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A Balaton vízállása napi téma rádióban, újságban és televízióban. Az 1925-1940 között kiadott képes levelezõlapokon is jól érzékelhetõ a vízszint jelentõs
ingadozása. Akkoriban talán kevésbé volt izgalmas e tény, mert például a Veszprémi Hírlap mint helyi újság, nem tesz említést errõl. Az alábbi néhány kép
illusztrálja a vízszint változásait, a jelzett idõpont pedig beazonosítható adatokon alapul.

Magas vízállás látható a képen. A partvédõmûbõl kb. 30-35 cm látszik. A felvé-
tel 1935-ben készült.

Az elõbbinél kb. 80 cm-el alacsonyabb a víz szintje és elõbukkan a kõszórás.
A mederben van víz, mert a csónakkikötõbõl a Sóhajok hídja alatt lehetett
kievezni a nyílt vízre. A képeslapot 1930-ban adták ki.

A Balaton vízállása magas. Az Öregparkban levõ partvédõmû alig emelkedik
ki a vízbõl, a strand területe pedig víz alatt van. Kb. 1936-ban készült a kép.

1929-ben kiadott képeslap. A vízállás alacsony, látszik a köves tómeder. Jól
érzékelhetõ a  normál vízállás esetén jelentkezõ  „lidószerû” partvonal.

A strand elõtt nincs víz, a csónakok a meder fenekén állnak. 1936-39 között
készült kép. Érdekessége, hogy nem látszik vendég a strandon.

A strand képe elég alacsony vízállást mutat, látszanak az apróbb kövek és az
iszapos talaj. A kép 1928-ban készült a látható épületek alapján, a lapot
1929-ben adták ki.
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Az almádi Lok-hegyen
Öreghegy, Vöröshegy, Budatava, Vörösberény, Káptalan –ennyit akkor is

tudsz Almádiról, ha évente egyszer erre kerülsz. Az, hogy Balatonalmádi
Berénybõl, Budatavából, Almádiból és Káptalanfüredbõl áll, ahhoz már vala-
mennyire ide kell szokni. Hogy Újhegy, Megyehegy, Várhegy, Lozsánta,
Vödörvölgy, Remetevölgy, Malomvölgy néven említett helyek is vannak
Almádiban, már valamennyi idõt el kell itt töltened. Ha meg nemcsak hal-
lomásból tudod, hogy valaha Apácza-fara nevezetû dûlõ is elõfordult Almádi-
Öreghegyrõl (toronyiránt, ahogy az erdõk, szõlõhegyek közt kanyargó utak
engedik) Szabadinak menet, hanem rá is lelsz - hogy lassan gyanítani kezdd,
honnan, mi végre ez a helynév -, már szinte törzsökös almádinak lehet tekin-
teni.

Már akit, mert faluként alig másfél százada – városként másfél tizede –
létezõ Almádinkba a legõsibb helyi család is csak az 1800-as évek közepétõl
lakhat itt; a többiek elei az elmúlt két-három. Legföljebb négy emberöltõ alatt
költöztek ide, hogy a minap érkezõ újalmádi lakost elkápráztasák helyis-
meretükkel.

Az almádi szõlõhegy közigazgatásilag hol Szentkirályszabadihoz, hol
Vörösberényhez tartozott, a tulajdonos pedig évszázadok óta a veszprémi káp-
talan volt, s Almádi, amely nyilván azonos lehet a mai Öregheggyel és
környékével, a zalai megyeszélen a bakonyi – veszprémi – megyeszékhely
polgárainak a szõlõhegyévé vált. Jó Francsics Károly barátunk, a jeles toll-
forgató borbély az Úr 1804. évétõl 1880-ban bekövetkezett haláláig Veszprém
városában lakozván szerelme, majd kedves felesége, Jákói Zsófia jóvoltából
az almádi Jákói-szõlõ gyakori vendégeként igen kellemes napokat töltött itt.
Almádi pinceszereikrõl is szól naplójában, amelybõl kitetszik: az egyszerû
veszprémi polgárok – akár borbély segéd, majd mester urunk is – többnyire
gyalogszerrel közelítette meg.

Hogy milyen lehetett egy átlagos almádi nyári nap, a borbélysegéd 1846.
évi leírásából ismerjük: Veszprémbõl Almádiba kutyagolva kezdõdött a dolog
dióveréssel, folytatódott borivással, majd gulyáshússal és közben megint bor-
ral, hogy a borról utána sem feledkezzenek meg, majd diószedés a kertben
gyakori boros vászonkorsóba kukucskálással, mígnem”… a présház megett
leheveredénk a gyönyörû zöld gyöpre és egy hosszú verset aludtunk.”… Amin
persze hogy’ csodálkoznánk.

Haza – ezek után nem kunszt – többnyire másnap hajnalra érhettek vissza
Veszprémükbe a mesterlegények.

Francsics uram naplójában olvashatjuk: 1859-ben átvette sógornõje
Almádi úgynevezett Berény – késõbb Sárkutainak tisztelt – dûlõjében fekvõ
szõlõskertjét. Hogy hol lehetett a Francsics-szõlõ és Francsics-pince, tán
eligazít Schildmayer Ferenc „A Hattyú Vendéglõ története” címû, 2003-ban
megjelent füzete, abban ugyanis látható az 1923-as kataszteri térkép azon rész-
lete, amelyen a „Sárkutai loki” dûlõnév szerepel a hattyúnál.

Nocsak; loki, lok?
Ha afféle ember vagy, aki szereti tudni, hol él, fölnyitod Pesty Frigyes

1804-ben készített veszprémvármegyei helynév-tárát, Almádit nem találsz,
mert nem volt önálló község, Vörösberénynél viszont megleled, mit keresel.
Érdemes szó szerint ideróni:

Lok.
Ez is egy szõlõ hegy V.berényen alól, - épületnek nyomai ebbe a ’ szõlõ

területbe is találtatnak, mert igazábban ez nem is Hegy, ha nem tsak Terület,
és mivel hajdantan ez is lakásúl szólgált innen Lak – vagy Lok hely.

Érthetõ, így már magyarázható, honnan ered a Lokhegy; mert hogy –
foghatta meg jegyzõnk a marhánk szarva közti tõgyet – Lak-helyként már van
valami értelme!

A magamfajtának ugyan gyanús az efféle okoskodás, de hát üsse kõ, õseink
csak jobban tudták!

A Pesty uramnak regélõ községházi hivatalos személyek tudnak még –
példának okáért – Vöröshegyrõl, Öreghegyrõl, ne is említsük, Apácza faráról,
a szintén máig jól ismert Kis Berényrõl, remetérõl, Sátor és Vár hegyrõl, no
meg Lósántáról! Mert Lozsántával nem sokra mehettek, s hogy valami értel-
met nyerjen a szó, ráfogták az elsõ arra sántikáló lóra.

Csebere 1804-ben; amikor 1972-ben odaköltöztünk Veszprémbõl, csak
Tobruk nevét hallhattuk; a fûzfõiek – hál’ Istennek – azóta elõvették a hely

régi nevét, hogy 2003-ban rácsodálkozz, milyen jól hangzik, honnan hová
jutottál, amikor a Remetevölgy után tovább folytatod a kirándulást a rengeteg
és kerek erdõben: Cseberébõl Vödörvölgybe.

Lok, Loki, Lak; mire föl az 1993-as turistatérkép Lök-hegyrõl tud!
- Löki gyerekek…
…csúfondároskodsz odahaza, hogy tudják a családodban, hol laktok, meg

a barátaid, akiknek Lökrõl eddig nem volt tudomásuk.
Lök-hegy… Amely persze hogy Lok, csak a nyomda szórakoztat. Vagy:

valakinek úgy tetszett, így már van valami értelme?
Persze hogy indulatba jössz ennyi Lok, Loki, Lök után, hisz éppen azon a

szent helyen van szállásod, melyet Lok-hegynek is vehetnénk…
Hegynek alig, de olyan majdnem hegyecske. Annyiban hegy, amennyiben

a Berény és Fûzfõ közti Újhegy hegy: dombocska, hegyalja, hegylába.
A miénk, Lok: a Vöröshegy és az Öreghegy közti lanka, mely hegyoldal,

domboldal – a Berényi-séd és a Remete-patak közt – a tónak szalad.
Ez már több háromnál (Kr.u 1982-ben gyalogszerrel jártad be a mintegy

30 kilométert – úgy 15 mérföldet – kitevõ utat a Kárpátokban a Gyímesbükk
nevezetû Gyímesalsóloktól Gyímesközéplokon át Gyímesfelsõlokig), úgy-
hogy nekiveselkedsz: valamelyik könyvbõl csak kitetszik.

Azt mondja a földrajzi nevek szófejtõ szótára, Nagylókot magyarázva: a
lok szláv eredetû szó,víztócsát jelent.

Mondom: jelenthet, de ez tán mégsem az. Ha csak nem a Tóra értették azok,
akik kitalálták.

Lok.
Pláne Lok-hegy.
Igen, mégsem.
Szabó T. Attila „Erdélyi magyar szótörténeti tár” – a csak elárul valamit

arról, mi az hogy „lok”… Mert ez a Lok (a Balatonnál), meg az a Lok
(Erdélyhon és Moldova között épp félúton).

Hogy is mondjam.
„Vízmenti lapály” – magyarázza a lok jelentését az EMSzT! Meleg; las-

san tûz-tûz, mert azt mondja: „… a’ Székely Földön a Víz melletti térségek
Loknak neveztetnek.” Majd „… székelységi tájszóként 1. leereszkedett kis
völgyecske; 2. alanti hely, alacsony hely; 3. alattvaló, helyen két hegy közöt-
ti térség…”

Éppen az, hisz a Vöröshegy és az Öreghegy közti, tónak szaladó hegyoldal.
Ugyanúgy, mint a székely atyafiaknál.

Ugyanaz, mint amit a székely-magyar testvérünk tanult attól a szláv (s nem
római) nyelvû embertõl, akit ott talált; ahogy a magyar átvette a Balaton-
felvidéken is a … Lok nevezetet?

Persze, hogy ilyet nem állíthatunk; ahhoz sok-sok – legalábbis néhány –
régebbi adat kellene.

Meglehet, megvannak.
Tény s való viszont, hogy ez a Lok meg az a Lok (közt vagy félezer ma-

gyar mérföld)… valóban ugyanazt tûnik jelenteni.
Mire föl mit nem hallasz egy benszülött almáditól, hol nem akar fölszállni

a Veszprémbe tartó buszra? „A Lok-hegyi megállónál…” a menetrendszer
szerinti társasgépkocsira.

(Máshol meg – a térképen – azt látod: Kun-földek! Úgyhogy el sem kell
a nagykunságba, vagy Kiskunságba, ne adj’ Isten Kunországba,
Kipcsakisztánba menned a Balaton-mellyérõl, hogy Kunföldön érezd magad.)

Ez az Almádi, ez az Almádi… Mit nem tud!?
Mire föl elém kerül egy alsóõrsi cím, amely a szomszéd faluban Loki utca

meglétére utal. Lok Alsóõrsön is?
- Hogyne! Alsóõrs is ezer éves, mint Almádi. A „lok” tájnév, területet,

térséget jelent. A Loki utca mellett Lok is elõfordul nálunk¸ szõlõsök,
gyümölcsösök vannak arra. Aki oda megy, azt mondja: Megyek Lokra! Ha a
Lokon van kertje – teszi helyre a dolgokat egy ottani helybeli.

Füred, Szõlõs és Aszófõ közt meg – véletlen – Laki dûlõ.
Lokok földje a Balaton-fölvidék is? Nem csak a székelyek földje?
Lok, lok; egyetlen – nem is olyan piciny – haza.

Sarusi Mihály

ÚJ LEHETÕSÉG AZ ÖN SZÁMÁRA  –

WELLNESS EGÉSZSÉGTANÁCSADÁS!!

Hosszú távban gondolkodó, önálló munkavégzést kedvelõ, agilis,

kreatív vezetõket keresünk.

Európai holding háttér – EU szintû jövedelmi lehetõség!

JELENTKEZÉS: 06-88/443-411

AZ ÖN HIVATKOZÁSI SZÁMA: 003724

Új lakossági szolgáltatás
A kertben metszéskor, fakivágáskor keletkezô 

-zöldhulladékot -nyesedéket
-gallyat -venyigét

újrahasznosítás céljából összedarálom.
Ezáltal 2 hónap alatt kitûnô komposzt válik belôle.

Régi tetôipari szolgáltatások:
orom-, eresz-, csatorna festés, bádogos munkák, tetôfelújítás

Nagy és Társa kft.
Balatonalmádi, Görgey u. 4. Tel.: 06-88/430-295, 06-30/552-87-50

E-mail: ergo-med@sednet.hu 
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Hónapok óta téma, és egyre
többen kérdezik: mi az oka an-
nak, hogy zárva van a település
címerében is megjelenõ vörös-
berényi református templom.
Július 24-én a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal helyszíni
bejárást hívott össze. A jelenlévõ
szakemberek szerint nincs élet-
veszély, azonban a keletkezett
repedések és a templom jelenlegi
állapota indokolja egy szak-
vélemény beszerzése után, a
szükséges tervek elkészíttetését
és a teljes felújítást. Abban álla-
podtunk meg, hogy a tulajdonos
Vörösberényi Református Egy-
házközség megkeresi a korábbi
tervezõket és bekéri az ajánla-
tokat. A városnak fontos az erõd-
templom megõrzése az utókor-
nak, ezért az elvégzendõ munkák
felmérése és meghatározása
után együttmûködõ partnere és
támogatója lesz a tulajdonosnak.
Az önerõ biztosítása esetén van
lehetõség pályázatra is, amely-
nek eredményessége úgy gondo-
lom megkérdõjelezhetetlen.

Az idei szezon elõtt vita volt a
Képviselõ-testületben a városi
parkolók ingyenes használatá-
ról. A strand elõttiekre megkötött
szerzõdéseink voltak erre az
évre, ezért ezt idén nem biz-
tosíthattuk. Legutóbbi ülésünkön
a strandok további üzemelte-
tésének kidolgozására hozott
határozatunk tartalmazza az
önkormányzat egyhangú állás-
pontját: 2004-ben minden városi
parkoló ingyenesen várja a he-
lyieket, és a vendégeinket is,
akiknek a száma reményeink
szerint növekedni fog. 

Kedvezõtlen hírt kaptunk a
Gazdasági Minisztériumból: a
támogatási ígéretek ellenére a
kerékpárút folytatását a Töltés
utcában csak új terv és az
építéshez szükséges önerõ biz-
tosítása után támogatják. 

Balatonalmádi, 2003. szep-
tember 1. 

Pandur Ferenc 
polgármester

Néhány sor
az 10. hónapról
a Városházán
2003. augusztus

Önkormányzati hírek
A júliusi nyári szünet után

augusztus 28-án tartotta soron kö-
vetkezõ rendes ülését Balatonalmádi
képviselõ-testülete a Pannónia Kul-
turális Központ és Könyvtár olva-
sótermében. 

Napirend elõtt Szentesi István, a
Polgári Kör elnöke kérte a képvi-
selõket, hogy lehetõségeikhez mér-
ten támogassák az idei vörösberényi
szüreti felvonulást, mivel a szervezet
vezetõségváltása miatt nem pályá-
zott a rendezvény támogatására. A
képviselõk közül Gróf Tibor tájékoz-
tatta a testületet, hogy augusztus
elsejétõl az Almádiért Közalapít-
vány kuratóriuma megszüntette az
Új Almádi Újságnál betöltött szer-
kesztõbizottsági tagságát a lap
júniusi számában megjelent Lekö-
szönõ címû cikke miatt. A döntés
törvényességének megállapítását a
megyei fõügyészségtõl kéri majd.
Hoffmann Gyöngyi ehhez kapcsoló-
dóan az újság Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatában foglaltak betar-
tását kérte, amelyek alapján fel kel-
lene függeszteni azokat a szerkesztõ-
bizottsági tagokat, akik önkormány-
zati képviselõk is.

Pandur Ferenc polgármester a
legutóbbi ülés óta eltelt idõszakról
beszámolva megemlítette, hogy a
MÁV félkarú sorompót szerelt fel a
Yacht Kempingnél lévõ vasúti át-
járóban, majd hozzátette, a vasúttár-
saság ígéretet tett, hogy a közeljö-
võben a Verseny utca végében talál-
ható vasúti keresztezõdést is hasonló
közlekedésbiztonsági berendezéssel
látja majd el. 

A rendõrség közbiztonsági hely-
zetrõl szóló tájékoztatójában elhang-
zott, hogy augusztusban elsõsorban
alkalmi lopások nehezítették a ren-
dõrség munkáját (fõleg a Wesselényi
strandon). Történt egy autólopás (a
tavalyi 27-hez képest idén mind-
össze 2 autót loptak el a szezonban)
és egy szemérem elleni bûncselek-
mény, amelyet egy fiatalkorú köve-
tett el. A következõ szokásos napi-
rendi pontban az önkormányzati bi-
zottságok munkájáról szólva volt
egy megjegyzés, miszerint teher-
mentesíteni kellene a Pénzügyi Bi-
zottságot, amely rendszeresen jóval
több ügyet tárgyal, mint a többi bi-
zottság. Erre legközelebb õsszel lesz
lehetõség, amikor a testület felül-
vizsgálja a bizottságok addigi mûkö-
dését.

Az egyik fõ napirendben a jog-
szabályoknak megfelelõen az önkor-
mányzat elsõ félévi gazdálkodásáról
tájékoztatták a képviselõ-testületet.
Elmondható, hogy általában a testü-
leti döntések szellemében, az
intézményeknek meghatározott elõ-
irányzatok idõarányos felhasználá-
sával történt meg az idei költségvetés
elsõ hathavi teljesítése. Néhány szám-
adat magas teljesítési arányt mutat,
amelyek az õszi költségvetési átcso-

portosítások után a helyükre kerül-
nek. A módosításokra azért lesz majd
szükség, mert nem minden esetben
lehetett a tervezésnél elõre tudni,
hogy egy-egy költség valójában
milyen jogcímen merül fel.

Az ülésen a képviselõk elsõ dön-
tése arról született, hogy 2004-ben is
csatlakozik az önkormányzat a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz,
amellyel hátrányos helyzetû, felsõ-
oktatásban tanuló vagy továbbtanul-
ni szándékozó almádi fiatalokat tá-
mogat majd a település és az Oktatási
Minisztérium együtt. 

Tari Tibor, a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár igazgatója az
intézmény mûködésérõl szóló írás-
beli beszámolóját azzal egészítette
ki, hogy nem szerencsés olyan idõ-
szakról számot adni, amely alatt ve-
zetõváltás történt. Miután a téma más
irányba terelõdött, Bálint Sándor
képviselõ, a Gazdasági Bizottság
elnöke megjegyezte, ezúttal nem a
szakmai munkát kell értékelniük,
hanem az intézmény anyagi mûkö-
dését. Ennek kapcsán elhangzott,
hogy a kulturális központtal egy épü-
letben mûködõ konyhával minél ha-
marabb egyességre kell jutni a lég-
kondicionálás költségének megosz-
tásában. A testület sokallta a telefon-
számlát is, amely állítólag a nyári
rendezvények miatt rúgott ilyen ma-
gasra. A beszámolót végül elfogadta
a testület.

A képviselõk a strandok és azok
parkolóinak további üzemeltetését
illetõen arról határoztak, hogy a
parkolás ingyenessé válik az egész
város területén, valamint minden ön-
kormányzati strand esetében kivizs-
gálják az esetleges saját üzemeltetés
költségeit. A strandi beléptetõ rend-
szer és az ahhoz kapcsolódó ked-
vezmények további mûködtetésérõl
egy felülvizsgálatot követõen dön-
tenek majd. A témához kapcsolódó-
an elhangzott, hogy sokan szeretnék
az almádiak közül, ha ingyenessé
válna a strandolás. A képviselõknek
megoszlott ebben a kérdésben a
véleménye, de azt mindenki belátta,
hogy szabadstrandok esetén is biz-
tosítani kellene az üzemeltetés felté-
teleit, a jelentõs bevételkiesés meg-
térülésére viszont semmi garancia
nem lenne.

Az aktualitások elsõ pontjában a
testület döntött arról, hogy a piac
mûködési feltételeit biztosító beru-
házási tervek kivitelezéséhez 3 ár-
ajánlatot beszerez, ezzel egyidõben
megtiltja a parkolást a Martinovics
utca elejének jobb oldalán a kápol-
nától egészen az önkormányzati ga-
rázsokig. Ezt a határozatot követõen
a sportlétesítmények további hosszú-
távú hasznosításáról kezdõdött órá-
kig tartó vita. Több (az eredeti beter-
jesztést) módosító indítvány leszava-
zása után végül nem született döntés
a teniszpályák esetében, ezekrõl ok-

tóberben újra tárgyalnak majd. A
Véghelyi Dezsõ utcai sporttelep
2004 végéig szóló hasznosítására
továbbra is a Balatonalmádi Sport-
egyesülettel, a budatavai sporttelep
és a Damjanich utcai sportszálló in-
gyenes használatáról a Hercules SE-
vel köt majd megállapodást az ön-
kormányzat. A 2004 utáni hasznosí-
tás feltételrendszerét a késõbbiekben
dolgozzák ki.

A képviselõ-testület felkérte a
polgármestert, hogy vizsgálja meg a
Móra Ferenc utca 6. szám alatti in-
gatlanon történõ lakásépítés lehetõ-
ségét, mert a polgármesteri hivatal-
nak nemsokára olyan emberek elhe-
lyezésérõl kell gondoskodnia, akik
jelenleg rossz állapotú önkormány-
zati épületben laknak. Az ülésen
döntés született arról, hogy a Bala-
tonalmádi Beruházó Víziközmû Tár-
sulat által megvalósított szennyvíz-
csatorna-hálózatra minden érintett
ingatlan jogosult rácsatlakozni az
önkormányzat hozzájárulásával. A
csatlakozáshoz az önkormányzat
többféle kedvezményt biztosít, töb-
bek között a bekötéshez szükséges
szolgalmat biztosító ingatlantulaj-
donosoknak is.

Az egészségügyi ellátásra vonat-
kozó jogszabályok jelentõs változása
miatt szükségessé vált, hogy az ön-
kormányzat áttekintse a felelõsségi
körébe tartozó egészségügyi ellátás
egészét. A hosszútávú program elõ-
készítésére egy szakértõi tanulmányt
készíttet a hivatal, amelynek elké-
szítési határideje jövõ év január 31.

A Napköziotthonos Óvodák kony-
háján 2004. január 1-tõl megszün-
tetnek egy konyhai kisegítõ állás-
helyet, mely döntést a magas fajlagos
költségek indokoltak. A további
költségcsökkentés elérése érdekében
a jövõben megvizsgálják majd annak
lehetõségét, hogy ez a fõzõkonyha is
átalakuljon melegítõkonyhává. Este
hét óra után az önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatának
megfelelõen egy új ülésen folytatták
a képviselõk munkájukat.

Az alsóörsi önkormányzat a Kilá-
tóért Alapítvánnyal közösen kilátót
épít Széchenyi Terves támogatással.
Városunk testületének döntése alap-
ján az építkezést az almádi önkor-
mányzat is támogatja 100 ezer forint-
tal, hogy ezzel is hozzájáruljon a ter-
mészetkedvelõ lakosság és az idelá-
togató turisták élményekkel való
gazdagodásához. A tanácskozás zárt
ajtók mögött ért véget, de elõtte még
két személyi kérdésben döntöttek a
testületi tagok. Ebbõl közérdeklõ-
désre számot tartó, hogy az Almádi-
ért Közalapítvány kuratóriumába vá-
lasztották Ujj Mészáros Istvánt, mi-
után tavasszal egy tag lemondott ku-
ratóriumi tisztségérõl.

A nyilvános ülésekrõl szóló jegy-
zõkönyvek megtekinthetõek a Város-
házán! Józsa Péter

A Szabadság (régen Horthy)
Kilátó ünnepélyes átadására
szeptember 27-én, 10.30-kor

kerül sor.
A szervezõk szeretettel várnak

minden almádi lakost.
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
Engedjék meg, hogy rendhagyó módon egy

számomra kedves történettel kezdjem meg augusz-
tus havi híradásomat. Néhány nappal ezelõtt az
ügyeletes tiszthelyettes kollégához egy hölgy nem
panaszt, feljelentést tenni érkezett, hanem idõt sza-
kított arra, hogy Alsóõrsrõl  eljöjjön Balaton-
almádiba, és egy korábban foganatosított rendõri
intézkedést megköszönjön.  Ez a kedves, emberi
gesztus egész napra meghatározta a hangulatot, új
lendületet adott a nyár végére már – valljuk meg
õszintén – sokszor fáradt állománynak. 

Természetesen nem a köszönetért dolgozunk,
de jó néha azzal is találkozni, hogy a munkánkat az
itt lakók elismerik, értékelik. Hiszem azonban,
hogy nekünk is ki kell fejezni a köszönetünket
Önöknek, akik itt élnek, és akik a nyári idegenfor-
galmi szezon alatt sokszor találkozhattak irdatlan
forgalommal, türelmetlen turistákkal, lassabb ki-
szolgálással, zsúfolt boltokkal. Az, hogy a nyári
szezon nyugodtan, megfelelõ közbiztonsággal
zajlott le, Önöknek is köszönhetõ.  

Augusztus hónapban döntõen vagyon elleni
bûncselekmények történtek Balatonalmádiban.
Ebben a hónapban is dominált a fõleg strandokon
elkövetett- alkalmi lopás. Hírt adtunk már arról,
hogy kollégáink két esetben is tetten érték az
elkövetõket a Wesselényi strandon, akik közül az
egyik jelenleg elõzetes letartóztatásban van.
Indokolatlanul magas volt az eltulajdonított okira-
tok száma is ebben a hónapban. Bár a nyárnak las-
san vége, mégis kérem, elinduláskor ellenõrizzék,
hogy csak a szükséges iratokat, pénzt, értéktár-
gyakat vigyék magukkal a strandokra, kirándulá-
sokra. 

Az iskolakezdés miatt különösen fontos, hogy
gyermekeinket felkészítsük a rájuk váró veszélyes
közlekedési szituációkra. Amennyiben mód van
rá, az elsõ napokban ne csak az elsõsöket kísérjék
el a felnõttek az iskolába, mutassuk meg, és ma-
gyarázzuk el a rájuk vonatkozó közlekedési szabá-
lyokat. A szülõk, felnõttek példamutatása a gyer-
mekek számára fontos iránymutatás a közúti
közlekedésben. A példák sokasága sajnos ma még
negatív. A forgalomirányító lámpák jelzéseinek
figyelmen kívül hagyása, a „zebra“ igény-

bevételének mellõzése, a fénysorompó tilos
jelzésén való áthajtás, stb. gyakori jelenség. A bajt
csak tetézi az a szülõ, aki esetenként gyermekét
kézen fogva hasonló szabálytalanságra kény-
szeríti.

A rossz példák sokasága sajnálatosan a jár-
mûvezetés során is tetten érhetõ. A jármûvezetés
tanult viselkedés, és így része részint a családban,
részint az egyéb környezetben végbemenõ szocial-
izációs folyamatnak. A gyermekek alaposan meg-
figyelik szüleik vezetési stílusát, amely késõbbi
közlekedésükben - különösen annak kezdeti sza-
kaszában - meghatározó jelentõségû. Gyerme-
keink biztonsága érdekében mutassunk pozitív
példát, tartsuk be a közlekedés szabályait! Kollé-
gáim nevében is megígérhetem, hogy ott leszünk
az iskolák környékén, visszatérõen ellenõrizzük a
közlekedésbiztonsági elõírások betartását, foko-
zott figyelmet fordítunk a gyermekek biztonságos
közlekedésének elõsegítésére. 

A júliusi rendõrségi hírek megjelenése után
sokan kerestek meg, mert a cikk alatt egy számukra
ismeretlen nevet találtak. Kérem, engedjék meg,
hogy néhány szóval, ha megkésve is, bemutassam
kolléganõmet, aki bûnmegelõzési elõadóként
fogja majd Önöket tájékoztatni a jövõben. Váradi
Piroska r. hadnagy 2003. júniusától látja el a
Kapitányság bûnmegelõzési és áldozatvédelmi
feladatait, várja személyesen és levélben tett
észrevételeiket, segíti a gyors és korrekt informá-
ció-áramlást a lakosság, a társadalmi és civil
szervezetek, intézmé-
nyek, valamint a helyi
rendõrség között. Ké-
rem, keressék bûn-
megelõzési elõadónk-
kal a kapcsolatot, prob-
lémáikkal forduljanak
hozzá bizalommal. 

Balatonalmádi,
2003-08-28

Grúber Sándor r.
alezredes

rendõrkapitány 

SAJTÓHÍREK
2003-08-27 Delegáció érkezett a Kovászna megyei

testvérmegyébõl. A 45 fõs – elsõsorban hivatali
munkatársakból álló – küldöttséget fogadta Kuti
Csaba a megyei közgyûlés elnöke, Pusztai
István a megyei közgyûlés alelnöke, dr. Zsé-
denyi Imre fõjegyzõ és dr. Molnár Ibolya al-
jegyzõ. A vendégek a köszöntõ szavak után dr.
Zongor Gábor elõadását hallgatták meg az
Európai Unió közigazgatásáról, majd szak-
területenként tapasztalatcsere megbeszélés
következett a Veszprém Megyei Önkormányzat
Hivatalának dolgozóival. A négy napig itt
tartózkodó delegáció programjában a közmû-
velõdési intézmények megtekintése és herendi,
tihanyi kirándulások szerepeltek.

2003-08-29 Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke
bensõséges ünnepség keretében adta át megbízó
levelét dr. Praznovszky Mihálynak az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár új igazgatójának. Az
átadáson részt vett Dióssy László, Veszprém
polgármestere is. Mindkét vezetõ hangsúlyozta,
hogy a továbbiakban is elvárják a könyvtártól az
eddig megszokott magas színvonalú munkát.
Ehhez az új igazgató személye megfelelõ, már
csak a könyvtár munkatársaival kell a jó
együttmûködést kialakítani. A lehetõségekhez
mérten mindketten támogatást is ígértek. Dr.
Praznovszky Mihály székfoglaló beszédében
elmondta, hogy a jelenlegi értékeket megtartva,
arra építve szeretné a könyvtári munkát
továbbfejleszteni. Az ünnepségen részt vett
Pusztai István a megyei közgyûlés alelnöke,
Jurics Imréné a megyei önkormányzati hivatal
sajtóreferense és a társ közmûvelõdési
intézmények vezetõi is.

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSII-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

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

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést TB. ügyintézését

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezõ áron, 
részletfizetési lehetõséggel

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

APRÓHIRDETÉSEK

Értesítjük vásárlóinkat, hogy a Baross Gábor
utcai (orvosi rendelõvel szemben) 

Kis Vegyi áru és illatszer boltunkat kibõvítjük 
Baba- és gyeremekruha bizományi

értékesítésével!
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Amióta az eszét tudja, mindig bíró szeretett volna lenni, s a
vágya teljesült. A Bácsalmáson született dr. Walter Rózsa e
hivatása révén került Veszprém megyébe is, mivel szûkebb
pátriájában a jogi egyetem elvégzése után nem tudott bíróként
elhelyezkedni. Balassagyarmaton kezdett dolgozni, mivel ott sem-
miféle kötõdése nem volt, ám rendelkeztek egy balatonalmádi
telekkel, Veszprém megyébe pályázott. Pápán dolgozott öt évig,
közben felépült az almádi ház, majd sikerült átkerülnie
Veszprémbe, a megyei bírósághoz.
A gyerekek megszületése után azon-
ban az anyaság fontosabb lett, még
a választott hivatásnál is, ezért vál-
tott. Jelenleg vállalkozó és a
legutóbbi választás óta az almádi
képviselõtestület tagja.

- Meredek váltás, bíróból vál-
lalkozóvá válni, hogy történt?

- Szerettem a hivatásomat, de azt is
láttam, hogy iszonyatos leterhelt-
séggel jár, ami mellett két gyermeket
nevelni nagyon nehéz. A gyes alatt
kezdtem tevékenykedni egy értéke-
sítési hálózatban, ennek nagy elõnye,
hogy kötetlen a munkaidõ, ezért
aztán fõállásban is vállalkozó marad-
tam.

- Késõbb mégiscsak keresett magá-
nak plusz elfoglaltságot, hiszen elin-
dult az önkormányzati választásokon
és meg is választották képviselõnek…

- Társasági lény vagyok, könnyen
teremtek emberi kapcsolatokat, s
annak ellenére, hogy nem vagyok
született almádi, már sok barátom van
itt, akik korábban is kapacitáltak,
hogy próbálkozzam meg a képvise-
lõséggel. Most úgy éreztem, hogy a
gyerekeim már kezdik kinõni a
kisiskolás kort – a fiam ötödikes, a
kislányom harmadikos – és talán nem megy a nevelésük rovására, ha
az édesanyjuk a tágabb környezetéért is megpróbál tevékenykedni.

- Mibõl gondolta, hogy alkalmas erre a feladatra?
- Bíróként hozzá kellett szoknom ahhoz, hogy döntéseket hozzak

ellentétes érdekek csatájában és azt gondolom, hogy valahol a politi-
ka is errõl szól. A vállalkozásom pedig megtanított arra, hogy csapat-
játékosként, a legkülönbözõbb emberekkel együttmûködve hogyan
érjem el a céljaimat.

- Az elsõ „menet” sikerült, hiszen megválasztották. Gondolom, a
neheze azért még ezután jött…

- Igen, az elsõ meglepetés akkor ért, amikor kiderült, hogy bizottsá-
gi munkát is illik végeznem, amit eredetileg nem akartam, mert plusz
elfoglaltsággal jár, mivel kiderült, hogy akkor másvalakinek két
bizottságban is helyt kellene állnia, elvállaltam az oktatási és kul-
turális bizottsági tagságot.

- Miért éppen ez a bizottság volt szimpatikus Önnek?
- Elsõsorban azért, mert a képviselõtestületben nekem vannak kicsi

gyermekeim, tehát közelrõl ismerem az óvodák, iskolák mindennapi
életét, másrészt pedig, mert a kultúra értékei mindig fontosak voltak
számomra.

- Milyen elképzelésekkel, milyen céllal kezdte meg képviselõi
munkáját?

- Mivel a képviselõtestület jó pár ember együtt munkálkodását,
hatékony együttmûködését igényli, azt reméltem, hogy van bennem
elég tolerancia és képesség arra, hogy a legkülönbözõbb emberekkel
is megtaláljam a közös hangot, s a fõ célom az volt, hogy ezt
kihasználva igyekezzek elõsegíteni egy nyugodt légkör kialakulását a
testületben.

- Ehhez képest az oktatási és kulturális bizottságban eléggé a
„frontvonalban” találta magát, hiszen az anyagiak kényszerítõ

nyomása talán épp ezen a területen
érzõdik a legjobban.

- Bizony kezdetben olyan érzésem
volt, mintha három egyetemet végez-
nék egyszerre és mindegyiken igen
kemények a vizsgafeltételek. Kérdez-
tem is a tapasztaltabb képviselõ kollé-
gáimat, hogy meddig lesz ez így?
Mondták, legalább egy év kell hozzá,
hogy biztonságosabban átlássam a
dolgokat. Az is igaz, hogy gazdasági
szakember soha nem voltam, ám azt
be kellett látnom, a gyereklétszám
csökken és ennek le kell vonni a
konzekvenciáit. Nem szívderítõ dolog
óvodai csoportok számát csökkenteni,
vagy arról tárgyalni, hogy esetleg
iskola megszüntetésére is sor kerül-
het… Azt szeretném mindenképpen
elérni és folyamatosan szem elõtt tar-
tani, hogy a gyerekek érdeke legyen a
legfontosabb.

- Ezek fájdalmas és nehéz döntések,
ráadásul csak tûzoltó-munka jel-
legûek. Van-e olyan célja, ami per-
spektivikusabb, amit ha elér, úgy
érezheti, hogy volt értelme elvállalni
a képviselõi munkát?

- Miután a vizsgálat megállapítása
szerint a 2. számú iskolában van a
legkevesebb gyermekutánpótlás és
nyilvánvalónak látszik, hogy 2005.

után alapvetõ változásnak kell bekövetkeznie az iskolaszerkezetben,
én azt mindenképpen szeretném elérni, hogy ha az általános iskolai
oktatást nem is sikerült fenntartani, az épületében valamilyen fajta, az
egész környék számára haszonnal járó képzést továbbra is tudjunk
folytatni. És van egy olyan dolog, ami egyelõre csak álom, ötlet, de
hát minden nagy dolog elõször egy kis ötletként kezdte; megtudtam,
hogy a zeneiskolában van öt fúvós hangszer és meglódult a fantáziám,
arra gondoltam, milyen szép is lenne, ha Almádi egy-egy nagyobb
ünnep alkalmából saját fúvószenekarának a hangjaira ébredne.
Nyilván itt is meg kell teremteni az anyagi feltételeket, de én személy
szerint ezt nagyon szeretném megvalósítani.

- Végül azt nagyon szeretném még elmondani, hogy nagyra be-
csülöm az almádi pedagógusokat, a sport terén tevékenykedõket, a
mûvészeti csoportok vezetõit. Sok értékes embert ismertem meg itt,
akik valamilyen szinten a gyermekek nevelésével foglalkoznak, s akik
nagy és színvonalas munkát végeznek. Én nem itt voltam gyerek, de
azt látom, és nagyra értékelem, hogy Almádiban rengeteg ember van,
aki önzetlenül, nem pénzért, fizetségért dolgozva tesz a gyerekekért.
Ez az, ami véleményem szerint a legfontosabb értéke ennek a város-
nak; mert ha sokoldalú, színes egyéniségek lesznek ezekbõl a
gyerekekbõl, akkor sokoldalú, színes élete lesz a városnak is.

Láng György Géza

Dr. Walter Rózsa
A gyermekek a legfontosabbak
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SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

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!

Tanévkezdés a
Györgyi Dénes Iskolában

A Györgyi  Dénes Általános Iskola megszépülve várta a tanulókat az elsõ
tanítási napon. A nyári karbantartás során az iskola kerítésének terméskõ
lábazata és pillérei újultak meg, a kilazult kövek visszakerültek a helyükre, a
kikopott fugákat pótoltuk.

Az épületen belül a legfelsõ emeleten szinte teljes felújítást tudtunk
elvégeztetni, a tantermek parkettáját felcsiszolták, fellakkozták. A termek
jelentõs részét kifestették, a maradék termekben kijavították a falakat, így
összes tantermünk megújulva, tisztán várta a tanulókat. Csak a radiátorok és
a csövek festése van hátra, amit szülõi segítséggel szeretnénk elvégezni.

A karbantartásra biztosított összeg ezekre a feladatokra nem volt elég, de
a kivitelezõ úgy gondolta, hogy nem állnak meg, végére járnak a munkának.
A végelszámolásnál kiderült, hogy 680.000 Ft értékû munkát végzett el a
kivitelezõ kft. térítésmentesen. Köszönet érte.

Az elsõ osztályban 26 tanuló kezdte meg tanulmányait. A tantestületben
csak egy fõ változás történt, a szakos ellátottság továbbra is 100%-os.

A tantárgyi órákon kívül szakkörökön és különféle sportfoglalkozásokon
vehetnek részt a gyerekek, reméljük a kínálatban minden érdeklõdõ talál
számára megfelelõ elfoglaltságot.

E tanévben a pedagógiai program felülvizsgálata és korrekciója a fõ fela-
datunk. Emellett a hagyományos iskolai programok (színházlátogatások,
bemutatók, versenyek) szerepelnek ez évi terveink között. Az új oktatási
törvény megismerése és alkalmazása is a nevelõtestület és a szülõk számára
fontos teendõ lesz a tanév során.

A tanév során az elért szakmai színvonal megtartására, a szülõkkel
kialakult konstruktív kapcsolat erõsítésére továbbra is nagy gondot fordítunk,
hogy tanulóink minél eredményesebb munkát végezhessenek iskolánkban.

Fábián László
igazgató 

A 2003/2004-es tanév feladatai

a Váci Mihály Általános Iskolában
1. A módisított Közoktatási Törvény bevezetésébõl adódó feladatok végre-

hajtása.
Nevezetesen:
- ingyenes tankönyvek biztosítása
- a tartósan beteg- és fogyatékos
- a három- vagy többgyermekes családban élõ
- az egyedülálló szülõ által nevelt
- 1-4. osztályban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ

gyermekeknek
(Az e célra biztosított tanulónkénti 5 600 Ft többlet támogatás nem fedezte

a költségeket. A 2 400 Ft-os /minden tanulóra vonatkozó/ normatíva 80 %-át
is a fenti célra kellett fordítanunk.

- az 5. évfolyamon 2,5 órával csökkenteni kell a tanulók kötelezõ tanórái-
nak számát

- felül kell vizsgálni az intézmény pedagógiai programját
- el kell készíteni minõségirányítási programját
- a törvény e tanévtõl elõírja a pedagógusok titoktartási kötelezettségét.
2. Az iskola tanulói kétféle tanterv alapján végzik tanulmányaikat.
1-3. és 5-7. évfolyamon a Kerettanterv
4. és 8. évfolyamon a Nemzeti Alaptanterv szerint.
3. Az intézmény munkaterve tartalmazza, hogy minden szakterület tanul-

mányi  versenyein részt veszünk. 
4.   Iskolaszintû tervezett programok õszi túra, kulturális bemutató, iskolai

karácsony, farsangi bál, Váci napi programok, terveztünk sí-tábort és erdei
iskolát is.

A 2003/2004-es tanévre a személyi és tárgyi feltételeket megteremtettük.
8 iskolai és 2 napközis csoportban az érdemi munkát elkezdtük.

Tisztelt Lakósság!
Kiürített intézményeink megmaradt berendezési tárgyai 

értékesítésre kerülnek.
(Szekrények, székek, asztalok, számítógépek, könyvespolcok.)

Helye: Balatonalmádi, Petõfi S. út 2. (Volt Napköziotthon.)
Ideje: szeptember 25-én 12–18 óráig, szeptember 26-án   8–12 óráig

Fizetés készpénzben.
A megvásárolt eszközök azonnal elszállítandók!

Pandur Ferenc, polgármester
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Balaton Tárlat, 2003

Távlatok tág körében
Már elsõ alkalommal, 1991-ben is igazolódott a

Balaton Tárlat életrevalósága. Maga a tér, a
városház padlása kivételes ötletnek tûnt. Az idõ
igazolta megálmodóját, Veszeli Lajost. A sajátsá-
gos hangulatú Padlásgaléria-beli biennálék orszá-
gos kitekintésû képzõmûvészeti seregszemlévé
terebélyesedtek. Eleddig talán csak a média maradt
le, kissé igazságtalanul, a nagyközönség kitûntetõ
érdeklõdése mögött. A balatoni, tán úgy is mond-
hatnók, pannóniai nyár rangos értékmérõ esemé-
nye ez a part menti, sok színt magába sûrítõ, egy-
szersmind szétsugárzó kiállítás. Festmények,
grafikák, szobrok, textíliák, kerámiák, fotók és
kisplasztikák válogatása. A hagyományostól a leg-
frissebb kísérletezéseket is fölvonultató stílus-
irányzatokig.

A nemes ügy segítõiként csatlakoznak rend-
szeresen a Balaton-környék megyéinek, váro-
sainak, településeinek önkormányzatai a házigaz-
da Balatonalmádihoz. Idén a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, a Balaton Fejlesztési
Tanács, Veszprém, Somogy, Zala megye, az almá-
di, füredi, veszprémi, keszthelyi, tapolcai önkor-
mányzat, a Siófok-töreki mûvésztelep felaján-

lásaként jelentõs összeggel jutalmazta a zsûri által
díjazásra minõsített alkotókat. Jelesül Erdélyi Eta,
Horváth Lajos, Orosz János, Barabás Márton,
Kádár Tibor, Péterfy Gizella, Pálfy Balázs festõ-,
Jáger István grafikus-, Komáromi Erzsébet ipar-,
és Kovács Endre fotómûvészt.

Horizontok! E mottó jegyében hetvenhat alkotó
százharmincöt mûve kapott nyilvánosságot. A táj
és a szellem látható és bensõ távlatainak, lehetõsé-
geinek mûvészi eszközökkel kifejezhetõ kutatását,
megragadását ajánlották a rendezõk. Éppen ennek
révén az alkotó gondolatok ébresztése a mûvészi
üzenetek otthonává avatta a Padlásgalériát. Ismert
és kevésbé ismert, ám vonzó mûvészegyéniség
megannyi teljesítményét értékelhette itt a szakma
és a hosszú távon soha nem tévedõ közönség.
Mindeközben jó néhány, a biennálén már koráb-
ban vendégeskedett mûvészünket hiányoltuk…

Birtokba venni a világot s alakítani! Vallomá-
saikban ezt a szándékot sugallták és igazolták a
mûvészek. Birtokolni s formálni az anyag avatott
érintésével. A színek, formák együttes szerke-
zetében megteremtett egyensúllyal.

Ebben az augusztusi-szeptemberi aranysu-
gárzásban különös hangsúlyokat érzékelhettünk.
A víz sokszorozta fénysziporkázást. A föltétlen
tiszta szellemi létre törekvést, a képekbe fogalma-
zott szebb kezdeteket. A víz és ég egymásbafürdõ
végtelenjében súlyosodó földet. Az állandóságban
is változó fölmutatását. Mindenapjainkban a nyu-
galom és biztonság kikötõinek keresését. A táj és
a lélek értékei fölötti szilárd õrtállást. A manapság
oly idõszerû, távlatos együttgondolkodást…

Néhai példaadó, iskolateremtõ mestereinkre
szinte kezdetektõl ráirányítja figyelmünket a ren-
dezõség. Tisztelgésül forrásértékû hagyomá-
nyainkra. Ezúttal In memoriam a táj- és tóhûség
hiteles kifejezõje, Halápy János (1893-1960) fes-

tõmûvészre, az életmûvével tananyaggá lett Gink
Károly (1922-2002) fotómûvészre és az élet ma-

gasztosságát finom mívességgel bronzba álmodó
R. Kiss Lenke (1926-2000) szobrászmûvészre
emlékezhettünk.

Albrecht Sándor

Pedagógus életpályák elismerése
2003. október 3-án 16 órakor a Pannónia Kulturális Központ nagytermében

városi ünnepség keretében  pedagógus emlékdiplomák átadására kerül sor.
Hosszú idõn át végzett kiemelkedõ szakmai tevékenysége, áldozatos

munkája elismeréseként:
Földes Jenõné, Földes Jenõ, Balogh Jenõ, Csölle Magdolna, dr.
Németh Jenõné, Szalai Józsefné, Néma Frigyesné, Földesi Gyuláné,
Pintér József   arany;
Visy István, dr. Drong Mihályné  gyémánt;
özv.Hadnagy Ferencné, Bárány Károlyné  vas;
Balázs János rubin; 

emlékdiplomában részesül.
Az ünnepségre   szeretettel várjuk a díjazottakat, családtagjaikat, barátaikat,
pályatársaikat és volt tanítványokat. 

M E G H Í V Ó
K Ö N Y Ö R G É S 

(A „Halotti beszéd”-tõl a határon túli magyar irodalmakig.)

MACZKÓ MÁRIA
népdalénekes és

SZABÓ ANDRÁS
elõadómûvész mûsora

a PANNÓNIA Kulturális Központban
2003. szeptember 10-én (szerdán) 18 órakor

A belépés díjtalan
Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk:

Almádi Konzervatív Kör
PANNÓNIA Kulturális Központ és Könyvtár

Barabás Márton: Divertimento (Korongok piros
billentyûvel)

Erdélyi Eta: Tükrözôdés a tavon

Györgydeák György: Fájó torkú operaénekes
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Wass Albert est Káptalanfüreden

Nyitragerencsériek Káptalanfüreden

A Káptalanfüredi Fürdõegyesület a pár éve megkezdett hagyomány foly-
tatásaként augusztus 16-án a kápolna kertjébe hívta mindazokat, akik e forró
nyárban nem sajnáltak néhány órát a fák hûvösében komolyabb gondolatokkal
eltölteni. 

A rendszerváltást követõen kezdtek megjelenni elõször Magyarországon
Wass Albert könyvek. Akinek módja volt egyet-egyet elolvasni, tanúja is
lehetett annak a nyelvezetnek, életfilozófiának és gondolkodásnak, ami eddig
legtöbbünk számára ismeretlen volt. Az üzletet, a gazdaságot, a politikát
belénk sujkoló rohanó világunkban oázisként hatnak a gondolatok, amik a ter-
mészet ölén, a csendben születnek s azokról az érzésekrõl szólnak, amelyek
legtöbbször csak tudatalatti énünkben léteznek, de megfogalmazva, leírva a
legritkább esetben találkozunk velük.. 

De ki is tulajdonképp ez az ember? Miért kellett Erdélybõl távoznia és
miért nem tudott élete végéig nemcsak Erdélybe, hanem Magyarországra
sem hazajönni? Milyen hihetetlen fantáziával áldotta meg a sors, hogy
évtizedek múltán is olyan könyveket tudott írni Amerikában, mintha az erdé-
lyi havasok egyik szikláján ülne. Hogyan tudta a jólét országában, - soha
nem részeseként a szocialista valóságnak- olyan hitelesen megfogalmazni
azokat az érzéseket, amiket itt mi mindannyian átéltünk a XX. sz. második
felében?

Simó József a Czegei Wass Alapitvány magyarországi képviselõje
elõadásával,  Cs. Szabó István és Petrás Mária betegsége miatt lánya Petrás
Alida közremûködésével betekinthettünk a XX. századi magyar irodalom
egyik legnagyobb alakjának életmûvébe. A kb.100 fõnyi közönség
átszellemülten hallgatta az író gondolatait a családról, nyelvünk szépségeirõl,
Istenbe és emberbe vetett hitünkrõl, a szeretetrõl, az életút végérõl,
Magyarország és Erdély gondjairól és a „megoldásról”. 

Az „Elvész a nyom” c. könyvbõl a következõ idézetet hallhattuk:
- És mi lenne Jonel, mi lenne, ha valamennyi tisztességes ember össze-

fogna? Valamennyi tisztességes ember ebben az országban? Nem aszerint,
hogy román, vagy nem román. Hogy ilyen párthoz tartozik, vagy olyan

párthoz. Csak aszerint, hogy tisztességes? Nem fegyverrel, csak úgy, hogy
éppen összetartana és segítené egymást? Én azt hiszem, Jonel, hogy sokkal
több tisztességes ember van ezen a földön, mint nem tisztességes.

- A volt miniszter megdöbbenve nézett az öregemberre.
- Lehet hogy igazad van, - mondta aztán lassan és lehajtotta a fejét – erre

még nem gondolt azt hiszem senki... Csak az a baj, hogy nehéz összehozni az
embereket.

Káptalanfüreden ezen az estén ezek a gondolatok azt hiszem egy kicsit
összehozták az ottlévõket. Mindannyian gazdagabbnak éreztük magunkat az
est végeztével és ezt az érzést szívesen megosztanánk szélesebb körben is, ha
jövõre esetleg alkalom nyílna a mûvelõdési házban az együttgondolkodást
folytatni.

Kacskovics Fruzsina

Mi nyaralók évek óta tanúi
vagyunk annak, hogy milyen ben-
sõséges ünnep a Szent István nap
Balatonalmádiban. Magyar ember
számára mindég megható, amikor
népviseletbe öltözött lányok a
nemzeti szalaggal feldíszített kosár-
ban hozzák az új búzából készült,
messze határban páratlan Szabóék

által sütött  új kenyeret. 
Az idei ünnep fényét emelte,

hogy az óriáscipót a két pol-
gármester közösen szegte meg, az
ünneplõk között egy pohár bor
kíséretében szétosztva. 

Igazán ünneppé azért vált szá-
munkra ez a nap, mert a vendégek
hozzánk, Káptalanfüredre is elláto-

gattak. Ismét a kápolna kertje adott
hûs felüdülést a vendégeknek.
Gyümölccsel, süteménnyel tele
asztal mellett mondhattuk el
néhány szóban, mennyire szeretjük
Káptalanfüred fáit, csendjét,
madárdalát és mennyire igyek-
szünk mindent megtenni annak
érdekében, hogy ez még sokáig így
maradjon.

Martin Gábor a kápolna újjá-
építésének történetét, Somorjai Se-
lisette a kegykép históriáját, Földes
Jenõ néhány helytörténeti érde-

kességet mesélt a vendégeknek.
Kacskovics Lajos a Fürdõegyesület
elnöke megajándékozta a vendégek
elöljáróit egy-egy Káptalanfüred
történetét bemutató könyvvel, vala-
mennyi vendéget pedig egy-egy, a
Fürdõegyesület által készíttetett
kápolnát ábrázoló képeslappal.

A kápolnában elmondott közös
fohász után a vendégek Tihany felé
vették útjukat.

Reméljük, hasonló vendéglátás-
ra többször is módunk lesz.

Kacskovics Fruzsina

A képen Simó József és Cs. Szabó István

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2004. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára
A pályázatokat  írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban, 

a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2003. október 22.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
bõvebb felvilágosítás, RÉSZLETES  PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályán  
Cziráki Mariann oktatási elõadónál (telefon: 88/438-400), 
valamint a http://www.bursa.hu internet címen kapható.

Finta Rudolf és Pandur Ferenc polgármesterek az új kenyér megszegése közben
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Baross G. u. (Piac tér)

Tel.: 06-20-9427-491

Balatonalmádiban

házhozszállítás!

Egész évben nyitva!

H I T E L L E H E T Õ S É G
Magánszemélyek, vállalkozók 

és gazdasági társaságok részére

folyósítható 7,5%-os EURO-alapú

szabad felhasználású,

jelzáloghitel, elõzetes költség nélkül.

Érdeklõdni: 06-30/ 573 52 32 telefonszámon lehet.

Emlékezés Rákóczi
szobornál

Mint arról korábban olvashattak a
Györgyi D. Ált. Iskola tanulói Futó
Anna és Szentesi Vajk lehetõséget
kaptak a Rákóczi Lovas Emléktúrán
részt venni. A túra óriási siker volt
tanulmányi, sport és hagyomány-
õrzési szempontból egyaránt. A
résztvevõk az életre szóló élmények
mellett igazi barátokra is leltek
egymásban, hisz hasonlóan gondol-
kodnak, és talán mentalitásban is
eltérnek azoktól a társaiktól, akiknek
csak a discó jelent kikapcsolódást.
Törvényszerû volt, hogy ismét
találkozzanak és felelevenítsék az
emlékeket. Az is természetes volt,
hogy felkeressék a Nagy Fejedelem
szobrát az Öregparkban, és tiszteleg-
jenek a szabadságharc 300. évfor-
dulója alkalmából. Természetesen a
lovak is jelen voltak a meghitt kis
ünnepségen nyergükben huszárokkal.
Városunk Képviselõtestületének több
tagja is megtisztelte részvételével az
ünnepséget, és az érdeklõdõkkel

együtt meghallgatták Székely Tibor
úr beszédét, aki mint Huszár és a
Hagyományõrzõ Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének a titkára, egyik
szervezõje a lovastúrának.

Az ünnepség utáni baráti talál-
kozón a lovastúra teljes stábja és a
résztvevõk meghallgatták az érté-
keléseket, mégpedig Gyõrffy Villám
András úr részérõl, aki Huszár és
Hagyományõrzõ Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Kopcsik
István és Miklósi László urak ré-
szérõl, akik a Történelemtanárok Or-
szágos Szövetségének vezetõi.

Valamennyien kiemelkedõnek
értékelték a résztvevõk hozzáállását
és teljesítését.

Mindannyian csatlakoztunk ah-
hoz a kijelentéshez, hogy a fiatalok
váljanak egyenes gerincû igaz Ma-
gyar emberré, és folytassák a hagyo-
mányõrzés nemes tevékenységét.

Szentesi István
BVLE elnök

Szabadságharc 300. évfordulója

Szabadságharcunk 300 éves évfordulójának emlékére szükségszerûen ren-
deznünk illett, kellett II. Rákóczi Ferenc közel 100 éves bronzszobrának
környezetét. A szobor vöröskõ alapon áll, Holló Barnabás alkotása. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Winkler Györgynek, valamint a
Bakonyvári és Vastagh családnak, akik a rendezés és a dísznövények be-
szerzésének költségeit önként magukra vállalták. Az adományozók nem elsõ
ízben mutatták ki áldozatvállalásukkal kötõdésüket városunkhoz.

Majbó Gábor

A Rákóczi Szabadságharc
emlékére rendezett vetélkedõ
A II. félév elején szólt a történelem egyben felkészítõ tanárunk is Csetényi

Tamásné, hogy május 9-én lesz egy Rákóczival kapcsolatos történelmi ver-
seny. Hédi néni Sárkány Szabinát, Boda Andrást és engem jelölt. Elmondta,
hogy Kenesén rendezik a Balaton-felvidéki iskolák V. találkozóját a Pilinszky
János Általános Iskolában és Zeneiskolában.

Iskola után szoktunk felkészülni. Mindenki más és más könyveket olvasott
el. Szabina a várakkal kapcsolatosan, András II. Rákóczi Ferenc életét, én
pedig Vak Bottyánnal kapcsolatos dolgokat. Pénteki napra esett a verseny.
Aznap nem mentünk iskolába, mert 10 órakor indultunk Kenesére. Délre
odaértünk a verseny 1 órakor kezdõdött. Még egyszer átnéztük az évszámokat,
eseményeket. A teremben háromfõs asztalok voltak, és egy nagy pontjelzõ
tábla. A versenyen 10 feladat volt. Évszámok, rajzolás, események. Volt ami
sikerült, volt ami nem annyira. Az utolsó feladat után a zsûri visszavonult
értékelni. Fél óra után megszületett az eredmény.

A Vörösberényi Általános Iskola lett a III. helyezett. A II. helyezett egy nyol-
cadikos csapat. Az elsõk a keneseiek lettek.

Nagyon örültünk. Az elsõ helyezett a Rákóczi fából kifaragott emléktár-
gyat kapta. A másodikak tarisznyát, mi pedig könyvet kaptunk, melyet a jelen-
lévõ író H. Szabó Lajos aláírt nekünk és felkészítõ tanárunknak.

Ezután felültünk a vonatra és hazajöttünk.
Szakál Dániel

Tanulj, játssz, nyerj
a jövõddel!

Európai Uniós vetélkedõ játék családoknak,

gyerekcsoportoknak értékes nyereményekért, 

a NABE és Eu Iroda rendezésében,

szeptember 27-én 14 órától.

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

A rendezvény támogatója:

Veszprém megyei Európai Információs Pont
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ÕRIZZÉTEK A TEMPLOMOT!
A régiség önmagában is érték. Az vörösberényi árpádkori református tem-

plom Balatonalmádi jelképe,  ami abban is kifejezésre jut, hogy-egyéb javasla-
tokkal szemben – a város címerébe is bele került. Ezt jelentõs „objektumot”
választotta dr. Kardos Józsefné elõadása tárgyául az immár folyamattá
erõsödõ  alkalmon, amelyre augusztus 25-én került sor a Szellõ utcai
nyaralóban. A tízegynéhány fõnyi lelkes hallgatóság odaadó figyelemmel
hallgatta a háziasszony személyes hangvitelû elõadását, amelynek mûfaját
nehéz lenne kimerítõen meghatározni: tárgyszerûség és építettség éppúgy
jellemezte ugyanis, mint vallomásosság és aktualitás.

Mint mondta, a templomról 1290-bõl történik elõször írásos említés, s ez
idõtõl szinte folyamatosan szólnak adatok a templom történetérõl, a XII.
századi gótikus átépítéstõl a közelmúlt század közepéig, amikor felújítási
terve készült, majd maga az 1971-ben befejezõdött rekonstrukció. Dr. Kardos
Józsefné a legdrámaibbnak az 1567-ben kezdõdõ török uralom idõszakát
minõsítette, mely országos méretû szenvedést hozott a templom népére is. A
XVI. Század a reformáció idõszaka is, egyben a kölcsönös kegyetlenkedésé:
Mátyás örökségének pusztulása, Dózsa felkelésének véres leverése, majd
Mohács jelzik az utat, amelyen a nemzet a reformáció felé halad. Ez a moz-
galom meglepõ gyorsasággal hódított teret annál inkább, mivel a katolikus
urak és a papság java elpusztult Mohácsnál. A lakosság kétharmada protestáns
lett. Lantosok és prédikátorok „lepték el” az országot, a bibliafordítások és
vitairatok a magyar nyelviséget alapozzák meg csakúgy, mint a nyomdák.

Elõadónk azért ecsetelte nagy ívûen a történelmi eseményeket, hogy a tem-
plom mai állapotával hozza kapcsolatba. Azzal a sajátos felfogással, amely
nem vesz tudomást az ökumenéról, az egy istenhívõk felekezet-feletti
közösségérõl, a keresztyének közötti kommunikációról, a szeretet parancsáról.

Mint mondta, a XVI. századi gyûlölködésnek úgymond meg volt az oka,
hiszen az egyházszakadás mintegy indokolta azt, az elzárkózás és gyûlölködés
azonban ma egyértelmû anakronizmus.

Végezetül szebbnél szebb versekkel hívta fel a figyelmet a templomféltés-
rõl, elõbb Reményik Sándor „Templom és iskola” címû költeményével,
Csanádi Imre két versével, majd Planctus Pannonicus címû saját köl-
teményének szuggesztív elõadásával. Szelényi Pál

Mi mindenért aggódunk, mi Kismamák?
Gyermekünk egészségéért? Férjünk, önmagunk teherbírásáért? Házastársi

kapcsolatunkért? Anyagi körülményeinkért? Vagy egyszerûen a jövõért?
Sokan egy cipõben járunk. Találkozzunk mi kismamák –babákkal,

kistesókkal-, és osszuk meg egymással gondolatainkat, örömeinket, ötletein-
ket, bánatainkat, aggodalmainkat! Cseréljük ki tapasztalatainkat! De
legfõképpen halljuk meg, és értsük meg a Mi Urunk, Jézus Krisztus szavát a
Szentírásból: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,
pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.”(Lk 10:41-42) aláljuk meg
közösen ezt az egyet, Istenünk szeretõ gondviselését, hogy azt a sokmindent,
amiért nyugtalankodunk, vagy ami miatt örülünk, ennek a fényében láthassuk!

Ne maradj Te se otthon!
Baba-Mama klubot indítunk. Gyere el a kisbabáddal szeptember 9-étõl,

keddenként délelõtt 10 órára az almádi református templom gyülekezeti termébe!
Tervünk:
• babák-mamák ismerkedése, játéka;
• beszélgetés az anyaság lelki oldaláról Linda Dillow: Akinél a szív le-

csendesül címû könyv alapján;
• gyakorlati problémák, tapasztalatok megbeszélése.
Bármilyen kérdésed van, bizalommal fordulj hozzám az alkalom

vezetõjéhez: Szabóné László Lilla
30/3605332; 88/432837

Gyülekezetünk további alkalmai:
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor. Bibliaóra szerdán 17.30-kor. Felnõtt

ifjúsági bibliaóra (20-40 évesek) szerdán 18.15-tõl. Hittanórák szerdánként
14.00-tõl 1-3 osztály, 15.00-tõl 4-6 osztály, 16.00-tól 7-8 osztály. A hitoktatás
szeptember 17-én, szerdán kezdõdik el. A gyülekezetben filmklub és kórus is
mûködik, valamint havonta a különbözõ korosztályoknak csendes hétvégéket
szervezünk a gyülekezeti centrumban. Részletes felvilágosítást hirdetõnkön,
illetve a 88-584-290-es számon adunk.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
Steinbach József református lelkész

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

MÛVÉSZETBARÁTOK
Schubert-est a zeneiskolában

Szeptember 25-én, csütörtökön 17 órai kezdettel Hegedûs Zsuzsa
dalestjét hallgathatják meg az érdeklõdõk a Kósa György zeneiskolában.
Schubert sok kedves és ismert szerzeményén kívül elhangzik Kodály,
Liszt és Schumann néhány melódiája is. A sokak által jól ismert veszpré-
mi elõadót Szelényi Pál karnagy kíséri zongorán.
Nemcsak Tagjainkat várjuk e kellemes órára, hanem minden érdeklõdõ
számára is díjtalan a belépés, tehát: jöjjenek el minél többen!

A Mûvészetbarátok Egyesületének helyi csoportja
KONYHABÚTOROK

méretre a Konyha-tárból

Helyszíni felmérés
Számítógépes látványterv

Egyedi tervezés
Gyors szerelés

Beépíthetõ konyhagépek
(Siemens, AEG, Elektrolux)

Bútorgyártás igény szerint

KKKKoooonnnnyyyyhhhhaaaa--ttttáááárrrr
Balatonalmádi, Baross Gábor u.43.

(Szabó pékség mellett)

Telefon/Fax: 88-430-778
Mobil: 06-20-9318-011

A beteg gyermekekért
Az idén a hatodik alkalommal indul útjára az un. „Láng-akció” „A Tumor-

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány” támogatására. Ezúttal is az adományozó
nevére dedikált könyvet kap ajándékba az, aki legalább 3.000 forint támogatást küld
az OTP-nél vezetett 11709002-20065829 számú folyószámlára. Az alapítvány
közhasznú szervezet, így az adókedvezmény igénybe vehetõ. Ehhez azonban közöl-
ni kell a befizetõ adóazonosító jelét. Az akció szervezõje a magánszemélyektõl érkezõ
adományokat 5%-kal kiegészíti.

Az alapítvány a legszerényebb hozzájárulást is köszönettel nyugtázza. Címe: 1094
Budapest, Tûzoltó u.7-9. Üi.: Horváth Anna: 06-1-437-4051, ill. Almádiban: Láng
Miklós: 88/430-767.

Az akció december 5-ével zárul.

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
2003. szeptember havi, október eleji programja
Szeptember 10-én Klubnap 17 órától.

Õszi program ismertetése.
13-án Szüreti felvonulás, szüreti bál.
17-én Vezetõségi ülés 16 órától.

Kötetlen beszélgetések a civilszervezetek vezetõivel 17.30-tól.
24-én Zenés születésnapi vacsora 17 órától.

Részvételi díj: 300 Ft (július, augusztus, szeptemberi
születésnapok).

25-én Kirándulás ÓPUSZTASZER-re.
Részvételi díj: 1 000 Ft
Indulás 5.30-kor a berényi kisposta elõl, visszaérkezés a
késõ esti órákban (23-24 óra körül).
Megjegyzés: tekintettel a hosszú útra és a fáradtságos
sétákra, csak azok jelentkezzenek, akiknek az egészségi
állapota ezt megengedi!
Rossz idõ esetén, Sárvár vagy Pápa, fürdés.

Október 2-án Klubnap 17 órától.
Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.

10-én Klubnap 17 órától.
Kirándulások és szüreti felvonulás értékelése.

Boros Gyula elnök
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Nyitragerencsér 2003. augusztus 30-31.
„Békét adj szívünkbe, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!”

Anno 1113
- Távol-kelet: Kambodzsában megszületik II. Szurjavarman, az Angkor

Vat (a Khmer dinasztia által épített hindu templom) építõje. 
- Afrika: az Ifei királyság felemelkedésének kezdete Nigériában.
- Nyugat-Európa: II. Rogerius Szicília hercege megszerzi Calabriát.
- Magyarország: I. (Könyves) Kálmánt az 1113. évi zobori oklevél

„Victoriosissimus Rex” (Leggyõzedelmesebb király)-ként említi uralkodásá-
nak 8. évében. Ugyanitt esik szó egy bizonyos „Villa Grincha” nevû Nyitra
melletti településrõl is. A falu ma is él: Nyitragerencsér.

Ha megnézzük a térképet, sõt vesszük a fáradtságot, és békésen végigjár-
juk a vidéket, rájövünk, miért is telepedtek le eleink a Zobor alján. Nyugatról
indulva a Nyitra folyótól a Zobor erdei a Csitári hegyek majd Ghymes várá-
nak romjaival koronázott hegység mentén jutunk el a Garam partjára, a Géza
fejedelem által alapított szentbenedeki apátság mai napig funkcionáló gótikus
kolostoráig. Mindent megtalálunk errefelé: halakban gazdag folyókat, vadban
bõ erdõket, a hegyek déli lankáin termõ szõlõket, és le, a Dunáig nyúló ter-
mõföldeket. 890 év békés munkája, átvészelt viharai alakították, csiszolták
össze az itt élõket. Megtanulták a túlélés technikáit. 800 év alatt sem halt ki a
szlovák nyelv, a kultúra csakúgy, mint a Trianon óta kisebbségben élõ ma-
gyarok szokásai s a nemzeti hovatartozás erõs köteléke. Furcsa, érdekes és
talán kissé egzotikus együttest alkotnak, ami - nemcsak elsõ ránézésre –
remekül mûködik mind a mai napig. 

A szentmise
A falu hívõ népe zsúfolásig

megtöltötte a gyönyörû kis egyha-
jós barokk templomot az ünnepi
szentmisén. Kõszeg és Almádi
testvérvárosi küldöttségének tagjai
is ott szorongtak a padsorokban, a
karzat alatt, ahol még akadt egy
talpalatnyi hely. Meghívott
vendégként lehettünk részesei a
helybéli mindennapok életének. A
két nyelven elmondott szentbeszéd
hidat vert a régvoltak, a ma élõk és
a majdan születõk között. Az õsök
együttes munkálkodását példaként
állítva a jelen embere elé s arra bíz-
tatva, hogy mai tetteikre az utódok
méltán lehessenek büszkék.
Szívbe markolóan szállt az ének,
megadva az elõttünk álló nap
ünnepi hangulatát, s verõdött visz-
sza a fából faragott paraszt-barokk
oltár Szent György szobráról:
Békét adj szívünkbe, békét csalá-
dunknak, békét nemzetünknek,
békét a világnak … 

A mûsor
Gazdag mûsort állítottak össze a szervezõk. Nyitásként mazsorettjeink a

szlovák fúvós együttessel karöltve igazán kitettek magukért. A faluháza
meglepõen tágas színháztermében fellépõ csoportok igen széles skálán
mozogtak. Rézfúvósok, country tánccsoport, operett egyaránt jelen volt a szín-

padon. Legyünk egy kicsit részre-
hajlóak: versmondó gyerekeink,
balatoni népdalokat elõadó
„asszonykórusunk” osztatlan sikert
aratott. A helybéli amatõrök fer-
geteges lakodalmas elõadását a
közönség spontán tetszésnyilvánítá-
sai remekül kiegészítették. Együtt
éltek, énekeltek a pódiumon
lévõkkel. A hangulatról talán csak
annyit, hogy néha úgy éreztem, egy
Menzel film kellõs közepébe csöp-
pentem, és talán még a jó öreg
Hrabal is ott támasztotta a falat az
ajtó mellett…

Mindenhol van egy hely
Egy hely, ahol az ember igazán

otthon érzi magát. A községházától
kétlépésnyire, egy õsöreg, rozzant
parasztház tenyérnyi udvarán a diófa alatt vadászok fõzték kondérban a
vadgulyást (Kissé más volt, mint amit megszoktunk, de – Istenem – ahány ház
annyi szokás.). Mint tudjuk, halász-vadász egy tõrõl fakad és csak látszólag
áll távol egymástól víz és erdõ, puska és horog. Így nem csoda, hogy ott ragad-
tunk. A gulyás remek volt, a szakácsok ismerték az összes, böcsületes, ilyen
alkalomra rendelt nótát, hát velük maradtunk. Mit tesz Isten, lassan-lassan az
egész egybetartó társaság (helyiek, vendégek) itt kötöttek ki. Egészen különös
bája van annak, ha az ember úgy énekli el a Csitári hegyek alatt kezdetû nótát,
hogy kissé odébb, a feje felett tényleg ott magasodik a Csitári hegy. Az aztán
már igazán részletkérdés, hogy egy másik nóta kapcsán fokos helyett csak egy
kis balta akadt meg a mestergerendában…

Szubjektív befejezés
Két nap kimerítõ, de nagyon kellemes, élményekkel teli eseményei után,

így késõ este nem tudok – és nem is akarok – objektív beszámolót írni. 
Kedves Gerencsériek! Köszönöm – bátran mondhatom – mindannyiunk

nevében a meg nem ismételhetõ napokat. Fekete Istvánt idézve: „Vannak
napok, amik nem múlnak el soha.” 2003. augusztus 30-31.-ét, ott fenn a Zobor
alján idesoroljuk! Örülünk és köszönjük, hogy részesei lehettünk az
ünnepeteknek. N.F.

Fotók: Silló Piroska
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Tisztelt Szerkesztõség! „Egész-ségünkért”!
A természetes gyógyítás hagyományainak felélesztése

Balatonalmádiban – kitekintéssel. 
2003. október 4. – Pannónia Kulturális Központ

A Lap legutóbbi, augusztusi számában olvastam a város turisztikai
koncepciójának gondolatairól. Örülök hogy készül, és nagyon okos-
nak tartom a felhívást, hogy az „Almádiban érintettek” mondják el a
rendkívül fontos kérdéskörrel kapcsolatos véleményüket. Magam sok
évtizedes itteni kötõdésem s építész-urbanista ismereteim alapján
fejtem ki az alábbiakban véleményemet.

- A turisztikai koncepció közölt vázlatos leírásában foglaltakkal
lényegében egyetértek. A  gazdasági vonatkozású részletekre itt nem
kitérve egyetlen, a várost mégis minden részletében érintõ kérdést
szeretnék kissé körüljárni.

- Egy alapvetõ dologban azt hiszem kivétel nélkül mindenki, aki a
várossal bármilyen kapcsolatban van, egyet tud érteni: Balatonalmádi
mindenekelõtt üdülõhely, s ezt minden más szempont fölé-elé kell
helyezni, ezt megváltoztatni nem érdemes, és nem is szabad. A város
mûködésének, fejlesztésének minden lépését az üdülõhely-mivoltnak
kell alárendelni.

- Balatonalmádi üdülõváros jellegét nagyon sok csodálatos
adottsága tudja hosszú távon biztosítani. Valamennyit itt fel nem
sorolva én kiemelten zöldterületeit szeretném említeni, melyek nem
csak dombos-hegyes hátterét, hanem a város minden régi és új
beépítésû részletét meghatározóan uralják. Nagyon gondozottak a
kertek, csodálatos élmény az Öregpark természetvédelmi területe és
végig a vízpart. Olyan igazán üdülõhelyi élményeket kínálnak ezek.
– Sajnos, sok helyütt az utóbbi évtizedek „beavatkozásai” nem voltak
erre tekintettel: rendezési tervek indokolatlanul széles utcákat valósí-
tottak meg fásítás nélkül, másutt a parkolók, a közösségi területek ren-
dezése számtalan fahelyet „kínál” még, fásított útvonalak kipusztult
fáit senki nem pótolja. Sok helyütt a nagyvárosok „faltól-falig”
burkolt, fátlan, sivár rémképe sejlik.

- Nagyon fontos volna, hogy illetékesek próbáljanak ilyen szem-
mel végigjárni a városon. Biztos, hogy önkormányzati kezdeménye-
zéssel nagyon sok tulajdonost mozgósítani lehetne az utcák fásítására,
illetve iskolák, társadalmi szervezetek, a városban élõk és az itt
üdülõk részesei lehetnének a közterületek fásításának. Hadd váljon
unokáink számára a város minden része az Öregpark méltó foly-
tatásává!

- Ha már a természetvédelmi területekrõl esik szó, szeretnék költõi
kérdéseket feltenni így, a nyilvánosság elõtt: miért tûrjük mi
Almádiban üdülõk, hogy a kikötõ felé vezetõ úton a nagyszerû ját-
szóteret övezõ gyepen parkolnak a gépkocsik? Miért mennek el a
közterületekért felelõs illetékesek szó nélkül, amikor a Maya-
cukrászda elõtt egyszerre 12 autó (!) is a gyepen tartózkodik? Miért
nem teszünk meg mindent azért, hogy Almádi minden része méltón
barátságos, gondozott üdülõterület legyen?

Ágostházi László DLA
építészmérnök, városépítész

Balatonalmádi 100 évvel ezelõtt
virágzó gyógyfürdõ volt, melynek alapját
a természetes gyógyítás, nevezetesen a
Kneipp-(víz)gyógyászat, a Rickli féle
napfürdõ és a Lahmann táplálkozás-
terápia adta. 

Tõlünk nyugatra e terápiák ma is
közkedveltek, és egy-egy település ven-
dégforgalmát növelik. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a természetes gyógyítás hagyo-
mányainak felélesztése Balatonalmádinak
– szezont hosszabbító új vendégkört hoz.
Természetesen idõ és pénz kell hozzá. 

A SANKI Magyarországi Egészség-
megõrzõ Tudományos Egyesület Balaton-
almádi csoportja– az Almádiért Köz-
alapítvány és Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának támogatását élvezve- a
Holisztikus Oktatási Központ és a Magyar
Természetgyógyászok és Életreformerek
Egyesületének közremûködésével egy
újszerû rendezvényt kíván Balaton-
almádiban meghonosítani. 2003. október
4-én, szombaton egy egésznapos program
„a természetes gyógyítás hagyományai”
témakörben kínál ismerkedési lehetõséget
minden kedves érdeklõdõnek.  

Neves orvos-természetgyógyászok,
természetgyógyászok ismeretterjesztõ
elõadást tartanak, s mûvészek segítik, szí-
nesítik tevékenységükkel e napot:
a természetes gyógymódok jelentõsé-
gérõl, az elemterápiákról, méregtelení-
tésrõl; a mozgás, masszázs és az izületi
kimozgatások szerepérõl; a hagyományos
kínai orvoslás elemei  a magyar népgyó-
gyászatban témakörben; „érzelmeink a
betegségek hátterében” - a lelki méregte-
lenítésrõl; az érzelmi harmóniát, egész-
séget elõsegítõ SANKI jógáról, a festmé-
nyekben rejtõzködõ gyógyerõrõl, a szín-
terápia jelentõségérõl; a zene gyógyító
erejérõl.

Az elõadások mellett a nagyközönség
a gyakorlatban is megismerkedhet a ter-
mészetes gyógyítás különbözõ válfajaival,
kedvezményes állapotfelmérések, gyó-
gyítások igénybevételével. 

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó
termékek vásárlási lehetõségét is megte-
remtjük.

Várjuk mindazon Balatonalmádi és
környékbéli természetgyógyász jelentke-
zését is, aki a kedvezményes ill. ingyenes
gyógyítások között felajánlja együttmû-
ködését, közremûködését, valamint azon
vállalkozók jelentkezését is, akik az egész-
séges életmódhoz kapcsolódó termékek ér-
tékesítésével hozzájárulnának a rendez-
vény sikeréhez.

(A részvételi feltételekrõl a 20/9264-325-
ös telefonon érdeklõdhet.)

Az Almádiért Közalapítvánnyal közö-
sen ez alkalomra kiadjuk – az általa
kezdeményezett – Almádi Füzetek 2. ki-
adványát: „Balatonalmádi gyógyfürdõ”
történetét.

A rendezvény a nagyközönségnek szól.

Minden kedves érdeklõdõt tisztelettel
és szeretettel várunk. Részletes program a
rendezvény elõtt 2 héttel ismeretes lesz,
jegyek elõvételben a szervezõknél, vala-
mint a Pannónia Kulturális Központ
Könyvtárában ekkortól már kaphatók. 

Megköszönve figyelmüket és részvé-
telüket annak reményében, hogy Balaton-
almádi életében a régmúlt sikereit idézõ
rendezvény létrehozásával közösen egy új
szemléletet indíthatunk el, 

Tisztelettel 
Silló Piroska 

természetgyógyász,
szervezõ

Az ellentétek városa Balatonalmádi?
Népszerûtlen dolog, de meg kell tenni, és ki kell

mondani, hogy almádiban lakók és nyaralók nem
kis hányada meglehetõsen egyénileg értelmezi a
rendeleteket, tõrvényeket. Az értelmezés lényege,
hogy Önmagára nézve semmiféle kötelezettséget
sem jelent, másoktól viszont maximumot várja el.
E rövid bevezetõ után nézzük a tényeket.

Kezdem a szemeteléssel. A városban biztosított
szervezett szemétszállítás, ennek ellenére a város
külterületén egyre több szemétkupac jelenik meg.
Megtalálható a kommunális hulladék, a használa-
ton kívül helyezett háztartási gép, de van veszélyes
hulladék, pl. akkumulátor, permetszer és foly-
tathatnám tovább. A másik formája a szemét-ára-
datnak, amikor a belvárosban elhelyezett kis hul-
ladékgyûjtõbe illetve annak környékére rakják le
szemetüket a városból távozók. A harmadik for-
dulat, amikor a magánszemélyek kiürített kukáiba
pakolják felebarátaink saját szemetüket.

Bár a köznyelv a viráglopást nem minõsíti bûn-
nek, azért valahol meg kell húzni a határt. Nagyon
elterjedt és bevett szokássá vált, hogy a közterület-
re kiültetett virágokat egyesek laza egyszerûséggel
tövestõl kiássák és elviszik. A város százezreket
költ virágokra, hogy vonzóvá tegye a közterületet,

és az eredmény egy virágokkal hiányosan beül-
tetett ronda, gondozatlannak tûnõ terület. Ugyanez
a helyzet a buszváróknál, valamint a virágtartókba
ültetett virágokkal is. 

Nagyon sokan összekeverik a nyaralást és
pihenést, a vandalizmussal, a közbotrányokozás-
sal, azzal a felkiáltással, hogy ö most szórakozni
jött. 

Mielõtt azt hinné a kedves olvasó, hogy
almádiban mindenki csak kárt okoz, had írjak
azokról, akik fáradságot, idõt nem kímélve dolgoz-
nak, hogy városunk épüljön, szépüljön.

Mint képviselõ a nap minden szakában meg-
fordulok a város különbözõ pontján, és sokszor
meghatódva látom, hogy dolgos kezek miként
varázsolják tisztává környezetüket. Reggel hatóra
körül, egy tisztességben megöregedett néni söpri a
járdát, az utat, és nem nézi azt, hogy ez már nem
az õ része, takarít, mert így nevelték. Idõs bácsi
szintén kora reggel, mert Õ is így szokta meg,
kaszálja az árokpartot, megjegyzem lehet, hogy
nem is az Ö feladata, - „de hát magas volt a gaz
nem jöttek levágni, hát levágtam, „- mondja
nekem, és hozzáteszi – „ugye így szebb”. Az Esze
Tamás utcában lakók, nyaralók egy része azzal

keresett meg, hogy az ott lévõ ronda rozsdás kor-
látot lefestenék, ha lehetõség lenne, arra, hogy a
szükséges festéket megkapják. A kérés annyira ter-
mészetesnek tûnt, hogy a festékkérdés pillanatok
alatt megoldódót, és nem telt el egy hét a korlát
lefestve vigyázza a biztonságos közlekedést, és
jelzi, hogy az összefogás a jó ügy érdekében
mindig sikeres. Máshol is vannak rozsdás korlá-
tok, de ott csak addig jutottunk, hogy a kedves
lakók telefonon jelzik: az önkormányzat arra sem
képes, hogy lefestesse. Biztosra veszem, sok
helyen, az én tudtomon kívül is, komoly munkát
végeznek, idõsek, szülõk, és gyerekek, ezt
szeretném megköszönni. El kell érni, hogy váro-
sunkat a sajátunknak tudjuk, mert a sajátjára min-
denki sokkal jobban vigyáz.

Meggyõzõdésem, hogy egymásra mutogatással
nem megyünk elõre, de minden jó ügyért össze-
fogásban partner vagyok, és leszek, bízva abban,
hogy a címbeli megfogalmazás aktualitását
veszítse.

Balatonalmádi 2003. augusztus 22.
Balogh Csaba

Szociális bizottság elnöke
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Almádi lány sikere a füredi Anna-bálon
A Balatonfüredi Napló tudósítójaként régóta ismerem Sarusi Gyöngyit,

akirõl férfi kollégáim már a bál elején ekképp fogalmaztak: minden moz-
dulatában benne vagy a lágyság, a kedvesség, eleven kisugárzása van,
ugyanakkor nehezen lehet házsártosnak elképzelni. Megnyerõ a modora,
s jó társalkodó partner, emellett csínos is. Másokra nézve bántóan így is
lehetne mondani: több van benne, ami másokból hiányzik, s kevesebb,
ami sokakban feleslegesen megvan. 

Talán nem is dodonai a definiálás, de ha már sok hölgy hozzájárult az
ezredforduló nõi típusának elszürkítéséhez, így aztán valóban felkelti a
férfiak figyelmét az olyan üde jelenség, mint Gyöngyi.

- Tõsgyökeres Almádi vagy? 
- Veszprémben születtem, de Bé-

késcsabán nõttem fel. A fõiskolás
évek alatt laktam itt egy rövid ideig,
akkor szerettem meg a várost. A
fõiskola után Pestre költöztem, a szü-
leim pedig ide. Amikor csak tehetem,
itthon vagyok velük. Ha megtalálom
életem párját, itt szeretnék letelepedni.  

- Mivel foglalkozol szívesen?
- Szeretek olvasni, csavarogni, utaz-

ni, ha idõm engedi aerobikozni járok.
Nagyon szeretem a gyerekeket, ezzel
kapcsolatos a munkám is, óvónõ va-
gyok. Hivatásomnak tekintem, de sze-
retnék továbbtanulni, pedagógia sza-
kon, mert hiányzik az új ismeretek
szerzése. 

- Ki kísért el az Anna-bálba?
- Születésnapi meglepetés volt az

édesapámtól. Csak a bál elõtt két hét-
tel tudtam meg, hogy megyünk.
Természetesen nagyon örültem neki,
mert kíváncsi voltam a híres füredi
Anna-bálra. Az elsõ gondolatom az volt, ami a legtöbb nõnek: mit is fogok
felvenni? Végül egy szerényebb kisestélyi ruha mellett döntöttem.

- Amibõl látszott, hogy egyátalán nem a bálkirálynõi címre törekedtél…
- Igen, nagy meglepetés volt az is, hogy az elsõ tízbe kerültem. Valóban, akkor

báli ruhát kellett volna kölcsönözni, báli frizurát, sminket készíttetni, de örülök,
hogy ennek ellenére is sikerült. Meglepõdtem, mert nagyon sok szép lány volt
ott, szebbnél szebb ruhában. Gondolom, sokan közülük bíztak a sikerben.

- Hogyan tudtad meg, hogy fel kell állnod a színpadra?
- Odajött hozzám valaki, és annyit mondott, hogy menjek fel a bálterem

végéhez. Nem is gondoltam miért, csak az lett gyanús, amikor felértem,  már
állt ott kilenc lány. Nagyon meglepõdtem. 

- A színpadon megfordult a fejedben, hogy akár bálkirálynõ is lehetnél? 
- Arra sem számítottam, hogy benne lehetek az elsõ háromban. 
- Jól érezted magad a bálon? 
- Igen. Jól éreztem magam, sokat táncoltunk, nagyon tetszett a Debreceni

Táncstúdió mûsora.
- Jövõre is elmennél?
- Gondolkoztam rajta. Ha lehetõségem lesz, igen. P.T.V.

Hattyúbál 2003
Lassan vége a 2003. évi nyári szezonnak. Jólesik visszaemlékezni az elmúlt

tavasz és nyár kulturális eseményeire. Az Almádiért Közalapítvány – mint a
város kulturális programjainak szervezésében, illetve támogatásában aktív
szerepet vállaló szervezet – nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik e
rendezvényfolyam – Téltemetõ-Tavaszköszöntõ, Városi Gyermeknap, Jóté-
konysági Koncertsorozat a „Szépkoruakért”, Hattyúbál, Péter-Pál Napi
Vigasságok, V. Országos Népi Kézmûves Kiállítás és Pályázat, III. Országos
Mazsorett Találkozó, Almádi Napok, Balaton Tárlat, „Régi Zene” koncert-
sorozat - létrejöttéhez segítséget nyújtottak.

A Közalapítvány idei legnagyobb szabású rendezvénye a Hattyúbál volt.
A bálon közel 150 vendég vett részt, és érezte jól magát. Városunk és a

környék adakozó kedvû polgárainak köszönhetõen több, mint 100 értékes
tombola ajándékot sorsoltunk ki, és pénzügyi támogatások is érkeztek szépen. 

A bál programja rendkívül gazdag volt. A Várpalotai Fúvószenekar, Völler
Adél és tanítványai, a Bonita Táncegyüttes, a hastáncosok fellépésén túl a helyi
amatõr mûvészeti csoportok – Hattyú Mazsorett Csoport, Vörösberényi
Népdalkör, Balatonalmádi Városi Vegyeskar, az Acro-Dance SE táncosai, a
balettosok - közremûködése is színesítette az estet.

Talán nem is kell mondanunk, milyen fontos, hogy ezek a csoportok mûköd-
hessenek, értelmes elfoglaltságot nyújtsanak a tagoknak, és szívbéli
gyönyörûséget szerezzenek a közönségnek. Nem véletlen tehát, hogy a bál
bevételébõl a költségek finanszírozása után fennmaradó összeget idén a kuratóri-
um közöttük fogja elosztani.

Sajnos – éppen a gazdag báli program miatt – ez az összeg kevesebbre sike-
redett, mint amennyire számítottunk, ezért továbbra is köszönettel fogadjuk a
csoportok támogatására szánt adományaikat.

Végül – kellemes kötelességünknek eleget téve – név szerint is köszönetet
mondunk azoknak, akik a bál sikeréhez bármivel is hozzájárultak:

Dr. Pozsgai Imre Tanár Úr, Nagy Jenõ és Dr. Bóka István Képviselõ Urak, Pandúr Ferenc
Polgármester Úr, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Molnárné Prerus Zsuzsa, Boros
László, Markó Rafaelné (Ottilia), Silló Piroska, Tari  Tibor és a Pannónia Mûvelõdési Központ
dolgozói, Végh Tamás, Szebényi István, Kovács Istvánné (Marika), Sári Jánosné (Marika),
Fábiánné Sárai Anna, Holpert Dezsõné, Dankó Friderika, Cz. Tóth Hajnalka, Fábián László,
TRADEORG Nyomda (Tóth Zoltán üv.), Geoprosper Kft. (Szakály Áron üv.), CBA Üzletközpont
(Polyák Sándor üv.), Tempo ABC Balatonalmádi, Fórum Üzletközpont Balatonalmádi, Fanny
Cukrászda (Tóth Katalin üv.), Royal Cukrászda Balatonfüred (Böcskeiné Vankó Katalin),
Mozart Cukrászda Vörösberény (Szóládi Ferenc), Kun Lászlóné, Non-Stop ABC (Borbács
Tibor), Mohos Róbert és péksége, Kék Madár Könyvkereskedés, Háztartási és Festékbolt
(Mógor Dénes),  Cleopátra Szépségszalon (Lovasné Dörfner Katalin, Obermayer Mária,
Cseresnyés Anikó), Príma Parfüm és Príma Panzió (Rendes Ferenc és neje), Obermayer Bt.
(Obermayer Zoltánné), a Baross G. u. 5. sz. alatti Kínai Üzlet, Bartha Zoltánné Fésûs és
szarumûves, Clívia Virágüzlet (Lovas Jánosné), Borostyán Virágüzlet (Takácsné Pór
Bernadett), Koch Eszter, Zabó Gyula és neje, Veszeli Lajos, Hoffmann Józsefné, Fürtös
Lászlóné, Pogasics Istvánné, Kucserkáné Moravcsik Katalin, Kucserka Tímea és Tamás,
Duna Eszter, Duna Anna, Varga Borbála, Nagy Gergely, Gubicza Diána, Nagy András fafaragó,
Gombási Tamás famûves, Dr. Kardos Józsefné, Dr. Kopár István, O’Rising Fodrász Szalon,
Kozmetikai Szalon Balatonfûzfõ, Szépségtorony dolgozói (Bényi Ildikó és Frics Márta), ROLL-
STAR Árnyékolástechnikai Kft., SÁ-GÁ VITEKI KFt. (Sári János üv.),  HO-KE Bt. (Kerekes
Csaba üv.), Kolti Helga színmûvésznõ, Pártai Attila és két növendéke, Hégely és Társa Kft.
(Hégely Sándor üv.), a Balatonalmádi Posta dolgozói, Milos József fotómûvész, Polgár Attila,
Fülöp Sándor festõmûvész, Dobos Lajos festõmûvész, Pénzvarázs Kft. (Polyák István üv.),
Polyákné Végh Márta, Vörösberényi Lovas Egyesület (Szentesi István), Szentesiné Brazsil
Mária, Peiso-Tours Kft. (Bereczki Zsolt üv.), Rózsakert Vendéglõ (Levelesi Béláné), Betti ABC
(Varga Erzsébet), Halászkert Vendéglõ (Báder Józsefné), Konyhastúdió (Kékesi Erika),
Balatonalmádi Városi Vegyeskar, Vörösberényi Népdalkör, Hattyú Mazsorett Csoport, Balett
Csoport, Acro-Dance SE, a Vörösberényi Kulturház Néptánccsoportja, Anita Horgászbolt,
Sporthorgász Egyesület Balatonalmádi, Laci Cipõbolt, Ági Papír-Írószer-Játék Üzlet, Nyúl
Csabáné, Mentes Tiborné (Manna Lakástextil), Csokréta Virág-Ajándék Üzlet, Porció
Vendéglõ (Kutics Balázs), Halásztanya (Mógor Dénes), Pireus Étterem, Borkert, Keresztes
Vendéglõ (Keresztes András), Pinkóczi Csárda (Albert Ervin), Budai Sándorné, Nagy Lajosné
(Háztartási és Festékbolt), Jutka Butik (Németh Ernõné), Németh Tamás, Globus Csárda
(Drexler Ferenc), Pozsgai Nándor és Társa (Nõi és Férfi Fodrászat), Kokas Endre (Gumi-klinika),
100 Ft-os Bolt, Floidl Imréné, Pékmester-Biscuits Kft. Balatonkenese (Gyenge Katalin üv.),
Tóth Józsefné (CPU Számítástechnika), La Villa Pizzéria és Étterem (Szentesi Andrea és
Kovács Mihály), Szõlõsiné Séllei Katalin keramikus, Nemes Péter, Öböl Tv, Prosit 2002 Kft.
(Kapus István üv.), Erdõs Sándor.

Reméljük, hogy a következõ Hattyúbálon valamennyien újra találkozunk!
Az Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület (8220 Balatonalmádi,

Móra u. 5.) köszöni támogatóinak, hogy jövedelemadójuk 1%-át felajánlot-
ták. A 2002. évben  befolyt 109 736 Ft-ot nyugdíjasok, gyermekek és kis
jövedelmûek természetjáró rendezvényeken (gyalogtúrákon, tájékozódási
versenyeken) való részvételének elõsegítésére, elsõsorban különjárati
autóbuszok költségének fedezésére fordítottuk ill. fordítjuk. Ezen belül hoz-
zájárultunk a balatonalmádi Családsegítõ Szolgálat kirándulásainak költ-
ségeihez, valamint nyugdíjasaink budapesti színházlátogatásához is.

Reméljük, a jövõben is támogatnak bennünket. Adószámunk 18914836-1-19.

Asztalitenisz és Karate hírek
A 2001-2002 idényben az asztalitenisz csapatunk a Veszprém városi és környezõ

települések csapatbajnokságában indult elõször és a 2. helyezésével kivívta az indulási
jogot a megyei csapatbajnokságban. Így a 2002 õszi és a 2003 tavaszi idényt a
megyeiben játszottuk végig. A Nyúl Christian, Berendi Gábor, Bakonyi József,
Kálóczi Gábor, Nyúl Csaba felállású csapat újoncként több csapatot is maga mögé
utasított és több szoros vesztett mérkõzés után a 7. helyen végzett. A csapat ifjúsági
reménysége Nyúl Christian a kötelezõ ifjúsági mérkõzéseit sorra nyerte és a felnõtt
mérkõzéseken is kimagaslóan szerepelt. Így a csapat legeredményesebb játékosa lett.
Christian augusztus 4-15-e között Budapesten a BVSC-ben edzõtáborozhatott,
Magyarország férfi legjobb asztaliteniszezõivel, a Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának támogatásával. Mivel a csapatunkra ráférne még az erõsítés és tudomá-
som van róla, hogy városunkban vannak olyan asztaliteniszt szeretõ kedvelõ emberek,
akik már bizonyították tudásukat ebben a sportban, kérem segítsenek abban hogy
Almádiban ennek a gyönyörû sportágnak még magasabban ragyogjon a csillaga.

Klubunk másik szakosztálya a Karate Szakosztály régi múltra tekint vissza. Idén
ünnepeljük fennállásunk 20. évfordulóját. Ilyenkor szokás számvetést tenni.
Különbözõ statisztikai adatokkal elõállni, azzal a több száz kisgyerekrõl akik ma már
felnõtt családos emberek és akiknek valószínû hogy csak egy számít, az hogy többek
között e sportnak is köszönhetik, hogy helytállnak a mindennapjaikban. Ezért ezúton
köszönöm meg magam és mindazok nevében akik 1983-2003-között e klub sportolói
voltak, Mikóczy Károly vezetõ edzõnek és Gáspár Imre edzõnek az eddig közösen
eltöltött 20 évet. És nem utolsó sorban Balatonalmádi Város Önkormányzatának,
valamint a Györgyi Dénes Általános Iskolának, mely 20 éven át folyamatosan part-
nerünk volt és mindenben segítette a munkánkat. Ezúton kérek minden sportot ked-
velõ családot, hogy gyermekeik jövõje érdekében feltétlenül keressenek fel a gyer-
meküknek leginkább testre szabott sportkört, melyben testi és lelki erõt kapnak az
egész éves megerõltetõ tanuláshoz. Nyúl Csaba, Klub elnök
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HELYREIGAZÍTÁS!
Lapunk 2003 évi VIII. számában megjelent „75 éve volt a Balatoni Kultúrnap”

címû ismertetésben elõfordult  két hiba miatt kell elnézést kérnünk a tisztelt
olvasótól. Egyik hiba az, hogy 1998 óta (nem pedig 1995) látható az eredeti felirat.
A másik hiba a felirat szövege. Az újságban megjelent szöveg a Veszprémi Hírlap
korabeli  híradásából származik, amit nem ellenõrzött le a helyszínen a cikk írója.
Az emlékmûvön a következõ felirat olvasható: „Magyar emlékezz elnyomatás alatt
sínylõdõ testvéreidre.” Tanulság: ha egy mód van rá még az írásosa forrást is
ellenõrizni kell.  Azt sem zárhatjuk ki, hogy eredetileg  a korabeli újságban megje-
lent szöveget szándékoztak kõbe vésni, de valamiért késõbb  megváltoztatták.
Természetesen ez nem menti hibánkat. Szerkesztõség

Egy kis gasztronómia…
is szerepel abban a programban, amelyre szeretettel hívja a város minden érdeklõdõ
lakosát a Balatonalmádiban élõ kis lengyel közösség.

Vidám nyárbúcsúztatót szervezünk, kicsit eltérve a hagyományoktól. Budapest II.
kerületének Lengyel Önkormányzata velünk karöltve egy kis nemzetközi piknikre
készül, hogy magyarok és lengyelek együtt szórakozzanak, no és persze játszva kós-
toljanak bele egymás kultúrájába. 

Célunk többszörös, hiszen szeretnénk, ha a fõvárosi vendégeink betekintést
nyernének Almádi szépségeibe, nevezetességeibe. A kis közösségünk tagjai más
lengyelekkel is beszélgethetnének anyanyelvükön, megoszthatnák magyarhoni
tapasztalataikat. Balatonalmádi lakossága pedig új barátságokat szõhetne, új kap-
csolatokat építhetne ki.

Ahhoz pedig, hogy mindez ne öltsön szárazon hivatalos jelleget, a lengyel konyha, -
és filmmûvészet szellemeit hívjuk segítségül az alábbi elgondolás szerint:

Szeptember 27-én (mely egy szombati nap) találkozzunk a felhagyott vöröskõ
bányában létrehozott Bemutatóparkban. Itt kerül sor a szabadtéri ételkóstolóra, mely
(a korábbi céklalevest és bigost követõen) ezúttal a z.urek (ejtsd: zsurek) nevû leves
ízlelgetésébõl fog állni. (A pontos idõpont a cikk írásakor még nem tisztázott, kérjük
érdeklõdjenek a Tourinform irodában, tel: 88/59-40-80)

Azt bizonyára sokan tudják, hogy a lengyelek szeretik a tartalmas, szinte egytál-
étel jellegû leveseket. Amivel ma a vendégeink kedveskednek nekünk, helyieknek az
pont egy ilyen, savanykás ízû, pikáns étel. A recepthez hozzá lehet jutni, de csak az
kap belõle, aki személyesen részt vesz a kóstolón!

Evõeszközt, tányért és stb. a házigazdák biztosítanak, a kedves Almádiaknak csak
a gyomrukat és a jó hangulatukat, barátkozó kedvüket kell magukkal hozniuk!

Illetve aki akar, „fakultatív belépõdíjként“ 1 db (!) saját kertbõl származó gyümölcsöt
hozhat, hadd kóstolják meg a fõvárosiak, milyen finomságok teremnek nálunk!

Amennyiben az égiek nem vennének pártfogásukba bennünket és esne az esõ, akkor
sem kell szomorkodnunk, mert a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár termei befo-
gadják az éhes, de vállalkozó kedvû lengyel-magyar csoport tagjait.

17.00 órára amúgy is szeretnénk mindenkit a fent említett új intézmény falai közé
invitálni, hiszen a múzsák már türelmetlenek és elkezdõdik egy vidám lengyel film
vetítése. Természetesen olyan formában, hogy a csak magyarul tudók is megértésk
és élvezzék.  Elõtte rövid tájékoztatót hallunk Malgorzata Takácstól, a budapesti
Lengyel Intézet munkatársától.

Az elõadás alatt a  részvétel mellett a figyelemre is nagy szükség lesz, mert utána
kvízjáték következik, melynek nyertesei apró, de egyenesen Lengyelhonból hozott
tárgyakat, nyalánkságokat nyerhetnek!

Kérjük, hogy városunk lakosai tiszteljenek meg részvételükkel minket is és budapesti
vendégeinket is. Jó étvágyat, kellemes szórakozást, maradandó élményeket kíván

a Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Polak-Wegier dwa bratanki i do szklanki i do szabli
Lengyel-magyar két jó barát együtt harcol s issza borát
Ezt már régóta tudjuk. Szeptember 27-én gyakorolhatjuk is…

KÖZLEMÉNY
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ

SZERVEZET ELEGET TÉVE TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ezúton hozza
nyilvánosságra 2002. évi mérlegének fõbb adatait.

Bevételeink (ezerFt): tagdíj: 148, támogatások: 1071 (ebbõl városi önkormányzat:
529, magánszemélyek: 109, pályázatok: 433), rendezvényekhez hozzájárulás: 117 Ft,
kamatbevétel: 6. Bevétel tény:1 342 ezer Ft.

2002. évi kiadások megoszlása: anyag, tárgyi e.: 528, szolgáltatás 104, szövetségi
tagdíj: 35, szállítási költségek: 327, nevezési, részvételi díjak: 178, szállás, étkezés: 8,
bankköltség: 26, posta: 8, egyéb: 2. Összes kiadás: 1216 ezer Ft.

A pályázatokon elnyert támogatások hatására 2002. évben sikeresen közremûköd-
tünk a IX. Gyalogtúrázók Országos Találkozójának megszervezésében, valamint a
Balaton Konferencia megrendezésében Balatonalmádiban. Ennek emlékére a VMTSZ-el
közösen vöröskõ emlékpad létesült a Köcsi-tónál. 

Megtartottuk éves munkatervünk túráit, teljesítménytúráit és túraversenyeit,
egyesületünk alaptevékenységével összhangban. Tevékenységünk célja továbbra is az,
hogy elõsegítse az egészséges életmódra, a természet szeretetére való ösztönzést, s
ezekhez szükséges feltételeket biztosítsa.

GYÁSZJELENTÉS
Több mint félévszázadon át szolgálta Almádi, Vörösberény lakosságát 

Pataki József cipészmester,
aki augusztus 28. napján, 90 éves korában elhunyt.

Szeptember 1-én, a vörösberényi temetõben családi sírboltjában
helyezték örök nyugalomra.
NYUGODJÉK BÉKÉBEN!




