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100 éves a Kossuth szobor
Az 1800-as évek végén mind több településen állítottak emléket az 

1848-as szabadságharc hőseinek. Természetesen Almádi sem maradha
tott ki ebből a nemes buzgalomból, elhatározták Petőfi és Kossuth szob
rainak felállítását. Elsőként a Petőfi szobor felavatására került sor 1902 
júliusában. Bizonyára emlékezik a kedves olvasó, hogy ennek 100 éves 
évfordulójára az Almádiért Közalapítvány megjelentette reprint kiadás
ban az avatáskor elmondott beszéd korabeli kiadását. Idén lesz 100 éves 
évfordulója a Kossuth szobor felállításának. Ez alkalomból ismerked
jünk meg az emlékművel kapcsolatos történésekről.

Mint abban az időben szokás volt, minden ilyen kezdeményezés jó té 
konysági alapon valósult meg. Bálokat rendeztek és ezeknek bevéte
léből, továbbá, a báli felülfizetésekből és közadakozásból jött össze a 
szükséges összeg. Hasonlóan történt a Petőfi szobor felállításánál is, de 
a nagy lelkesedéssel összegyűjtött pénz több volt a szükségesnél, ezért 
még 1902-ben, elhatározták a Kossuth szobor felállítását.

A Veszprémi Hírlap 1903. július 12-én megjelent számában olvasható, 
hogy a „...fürdői lakosság, a birtokosok lelkesedéséből új szobor lesz 
Almádiban. Múlt évben Petőfi, most Kossuth. Leleplezése augusztus 23-án 
lesz. Az ünnepséget 100 tagú bizottság rendezi Óvári elnökletével. Az 
ünnepi beszédet Eötvös Károly országgyűlési képviselő tartja. ”

Az em lített hetilap augusztus 15-i száma részletesen ism erteti az 
ünnepség tervezett programját, amelyik a következő volt. Idézet: 1. 
Himnusz. 2. Kossuth-ima 3. Kossuth dal. 4. Ünnepi beszéd, tartja Eötvös 
Károly. 5. Szoborátadás, átvétel. 6. Koszorúk elhelyezése. 7. Szózat. 
Személyesen vett részt az ünnepségen Kossuth Ferenc. A program szerint 
este, nyolc órakor társas vacsora lesz a két nagyvendéglőben (Zsák és a 
Hattyú) és a Hattyú melletti sátorban. A rendet az almádi, Vörösberényi 
és a szentkirályszabadjai tűzoltók fogják fenntartani.

A Veszprémi Hírlap 1903. augusztus 30-án számában megjelent 
híradás szerint a program rendben lefolyt és „...két méter magas gránit
talapzaton áll Holló Barnabás alkotása. ” Ez téves híradás volt, mert 
mint még ma is látható a szobor almádi vörös homokkő talapzaton áll.

Óvári Ferenc, mint a szoborbizottság elnöke, a kiadott program 5. pont
ja  szerint átadta a szobrot Mihalecz József almádi bírónak, rajta keresztül 
a község lakosságának.

A Hattyúban megtartott 300 terítékes díszlakomán (érdekes, hogy a 
Zsák vendéglőben tartott vacsorát nem említik) elhangzott tósztok rész
letesen méltatták, mint ez akkoriban szokás volt, a szobor létrehozásában 
buzgólkodó személyeket. Nem szabad megfeledkezni a lakosság, a 
nyaralók és a szőlő- birtokosok óriási lelkesedéséről, ami lehetővé tette 
a két szobor alig több mint egy éven belül történt megvalósítását. 
Számtalan újsághír rövid összegezése érzékelteti velünk a XIX. század 
fordulójának hangulatát, az akkor élők lelkesedését a nemes célokért.

A szobor avatása óta az eredeti helyén áll, nem került áthelyezésre 
mint ez a Petőfi szoborral történt. Őrizzük meg továbbra is az 1848-as 
szabadságharc értékes emlékét, az Öregpark díszét, Kossuth Lajos szobrát.

Schildmayer Ferenc

A Kossuth szobor képe nem sokkal a felavatás után.

A park képe 1907 körül. Sorban látható a Kossuth szobor, a zenepavilon, a 
cukrászda, a mögötte álló Petőfi szobrot eltakarva.

Kossuth-szobor a felavatás után. Körülötte almádi lakosok és nyaraló 

gyerekek 1903-ban



A Rákóczi szabadságharc 300 év távlatából
Bár összeomlott az elhanyagolt Rákóczi-emlékház a törökországi Tekir

dagban - amit mi régi nevén Rodostónak ismerünk - a száműzöttek bujdosó 
fejedelmének emléke még itt él bennünk. Túlzásnak tűnhet, hogy a nálunk 
ifjabbak sem feledkeztek meg róla, de a Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulói, Futó Anna és Szentesi Vajk részvétele a Rákóczi-emléktúrán azzal 
bíztat bennünket, hogy Rákóczi emléke nem halványul. Városunkban is 
vannak olyan áldozatkész emberek, akik átmentik a hazaszeretet korai szép 
példáját az utánunk következő 
nemzedéknek.

A Rákóczi-emlékévet megnyitó 
koncert Budapesten volt a Zene- 
akadémián még január 3-án. A XVII- 
XVIII. század magyar zeneművé
szetének legjelesebb alkotásai adták 
meg az alaphangot a Rákóczi Szö
vetség által meghirdetett egész éves 
program ünnepélyes bejelentésére.
„Cultura Nostra”, azaz a mi kul
túránk, címmel történelmi vetélkedőt 
is szerveztek a tanulóifjúságnak, 
amelyre sokkal többen jelentkeztek 
hazulról és a határokon túlról is, mint 
amennyire a szervezők számítottak.
Januártól kezdve minden hónapban 
jeles események emlékeztetnek 
eleink hősi helytállására és az eddigi 
helyszínek között tallózva örömmel 
fedezhetjük fel Érsekújvár, Gyömrő,
Kassa, Pannonhalma, Sátoraljaúj
hely, Siklós, Szabadka, Tarpa,
Toronto, Várpalota és Zombor 
áldozatkész szervezőinek ered
ményes tevékenységét. Mire is 
emlékeztetnek ezek a települések 
vajon bennünket, a késői örö
kösöket?

Háromszáz évvel ezelőtt törökor
szági száműzetésben halt meg Zrínyi 
Ilona, aki I. Rákóczi Ferenc, majd 
Thököly Imre felesége volt, de 
legtöbbünk talán csak Munkács várá
nak hároméves hősi védelmére 
emlékezik. Amíg édesanyja második 
férjét követte a száműzetésbe, II.
Rákóczi Ferenc Csehországban tan
ult, majd rövid hazai tartózkodás és a 
bécsújhelyi börtön után Lengyel- 
országba szökött. A brezani várban találtak rá a tiszaháti felkelők és június 
16-án lépte át a magyar határt, hogy Esze Tamás felkelőivel találkozhasson. 
Egy év leforgása alatt szinte az egész ország csatlakozott mellé, mert 
szabadságot ígért és kiáltványában harcba hívott minden magyart az idegen 
elnyomás ellen.

Mondhatnánk azt is, hogy a környékünkön könnyű Rákóczi-hívőnek 
lenni (akinek ez a kifejezés erős: Rákóczi-szimpatizánsot értsen rajta), 
hiszen az akarattyai szilfa, a badacsonytördemici Rodostó-turistaház, a 
kenesei „labanctanítás” és a berényi oklevél minden balatoni embert 
érdekeltté tett emlékének megőrzésében. Ha jó l tudom, akkor 1935-ben volt 
legutóbb Rákóczi év amikor sok emlékművel, emlékkönyvvel és esemény
nyel lettünk gazdagabbak. Hatvannyolc év múltán koncertek, vetélkedők, 
szavalóversenyek és lovastúrák részesei lehetünk, bár a rohanónak nevezett 
és mégis elkényelmesedett világunkban többen még az Öregparkban levő 
fenséges Rákóczi-szobor előtt sem tudtak tisztelegni, holott az Almádi 
Napok egyik fontos eseménye volt.

Háromszáz évvel előttünk élt eleink 1704. május 25-én érezhették először 
a bőrükön a szabadságharc minden kínkeservét, mert Heister császári tábor
nagy Fejér megyéből Veszprém felé szorította Esterházy Antal tábornok 
csapatait. Ha csak szorította volna, az még hagyján, de el is foglalta sőt fel 
is prédálta Veszprém városát és a környéket. Rákóczinak csak a szegedi 
táborából írt pátense juthatott el a Dunántúlra, amiben a vallási türelemre

intett és a tényleges állapotok tiszteletben tartását kérte a következő ország- 
gyűlésig. Meglehetősen keveset tudhattak erről a pátensről a „labactalanító” 
körúton levő kuruc közkatonák, akik Michalik János főkajári plébánost 
halálra kínozták. Amikor Fabsics Mihály kenesei kanonok hírét vette, hogy 
főkajári plébános „gégéjét baltával koczogtatták”, süveg nélkül és egy szál 
reverendában menekült át a télvíz idején Almádiba a Balaton jegén, majd 
innen Veszprémbe.

Vad idők voltak valóban, hiszen 
Heister tábornagy pár mérföldnyire, 
Balatonkilitinél szalasztotta meg 
Károlyi Sándor tábornok kuruc csap
atait és az ittenieknek még két évet 
kellett várniuk Bottyán János tá
bornok felszabadító seregeire, amíg 
simontornyai győzelme után bevette 
Pápa és Sárvár valamit Kőszeg 
városát. Dunántúli hadjárata során 
áthaladt kistérségünkön is, amire az 
egyetlen írásos bizonyíték talán az 
lehet, hogy Bottyán tábornok Zánkán 
vett fürdőt kínzó köszvényére...

Bottyán generális járt és harcolt 
errefelé, gróf Bercsényi Miklós főge
nerális szintén, de a nagyságos fejede
lem, II. Rákóczi Ferenc azonban nem. 
Az akarattyai szilfa és az emléktábla 
a hálás utókor emlékezetének 
beszédes bizonyítéka. Nem véletlen, 
hogy újabb méltó emlékjel is került a 
közelébe a rendszerváltás után.

Balatonalmádiban viszont büsz
kék lehetünk arra, hogy a mindenko
ri vörösberényi református lelkész 
eredeti oklevelet őrizhet ebből a kor
ból. Betűhíven mellékeljük azt a 
híres menlevelet, amelyet Bercsényi 
Miklós adott eleinknek 1706-ban: 
„Én, Székesi Gróf Bercsényi Miklós, 
Nemes Ungh-Vármegyének Feő 
Ispánnya, Méltóságos Felsővadászi 
Rákóczy Ferencz választott Erdélyi 
Fejedelemnek és a Magyar szabad
ságért öszve szövetkezett Nemes 
Magyar Ország s minden hadainak 
Feő generálisa. Adom tudtára min
denkinek, az kiknek illik ez 
Levelemnek rendiben. Hogy Nemes 

W eszprém Vármegyében lévő Vörös Berény nevű falunak lakossai, 
emlétett Méltóságos fejedelem és, az Confoederált Nemes Magyar Haza 
Hűségére Hajolván, személyekben ingó és ingatlan belső és külső s akár 
mely nével nevezendő javokkal és Jószágokkal ezen Levelemnek erejével 
Speciális Protectio alá vétetődnek. Parancsoltatik ezért nevezett Méltóságos 
Fejedelem és azon Confoederált Nemes Magyar haza Hűségében lévő 
Lovas és Gyalog Tiszteknek s egyéb Vitézlő Rendeknek közönségesen, és 
mindeneknek, megh nevezett Helységh Lakossinak személyekben, 
Jószágokban, marhájukban, akár mely néven nevezhető Javokban, kárt 
tenni és tétetnei, háborgatni és háborgattatni, templomokat, Parochiákat, 
Oskolákat, hatalmasan felverni, veretni ne merészellenek, ne is engegyék. 
Tisztinek, fejének és életének érdeme szerint való elvesztése alatt.”

Ez a nevezetes menlevél 1706. március 21-én született, amit a jelen
levőknek felolvastak és a bemutatónak mindig vissza kellet adni. Joggal van 
tehát a református lelkészi hivatal birtokában, mert 300 éve híven őrzik. 
Sokadszor idézve Sütő András gerincegyenesítő aforizmáját, amelyben igaz 
szívvel állítja, hogy „a múltjától megfosztott ember hályogos szemmel 
tekint a jövőbe”, talán úgy is lehetne vezekelnünk, hogy a közvetlen 
környezetünkben levő Rákóczi-emlékhelyekhez legalább az idén elzarán
dokolunk. Ha már odamegyünk, vigyük magunkkal gyermekeinket és 
unokáinkat is. Barátaink utánozni fognak!

Czuczor Sándor

Kuruc Tisztek
Magyarország Hadtörténete I. 274.



Néhány sor 
az 9. hónapról 
a Városházán

2003. július
Az elmúlt időszakra esett több 

olyan rendezvény, amelyet szer
vezői a kezdeten hagyomány
teremtő szándékkal indítottak és 
mostanra -  elsősorban magyar 
vendégek -  e programokon való 
részvétel miatt keresték fe l  
településünket.

A kistérség hasonló eseményei 
közül többnek az időpontja egybe 
esett a miénkkel. E miatt java
solom a kulturális munkatársak
nak és szervezőknek, valamint az 
illetékes szakbizottságunknak, 
hogy ősszel kezdeményezzenek 
egyeztető konzultációt az érintet
tekkel.

Valamennyiünk érdeke, hogy 
időben meghatározzuk és min
den lehetséges eszközzel széles 
körben megismertessük ren
dezvény kínálatunkat. Jó propa
gandával sok vendéget hozhat a 
városba május utolsó hétvégéjén 
a szezonindító horgászverseny; 
június harmadik szombatján a 
Hattyú bál és utolsó hétvégén a 
Péter Pál napi népművészeti 
program. Július első hetében a 
fúvószenei és mazsorettfesztivál; 
utolsó 10 napjában az Almádi 
Napok; majd az augusztusi 
ünnepi program és szeptember 
közepén a szüreti felvonulás és 
mulatság. Néhány év múlva e 
rendezvénysorozat a megye
határon túlról is vendégeket hoz 
városunkba.

Nagy közönséget vonzottak a 
megújított Almádi Napok ren
dezvényei, megköszönöm vala
mennyi szervező munkatárs és 
külső segítő kitartó munkáját.

Negyven fős küldöttség ér
kezett hozzánk Nyitrageren
csérről. A két napos programon 
további kapcsolatok, barátságok 
alakultak ki. Augusztus 20-án 
zarándok csoport érkezik tőlük 
az ünnepre, majd a hónap végén 
viszonozzuk a látogatást testvér- 
településünkre.

Balatonalmádi, 2003. augusztus 1.

Pandur Ferenc 
polgármester

Előkészületben Balatonalmádi 
turisztikai koncepciója

Balatonalmádi Város Önkormányzata meg
bízta a Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszékét 
a város Turizmusfejlesztési Koncepciójának 
elkészítésével. A munka május végén a fejlesztési 
célok meghatározásával és jelenlegi helyzet 
felmérésével indult meg. A koncepcióval kapcso
latban kiindulópontként a tervezők a következő 
alapelveket határozták meg:

• A turizmus fejlesztése a helyi gazdaságfejlesztést 
szolgálja, vagyis olyan irányok m eghatározása 

szükséges, m elynek eredm ényeként a városban 

javu l a foglalkozta to ttság , bővülnek  a vá l

la lkozási lehetőségek  és az önkorm ányzat 

városüzem eltetési, -fejlesztési és -marketing fela

dataira több forrás jut.

• A turizm us fejlesztése során a tervezők  

B alatonalm ádi által k íná lt sajátos turisztikai 
élményt helyezik a középpontba, ami hozzájárul 

a város arcu latának  m arkánsabbá válásához. 

Ehhez a leendő vendégek elvárásaiból indulnak 

ki, olyan fejlesztési irányokat keresve, am elyek a 

napjainkra jellem ző piaci igényekkel, divatokkal, 

trendekkel találkoznak. Ebből a szem pontból kri

tikus jelentőségű a jelenlegi „főszezonon” kívül 

is rendelkezésére álló turisz tikai k íná lat b iz 

tosítása.

• A  koncepció elkészítése során azzal kell szám ol

ni, hogy a vendégek igényeit csak a turizm usban 

érin tett szereplők -  vállalkozások, önkor

mányzat, civil szervezetek -  együttes fellépésév
el lehet k ie lég íten i, vagyis a siker alapvető 

felté te le  az em lített szereplők városon belüli 

együttműködése, illetve Balatonalm ádi fejleszté

seinek összehangolása a térség más települései

vel.

Az eddigi írásos inform ációk, helyszíni szemlék, 

sta tisztikai adatok és egyeztető  beszélgetések  

alapján a tervezők elsősorban a családi üdülések 
előtérbe helyezését szorgalm azzák. Jóllehet ezt a 

term éket sokan eleve adottnak tekintik, valójában 

m a a Balatonnál -  egy-egy szálláshelytől eltekintve

-  nincs m eg az A usztriában, N ém etországban 

m egszokotthoz hasonlítható következetes családi,

gyerekbarát turisz tikai kínálat. E hhez ugyanis 

m essze nem  elegendő a sekély és gyorsan 

felm elegedő term észetes víz, hanem  m egfelelő  

szolgáltatások és program ok is kellenek. A családi 

üdülés mellett, azzal összhangban az úgynevezett 

aktív üdülés és a kulturális kínálat fejlesztése látszik 

célravezetőnek. A z előbbi lényege a tevékeny, 

sportos, m ozgásalapú időtöltés, mely kevésbé függ 

az időjárástól, m int a „hagyom ányos” üdülés. Az 

aktív üdülés kínálatának fejlesztése m ellett szólnak 

többek között a város és környékének infrastruk

turális ado ttságai (pl. a veszprém i és a balatoni 

kerékpárú t ta lálkozása), a po tenciá lisan  széles 

sportturisztikai kínálat, valam int a belföldi lakossá

got is m indinkább jellem ző életm ódbeli változások. 

A kultu rá lis k íná lat bővítése terén  a koncepció  

egyrészt a város védett épületeire és műtárgyaira, 

illetve történelm i kötődéseire kíván alapozni, m ás

részt az egyedi értéket képviselő városi területeket 

(pl. őspark), és in tézm ényeket (pl. K ulturális 

K özpont, B orm úzeum ) szeretné a fejlesztések  

középpontjába állítani.

Ezek az elképzelések akkor vezethetnek sikerre, 

ha a fejlesztések során a városszerkezetet, a ren

dezvényeket és a szolgáltatók  k ínálatát érintő 

m ódosítások rendszerszem lélet alapján, maximális 

következetességgel valósu lnak  m eg. E nnek 

érdekében a koncepció  a turisz tikai te rm ékfe 

jlesztés és m arketing m ellett foglalkozik  m ajd a 

szervezeti kérdésekkel és az önkorm ányzat turiz

must érintő vagyongazdálkodásával is.

A tervezők  a koncepcióval kapcso la tban  

készséggel várnak  m inden érdeklődést, hoz

zászólást és javaslatot.

Ezeket a következő cím ekre lehet eljuttatni:

Balatonalm ádi Város Polgárm esteri Hivatala,

8220 Balatonalm ádi, Széchenyi sétány 1.

Silló Piroska idegenfogalm i referens, 

e-mail: psillo@ balatonalm adi.hu

Veszprém i Egyetem  Turizm us Tanszék,

8200 Veszprém, Egyetem  u. 10., 

e-mail: jancsik@ turizm us.vein.hu

Értesítés
A Hattyúbál Szervező Bizottsága értesíti a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a bál gazdasági beszá

molóját adminisztrációs okok miatt az Új Almádi Újság szeptemberi számában teszi közzé. 
Türelmüket előre is köszönjük.

Szervező Bizottság

mailto:psillo@balatonalmadi.hu
mailto:jancsik@turizmus.vein.hu


Rendőrségi hírek
Az Új Almádi Újság előző számában arról adtunk 

hírt, hogy a szezonra jellemző bűncselekmények teljes 
skálájával találkozhattunk május közepétől június 
közepéig. Az, hogy Balatonalmádiban valóban 
„elkezdődött-e” az idegenforgalmi idény az megítélés 
és nézőpont kérdése. Nyilván ezt a dilemmát másként 
értékeli a városban élő, az idegenforgalom bármely 
területén tevékenykedő vállalkozó, máshogy látja az itt 
nyaraló turista, és másképp érzékeljük mi is. Egy biztos: 
a szezonra jellemző bűncselekmények ebben az esz
tendőben sem kerülték el szűkebb hazánkat.

Az elmúlt időszakban 42 bűncselekményről érkezett 
bejelentés hatóságunkhoz, melyet Balatonalmádi város 
területén követtek el. Ez a statisztikai adat számunkra 
két szempontból mutat érdekességet, melynek tanul
ságát szeretném megosztani.

Az eltelt egy hónap során a város számos kulturális 
rendezvénysorozattal, programmal várta az ide látogató 
vendégeket. Gondoljunk csak a június 27-29. között 
zajlott Péter-Pál-Napi Vigadalomra vagy a július 5-8-ig 
megrendezésre került III. Országos Mazsorett és 
Fúvószenekari Találkozóra vagy a napokban véget ért 
Almádi Napok rendezvénysorozatra. Tapasztalataink 
szerint ezen programokon több száz embert láttak 
vendégül a szervezők. Talán a város vezetése nevében 
is kijelenthetem, hogy nagy megelégedésünkre, a ren
dezvények rendben, a legkisebb attrocitás nélkül zajlot
tak le, így örömmel konstatálhatjuk: kulturált 
viselkedésből mind a szervezők mind a programokon 
részt vevők jelesre vizsgáztak. Kollégáim és polgárőr 
barátaink nevében megígérhetem, a jövőben is 
szeretnénk jelenlétünkkel, munkánkkal hozzájárulni 
ezen rendezvények sikeres lebonyolításához.

A fent említett statisztikai számadatot tovább rész
letezve elgondolkodtató következtetésre jutunk: a 42 
bűncselekményből 19, tehát majdnem a fele alkalmi 
lopás (többnyire a strandon elkövetett), melynek tárgya 
- majdnem ugyanennyi esetben - őrizetlenül hagyott 
érték.

Ezen megállapítás ráirányítja a figyelmünket a 
rendőrség egyik legfontosabb feladatára, melyről nem 
lehet eleget beszélni: a bűnmegelőzésre.

A kelet- közép-európai térségben zajló társadalmi és 
gazdasági változások törvényszerűen hazánkban is 
modernizációs folyamatok sorát indították be, mely 
folyamatok alatt a rendőrség szempontjából elsősorban 
szemléletváltást kell értenünk. Ezen belül talán a bűn- 
megelőzés hangsúlyosabbá válása az egyik mérföldkő, 
amely ma már egyértelműen egy „új típusú” rendőrség 
irányába mutat.

A bűnmegelőzés és egyáltalán a megelőzés 
szerteágazó terület, és feladat. Engedjék meg, hogy e 
témából kiragadjak néhány problémakört, különös te
kintettel a fent leírtakra.

A nyaralás, kikapcsolódás jó hangulatához hozzá tar
tozik egy-egy pohár ital. Addig, amíg ez nem párosul 
gépjárművezetéssel vagy másokat megbotránkoztató 
viselkedéssel, nincs benne semmi kivetnivaló. Ittasan 
ne vezessenek autót, és ha lehetőségük van rá, akkor erre 
környezetüket is figyelmeztessék. Szeretném hangsúly
ozni, hogy a magyar jogszabályok súlyos szankciókkal 
büntetik azokat, akik megszegik a közlekedés eme alap
szabályát. A  „jól érzem magam„ érzés pedig nem jelen
ti, nem jelentheti azt, hogy ezzel a többi itt nyaraló 
vendég pihenését, vagy itt élő állampolgár nyugalmát 
zavarom.

Érdemes, sőt nem lehet eléggé felhívni a figyelmet 
arra, hogy védjék, óvják értékeiket, vagyonukat. A nyár

sok olyan „viselkedésváltozást” hoz magával, melynek 
következtében könnyen bűncselekmény sértettjeivé 
válhatunk. Ezért kérem, hogy segítsék a rendőrség és a 
polgárőrség munkáját az úgynevezett besurranásos 
lopások, gépkocsi- feltörések, lopások megelőzésében.

A legfontosabb szabályok a következők: ne hagyják 
nyitva otthonuk, nyaralójuk ablakát, ajtaját ha elmennek 
otthonról, illetve ezt akkor se tegyék ha csak például a 
kertbe mennek. Értéket ne hagyjanak gépkocsijukban 
akkor se, ha az riasztóval felszerelt.

Ugyancsak az Önök segítsége szükséges ahhoz, hogy 
visszaszorítsuk a strandi lopások számát. A nyári 
hónapokban Önök és rokonaik, ismerőseik, barátaik is 
szívesen látogatják a közeli strandokat. Kérjük, ha 
tehetik, ne vigyenek a strandra magukkal nagyobb 
értékű tárgyat: több pénzt, mint amennyire szükségük 
van, irataikat, mobiltelefonjukat amennyiben lehetőség 
van rá hagyják otthon. A strandokon működnek érték- 
megőrzők - ha van olyan értékük, melyet féltenek, kér
jük vegyék igénybe a strand ezen szolgáltatását.

Végezetül engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, 
hogy továbbra is várjuk észrevételeiket, véleményüket: 
üzenetrögzítős telefonszámunk megváltozott, a 
„Bizalom Vonala” a következő számon hívható: 
88/431 -464. Továbbá szeretném felhívni a figyelmüket, 
hogy a nyár, a szünidő nagyon sok gyerek számára 
jelent egyben veszélyforrást is, gondolok itt a 
közlekedésre, a Balatonra. Kérem, vigyázzunk rájuk 
közösen.

Váradi Piroska r. hadnagy 
bűnmegelőzési előadó

POLGÁRŐR HÍREK
Júliusban is élénk forgalom zajlott városunkban. 

Sajnos a hozzánk érkező vendégek közül néhányan -  
magukról megfeledkezve -  bizony átlépik a törvény 
szabta határokat, komoly gondokat okozva: a fal
firkálás, az új buszvárók festékkel való összekenése 
vagy a padok folyamatos rongálása. Nagy divat a 
közterületen kiültetett virágok tövestől való ellopása. 
Kérem, segítsenek abban, hogy a fenti cselek
ményekről a polgárőrség vagy a rendőrség tudomást 
szerezzen. Nem engedhetjük meg, hogy több millió 
forint értéket néhány egyén tönkre tegyen.

Ebben a hónapban komoly feladat elé került a pol
gárőrség, mivel a városban örvendetes módon megsza
porodtak a rendezvények. A rendezők előszeretettel 
kémek fel minket, hogy éjszakánként a rendezvény 
területét biztosítsuk. A rendőrség és a polgárőrség közös 
szolgálatai is megszaporodtak a közbiztonság 
érdekében. Minden fürdeni induló vendéget arra kérünk, 
hogy csak minimális értéket vigyen magával a stran
dokra, és azokat se hagyja még véletlenül sem felügyelet 
nélkül, mert a strandi lopásokat így a legegyszerűbb 
kivédeni.

Ahhoz, hogy továbbra is megfeleljünk az elvárá
soknak, mindenképpen a polgárőrség létszámát öt -  
tíz fővel lenne szükséges növelni. Ezért a vezetőség 
kér mindenkit, aki elhivatottságot érez a közügyek
ben, és közbiztonságban végzett önzetlen munka 
iránt a város érdekében, keresse meg egyesületünket 
és legyen tagja a polgárőrségnek.

Tisztelt nyaraló tulajdonosok!
Egyesületünk az idén is folytatja a téli időszakban 

üresen álló ingatlanok ellenőrzését, amennyiben ezt az 
érintettek kérik. Ezzel az akcióval azt szeretnénk elérni, 
hogy a fokozott jelenlét oly mértékben zavarja a 
betörőket, hogy inkább elkerüljék lakóhelyünket, illetve 
ha mégis betörés, rongálás történik, az gyorsan 
kiderüljön, a tulajdonost azonnal értesíthessük, így a 
nyaralók további rongálása elkerülhető. További felvilá
gosítást telefonon, vagy levélben adunk. Egyesületünk 
továbbra várja az Önök anyagi és erkölcsi segítségét.

Elérhetőségünk 06-30-265-5059 mobiltelefon, levél
cím Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, 8223 
Balatonalmádi Szabadkilátó út 21. A rendőrség 107 
vonalas ingyenes számon, 438-711 központi számon, 
vagy a 112 segélyhívószámon.

Balogh Csaba 
alelnök

FELHÍVÁS
A Pápa Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya sértetteket keres Balatonalmádi -  Alsóörs -Lovas - 
Balatonfüred térségében az alábbiak szerint:
A folyamatban lévő nyomozás adatai alapján a lopás bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható személyek 
fent megjelölt lakókörnyezetben hétvégi házak, pincék, nyaralók feltörésével nagyobb értékben különböző 
tárgyakat tulajdonítottak el, így:

- BRIGS m o to ro s  kapálógép (S zentk irá lyszabad ja  
gyártású)

- JHO NSET (Canada) típusú motoros láncfűrész (piros)
- BLAK AND DECKER gyepszellőztető (sárga)
- BLACK AND DECKER rezgőcsiszoló
- C AM PING  GAS gázfőző 5 kg palackkal (sárga)
- benzinm otoros fűnyíró (kék)
- IN TER K ER N  típusú kettős köszörű dobo zában  

köszörűkövekkel
- AEG kézi-fúró
- PERLES márkájú kézi-fúró (piros)
- T.I.P. kézi-fúró (zöld)
- am erikáner kézifurdancs
- TRADE KASTEN fém kofferben EINHELL sarokcsiszoló  

(flex)
- SKILL sarokcsiszoló (zöld) réz dörzs körkefével szerelt
- házi készítésű hegesztőtrafó kiskocsin
- nyom ásm érős lábpum pa új állapotban dobozában (kék)
- Szarvasi elektrom os kávéfőzőgép dobozában

- BABYLISS hajszárító (rózsaszín)

- ELIN hajszárító összezárható nyéllel (n.sárga)

- M ERTEN típusú 2 2 0  V -os ébresztős asztali kisrádió fel

hajtható hangszóróval (2 db. barna)

- bordó szódásszifon

- VIDEOTON fadobozos rádió

-P H IL IP S  PHLIL I SHAVE kö rkéses villanyborotva  

dobozában (piros)

- POST FETAP márkájú ném et asztali vezetékes telefon  

ném et telefonszám okkal (fehér)

- 2 db új és 2 db használt metszőolló (4 db., p iros-sárga- 

zöld-szürke)

- o ldalkitám asztós olasz g y ártm án yú gyerm ekkerékpár  

(piros)

- BANDIZOL típusú női Montain Bike kerékpárváz (lila-cik

lám en-fekete kevert színösszeállítású)
Amennyiben 2002. 09. 01 -  2003. 01. 16. közötti időben az Ön sérelmére bűncselekményt követtek el, 
tudomással bír ilyen bűntényről, illetőleg a fenti felsorolt tárgyakban saját tulajdonára ismer vagy tulaj
donosukkal kapcsolatos- vagy bármely információval rendelkezik kérem jelentkezzen a Pápai 
Rendőrkapitányság 8500 Pápa, Széchenyi István u. 18. sz. alatt, hívja a 89/313-011 telefonszámot, vagy 
keresse fel bármely rendőri egységet hivatkozva tájékoztatónkra vagy az 515/2003. bűnügyi szám alatt 
hatóságunknál folyó nyomozásra.
Közreműködésüket köszönjük! Pápai Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztálya



Hivatalban maradt
Szabó Jenő, a város önkormányzatának képviselője

Otthonosan mozog a városházán, ami 
nem csoda, hiszen éveket töltött ott. A 

pénzügyi osztály vezetője volt, onnan ment 
nyugdíjba, amikor a legutóbbi voksoláskor 
képviselővé választották, hogy az össze
férhetetlenséget megszüntesse. Ezek után 
viszont aligha meglepő, hogy a testület a 
pénzügyi bizottság elnökévé választotta, s az 
sem, hogy ebben a minőségében ugyancsak 
sűrűn feltűnik egykori munkahelyén.

Az előzm ények 1969-ig nyúlnak vissza, 

Szabó Jenő akkor kezdett dolgozni a közigaz

gatásban. A Soproni Városi Tanácsnál kezdte 

pénzügyi előadóként. A „Hűség V árosából” 

1979-ben költöztek B alatonalm ádiba, ám 

innen még négy éven át Füredre járt dolgozni. 

V árosunkban csak 1983 áprilisában kapott 

m unkalehetőséget, am ikor A lm ádi városi 

jogokra tett szert és bővíteni kellett a tanács 

apparátusát. Pénzügyi csoportvezető, majd a 

rendszerváltás után a pénzügyi osztály vezető

je  lett.

- Szakmailag elismert, megbecsült tagja volt 
az önkormányzati apparátusnak. Milyen érzés 
most egy másik csapatrészben játszani? 
Egyáltalán: miért gondolta, hogy érdemes 
elindulnia a választásokon a képviselőségért?

- V égülis több cikluson át figyelhettem  

közelről a képviselőtestület munkáját, hiszen a 

város érdekében szorosan együtt kell dolgoz

nia a testületnek és az apparátusnak. Úgy gon

doltam, hogy a szakmai ism ereteimm el és a 

közigazgatási tapasztalataim m al képviselő 

ként is hasznára lehetek A lm ádinak, segít

hetem  képviselőtársaim at a hatékonyabb 

munkában.

- A pénzügyi bizottság elnökeként szoros 
kapcsolatot kell tartania régi kollégáival. 
Milyen érzés „kívülállóként” bejárni oda, ahol 
egy évtizeden át dolgozott, sőt vezető volt?

- Nagyon jó  a kapcsolatunk, minden szük

séges inform ációt gyorsan és bürokrácia

m entesen m egkapok, am i nagyban segíti a 

képviselői munkámat. M inden héten kétszer- 

háromszor „előfordulok” itt, ám arra az első 

perctől kezdve kényesen ügyelek, hogy ne 

szóljak bele a munkájukba. Ennek az osztály

nak a működése ma már másnak a felelőssége, 

nem  volna szerencsés m ég a legjobb 

szándékkal sem, ha kívülről osztogatnék nekik 

tanácsokat.

- Másképp látszik-e ugyanaz a probléma egy 
testületi ülésen most, hogy az első sorban ül, 
mint a szakemberek részére fenntartott 
másodikból?

- Igen, és ez természetes is, hiszen a közigaz

gatási dolgozók felelőssége közvetlenebb, szá

m on kérhetőbb, ugyanakkor a feladatuk 

bizonyos szem pontból egyszerűbb is. Egy 

köztisztviselő csak azt mérlegelheti, hogy egy- 

egy feladat a törvényes előírások betartásával 

elvégezhető-e, illetve, hogy hogyan végezhető 

el. A képviselő az politikus. Az ő legfontosabb 

szem pontja az, hogy a választói akaratának

m egfelelően, az ő érdekeiket képviselve 

döntsön. A hivatal dolgozói pedig ezeket a 

döntéseket kötelesek a törvényi előírások 

betartása m ellett, legjobb tudásuk szerint 

végrehajtani. Semmiképp sem volna szeren

csés, ha ez a kétféle feladat összekeveredne és 

a képviselők ügyintéznének, a hivatali dolgo

zók pedig politizálnának. Megítélés kérdése, 

hogy nekem  könnyebb, vagy nehezebb a 

helyzetem  azáltal, hogy bár politikusként 

ígérhetnék többet, de nem teszem, mert tudom, 

hogy mi van fedezetként a kasszában...

- Tényleg, mi van a kasszában?
- Engem  m ár pénzügyi osztályvezető 

koromban is többször megróttak, hogy nagyon 

sötéten látom a helyzetet. Azonban továbbra is 

az a vélem ényem , hogy bár B alatonalm ádi 

adottságai jók , a város gazdagsága fo lya

matosan kopik. Hitelfelvételeket korábban is 

terveztünk a működéshez, de figyelmeztető jel 

kell legyen, hogy m ost már a pénzmaradvány 

nem volt elégséges a tervezett hitel vissza

pótlására.

- Ilyenkor pedig a politikusnak nehezebb a 
dolga, hiszen ha szűkös a költségvetés, nép
szerűtlen döntéseket is kell hoznia.

- Így van, sem a bevételek növelését szolgáló 

esetleges adóemelés, sem a költségcsökken

tésre irányuló m egszorító intézkedések nem

népszerűek. Ám én azt gondolom, hogy na

gyon kom olyan kell venni a gazdálkodás 

kényszerét és a mindennapok során is folya

m atosan szem előtt tartani a takarékosság 

követelm ényét. M ár csak azért is, m ert a 

Balatonnál ki vagyunk téve rajtunk kívül álló 

erők szeszélyeinek is. H iába készítünk ter

veket m ondjuk a kúrtaxa-bevételek növelé

sére, ha kedvezőtlenre fordul az időjárás és el

maradnak a vendégek, akkor azt bizony a város 

kasszája megérzi. És én a világért sem monda

nám ma még ki egyértelműen, hogy intézm é

nyek bezárására vagy összevonására van szük

ség, ám azt látni kell, hogy a működési költ

ségek nagyon sok pénzt elvisznek. U gyan

akkor még nem fejeződött be a mindenképpen 

szükséges strandrekonstrukció és az intézm é

nyek épületeinek állagmegóvására, felújításá

ra is évek óta kevesebbet költünk a szükséges

nél.

- Ilyen helyzetben nem volt könnyelműség 
belevágni egy új művelődési központ léte
sítésébe? Hiszen, bármennyire is örülünk neki, 
nyilvánvaló, hogy a működtetése megterheli a 
város kasszáját...

- Az volt a többségi vélem ény, hogy az 

összevonásra kerülő három  intézm ény költ

ségvetése fedezi az új létesítmény működési 

költségeit is. M a m ár látszik, hogy nem így 

lesz. Mégis, azt mondom, ha úgy működik ez 

a ház, hogy képes lesz a város kulturális életét 

felpezsdíteni, ha nem  csak tíz napra, hanem 

folyam atosan tudunk program okat kínálni, 

akkor oda kell tenni érte azt a pénzt, mert -  

áttételesen, más területeken ugyan, de -  

megtérül.

- Esett már szó arról, hogy köztisztviselőként 
közvetlenebb volt a felelőssége, ám a kép
viselőknek is vállalniuk kell a felelősséget a 
döntéseikért -  és minimum négyévenként 
elszámoltatják őket... Ön mikor állna nyugodt 
lélekkel a ciklusvégi elszámolás elé?

- Akkor, ha úgy érezhetném, hogy mindent 

m egtettem  azért, hogy városunk gazdasági 

helyzete stabil legyen. M ég akkor is, ha ennek 

érdekében végül is meg kell hoznunk azokat a 

fájó döntéseket, amelyek lehetőségére koráb

ban már utaltam. Lehet, hogy négy -  illetve ma 

már inkább csak három -  év múlva azt fogják 

mondani, hogy rosszul döntöttünk, de m in

denképpen azt szeretném, hogy az én lelkiis

meretem tiszta legyen, hogy akkor is azt m ond

hassam, hogy annak idején a rendelkezésemre 

álló adatok, ism eretek alapján, m inden 

körülményt figyelembe véve, a legjobb tudá

som szerint döntöttem.

Láng György Géza

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

http://www.jarmu.com


Balatonalmádi Város Önkormányzat 2002. évi költségvetési tervének 
végrehajtása és pénzmaradvány felosztása

Az Önkormányzat Képviselőtestülete az elmúlt évi gazdálkodásról készült beszámolót a májusi testületi ülésen tárgyalta meg. 
A beszámoló fő adatait a 2002. évi gazdálkodásról készült mérleg tartalmazza.

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
költségvetési előirányzat 2002. évi m é r l e g e  (eFt) 1 .sz. melléklet

Megnevezés
2002.évi 

eredeti előir.
Mód.előir. 

XII.31. 
b e v é t e l

Teljesítés 
XII.31. Megnevezés

2002. évi 
eredeti előir.

Mód.előir.
XII.31. 

k i a d á s

Teljesítés 
XII.31.

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

Működési bevétel 938 262 1 033 731 1 143 298 Működési kiadás 938 262 1 033 731 982 172
Intézmények műk.bevételei 282 555 310 233 287 814 Személyi juttatás 385 558 420 894 402 754
ÖK saját műk.bevételei 501 097 510 233 543 880 Munkáltatót terh.járulék 135 287 145 313 138 959
Önkorm.támogatás 172 619 231 522 231 522 Dologi kiadás 299 066 354 360 342 991
Műk. célú átv.pénzeszk. 36 434 27 435 20 568 Működési célú pénzeszköz- 

átadás 26 125 53 228 52 529OEP támogatás 3 986 5 563 5 564
Mük.bev.felhaim.célra -58 429 -87 143 Speciális tám. 42 836 46 207 43 623
Pénzmar.műk.célra 35 888 35 970 Ellátottak pénz.tám. 1 776 1 316
Előző évi közp.kiegész. 17 980 Működési tartalék: - általános 27 878 59

- cél 21 512 11 894
Felhalmozási célú bev.: 766 869 1 322 815 1 412 734 Felhalmozási célú

737 537 1 280 416 965 506Tárgyi eszk.imm.ért.bev. 520 32 094 kiadás
Pénzügyi. befekt. bev. 31 730 31 730 12 354 Felújítás 10810 56 893 49 921
Önk.saját felhalm.tőke bev. 1 267 1 267 10 947 Felhalmozás 608 405 1 070 989 853 808
Önk. tám.címzett 201 330 420 145 402 054 Felhalm.célú pénz

eszköz. átad. 57 600 50 538 35 557Felhalm.célú (átvett) 233 700 307 570 329 199
Hitelfelvétel (fejl.) 120 298 Pénzügyi befektetések 26 220 26 220 26 220
Mük.bev.felhalm.célra 58 429 87 143 Felhalmozási tart.: - általános 15 000 0
Tartós kölcs.törl./dolg. lakásép. 115 115 874 Felhalmozási tart.: - cél 19 502 75 776
Rövidlejár.értékp.érték 120 000 394 113 545 000
Pénzmaradv.fejl.célra 80 212 80 212 Hiteltörlesztés 29 332 42 399 42 397

Ep.kölcs.kif./elkülönített 1 350
Függő, átfutó bev. | | | 21 753 Értékpapír mozg. 410 557

Nyitó | | | -13 363|Függő, átf.kiad.kiegy. | | | 13 507

|Záró pénzkészlet 148 933
Bevételek összesen: | 1 705 1311 2 356 546| 2 564 422|Kiadás összesen: 1 705 131| 2 356 546 2 564 422

A Testület a költségvetést az év során többször módosította, mint a számok
ból is látható az eredeti előirányzat (1 705 131 e Ft) 651 415 e Ft-tal növekedett.

Működési bevételek
Az intézményi működési bevételek közül a térítési díjak a tervezettnek 

megfelelően alakultak, a strandi és a saját és bérelt ingatlan bevételek sajnos a 
vártnál rosszabbul teljesültek.

A tervezetthez képest 30 millió Ft-tal kevesebb bevétel folyt be.
A helyi adó bevételek a vártnál (tervezettnél) jobban alakultak. Az idegen- 

forgalmi adó (kurtaxa) bevétel sajnos nem érte el a tervezett összeget. Egyéb 
adónemeknél a bevételi többlet meghaladja a 30 000 e Ft-ot.

Az egyéb bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak.
A 2002. évi költségvetésben tervezett hitel felvételre nem került sor, ezt az 

összeget a 2001. évi pénzmaradványból és a 2002. évi általános tartalékból biz
tosítottuk.

Működési kiadások
A működési kiadások teljesítése 95 % -os, a gazdálkodás során a 

városüzemeltetés és intézmények üzemeltetése folyamatos és zökkenőmentes 
volt. A tervezett feladatokra a fedezet folyamatosan rendelkezésre állt.

Az előirányzat növekedést, az előző évi pénzmaradvány, a pályázatokon 
nyert összegek, és a közalkalmazottak illetmény emelése eredményezte.

Kiadások közül városüzemeltetésre, fenntartásra
- parkfenntartásra 10 205 e Ft, - utak karbantartására 12 207 e Ft, - vízkárel

hárításra 7 479 e Ft, - közvilágításra 30 215 e Ft, - közbiztonsági feladatokra 10 
626 e Ft, - egyéb városüzemelésre 14 543 e Ft-ot fordítottunk.

A szociálisan rászorultak támogatására 2002. évben mintegy 43 000 e Ft 
került kifizetésre.

Felhalmozási (beruházási kiadások)
Beruházásokra a tervezett 608 405 e Ft-tal szemben 853 808 e Ft-ot fordítottunk.
A beruházások közül a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

beruházására 630 324 e Ft-ot, a Wesselényi strand rekonstrukciójára 74 586 e 
Ft-ot, a Bartók Béla u. és térsége ivóvíz ellátásának biztosítására társberuházási 
szerződés szerint (lakossági társulással) 42 800 e Ft-ot, lakossági hozzájárulás
sal útépítésre 17 304 e Ft-ot fordítottunk.

Befejeződött a Mátyás király u. felújítása, a felújítási költség 43 134 e Ft.
Az elmúlt évben további kisebb, de a város képét, komfort fokozatát javító 

beruházások is megvalósultak. Pl. parkoló építés (orvosi rendelő, városház tér, 
TEMPO), városi információs táblák, játszótér, közműépítés, stb.

A beszámoló elfogadásával egyidejűleg a Képviselőtestület megállapította a
2002. évi pénzmaradvány összegét, amely 135 910 e Ft volt.

A pénzmaradvány felosztása a Képviselőtestület 2003. júniusi ülésén történt.
Az Önkormányzat a pénzmaradványon kívül rendelkezik OPTIMA befek

tetési jeggyel 259 670 e Ft értékben. A 2003. évi költségvetésben tervezett hitel 
és a h.v. egyensúly érdekében a Testület úgy döntött, hogy ezt az összeget is fel
használja, így 395 580 e Ft került felosztásra.

A pénzmaradványból először a kötött felhasználású (jogszabályban 
meghatározott feladatra fordítható összegek, pl. lakáseladásból származó bevé
tel, csatorna beruházás után fizetett érdekeltségi hozzájárulás) összegeket kel
lett visszapótolni 99 088 e Ft összegben.

A tervezett hitel egy részének csökkentésére (Wesselényi strand, Kulturális 
Központ) 73 936 e Ft-ot terveztünk.

Az intézmények pénzmaradványát a Testület 42 562 e Ft-ban állapította meg, 
ennek az összegnek nagy része kötelezettséggel terhelt (már az előző évben 
kifizetésre került kiadáson vagy kötelezettség vállalás megrendelés történt).

A szabadrendelkezésű pénzmaradványt pedig az intézmények azokra a kiadá
sokra illetve beszerzésekre fordíthatják, melyre külön kérelmet nyújtottak be.

A pénzmaradvány egy részéből céltartalékot képeztünk 7 696 e Ft összegben, 
síkosság elhárításra, intézményi karbantartásra, egészségügyi feladatokra, stb.

A további pénzmaradvány olyan feladatokra került felosztásra, amelyek 
például a megkezdett beruházások vagy az elnyert pályázatok miatt tervezendő 
feladatok, továbbá Wesselényi strand rekonstrukció folytatása, Erkel Ferenc u. 
útépítése, lakossági hozzájárulással épülő utak, meder homokozás, szeméttelep 
rekultiváció, csapadékvíz elvezetés, stb.

A jelentősnek mondható pénzmaradvány felosztása után is a 2003. évi költ
ségvetés több mint 60 millió Ft fejlesztési hitel felvételt tartalmaz. Ezért, hogy 
a hitelfelvétel elkerülhető legyen a tervezett bevételeken felül többlet 
bevételeket kell realizálni, és a tervezett általános tartalék felosztása csak „vis 
maior” esetben történhet meg.

Balatonalmádi, 2003. július 29. Szabó Jenő
Pénzügyi Bizottság Elnöke



Berényiek 8. Országos Találkozója
2003-ban immáron 8. alkalommal került sor a Berényiek Országos 

Találkozójának megrendezésére ezúttal Csákberényben. Vörösberényt mint
egy 100 fős küldöttséggel képviseltük. A helybéliek nagyon kedvesen fogad
tak és kalauzoltak bennünket egész nap.

A csákberényi találkozó, az 1996-ban Vörösberényből elindult 
kezdeményezés hagyományainak megfelelően zajlott le. Az eredeti cél, ame
lyet Dér Andrással az első találkozó alkalmával megfogalmaztunk -  nevezete

sen: ismerjük meg egymást, egymás településeit, az ott élő embereket, mivel 
foglalkoznak, hogyan élnek, milyen örömeik és bánataik vannak - ,  idő 
hiányában nem igazán valósulhatott meg. Ez a jövőre nézve tanulsággal szol
gálhat, hogy több időt és lehetőséget kell hagyni az embereknek ismerkedésre, 
barátkozásra. A küldöttség egy része autóbusszal érkezett meg Csákberénybe 
reggel 900 órakor. Az ünnepélyes megnyitó 945 kor kezdődött, ahol köszöntötte 
az egybegyűlteket 

Lóderer Miklós, Csákberény polgármestere 
Schmidt Ferenc, Országgyűlési képviselő és 
Szabó Gábor, a Fejér Megyei önkormányzat elnöke 
A megnyitó után a küldöttségek konferenciáján minden települést 4 fő 

képviselt.
A Vörösberényi küldöttség tagjai voltak: Dr. Hoffmann Gyöngyi, önkor

mányzati képviselő
Bursch Árpádné, a vörösberényi Vöröskereszt alapszervezet titkára 
Dér András, Művelődésszervező 
Mester Ferenc, Művelődésszervező
A korábbi évekhez hasonlóan ezen a konferencián részt vevők hivatottak

eldönteni, hogy a következő évben melyik „Berény” lesz a találkozó ren
dezője. 2004-ben Nógrád megyében, Karancsberényben találkoznak a 
Berények. További feladata a Berényiek Szövetségének jövőbeni 
működtetése, és a célok meghatározása. A tavalyi találkozón Iharosberényben 
felmerült a gondolat, hogy a települések kapcsolata ne csak a kulturális terü
letre korlátozódjon, hanem keressenek más, olyan területeket, ahol bővíthetik 
együttműködésüket.

A konferencián résztvevők megállapodtak abban, hogy szeptemberben 
ismét összeülnek Iharosberényben és akkor már konkrét javaslatokat tesznek 
a kapcsolatok kiszélesítésére.

Ezen kívül téma lesz még szeptemberben a kicsiny Berény települések 
helyzete a találkozók megszervezését illetően. Hiszen vannak olyan Berény 
nevű települések amelyek lélekszáma nagyon kicsi, így Kisberény 250 fő vagy 
Iklanberény 45 fő.

Míg a polgármesterek és a küldöttek tanácskoztak, a vendégek kiállításokat 
tekinthettek meg, mazsorett felvonulás és térzene szórakoztatta a közönséget.

Az ebéd után 1400 órakor kezdetét vette a kulturális műsor és a települések 
bemutatkozása.

Vörösberény történelmi múltját Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselőasszony 
ismertette az egybegyűlteknek. Ezután a képviselőasszony átadta településünk 
ajándékát, egy kerámia képet, melyet Szőlősiné Séllei Katalin készített fela
jánlásként a megelőző évekhez hasonlóan az idén is. Köszönjük neki a 
berényiek nevében. Az ajándékozás után két programmal szerepeltünk, 
nevezetesen elsőként a Vörösberényi Kultúrház gyermek és ifjúsági nép
tánccsoportja mutatott be dél-dunántúli gyermekjátékokat és táncokat. 
Köszönet illeti a tánccsoport tagjait kitartásukért és kedves, szép szerep
lésükért. Továbbá a művészeti vezetőket, Szabó Sándort és Végh Viktóriát 
kitartó munkájukért. A gyermekek után következett a Vörösberényi Nép
dalkor akik bakonyi és balatoni dalokat adtak elő. Köszönjük a szép előadást 
és a felkészülést a dalkör tagjainak, és vezetőjüknek, Lehoczky Jánosnak.

Bízom benne, hogy akik részt vettek a találkozón, jól érezték magukat, 
élményekben gazdagodtak és szívesen emlékeznek majd vissza a Berényiek 
8. Országos Találkozójára.

B.almádi-V.berény 2003-07-25
Mester Ferenc szervező

KÖNYVELÉSI-ADÓ SZAKÉRTŐI 
FELADATOKAT, KÉPVISELETET

VÁLLALOK 
Nemes-Nagy Attila adószakértő, okl. könyvvizsgáló 

Bajatonalmádi, 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



III.Országos Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó
2003. július 5-8.

Balatonalmádi Város Önkormány
zata harmadszor rendezte meg az 
Országos Mazsorett és Fúvószenekari 
Találkozót azért, hogy általa vidámság 
és színes jókedv költözzék a városba, 
és ezáltal is vonzóbbá váljék a ven
dégek számára Balatonalmádi. Mert 
ahol gyönyörű lányok megjelennek, 
ahol megszólal a fúvósmuzsika, ott 
felpezsdül az élet, a szívek egy ütemre 
dobbannak.

A rendezvény ezévben is sikert ara
tott a város lakosai és vendégei köré
ben, és a résztvevők is felejthetetlen 
nyári napot, ill. napokat tölthettek 
városunkban.

Fúvószenekarok, mazsorett csopor
tok jöttek hozzánk azokról a telepü
lésekről, ahol lelkes szervezők, mű
vészeti vezetők és szorgalmas, tehet
séges fiatalok aktív művészeti tevé
kenységbe kezdtek önmaguk és a nagy- 
közönség örömére.

10 település 14 mazsorett csoportja, 
valamint 5 fúvószenekar vett részt a 
Találkozó első napján, s 2 település 3 
mazsorett csoportja és 3 fúvószenekar 
gazdagította további 3 napon át váro

sunk, valamint Felsőörs kulturális életét.
Vendégeink voltak:
Település -  Csoport ill. Fúvószenekar -  szakvezető / karnagy 
Budapest-Csepel -  Fasang Árpád Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara -  

Péntek János
Budapest-Pesterzsébet -  Lajtha László Zene- és Művészeti Iskola Fúvós

zenekara -  Kolossa András
Kunszentmártoni Alapfokú 
Művészeti Iskola Fúvószene
kara -  Szőke Ferenc 
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvós- 
zenekar -  Tatár Csaba 
Szolnok -  Alföldi Olajbányász 
Fúvószenekar -  Péli Ildikó 
Balatonfüred -  Aranyhíd 
Mazsorett csoport -  Balogh 
Erzsébet
Budapest-Pesterzsébet -
Varga Jenő Közgazdasági 
Középiskola Mazsorett csoport
ja -  Kovácsné Teszli Éva, 
Dunaföldvár -  Löfan 
Mazsorett csoport Sellő és 
Delfin Csoportja -  Kiszliné 
Kristofics Szilvia

Gelse Mazsorett csoport -  
Plánder Krisztina Novák 
Zsuzsa

Márkói Mazsorett csoport -  Szabó Kinga
Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Mazsorett csoportja -  Halmos Ildikó, Háriné 

Molnár Ágnes
Szeghalom -  Plastic Mozgásstudió Mazsorett és táncegylet Fanfár csoportja -  

Macskinné Pór Erzsébet 
Veszprém -  Kék Gárdisták Mazsorett és Showtánc Csoport -  Arany Szilvia 
Vésztő -  Sinka István Művelődési Központ „Kristály” csoportja -  Macskinné 

Pór Erzsébet 
Természetesen résztvett házigazdaként a
Balatonalmádi Hattyú Mazsorett csoport, Rukk Henriett vezetésével. 

Köszönetet mondunk részvételükért és színvonalas műsoraikért.

Ezúton is megköszönjük Balatonalmádi lakosainak, vállalkozóinak, 
egyesületeinek, s minden más szervezetnek a Balatonalmádi III. Országos 
Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó megvalósulásához nyújtott támo
gatását, és a megrendezésben való közreműködését. Támogatásuk nélkül ez a 
rendezvény nem valósulhatott volna meg.

Támogatók 2003.
Miniszterelnöki Hivatal-Széchenyi Turizmusfejlesztési Program (remélt 
támogatás)
Veszprém Megyei Önkormányzat,
Almádiért Közalapítvány,
ALGIDA Jégkrémgyár, Veszprém; Árnyas Kemping; Balatonalmádi mazsoret
tek szülei; Balatonalmádi Polgárőrség; Balatonalmádi Rendőrkapitányság; 
Bartha Zoltán; BORA Fotó; Boros László;Budatava Strand; CBA Élelmiszer 
Bolt; Colombus Kft; COME BACK 2001.Bt; CPU Számítástechnika; Diófa 
Étterem; Felber Gyula; Felsőörsi Önkormányzat; Geoprosper Kft; Glas Hotel; 
Játék és Rajzműhely Szentkirályszabadja; Káptalanfüredi Strand; Karabuka 
-Rattan Bútorbolt; Keresztes Vendéglő; Kokas Endre; Kolostor Hotel; 
Kommunális Kft; Liget Kávéház ;Nagy Árpádné; Nagy Lajosné; Napfény 
Büfé-Wesselényi strand; Németh Imre; Ódor Gáspár; Öböl TV; Pannonflax 
Üdülő; Porció Étterem; Szegedi István; Szőlősiné Séllei Katalin; Tászler 
László; Torvaji László; TRADEORG Nyomda Balatonfűzfő; Udvarház 
Étterem Felsőörs; Wellnes Hotel; Wesselényi Strand; Veszprémi Hirdető 
Iroda Kft; Viktória Étterem; Vitorlás Grill- Wesselényi strand; Vollain Pál.

Köszönjük, hogy támogatásaikkal, ajándékaikkal emelték a rendezvény 
színvonalát!

Segítségükre jövőre is számítunk.
Silló Piroska 

idegenforgalmi referens



„H o l  v a g y  I s t v á n  k i r á l y ?  

T é g e d  m a g y a r  k í v á n ”

Bogisich:
Őseink Buzgósága (1888) 
-D őri kéziratos (1763)

1. Ah, hol vagy, magyarok Tündöklő csillaga.
Ki voltál valaha Országunk istápja?
Hol vagy, István király? Téged magyar kíván. 
Gyászos öltözetben Te előtted sírván.

2. Rólad emlékezvén Csordulnak könnyei. 
Búval harmatoznak Szomorú mezei. 
Lankadnak szüntelen Vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú Sírástól szemei.

3 . Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntöze híven Szűz Mária. 
Katolikus hitnek bő volt szép virága!
Be megsötétedett örvendetes napja.

4. Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, 
H ozzád fohászkodunk, árva maradékid. 
Tekints, István király, szomorú hazádra. 
Fordítsd szemeidet régi országodra.

5. Reménységünk vagyon benned s Máriában. 
Mint magyar hazánknak hű királynéjában. 
Még éltedben minket néki ajánlottál.
És szent koronáddal együtt föláldoztál.

Évszázadok óta fohászkodnak, esedeznek így a magyarok, bajban, szükségben, 
első, szent királyunkat híva segítségül, nem zet mentőként. Bizony, sokszor volt 
szükség rá, viharos történelm ünk során, m ióta először vezette győzelem re csapatait 
valahol a Balaton és Veszprém  közötti fennsíkon, rokona Koppány vezér és a m a
gyarok mási fele ellen.

Talán Esztergom  várában, az alant höm pölygő Dunát nézve ju to tt arra a felis
merésre: nem  m aradhat meg 
a m agyarság frissen foglalt 
hazájában, szemben a nyu
gati, keresztény népek ten
gerével, keleti pogányként.

Nem  a hatalm at akarta -  
de gyakorolnia kellett azt, 
élnie kellett vele. Legyőzni 
a nép egyik  felét, hogy 
nem zetet teremthessen. K e
resztényt, m agyar k irálysá
got, am elyet a nyugati, ke
resztény világ elfogad, befo
gad.

M ai ésszel szinte felm ér
hetetlen a súly, am it viselnie 
kellett, felfoghatatlan a dön
tés kényszere, am elyet hoz
nia kellett, majd m egvalósí
tania. Vér, könnyek, 
tengernyi szenvedés árán. 

M agyar vért ontania, testvért ölnie.
M egtette -  és azóta él a nem zet e hazán!
A nem zet, am ely soha nem felejtette az érte hozott, iszonyú áldozatot. M indm áig 

legnagyobb, legelfogadottabb nem zeti ünnepünk augusztus 20-a, Szent István k irá
lyunk napja. Évszázadokon ível át az ünnep, összekötve, eggyé forrasztva a m a
gyarokat szerte a nagyvilágban.

Szent István király hadi díszben (Képes Krónika)

Szent István vértanú István, első magyar király 

születésénél. (Képes Krónika)



75 ÉVE VOLT A BALATONI KULTÚRNAP
1928. augusztus 5-én került sor a „BALATONI 

KULTÚRNAP” megtartására, melynek célját a 
következőkben jelölték meg.

„Célja: Társadalmi úton elősegíteni a m. kir. 
Kormánynak azt a törekvését, hogy a Balatont és 
vidékét minél jobban népszerűsítsük, gyógyhe
lyeire, természeti szépségeire az ország és a 
külföld figyelmét felhívjuk és hogy a sportszerűsé

gre alkalmas voltát minél jobban beigazoljuk. Az 
ünnepség tiszta jövedelme a Magyar Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézete, a Zsófia Gyermek
szanatórium, a Fővárosi Árvák Üdülőtelepei és 
egyéb árva-intézmények, valamint a balatoni sport 
közérdekű sportcéljai között kerül szétosztásra. ” A 
meghirdetett célok közül A Zsófia Gyermek
szanatórium kérdése közvetlenül érintette a 
községet. Almádiban a kultúrnap eseményei 
között került sor az Irredenta emlékmű fel
avatására. Az eseményekre, illetve a programokra 
a rendezőség által kiadott 180 oldalas „Balatoni 
Almanach” ad részletes tájékoztatást, melynek 
rövid ismertetésére visszatérünk.

A trianoni békediktátum után a csonka ország
ban sok településen állítottak emléket erre az 
eseményre utalva. Nem a szokásos céllal, valami 
dicsőséges dolognak, eseménynek megörökí
tésére, hanem azért, hogy ébren tartsa emlé
kezetünket, ne feledjük milyen gyászos eseményre

utal, Lovas László almádi építészmérnök alkotása.
Külön említésre méltó, hogy az emlékmű (nincs 

kifejezőbb szavunk rá) ma is változatlan formában 
áll, ha nem számítjuk az eredeti feliratot eltakaró, 
1948-ban a szabadságharc 100 éves évfordulójára 
felhelyezett márványtábla rögzítése által okozott 
lukakat. Gyorsan „átkeresztelték” Batthyány 
Örökmécsesnek, holott nem rá emlékeztet az épít

mény. A ma is látható eredeti felirat így szól: 
„Magyarok emlékezzetek Trianon elnyomatása 
alatt sínylődő magyar véreinkre! ” Az emlékmű 
1928-1948 közötti 20 évig Irredenta emlékmű, 
1948-1995 közötti 47 évig Batthyány örökmécses 
volt, 1995 óta pedig ismét felhívja figyelmünket 
az anyaországon kívül élő magyarok sorsára és 
emlékezetünkbe idézi eredeti célját. Nagy 
valószínűséggel mondhatjuk, hogy azon kevés tri
anoni emlékmű található városunkban, amelyik 
változatlan állapotban vészelte át a nehéz időket és 
eredeti formájában létezik az országban.

Az említett almanachban leírtak ismertetésére 
terjedelme miatt nincs lehetőségünk, ezért a 
Veszprémi Hírlap 1928. augusztus 12-i számában 
megjelent híradás Almádira vonatkozó részét 
idézhetjük, néhány részletével.

„Balatonalmádiban az ünnepség du. 5 órakor 
kezdődött az irredenta szobor leleplezésével. 
Egymás után vonultak fe l Veszprém, Pápa, Almádi

leventéi, a Veszprémi Iparos Dalárda, a Budapesti 
Dalkoszorú és Dalfűzér dalkör s a nagykanizsai 
honvédzenekar. Egymás után érkeztek Baross 
Gábor a fürdő rt. elnöke, dr. Körmendy-Ékes 
Lajos főispán, dr. Antal Géza ref, püspök, dr. 
Horváth Lajos alispán, Mándoky ezredes-lelkész, 
dr. Szalóky József főszolgabíró, dr. Rencz István 
fürdőbiztos stb. Öt óra után futott be a leventék 
sorfala között a 220 kilométeres Balaton körüli 
stafétaverseny győztese, aki a trianoni emlékmű 
lábainál elhelyezte azt a remekbe készült 
stafétabotot, amely belül Nagymagyarország 63 
vármegyéjének földjét tartalmazza. ”

A megnyitó beszéd után, amelyet Baross Gábor 
mondott el, a két dalárda Zöld Károly karnagy 
vezetésével elénekelte a Hiszekegyet. Végül a 
beszédek és koszorúzások után az egyesített dale
gyesületek a honvédzenekar kíséretével el
énekelték a himnuszt. A leleplezési ünnepélyt a 
levente-díszszakszok elvonulása zárta le.

Néhány mondat erejéig még idézni kell a 
Balatoni Almanach sorait, annak érdekében, hogy 
érzékelhessük milyen nagyszabású volt az egész 
Balaton környékre kiterjedő eseménysorozat. 
Almádiból néhány: 9 óra 45 perckor a 6. honvéd 
gyalogezred zenekarának körsétája a Pannónia- 
otthon udvaráról kiindulva, a sétányon, a Baross és 
Óvári úton keresztül a fövenyfürdőre, ahol 11 és 
12 óra között hangversenyt adtak. Este a 
fövenyfürdő területén tűzijáték és kabaré előadás 
volt. Végül éjjel 11 óra 41perckor és 12 óra 09 perc
kor indultak vissza Budapestre a reggel Almádiba 
érkezett különvonatok.

Csodálatos látvány lehetett az este 9 órakor 
meggyújtott őrtüzek sokasága a Balaton körül. A 
számuk 200-300 között lehetett, mert két tele
pülésen 15-15 helyen volt őrtűz és összesen 36 
településen voltak ünnepségek. Végül a 95 vitor
lás Tihany és Balatonfüred közötti dísz
felvonulásáról kell említést tenni, amelyben a 
következő almádi hajók vettek részt. BYC almá
di osztálya Gácsér nevű hajója, Csöndes István 
Szirén nevű hajója, Gordon Róbert Tramontana 
nevű hajója, Keczán László Fruska nevű hajója, dr. 
Moldoványi Jenő Nemere nevű hajója, végül 
Véghely Dezső Pöre nevű hajója.

Legvégül, talán még ma is aktuális idézet: „E cél 
érdekében össze kell fognunk mindnyájunknak, 
hogy a balatoni kultusz ne csak fényes rakétázás 
legyen, amelynek nyoma veszik, hanem eleven 
valóság, amely tündérkertté varázsolja a Magyar 
Tenger partjait. ”

Schildmayer Ferenc

Új gépkocsi érkezett: a neve Suzuki Alto
1.1 literes motorral mutatunk be egy nálunk még ismeretlen, viszont Európa számos országában kedvelt autót. 

Néhány adat:

4 hengeres • 16 szelepes 62 LE • 85 Nm nyomaték 

Színezett üvegek • Központi zár • Szervokormány 

Ajtókba épített merevítők 

Vezető- és utasoldali légzsák 

Elektromos ablakemelők (elöl)

Belülről állítható külső visszapillantó tükrök 

Jöjjön el hozzánk és ismerje meg a mi "Ú j" autónkat 

Pászti Autószalon • Veszprém Almádi út 40. • Info vonal: 88/426-985 • Interneten megtekinthető: www.paszti.hu

http://www.paszti.hu


Alm ádi Napok 2003
Kulturális értékek szórakoztató köntösbe bújtatva
Városunk legnagyobb nyári rendezvénysorozata 

pihenésre, kikapcsolódásra és szórakozásra csábí

totta a helybeli és itt nyaraló vendégeket 10 napon át. 

Az Almádi Napok esti programja több ezer látogatót 

vonzottak a Városháza térre, ahol a szórakozás külön

féle módja közül választhattak, s az esemény 

részeként különböző színvonalas rendezvények is 

helyet kaptak. A palettán a komoly- és könnyűzene, a 

népművészet, a tánc és egyéb színpadi produkciók 

szerepeltek.
Pandur Ferenc polgármester nyitóbeszéde

Testvérvárosok bemutatkozása 
az Almádi Napok keretében

Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a 
Kelet-balatoni Kistérség és a szlovákiai Zoboralja 
térség közötti partnerkapcsolat. A kistérség 
központja, Balatonalmádi baráti, sőt testvér vis
zonyt ápol Nyitragerencsér településsel, s e kapc
solat már régóta túlmutat a közéleti és a

településvezetői találkozókon, hiszen a két 
település lakossága is egyre szorosabbá fonta e vis
zonyt. Civil szervezetek alakultak, melyek sokat 
tesznek azért, hogy e kapcsolat valóban élő legyen, 
hogy valóban emberek közötti barátságok alakul
janak, s a közös hagyományokat ápolva s a 
határokat a lelkekben megszüntetve találjon 
egymásra a két nemzet. A közel 30 fős nyi
tragerencséri küldöttség ezúttal egy hosszú 
hétvégét töltött a városban, a kirándulásokkal és 
baráti beszélgetésekkel tűzdelt program csúcspon
tját a szombat esti rendezvény jelentette, amikor az 
Almádi Napok keretében színvonalas fellépés 
során bemutatkozott a szlovákiai kistelepülés. 
Mint ahogy a magyar várossal kötött kapcsolat is

mutatja, határon túli magyarság számára rendkívül 
fontos a honi hagyományok őrzése és ápolása, 
melyben a fiatalok élen járnak. Ezt bizonyította a 
gerencséri lakodalmas bemutatója is, amelyben a 
tradicionális magyar öltözékek és a jeles esemény
hez kapcsolódó szokások és dalok mind-mind

helyet kaptak. Példaértékű az az összefogás és 
akarat, amely a nyitragerencsériekben él, és amely 
segít életben tartani magyarságtudatukat.

A szoros kapcsolat és barátság jellemzi a néme
tországi Eggenfelden és Almádi kapcsolatát is. A 
partnerség a gyakori találkozások során immár 
szinte testvériséggé alakult, amely a sajátosságok 
és a kulturális pontok bemutatásában teljesedik ki. 
Az Almádi Napok keretében több estén szórakoz
tatta a közönséget az eggenfeldeni Kapelle 
Winkler. A hagyományos német tánczenét játszó, 
4 tagú együttes több mint 30 éve létezik, évtizedek 
óta ugyanabban a felállásban. Ez természetesen 
köszönhető a zenekar magját alkotó apa-fiú kapc
solatnak is, de köszönhető az összetartásuknak és

a német népzene iránti szeretetüknek. S ezt a 
szeretetet sugározzák egy-egy fellépésük alkalmá
val, s sikerüknek is ez a titka. A tapsok és a fer
geteges jó hangulat Almádiban sem maradt el, a 
helyi közönség rendkívül fogékony volt a német 
mulatságra.

A testvérvárosok napja a többi estéhez hason
lóan nagy sikert aratott, s ez bizonyítja, hogy szük
ség van a népi hagyományok, a szomszédos 
nemzetek tradícióinak megismerésére, melyet a 
szórakozás köntösébe öltöztetve, fontos kulturális 
értékeket közvetítve nyújt könnyed kikapcsolódást 
a közönség számára.

Nyitragerencséri lakodalom

Tóth László tekerőlantján játszik



PRO PATRIA ET LIBERTATE „1703. V. 6-án II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós kiáltványt ad ki 

Brezánban. Magyarország lakosait rendi különbségek nélkül harcra szólítják 

a Habsburgok ellen. Június 16-án ér Rákóczi magyar földre, és a már koráb

ban kirobbant felkelés élére áll. A nevével fémjelzett szabadságharc 1711-ig 

tart.”

Így idézi fel az Emberiség Krónikája a történteket.

Az Almádi Napok keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

a Konzervatív Körrel közösen emlékezett meg a szabadságharc 300. éves 

évfordulójáról az Öregparkban II. Rákóczi Ferenc mellszobránál.

A rendhagyónak mondható megemlékezés a programsorozat keretében ’ A 

hagyományőrzés Napja’ címen került megrendezésre ünnepi beszéd nélkül.

A művészetnek átadva a terepet népes közönség élvezhette Kiss György, 

almádi előadóművész korabeli prózáit és az e korhoz szorosan kötődő táro

gató dallamait, melyet Spanicsek Attila és dr. Szabó János korhű öltözetben 

adtak elő.

Az akkor felcsendülő megindító dallamok közben önkéntelenül is Csokonai 

sorai juthatnak eszünkbe:

„ Szép szabadság! Ó, sehol sincs 

E világon olly becses kincs,

Melly tenállad nagyobb volna,

Vagy tégedet kipótolna. ”Megemlékezés a Rákóczi szobornál.

Köszönetet mondunk az Almádi Napok támogatóinak:
Almádi Galambtenyésztő egyesület 
AMSTEL
Balatoni Bobpálya -  Elko -  Kovács Ildikó 
BALZER Hungária Kft.
CBA-Polyák Élelmiszer 
DEKART Dekorációs Stúdió -  Heilig András 
Delikates Bolt 
DH. Vakolat Kft.
Filatélia Bt.- Szebényi István
4 You Léggömbdekoráció -  Várpalota
Káptalan Tourist '99
Ke -  Dísz Kkt. -  Veszprém
Kolostor Hotel -  Erős József -  dr. Szabóné
Vallyon Gizella
Kommunális Kht.
Lufidekor -  Tüzijáték -  Veszprém
Mini Bolt a Váci Iskola fölött -  Tóth Lászlóné
Öböl TV -  Fűzfőgyártelep
Polgárőrség
Pinkóczi Csárda -  Albert Ervin

Porció Vendéglő -  Kutics Mónika
Prosit 2002. Kft. -  Kapus István -  Márczi Dezső
Suzuki Pászti -  Veszprém
Tradeorg Nyomda Kft. -  Fűzfő-gyártelep
Új Kar - Ton Kft. -  Budapest
Barcza Judit
Boros Hanga
Budai Sándor vállalkozó
Demeter Gyula
Duna Lajos
Fábián László
Fecsó Andrea
Hendli Ágnes
Horváth György
Kerekes Csaba
Koronczai Róbert
Mógor Dénes
Radnóti Mihály építési vállalkozó 
Szögedi Miklós 
Tari Tibor Szandi meghódította a közönséget

HORGÁSZSAROK

Ha valaki nem tudná hogyan kell 
horgászversenyt nyerni, nyugodtan 
kövesse Hágelmayer József dorogi 
horgász receptjét -  nagyon egyszerű 
és ráadásul hatásos.

Nem kell mást tenni, mint felkere
kedni egy jól összeszokott baráti tár
sasággal és elutazni Almádiba. A fo
gyóeszközöket (csali, etetőanyag) 
nem szabad magunkkal hozni, jobb 
felkeresni egy helybéli horgászboltot 
(útközben lehetőség nyílik a jobb sö
rözőhelyek felderítésére). A tulajdo
nos aztán a kért giliszták mellé még 
ingyenes jótanáccsal is szolgál: az Al
mádi Napok keretében horgászver
seny lesz a 4 m-es partszakaszon, amit

igazán vétek lenne kihagyni. Ilyen öt
letet azonnal fel kell vállalni a másnap 
kora hajnali ébresztő ellenére, még 
akkor is, ha az „előkészületek” mé
lyen az éjszakába nyúlnak. Az egyéni 
tűrőképességek -  mint tudjuk -  erő
sen eltérőek, talán ennek tudható be, 
hogy a recepttulajdonos nyugodtan 
átaludta a társak reggeli nyüzsgését. A 
horgászat iránti szenvedély azért csak 
dolgozhatott benne, mert ha kissé

megkésve is, de lejutott a partra. Ba
rátai bizalmának köszönhetően, akik 
távollétében leszurkolták helyette a 
nevezési díjat, készen állt a meg
mérettetésre. Lelkileg! Merthogy sze
reléke nem volt egy szál sem, s így 
megint a baráti segítség húzta ki a baj
ból, sebtében összerakott igazi „kom
panista” szerelékkel. Ezek után jön a 
recept legfontosabb szakasza, neve
zetesen az, hogy a kisorsolt helyet

elfoglalva vízbe juttassuk a felcsali
zott horgot. Másnap kora hajnalban ez 
bizony embert próbáló feladat. Miu
tán mégis siker koronázta az akciót, 
már csak kb. 25 percet kell várni, és 
az „ejtős” kapásra, kis késéssel, de 
határozottan bevágni.

A 87 dekás pontyocska vonakodása 
már nem jelenthet gondot.

„Ez ilyen egyszerű!” Mármint hor
gászversenyt, és ezzel együtt egy 
mindentudó csodaorsót nyerni Almá
diban.

Hágelmayer József -  Dorogról -  
eléggé egyértelműen bebizonyította. 
Gratulálunk, és szívesen látjuk más
kor is.

Az oldalt összeállították: Durst László (fotók), Nagy Ferenc, Tari Tibor, Vincsze Eszter



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

AUGUSZTUSI ESEMÉNYNAPTÁR
Intézményi és szabadtéri rendezvények

Augusztus 8. 16.00 Országos Diák Fotókiállítás
100 kép - 100 szerző
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Augusztus 8. 19.45 Gyermekműsor
Süni és a barackok című zenés bábjáték 

20.45 Utcabál a Viktória Együttessel 
Helyszín: Városháza tér 

Augusztus 8. 20.00 Régi Zene Koncertek
Érzelmek a zenében címmel 
L 'Eclisse együttes hangversenye 
Helyszín: Balatonalmádi — Vörösberényi, Katolikus Templom 

Augusztus 1 3 .1 9 .00  Térzene a Zenepavilonban: Ajkai Reneszánsz Együttes 
Helyszín: Öregpark 

Augusztus 1 5 .2 0 .00  Régi Zene Koncertek
„Asszonyoknak szépséges tüköre” címmel 
Mária énekek a XVI. -  XVIII. századból 
Vagantes együttes műsora
Helyszín: Balatonalmádi -  Vörösberényi, Katolikus Templom 

Augusztus 1 6 .1 8 .00  Balaton Tárlat 2003. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás megnyitója 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Augusztus 1 7 .2 1 .00  Peter & Pan koncert
Helyszín: Piazza Kávézó (Városháza tér 4 . )

Augusztus 20. Szent István napi ünnepi programok:
9.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre herceg templomban misét celebrál: Igor 

Ivano Nyitragerencsér (városunk szlovák testvértelepülésének) plébánosa
10.00 Ünnepi megemlékezés az államalapítás évfordulója tiszteletére 

Ünnepi beszédet mond: Finta Rudolf Nyitragerencsér polgármestere 
Az ünnepi programban közreműködik:
Petrás Mária népénekek, imádságok
Megáldott kenyér szegése : Bálint Sándor önkormányzati képviselő
Helyszín: Szent Imre herceg templomkert
Balatonalmádi, Dr. Óvári Ferenc u. 47.

18.00 Videó mozi: István, a Király című rock opera 
Szörényi -  Bródy
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár klimatizált nagytermében 

19.30 Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész koncertje 
Helyszín: Öregpark, Zenepavilon

21.00 Zenés tűzijáték 
Helyszín: móló

Augusztus 22. 20.00 Régi Zene Koncertek 
Beszélő hangszerek 
Trio J. -  M. Leclair hangversenye 
Helyszín: Balatonalmádi -  Vörösberényi Katolikus Templom 

Augusztus 22 .1 8 .00  A Magyar Fotográfia Napja alkalmából
A tojás és a kel vándorlása címmel a Bakony Fotó Klub kiállításának 
megnyitója
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Augusztus 29 .-31 . VIII. Pannónia Nemzetközi Sakkverseny
Kezdés időpontja: Augusztus 29. péntek 10 .30  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

KIÁLLÍTÁSOK

Augusztus 16-ig „Balaton írója” címmel
Váth János igazgató-tanító, író emlékkiállítása 
Nyitva: hétfő -  péntek 1 0 - 2 0  szombaton 1 4 - 2 0  vasárnap 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 

Augusztus 8 .-20 . Országos Diák Fotókiállítás 
100 kép - 100 szerző 
Megnyitó: augusztus 8. péntek 16 .00 óra 
Megnyitja: Győri Lajos a Magyar Művelődési Intézet munkatársa 
Közreműködik: Varga Borbála (fuvola) Varga Katalin ( fag o tt)
Nyitva: hétfő -  péntek 1 0 -2 0 ;  szombaton 1 4 - 2 0  vasárnap szünnap 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Augusztus 1 6 . -
Szeptember 13. Balaton Tárlat 2003. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás 

Megnyitó: augusztus 16. szombat 18 .00  óra 
Nyitva: hétfő -  péntek 1 0 -1 8 ; szombat 8 -1 2 ;  vasárnap szünnap 
Helyszín: Városháza, Padlásgaléria

Augusztus 22. -
Szeptember 15. A Magyar Fotográfia Napja alkalmából

A tojás és a kel vándorlása címmel a Bakony Fotó Klub kiállítása
Megnyitó: augusztus 22. péntek 18 .00  óra
Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
Közreműködik: Varga Borbála (fuvola), szavalat: Kiss György
Nyitva: hétfő-péntek 1 0 -2 0 ; szombaton 1 4 -2 0
vasárnap szünnap

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

VIDEÓ MOZI ( PROJEKTORRAL )
Augusztus 14-én Mi kell a nőnek? című amerikai vígjáték 

Rendezte: Nancy Meyers 
Augusztus 20-án István a Király című rock opera 

Szörényi -  Bródy 
Augusztus 28-án Furcsa pár I. című amerikai vígjáték 

Rendezte: Howard W. Koch 
Szeptember 4-én Furcsa pár II. című amerikai vígjáték 

Rendezte: Niel Simon

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK

Angol Nyelvi Napközis Tábor
indul a nyári szünetben kisiskolások számára.
Játékos feladatokkal szórakozva gyakorolhatják az angol nyelvet a gyermekek. 
Táborvezető: Barcza Judit angol tanár
Csoportok: - első és második osztályos tanulók

- harmadik és negyedik osztályos tanulók 
A tábor időpontja - 2003 . augusztus 1 1 -1 5 .  (harmadik és negyedik osztály)
(naponta 08 - 1 6  - ig )
Helyszín : Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Jelentkezési határidő: augusztus 11. (a 0 6 /70 -5 3 2 -0 0 5 9 -e s  telefonszámon)
Részvételi díj: 2000 F t /n a p
A részvételi díj tartalmazza a napi kétszeri étkezést és a segédanyagot.

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 2 5 -2 9 .
Helyszín: Az intézmény Gyermekkönyvtára 
Jelentkezési határidő: augusztus 15.
Jelentkezni Cziráki Erzsébet gyermek könyvtárosnál, a 4 3 8 -9 5 6 /1 0 8 -a s  telefonon lehet. 
Részvételi díj: naponta 700 Ft (ez tartalmazza az ebéd költségét is)

VÖRÖSBERÉNYI KULTURHÁZ
Gábor Áron u. 6.

Tel.: 4 3 -1 3 -5 3

Augusztus 1 3 .1 7 .00  Nyugdíjas Klub klubnap ( sakk, kártya, kötetlen beszélgetés) 
Augusztus 14. és 15. Sakkoktatás gyerekeknek
16 .00 - 1 8 . 0 0  oktató: Fáncsy Imre sakkmester 
Augusztus 2 0 .1 7 .00  Nyugdíjas Klub klubnap 
Augusztus 21. és 22. Sakkoktatás gyerekeknek
16 .00 - 1 8 . 0 0  oktató: Fáncsy Imre sakkmester
Augusztus 2 7 .1 7 .00  Nyugdíjas Klub klubnap ( sakk, kártya, kötetlen beszélgetés) 
Augusztus 28. és 29. Sakkoktatás gyerekeknek
16 .00  - 1 8 . 0 0  oktató: Fáncsy Imre sakkmester 
Augusztus 29. -  31. VIII. Pannónia Nemzetközi Sakkverseny

Kezdés időpontja: augusztus 29. péntek 10 .30  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

FIGYELEM!
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.

Donaldo

pizza bár

Baross G. u. (Piac tér) 

Tel.: 06-20-9427-491 

Balatonalmádiban 

házhozszállítás ! 

Egész évben nyitva!



Váth János hagyatékának átadása
Váth János, a „Balaton írója” 

Almádi egyik meghatározó személyi
sége volt. Tisztelete, mondhatni kul
tusza, máig él abban a városban, ahol 
irodalmi és pedagógusi pályafutása

valójában kiteljesedhetett. Ennek je 
leként egykori tanítványa, Majbó 
Gábor, tiszteletbeli alpolgármester

és Földes Jenő kezdeményezésére 
összegyűjtötték Váth János még fel
lelhető hagyatékának darabajait. A 
hagyaték ünnepélyes átadására az 
Almádi Napok nyitó délutánján

került sor a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár olvasóter
mében. Jellemző módon akkora volt

az érdeklődés, hogy a helyiség zsú
folásig megtelt tisztelőkkel, kiket 
Fábiánné Sáray Anna, könyvtár
vezető köszöntött, külön is Pacsuné 
Fodor Sárát, Váth János unokáját.

Az író és pedagógus pályafutását 
Földes Jenő 1998 Váth János-díjasa 
idézte fel. Az életút nem lehetett 
egyenes vonalú, a tehetség az emberi 
nagyság, csak kényszerű kitérőkkel 
teljesedhetett ki. Az íróval kapcso
latos történetek, anekdoták feli
dézése, segített megismerni Váth 
János személyiségét, kinek életében 
meghatározó volt a Balaton sze
retete.

Az ünnepséghez Tisler Janka és 
Sáray Réka magyar népdalokkal 
járult hozzá, Dunáné Rózsa Mária 
pedig Váth János egyik elbe
széléséből olvasott fel egy részletet. 
Ezután Majbó Gábor kért szót, aki 
személyesen ismerhette Váth Jánost. 
Iskolaigazgatóként, kemény, szigo
rú, következetes pedagógus volt, aki 
ösztönös tiszteletet ébresztett a diá
kokban s emellett tudása is le
nyűgöző volt. Váth János azért ör
vendett köztiszteletnek már életében

is, mert tudott az egyszerű emberek 
nyelvén beszélni, érdekelték gond

jaik s ha lehetősége volt rá, segített 
nekik.

A hagyatékban szereplő tárgyak 
eddig különböző helyeken és tulaj
donban voltak. Legnagyobb részét a 
Tapolcai Múzeum kezelte, ennek 
egyik hányadát az Almádi Magyar - 
Angol Tannyelvű Gimnázium őrizte. 
A tárgyak között megtalálhatók 

bútorok, írógép, festmények, értékes 
könyvek és természetesen az író saját 
műveinek különböző kiadásai. Bala
tonalmádi és a tisztelők régi vágya 
volt, hogy mindez egy helyre gyűjtve 
kerüljön bemutatásra. A hagyaték 
továbbra is a Tapolcai Múzeum bir
tokában lesz, de letétben Almádiban 

marad s itt látogatható. E tényt alá
írásukkal is megerősítették a hagya
ték eddigi kezelői, hozzájárulva, 
ahhoz hogy Váth János emlékét egy 
állandó kiállítás őrizze Balaton
almádiban, a Pannónia Kulturális 
Központban.

Tengely József

Az átadási ünnepség (középen Váth János unokája)

Ami Váth János 
megemlékezésemből kimaradt

A kenesei születésű, eredeti nevén Horváth János, 
maga választotta írói nevén Váth János a Veszprémi 
Hírlap irodalmi pályázatát elnyeri 1914-ben.

Ettől kezdve a lap munkatársaként kezeli. 1914- 
ben a Magyar Írók Szövetsége felveszi tagjai közé, 
de később tagja lesz a Pázmány Péter Egyesületnek, 
a szombathelyi Faludi Ferenc, a nagykanizsai Zrínyi 
Miklós, a székesfehérvári Virág Benedek, a 
kaposvári Berzsenyi Dániel, a budapesti Gyóni 
Géza, valamint a Vas Gereben, Vajda János, Tinódi 
Lantos Sebestyén irodalmi és művészeti társasá
goknak. 1924-től a Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság alelnöke, később elnöke. Ebből is látható, 
hogy az egész Dunántúlon ismert író. Könyveinek 
kiadása elég sok utánjárást igényel és nehézségekbe 
is ütközik, ezért sok helyen megfordul. Nagyon sok 
folyóiratban jelennek meg írásai, Erdély és 
Vajdaság lapjaiban is publikál.

Egyik barátja az Almádi-Öreghegy remete írójá
nak nevezi, pedig sok barátja is van mindenfelé. 
Itthon főleg almádi emberek vagy nyaraló tulaj
donosok, többek között dr. Óvári Ferenc ország- 
gyűlési képviselő, Horváth János káptalanfüredi iro
dalomtörténész, Mécs Imre orvos és pap-költő öccse 
Mécs László, Csikász Imre szobrász, Zolnay Béla 
régész és még sokan mások. Tanítói lakásuk, később 
házuk kis irodalmi, művészeti találkozóhellyé vált.

Életrajzok kutatása és írása is foglalkoztatja, így 
megírja Gárdonyi Géza életrajzát, amivel pályáza
tot nyer 1924-ben, továbbá Jánosi Gusztáv, Mészöly 
Géza, Csikász Imre, Reguly Antal élettörténetét. 
Sajnos ezeknek csak egy része került kiadásra, a 
többi csak kéziratban található (Ha található.).

A Balatoni Szövetség 1929-ben jubilál és 
megtiszteli az akkor már jól ismert almádi tanító-írót 
azzal, hogy 10 kötetét kiadja. Ő maga ekkor adja ki 
iskolai segédanyagnak szánt „Veszprém vármegye 
képeskönyve” című művét. Pedagógusként 
Németországban, Jénában tanulmányutat tesz, ahol

elveit alátámasztják az ott tapasztaltak, tudniillik a 
„nevelés” fontosságát és előtérbe helyezését az 
iskolában. 1923-ban már meghívásra utazik 
Finnországba egy tanítói konferenciára. 1935-ben 
tanfelügyelővé nevezik ki.

Nyugdíjba vonulását követően is itt marad, így 
25, 30 éves jubileumán is itt Almádiban köszöntik, 
szóban, levélben vagy lapok hasábjain.

Művészeti témák is érdeklik, ő maga is fest kedv
telésből kisebb akvarelleket. A Kalocsán megjelenő 
„Magyar Népművészet” c. folyóiratban cikket ír 
„Almádi emlékművek és művészeik” címmel 1943- 
ban a Ballagi Aladár kezdeményezésére felállított 
Rákóczi szobor felavatását követően és büszkén 
állapítja meg, hogy a Balaton-parti települések 
között Almádi vezeti a rangsort, a köztéri szobrok és 
emlékművek ill. emlékhelyek tekintetében.

Mi utódok pedig büszkén mondhatjuk, hogy a 
köztéri szobrokat tovább gyarapítottuk, amikor 
felavatásra került 1999. október 23-án Váth János 
mellszobra a Balaton-parton, Mihály Gábor szob
rászművész alkotása.

Most a hagyatékok átvétele után kötelességünk a 
Váth János emlékeket megbecsülni, gyűjteni, eset
leg néhány írásának ismételt kiadását szorgalmazni, 
hiszen eddig kiadott írásai közt is van amelyik a 3. 
kiadást is megérte. Máig kiadatlan a szülei 
emlékének ajánlott „Bölcsőhelyem” c. vers- 
gyűjteménye is, vagy a „Historia Danus” c. munká
ja, amiben az almádi egyházközösség történetét dol
gozta fel.

Mi itt, Káptalanfüreden ezt úgy indítottuk el, hogy 
az itteni kápolnában lévő sírfeliratát felújítottuk és 
július 20-án este Váth János emlékmisét rendeztünk. 
Folytassuk ezt a szép hagyományt!

Földes Jenő

Pályázat 
és kiállítás

A Padlásgalériában 2003. július 4-6-ig volt 
látható az V. Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat hímzés-, csipke-, viselet- és népi ékszer 
kategóriákban pályázó 10 -  25 év közötti fiatalok 
alkotásai, valamint a Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület 20+1 éves jubileumi kiál
lításon.

Az ifjúsági pályázatra 267 pályamunka érkezett 
a négy kategóriában. A zsűri 191 alkotást javasolt 
bemutatásra. Örvendetes, hogy az előző évekhez 
viszonyítva egyre több pályázó méreti meg tudását 
a pályázaton. A zsűri a népi ékszerek területén látta 
a legnagyobb minőségi és mennyiségi fejlődést, 
igaz, még mindig csak a gyöngy jelent meg az 
alkotásokban, holott más anyagokból is készültek 
ékszerek, pl. lószőrből. A csipke szintén egyen
letes fejlődést mutatott, örvendetes a tizenévesek 
jelentkezése, és ebben a kategóriában megyénk 
büszkélkedhet az elért eredményekkel. Balogh 
Ernőné pécselyi és Róth Renáta tótvázsonyi sza
koktatói tanítványai között hárman díjazásban 
részesültek, míg a 16 -  25 év közötti korcsoport
ban Újszászi Petra -  Gulyás Tamás (almádi) 
alkotók kaptak díjat. A hímzés magas színvonalú, 
de mennyiségében stagnálást mutat, míg viselet 
kategóriában kevesebb pályamunka érkezett. A 
díjazott alkotásokból Debrecenben nyílik kiállítás 
novemberben, a Vándorlegény konferenciához 
kapcsolódóan.

A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület 
20+1 éves jubileumi kiállítása az egyesületi tagok 
munkáiból adott magas színvonalú keresztmet
szetet.

Cz. Tóth Hajnalka



Krisztus Európa reménye
Közép-Európai Katolikus Találkozó megnyitója Balatonalmádi, 2003. május 31. Köcsi-tó

Amikor az európai püspöki szinódus 
megfogalmazta az egyház reménységeit 
az új évezred küszöbén, első helyen 
említette a keresztény mártírokat, 
akiknek reménye Krisztus volt. Krisztus, 
akinek legfőbb parancsa a szeretetre 
buzdít, aki a népek, a kultúrák békés 
együttélésének a kulcsa.

Krisztus Európa reménye - ezzel a 
mottóval indult útjára és tart egy éven át 
a Közép-Európai Katolikus Találkozó 
ünnepségsorozata. A Veszprém Főegy
házmegye megnyitó ünnepségére Bala
tonalmádiban került sor 2003. május 31- 
én, a Köcsi-tó partján.

A kis tó, az erdő, a tót körülvevő 
tisztás, a kőbánya szép keretéül szolgált 
a rendezvénynek. A háttérben, a színpad 
mögött Szent István királyunk felnagyí
tott koronázási palástja volt a díszlet alap
ja, ezen kerültek elhelyezésre a találkozó 
rendezvénysorozatában részt vevő 8 
ország megtérésében rendkívül jelentős 
szerepet játszó térítők, Szent Adalbert, 
Szent Cirill és Metód, valamint a ma
gyarság keresztény hitre térítésben 
meghatározó Szent István képei. A szín
padon felállított 3 kereszt nem csak a pas
siójáték kellékeinek része volt, de 
jelképezte a mindennapok nehézségeit, 
és a feltámadásba vetett hitünket.

Dr. Mail József, a Veszprémi Főegy
házmegye helynöke nyitotta meg a ren
dezvényt. Elmondta, hogy a találkozó 
alapgondolatául az szolgált, hogy 8 
közép-európai ország püspöki kara 
elhatározta, az egységesülő Európában 
tanúságot tesz Krisztusba vetett hitéről. 
Az európai szellemiség alapja a keresz
ténység, életünk reménye nem Európa, 
hanem Európa reménye Krisztus! Fel
hívta a résztvevők figyelmét, hogy az 
egyházmegyék megnyitó ünnepségei 
közül egyedül a Veszprémi Főegyház
megyében voltak jelen mind a nyolc 
ország képviselői, ezért különösen is 
fontos, hogy a nap folyamán egymás 
között tegyünk hitünkről tanúságot, 
Krisztusból erőt merítve.

A bevezető gondolatok után a nap 
szellemiségének alapjául szolgáló írást

olvasták fel Mód Miklós, az egyház
megye családreferens papja, devecseri 
plébános, a találkozó főrendezője tol
lából. Ezután egy zenés játék 
következett, amelyben először az apos
tolok meghívástörténetét láthattuk, a 
szemünk láttára a tó partján elevenedett 
meg, ahogy Jézus meghívta követőit az 
új keresztény életre. S közben szólt az 
ének: Jöjj, kövess engem. A meghívás 
jelenete után látható volt Jézus 
kereszthalála és feltámadása. A jelenet 
előadói és zenéjének szerzői részben egy 
nagykanizsai közösség tagjai voltak, 
akik kiegészültek a helyi plébánia 
híveiből verbuválódott nagyszámú lelkes 
csapattal. A feltámadás jelenete után az 
apostolok utódai elérkeztek az egyes 
nemzetekhez a kereszt jelével, és ez a 
kereszt fogta és fogja össze az egyes 
népek tagjait és a népeket is egymással. 
A nézők nemcsak szemlélői, hanem 
maguk is részesei voltak a jeleneteknek, 
ahogy követték Jézust, illetve békejobbot 
nyújtottak egymásnak, valamint az 
egyesülő Európát jelképezve a népek 
képviselőivel együtt haladtak a kereszt 
körül.

Ezután hallhattuk Szent Cirill és 
Metód életének rövid ismertetőjét, akik a 
nyolc ország megtérésében kiemelkedő 
szerepet játszottak, majd a találkozón 
részt vevő országok története hangzott el, 
ezt követően rövid népi kultúrkincsükből 
mutattak be egy szeletet nekünk.

A sort Ausztria kezdte, ők voltak egyik 
kezdeményezői a Közép-Európai Katoli
kus Találkozónak. Náluk lesz Máriazell
ben az ünnepségsorozat befejező „Népek 
közös zarándoklata” 2004. május 22-én 
és 23-án. Népénekeiket a Kőszeg mellől 
érkezett közösség tolmácsolta az egybe
gyűlteknek.

Bosznia-Hercegovina híd két távoli 
világ között, ott találkozik nyugat és 
kelet, a kereszténység és az iszlám. 
Medzsugorje a világ egyik nagy bú
csújáróhelye, sokan látogatnak oda évről 
évre. Képviselőjük elhozta népe üd
vözletét, elmondta történetüket, és nép
dalokat adott elő nekünk.

Csehországot a Dél-Morvaországból 
Hrusky községből érkezett férfi kórus 
mutatta be. Dalárdájuk 30 éve működik, 
sok egyházi rendezvényen vesznek részt, 
énekük nagy tetszést aratott a nézők 
között. A horvátok Európa legrégebbi 
nemzetei közé tartoznak, a keresz
ténységet a szláv népek közül elsőként 
vették fel. Kőszegről érkezett Zora ének
karuk hitelesen mutatta be népzenéjüket. 
Lengyelországba a kereszténység a 10. 
században jutott el. A budapesti lengyel 
plébániáról érkezett, fiatalokból álló 
közösség dinamikus lendülettel is
mertette meg a nézőkkel népük kulturális 
hagyományait, a résztvevőket is bevonva 
dalaikba, táncaikba.

A magyar katolikus egyház külső és 
belső megszervezése Szent István 
érdeme. Mély vallásos áhitata és az egy
ház javáért égő buzgalma vezeték útján, 
nagy tisztelettel emlékezünk rá is ezen a 
napon. Népi kultúránkat bálványos
váraljai népdalokkal és szatmári tán
cokkal mutattuk be.

A szlovákok a latin szertartású keresz
ténységet a 800-as években fogadták be. 
A Kesztölcről érkezett szlovák Pávakör 
szép énekeikkel gazdagította a találkozó 
programját.

A szlovének a 8-9. században vették 
fel a kereszténységet, Kocel fejedelem 
fogadta be az egyházi szláv nyelvű írás
beliséget és liturgiát megteremtő Cirillt 
és Metódot. Felsőszölnökről plébánosuk 
vezetésével érkezett néptánccsoportjuk 
nagy sikert aratott.

A nyolc nemzet szereplése után egy 
jelenettel fejeztük ki azt, hogy a népeket 
Krisztus keresztje köti össze, hogy min
denkinek meg kell őriznie saját kultú
ráját, meríteni saját eredetéből, és min
dezt egymással összhangban a krisztusi 
kölcsönös szeretet nemes valóságában 
foglalni egybe. A népek képviselői a né
zőkkel együtt Beethoven Örömódájának 
zenéjére országuk zászlai alatt egy közös 
úton mentek körbe - idős és fiatal, osztrák 
és szlovén - a kereszt körül, mintegy 
jelképezve, egy az utunk Jézushoz.

Ezután a népek képviselői a színpadon

megkínálták egymást nemzeti ételeikkel 
és egy szeretetlakomára invitáltak min
denkit, hogy átéljék az ünnepi étkezés 
közösségteremtő erejét, egymást meg
szólítva, párbeszédet kezdeményezve.

A nap folyamán a résztvevő országok 
nem csak dalaikkal, táncaikkal ismertet
ték meg egymást. Egy kis kiállítás is 
látható volt, amelyben szakrális értékeik 
egy-egy darabját mutatták be, hímzése
ket, szőtteseket, kerámiákat láthattunk itt.

A nap következő része megmozgatta a 
nézőket, az országok népi játékaikat is 
elhozták nekünk, amelyet betanítottak a 
résztvevőknek, közösen játszottuk el 
ezeket.

A nap csúcspontja a népek kiengesz
telődési miséje volt. A szentmise főcele
bránsa dr. Márf i Gyula veszprémi érsek 
volt. Homíliájában beszélt a mennybe 
szállt Jézusról, aki meghirdette Isten 
országát, aki minket is vár a mennybe, 
hogy földi vándorlásunk során hazatér
jünk az Úrhoz, hogy az ő fényével láthas
suk a világosságot. Jézus velünk van 
most is, kísér minket földi életünk zarán
dokúján, ő Európa, és minden 
keresztény ember reménye, életünk alap
ja. Jézus biztosítja számunkra a lelki 
egységet.

A találkozón részt vevő mintegy 700 
ember ellátásában, a program sikeres 
szervezésében és lebonyolításában nagy 
szerepe volt a balatonalmádi egyházkö
zösségnek, élén Szabó János plébános
sal. Sokat segítettek a cserkészek, a pol
gárőrök, és a helyi rendőrség a ren
dezvény zavartalan lebonyolításában. 
Szorgos és ügyes almádi asszonyok 
finom szendvicsekkel és süteményeik
kel látták el a vendégeket, a nagy meleg
ben ügyeltek arra is, senki ne szomjaz
zon. A jelenetekben sok almádi statiszta 
segített, vállalva a nem könnyű feladatot. 
Hála és köszönet János atyának és nekik, 
valamint a névtelen sok-sok segítőnek!

A mise végeztével a nap programja 
lezárult, de az egy éves ünnepségsorozat 
elkezdődött.

Fekete Gyöngyi, 
egyházmegyei családreferens

Teljes gőzzel üzemel a

C s o k r é ta

Baross G. u. 37.

ALKALMI CSOKROK 
ESKÜVŐK TELJES DÍSZÍTÉSE 

KOSZORÚK. SÍRCSOKROK 
KONFERENCIATERMEK DEKORÁCIÓJA

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS. 
MEGLEPETÉSÉIT ELREJTJÜK ÁLMODOTT

VIRÁGAI KÖZÉ

Kellemes környezetben. Mediterrán  
kerthelységben. 

Speciális magyar ételkülönlegességek

Menü kapható 3 5 0  Ft. 11 00-1500-ig 
MYITVA TARTÁS: 0 7.00-22 .00-ig

Balatonalmádi központjában Baross G. u. 40.



O l v a s ó i  l e v é l

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném - és megelégedésre szolgálna -, ha az alábbi 

köszönet-levelet az augusztusi „Új Almádi Újságban” 
leközölnék.

Véget ért egy időszak a káptalanfüredi strandon. Ezt az 
időszakot az idősebb Odor házaspár gondos figyelése a tisz
taságra, a rendezett területre, a kifogástalan mellékhelyisé
gre fémjelezte. Sorolhatnám még szeretetük, tiszteletük, jó  
szándékuk megnyilvánulásait a strandolok felé.

Köszönöm nekik minden Őket szerető káptalanfüredi, és 
idelátogató megelégedett strandoló nevében.

Kívánom, hogy az eljövendő nyarakat kevésbé fárasztóan 
éljék meg. Hiányozni fog Zsuzsika mindig nyugodt mosolya, 
megértése.

Szeretettel kívánunk minden jót:
Náray Ferencné

A Hagyományőrző Lovas Egyesület 
augusztus 30-án szombaton 15.00 érakor az 

Öregparkban a Rákóczi szobornál a Rákóczi szabadságharc 
300. évfordulója alkalmából megemlékezést tart. 

Beszédet mond: Székely Tibor, az Országos Hagyományőrző 
Huszáregyesületek elnökségi tagja

FELHÍVÁS

A Nők A Balatonéit Egyesület a tájékozottság érdekében játékos 
vetélkedőt rendez családoknak, gyerekcsoportoknak az Európai 
Unióval kapcsolatos ismeretekből. Nagyszabású rendezvényünk 
szeptember hónapban kerül megrendezésre társasjátékkal, szabadtéri 
feladatok megrendezésével, egy kellemes, szórakoztató napot töl
thetünk együtt. Felnőtt lakosságunknak információs irodát biztosítunk 
a megyei Uniós Iroda segítségével, hogy valamennyien választ kaphas
sunk kérdéseinkre. Minden érdeklődő figyelmét ezúton szeretnénk már 
most, és ezt követően minden hónapban felkelteni, hogy mozduljunk 
együtt jövőnk felé!

A csatlakozást megelőző hónapokban a környékbeli iskolák közti 
verseny rendezésével mérnénk össze tudásunkat, ki tud többet az Unióról.

Jöjjön el, kérdezzen, érdeklődjön, szórakozzunk és szerezzünk infor
mációkat együtt játékosan! NABE Balatonalmádi Egyesülete

FELHÍVÁS!

A Kósa György Városi Zeneiskola évnyitó ünnepsége 2003. szeptember 4-én 
(csütörtökön) 17 órakor lesz a Városi Kulturális Központban.

Pótbeíratás időpontja: 2003. szeptember 2-án (kedden) 15-18 óráig. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A HACUKA
HASZNÁLTRUHA ÜZLETBEN 

(BALATONALMÁDI, BAROSS G. U. 29. SZ. ALATT AZ 

ORVOSI RENDELŐVEL SZEMBEN) 

A U G U S Z T U S  1 -TŐL 

GYERMEK ÉS FELNŐTT ÁRUK 

50 % -KAL OLCSÓBBAN!

A kertbarátkörök életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor 2003. II. félévi munkaterve.

Szeptember 9. Nyári tapasztalatok, őszi kirándulás megbeszélése.
Vegyes ügyek
Előadó: Farkas István, Kertbarátkor elnöke 

Szeptember 13. Szüreti felvonulás.
Felelős: Vezetőség 

Szeptember 23. Szüreti teendők, must kezelése.
Előadó: Magasmarti Ferenc 

Október 14. Gyümölcsök téli tárolása.
Virágok téli gondozása, téliesítése.
Előadó: Mestercsiki Ferenc 

Október 28. Kertbarátkor tagjainak véleménye, tapasztalatai a szüretről. 
November 11. Szőlő, gyümölcsfa telepítés (talaj előkészítése)

Előadó: Ádám Ferenc 
November 22. KATALIN-BÁL

Felelős: Magda Balázs, Nagy József 
November 25. Borkezelés, (fejtés, kénezés stb.)

Előadó: Szanyi Ildikó borász 
December 9. Önkormányzati előadás.
December 23. Féléves beszámoló, évzáró.

2004.1. féléves munkaterv megbeszélése.
Foglalkozások helye: Pannónia Kulturális Központ
Foglalkozások kezdete: Minden hónap második és negyedik keddi napja
17.00-kor. Farkas István

Kertbarátkor elnöke

Tisztelt Olvasók!
Több mint nyolc hónap telt el a választások óta, ez idő alatt mi új képviselők 

megismerhettük az önkormányzati munka szépségeit, nehézségeit. Az elmúlt 
időszakban értek sikerek és kudarcok egyaránt, ám semmi nem tántoríthat el 
a kampány során tett ígéretemtől, miszerint folyamatosan tartani akarom a 
kapcsolatot a lakossággal, szeretném közvetlenül megismerni a problémákat 
és lehetőségem szerint azokat orvosolni. Komolyan gondolom, amit egyéb
ként a törvény is kimond. Tudom jól, e lap hasábjain korrekten beszámolnak 
a testületi üléseken történtekről, ám már csak a terjedelem miatt sincs lehető
ség arra, hogy egy-egy előterjesztést vagy döntést alaposabban körbejárjanak, 
egyéni véleményeket megismertessenek. Azt szeretném elérni, hogy képvi
selő társaimmal együtt vállaljuk fel nyíltan álláspontjainkat. Meggyőződésem, 
hogy csak az egészséges vita után kikristályosodó vélemény viszi előbbre 
városunk ügyét. Nem konkurálni akarok a polgármesteri sarokkal, hisz annak 
már évtizedes hagyománya van. Annak viszont örülnék, ha e rovatból olyan 
információkhoz jutna a lakosság, amit szívesen fogad, sőt befogad. A fejlécre 
(mint a kampány során) most is azt írtam: Almádiért! Egyetlen oka van. Jelen 
gazdasági helyzetünkben a nyilvánosságnak, az őszinte szónak sokkal na
gyobb a súlya, mint bármikor. S ha így cselekszünk, akkor már léptünk valamit 
előre: Almádiért. Dr. Hoffmann Gyöngyi

képviselő

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 felnőt
tek részére. A 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.

Sporthorgász Egyesület vezetősége



FALUMÚZEUM, TÁJHÁZ 
VÖRÖSBERÉNYBEN

Ez szerepel a Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör közelmúltban 
megfogalmazott terveiben.

Ezért kérik a vörösberényi lakosokat, szíveskedjenek összegyűjteni és leírni 
az otthonaikban még megmaradt népi eredetű tárgyakat, melyeket 
Vörösberényben használtak. Kerámiák, bútorok, háztartási eszközök, paraszti 
élet tárgyai. Szóba jöhetnek fényképek, régi iratok, kalendáriumok, színes 
nyomatok, faliképek, kézimunkák, szövött asztal -  és ágynemű. Minden, ami 
egy falumúzeumban elhelyezhető. Külön figyelmet érdemelnek a vöröskőből 
faragott vályúk, ládák, díszek, használati tárgyak.

A tárgyak tulajdonjoga a tulajdonosé marad, aki neve feltüntetésével letétbe 
helyezi a bemutatandó darabot a leendő falumúzeumban.

A bejelentkezéseket kérjük az alábbi címen megtenni:
Vollain Pál Szikvízgyártó üzeme
Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi út 114.
Telefon. 432-513
A napi nyitva tartási időben.
Felajánlásaikat, bejelentkezésüket előre is köszönjük.
A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör nevében:

Dr. Kardos Józsefné

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. augusztus havi, szeptember eleji programja

Augusztus hó A nyári szünet tovább tart.
28-án Fürdő-kirándulás Igalba 

-részvételi díj 700.-Ft 
-indulás a berényi kisposta elől 7.30-kor 
-jelentkezés a szerdai napokon 17-18-ig a 
berényi Művelődési Házban.

Szeptember hó 3-án Klubnap
Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés 

10-én Klubnap
Őszi program ismertetés

Megjegyzés: abban az esetben, ha az igali fürdővel probléma merülne fel, 
akkor GUNARASFÜRDŐBE megyünk (Ez némi költségnövekedést jelent).

Boros Gyula 
elnök

ZÓNA ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM
Kétféle menüvel várjuk Kedves vendégeinket a

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

Heti előfizetőink részére 350 Ft-os áron 
ételeink elvihetők vagy az étterem ben elfogyaszthatok.

E BÉ D FU T Á R  SZOLGÁLATUNK KISZÁLLÍTÁST VÁLLAL.

Továbbá vállaljuk 10-250 főig rendezvények, 
családi - baráti összejövetelek, esküvői vacsorák, 

bankettek, konferenciák, 
szabadtéri rendezvények teljeskörű lebonyolítását.

RENDEZVÉNYEKHEZ KÜLÖNTERMET BIZTOSÍTUNK.

Meghívó

A Balatonalmádi Vörösberény Lovas Egyesület meghívja 2003. szeptember 
6-ra (eső esetén szept.7-re) a Berény Kupa lovas tájékozódási versenyre.

Start és verseny központ: Vörösberény Malomvölgy 
Verseny formája: Csapatverseny, 2-5 fős csapatok részére 
Nevezés: A helyszínen 9 órától folyamatosan délután 15 óráig 
Nevezési díj: 700 Ft/fő, ezért a résztvevő lovat, térképet és ebédet kap 

Saját lóval indulás esetén 300 Ft/fő

Díjazás: Minden résztvevő emléklapot kap 
I-III. csapat tagjai oklevelet kapnak 
I-III. „istálló” ill. egyesület kupát kap 
I-III. helyezett ló szalagot kap 
Különdíjak

Információ: Szentesi István 30/2707864

A verseny Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

BVLE
rendezőség

Ugyan kinek ártott ez a pad a 4 m-es parton?

Városi EB-oldal

Kóbor ebről bejelentést tehetnek a Városházán a 430-344 telefonszámon.

Az első félévben 13 db ebet fogtak be, ebből 6-ot tulajdonosa kiváltott, 7-et a 

gyepmesteri telepen elaltattak. 22 db úti hullát elszállítottak szolgálatuk során 

a gyepmesterek.

A város teljes költsége ezen feladatokra a fél év alatt 292.398 Ft volt.

A kiváltott ebek költségét a tulajdonosok megtérítették, ez összesen 30.400 Ft volt. 

Vigyázzunk házőrzőinkre! A megelőzés takarékosabb és emberségesebb!

Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály

- Városgondnoksági Osztály

Eboltás Balatonalmádiban

2003. szeptember 01. (hétfő) 7.30-11 óráig Városháza
2003. szeptember 02. (kedd) 13-17 óráig Vörösberény
2003. szeptember 04. (csütörtök) 13-1530 óráig Káptalanfüred
2003. szeptember 09. (kedd) 13-16.30 óráig Vörösberény 
Oltás díja: 1.000,-Ft
Féregtelenítő tabletta: 100,-Ft/db (ajánlott mennyiség 1db/10 kg testsú
lyonként)



S Z Á M F I R A  I S 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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EU csatlakozási érdekességek
Az EU tagállamainak többsége vitatja az európai képviselők számára 

kilátásba helyezett nagy összegű fix fizetések létjogosultságát. A rendszer 
átalakítása még megakadályozható, s ezért a németek teszik a legtöbbet.

Egy tanulmány szerint a júniusban megszavazott havi 8500 eurós javadal
mazás azt jelentené, például a spanyol képviselők esetében, hogy 5700 euró
val több fizetés jutna neki havonta, mint jelenleg, amikor mindenki a képviselői 
munkájáért hazájában szokásos díjazásban részesül. További extrém példák: az 
észt euróképviselők munkáját miniszterelnökük fizetésének négyszeresével 
honorálnák, míg a magyarok országuk átlagfizetésének huszonötszörösét kap
nák kézhez.

A magyarok inkább a több pénzt választanák
A 2004-ben csatlakozó országoknak két teljes mandátumra szólóan 

választási lehetőséget adtak: európai képviselőik munkáját a nemzeti parla
mentjükbe választott honatyáikéhoz hasonló módon is honorálhatják vagy a 
8500 eurós fix fizetést választják. Erről a Magyar Országgyűlésnek is 
hamarosan döntenie kell. Eddigi sajtóinformációk szerint az érintettek inkább 
az egységes (a jelenleginél jóval magasabb) díjazást választanák, s egyik érvük 
az, hogy így nem a magyar törvényhozást, hanem az Európai Parlamentet ter
helné a fizetésük.

Bizottsági javaslat vethet véget a jól ismert reklámszlogennek és 
ígéretek garmadának, melyeket az élelmiszer és gyógyszergyártó cégek 
Európa-szerte használnak.

A javaslat harmonizálni hivatott a homályos és félrevezető ígéretekre 
vonatkozó szabályozást, melyeket a reklámszakemberek előszeretettel 
használnak az élelmiszeriparban. Így az „ez a termék legyőzi a stresszt” vagy 
az „ez a termék javítja hangulatát” kifejezések eltűnhetnek reklámokból. A 
bizottság célja, hogy a reklámokban betiltsa az ilyenfajta állításokat, mert ezek 
nem csak nehezen értelmezhetők, de tudományosan is nehezen igazolhatók, és 
így megtéveszthetik a fogyasztókat.

Az Európai Fogyasztóvédelmi Szövetség is üdvözölte a bizottság 
kezdeményezését az ügyben.

(Forrás: eupontlist-bounce @ bmk.hu)

KÖZLEMÉNY
A „Vörösberényi Népdalkör” értesíti az énekkari tagokat, hogy a nyári 

szünet utáni első összejövetelt szeptember 2-án fél 1/2 6 órakor tartjuk a 
berényi Kultúrházban.

Bemutatkozik az énekkar új vezetője, továbbá szeretnénk megbeszél
ni a szüreti felvonulással kapcsolatos feladatokat.

Vezetőség

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

Konyhafelszerelések Műanyagáruk Vegyiáruk 
Festékek Zárak-lakatok Csavarok-szerszámok

KERTI SZERSZÁMOK,TÁPOLDATOK

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


Évszakváltást
gom bnyom ásra!

Opel. Jó ötletek - jobb autók.

Astra: ajándék 
automata klímával

Corsa: ajándék klíma

Zafira:
automata klímaszabályozó 
+ tem pom at ajándékba

Opel Zafira fogyasztás 2.0 benzinmotor: 7,9-13,8 1/100km, Co2: 243 g/km 
Opel Astra fogyasztás: 6,2-7,2 1/100km, CO2 :149-173 g/km 
Opel Corsa fogyasztás: 5,6-6,3 l/100km, Co2: 135-151 g/km

A já n d é k  a u to m a ta  k lím a !

A já n la tu n k  a  készlet e re jé ig , de  legkésö bb augu sztu s  3 1 - ig  ta rt , 

bizonyos m o d e llek re  és fe lszere ltségekre  n e m  érvényes.

AUTÓ PÁLFY KFT
8200  Veszprém, A lm ádi út 21.

Tel.: (8 8 )4 1 0 -4 1 0 , 406-406 , Fax: (8 8 )4 1 2 -1 6 6  
Nyitva: h.-p.: 8 .0 0 -18 .0 0  szo .: 9 .00 -13 .00

B e m u t a t k o z i k  a P a ta k i  A u t ó h á z
az A V I A  te h e rg ép ko c s ik  m árkaké pv ise le te .

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

A V I A  teh e rg é p k o c s ik

CSA K N É H Á N Y  ÉRV, amiért
é r d e m e s  A V I A  t e h e r a u t ó t  v á s á ro ln i !

- 7 , 5 t - tó l  1 1  t - ig  rak tárkészle tünkről azonnal m egvásá ro lha tja
- 2  ÉV  G A R A N C I A ,  6  év k o rró z ió  e llen i vé de le m m e l
- H aszná lt üzem képes te he rgépkocs ijá t 5 0 0  0 0 0 F t - tól 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.
Patak i  A u tó h á z

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

T O T A L
0 - 2 4  h
TANKOLJON NÁLUNK  
ÖNNEK  IS MEGÉRI!
BALATONALMÁDI-kÁPTALANFÜRED,
József A. U. 18. (71-es főút) Tel.: 88/584-231

Van, aki ebben a hőségben 

kis sem mozdul a lakásból.

Egy Daewoo-tulajdonosnak

a forróság nem akadály!

Ha most légkondicionálóval fel
szerelt Daewoo Kalost, vagy 
Daewoo Tacumát vásárol, a 
2 0 0  0 0 0  F t  értékű klímaberen
dezést ajándékba adjuk.

Daewoo Kalos 1.2 klímával, szervokormánnyal, központi zárral 
és első elektromos ablakemelővel 2 155 000 Ft-tól.

A z  Á ra  kisebb, az ereje nagyobb lett! 

Daewoo Matiz alapár 1 6 9 9  0 0 0  Ft-tól.*

M ost a D aew oo M atiz minden eddiginél kedvez őbb áron,

3 év garanciával és akár 1 .0  literes motorral is kapható. 

Részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Cserélje le most régi két- vagy négyütemű akár üzemképtelen, de forgalmi 
engedéllyel rerdelkező autóját új Daew oo m odellre, 3 év garanciával! 
Márkak ereskedésünkben 2003. augusztus 31-ig  akár 200 0 00  Ft-tal 

is többet kaphat értük, amit azonnal beszámítunk új autója vételárába

Bárhol is vásárolta Ö n Daewoo  

g é p k o c s i já t  szakszervizünk várja!
Teljes körű szerviz szolgáltatás, garanciális és garancián túli javítás, 

szerviz szolgáltatás azonnal, de legkésőbb 2 4  órán belül, 

alkatrész-kereskedelem, helyszíni 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

D a e w o o  A u tó  Pataki K ft
V eszp rém , Almádi út 19 .
Telefon: 88/ 563 -920 ,
Fax: 88/ 406-488 Daewoo, Nagyszerűbb, mint gondolná.

DAEWOO
A General Motors Család tagja

SÉD TELEVÍZIÓ 
BALATONALMÁDIBAN IS!

Szórakozzon velünk 
hétfőtől szombatig 19 órától, 

nézze a város a megye és a régió híreit!


