőinek 
tartottak értekezletet a Megyeházán, amelyek pá
lyáztak és nyertek a Megyei Önkormányzat Közgyű
lése média pályázatán. A kölcsönös bemutatkozások 
után a résztvevőket Pusztai István, a Megyei 
Közgyűlés alelnöke köszöntötte. Elmondta, hogy 
mennyire fontosnak tartja azt, hogy a települések 
újságjain keresztül a megye lakossága értesüljön a 
közgyűlés eseményein túl a közgyűlés döntéseiről is.

2003-06-19: Egészségügyi régiós szakmai napot tartot
tak Veszprémben, a Megyeházán. A tanácskozás cél
ja az volt, hogy együtt gondolkodjanak a meghívott 
régiók egészségügyi ellátásáról. Kuti Csaba, a Megyei 
Közgyűlés elnöke ismertette a résztvevőkkel, hogy 
várhatóan augusztus közepére alakul meg a hat 
megyét (két régiót) összefogó egészségügyi tanács.

2003-06-19: Amerikai delegációt fogadott a Megye
házán Kuti Csaba, a Megyei Közgyűlés elnöke és 
Pusztai István, a Megyei Közgyűlés alelnöke. Ponto
sabban amerikai ösztöndíjas delegációt, hiszen tagjai 
lengyel, cseh, magyar közigazgatásban dolgozó sza
kemberek voltak. Éppen ezért az általános tájékoz
tatón túl részletesen rákérdeztek például a közgyűlési 
elnök választásának metódusára, a zárt és nyilvános 
ülések okaira, a közgyűlés munkamódszereire. A 
találkozó a Megyeház megtekintésével zárult.

POLGÁRŐR HÍREK
A május-június hónap már ízelítőt adott a nyári meleg

ből, így a városban is megélénkült a forgalom. 
Sajnálatos, hogy a városba érkezők nem minden esetben 
a törvényesség keretei között töltik pihenésüket. A 
magukról megfeledkezők viselkedése komoly gondot 
okoz, - a falfirkálás, az új buszvárók festékkel való 
összekenése. Kérem a lakosságot, segítsen abban, hogy 
ha ilyet lát, vagy hallomásból tudomást szerez róla, 
jelezze a polgárőrségnek vagy a rendőrségnek. Nem 
megengedhető, hogy több millió forint értéket, néhány 
magáról megfeledkezett egyén tönkre tegyen. Továbbá a 
rendőrség és a polgárőrség is kér minden fürdőzni akaró 
vendéget, hogy csak minimális értéket vigyenek 
magukkal a strandokra, és azokat se hagyják - még 
véletlenül sem - felügyelet nélkül, mert a strandi lopá
sokat így a legegyszerűbb kivédeni. A biztonságosabb 
munkánk érdekében 160.000 forintból feljavíttattuk és 
újrafestettük a polgárőrség autóját, hogy a lakosság 
elvárásainak eleget tehessünk. A Megyei Polgárőr 
Szövetség közgyűlésén a balatonalmádi polgárőrök 
közül Delbó Zoltán az Országos Polgárőrség kitűntetés 
bronz fokozatát, Bugyi Pál elismerő oklevelet vehetett át.

Egyesületünk továbbra is várja a lakosság anyagi és 
erkölcsi segítségét.

Elérhetőségünk 06-30-265-5059 mobiltelefon, a 
rendőrség 107 vonalas ingyenes számon, 438-711 
központi számon, vagy a 112 segélyhívószámon.

Balogh Csaba alelnök



Vállalkozói szemlélet az önkormányzati munkában
Beszélgetés Kutics Balázs városatyával

Az őszi önkormányzati választás ered
ményeképpen vált a képviselő-testület tagjává 
Kutics Balázs, aki a Pénzügyi Bizottság 
munkájában is részt vesz. Fél évszázada 
költözött városunkba, és immáron 32 éve 
vendéglősként ismerhetik őt az almádiak.

Tradicionális vendéglátó család vagyunk, 
hiszen a szüleim egy panziót üzemeltettek a Vas 
megyei Velemben 1945 előtt, majd az államo
sítások idején ezzel felhagytak, és politikai okok
ból Almádiba költöztek. Én eredetileg szőlész
borásznak tanultam Balatonfüreden, majd éde
sapám kívánságát teljesítve később elvégeztem 
nappali tagozaton egy melegkonyhás üzlet
vezetői és vendéglátói iskolát. A feleségemmel 
már több mint három évtizede szolgáljuk ki a 
hozzánk betérő vendégeket, akik közül a legtöbb 
visszatérővel személyes kapcsolatunk van. 
Szerintem ebben a családias légkörben rejlik a mi 
sikerünk titka. Napjainkban az egész família a 
vendéglátóiparban tevékenykedik, például a 
lányom a Wesselényi strandon üzemeltet grill
sütőt.

Tapasztalja, hogy romlott az utóbbi években a 
Balaton-parti idegenforgalmi vállalkozók hely
zete?

Nagyon romlott, mert megnőtt a vendéglátó- 
egységek száma, ugyanakkor kevesebb a turista. 
Természetesen az sem volt jó, amikor sorban kel
lett állni a strandi büfé előtt, mert az a kiszolgálás 
minőségét befolyásolta kedvezőtlenül. Szemé
lyes tapasztalataim alapján is mondhatom, hogy 
a vendéglátás színvonala a Balatonnál jelenleg 
eléri a közepes uniós szintet, ugyanakkor az árak 
az európaiak alatt maradnak. Szerintem nem jó a 
tó propagandája, és ebben a sajtó is felelős. 
Ennek ellenére ebben a napos, meleg időben nőtt 
a vendégszám, és hál’ Istennek, elsősorban 
belföldről látogatnak ide többen.

Miért mondja, hogy „hál’ Istennek”?
A rendszerváltás után a vendégeknek körül

belül háromnegyede külföldi volt, mára ez az 
arány jelentősen változott, talán kezd megfor
dulni. Én bízom benne, hogy - a nem is olyan 
távoli jövőben - a belföldi turizmusra lehet 
majd alapozni az idegenforgalmi tevé
kenységet az általános jólét növekedésének 
köszönhetően.

Szokott a vendégeivel arról beszélgetni, hogy 
mivel elégedetlenek, elsősorban városunkban?

A helyi lakosok felvetéseit is nagyon szívesen 
fogadom, nemcsak a vendégekét. Nyitott vagyok 
az ilyen beszélgetésekre, hiszen ez mindannyi
unk érdeke. Rendszeresen meghallgatom a 
véleményüket, általában olyan problémákat vet
nek fel, amelyeket az önkormányzat nagyrészt 
ismer. A leglényegesebbek az utak, a strandok 
állapota, valamint a közterek tisztasága. Ezek 
mindegyikében tapasztalható előrelépés, például 
a strandrekonstrukció, ha befejeződik, szerintem 
legalább 25 évre színvonalasan biztosítja majd a 
fürdővendégek kiszolgálását. Természetesen a

felvetett problémák elsősorban anyagi ter
mészetűek. Be kell látni, hogy a közeljövőben 
valószínűleg még tovább csökkennek az önkor
mányzat lehetőségei, ezért fontos a városvezetés
ben a vállalkozói szellemet is érvényre juttatni.

Ön elsősorban a vállalkozói réteg képviselője 
a testületen belül?

Már felrótták ezt nekem, de én úgy gondolom, 
elsősorban az almádi emberek képviselője

vagyok. Ugyanakkor mint vállalkozó, ennek a 
rétegnek a problémái érzékenyen érintenek 
engem is. Szerintem nem feltétlenül rossz az, ha 
az amúgy széles vállalkozói réteget, az önkor
mányzat jelentős adófizetőit valaki hangsúlyo
sabban képviseli. Amikor úgy döntöttem, hogy 
indulok a választáson, elsősorban a segítő szán
dék motivált, úgy éreztem, szükség van a 
testületben gazdálkodókra, idegenforgalmi sza
kemberekre minden almádi állampolgár 
érdekében.

A tavaszi közmeghallgatáson egy felszólaló 
kritizálta a képviselői aktivitást. Ön hogyan 
vélekedik erről?

Szerintem nincsen baj az aktivitással, még a 
nem hivatalos üléseken is ott vannak a testületi 
tagok, ha tehetik. Az informális üléseknek koráb
ban nem volt gyakorlata, pedig meggyorsítja a 
döntéshozatalt, és javítja az információáramlást 
a hivatal és a képviselők között. Én, személy 
szerint felvállalok minden konfliktust, és e 
mögött jószándék van. Ugyanezt tapasztalom 
képviselőtársaimnál is, sőt olyan is van közöttük, 
aki egyszerre akarja megoldani a problémákat, 
de ez nem megy.

Tehát ezek a konfliktusok csupán leküzdhető 
véleménykülönbségek?

Ebben a ciklusban, meglátásom szerint, 
egyelőre nem alakultak ki a testületen belül olyan 
csoportok, amelyek szembenállása akadályoz
hatná a munkát. Egyéni kezdeményezések van
nak, amelyek mellé mások odaállnak.

Lehet, hogy az általam előbb említett fe l
szólaló az önkormányzati munkán kívüli 
képviselői tevékenységekre gondolt!

Sajnos, az én időmet nagyon leköti a vál
lalkozásom, ezért szintén felelősséggel tartozom, 
nem tudok részt vállalni például civil szerveze
tek munkájában. Viszont fontosnak és támo
gatandónak tartom ez utóbbiak tevékenységét, 
amely gyakran megkönnyíti, kiegészíti az önkor
mányzat munkáját. Az anyagi támogatásukban 
azonban következetesnek kell maradni a szűk 
anyagi lehetőségek miatt.

Az utóbbi időben szinte minden fórumon 
szóba kerül a helyi nyilvánosság. Ön szerint mi 
ennek az oka?

Nap mint nap azt tapasztalom, hogy több 
információt igényel a lakosság az önkormányzat 
munkájáról. Gyakran megkeresnek, és érdeklőd
nek nálam aktuális kérdésekről. Szerintem ez a 
felfokozott érdeklődés az oka, hogy gyakran 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel a lakosok és a 
közszereplők egyaránt.

Például ilyen közérdeklődésre számot tartó 
aktualitás volt a közelmúltban a megüresedett 
önkormányzati ingatlanok további sorsa.

Ebben az esetben például nem sikerült kellően 
tudatosítani az emberekben, hogy ezeket az 
ingatlanokat csak a szükséges mértékig értéke
sítjük, és a befolyó pénzt fejlesztésekre fordítjuk, 
tehát nem éljük fel az önkormányzat vagyonát! A 
bérbeadás nem jöhetett reális alternatívaként 
számításba, hiszen tapasztalataink szerint egyre 
nehezebb bérlőket találni.

A város honlapjának látogatóit, és gondolom, 
másokat is, élénken érdekli, hogy ingyenessé 
tehető-e a strandi belépés a jövőben. Önnek mi a 
véleménye ezzel kapcsolatban?

Valóban sokan úgy tartják, hogy kevés helyen 
lehet megközelíteni a partot. Erre megoldás le
hetne, hogy ingyenessé tesszük a strandi belé
pést. Ebben az esetben viszont jelentős bevétel- 
kiesés keletkezne, így idegenforgalmi beru
házásra is kevesebb pénz jutna. Ettől függetlenül 
érdemes mérlegelni a dolgot, hiszen az ingyenes 
vagy kedvezményes strandolási lehetőség 
vonzóbbá tehetné Almádit a vendégek számára.

Milyen célokat szeretne a közeljövőben 
elérni?

Örülnék, ha létesülhetne egy olyan üzem, 
amely legalább 150 embernek adhatna munkát. 
Nincs nagy szabad terület erre városunkban, de 
azért lehetne helyet találni neki. Emellett jó 
lenne, ha létesülne egy fiatal házasoknak otthont 
nyújtó „fiatalok háza”, amelyhez felhasználhat
nánk egy már meglévő, közel 60 millió forintos 
lakásépítési alapot. Szerintem e két cél tel
jesülése mellett több másik probléma is meg
oldódna, például nem fenyegetne az esetleges 
iskolabezárás réme sem. Nagyon remélem, hogy 
ennek a testületnek a munkája mindenképpen jó 
nyomot hagy majd az almádiak emlékezetében!

Józsa Péter

w w w . j a r m u . c o m
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Megújult baráti kör
Mint ahogy azt az Új Almádi Újság is megírta, 

2003. június 16-án összejövetelt tartottak az 
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Kör eddigi tag
jai és minden érdeklődő, aki fontosnak tartja a 
testvérvárosi kapcsolat ápolását és szívesen részt 
vállal a munkából.

Az egybegyűlteket a baráti kör elnöke, Csobay 
Zoltán köszöntötte, aki beszédében visszatekintett 
az elmúlt évek történéseire és arra, hogyan alakult 
a két város, a bajorországi Eggenfelden és Balaton
almádi testvérvárosi és -  bátran mondhatjuk -  
baráti kapcsolata. Hiszen ez már régen nem csak 
az önkormányzatok közötti összefogás, hanem 
egyesületek, civil szervezetek, gyermekek és 
egész családok baráti viszonya, amit a jövőben is 
ápolni és erősíteni kell.

„Az emberi test sejtjei is megújulnak bizonyos 
időközönként, itt az idő hát, hogy „új sejteknek” 
adjam át a helyemet” -  mondta Zoli bácsi, aki ezen 
a napon lemondott elnöki posztjáról. Munkáját 
városunk polgármestere, Pandur Ferenc köszönte 
meg, aki tájékoztatta a hallgatóságot a baráti kör 
megújításának előkészítő munkálatairól.

Azzal mindenki egyet értett, hogy mindenkép
pen szükség van a baráti kör egyesületként való

bejegyeztetésére, hiszen csak ebben a formában 
lesz majd mód különböző pályázati támogatások 
elnyerésére. Ezt követően vélemények hangzottak 
el, amelyek egyrészt az eddig elérteket értékelték, 
másrészt a jövőre vonatkozóan tettek javaslatokat. 
Néhányan már előre jelezték, hogy szívesen részt 
vesznek a közös munkában, négyen pedig mindezt 
a baráti társaság elnökségi tagjaként is vállalták: 
Felber Gyula, Silló Piroska, Szakái Szilvia és 
Szentesi István. Az Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti Társaság elnökévé a jelenlevők egyhangu
lag Silló Piroskát választották meg, aki az elnöki 
posztot elvállalta.

Bajor testvérvárosunk immár kétszáz tagnál is 
többet számláló baráti köre június 19. és 22. között 
tett kirándulást városunkban. Megérkezésük 
estéjén a már hagyományosnak mondható borkós
toló várta a vendégeket Söveg Miklós pincéjében, 
ahol Gottfried Anders, a Balatonalmádi- 
Eggenfelden Baráti Kör elnöke átnyújtotta Pandur 
Ferenc polgármesternek Eggenfelden város első 
emberének, Werner Schießl úrnak üdvözlő levelét. 
Ezen az esti programon egy másik eggenfeldeni 
csapat, a helyi futball-klub játékosai és hozzátar
tozói is részt vettek, akik ugyancsak városunkba 
látogattak az elmúlt hétvégén. A jó hangulatú estét 
másnap egy hajókirándulás követte, de a pénteki 
nap sem múlt el esti program nélkül, hiszen a

megújult baráti társaság tagjai a Keresztes 
Vendéglőben tölthettek el együtt egy kellemes 
estét eggenfeldeni barátainkkal. A vacsora elfo
gyasztása után bemutatkozott az új elnökség, 
akiknek tagjait Gottfried Anders úr is szívből 
köszöntötte, majd ő is bemutatta egyesületük 
második elnökhelyettesét, Heiner Wilcheket, a 
gazdasági ügyekért felelős Ursula Hertleint, és az 
ifjúsági tagozat vezetőjét, a magyarul is beszélő 
Peter Possetet. Testvérvárosunk csoportja szom
baton délután Budapesten tett kirándulást.

A bajor városkával, Eggenfeldennel fennálló 
testvérvárosi kapcsolatainkat tehát új alapokra 
helyeztük.

A Baráti Társaságba továbbra is várunk minden 
olyan almádi lakost, aki szívesen részt vesz a közös 
jövő építésében.

Reméljük, hogy a fennálló baráti szálak a jövő
ben is egyre erősödnek, sőt, új kapcsolatokkal gaz
dagodnak. A péntek esti zenés programon egy han
gulatos folklór-bemutatót is láthattak a jelenlévők,

amelynek végén a táncosoknak sikerült a vendé
gek nagy részét a parkettre hívniuk, hogy németek 
és magyarok vegyesen táncolhassanak egy nagy 
körben. Énekelve, mosolyogva, egymás kezét 
fogva.

Legyen ez a közös jövőnk szimbóluma. Egy 
olyan Európáé, melyek népei megértik, elfogadják 
és vezetik egymást. Énekelve, mosolyogva, 
egymás kezét fogva...

Szakái Szilvia

Ha kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen a 
német testvérvárosi kapcsolat ápolásában és belép
jen az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Körbe, 
kérjük jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban 
Silló Piroskánál. (Tel.: 88/438-400)

Autó alkatrészek, felszerelési cikkek 
a Fórum Tempo üzletközpontnál
Castrol és Mobil kenőanyagok, légszűrő, 

olajszűrő, üzemanyagszűrő, 
előszűrő is megtalálható. 

A népszerű Magyar Suzuki 
alkatrészei is felkerültek a kínálati listánkra. 

Nem csak az eredeti gyártásúak, 
hanem utángyártottban is kaphatóak. 

• Új és használt autó értékesítés. • Hitel közvetítés
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Hattyú-bál

Amikor '97-ben a Hattyú-bál szerve
zői közül a kisbabát váró Szabóné Nelli 
köszöntötte Pozsgay Imrét, a bál fővéd
nökét - bizony kevesen gondolták, 
hogy addig szünetel e nemes kezde
ményezés, míg felcseperedik egy bájos 
kislány és követi édesanyja példáját. A 
tanár úr, aki már visszajáró vendége a 
bálnak, szemmel láthatóan meghatot
tan fogadta a köszöntést, megnyitó 
beszédéből érződött városunk iránti 
tisztelete. Persze a hivatalos meg
nyitóig történt egy és más. Például bir
tokba vehettük az új kulturális közpon
tot, hogy a ’90-es évek elején elindított 
jótékony célú est, ha megváltozott kül
sővel is, de méltó helyen fogadhassa a 
bálozókat. Kellettek a szorgos asszony
kezek, aki már napokkal előtte csi
nosítgatták az épületet, gondoskodtak a 
vendégek szórakoztatásáról. Aztán kel
lett még egy nemes cél megjelölése is, 
miszerint idén a város amatőr 
művészeti csoportjai kapják a báli be
vételt. Talán ezt meghálálandó fogadta 
a vendégeket a téren felállított szabadtéri színpadon ezen együttesek bemu
tatója, majd a fanfárok hangjára foglalta el helyét a báli forgatag. A Városi 
Vegyeskar és a kis balettnövendékek műsora után Pandur Ferenc polgármester 
és Pozsgay tanár úr köszöntötte a jelen lévőket, majd felszolgálták a vacsorát, 
amelyre az ínyencek is elégedetten csettintettek. Ezt követően kezdetét vette 
a műsoros est, amellyel (nem kételkedve a jó szándékban) sokakkal 
egyetértve, ha kevesebbet nyújtanak, többet adnak a szervezők. A Bonita 
Táncklub nyitótáncát követően végre a táncos lábú párok is elfoglalhatták a 
parkettet, hogy Völler Adél és tanítványainak műsora, majd a hagyományos 
tombola után végre ismét csak az övék legyen a terep. A három hastáncos lány 
szerintem kevésbé, az éjszakai büféasztal annál inkább fokozta a hangulatot. 
Ettől kezdve pedig csak a felkelő nap sugarai vethettek véget a mulatságnak.

Köszönet érte a szervezőknek, bízunk benne most már nem Szabóék gyer
mekáldásán múlik, mikor vehetünk részt a következőn. Gróf Tibor

Hattyú-báli hölgykoszorú

Egy bájos kislány követi édesanyja 
példáját

Napsugárpár Fotók: Durst László

Három napig vagyon legjobb 
kedve a világnak...

Idén második alka
lommal rendezte meg a 
Veszprém Megyei Nép- 
művészeti Egyesület és a 
Társalgó Kör a Péter-Pál 
napi vigadalmat. A 
június 27-28-29-i há
romnapos rendezvény az 
almádi móló melletti 
Öregparkban most is 
vidámra, változatosra, 
sokoldalúra sikeredett.

A megnyitón tábla
bíró és főispán uramék 
(Pál Béla turisztikai 
államtitkár és Pandur Fe
renc balatonalmádi pol
gármester) köszöntő sza
vai után pergőnyelvű 
kisbíró konferálta be a 
fellépő népzenészek, tán
cosok, dalkörök, éneke
sek, vásári komédiások 
soron következő előadá
sait. A több megye rész
vételével színesített folk
lórprogram népművésze
ti vásár mellett népi kis
mesterség bemutatókat, 
népdaltanítást, játszóhá
zi programokat, lovasbemutatót, népi játékokat, mesemondást is tartalmazott, 
de a bátrabbak még a betyárpróbát is kiállhatták.

Az idei vásár kiemelt vendége a Zala Megyei Népművészeti Egyesület volt, 
akik elhozták a vásárba a Millenniumra készített honfoglalás kori nemez
sátrukat.

-  Ez az egyetlen magyar jurta az országban -  mutatta a 122 fő részvételével 
készült, 6,6 méter átmérőjű, 4,2 méter magas, 600 kiló gyapjúból készült ne
mezzel és 2600 bőrszeggel összefogott, az első táltos szertartásnál 80 embert 
befogadó, 1 tonna súlyú sátrat Nagy Béla, az egyesület elnöke. -  Lehet benne 
lakni, tüzet rakni, ételt készíteni, enni, inni, aludni. Felépítése összeszokott csa
patmunkával 2,5 óráig, a lebontása 1 óráig tart.

Az aratási ünnepség alkalmából szalmából készült használati és dísztárgya
kon, a pásztorművészet munkáin, fafaragáson, szaru megmunkáláson kívül a 
népi művészet számos más ágának alkotásában is gyönyörködhettünk. Oláh 
Márta Decsről hozta szebbnél szebb gyöngysorait. 13 éve fűz, és tanítja ezt a 
szép, nőies népi mesterséget. Mint mondta, náluk nagy hagyománya van a 
gyöngyfűzésnek, ő ezt egy idős asszonytól tanulta, aki meg az édesanyjától tudja, 
hogyan kell a sárközi viselethez illő gyöngyöt fűzni. Szemes Rozália 40 éve 
foglalkozik csipkeveréssel, munkái -  a hasonló technika és a szépség okán -  a 
brüsszeli csipkék édestestvérei. Cakó Ferenc Magyarlónáról az utolsó kalotasze
gi csizmadiamester. Magyarszárú, ezerráncos rámáscsizmái kézi munkák az első 
vágástól az utolsó szögig. A 75 éves erdélyi mester 13 éves kora óta készít bor
júbőrből ünnepre és viseletre fiataloknak, öregeknek, férfiaknak, nőknek szín
ben, varrásban, formában megkülönböztetett, eredeti kalotaszegi lábbeliket. 
Nagy András veszprémi faszobrász vörös tölgyből, szilfából, jávorfából és 
platánfa gyökeréből faragott, gyalogbodza levelével színezett figurákat, a szent
gáli Szabó István misejáró botokat, míves faragott székeket hozott a vásárra. A 
balatonszőlősi mézeskalácsos, Nagyné Söjtöry Etelka családi indíttatásból jutott 
el a népművészek szakiskolájába, hogy készíthesse minden vásár elmaradhatat
lan kellékét: a tükrös szívet, mézeskalács huszárt. A csuhéból készült magyaros 
babák, mázas cserepek, fonott bútorok, kosarak, szőnyegek, szőttesek, ková
csoltvas tárgyak mellett a lengyelek művészetébe is bepillantást nyerhettünk 
ikonjaik, festményeik, irodalmi anyagaik révén a krakkói népviseletbe öltözött, 
kiállító lengyel kisebbségi önkormányzat résztvevőinek jóvoltából.

A népi játék- és mesterség bemutatók különösen a gyerekek körében voltak 
népszerűek, akik ki is próbálhatták a papírmerítés, fafaragás, kovácsolás, 
gyöngyfűzés, hímzés, szövés, kosárfonás praktikáit, a játszóházi babrálóban 
pedig kis ékszereket, virágokat, bábokat készíthettek.

A helybéliek információs standján a képek, fotók, prospektusok, könyvek, 
saját -  kimondottan erre az alkalomra készült bélyegzővel lepecsételt -  képes
lapok mellett eligazítást is kaphatott a látogató.

A vigadalom ideje alatt almádi vendéglátók várták magyar ételekkel, 
italokkal az éhes és szomjas vendéget a park árnyas fái alatt, solymászok, galam
bászok, íjászok, népi ruhabemutatók, vásári képmutatók, mesemondók, tán
cosok, jelmezesek, zenekarok, népdalosok, komédiások gondoskodtak arról, 
hogy mindenki jól érezhesse magát ezen a három napon.

Mert -  ahogy a Péter-Pál napi vigadalom mottója mondja -  „Három napig 
vagyon legjobb kedve a Világnak, a farsangba, lakodalomba, vásárba”. Ebből 
most csak a vásár volt meg, de az három napig tartott. És igencsak jó kedve volt 
a világnak. Társalgó Kör

Vidám kovács a Péter-Pál napi vásáron



SZENT IVÁN ÉJI TŰZUGRÁS
Június 24-én este hagyományteremtő szándékkel rendezte meg a 

Társalgó Kör a Szent Iván Éji tűzugrást az Öregparkban. Az alábbiakban 
a megnyitó beszédből idézünk, amelyet Czuczor Sándor, az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság elnöke mondott el.

Majdnem ugyanezen a helyen mondtam sikeres téltemető beszédet - ha 
egyáltalán emlékeznek még fél évvel ezelőtti eseményekre - mert akkor a 
jégen hessegettem el a zord időt, méghozzá olyan sikerrel, hogy a 
tikkasztóan korai kánikula napjaiban egyesek egyenesen engem okolnak 
a hőségért. Szerintem pedig csak a sárga lapát és a viharvert marhakolomp 
tette a magáét...

Valamikor boldogult úrfi koromban a Balaton déli partján, méghozzá 
Szárszón ugrottam először Szent Iván Éji tüzet, méghozzá olyan ügyesen, 
hogy az én fenekem és a velem együtt ugró kislány popsija sem 
pörkölődött meg. Így utólag be kell vallanom, hogy inkább az alsó felem
re koncentráltam ugrás közben, mintsem a copfos kislányra, nem csoda 
tehát hogy egy éven belül nem lettünk egymáséi. Persze korengedélyt sem 
adtak volna olyan zöldfülűeknek, mint amilyenek mi voltunk...

Ez a tűzugrás pedig olyan mágikus hatású, hogy megvéd a köd, a jégeső 
és a dögvész ellen a mindentudó öregek szerint. Jelentem köd nincs, 
jégeső nem lesz, a dögvész pedig Angliában tört ki, de ott is leküzdötték. 
Hozhat viszont jó termést, amire felettébb nagy szükségünk lenne, akár

szőlőből, gyümölcsből vagy netán nyaralóvendégekből. Egészség- és 
szerelemvarázsló ereje is hatalmas ennek a tűzugrásnak és aki nem 
hiszi, az próbálja ki, aztán csak lessen, hogy mi történik utána...

Saját megbízható kutatásaim alapján kiderítettem, hogy 
Balatonalmádiban a Venyige utcában ugrották át először a Szent Iván éji 
tüzet a gimnázium tantestületének ifjabb és tapasztaltabb tagjai - még a 
múlt században, azaz öt éve. Meg is lett a gyümölcse immár és azóta feszt 
ugratjuk az ifjabb kollégákat. Felmerül a kérdést, hogy miért ugrálnak a 
magyarok a  11. század óta, mert a krónikák azóta tudnak róla. Jelentem, 
megvan a megfelelő magyarázat, még akkor is, ha a tankönyvekben letele

pedett életmódról regélnek a lapok. Képzeljék csak el: a hosszú népván

dorlás, a nyugati kalandozások meg a honfoglalás után sem bírt veszteg 

maradni a nép apraja-nagyja. Hát ugrálni kezdtek, méghozzá a tábortűz 

felett, ráadásul este, amikor még veszélyesebb, no meg párosan, amit 

tiltottak is az óvatosabb szülék...

Testvértelepülésünkön, a zoboralji Nyitragerencséren és környékén úgy 

tartják, hogy virágos bodzaágat kell sütögetni a tűzben, mert az a jó a 

daganatokra. Tardoskedden meg azt hiszik, hogy a megpörkölt vadbodza 

előzi az ágyból a bolhát. A Dunántúlon meg vannak győződve, hogy a 

tűzben sütött cseresznye megvéd minden betegségtől, Szegeden pedig 

ugyanezt az almától, Makón meg a hagymától remélik.

Kodály Zoltán gyűjtéséből tudunk arról a gémesi dalról, amely szerint 

a Szent Iván éji tűznek négy oldala van: "egyiken ülnek a szíp öreg ásszo

nyok, másikon a szíp öreg emberek, a harmadikon a szíp hájádon leánkák, 

a negyediken penig a szíp ifjú legínyek. Amint elnézem itt csak két oldala 

van a tűznek szép hajadonokkal és legényekkel."

Ezek után már csak egy eseményhez illő köszöntésre van időm: Isten 

éltesse minden kedves Iván nevű olvasónkat !

Örömmel tájékoztatjuk kedves régi és új vendégeinket, 

hogy a felújítást követően újra megnyitottuk. 

Ebéd előfizetés (elvitelre) 400.- Ft/adag áron egyes 

napokra, de egész hétre is lehetséges.

Házias ízek, barátságos kiszolgálás!

Kolostor Hotel
Balatonalmádi, Veszprémi u. 83., Tel.: 88/594-120

... hogy az áron már ne múljon a nyaralás! 

Horvátországi négyszemélyes lakókocsijaink árát 

most 20 %-al csökkentettük.

Last Minute akcióban féláron: 49.900.-Ft-ért 

egy heti üdülést kínálunk.

Mentor Tours, 594-120, 30/9579-218



A Pannónia a kultúra és a szórakozás központja lesz!
Tari Tibor a kulturális központ élén

Tari Tibor 1964-ben Veszprémben született, 
Balatonalmádiba 1986-ban került. Népművelő, 
kulturális menedzser és humán szervező, a 
közművelődésben szerzett tapasztalatai mellett a 
sport, ezen belül a kézilabda áll közel a szívéhez. 
Az elmúlt 12 évben számos közművelődési prog
ram ötletadója és lebonyolítója volt szerte a me
gyében, így Almádiban is. Ez év májusában pedig 
a képviselő-testület döntése alapján a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója, 
posztját hivatalosan június 1-vel foglalta el.

-  Az elmúlt 4 év alatt a hatodik próbálkozásra 
választották Önt igazgatóvá. Honnan merített 
kitartást a folyamatos pályázáshoz?

-  A település lakójaként jól ismertem Almádit, 
a közművelődési és szabadidős tevékenységgel 
foglalkozó intézményeket, az itt folyó kulturális 
életet. Számos intézményvezetővel és helyi lakos
sal beszélgetve azt tapasztaltam, hogy valamen
nyien nagy elvárásokkal vannak az új kulturális 
központtal szemben. Ez engem is megerősített az 
elképzelésemben.

-  Számított-e a sikerre?
-  Közel 20 éve dolgozom már Almádiban, 

sokan ismernek. Munkám során közelebbi kapcso
latba kerültem több civil szervezettel, egyesülettel, 
ők támogattak, s a sok sikeres helyi rendezvény 
miatt is bíztam abban, hogy eredményes lesz a 
pályázatom.

-  A siker eljött, de vajon számított-e arra, hogy 
mekkora munka vár itt Önre? Mennyire jelent ez 
nagy terhet?

-  Nagy terhet jelent. Vezetői tapasztalatot eddig 
a megyeházán eltöltött időszak alatt szereztem 
csupán, amikor a megyei fenntartású 
intézményekkel foglalkoztam, de sokat segít a sza
kmai tapasztalat, amit az évek során összegyűjtöt
tem. Az átadás-átvétel során már az első napokban 
tájékozódtam a költségvetésről, amely arányos tel
jesítést mutat, bár a közműköltségek csak év végén 
egyenlítődnek ki a részszámlák miatt. Abban biz
tos voltam és munkatársaimat is tájékoztattam 
arról, hogy együtt a takarékos működésre kell 
törekednünk. Most az egyik legfontosabb feladat, 
hogy az egyéves garanciális bejárásig meg
szűntessük a felszíni hibákat, gondolok itt például 
a nagyterem padlózatának újralakkozására, és 
egyéb, az utóbbi időben kiderült hiányosság 
javítására. Az elmaradásokat pályázati pénzből 
próbáljuk megvalósítani, így tervezzük az épület 
előtti kerékpár-tározó kialakítását. Szerencsére a 
helyi vállalkozók nagyon készségesek és szívesen 
segítenek, támogatnak.

-  Pótolnivaló nem csak az épületen, hanem a 
város kulturális életében is van.

-  Az első és legfontosabb, hogy a 
közművelődési és a könyvtári tevékenység közötti 
távolságot minimálisra csökkentsük. A könyvtár 
számára mihamarabb elérhetővé kell tenni a 
világhálót, és nagyobb figyelmet kell fordítani az 
értékmegőrzésre, a helytörténeti anyagok gyűjté
sére és archiválására, valamint az olvasók minél 
szélesebb körű kiszolgálására. Ami a közműve
lődést illeti, a városban működő amatőr csoportok 
felkarolását is fontosnak tartom, nem csupán helyet 
szeretnék adni a próbáik vagy rendezvényeik szá

mára, de elképzelésem szerint szereplési 
lehetőséget kapnának egy-egy városi program 
keretében. Ezekre már volt példa az elmúlt idősza
kban, például a Hattyú bál bevezető, városi ren
dezvényeire, illetve Novák László fotókiállításával

egybekötött ismeretterjesztő diaelőadásra gondo
lok. A kultúra fellendítésébe pedig szeretném 
bevonni az almádi értelmiséget, a civil szer
vezeteket, hiszen az ötleteket együtt tudjuk jól 
megvalósítani és a problémákra is közösen kell 
megoldást keresnünk.

-  A különböző generációk igényeit milyen 
módon elégíti ki a Pannónia Kulturális Központ?

-  A felnőttek és a szépkorúak számára közösen 
a civilekkel az eltelt három hétben számos ren
dezvényt tartottunk, és a legkisebbek is megtalál
hatták nálunk a számukra kedves elfoglaltságot. 
Ami hiányt jelent, az az ifjúság, a tizenéves 
korosztály számára szervezett hasznos időtöltés, 
ezért is tervezem a korábban itt Almádiban is oly 
pezsgő klubélet újraindítását, hogy a kamaszok se 
kerüljék el a házat, hanem szívesen jöjjenek hoz
zánk és találják meg itt számításukat.

-  A nyári hónapokban az idegenforgalom miatt 
megélénkül a város. A központban található 
kultúra háza mekkora mértékben tud jelen lenni 
Almádi turisztikai kínálatában?

-  A kultúra, a sport és a szórakozás összetartozó 
fogalmak, s egy olyan Balaton-parti település 
számára, mint Almádi, ez a három terület szorosan 
együtt mozog a turizmussal. Az épület földszintjén 
működő Tourinform iroda méltó kiegészítője a 
Pannónia által nyújtott információknak, de ezen a 
téren jól tudunk együtt dolgozni a város vál
lalkozóival és az idegenforgalomban érdekelt helyi 
emberekkel, vállalkozásokkal is. Tervezzük az 
intézmény szórólapjainak és információs füzetének 
többnyelvű kiadását, elsősorban angol és német 
nyelven.

-  Milyen az intézmény kapcsolata a helyi 
egyesületekkel?

-  Van javítani való, s ezt az utóbbi időszak 
nagysikerű rendezvényei egyértelműen igazolják, 
hiszen szinte valamennyi program a Pannónia 
Kulturális Központ és egy-egy civil szervezet 
közös rendezésében valósult meg, amit igazol a 
pedagógus nap, az idősek ünnepe, a Hattyú bál, 
vagy a legutóbbi háromnapos folklór rendezvény, 
a Péter-Pál napi vigadalom is. Almádiban igazi 
vendégmarasztalásra van szükség, több napos, 
színvonalas, kulturális rendezvényekre, ám erre 
egyenlőre a költségvetés szűkös keretei csak szű
kös lehetőséget adnak. De az eddigi hagy
ományokat mindenképpen folytatni szeretnénk.

-  Intézményvezetőként több munkatárssal dol
gozik együtt. Velük milyen a kapcsolata?

-  A  Pannónia Kulturális Központhoz tartozik a 
vele egy épületben működő könyvtár és a 
Vörösberényi Kultúrház is. Valamennyi itt dolgo
zó munkatársammal meg kell ismernünk egymást, 
hisz a feladatokat közösen kell megoldanunk. Úgy 
érzem, velük együtt képes vagyok szakmai pro
gramomat megvalósítani, amely szerint a 3200 m2 
alapterületű épületkomplexum optimális ki
használásával tegyünk a város közművelődéséért, 
megfelelő szórakozási és szabadidős lehetőségeket 
kínálva.

-  Van-e különbség az Ön számára munka és 
szórakozás között?

-  Azt hiszem, kevés ember mondhatja el 
magáról, hogy munkája egyben a hobbija is, s azt 
csinálja nap mint nap, amit szeret. Én azon szerenc
sés emberek közé tartozom, akik számára a munka 
és a hobbi egyet jelent. Ez egy szakasz az életem
ben, egy újabb kihívás, amelynek munkatársaim
mal együtt szeretnék a lehető legjobban megfelel
ni.

-  Mi a siker az Ön számára?
-  Egy nagyobb tömeget vonzó rendezvény, 

amikor a megjelentek arcán látni az elégedettséget, 
a tapsot és látni azt, hogy minden a helyén van, 
ekkor érik be igazán az elvégzett munka 
gyümölcse. Amikor a rendelkezésre álló forrásból 
megvalósul egy program, és ehhez kollégáimmal 
hozzátesszük azt is, ami nem az anyagiaktól függ: 
az odafigyelés, a díszletek, a kedvesség. Siker lesz, 
hogy együttműködő, jó kollektíva kovácsolódik 
össze a Pannóniában dolgozó csapatból és az is, 
hogy az Almádi Napok programja már ebben az 
évben tartalmasabb lesz, mint eddig.

-  Ugorjunk az időben! Mi lesz 5 év múlva?
-  A város lakossága és az ide látogatók számára 

a Pannónia név már jól ismerten cseng, számukra 
egyet jelent a kultúrával és a szabadidővel, s azzal 
a hellyel, ahová szívesen járnak, ahol szívesen 
töltik szabadidejüket. Remélem azt, hogy addigra 
elérjük, hogy Almádinak, a civil szféra, a lakosság 
és a nyaralók igényeire épülő, törekvéseiknek és 
elvárásaiknak megfelelő intézménnyé válunk. 
Megvalósul az a szakmai program, mely 
pályázatomban szerepel. Hagyománnyá váló, a 
városunk, a megyénk határain túl is elismert 
közművelődési programok szolgálják majd a 
kikapcsolódást.

Vincze Eszter



Madarak földön és égen
Június 5-én délután, Novák 

László természetfotós kiál
lításával ismét szívet melengető 
kulturális eseményre került sor 
az almádi művelődési központ
ban. Sáray Anna könyv
tárvezető rokonszenves, értő 
szervezése, és Fábián László 
festőművész-grafikus kiállítást 
megnyitó köszöntője hangu
latában, minőségében szer
vesen illeszkedett a falakon 
látható képekhez, s a kiállító 
természetfotós kedves, ter
mészetes egyéniségéhez.

A bevezető gondolatok, asszo
ciációk, gesztusok láttán, hallatán 
a természeti értékek mellett a 
közvetlen emberi értékek -  a kiál
lítást megnyitó és a kiállító -  
művészi egymásra hangoltsága is 
érzékelhetővé vált. Fábián a 
képek természetközeliségének

értékelésén túl a látás és nézés 
fogalmának különbségére, a 
színeknek, formáknak, elren
dezésnek művészi megkom
ponáltságára is fölhívta a figyel
met, ami a fotóstól különleges 
képességeket, kitartó munkát, 
türelmet, találékonyságot, idő- és 
energia befektetést, önfeláldozást 
kíván. És valóban, a természet 
csodáinak pillanatait elkapó, a 
festmények szín- és for
magazdagságát utolérő képek, a 
napkelték, naplementék, vagy a 
„jégmadár sorozat” látványa a 
csodálat, gyönyörködtetés mellett 
segít a „látva látás” fogalmának 
megértésében is.

Az egzotikus földrészeken fo
tózó, ismeretterjesztő munkákat 
kiadó, az oly sok „Az év 
természetfotósa” díjjal kitüntetett 
Novák László természetes 
közvetlenséggel vall elhiva

tottságáról: „ Sokan igyekeznek 
jövőjüket előre bebiztosítani, és 
meghatározni önmaguk, sőt gyer
mekeik életútját is. Nagy kár. 
Hagyni kellene, hogy a felénk  
programozott és időközben szer
zett élmények, tapasztalatok min
denkit megdolgozzanak. Hozzá
jutottál valamihez, amit megis
mertél, szeretsz, sőt, hiszel is 
benne, és ettől teljes az életed. Az 
én hitem a természet, az élet 
egységében, szépségében és 
felsőbbrendűségében van. Ez a 
kör a tiéd. ”

- Sok kiállításom volt már -  
mondja. Egy hónapja Budapesten 
mutattuk be a Kárpát-medence 
természeti értékeiről készült 
fotóinkat két jó  barátommal 
közösen „40-45-50 - ennyi év, 
ennyi kép ” címmel. A 45 évemmel 
én ebből a középső vagyok. De 
lehet akárhány kiállítás, a legked
vesebb számomra mindig az 
itthoni. Ez a mostani a második 
önálló kiállításom Almádiban, 
boldog voltam a megnyitó szép
számú közönségét látva. Örülök,

hogy ennyi érdeklődőt vonzanak a
-  teljes egészében hazai - fotóim.

A képek megtekintése utáni 
diafilmvetítésen megtudhattunk 
valamicskét a fotózás körülmé
nyeiről, a heroikus munkáról, az 
érdekes, sokszor mulatságos for
dulatokról is, majd a június 22-éig 
megtekinthető kiállítás meg
nyitóját művészi kivitelű, 12 
perces diaporámás film zárta.

A könyvtári rendezvények 
kedves gesztusa a szeretet
vendégség: tea, kuglóf a láto
gatóknak, ajándék a rendezvény

főszereplőjének. Novák László 
ezúttal Fábián László grafikáját 
kapta, melynek motívuma akár 
jelkép is lehet: két hegy között 
egy magasles. Ahonnan lőni 
eszébe nem jut egy termé
szetfotósnak. Figyelni, megér
teni, csodálni, alkotni, értéket 
teremteni annál inkább. Igen, ez 
így kerek, ettől teljes az életed. 
Madarak földön és égen. Ez a kör 
a tiéd!

Vecsey Kiss Mária
Közép fakopács

Sárgarigó

Gyurgyalag



Trianon-megemlékezés 2003.
Balatonalmádi, Öregpark

„Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá” írja 
Juhász Gyula gyönyörű Trianon-versében.

Tisztelt Emlékező Közösség!
Azért gyűltünk össze ennél a szép emlékműnél, amely szinte egyedüliként 

maradt talpon a Trianon-emlékművek közül az elmúlt évtizedekben, s amely 
két hónap múlva, augusztus 5-én ünnepli 75. születésnapját, hogy - szót fogad
va a költőnek -  így együtt gondoljunk Trianonra. Első gondolatunk nemzeti 
imádságunkhoz szálljon. Énekeljük el közösen a Himnuszt.

Minden nemzet történelmében vannak sorsfordító dátumok, kedvező és 
kedvezőtlen események. És vannak tragédiák, melyek nagyságát csak az 
utókor tudja igazán megítélni. Ilyen tragédiánk Trianon. 83 évvel ezelőtt, 1920 
június 4-én a Párizs melletti Kis Trianon palotában írták alá azt a békediktá
tumot, amely Magyarországra mérte a legnagyobb csapást az első világháború 
vesztesei közül. A gátlástalan, mohó győztesek az ország 283 ezer négyzet- 
kilométeréből elvettek 190 ezret, 18 milliós lakosságából 10 és fél milliót.

Generációk nőttek fel az elmúlt ötven év alatt Magyarországon úgy, hogy 
semmit nem tudtak Trianonról. Elhitették velük, hogy aki Trianont emlegeti, 
az nacionalista, és sérti a szomszédok érzékenységét. Pedig a nemzetnek 
emlékeznie kell tragikus évfordulóira, közülük is a legszomorúbbra, 
Trianonra. A békediktátumra, amely szétrombolta a Kárpát-medence ter
mészetes gazdasági, kulturális és ökológiai egységét, évtizedekre vissza
vetette nem csupán a magyarok, de a szomszéd népek fejlődését is, és elhin
tette a viszály magvát Közép-Európában.

Mert a béketárgyalásokon a döntéshozók nem a békét akarták. Nem tudtak 
történelmi távlatokban gondolkodni, s csak pillanatnyi hatalmi érdekeiknek 
engedelmeskedtek, amikor könnyedén ítéltek jelképes halálra milliós magyar 
nemzettesteket. Hogy a művelt nyugat mennyire rövidlátó volt, azt napjaink

bizonyítják: a Trianonban összetákolt országok közül már csak Románia áll, 
Csehszlovákia és Jugoszlávia darabjaira hullott.

Trianon elutasításában a magyar nemzet teljesen egységes volt 1920 és 
1945 között. Nem volt szükség akkor Státustörvényre, hiszen senkiben fel sem 
merült az a képtelen gondolat, hogy az erdélyi, vagy a felvidéki magyar ember 
nem ugyanolyan magyar, mint az, aki a trianoni határokon belül maradt. 
Nemcsak az egyszerű emberek gondolkodtak így, hanem a politikusok is. Sok 
nyugati politikus is úgy vélte, hogy a trianoni határokat meg kell változtatni.
S az elcsatolt területek egy része nemzetközi egyezmények alapján 1938-ban, 
és 40-ben visszatért.

A II. világháborút számunkra lezáró párizsi békében azonban a régi-új 
győztesek ismét Trianont szentesítették, s Magyarország szovjet megszállás 
alá került. Az új hatalom gyökeresen változtatott Trianon megítélésén: közel 
ötven évig még beszélni sem lehetett a diktátumról. De még ez sem volt elég, 
mert a győztesek bűntudatot is akartak ébreszteni a magyarokban. Azt 
sulykolták belénk, hogy bűnös nemzet vagyunk, s bűneinkért kaptuk Trianont.

A rendszerváltozás mély erkölcsi válságban találta a magyar nemzetet. Az 
ötven év szinte teljesen kiölte belőle a nemzeti érzést, a hazafiúi öntudatot. A 
„nemzeti” jelző szitokszóvá vált, s a hazafiasan gondolkodók lejáratására 
kitaláltak egy olyan kifejezést, a „magyarkodást”, mely fogalom más nyelvek
ben nem is létezik. De a nemzeti gondolat ma is elfogadhatatlan sokak 
számára. Ismét veszedelmesnek számít leírni, hogy a magyar nemzet egy és 
oszthatatlan. Ki kell hát venni a Státustörvényből, mert az új európai gazda 
érzékenyebb, mint a régi volt. Hátha akkor nagyobb tál lencsét, nagyobb darab 
kenyeret kapunk, vagy több mézet kennek a madzagra. Sőt, talán ne is legyen 
Státustörvény, jobb helyette a „status quo”.

Mert mára odáig jutottunk, hogy nem írhatjuk fel Nagyváradon a szobor 
talapzatára a Bethlen Gábor nevet -  így, ékezettel -, se magyarul azt, hogy „Ha 
Isten velünk, kicsoda ellenünk?” De nem az a tragédia, hogy nem engedik 
felírni, hanem az, hogy ez a tiltás idehaza visszhang nélkül marad, az, hogy 
mindezt csendben tudomásul vesszük. Pedig Deák Ferenc szavai máig 
érvényesek:

„Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét vissza
hozhatják, de amiről a nemzet -  félve a szenvedésektől -  önmaga lemond, 
annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges”

Trianon legfőbb tragédiája számunkra nem a területi veszteség, nem az, 
hogy elvette az ország 2/3-adát, hanem az, hogy szétrombolta a nemzet lelki 
egységét, és mérhetetlen károkat okozott önbecsülésében. Ezért ha ma 
Trianonra gondolunk, ne az elveszett történelmi városokra, gyárakra, utakra 
gondoljunk, hanem arra a sokmilliónyi magyarra, aki egyik pillanatról a 
másikra került idegen uralom alá, kisebbségi sorba. Ha ma Trianonra gondo
lunk, mindig képzeljük magunkat egy erdélyi, felvidéki, délvidéki, vagy kár
pátaljai magyar helyébe. Jusson eszünkbe, hogy minden ősük pontosan 
ugyanazért a Magyarországért hullatta vérét és verejtékét, mint a mi elődeink. 
S a szolidaritás vezéreljen bennünket, ha a magyar igazolványról hallunk, ne 
a nagyobb darab kenyér féltése. Ha így teszünk, tiszta lelkiismerettel 
nézhetünk a jövő elé, s ekkor talán megvalósulhat a magyar nemzet határokon 
átívelő újraegyesítése.

Mert Trianon óta még csak 83 év telt el. 83 esztendő az ember életében 
hosszú idő, de a nemzet életében csupán egy pillanat. S ha nem a pillanatból, 
hanem történelmi távlatból tervezzük a jövőt, akkor biztosan tudjuk, mit a 
teendő.

2003. június 9., Pünkösdhétfő Bálint Sándor

Az ünnepi műsor előadói

Az emlékezés virágai Fotók: Felber

Reflexiók
Június 9-én hétágra süt a nap még most, fél hat után is. Szemben a somo

gyi partok előtt vitorlások szántják a vizet, a strandon kemény röplabdacsata 
zajlik, a stégen pedig tenyérnyi bikinibe bújtatott női idomok billegnek fel s 
alá.

Az Öregpark fái alatt az Irredenta emlékműnél pedig -  itt valahol -  néhány 
magyar összehajol... Dinnyés Lajos daltulajdonos egy szál gitár kíséretével 
énekli a „Végtelen vers”-et, egymás után sorakoztatva az elszakított ország
részben rekedt városok neveit. Hol keményen koppan, hol lágyan hangzik a 
szó: Torockó... Kolozsvár... Nagymájtény... Világos. Az ünneplők között 
átcsörtető fürdőgatyás ifjoncok „polgárpukkasztó” vigyora sem képes 
megtörni a pillanat varázsát, s követve a daltulajdonos felszólítását, csende
sen folytatom a verset: Szabadka -  gyerekkorom felejthetetlen nyarai a Petőfi 
utcában, „Éva nena” szentjánoskenyeres süteménye, a palicsi nyitott villa
mosok.

Bajmok: az Epres tér, nagyapám szőlőlugasa, a Kis köz végi patak -  ahol 
Apám eregette több, mint nyolcvan évvel ezelőtt papírcsónakjait, ahol a 
vészterhes ’44-es év őszén bátyám világra jött, és a vasúton túl, a Topolyai út 
mellett az a két borzalmas gödör több, mint kétszáz lemészárolt ártatlan ma
gyar csontjaival. És Zenta! Édesanyám szülővárosa...

N.F.



A Nők a Balatonért 
Egyesület Hírei

2003-ban még nem adtunk hírt magunkról az Új Almádi Újság hasábjain, 
de ez nem azt jelenti, hogy tétlenül töltöttük az év első felét.

Hosszas és alapos szervezés előzte meg immár ötödik Városszépítő 
Bálunkat, melyet az új művelődési központban tartottunk február 22-én. 
Rendezvényünk népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kicsinek 
bizonyult az új helyszín, sajnos ,,csak” 240 vendéget tudtunk fogadni. 
Hosszasan mesélhetnénk a bálról, a színvonalas műsorról, az értékes 
tombolákról, a fáradhatatlan zenekarról, finom vacsoráról, táncról, gyönyörű 
ruhákról, de legyen elég Pandur Ferenc polgármester úr véleménye, miszerint 
„ez a bál városunk legelegánsabb bálja”. Idén Bál Szépét is választottunk 
Gubicza Diána személyében. A hölgyről tudni illik, hogy rendkívül csinos, 
fantasztikusan táncol párjával együtt és hobbija a nyelvtanulás. Örömmel vál
lalta a Bál Szépe címmel járó feladatot: ebben az évben háziasszonyként 
képviseli városunkat a különböző rendezvényeken.

Tavaszi programjaink Balatonfüreden indultak egy általunk szervezett konfer
enciával, melynek központi témája a víz, illetve ennek takarékos felhasználása volt.

Részt vettünk a hagyományos húsvéti tojáskereső túrán, besegítettünk a 
nyuszinak a tojásfestésbe.

Április 26-án „nagytakarítottunk”. Örömmel tapasztaltuk, hogy váro
sunkban már nincs olyan töménytelen mennyiségű elhajigált szemét, mint az 
előző években, bár még volt mit összeszednünk. (Sajnos május elseje után újra 
lehangoló képet nyújt az Öregpark és a négyméteres környéke!)

A városi majálison interaktív környezetvédelmi kiállítással vettünk részt, 
közel 100 totót töltöttek ki az arra sétálók. Vendéglátós és képviselő, nyaraló és 
helybéli egyaránt szívesen látott neki a kérdések megválaszolásának. Még egy 
német úr is lefordíttatta a kérdéseket, és gratulált kezdeményezésünkhöz. Úgy 
érezzük, sokan elgondolkodtak azon, hogyan gyűjthetnék a jövőben szelektíven 
a hulladékot, és tudatos vásárlással hogyan előzhetnék meg a szemét képződését.

Ebben az évben is nagyszabású feladatokban törjük a fejünket, szeretnénk 
idén megvalósítani az Adventi Házikó terveit. Ezen kívül tervezünk kirán
dulással egybekötött Európa Napokat, reméljük sikerül bevonni a többi civil 
szervezetet is a megvalósításába.

Ősszel egy egészen új, vidám programot szeretnénk bevezetni, és hagyo
mánnyá tenni: a Városi Tökfesztivált. Ezen valószínűleg szépségversenyt is 
fogunk tartani -  na igen, ismét jöhetnek a vicces megjegyzések! .. .Ezek a nők!
-  visszatérve a tökökre, felhívjuk Almádi népének figyelmét, hogy akinek van 
egy talpalatnyi földje, az már MOST ÜLTESSEN TÖKÖT! Lehet bármilyet, 
úrit vagy pórit, csíkosat vagy egyszínűt, rücsköset vagy simát, lopót vagy 
tisztességest, mert mindenki hasznát veheti a tökének a Tökfesztiválon.

Legutóbbi kiadványunk, A Balaton könyve újranyomtatott, bővített vál
tozatban kapható még a Tourinform irodában illetve a budatavai és Hattyú 
Tempo melletti papír-írószer boltban.

Használt háztartási olaj-akciónk még mindig tart! 5 liter használt olajért 
sorsjegyet adunk, mellyel 5 liter friss étolajat nyerhetnek! A leadási helye 
továbbra is az Ottilia étterem. (Bajcsy-Zs. út, Aurórával szemben.)

Szeretettel várjuk megbeszéléseinkre az érdeklődőket minden hó 3. kedd
jén 18 órára az új Kulturális Központba.

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk kedves Vendégeinket,

A műemlék jellegű KRISZTINA PANZIÓBAN:
16 db 2, 3, 4 ágyas, fürdőszobás, WC-s, TV-s szoba büféreggelivel, 

saját parkoló, kert, grillsarok, étterem, drinkbár, rendezvények.

KRISZTINA KERT GRILLTERASZ 
ÉS PIZZÉRIA

Az egykori kúria kertjében, vadregényes környezetben 
100 féle étel a görög, francia, olasz és a mai magyar konyha remekeiből

PUSZTA PINCE ÉTTEREM
Hagyományos magyar ízvilághűvös pincehelyiségben 

100 éves falak között 
Pizzák 560 Ft-tól, húsételek 690 Ft-tól, 

halak, steakek, salátabüfé 450.-Ft.
Minden főétel mellé ajándékpálinka!

Ha ezt a hirdetést magával hozza, vacsorája mellé 
+ 1 korsó sört adunk ajándékba!

Konyha: 17-23 óráig

Balatonalmádi, Bajcsy Zs.u.67.
Éjjel-nappali ABC fölött a Veszprémi út találkozásánál.

RÉGI ZENE HANGVERSENYEK 
2003

A VÖRÖSBERÉNYI KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Balatonalmádi, Templom tér 

Július 18. 20.00 óra Augusztus 1. 20.00 óra

BAROKK REMEKMŰVEK RÉGI MAGYAR DALLAMOK
Lax Éva -  ének, Bali János -  

furulya, Dobozy Borbála -  csembaló Lovász Irén -  ének

Július 25. 20.00 óra Augusztus 8. 20.00 óra
KLASSZIKUS FÚVÓSMUZSIKA

In memoriam Vadász Antal ÉRZELMEK A ZENÉBEN

Mozart-trió Budapest L’Eclisse együttes

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. július havi programja

Július 12-én BERÉNYI TALÁLKOZÓ CSÁKBERÉNYBEN 
24-én Fürdő-kirándulás TAMÁSIBA

Jelentkezés szerdai napokon 17-18 óráig.

KÖZLEMÉNY!
A nyugdíjas klub vezetőségének határozata értelmében júliusban és augusz
tusban nyári szünetet tartunk. A születésnapi ünnepségek szeptemberben 
kerülnek megrendezésre.
Továbbiakban a fenti program érvényes. Boros Gyula

elnök

Csatlakozzon a MERILL KFT Kábeltelevíziós 
rendszeréhez! 

fi kábelezett területeken áj bekapcsolás esetén 

november 30-ig* 1 áron televíziózhat. 

*November 30-ig hűségnyilatkozat aláírása esetén 

a választott szolgáltatás megtartásáról.
Hívja ügyfélszolgálati irodánkat a 88/438-345-ös 

telefonon vagy érdeklődjön személyesen: 
Balatonalmádi Jókai a. 7.

Zóna Önkiszolgáló Étterem
Többféle menüvel várjuk kedves vendégeinket 

és a nyári táborozókat az újonnan megnyílt

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN
Heti előfizetőink részére 350 Ft-os áron 

ételeink elvihetők vagy az étteremben elfogyaszthatok.

N A G Y O B B  M E N N Y IS É G  ES E TÉ N  K IS Z Á L L ÍT Á S T  V Á L L A L U N K .

Továbbá vállaljuk 10-250 főig rendezvények, 
nyaralók, táborozók kiszolgálását,

családi - baráti összejövetelek, 
esküvői vacsorák, bankettek, konferenciák lebonyolítását. 

R E N D E ZV É N Y E K H E Z  K Ü LÖ N T E R M E T  B IZTO S ÍTU N K .
Nyitva tartás: minden nap 11.00 - 21.00



HORGÁSZSAROK

Végre valami izgalmas dolog is 
történt „horgász-fronton” a múlt 
hónapban. Írom ezt azért, mert nem 
minden nap akasztanak meg erre felé 
70 kg-os harcsát; Farkas András nem 
kezdő horgász, ’65 óta kísérti a 
szerencsét Budataván, június 5-én 
reggel aztán feltette a koronát eddigi 
tevékenységére. Úgy fél hét körül a 
nádas előtt pontyozott, amikor sűrű 
„harcsaforgásra” lett figyelmes, s 
ezen felbuzdulva azonnal át is alakí
totta szerelékét. Megérte a fáradtsá
got, mert a horogra tűzött kis vörös 
szárnyút fél órán belül felvette egy 
6,5 kg-os harcsakölyök. A 0,30-as 
zsinórral nem okozott különösebb 
problémát merítőhálóba terelni. A 
forgások viszont nem szűntek meg, 
tehát még kellett ott lenni „valaki
nek” a víz alatt, mégpedig -  felvert 
hullámokból ítélve komolyabb ellen

fél, akinek a kéznél lévő szerelék 
nem látszott elegendőnek.

Némi töprengést követően kapa
citálni kezdte parton lévő barátját: 
jönne már be egy vágóhoroggal és 
egy nagy harcsára alkalmas bottal. 
Kun Sándor -  szintén helybeli 
horgász -  engedett a kérésnek, s nem 
sok idő múlva már ketten lesték a 
vizet, mint kiderült nem hiába. A 
titokzatos harcsa fél óráig váratott 
magára, majd felvette a horgon lévő 
25 dekás kárászt, és meg sem állt, 
míg le nem húzott vagy 100 m 
zsinórt az orsóról. Akkor aztán nyu
godtan lefeküdt az iszapra, és csak a 
damil kitartó pengetésére mozdult 
meg, és kb. 150 méteres körben sétált 
két és fél óra hosszat. A két horgász 
zsibbadt kezét ápolgatva felváltva 
fárasztotta. A teljesen kimerült halat 
vágóhoroggal emelték be a csónak
ba, és az egyesület kikötőjében 
pakolták talicskába. A hazafelé tartó 
társaságot még egy kellemes meg
lepetés érte. A vasúti sorompónál -  a 
zsákmány láttán -  megállt a vonat, és 
az utasok megtapsolták a büszke 
horgászokat. Megfelelő mérleg híján 
csak darabokban, kibelezve mérték 
meg a harcsát: 69,8 kg-ot mutatott az 
összesítés. Még egy szó a szerelék
ről: 3 m-es SILUSZA bot, SJ 
BONAX 1600-as orsó, és fonott 
SUFIX 40-es zsinór.

N. F.

KÖZLEMÉNY
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület értesíti tagjait, a horgászat és a 

Balaton iránt érdeklődőket, hogy az idén is megrendezzük az „Őszi Marathon” 
horgásznapokat.

Szeptember 4-én 0 órától 6-án 9 óráig nyílt horgászversenyt tartunk fel
nőttek részére. A versenyen nevezési díj nélkül, bárki részt vehet, tetszőleges 
időben, helyen, és módszerrel. A fogott halakat az egyesület Véghely D. úti 
tanyáján lehet leméretni minden nap délelőtt 8-11, délután 15-18 óra között. 
(Küsz nem számít.)

A legtöbb, valamint a legnagyobb halat fogó versenyzőt vándorserleggel 
jutalmazzuk.

Szeptember 6-án a horgásztanyán 7 órai kezdettel gyermekversenyt és 
nyílt, családos összejövetelt tartunk.

A programban a Balaton élővilágát, a halászatot-horgászatot bemutató tár
lat, horgász gasztronómiai bemutató, valamint a balatoni halfogási 
lehetőségeket, módszereket ismertető könyv bemutatása szerepel. A berényi 
és almádi kertbarát körök kóstolóval egybekötött borbemutatójára is sort 
kerítünk.

Mindezeken túl, gyerekeknek, felnőtteknek komoly és tréfás vetélkedők 
lesznek.

Tekintettel arra, hogy a többnapos rendezvényhez a megpályázott önkor
mányzati támogatást nem kaptuk meg, kérjük civil szervezetek, vállalkozá
sok, magánszemélyek támogató felajánlásait, hogy idei rendezvényünk 
legalább olyan sikeres legyen, mint a 2002. évi.

Sporthorgász Egyesület 
vezetősége

A kistérségi kispályás 
labdarúgó bajnokság tavaszi 

szezonjának eredményei
Amaretto -  Vadláb FC 6:1

Gól: Szabó 2, Darnói 2, Olenmájer 2 ill. Salavecz 
Zánka borozó -  Fűzfői Sasok 1:5

Gól: Bozó ill. Kovács 3, Fésűs 2 
Amaretto -  Trükkösök 3:3

Gól: Darnói 2, Olenmájer ill. Oláh, Takács, Halocsa 
Fűzfői Sasok -  Vadláb FC 4:0

Gól: Takács Gy., Takács Zs., Fésűs, Horváth 
Sopranos’s -  Vadláb FC 4:0

Gól: Kocsárdi A. 2, Kocsárdi S. 2 
Trükkösök -  Fűzfői Sasok 0:6

Gól: Albertus 3, Kovács 2, Fésűs 
Sopranos’s -  Fűzfői Sasok 6:7

Gól: Kocsárdi S. 2, Kocsárdi A., Márczi, Nagy, Rendes ill. Kovács 4, 
Horváth 2, Takács 

Trükkösök -  Vadláb FC 3:2
Gól: Takács, Szalai, Halocsa ill. Salavecz, Baranyai 

Sopranos ’s -  Zánka borozó 6:5
Gól: Hiba 3, Szabó 2, Damói ill. Kovács 2, Jakab 2, Limperger 

Zánka Borozó -  Trükkösök 3:2
Gól: Kovács 2, Limperger ill. Burányi 2 

Zánka Borozó -Vadláb FC 4:1
Kovács 2, Tamás, Jakab ill. Polgár 

Fűzfői Sasok -  Amaretto 3:3
Gól: Horváth 2, Kovács ill. Darnói 2, Szabó 

Sopranos’s -  Amarettó 7:2
Gól: Kocsárdi S. 5, Németh, Keller ill. Darnói 2 

Az Amaretto -  Zánka borozó és a Trükkösök -  Sopranos’s mérkőzés őszre 
halasztva.
A bajnokság állása a tavaszi szezon után:
1. Fűzfői Sasok 5 4 1 0 25-10 13
2. Sopranos’s 4 3 0 1 23-14 9
3. Zánka borozó 4 2 0 2 13-14 6
4. Amaretto 4 1 2 1 14-14 5
5. Trükkösök 4 1 1 2 8-14 4
6. Vadláb FC 5 0 0 5 4-21 0 
Góllövőlista élmezőnye:
10 gólos: Kovács (Fűzfői Sasok)
8 gólos: Kocsárdi S. (Sopranos’s), Darnói (Amaretto)
6 gólos: Kovács (Zánka borozó)
5 gólos: Horváth (Fűzfői Sasok)
4 gólos: Fésűs (Fűzfői Sasok), Kocsárdi A. (Sopranos’s)

ORSZÁGOS BAJNOKI 
CÍMEK TÁJFUTÁSBAN!

A Pilisszentkereszten 2003. június 28-29-én megrendezett Rövidtávú és 
Váltó Országos Bajnokságon a Herkules SE. versenyzői kiválóan szerepeltek.

Komár Ildikó az N55-ös kategóriában
BAJNOKSÁGOT NYERT,

Komár Béla az F55-ös kategóriában második, Bikki Sándor az F50-es 
kategóriában harmadik helyezést ért el.

Az F165-ös váltóban az Andrási Lajos - Komár Béla - Bikki Sándor 
összetételű váltó

ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET SZERZETT.
A bajnokságon 25 egyéni versenyzőnk és 8 váltó csapatunk indult. A két 

nap alatt 37 bajnoki pontot gyűjtöttünk, amelynek eredményeképpen az orszá
gos ranglistán egyesületünk a harmadik helyet foglalja el. A végleges sorrend 
a még ezután megrendezésre kerülő éjszakai és normál távú bajnokság után 
alakul majd ki.

Felber Gyula 
SE elnök



A VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ERDEI ISKOLAI TÁBOROZÁSA

Június 1-én 59 diák indult az 5 napos útra, melynek célja Badacsony és 
környékének megismerése volt.

Vasárnap reggel kissé borongós időben, de vidám hangulatban búcsúztak 
a gyerekek szüleiktől az almádi vasútállomáson. Az ebédet már a badacsonyi 
panzióban fogyasztottuk, majd mindenki berendezkedett a szobájában. 
Délután további vonatozás következett Tapolcára. A Tavasbarlang megtekin
tése után kiadós séta következett a városban.

Másnap a badacsonyi hegyre túráztunk. A sok lépcső, a meredek dom
boldal, no és a nagy meleg, alaposan próbára tette lábainkat. De a hegytetőn 
elénk táruló gyönyörű panoráma mindenkit kárpótolt a korábbi szenvedésekért.

Kedden egész napos buszos kirándulás keretében ismerkedtünk a 
környékkel. Reggeli után a balatonedericsi Afrika Múzeumban jártunk, majd, 
hogy testi frissességünk továbbra is megmaradjon, a szigligeti várba kapaszkod
tunk fel. Ebéd után a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal ismerkedtünk szaka
vatott idegenvezető segítségével. A salföldi major, a kőtenger, a Hegyestű égbe 
meredő falai mindannyiunkat lenyűgöztek. Késő délutánra járt már az idő, 
mikor a kékkúti forrás hűs vizével olthattuk szomjunkát.

A korábbi napok meglehetősen feszített kirándulásai után szerdán lazítot
tunk kicsit. Áthajókáztunk Fonyódra, ahol a rövid városi séta után egész napos 
strandolás következett. Az almádi gyerekeknek bizony nem kis meglepetést 
jelentett a déli part sekély vize. Itt azonban önfeledten játszhattak, labdázhat
tak, sőt közös fagyizásra is sor került.

Csütörtök reggel bizony mindenki szomorkás hangulatban pakolászta ismét 
a csomagját. Már csak néhány óra volt a hazaindulásig, amit azonban sikerült 
egy kis izgalommal ismét színesebbé tenni. Reggeli után következett a közösen 
töltött napok értékelése. Táborzáráskor ugyanis mindenkinek járt egy kis 
jutalom: a legtisztább szobának, a legrendesebben étkezőknek, a 
legsegítőkészebb gyerekeknek, a legaktívabb gyűjtögetőknek, a legjobb tré
famestereknek, sőt még azoknak is, akik csak az igyekvők táborát szaporították.

Az almádi vasútállomásra visszaérkezve mindenki lelkesen üdvözölte 
ismét a szüleit, és azonnal kezdetét vette a feltehetően több órát igénybe vevő 
élménybeszámoló. A fényképek pedig még évek múltán is emlékeztetnek 
majd bennünket ezekre a szép napokra.

Hegyessy Éva 
diákönkormányzat vez.

Polgárőrség, rendőrség, 
tűzoltóság az óvodában

2003. június 12-én bemutató volt a Mogyoró úti óvoda udvarán. A gyerekek 
izgatottan várták a „nínós” autókkal való közvetlen találkozást. Először a 
tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrség szakemberei elmagyarázták a külön
böző eszközök működését, „gyereknyelven”. Később mindenki kipróbálta, 
megérinthette a tűzoltóautó egyes részeit, ill. a rendőrség felszereléseit. 
Egyenként, az autók vezetőüléseiből vizsgálhatták meg, hozhatták működés
be a szirénákat. A nagy melegben a tűzoltás rejtelmeibe is bepillanthattak, víz
sugárral célba lőhettek. Felejthetetlen élményt jelentett a gyerekeknek, s 
délután izgatottan várták, hogy szüleiknek is elmesélhessék.

Az óvodában még ma is szívesen játsszák ezt a témát.
Köszönjük: Ovisok

Pedagógusnap 2003!

Balatonalmádi Város Önkormányzata által rendezett városi ünnepség keretében 
Kulka János színművész zenés műsorral köszöntötte a pedagógusokat.

Alkotni jó!
A nyári szünidő megkezdése öröm a gyermekeknek, szülőknek egyaránt. 

Ugyanakkor a fejtörés időszaka ez annak, aki szeretné, ha gyermeke minél 
hasznosabban töltené szabadidejét. Akkor is ha a szülő munkája, vagy egyéb 
elfoglaltsága miatt ezt nehezen tudja megoldani.

Ebben nyújtott segítséget a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által 
szervezett Hagyományőrző Kézműves tábor.

Különböző technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, melyek során 
nem volt kötelezően elvégzendő feladat. Alkothattak minden nap a fantá
ziájuk, kedvük szerint. Jót tett mindez a kézügyességüknek, kreativitásuknak. 
A Vízimúzeum területét teljesen birtokba vették a gyerekek. Öröm volt látni 
ezt az anyagokkal, készülő munkadarabokkal beborított színes teret, ami 
inkább egy vidám vásárra emlékeztetett, ahol gyermekeink szemmel láthatóan 
jól érezték magukat. Miközben olyan különleges „tudományt” gyakoroltak 
mint: egymásra figyelés, segítség kérése és adása, alkalmazkodás, örülni a 
magunk és a másik sikerének.

A záró napon látott kiállítást és a gyerekek maguk készítette díszletével, 
bábuival eljátszott bábjáték igazolta, hogy jó helyen voltak a gyermekeink.

A nagy létszám azt bizonyítja, hogy erre nagy igény van és szükség lenne 
még több olyan kedves és lelkes táborvezetőre mint amilyen Békei Natália és 
Barcza Judit pedagógusok.

Köszönet a munkájukért!
Dunáné Rózsa Mária 

szülő

Regeneráló, ránctalanító 

kezelések ultrahanggal és interferenciás 

árammal. 

M ár 1 alkalom után is látványos hatás! 

Szépségtorony Kozmetika: Tamás Andrea. 

Tel.: 06-20-563-6785



A Kommunális Kft. hírei
Megint gazdagabbak lettünk egy 

tapasztalattal! Úgy tűnk, városunk
ban még korai az úgynevezett zöld
napok bevezetése!

A baj már ott kezdődött, hogy az 
ingatlantulajdonosok többsége nem 
a meghirdetett napon helyezte ki a 
zöldhulladékot, ráadásul nem a kért 
módon. Volt, aki már egy héttel ko
rábban, hatalmas nagy boglyát 
alakított ki a kertje előtti területen. 
Munkatársunk azon kérésére, hogy 
a megadott méretre vágja és kösse 
össze, a válasz arrogáns felháboro
dás volt. Sőt, hogy idézzek: „mit 
képzel a Kommunális, majd össze
karcolom magam a szúrós ágak
kal!”

És ez még csak a „könnyebbik 
eset” ! A bajt és a gondot az okozta, 
hogy a kihelyezett zsákokba jobb 
esetben kommunális hulladékkal 
keverték a zöldet, rosszabb esetben 
sittel, építési anyaggal.

Legalább olyan nagy gondot 
okozott az, amikor teherautóval 
szállítottak zöld hulladékot, mely 
alá szintén törmelék, vagy egyéb 
oda nem illő, mint pl. epedás ágy is 
került.

Mindezek azért fontos említésre 
méltó dolgok, mert a vége a lénye
ges! Úgy véltük, elegendő zöldhul
ladék gyűlt össze ahhoz, hogy érde
mes Polgárdiból a nagy teljesítmé
nyű aprító gépet áthívni. Át is jött, 
de két óra múlva a „mutatvány meg
bukott” ! A mindenféle anyaggal 
kevert zöldet nem lehetett ledarálni, 
hiszen tönkre tette volna a gépet. 
Ugyanakkor az „idegen” anyag 
zöldből való kiválogatása igen 
hosszadalmas, és a várakozás miatt 
gazdaságtalan munka lett volna.

Mindezekkel azt szerettem vol
na ecsetelni, hogy vagy korai volt 
az akció (már ami a tudati kialakí
tást illeti), vagy a mi településün
kön ilyennel nem is érdemes foglal
kozni, mert mi, azaz almádi ingat
lantulajdonosok még nem vagyunk 
képesek ebben együttműködni. 
Mindenesetre az ősszel tervezett 
zöldnapokat még erősen meg
fontoljuk!

Más!
Hasonló problémát okoz a sze

méttelepen, hogy az idegen (nem 
Kommunális Kft. autói) által beszál
lított anyag nem egyezik a meg
nevezettel. Köztudott, hogy a lera
kó takarása, a rekultiváció előkészí
tése folyik. Építési törmeléket enge
dünk lerakni arra a területre -  kor
látozott mennyiségben -, ahol a mé
lyedéseket, egyenetlenségeket fel
töltjük. Nem egy esetben derül ki, 
hogy a szállító által megnevezett tisz
ta építési törmelékben még akár lek
város csirke is található, ami a meg
jelöléstől igen távol áll. Így nem

egy esetben kevert anyagú kupacok 
díszelegnek rendezett területen is.

Más!
Pénteki napon elkészült a Liget 

kávéházzal szemben a sziklakert. 
Következő hétfőn a Balatonból 
szedtük ki a köveket, és újra építet
tük. Cikkünk megjelenésekor már 
túl leszünk a Panoráma nyitó buli
ján. Vajon mi fogad az utána követ
kező napon? (Lehet, hogy mi le
szünk a helyi „Kőműves Kele
men”?!)

Más!
Mi az összefüggés a virág és a 

szemétgyűjtő kosár között? Az, 
hogy mindkettőt lopják!

Az egyesek által sűrű ültetésnek 
ítélt virágok ritkításáról nem a ter
mészet, hanem egyesek gondos
kodnak.

A Noszlopy úton és az új busz
megállónál (Veszprémi) is eltűntek 
a szemetes kosarak. Megjegyzést 
mindezekhez nem fűzünk, csak 
elgondolkodtató!

Kérésünk!
Nem akarunk senki ingatlanjába 

„beavatkozni”, de nyomatékosan 
kérjük az ingatlantulajdonosokat az 
útra kinőtt ágak visszavágására, 
mert szemétszállító járműveinkben 
kárt tesznek.

Ugyancsak együttműködést ké
rünk abban, hogy a járművekkel 
úgy parkoljanak az ingatlanoknál, 
hogy a mi szállító járművünk min
denkihez eljuthasson. Már jelent
keztek azok a problémák, hogy 
hosszú zsákutcába nem tudtunk 
bemenni a parkoló járművektől. 
Természetesen az ürítés elmaradása 
miatt minket szidtak.

A parlagfű irtása nemcsak az 
önkormányzat és így a Kommunális 
Kft feladata, hanem valamennyiünk 
érdeke. Felhívjuk a figyelmet az 
aktív közreműködésre!

Továbbra is gyűlik a szemét a 
Káptalanfüreden lévő Halacs dű
lőnél. Ez elsősorban Káptalanfüred, 
de az egész település szégyene. 
Fogjunk össze, és akadályozzuk 
meg a szemetelést! Hiszen ez közös 
érdek!

Reményeink szerint hamarosan 
beindul a város 11 pontján a szelek
tív hulladékgyűjtés. Kérjük a la
kosságot az aktív együttműködésre!

Végezetül az idegenforgalmi sze
zon beindulásával mindenkit kérünk, 
hogy segítse megőrizni és fenntartani 
a Kommunális Kft. munkájának 
eredményét, ugyanakkor saját kör
nyezetük szépítésével járuljanak 
hozzá, hogy Almádi visszanyerje 
régi vonzerejét!

Balatonalmádi, 2003. június 27.
Boda Zsuzsanna 

ügyvezető igazgató

SÁTORHEGYI 
BESZÉLGETÉSEK

Kurucz György református lelkész emlékének szentelték a rendezők 

azt az alkalmat, amelyre június 21-én került sor Vörösberényben, dr. 

Kardos Józsefné Szellő utcai nyaralójában. A beszélgetés előtt két 

előadást is hallottunk, elsőként a vendéglátótól, majd Hamar László 

református lelkésztől, aki korábban Felsőörs református lelkipásztora 

volt. A lelkes és jelentékeny számú közönség nagy figyelemmel hall

gatta dr. Kardos Józsefné előadását, amely a saját pályakép mellett a 

„Sátorhegyi beszélgetések” címszó alatt most elinduló, remélhetően 

hagyománnyá váló sorozatról szólt. Egyebek mellett kegyelettel és 

hálával emlékezett Kurucz György református lelkészre, vele való 

kapcsolatára, arra a keresztyéni segítőkészségre, amelyet az elhunyt 

lelkész a nehéz időkben tanúsított irányában.

Hamar László előadása „A református gyülekezeti éneklés a kezde

tektől napjainkig” címet viselte. A kezdeteket Szenczi Molnár Albert 

működése jelenti, a „napjainkat” pedig Csomasz Tóth Kálmán 1948- 

ban közre adott énekeskönyve, amely mind e mai napig használatban 

van a református istentiszteleteken. A rendezők arra kérték a 

résztvevőket, hogy a református énekeskönyvet hozzák magukkal, 

aminek alapján az előadás közben zsoltárokat énekeltünk. Az öku

menikus jelleg hangsúlyozásaképp elsőként az evangélikusok him

nusza, az „Erős vár a mi Istenünk” hangzott el, majd szakaszonként 

zsoltárok következtek, befejezésül a „Te benned bíztunk eleitől fogva” 

kezdetű ének, a reformátusok „indulója”. Az éneklés jelképes is olyan 

értelemben, hogy az ének volt az az „eszköz”, amely elősegítette a ma

gyar reformációt.

A fiatal himnológus előadásának legnagyobb érdeme talán az volt, 

hogy saját mondandóját visszafogva elsősorban mások elemzését és 

értékelését idézte, így magát Szenczi Molnár Albertet, az ő munkás

ságát elemző Németh Lászlót és Csomasz Tóth Kálmánt. Utóbbi 

munkaközösségének eredményeképp megszületett énekeskönyve 

olyannyira tökéletes, hogy kanonizálták is a református egyházban, ami 

az előadó szerint nem szerencsés, hisz minden kornak a maga igényei

hez kell alakítania az egyházi „szövegeket”, egyebek mellett az éne

keket is.

Az előadásokat kérdések és válaszok követték, jelesül például az, 

hogyan is vélekedjünk az egyházi alkalmakon megjelenő „gitáros 

nemzedék” működéséről.

Az igen sikeresnek nyilvánítható rendezvény lelke, kigondolója, 

helyadó gazdája és „végrehajtója” dr. Kardos Józsefné tanár, aki ezzel 

bízvást olyat alkotott, ami életképességét máris bizonyítja.

Szelényi Pál

Német utazási iroda, magyar partnerével, jó színvonalú

NYARALÓHÁZAKAT keres:
2004-re és azt követő évekre,

főleg német nyaralóvendégek számára.

Jelentkezési határidő

- a jövő évi katalógus elkészítése miatt - július 25.

/A katalógusban és a német Interneten való megjelenés ingyenes./ 

Leveleket, lehetőleg a nyaralóház fényképével és alaprajzával, 

a következő címre kérjük:

GRÁNIT KFT. 8220 Balatonalmádi, Hétvezér u.5.



ALTERNATÍV KERÉKPÁRÚT
Balatonalmádi polgárai közül sokan gondolták úgy, hogy a Veszprém és 

Balatonalmádi között megépített kerékpárútnak a régi vasút helyén kellett 
volna haladnia. Nem tudjuk, hogy a döntés hátterében mi áll- gazdasági
pénzügyi meggondolás-e, - de a racionalitás mindenképpen azt sugallja, hogy 
igenis, nem kellett volna a Pinkóczi temetőnél letérni a régi vasút nyomvon
aláról és elterelni.

Ezért gondoltuk úgy, hogy a vasúti töltésről a megszüntetése óta belenőtt 
növényzetet eltávolítva és azt kerékpározható állapotba hozva, választási 
lehetőséget kínáljunk fel: a belterületi útvonalon avagy ezen a szakaszon ha
ladhassanak a kerékpárosok.

Ha ezen az úton kerékpározunk tovább a Pinkóczi temetőtől, akkor a 
városközpont megközelítésére nemcsak rövidebb, hanem egy élménydús 
útvonalat választhatunk. A „kihagyott” szakasz ugyanis egy szép árnyas erdei 
úton halad, nem beszélve arról, hogy amikor kiérünk az erdőből, csodálatos 
panoráma tárul a szemünk elé

Ugyanakkor ezen az útvonalon közelíthető meg a Remete-forrás, valamint 
egy olyan ipari műemléknek számító vasúti támfal, kőből remekül megépítve, 
amely méltán számíthat érdeklődők sokaságára.

Úgy gondolom, meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy a Veszprém felől 
minden bizonnyal nagy számban érkező vendégeinket megfelelően tájékoz
tatva, felhívjuk a figyelmüket Almádi szépségeire, csalogató kínálatára.

A pályaszakasz megtisztítása május 22-én kezdődött el. A jogi helyzet 
tisztázását Pandur Ferenc polgármester úr vállalta fel. A munkálatokat én 
szerveztem, melybe rögtön bekapcsolódott Ódor Gáspár és Szakály Áron, 
valamint Bogdán Győző. Ők munkaerőt, gépeket és pénzt biztosítottak a Víz- 
Szerviz ill a Geoprosper Kft. részéről. Köszönet a „Kötés“ Építőanyagipari 
Kft-nek a kiegyenlítő építőanyagért.

Köszönet Dolezsai Tamás, Nagy Árpád és Márkus Zoltán vállalkozóknak, 
valamint Zaharovits Sándornak, hogy társadalmi munkában velem együtt a 
bozót irtási munka legnagyobb részét elvégezték.

A kerékpárút átadása május 31-én megtörtént.
Örömmel tapasztalom, hogy az általunk használható állapotba hozott 

útszakaszt kerékpárosok, túrázók és futók is használják.
Remény van arra, hogy a Veszprém-Balatonalmádi közötti építés költ

ségvetésének maradványából legalább a Töltés utca feléig, nevezetesen a volt 
vasúti hídon kiállított gőzmozdonyig egy-két éven belül a „panoráma” út asz
faltozása is megtörténik.

Felber Gyula 
képviselő

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
FELHÍVÁSA 

PARLAGFŰ ÍRTÁSÁRA
Gondozatlan környezetben akadálytalanul fejlődnek a különböző fűfélék és 

gyomok. Ezek virágpora túlérzékenységi (allergiás) megbetegedéseket 
válthat ki. A szennyezett környezet egészségkárosító hatásának közvetlen 
vagy közvetett anyagi következményei vannak.

A gyomnövények, ezek közül is a parlagfű irtásának és a pázsitfűfélék rend
szeres kaszálásának vagy nyírásának a megelőzés szempontjából rendkívüli 
jelentősége van.

Az allergén pollen levegőben előforduló mennyisége időjárásfüggő. A 
szennyezés fő oka a lakókörnyezet elhanyagolása, ápolatlansága, illetve a 
mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon hagyása, a nem megfelelő 
mértékű gyommentesítés.

A parlagfű irtására a legalkalmasabb időszak, amikor a gyomnövény már 
jól felismerhető, de még nem virágzik. Ezért általában tavaszi megjelenésétől 
kezdve korai gyomlálással (gyökérrel együtt történő kihúzással), illetve 
tömegesebb előfordulás esetén a virágzás előtt (június-július) végzett rendsz
eres kaszálással a leghatásosabb az irtás. Utóellenőrzés mellett az újabb hajtá
sok megjelenése miatt legalább még egyszer a védekezést szeptember végéig 
meg kell ismételni, és szükség szerint több éven keresztül következetesen kell 
elvégezni.

Balatonalmádi Város Jegyzője

Városi EB-oldal
Kóbor ebről bejelentést tehetnek a 

Városházán a 430-344 telefonszámon.

Április-május-június hónapban 6 db ebet fogtak be, 12 db úti hullát elszál
lítottak szolgálatuk során a gyepmesterek a 19 kiszállás alkalmával A befo
gott ebeket 1 tulajdonos kereste és vitte haza, a többi kutyát el kellett altatni. 

A város teljes költsége ezen feladatokra a 90 nap alatt 199.850 Ft volt.
Az 1 db kiváltott eb költségét a tulajdonosok megtérítették, ez összesen

5.000 Ft volt.
Vigyázzunk házőrzőinkre! A megelőzés takarékosabb és emberségesebb!

Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály
- Városgondnoksági Osztály

Balatonalmádi Város Önkormányzata 

pályázat útján meghirdeti értékesítésre 

az alábbi ingatlanait:

Baross G. u. 11. sz. 1118 m2 ingatlanon 387 m2 épület 

(Filmszínház)

Baross G. u. 22. sz. 1655 m2 ingatlanon 215 m2 épület 

dr. Óváry F. u. 72. sz. alatti 1800 m2-es belterületű ingatlant

Továbbá a Wesselényi strandon épülő üzlethelyiségek 

10 évre szóló bérleti jogát.

Érdeklődni: 06-88-430-296-os telefonon (Somodiné).

Balatonalmádi központjában

új társasházi lakások, 

üzle t és garázsok e ladók.

• 40 nm-cs lakás 11,6 M FT,

• 48 nm-es lakás 12,960 M FT,

• 93 nm-es (113 nm-es) lakás 

beépített tetőtérrel 25,110 M Ft, 

• 20 nm-es üzlet 6,8 M Ft.

További információ:

CONEST Ingatlanforgalmi és Fejlesztő BT.

Veszprém. Orgona u. 5. 

www.conest.hu. vagy 06/30 300 70 50

http://www.conest.ha


A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
j ú l i u s  h a v i  p r o g r a m k í n á l a t a

NYITVA TARTÁS
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67. 
Tel./fax: 88/438-011, 431-772 • E-mail: pannonia@sednet.hu 

Könyvtár tel.: 88/438-956 
hétfő-péntek: 10-20 óráig 

szombat: 14-20 óráig • vasárnap: szünnap 
Rendezvény esetén programfüggő!

Könyvtár
(felnőtt és gyermek részleg) 
hétfő-csütörtök: 10-18 óráig 

péntek: 12-18 óráig • szombat: 14-18 óráig

Júliusi eseménynaptár
Intézményi és szabadtéri rendezvények

Június 29-
Július 18. Kortárs Anjou Művészek Kiállítása
Július 1-31. „Észbontó” játékokkal a tudományok csodás világába !

Interaktív játékprogram a család minden tagjának !
Július 2-6. Erőemelő Senior Európa Bajnokság 
Július 4-én 14:00 Mátray Magdolna csipkekészítő előadása 

Helyszín: Városháza, Nagyterem 
Július 4-27. V. Országos Ifjúsági, Népi Kézműves Kiállítás és a Veszprém 

Megyei Népművészeti Egyesület 20+1 éves jubileumi kiállítása 
Július 5-8. III. Országos Mazsorett és Fúvószenekari Fesztivál 
Július 7-8. Mazsorett bemutatók fúvószenével 
Július 9-10. Művészeti Gyermek és Ifjúsági Találkozó -  színpadi 
18.30 bemutatkozó műsorok
Július 9. 19.00 Térzene a Zenepavilonban: HEMO Zenés Színpad (musical est) 

Helyszín: Öregpark 
Július 12. Berényiek 8. Országos Találkozója / Csákberényben /
Július 12. 9.00 Orvosnap 2003.
Július 12.18.30 Balaton -  Ifjúság -  Művészet: nemzetközi zenés táncbemutatók 
Július 18-27. XVI. Almádi Napok -  kulturális és szórakoztató rendezvény- 

sorozat
Július 30. 19.00 Térzene a Zenepavilonban: a zongoránál Tóth István (örökzöld 

melódiák) Helyszín: Öregpark

KIÁLLÍTÁSOK

Június 29-július 18. A franciaországi Kortárs Anjou Művészek Kiállítása 
Nyitva: 10-20 óráig vasárnap kivételével 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Július 4-27. V. Országos Ifjúsági, Népi Kézműves Kiállítás és a Veszprém 
Megyei Népművészeti Egyesület 20+1 éves jubileumi kiállítása 
Nyitva: 14-18 óráig vasárnap kivételével 
Helyszín: Városháza, Padlásgaléria

VIDEÓ MOZI (projektorral)

Július 3-án Macskafogó című magyar film
18.00 Rendezte: Ternovszky Béla 

Július 10-én Titanic című amerikai film
18.00 Rendezte: James Cameron

Július 17-én Kramer kontra Kramer című amerikai film
18.00 Rendezte: Robert Benton

Július 24-én Balaton című magyar dokumentum film
18.00

Július 31-én Harry Potter I. rész című amerikai film
18.00 Rendezte: Chris Columbus 

Augusztus 7-én Harry Potter II. rész című amerikai film
18.00 Rendezte: Chris Columbus

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK 
ANGOL NYELVI NAPKÖZIS TÁBOR

indul a nyári szünetben kisiskolások számára.
Játékos feladatokkal szórakozva gyakorolhatják az angol nyelvet a gyermekek. 
A tábor időpontja: - 2003. július 7-11. (8-16 óráig) (első és második osztály)

- 2003. július 14-18. (harmadik és negyedik osztály)
- 2003. augusztus 4-8. (első és második osztály)
- 2003. augusztus 11-15. (harmadik és negyedik osztály) 

Táborvezető: Barcza Judit angol tanár
Jelentkezési határidő: július 8. (kedd)
Részvételi díj: 2.000 Ft/nap
A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést és a segédanyagot. 
Jelentkezés a 70/53-200-59-es telefonszámon.

NYÁRI HONISMERETI NAPKÖZIS TÁBOR

Általános iskolás korú gyermekek részére, a szünidő utolsó hetében honismereti 
tábort szervezünk, hogy jobban megismerjék a várost, ahol élünk.
A tábor időpontja: 2003. augusztus 25-29.
Táborvezető: Fábiánné Sáray Anna könyvtárvezető 
Jelentkezési határidő: augusztus 1. (péntek)
Részvételi díj: naponta 700 Ft (ez tartalmazza az ebéd költségét)
Jelentkezés Cziráki Erzsébet gyermek könyvtárosnál, a 438-956/108-as tele
fonszámon.

Vörösberényi Kultúrház
Gábor Áron u. 6. Tel.: 43-13-53

Július 16, 23, 30. 17.00 Nyugdíjas Klub klubnap (sakk, kártya, kötetlen beszél
getés)

Július 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31. Sakkoktatás gyerekeknek
16.00 -  18.00 oktató: Fáncsy Imre, sakkmester 

Július 7. 10.00-11.00 Termékbemutató /ágynemű/
Július 8. 9.00-12.00 Vásár/vegyes/
Július 12. Berényiek 8. Országos Találkozója /Csákberényben/
Július 23. 14.00-18.00 Vásár/vegyes/

XVI. Almádi Napok
július 18-27. között, 10 napon át

Közhírré tétetik!

A Balatonalmádi székhelyű Pannónia Kultúra Háza tisztelettel meghívja 
drága mindnyájukat immáron a 16-dik ALMÁDI NAPOK 10 napi vigadalmára, 
mely a Városháza tér parkolójának egész területén rendeztetik.

E hó 18-án, ha 18 óra lészen akkor ünnepélyes beszéddel köszönttetnek min
dazok, akik eljövének.

Lesz itt minden mi szem-szájnak ingere, s még mesteremberek is csiszol
hatják tudásukat, mert kerülhet itt vasra vas, szőrre szőr, fára fa, vesszőre vessző, 
szöszre szösz, netovább a délnek jóval utána, a 6 órás harangszótul a 7 órásig 
mindenki fölpróbálhatja a néki legkedvesebb tudományt a VÁSÁRI 
CSINÁLÓSDIBAN.

Továbbá:
Estének korai előtte, nap-mint nap az aprónépek, mög a népes felnőtt sereg 

is múlathatja idejét a VÁSÁRBAN, ahol vehet magához egyszer’smind min
denféle míves portékát, neadj’isten mindenféle jó, ízletes étket és ihatik hozzá 
szőlő levét hordószám.

Estének előtte aztán mindig megkezdődik a bámulda a 700 m2-nyi sersátor 
világot jelentő deszkáin. Sokféle színelőadók mutatják majd be tudományukat 
nemcsak az aprónépnek, hanem a fehérnépnek is. De kedves mindnyájuk közül 
az is bámészkodhat, aki az almádi virtust csak messziről szereti.

Ha ezen 10 különbödző napi (mediterrán, folklór, hagyományőrző, csalá
di, testvérvárosi, jazz, rock est) nyári meleg napsütés már költögetni kezdi a 
holdvilágot akkor aztán több együttes is óhajtja megcsiklandozni szórakoztató 
muzsikájával mindannyiunk talpát!

S ha kévánják följebb is, mer’ bárki eltanulhatja a magyarság táncait.
Ennek utána, de leginkább az utolsó napon, júli 27-én, ha a napvilág már 

rendesen alábukott, a táncnak utána ismét bárki bámészkodhat kedvére, aki a 
hullócsillagokat nagy sziporkával, süvítéssel, durranással szereti.

Már most kérem a hölgyeket -  urakat, leányokat -  legényeket, a fehérnépet
-  és az aprónépet, hogy mindenki kedve szerint válasszon magának egy szép, 
tüzes csillagot!

Aztán senki se aggodalmaskodjék, ha netán-tán az utolsó estére nem lelt egyet 
sem, mer’ egy röpke esztendő múlván, az Úrnak július havában, amint elő
viggyanik a nagy nap (tudják: az ALMÁDI NAP-ok!) ismét folytatódik az 
„Ereszd el a hajamat”, így hát egy esztendő múlván is elvárjuk ugyanide kedves 
mindnyájukat.

No, de visszakanyarítva a szót a táncos mulatozásra, lesz majdan több este 
dínom-dánom, muzsika itt a világot jelentő deszkákon, meg az utcákon... a 
bálon!

Ez egészen addig tart, míg a napvilág teljesen föl nem cserélődik a holdvilág
gal, s ekkor majd minden jóravaló vásári néptől és bámészkodótól pozsgás orcá
val búcsúzkodunk. Remélve, ha elmúlik e világnak egy újabb esztendeje, akkor 
esmét eljövének!
Ezennel tisztelettel megköszönöm, hogy meghallgatást nyertem!

Tari Tibor 
ceremónia mester

mailto:pannonia@sednet.hu


S Z Á M F IR A  IS T V Á N
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!
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APRÓHIRDETÉS
Balatonalmádiban vöröskő eladó 

Érdeklődni: 30/9777-045

Hirdetmény
A Forrás Takarékszövetkezet által a pénzforgalmi és lakossági bankszámlák 

kezelésével kapcsolatban 2003. június 16-tól felszámított díjakról és költségekről.

1. Lakossági bankszámla nyitásának díja: 0,-Ft
2. Kezelési költsége tételenként: 50,-Ft
3. Készpénzfelvétel díja tételenként: 50,-Ft 

Címletrendelés esetén kötegenként további: 100,-Ft
4. Zárlati költsége havonta: 110,-Ft
5. Visszamenőleges számlakivonat készítése a tárgyévi forgalomra

vonatkozóan megkezdett oldalanként: 100,-Ft
Visszamenőleges számlakivonat készítése az előző évi forgalomra
vonatkozóan megkezdett oldalanként: 200,-Ft

6. Nem jogi személyiségű társaságok egyéni befizetőiről 2,-Ft, de minimum 
készült kimutatás díja nevenként és befizetési tételenként: 1.000,-Ft

7. Törzsbetét számlanyitáskor: 500,-Ft
8. Bankszámla nyitásának díja

egyéni vállalkozó esetében: 0,-Ft
gazdasági társaságok esetében: 0,-Ft
Egyéb nonprofit szervezetek számlanyitási díja: 0,-Ft

9. Forrás 1 díjcsomag
Bankszámla átutalási forgalmi jutaléka a havi tartozik forgalom 1,5 ezreléke, 
de minimum 55 Ft/tétel
és havonta minimum: 1.300,-Ft
Készpénzfelvétel forgalmi jutaléka a felvett összeg 2 ezreléke, de minimum: 110 Ft/tétel 
Címletrendelés esetén kötegenként további: 100,-Ft

10. Forrás 2 díjcsomag
Bankszámla átutalási forgalmi jutaléka a havi tartozik forgalom 
0,9 ezreléke, de minimum 55 Ft/tétel
és havonta minimum 6.000,-Ft
Készpénzfelvétel forgalmi jutaléka a felvett összeg 1,5 ezreléke, de minimum 110 Ft/tétel 
Címletrendelés esetén kötegenként további: 100,-Ft

11. Takarékszövetkezeten belüli átutalás díja: 0,-Ft
12. Soron kívüli átutalás díja: 500,-Ft 

VIBER-átutalás díja: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. által a 
takarékszövetkezet részére mindenkor felszámított díj, valamint további 5.000,-Ft

13. A nem forgalmazó bankszámlák kezelési költsége havonta:
(Új szerződés nem köthető!) Forrás 1 díjcsomag

14. Alapítványi bankszámlák forgalmi jutaléka a havi tartozik forgalom: 0,9 ezreléke
15. Egyéb nonprofit szervezetek forgalmi jutaléka a havi tartozik

forgalom 1,5 ezreléke, de minimum 50,-Ft/tétel
Egyéb nonprofit szervezetek készpénzfelvételi forgalmi jutaléka 
a felvett összeg 1,5 ezreléke, de minimum: 100 Ft/tétel

16. Az egyenlegigazolás díja: 150,-Ft
17. Fedezetigazolás díja a fedezetigazolásban szereplő összeg 0,1 %-a, de minimum: 100,-Ft 

maximum: 2.000,-Ft
18. Sorbanálló tételek kezelési költsége: 100,-Ft/db
19. Visszamenőleges számlakivonat készítése a tárgyévi forgalomra

vonatkozóan megkezdett oldalanként: 100,-Ft
Visszamenőleges számlakivonat készítése az előző évi forgalomra
vonatkozóan megkezdett oldalanként: 200,-Ft

20. A takarékszövetkezet a lakossági folyószámla és a bankszámla kezelése körében 
felszámítja továbbá a mindenkor hatályos díjszabás szerint számított postai költséget is.

21. Home Banking szolgáltatás belépési és telepítési díja: 0 , -Ft 
Az ügyfél kérésére történő kiszállás díja: 5.000,-Ft+ÁFA 
Kulcslemez pótlásának díja alkalmanként 2.000,-Ft+ÁFA 
Elektronikus átutalási megbízás törlésének díja 500,-Ft

Háztartási és Festékbolt Konyhafelszerelések Műanyagáruk Vegyiáruk 
Festékek Zárak-Iakatok Csavarok-szerszámok

Balatonalmádi, Petőfi S.u.6. Tel.: 88/438-582

KERTI SZERSZÁ M OK, TÁPOLDATOK
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 Szo: 7.30 - 13.00

mailto:szamfira@mail.uti.hu
http://www.szamfira.hu


220-370 ezer forinttal többért számítjuk be használt, akár 
üzemképtelen gépkocsiját a piaci értéknél! Ha most vásá
rol opel Agila 1.2 Club modellt ( + extra elektromos csomag), 
akár egy 20 éves Ladából is 0 Ft kezdőrészlettel átülhet az új 
autóba! Finanszírozó: GMAC Hungary.
Akciós modell ára: 2 350 000Ft

További részletek márkakereskedésünkben!

Ajánlatunk 2003. július 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Max fogy. (város/út/vegyes): 7,8/5,5/6,3 l/100km, Co2 kibocsátás:
151 g/km (Agila 1.2 benzinmotor, kéziváltó)

AUTÓ PÁLFY KFT.
8200 Veszprém, Almádi út 21.

Tel.: (88) 410-410, 406-406, Fax: (88) 412 166 
Nyitva: h.-p.: 8 .00-18.00 szo .: 9 .00-13.00

B em u tatk ozik  a Pataki A u tó h á z
az A V IA  tehergépkocsik m árkaképviselete.

A t t ó l ,  hogy O L C S Ó , még lehet J Ó !!

A V IA  tehergépkocsik

C S A K  N É H Á N Y  ÉRV, am iért
érdem es A V I A  t e h e r a u t ó t  vásá ro ln i!

- 7 , 5 t - t ó l  1 1 t - ig raktárkészletünkről azonnal m egvásáro lha tja
- 2  E V  G A R A N C I A ,  6  év k o r ró z ió  e llen i véde lem m e l
- H aszná lt üzem képes tehe rgépkocs ijá t 5 0 0  0 0 0  Ft-tó l 1 0 0 0  0 0 0  Ft-ig  

új te h e rg é p kocs i vásárlása esetén beszámítjuk.
I N G Y E N  C A S C O  akár 5 évre

Teljeskörű garanciális és garancián túli szervizszolgáltatás, 
alkatrészkereskedelem.
Pataki A u tó h á z

Veszprém, A lm ád i út 1 9 .Telefon: 8 8 / 4 0 0 - 0 0 4 ,  Fax: 8 8 / 4 0 6 - 4 8 8

0 - 2 4  h
TANKOLJON NÁLUNK
Ö N N E K  I S  M E G É R I !

BALATONALMÁDI-KÁPTALANFÜRED,
József A. U, 18. (71-es főút) Tel.: 88/584-231

Daewoo Autó Pataki Kft
V e s zp ré m , A l m á d i  ú t  1 9 .

T e l e f o n : 8 8 / 5 6 3 - 9 2 0 ,

Fax :  8 8 / 4 0 6 - 4 8 8

SÉD TELEVÍZIÓ 
BALATONALMÁDIBAN IS!

Szórakozzon velünk 
hétfőtől szombatig 19 órától, 

nézze a város a régió és a megye híreit!

Bárhol is vásárolta Ö n  Daewoo 
gépkocsijá t szakszervizünk várja!
Teljes körű szerviz szolgáltatás, garanciális és garancián túli javítás, 

szerviz szolgáltatás azonnal, de legkésőbb 2 4  órán belül,

alkatrész- kereskedelem, helyszínt kárfelvétel, teljeskörű ügyintézéssel, 

biztosítási ügyintézés (O T P  Garancia és Hungária B iztosító), 

karosszéria javítás, fényezés (márkafüggetlen!) ,  

műszaki vizsgáztatás, zöldkártya, mosás, ápolás, 

autóklíma beszerelés-, javítás


