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Zsófia gyermekszanatórium 1911-ben épült strandja, 1945-ig mûködött. Az 1904-ben megnyitott Állami Elemi Népiskola épülete. A kéttantermes,
1926-ban bõvített épület, 1945. március 21-én bombatalálat következtében
megsemmisült.

A veszprémi Boór Lajos mézeskalácsos és gyertyaöntõ mester villája. 1985 évi
földrengés következtében megrongálódott és lebontásra került.

Gecsõ Lajos kereskedõ villája, egykor Almádi legszebb épülete volt. 1945.
március 21-én bombatalálat következtében súlyosan megrongálódott, késõbb
átépítésre került. Ma a Bajcsy-Zsilinszky u. 36 sz. alatt áll.

A Balatoni Yacht Club 1913-ban alakult Almádi Osztálya klubháza a csó-
nakkikötõben. Háttérben a nádas felett látható az épülõ új klubház.

A Kozarics György 1898-ban épült  üzlete, mellette a Remete patak hídjának
mellvédfala, háttérben a kápolna.

VOLT -  NINCS
(NÉHÁNY, MA MÁR NEM LÉTEZÕ ALMÁDI ÉPÜLET)

Schildmayer Ferenc
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4488 ÉÉVVEESS VVIISSSSZZHHAANNGG
Nehéz a negyvennyolcból enged-

ni, különösen akkor, ha csak negy-
venhét év telt el az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc óta. Nehéz
engedni, mert majdnem mindenki
máshogy élte meg. Másként élte
meg, másként emlékezik, mégis van-
nak közös jegyek mindkét oldalon.
Igen, az akkori barrikád mindkét
oldalán, mert akik ott voltak, valami
vak hittel hittek saját igazukban és
ezt továbbörökítették gyermekeikre,
unokáikra. Könyvtárnyi önigazolás,
vádirat, elemzés és értékelés mellett
is hitelesebbnek érzem a visszaem-
lékezéseket, mert nem minden szer-
zõ olyan, mint az egykori ellenállási
mozgalom partizánjai, és kései har-
cosai: minél inkább távolodunk a
tényleges eseményektõl, annál töb-
ben voltak kulcsfontosságú helye-
ken. Az angol történészek nem vé-
letlenül mondják egyes emlékira-
tokról azt, hogy „How-I-Won-the-
War”, azaz „Hogyan nyertem meg a
háborút”. Ennél is rosszabbak azok a
visszaemlékezések, amikbõl a lénye-
get felejtették ki!

Sietve szeretném leszögezni,
hogy az 1956-os forradalmi esemé-
nyeknek sem résztvevõje, sem szem-
tanúja nem voltam. Tízéves töpör-
tyûként - ma talán tinédzser tudatos-
ságnak mondanánk - legföljebb tét-
len szemlélõként lehetne jegyezni,
ha mindenre oda tudtam volna fi-
gyelni. De nem tudtam! Ezért marad-
tak meg bennem egyes mozaikok,
amik egyszer teljes képpé is összeáll-
hatnának, ha csak egy dologra kel-
lene koncentrálnom. Rosszabb pil-
lanataimban azzal védekezem, hogy
a Balaton partján még mindig sokat
nézegelõdünk, de keveset látunk...

*
Balatonszárszón éltem át a for-

radalmat, meg a szabadságharcot is.
Olyan rettenetes gyászzenét - Brezs-
nyev temetését leszámítva - azóta
sem hallottam a magyar rádióban,
mint akkor, bár 1956-ban se beszéd,
se dicsõítés nem szakította meg.
Iskolába menet hallottam Nagy Imre
beszédét - jobban mondva egyes
részleteit -, mert az emberek kirakták
a rádiókat az ablakba és zengett belé
az egész utca. A tartalmát akkor még
nem nagyon értettem - szüleim ma-
gyarázták el délután -, de arra határo-
zottan emlékszem, hogy ujjongott
mindenki, aki hallotta. Az iskolába
érve többen orosz nyelvkönyveket
égettek, amihez nem csatlakoztam.
Két okból sem: késõn értem oda és
becsöngettek már, no meg a könyve-
ket is jobban szerettem, mint osztály-
társaim. 

Az elsõ óra orosz volt, illetve lett
volna, ha a pár leckével elõttünk járó
tanárunk rám nem szól azt elsõ padban
mindjárt az óra elején: „Der Arbeiter
arbeitet - ponyimájes?” Azt hiszem
„ponyimáltam”, mert stílusosan azt
mondtam, hogy „Ja – da”. November
4-ig. Utána csak a „da” maradt...

Másnap reggel két osztálytársam
sürgõsen disszidált. Könnyû volt a

fõúton leinteni egy teherautót, ne-
kem csak a könyvek meg a tolltartó
maradt, amit az órák után vihettem el
a szüleikhez. Nem korholtak, nem
bántottak és nem is vádoltak. Bele-
nyugodtak a megváltoztatatlanba és
1957 január táján megmutattak egy
kusza kézzel írt levelet, amit az egyik
fiú Kanadából írt. Új család, új lakás,
külön szoba, meg színes televízió.
Azt hiszem négy évvel késõbb lát-
hattam fekete-fehér tévét elõször, azt
is húsz méterrõl, mert a kultúrházban
szalagkorlát óvta a készüléket a bá-
mész tömegektõl. Akkor egy forintot
kellett fizetni belépti díjként, de
nekem megérte. Kevés osztálytár-
sam kapott a szüleitõl egy egész
forintot ilyen hülyeségre. Akkori-
ban!

Abban a tévében nem beszéltek a
párizsi Pére Lachaise temetõben
felavatott 1956-os emlékmûrõl, a
párizsi kis magyar kolóniáról, meg
arról a kétszázezer emberrõl, akik
elhagyták az országot. A soproni
erdészeti egyetem nem véletlenül
ürült ki: aki nyugatra ment, rövid
idõn belül folytathatta tanulmányait
Oxford, Cambridge és London
egyetemein, de tárt karral várta õket,
Bologna, Harvard és a Sorbonne is -
Bécsrõl nem is beszélve. Még a
távoli Wales is sok magyart fogadott
be, függetlenül attól, hogy egyete-
mista, mûvész vagy iparos volt. Két
disszidált osztálytársamról azóta
nem hallottam, de a szomszédukból
késõbb disszidált két újabb fiú, akik
itthon mûegyetemisták voltak, a ka-
nadai Winnipegben viszont gabona-
kereskedõk. Nekik is lett tévéjük
rövidesen! 

Abban a tévében nem hallottam

semmiféle visszhangról 1956-tal
kapcsolatban. Még az orosz katonák
csatornakeresésérõl is csak otthon
suttogtak, amit váltig kérdezgettek
az öregebbektõl, mert szegény szov-
jet harcosok azt hitték, hogy a szuezi
válság megoldására érkeztek hoz-
zánk. A „Ggye kanal?” kérdésre sem
az apósom, sem édesanyám nem
tudott válaszolni, pedig akkor még
százvalahány kilométerre laktak
egymástól és csak annyi közük volt
egymáshoz, hogy mindketten beszél-
tek szlovákul. A szuezi csatornát vi-
szont egyikük sem tudta megmutatni
a közelben!

Pécsi Sándor színmûvészt viszont
többször láthattam abban tévében,
aki mindenféle szerepet játszott -
ráadásul parádésan - de arról nem
beszélt egyszer sem, hogy a Sztálin
szobor jobbkeze ott van elásva a
kertjében. Arra nem emlékszem,
hogyan jutott hozzá, de az biztos,
hogy 1956-ban szép szenvedélyesen
feldarabolták a Dózsa György úton
azt a ménkû nagy szobrot. Még a
fejét is körbehurcolták Pesten, pedig
nehéz volt vontatni. Jó harminc évvel
késõbb egy angol történelemkönyv-
ben láthattam megörökítve, azzal a
képaláírással, hogy „... a mérges
magyarok feldarabolták a  Sztálin
szobrot”. Nos, a korabeli média
megfeledkezett errõl a képrõl, az
átállt szovjet kiskatonákról ugyan-
úgy, mint az erdélyi visszhangról,
meg sok egyébrõl.

Akkoriban kezdtem bélyeget
gyûjteni. Az 56-os felülbélyegzett
hazai példányokat a borítékokkal
együtt pár éven belül el kellett dugni,
majd szüleim elégették õket.
Higgyék el: nem jókedvükben tették!

Egy nagyon keresett disznófejet for-
mázó vörös zászlós bélyeg például
sohasem jutott a gyûjteményembe -
Kassán láttam közelrõl, postatisztán
és több példányban. Jóval késõbb. A
görög posta által kiadott Nagy Imre
emlékbélyeget sem tudtam meg-
szerezni, csak egy külföldi kataló-
gusban csodálkozhattam rá. Volt
tehát visszhang világszerte, csak
hozzánk nem gyûrûzött be. Még az
ENSZ elé került Magyar Kérdés is
tabu téma volt, hacsak az „imperia-
lista mesterkedés” illusztrációjaként
nem bírálták itthon a korabeli újsá-
gok, meg a tévé. Mert az a tévé akko-
riban cefetül tudott bírálni.

Amikor történelmet kezdtem
tanítani a huszadik század negyedik
negyedében, csak a 19. századig
jutottam el. Mély empátiával megál-
dott igazgatóm jobbnak látta, ha csak
angol nyelvet oktatok. Fenemód ked-
veltem az eredeti forrásokat is fel-
használni, azok pedig magyar nyel-
ven kívül egyre inkább hoz-
záférhetõvé váltak más nyelveken is
- sõt más országokból is. Olyan igaz-
gató volt, akinek az egyik szakja
szintén történelem volt és még saját
édesapjának a meghurcoltatását is
elmesélte - de négyszemközt. Én
talán annyit tettem hozzá, hogy angol
nyelvû történelem-könyvekben há-
rom alkalommal fordulnak elõ a ma-
gyarok, ha egyáltalán elõfordulnak:
896, 1848 és 1956. Honfoglalás,
Forradalom, Forradalom és Szabad-
ságharc. Szomorú, de mégis igaz:
csupán ekkor kerültünk eddigi törté-
nelmünk folyamán globális rivalda-
fénybe!

*
A gimnázium megalakulásakor

amerikai delegáció érkezett Almá-
diba, hogy megtekintse a téglaraká-
sokat, amikbõl hat hónap múltán
gimnázium lesz. Nem osztották opti-
mizmusomat teljesen, de a jövendõ
iskolai könyvtárnak amerikai törté-
nelemkönyveket adtak ajándékba.
Nem zsákbamacskának szánták,
mert felütötték a végefelé és meg-
mutatták, hogy mi áll benne 1956-
ról. Azzal az óvatos felvilágosultság-
gal, amivel 1988-ban a mezei igaz-
gatók általában rendelkeztek, komó-
tosan végigolvastam a ránk vonat-
kozó részt, majd illendõen megkö-
szöntem. A „mégis elfogadja” kér-
désre, belémbújt a kis ördög és da-
cosan azt mondtam, hogy nemcsak
elfogadom, hanem tanítani is fogjuk.
Nem hittem már akkor sem az elõírt
egykönyvû diétában, kapóra jött az
alternatíva, különösen kitûnõ angol-
sággal megírva. Csupán annyit tet-
tem hozzá, hogy van egy hivatalos
magyar tankönyvi változat. Azok a
tehetséges tanulók, akik ide felvételt
nyernek, megérdemlik, hogy a té-
nyek másfajta magyarázatával is
megismerkedjenek. Majd õk eldön-
tik, hogy melyiket hiszik el. Azóta ez
a probléma már eldõlt. Hála Isten-
nek!

Czuczor Sándor
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A Képviselõ-testület  a város
megítélése szempontjából az
egyik legfontosabb témakört tár-
gyalta a strand- és városüzemel-
tetés rendszerének felülvizsgá-
latával. 

Valamennyiünk tapasztalata,
hogy az elmúlt évtizedben a
funkcióban lévõ önkormányza-
toknak nem sikerült olyan üze-
meltetési, illetve bérleti szerzõ-
dést kötnie a vállalkozókkal,
amely zavartalan, színvonalas
mûködést biztosított volna. Nem
megfelelõ a két feladat irányí-
tása a hivatal részérõl sem. A
lehetséges alternatívák közül – jó
néhány település pozitív tapasz-
talatait is figyelembe véve – a
saját üzemeltetés mellett döntöt-
tünk. Lesz városgazdája a tele-
pülésnek, akinek fõ feladata,
hogy munkatársaival és a Kom-
munális Kft-vel más szemlélettel,
más hozzáállással, a rendel-
kezésre álló pénzeszközök haté-
kony felhasználásával jó gazdá-
ja legyen városunknak.

Vitát váltott ki a strandi be-
léptetõ-rendszer további mûköd-
tetése. Javaslatot tettem a meg-
szüntetésére, ám vita után úgy
határoztunk, hogy ebben a témá-
ban számokkal és újabb érvekkel
alátámasztva a késõbbiekben ho-
zunk végleges döntést.

A lakók többségének korrekt
együttmûködésével megvalósult
a Kodály és az Erdõ utca útépí-
tése és a csapadékvíz-elvezetés,
köszönet az érintett ingatlantu-
lajdonosoknak a szolgalom biz-
tosításáért. Az Önkormányzat to-
vábbra is támogatja ezt a beru-
házási formát, legutóbbi ülésün-
kön módosítottuk rendeletünket.
Az önrész mértékét 25-rõl 30%-
ra emeltük, megtartva a helyi
adóból való leírás lehetõségét. A
város pedig éves költségvetésé-
nek minimum 1%-át tervezi e
költséghelyre. 

Megyei parlamenti képviselõ-
ink összefogásával, ismét a Par-
lament elõtt van az ún. Japán
hitel terheinek csökkentése, mely
természetesen érinti városunkat
is. (Még ha a megyei lap egyik
korábbi tudósításából ez ki is
maradt.) Az Idegenforgalmi Bi-
zottság támogató döntése után
bízunk a parlamenti jóváhagyás-
ban is. 
Balatonalmádi, 2003. október 2.

Pandur Ferenc 
polgármester

Néhány sor
az 11. hónapról
a Városházán

2003. szeptember

Önkormányzati hírek
Balatonalmádi Város Önkor-

mányzatának képviselõ-testülete e
havi soros ülését szeptember 25-én
tartotta a Városháza kistermében. 

A napirend elõtti felszólalások
között Dr. Hoffmann Gyöngyi, kép-
viselõasszony javasolta, hogy a Ba-
latonalmádi Sporthorgász Egyesület
pályázati kérelmével kapcsolatos
sürgõsség indítványt az idõ rövid-
ségére való tekintettel ne tárgyalja a
testület, javaslatát azonban elutasí-
tották a képviselõk. Balogh Csaba, a
Szociális Bizottság elnöke a város
vízhálózatának problémáira hívta fel
a figyelmet, különös tekintettel sza-
porodó csõtörésekre.

Pandur Ferenc, polgármester az
augusztusi ülés óta történtekrõl szóló
beszámolójában kiemelte a Kósa
György Városi Zeneiskola évnyitóját,
hisz idén az intézményben több mint
100 növendék kezdte meg zenei tanul-
mányait. Megemlítette még többek
között a szeptember eleji lovas tájé-
kozódási versenyt, valamint a berényi
szüreti felvonulást, majd tájékoztatást
adott a szelektív hulladékgyûjtést
segítõ pályázat eredményességérõl.

Almádi aktuális közbiztonsági
helyzetérõl szólva Grúber Sándor
rendõrkapitány a bûncselekmények
számának 7-9%-os csökkenésérõl szá-
molt be, kritika azonban, hogy más
Balaton-parti településekkel össze-
hasonlítva a városban nõtt a betöré-
ses lopások száma. A kapitányság
belsõ életében kényszerû változás is
történt, hiszen egy rendõr szabadsá-
ga alatt betöréses lopásban vett részt,
ezért azonnali hatállyal eltávolították
a rendõrség kötelékébõl. Az összes-
ségében eredményesnek ítélt nyári
hónapok után a rendõrség a polgárõr-
séggel együttmûködve már megkezdte
az õszi-téli szezonra való felkészülést.

A bizottsági jegyzõkönyvek elfo-
gadása kapcsán felvetõdött az ún.
„gombák” megszüntetésének lehetõ-
sége, illetve szó esett az önkormány-
zat által megállapított egységes bér-
leti díjak kiszabásáról is. 

Balatonalmádi Város 2003. évi
költségvetési rendeletének módosítá-
sa kapcsán a helyi adóbevételek idei
alakulásáról hallgattak meg beszá-
molót a képviselõk, melybõl kitûnt,
hogy szinte valamennyi adónem
esetében 90% feletti a teljesítés, ami
jónak mondható. A képviselõk kérdés
és észrevétel nélkül mondtak igent a
költségvetési rendelet módosítására.

A testület felülvizsgálta az intéz-
ményi alapító okiratokat, köztük a
Napközi Otthonos Óvoda, a Györgyi
Dénes Általános Iskola és a Tourin-
form Iroda okiratait. Az elsõsorban
adminisztratív változásokról szóló
elõterjesztést a képviselõk egyhan-
gúlag fogadták el. 

Ezt követõen a Szociális Bizott-
ság elõterjesztésében a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatát tekintették át a képvise-
lõk. 2007-tõl a törvény speciális
alapellátási feladatokat ír elõ az ön-
kormányzatok számára, mellyel ké-
sõbb részletesen foglalkozik majd a
testület. Az elõterjesztés tartalmazta

a rászorulók étkezési hozzájárulása
szorzójának emelését, melyet ellen-
vélemény nélkül fogadtak el a képvi-
selõk. 

Az ülés legfontosabb napirendi
pontja a strand- és városüzemeltetés
rendszerének felülvizsgálata volt.
Keszey János, képviselõ az összeha-
sonlító táblázatok és a kockázati
tényezõk vizsgálatát hiányolta az
anyagból, hasonlóan Dr. Hoffmann
Gyöngyi, képviselõasszonyhoz, aki
szintén elõkészítetlennek találta az
elõterjesztést. A városatyák többsége
azonban a döntés fontosságát hang-
súlyozta, hiszen a strandok ügyének
rendezése már nem halasztható to-
vább. Az ügyrendi javaslatot, misze-
rint vegyék le napirendrõl a kérdést,
elutasították a képviselõk. A szava-
zás elõtt az elõterjesztõ Pandur Fe-
renc, polgármester – több módosító
javaslatot követõen - visszavonta a
beléptetõ rendszer megszüntetésérõl
szóló javaslatát, azzal, hogy a Testü-
let az ügyet késõbbi idõpontban újra
napirendre tûzi. A két tartózkodás
mellett meghozott döntés szerint az
önkormányzat visszaveszi a városi
strandok üzemeltetését, így az októ-
berben lejáró vállalkozói szerzõdé-
seket nem hosszabbítják meg. No-
vember elsejétõl városgazda köz-
tisztviselõi státuszt hoznak létre, a
státuszt betöltõ személy feladata lesz
a strandok irányítása és mûködtetése. 

A Gazdasági Bizottság terjesz-
tette elõ Balatonalmádi Város Kör-
nyezetvédelmi Programját, melyet a
BFT Balatoni Integrációs és Fejlesz-
tési Ügynökség KHT készített. A
helyzetértékelést, stratégiai progra-
mot valamint az operatív intézkedé-
sek összegzését tartalmazó anyag
2003 és 2008 közti idõszakra üte-
mezve készült, az idõpontot azonban
képviselõi javaslatra 2004 illetve
2009-re módosították. A Gazdasági
Bizottság elnöke szerint a feladatok
megvalósítása csupán pénz kérdése,
Bálint Sándor a korábban elkülöní-
tett Környezetvédelmi Alap meglé-
tére hívta fel a figyelmet, mely össze-
get ezentúl az ilyen típusú feladatok
ellátására kell fordítani. 

A Miniszterelnöki Hivatal Nem-
zeti Területfejlesztési Hivatala véle-
ményezés céljából megküldte a
Balaton vízpart-rehabilitációs tanul-
mánytervének Almádira vonatkozó
tételeit. A testületi illetve a bizottsá-
gi javaslatok eltértek a hivatal ter-
veitõl, de a város bízik abban, hogy
országos szinten figyelembe fogják
venni a helyi érdekeket. A szavazás
eredményeként a képviselõk szeret-
nék, hogy a sportpálya elõtti partsza-
kaszon kikötõ létesülne, míg a hor-
gásztanya területén kialakítandó ki-
kötõ 50 helyett 100 férõhelyes lenne.
A MeH a Yacht Camping elõtti
területen sétány kiépítését javasolja,
melyet a testület 7 igen szavazattal
támogatott. 

A Balatonalmádi Sporthorgász
Egyesület sürgõsségi indítványa a
Széchenyi Terv pályázati lehetõsé-
gének kihasználásához kérte az ön-
kormányzat, mint területtulajdonos
hozzájárulását. Eredményes pályázat

esetén felújítási és fejlesztési felada-
tokat vállalna magára az egyesület,
melyhez nem kérte a testület anyagi,
csupán erkölcsi támogatását. 

Az egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendõ önerõs útépítésekrõl
szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálata kapcsán koncepcionális
döntést hozott a Testület, és utasítot-
ta a jegyzõt a rendelet-tervezet kidol-
gozására és a következõ képviselõ
testületi ülésre való elõterjesztésre. 

A polgármester illetményének és
költségátalányának megállapítása-
kor Pandur Ferenc érintettsége miatt
kivonult a terembõl, az ülés vezetését
Schildmayer Ferenc, alpolgármester
vette át. Dr. Hoffmann Gyöngyi,
képviselõ-asszony felszólalásában
kifejtette, nem tartja etikusnak, hogy
a polgármesteri juttatás emelése mel-
lett a testület nem foglalkozik a
képviselõi juttatás megváltoztatásá-
val, annak ellenére, hogy a törvényi
elõírás erre ugyanúgy vonatkozik. A
hosszas vita után meghozott döntés
szerint a polgármesteri illetményt
2003. június 1-e helyett 2003. októ-
ber 1-i hatállyal, a törvény által elõírt
mértékben megemelték. A törvény
szerint a képviselõ havi tiszteletdíja
(alapdíja), nem haladhatja meg a
helyi köztisztviselõi illetményalap és
a körzetközponti település esetén
2,8-as szorzóval számított összeget.
A képviselõ-testület e szorzathoz
igazítva állapította meg a képviselõk,
bizottsági tagok, bizottsági elnökök
és külsõ szakértõk tiszteletdíját
ugyancsak 2003. október 1-tõl.

A Polgármesteri Hivatalban dol-
gozó köztisztviselõk és ügykezelõk
részére 10%-os illetménykiegészí-
tést, a vezetõ beosztásúaknak 10%-os
vezetõi pótlékot állapított meg a
Testület.

A Pénzügyi Bizottság elõter-
jesztésében pót-elõirányzati kére-
lemrõl tárgyalt a testület, melyet
közvilágítási feladatokra fordítaná-
nak, hiszen a szolgáltató 10%-os díj-
emelése miatt megnövekedtek város
ilyen célú kiadásai.

A Damjanich u. 37. számú ingat-
lan telekrendezési ügyében a képvi-
selõtestület 800.000 forint összegû
árajánlatot fogalmazott meg és
fogadott el.  

A Baross Gábor u. 5-7. szám alat-
ti üzlethelyiség hasznosítása ügyében
a testület hosszas vita után elfogadta
az Abbázia Kft ajánlatát, mely szerint
az ingatlan területén cukrászda üze-
meltetését kezdené meg. Az elõter-
jesztõ Pénzügyi Bizottság javaslatát
megszavazva a testület 15 évre bérbe
adta az üzlethelyiséget havi nettó
80.000 forint bérleti díj fejében.

A testület a továbbiakban zárt
ülésen tárgyalt a Váth János díj ado-
mányozásának személyi kérdésérõl,
ingatlanértékesítési ügyekrõl, vala-
mint az év elején megalakult ad-hoc
munkacsoport tényfeltáró-jelenté-
sérõl. Ez utóbbiról lapunk következõ
számában adunk tájékoztatást.

A nyilvános ülésekrõl szóló jegyzõ-
könyvek megtekinthetõek a Város-
házán és a könyvtárban!

Vincze Eszter



2003 - OKTÓBER 5

Néhány nappal vagyunk túl az
idegenforgalmi szezonon, de a
szeptember végi napok idõjárása
még a nyárra emlékezteti az itt
élõket és a kései szabadságukat a
Balaton partján töltõ turistákat.

Sajnálattal állapíthatjuk meg,
hogy az elmúlt idõszak bûnügyi
statisztikája is mintha az idegenfor-
galmi szezonra emlékeztetne min-
ket Balatonalmádi város tekin-
tetében. 41 bûncselekményrõl ér-
kezett bejelentés hatóságunkhoz, és
a bûnesetek változatos formáival
találkozhattak kollégáim az eljárás
során. Az eltelt négy hét bûncselek-
ményeinek nagy része még mindig
a szezonra jellemzõ strandi lopás
volt, öt esetben indítottunk eljárást
ittas jármûvezetés bûncselekmény-
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt. Tanulságul azokra a
bûncselekményekre hívnám fel az
olvasók figyelmét, amelyek során
nyitott gépjármûbõl tulajdonítanak
el különbözõ értékeket. Azt gondo-
lom, nem lehet elégszer elismételni,
hogy ne teremtsünk lehetõséget,
alkalmat bûncselekmény elköve-
téséhez. 

Sokan talán azt gondolják, hogy
így a nyár végével a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság állománya, a
területen szolgálatot teljesítõ rendõ-
rök elõtt kevesebb feladat áll, mint

amellyel az elmúlt három-négy
hónap során megbirkóztak. Azt
mondhatom, hogy ez részigazság,
hiszen ennek a térségnek is meg
vannak az õszi gondjai, már ami a
rendõrséget érinti. Várhatóan prob-
lémaként jelentkezik majd az ebben
az idõszakban tapasztalható ittas
jármûvezetések, valamint a rossz
mûszaki állapotú, illetõleg érvé-
nyes hatósági engedélyek nélkül
forgalomban résztvevõk számának
növekedése. 

Ezzel kapcsolatos feladataink
ellátására kellõ létszámmal és
technikai felszereltséggel rendel-
kezünk. Kollégáim közlekedési
tárgyú ellenõrzései ezen prob-
lémák megelõzésére fokozottan
kiterjednek. Õszintén remélem,
hogy a fent említett szabálysér-
tések száma Balatonalmádi terü-
letén nem fog az elõzõ évekhez
mérten növekedni.

Várhatóan területünkön az elõzõ
évekhez hasonlóan megjelennek
majd olyan bûnözõk és bûnözõi
csoportok, akik az egyre elhagya-
tottabbá váló nyaralóterületeken,
kihasználva azok elnéptelenedését
és az õszi munkák befejezõdését, az
ott lévõ ingatlanok sérelmére kí-
sérelnek meg bûncselekményeket.
Ezek ellen az Önök segítségével az
eddigieknél is hatékonyabban sze-
retnénk fellépni, ezért kérem, hogy
amennyiben az Önök számára is-
meretlen, gyanúsan viselkedõ sze-
mélyeket, idegen jármûveket látnak
mozogni a területen, azt jelezzék
kapitányságunk vagy a területen
szolgálatot teljesítõ rendõrök felé. 

Ehhez kapcsolódóan szeretném
kérni az Önök segítségét ahhoz,
hogy sikerüljön megelõzni, és az
elkövetõket felelõsségre vonni egy
olyan ügy kapcsán, amely sok, a
környéken építkezõ vagy a házát
felújító tulajdonos életét keseríti
meg. Az elmúlt idõszakban több
felújítás alatt álló vagy beköltözés
elõtt lévõ ingatlanból tulajdonítot-
tak el különbözõ típusú gázkazánt.
Az elkövetõk többnyire „nyom
nélkül dogoznak, amely nem az
elkövetõk „ügyességét” fémjelzi,
hanem sajnos, egy építés alatt lévõ
házban elkövetett bûncselekmény
után elég nehéz értékelhetõ és
használható nyomot rögzíteni.
Ezért kérném elsõsorban a tulaj-
donosok segítségét a tekintetben,
hogy ha megoldható, jól zárható
helyen tárolják értékeiket, ha a
beköltözés még hónapokat vesz
igénybe, akkor ne szereljék fel és
fõleg ne hagyják a házban a kazánt
úgy, hogy mellette van a jótállási
jegy is. 

Amennyiben van rá lehetõség –
és itt kérném azon szomszédok
segítségét, akik esetleg építkezés
közelében laknak – bízzanak meg
valakit a környéken, hogy figyelje
a házat, amennyiben gyanús ala-
kokat, ismeretlen autót, kiste-
herautót lát a késõ esti órákban az
utcában, személyleírásukat, rend-
számukat jegyezze fel, és
észrevételeirõl tegyen bejelentést
hatóságunknál.

Úgy vélem, hogy a fenti eset
ismét egy iskolapélda lehet arra
nézve, hogy a lakosság, a polgár-
õrség és a rendõrség együttmû-
ködve nemcsak megelõzni képes a
bûnt, hanem az arra történõ gyors
reagálásnak is az egyik elenged-
hetetlen feltétele a lakosság segítõ
közremûködése.

Balatonalmádi, 2003. szeptem-
ber 23.

Váradi Piroska r. hdgy
bûnmegelõzési elõadó

FIGYELÕ

POLGÁRÕR HÍREK

Fürstenfeldi siker
A Balatonalmádiban élõ Veszeli

Lajos festõmûvész impozáns kiál-
lítását láthatta Fürstenfeldben a
Városi Galériában (egy 1560-ban
épült csodálatos épületben) az a több
száz magyar, osztrák, olasz és német
látogató, aki szeptember 5-én elza-
rándokolt az ezeréves osztrák határ-
városba, amely ma Stájerország ked-
velt kirándulóhelye. Osztrák részrõl
LABG. Dir. Franz Majcen, stájer
kulturális képviselõ köszöntötte a
megnyitó résztvevõit, a Balatoni
Szövetség képviseletében dr. Bóka
István elnök, országgyûlési képvise-
lõ üdvözölte a megjelenteket és mél-
tatta a mûvész kötõdését régiónkhoz,
majd a tárlatot a genovai Franco
Ragazzi mûvészettörténész nyitotta
meg, értékelte a közös európai gyö-
kerek magyar mûvész által újraálmo-
dott szintézisét. Fürstenfeld polgár-
mestere, Dr. Günter Höllerl hazánk
európai uniós belépése elõestéjét
látta e kiállításban. Ifjú magyar opera-
énekesek háromnyelvû koncertje,
illetve a kétnyelvû pohárköszöntõ
tette teljessé a nagyszerû kiállítást.

•
A Wunsiedelben megrendezésre ke-
rült Tirnován Air-Vid kiállítását a
Veszprém Megyei Önkormányzat
képviseletében, ünnepi beszéddel
megnyitotta Pusztai István alelnök,
Háhn Károlyné tolmácsolásával, me-
lyen részt vett dr. Zsédenyi Imre, me-
gyei fõjegyzõ.

•
Veszprém megyét bemutató kiállítás
nyílt meg Belgium, Limburg tarto-
mányban, melyen részt vett a veszpré-
mi Csermák Antal Zeneiskola Gárdo-
nyi Zoltán Kamarazenekara, az Ajka-
Padragkút Néptáncegyüttes, valamint
bemutatkozott Bakonyi Fotóklub. A
turisztikai kínálatot a Megyei Turisz-
tikai Hivatal mutatta be. A megnyitón
részt vett – egy másik delegációval
Brüsszelben tartózkodó – Kuti Csaba
a megyei közgyûlés elnöke is. A be-
mutatkozást Trócsányi László, hazánk
belgiumi nagykövete kezdeményezte,
aki fontos feladatának érezte, hogy
Brüsszelen kívül Belgium más részein
is megismerjék Magyarországot.

Kedves Olvasó! 
Tájékoztatni szeretném a polgárõrség féléves munkájá-

ról. Átlagban 25 fõ polgárõr lát el feladatot a Polgárõrség
Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint. Ezen feltételek
mellett a félévben 1468 órát voltunk közterületeken, és
ennek 90%-át sötétedés után. Ezen kívül részt veszünk a
rendõrség által kezdeményezett akcióban is. A polgárõr
autó 2400 km-t tett meg segítve a polgárõrök ill. a rendõrök
munkáját, melynek csak a benzinköltsége 60.000 forint. A
biztonságos közlekedésre való tekintettel, a gépkocsi teljes
felülvizsgálata ill. javítása, festése megtörtént, melynek
kiadása elérte a 200.000 forintot. A polgárõrök által tel-
jesített szolgálat kiemelkedõen fontos szerepet játszik a
bûnmegelõzésben, a bûnözõk csak nagy ritkán próbálnak
bûncselekményt elkövetni, mert õk is érzik, hogy folyama-
tos ellenõrzés alatt áll a város területe. Elmondhatjuk, hogy
pénzügyi helyzetünk – köszönhetõen a képviselõtestület-
nek, a támogató nyaraló és helyi lakosoknak –, éppen elég

ahhoz, hogy a megszokott ütemben és módon dolgozzunk,
de sûrûbb járõrözésre már nincs megfelelõ anyagi háttér.
Ennek megteremtésére, ha Önök is úgy gondolják, kérem
anyagi segítségüket, ill. ha lehetõségük van rá, belépésüket
a polgárõrségbe, kortól, nemtõl függetlenül. Azt meg kell
jegyeznem, hogy ez a munka, mely mindenki biztonságát
óvja, teljesen önkéntes, a szabadidõ terhére történik, és
ellenszolgáltatás nem jár érte!

Kedves Olvasó! Az Új Almádi Újság felelõs szer-
kesztõje tájékoztatott, hogy az újság terjedelme véges,
ezért úgy, mint az elõzõ hónapokban is elõfordulhat, hogy
a polgárõr hírek nem fognak megjelenni. Ennek ellenére
ígérem Önöknek, hogy továbbra is el fogjuk látni
munkánkat, és ha a hírek nem jelennek meg, nem az Önök,
és nem a polgárõrség készülékében van a hiba.

Balogh Csaba, alelnök
A polgárõrséggel kapcsolatos, minden új hírt továbbra
is leközöl az Új Almádi Újság. (szerk.)

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

CCIIPPÕÕVVIILLÁÁGG
Egész évben nyitva a

Fórum
Üzletközpontnál!!

Õszi, téli cipõk
gyermekeknek,
felnõtteknek, 

harisnyák és táskák
széles választékával, 

kedvezõ árakkal,
udvarias kiszolgálással

állunk törzs- és új 
vásárlóink

rendelkezésére!
Nyitva: kedd - péntek:

9.30 - 17.00 h
szombat - vasárnap:

9.30 - 13.00 h
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Irodalmi szemlekötet

Forrásdokumentumok Trianonról
Élénk érdeklõdés kísérte a

Trianon utóélete – Házból, Hazából
kirekesztett címû irodalmi szem-
lekötet bemutatóját a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtárban.
Bevezetõként és a témához illõ
hangütésként Hosszú Eszter, gimná-
ziumi tanuló Vass Albert Levél címû
versének részletét szavalta el.

Bálint Sándornak, a Konzervatív
Kör elnökének köszöntõje után
Czuczor Sándor gimnáziumigaz-
gató, történész vezette a mindvégig
érdekfeszítõ beszélgetést. A tudo-
mányos igényû, lírai tartalmakkal is
gazdag kötet alkotógárdáját Szidi-
ropulosz Archimédesz, író-szerkesz-
tõ, Sipos Endre, író és Veszeli Lajos,
festõmûvész képviselte.

A magyarság Trianon traumáját
máig nem tudta földolgozni, s lehet,
soha nem is tudja… A történeti
munkák mellett irodalmi és mûvé-
szeti alkotások ezrei tanúskodnak e
roppant drámáról. Sipos Endre írja,
joggal, hogy ez a térség nyolc évtized
múltán sem tudott magára találni.
Ámbátor mi megcsonkítva is talpra
álltunk, Jugoszlávia szétesett, Cseh-
ország különvált Szlovákiától, Ro-
mániában él a magyargyûlölet.

Kibeszéletlenül szunnyadt ben-
nünk ez a tragédia. 

A XX. század eme igazságtalan
diktátuma életre képtelen állapotokat
hozott létre. A tényeket sokféleképp
ítélik meg ma is. A történelmi
Magyarország visszaállítása meg-
valósíthatatlan, de felülvizsgálás
mindenképpen kell.

Szidiropulosz Archimédesz tanul-
mánykötete tényfeltáró. Nagy

lélegzetû misszió! A benne foglalt
mûvek forrásdokumentumokkal az
oly annyira kellõ tájékozódást segítik.
Rámutat Trianon magyarságra ható
következményeire, lezáratlanságára.
Egyebek között megismerhetjük a
békeszerzõdés hiteles szövegét. Azt,
hogy milyen lehetõségeik voltak a
magyaroknak a kiegyezés után, orszá-
gunknak mekkora mozgástere volt a
múlt században. S azt, hogy mikép-

pen szolgáltattak ki bennünket a
szomszédok akaratának. Sajnos, a
békeszerzõdés béke helyett hanyatlást
hozott Európának.

Huszonnégy szerzõ munkájáról
szóló recenziókat tartalmaz a XX.
Század Intézet megbízásából, a Kariosz
Kiadó gondozásában megjelent kötet. 

A borító- és a belsõ illusztrációt
Veszeli Lajos alkotta. A címlapon
Trianon címû, mély érzelmeket hor-
dozó, színvilágában is kifejezõ, le-
pelbe burkolódzó nõalak. A parttalan
néma fájdalom megrázó erejû kiál-
tása. Egy magára maradt nemzet
lélekszorító szimbóluma: Tri a non!

A könyvbelsõben grafikán idézi
meg Isonzónál harcolt katona nagy-
apját. A rajzolt képet fokozatosan
„csonkolta”. Így, a sors döbbenetes
drámaiságát sugalló képszerû kife-
jezéssel illeszkedik a könyv tanulsá-
gos szövegébe.

Talán nem véletlen, hogy éppen
Balatonalmádi volt e mû õsbemu-
tatójának házigazdája, hisz az itte-
niek régtõl hagyományosan emlékez-
tetnek nemzetünk e nagy fájdalmára.

Beszélgetés, dedikálás zárta az
estet.

Albrecht Sándor

A növényvilág arisztokratái
Polgár Attila orchideái a Pannónia Kulturális Központban

Idén már több alkalommal köszöntöttük a fotó-
gráfia napját, s a fényképezés mûvészetének
fontosságát csaknem minden esetben kiállítás
hangsúlyozta. A szeptember 21-én nyílt tárlat célja
azonban nem elsõsorban a mûvészeti ág bemu-
tatkozása volt, sokkal inkább a figyelemfelkeltés és
az ismeretterjesztés. Hiszen a kiállított alkotások
egy olyan világba kalauzolták a látogatót, amelyet
talán ismer, talán látott már, de legtöbben
valószínûleg nem is tudjuk, mi rejtõzik lábunk
nyomában. 

A több mint fél száz orchidea-faj legszebb
példányai csaknem egy hónapig díszítik a
Pannónia Kulturális Központ elõcsarnokát. A
kiállítás képei Polgár Attila, vörösberényi ope-
ratõr és fényképész keze munkáját és szeme
élességét dicsérik, aki a megnyitón meglepte
közönségét egy rövid természetfilmmel is, amely
a Balaton-felvidék értékeinek megmutatásán
keresztül hívta fel a figyelmet környezetünk
védelmének fontosságára. Ezek az egyetemes és
valamennyiük számára mértékadó feladatok
rohanó világunkban egyre kisebb jelentõséget
kapnak, pedig e szemlélet generációkkal ezelõtt
még általános volt, mára azonban a természettel
való együttélést a kihasználó rablógazdaság vál-
totta fel, amely mellõzi a hosszú távú gondol-
kodást, s ez jövõnk alakulásának egyik leg-
meghatározóbb kérdése. 

A kiállítást Czuczor Sándor nyitotta meg. A
város Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke
elismerõen beszélt az eseményen nagyszámban

megjelent közönségrõl, fõként a fiatalokról, hiszen
jelenlétünk bizonyíték arra, hogy e komoly cél
foglalkoztatja az ifjú nemzedéket is, ezért
korántsem nevezhetõek eredménytelennek az
utóbbi idõkben egyre erõteljesebbé váló ter-
mészetvédelmi törekvések. 

A színes és érdekes tárlat növényvilágunk apró
csodáit mutatja be, melyek közvetlen
környezetünkben találhatók, s legtöbben nem is
tudunk létezésükrõl. A hazai orchideák – magyar
nevükön a kosborfélék – flóránk legértékesebb
tagjai közé tartoznak. Magyarországon 21
orchidea-nemzetség több mint 60 faja fordul elõ.
Növényvilágunk eme szinte észrevehetetlen arisz-
tokratái itt élnek közöttünk. Otthonukat ember
ritkán keresi fel, vagy az arra járó nem is tudja,
milyen kincsek övezik útját. Veszélyezettségük és
szépségük miatt minden hazai orchideafaj törvényi
védelem alatt áll, virágai leszedése, töveik kiásása
tilos!

Az arasznyi növények értéke nem csupán virá-
gaik méltóságteljes pompájában rejlik, hanem
egyedülálló tulajdonságaikban, s abban, hogy az
orchideák flóránk legifjabb fajai, s ezért mi,
emberek reményt láthatunk arra, hogy a
környezetünkkel szemben akarva-akaratlanul
elkövetett vétkeink ellenére sem szakadt meg a ter-
mészet folytonossága.

Vincze Eszter

Tarka kosbor Fotó: Polgár Attila
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SZÜRETI FELVONULÁS 2003
Az idei borok a csapadékhiány

miatt savszegények, a felvonulás
elõtti hetekben azt hittük, a fel-
vonulás sem lesz olyan, mint a

korábbi években. Baljós elõjelek
ütötték fel a fejüket, a Polgári Kör
elnöke, elnökhelyettesei nem sok-
kal a rendezvény elõtt lemondtak:
kiderült, hogy a rendezvény kap-
csán nem pályáztak a korábbi évek-
ben megszokott pénzekre. Hála
azonban az Önkormányzat támo-
gatásának, elhárultak az akadá-
lyok, és a lebonyolítás lehetõvé
vált. Minden eddiginél több lovas-
fogat és hátasló várta, hogy a kis-
bíró felszólítsa a rezesbandát, húz-
zon talpalávalót az egyre magabiz-
tosabban és sikkesebben mozgó
almádi illetõségû mazsoretteknek,
hogy a nyalka huszárok felveze-
tésével kövesse õket a hosszú me-
netben a hintók, borosztó fogatok,
a szállító teherautók, a kistrak-
torok, a gyümölcsöket osztogató,

abszolút környezetbarát Póstás
jármû, a pónifogat és minden
kísérõ, aki végigment a felvonu-
lással. Közben a „cigánylányok-
asszonyok” osztották a bort, az
énekesautón nem más, mint
Jegyzõ urunk húzta lelkes kísé-
retével a talpalávalót. A dámák az

idén is elbûvölõek voltak. Fel sem
ocsúdtunk, máris a Templom térre
ért a menet, ahol a mazsorettek

bemutatója után tánccsoportok
bemutatója bizonyította, hogy
nem csak a húszéveseké a világ, és
hogy együtt énekelni csodálatos.

Ezután irány a Városháza elõt-
ti parkoló. Várt bennünket Polgár-
mester Urunk, az Almádi Kert-
barátkör beszállt a borosztásba, és
hogy jobban csússzon, az Önkor-
mányzat nem sajnálta a pereceket
osztani. A szokásos szõlõkosár-
árverésen bebizonyosodott, hogy
az Euró még keményebb a forint-
nál, hisz testvérvárosunk korábbi
polgármestere, a mindenki által
szeretett „Csarli” ajánlatát nem
tudta senki überelni, így Övé lett a
díszes kosár. A menet jókedvét a
nekieredõ esõ sem tudta megtörni,
vonult a vigadalom a Fórum
parkolójáig, ahol az ablakokból
szemlélték a legtöbben a fel-

vonulást. Hála a precíz és pontos
rendõri biztosításnak, gond nélkül
értünk vissza Vörösberénybe.
Miután elázott ruháinkat szárazra
cseréltük, lovainkat megetettük,

irány a kultúrház, hisz mi más is
zárhatta a vigasságot, mint a
szüreti bál. Bemelegítésül a haj-
máskéri nyugdíjasok szolgáltak
egy kis témába illõ mûsorral.

Miután Pandur Ferenc, pol-
gármester úr megnyitotta a bált,
Gottfried Anders úr, az Eggen-

felden-Balatonalmádi Baráti Tár-
saság elnöke köszöntötte a bálo-
zókat, akik hajnalig ropták, meg-
szakítva a táncolást néhány tombo-
latárgy elnyerése kedvéért.

Bíró uram tánc közben csutorás
pipáját rágva, és egy szemrevaló
menyecske derekát igazgatva hety-
kén odavetette: „ hallod e testvér,
ez kell nekünk, nem a dolog” …

Igazat adtam neki, de az az
érzésem, az efféle vigasságokat is
csak az tudja igazán élvezni, aki
egyébként is megteszi a dolgát. Így
legyen még száz éven át…

Szentesi István
A Vörösberényi Polgári Kör

megbízott elnöke

Eggenfeldeniek a
szüreti felvonuláson

A Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör 16 fõs küldöttséggel résztvett
hagyományos ünnepünkön. A Gottfried Anders vezette csapat maga is részese
volt a szüreti menetnek, sõt a Városháztéren, az árverésen a szüreti kosarat
Eggenfelden volt polgármestere, Karl Riedler nyerte el. Õ ajánlotta a legma-
gasabb összeget (6000 Ft-ot) a csodálatos gyümölcskölteményért.

Este, a szüreti bálon is jól érezték magukat barátaink. A nyitótáncban is élen
jártak, sõt tombolára is sokat áldoztak. Több nyeremény náluk talált gazdára.

Kellemes élményeket gyûjtve  térhettek haza másnap Eggenfeldenbe. 
Örülünk, hogy együtt lehettünk velük, s remélem, hogy rendezvényeinken

gyakran találkozunk. Silló Piroska
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke
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Heinrich Heine

1849 októberében
(részlet)

Ha e szót hallom, „magyarok”,
szûknek érzem német zekémet,
keblemben tenger kavarog,
és mintha trombiták köszöntenének!

Soha sorsot, ily ismerõst:
zászlói bár büszkén dagadnak,
õsi szokás szerint a hõst
legázolják nyers, állati hatalmak.

A gyõzõk bûze fojtogat,
nyínak, csaholnak és röfögnek.
De csitt, költõ, kíméld magad –
Beteg vagy ám, s hallgatni volna bölcsebb.

Kálnoky László fordítása

Sinka István

ÜDV NÉKED IFJÚSÁG

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében, 
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

Buda, 1956. október 26.
A Rendületlenül címû röplap, Püski Sándor
kiadása, 1956. október 29.
Igazság, 1956. november 1.

Füst Milán

Zokogni szeretnék
Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar

hazája során évek óta sírva fakad? Ez a fogalom, hogy hazám, nem légbõl kapott koholmány. „Áld-
jon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell” – ez sem légbõl kapott koholmány – egyike ez a
legnemesebb szív örök érvényû figyelmeztetéseinek. A szívem vérzik, egész létemben megrendülve
állok felejthetetlen hõseink holtteste elõtt, már sírni sem tudok, és nem is tudom, mit kellene mon-
danom ennek a csodálatos magyar ifjúságnak! Egy összetört aggastyán szól hozzátok, aki zokog-
ni szeretne, zokogva szeretné forró szívetekre hajtani elfáradt fejét és arra kérni benneteket, hogy
akármi következik is ránk, ti még forróbb szeretettel zárjátok édes, fiatal szívetekbe hazátokat, ezt
a sokat, mérhetetlenül sokat szenvedett … Magyarországot.  

Igazság, 1956. október 30.

1867. június 15-én az aradi Alföld címû napilapban
Tiszti Lajos szerkesztõ felhívást tett közzé a 13 vértanú
méltó emlékmûvének felállítására. A beérkezett 14
pályamûvet Pulszky Ferenc, Than Mór és Steind Imre
bírálta el. Az elsõ díjat, kétszázötven aranyat Huszár
Adolfnak ítélték, aki az 1883-ban megkötött szerzõdés
után alig egy évig, 1885. január 21-én bekövetkezett
haláláig dolgozhatott a harminchét láb magasra ter-
vezett emlékmûvön. A munkálatok befejezését a hus-
zonhét éves Zala Györgyre bízták. A fiatal mûvész
jelentõsen átdolgozta a terveket. A kompozíció közép-
pontjában a talapzat csúcsán magasodó Hungária áll,
négy oldalán pedig a Harckészség, az Áldozatkészség,
az Ébredõ Szabadság és a Haldokló Harcos szoborcso-
portok. A talpazat alsó részét a tizenhárom tábornok
éremrelief arcképe díszíti. A szobrot 1890. október 6-
án leplezték le országos ünnepség közepette. 

Az aradi vértanúk eredeti emlékmûve (Archív fotó)
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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.

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

Jelentkezz a szakköreinkbe!
Legyél tanfolyamaink növendéke!

Óvodásoknak:
Elõkészítõ balett óvodásoknak • Néptánc(kökörcsin) óvodásoknak
Kisiskolásoknak:
Néptánc • Balett • Gyermek aerobic • Kezdõ formáció rock and roll • Musical manók
Fiataloknak:
Néptánc • Klasszikus balett • Aerobic • Rock and roll • Musical kölyök • Jazztánc •
Hastánc • Társastánc • Chilleading • Fashion dance • Hobbi, gyûjtõkör • Diák klub • Sakk
Felnõtteknek:
Nyugdíjas néptánc • Alakformáló nõi torna • Táncterápia, asszonytánc • Hastánc •
Társastánc • Hobbi, gyûjtõ kör • Fotó kör • Honismereti • Díszítõmûvész • Kezdõ grafoló-
gia tanfolyam • Kismama grafológia (délelõtt) • Városi vegyes-kar • Népdalkör • Kertbarát
kör • Fõzzünk olcsón, jó ízûen a hétköznapokon is! – Praktikus fõzési tanácsok kezdõknek
– séfeknek! • Diabétesz klub • Nyugdíjas klub • Nyugdíjas pedagógus klub
Információ: 8-20 óráig, Tel.: 431-772, 438-011, 438-956
Mobil: 30/9020-143, 20/9217-317 E-mail: pannonia@sednet.hu

A Vörösberényi Kultúrház
októberi programja

Vörösberényi Polgári Kör programjai:
Okt. 9-én 18.00 órakor - Vezetõségi ülés
Okt. 10-11-én - Konferencia Iharosberényben a Berényiek Szövetségérõl

Népdal kör próbái:
Okt. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 16.00 órakor
Mûvészeti vezetõ: Primmer Petra

Nyugdíjas néptánccsoport próbái:
Okt. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 18.00 órakor
Mûvészeti vezetõ: Szabó Sándor

Sakk oktatás:
Okt. 10-én, 17-én, 24-én, 31-én 18.00 órakor
Oktató: Fáncsy Imre „mester”

Gyermek és ifjúsági néptánccsoport próbái:
Nagy csoport: 11-én, 18-án, 25-én 9.00 órakor
Kis csoport: 11-én, 18-án, 25-én 10.00 órakor
Mûvészeti vezetõ: Szabó Sándor

Balatonalmádi Játékszín elõadása:
Okt. 25-én 18.00 Irodalmi est a Szerelemrõl címmel
Fellépnek: Rábai Zsanett, Dombai Zoltán elõadómûvészek
Berzeviczi Zoltán gitáros - énekes

Balatonalmádi Város Önkormányzata a tulajdonát képezõ Bajcsy
Zs. u. 36-38. sz. alatti ingatlanon lévõ 13m2 alapterületû garázs

tulajdonjogát értékesítésre meghirdeti. 
Vételár összegére vonatkozó ajánlat benyújtásának határideje:

2003. október 20. 12.00 óra.
Felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági Osztályán

(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. II. emelet) ügyfélfogadási idõben,
hétfõn és szerdán 8.00 – 15.00 óráig, pénteken 8.00 – 13.00 óráig lehet kérni.

Október hónapban a könyvtár nyitvatartása az
alábbiak szerint módosul:

október 17-18-án 10 – 18 óra, október 24-25-én zárva,
november 1-jén zárva

Könyvtári rendezvények
2003. október

Felnõtt részleg:
Szeptember 10-én, 18 órakor bemutatjuk Boksay György: Párbaj a Balaton
jegén: Történelemmorzsák a Bakony és a Balaton vidékérõl c. könyvét.
Helyszín: a könyvtár olvasóterme.
Gyermek részleg: (Az új nyitva tartás szerint a szombati programok 14-18 óráig
tartanak.)
2003. október 4. /Cziráki Erzsébet/: Öko-képek készítése terményekbõl

/szükséges kellékek: saját olló, ragasztó/
2003. október 11. Cimbora Klub
2003. október 18.  /Cziráki Erzsébet/: A makramé készítés alapjai
2003. október 25. A könyvtár zárva tart

A PKKK októberi havi programkínálata
október 10., 18.00 Boksay György: Párbaj a Balaton jegén - könyvbemutató

Házigazda: Dr. Huszár Pál Közremûködik: Veresné Petrõcz Mária, 
Sz. Csordás Éva és Berzevici Zoltán
A könyv a helyszínen 2000 Ft-ért megvásárolható.

október 14., 17.00 Gyümölcsök téli tárolása. Virágok téli gondozása, téliesítése.
Elõadó: Mestercsik Ferenc

október 16., 18.00: Orvosszakmai továbbképzés
október 16., 18.00: Filmklub - Az emberi szív térképe (ausztrál-új zélandi-

angol film, rendezte: Vincent Ward)
október 17., 11.00: Ünnepi Filmklub - Szamárköhögés c. magyar film
október 23., 11.00: "Üdvözlégy szabadság!"

Városi megemlékezés a Hõsi Emlékmûnél a Nemzeti Ünnep alkalmából
Szónok: Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke
A zenés, irodalmi kordokumentum közremûködõi: Varga Borbála, Bors
Kata, Kiss György, Dombai Zoltán, Fördõs Milán

október 25., 18.00: Almádi Játékszín elõadása a szerelemrõl
Közremûködõk: Rábai Zsanett, Berzeviczi Zoltán és Dombai Zoltán

október 28., 17.00: A Kertbarát Kör szüreti tapasztalatai
október 30., 17.00: Verbunkos zene a XIX. század elején - a Mûvészetbarátok

Egyesületének szervezésében, elõadó: Dr. M. Tóth Antal, egyetemi tanár
október 30., 18.00 Filmklub - Cinema Paradiso (olasz-francia film, rendezte:

Giuseppe Tornatore)
október 31., 16.00: Tökfesztivál a NABE szervezésében

Várunk téged, leendõ Cimbora!

Nagy szeretettel invitálunk az almádi Cimbora Klub alakuló összejövetelére!
Hogy miért éppen téged? Reméljük, hogy szeretsz olvasni, élénk a fantáziád,
szeretsz együtt lenni barátaiddal. Azt reméljük, hogy a cimborák csak nyernek
azzal, ha te is köztük vagy. Gyere, ha szereted az irodalmat, zenét, történel-
met, szeretsz verset írni, rajzolni, festeni, zenélni. Nagyon örülnénk, ha elfo-
gadnád a meghívást és eljönnél az elsõ találkozóra, mely 2003. október 11-én
szombaton délután 3 órakor lesz a Pannónia Kulturális Központ
Gyermekkönyvtárában. Számítunk Rád, várunk szeretettel!
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Nem kis port kavart fel az almádi
lakosság körében a vasút mellett
megkezdett építkezés. A magántulaj-
donban lévõ területen zajló beruházás
várospolitikai vonatkozásairól kérdez-
tük Pandur Ferenc, polgármestert.

- A történet hosszú évekkel ezelõtt
kezdõdött. Sajnos a város akkor és azó-
ta sem tudta megszerezni a területet,
elsõsorban anyagi gondok miatt. Ren-
dezési tervünk régóta parkírozó és ke-
reskedelmi funkciót enged az ingat-
lanon megvalósítani.

- A testület a piac idetelepítésének a
gondolatával is foglalkozott már…

- Kutics Balázs képviselõtársam-
mal a választások után folytattunk
egyeztetéseket a tulajdonossal az adás-
vételrõl, ill. cserérõl (mozi, ill. nap-
közi). Ez nem vezetett eredményre,
pedig a piac áthozása erre a területre
szerintem is jó ötlet volt.

- Városkép alakulása miatt azon-
ban több egyeztetés is zajlott.

- A Képviselõ-testülettel informális
ülésen konzultáltunk a tulajdonos szán-
dékáról, a Penny Market építésérõl. A
tavaszi lakossági fórumokon tájékoz-
tattam a résztvevõket a tervezett beru-
házásról, majd a civil szervezetek ve-
zetõivel is konzultáltunk errõl. Jeleztük
az építési hatóság felé, hogy az épület
illeszkedjen a városképbe és a fehér
lemez épület helyett vöröskõ lábazat és
díszítés, hagyományos vakolt falazat
és piros cserép héjjalást kértünk. A
bevont építész kollégák javaslatait a
tervezõ többszöri módosítás során tel-
jesítette.

- Almádi belvárosának közlekedé-
sét mennyiben befolyásolja majd a
megépülõ élelmiszer-áruház?

- Az építési eljárásban minden szak-
hatóság megadta hozzájárulását, külön
egyeztettem a Közútkezelõ KHT igaz-
gatójával és közlekedési szakemberek-
kel arról, hogy mennyire növeli a zsú-
foltságot a várható forgalom. Szakmai
véleményük szerint a két lámpás cso-
mópont szinkronja biztosítható, õk

készítették el a terveket és a közútkeze-
lõ lesz az útépítés kivitelezõje is. A
beruházás feltételeként határoztuk meg
az ingatlan megközelítését szolgáló
csomópont megépítését, amely szint-
beli gyalogos átjutást is biztosít a 71-es
úton. Ezután már „csak” a MÁV-nál
kell elérnünk, hogy megvalósuljon a
város lakóinak az a jogos igénye, hogy
a parkba is lejuthassunk ezen a ponton.

- Több ellenérv is ismeretes a
beruházással kapcsolatban. Ön men-
nyiben ért egyet ezekkel?

- Megértem a városképet féltõ,
további zsúfoltságtól tartó vélemé-
nyeket, nem is tudok vitatkozni velük.
A most mûködõ üzletek számára való-
ban konkurenciát teremt. Hangsúlyo-
zom: a jelen helyzetben a beruházást
megakadályozni nem tudtuk volna, a
szakmailag aggályos ügyekkel kapcso-
latban pedig bízom abban, hogy a sza-
kemberek megfelelõ eredményeket
értek el.

- Miért tesz jót Almádinak egy újabb
élelmiszer-áruház megépülése?

- Meggyõzõdésem: a város több-
ségének igénye, érdeke teljesül. Javul a
kedvezõ áron, helyben elérhetõ szol-
gáltatás nyugdíjasaink és azon csalá-
dok számára is, akiknek nincs autója.
Megszûnt a városképet rontó bódésor,
eltûntek a vasúti kocsik. A beruházás-
sal nõ a város iparûzési- és építmény-
adó bevétele. Nõ a belvárosi ingyenes
parkírozó felület (kb. 60 db, a gokart
pálya helyett). Az üzlet 10-12, várható-
an almádi embernek munkalehetõséget
biztosít. Nem a város költségén valósul
meg a már említett szintbeli csomó-
pont. A beruházás közvetetten generál-
hatja a szintén magántulajdonban lévõ
belvárosi tömb rekonstrukcióját is.

Tanulság persze, mint minden ügy-
bõl most is van: a valós tényekrõl még
alaposabban, több idõt szánva kell
tájékoztatni, megelõzve a valótlan,
információhiány miatt kialakuló hírek
terjedését. V. E.

Szívünk Napja Balatonalmádiban
Nap mint nap halljuk a riasztó adatokat a magyarországi lakosság egészségi

állapotáról, hogy a halálozások több mint 50% -áért a szív- és érrendszer
betegségei a felelõsek. Évente 15-20.000-en szívinfarktusban halnak meg. Az
érrendszeri betegségek következtében majdnem ugyanennyien. Világ- és európai
viszonylatban a legrosszabb helyzetû országok közé tartozunk. A nemzetközi és
hazai kutatások egyaránt kimutatták, hogy e vezetõ halálokokat jelentõ betegségek
kialakulását az életmód és a táplálkozási szokások megváltoztatásával
nagymértékben, mintegy 25-30%-ban csökkenteni lehet.

Ismeretesek az Egyesült Államokban, Angliában, a közelmúltban
Finnországban végzett követéses szûrõvizsgálatok, melyek kihangsúlyozták az
egyén és a társadalom közös felelõsségét az egészség megõrzésében. 

Hazánkban az elmúlt években számos kormányprogram született a népesség
egészségi állapotának javítására. A most meghirdetett országos program elnevezése:

„Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja”
E programhoz csatlakozik 2003. október 10-én egész napos rendezvényével

a Vörösberényi Általános Iskola, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és a
Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör, egyben a Szív Napját – melyet a
WHO szeptember 30-ra helyezett – is megünnepelve. 

Az elõadók, a tanácsadásokat és a szûrõvizsgálatokat végzõ szakemberek
díjazás nélkül készséggel vállalkoztak a vörösberényi programban való
részvételre. Ezúton is hálásan köszönjük segítõ közremûködésüket, nélkülük e
rendezvény nem jöhetett volna létre. 
Tóth Attila igazgató Sajtos Ildikó intézményvezetõ Dr. Kardos Józsefné 

A jelenleg is folyamatban lévõ emlõszûrés - amely 2 évente szükséges az érintett
korcsoportnak (45-65 év) - mellett 2003. októberétõl országosan indul a méhnyak
szûrés a  25 – 65 éves korú nõi lakosság részére 3 évenként. Behívó levél útján az
érintett korcsoport tagjai személyenként kapnak értesítést a vizsgálat helyérõl.
Kérjük, a meghívó levél felmutatásával keresse fel a levél mellékletében felsorolt
valamelyik nõgyógyászati szakrendelést egy hónapon belül. A szûrõvizsgálat
mintegy 5-10 percet vesz igénybe, fájdalommentes, veszélytelen és térítésmentes.
A szûrõvizsgálat nem kötelezõ, mégis saját érdeke az, hogy éljen a felkínált
lehetõséggel, és keresse azt a biztonságot, amelyet a nõgyógyászati szûrõvizsgálat
nyújt.
Ha tájékoztatásra van szüksége, hívjon bennünket:
Balatonfüred Város ÁNTSZ (Balatonfüred, Major u. 5., Tel.: 87/580-155)

Ha Ön eddig évente eljárt nõgyógyászati szûrõvizsgálatra, kérjük ezután se
hagyjon fel a jó szokásával!

KÖSZÖNET A NÕKNEK!

A Balatonfüred környéki nõi lakosság 62%-a, Balatonfüred város nõi
lakosságának 71%-a részt vett az elsõ szervezett emlõszûrés programon, ez
magasan az országos átlag felett van.
Nõtársaim a családjuk, és önmaguk iránt érzett felelõsségérzetbõl jelesre
vizsgáztak!

Dr.Gulyásné Dr. Harcos Veronika
városi tisztifõorvos

Indul a lakossági nõgyógyászati szûrõprogram!

EEEEGGGGÉÉÉÉSSSSZZZZ  ÉÉÉÉVVVVBBBBEEEENNNN  NNNNYYYYIIIITTTTVVVVAAAA!!!!
Minden nap 10–22 óráig.

Balatonalmádi központjában, a Városháza téren.

OOOOllllaaaasssszzzz   éééétttteeeelllleeeekkkk  mmmmeeeellll lllleeeetttt tttt   hhhhúúúússssssssaaaallll ,,,,   hhhhaaaallll llllaaaallll ,,,,   ééééssss  
zzööllddssééggeekkkkeell kkéésszzüülltt éétteelleekkeett iiss kkíínnáálluunnkk..

AAAA  PPPPIIIIZZZZZZZZAAAA  FFFFUUUUTTTTÁÁÁÁRRRR
hháázzhhoozz vviisszzii kkeeddvveenncceeiitt:: ppiizzzzaa,, ssppaaggeettttii,,

ttoorrtteelllliinnii,, llaassaaggnnee vvaaggyy rraavviioollii 

Balatonalmádi egész területére, Alsóörsre,
Felsõörsre és Tobrukba szállítási és csomagolási díj nélkül.

Telefon: 06-20-238-22-99

CCCCAAAAPPPPRRRRIIII   ÉÉÉÉTTTTTTTTEEEERRRREEEEMMMM  ÉÉÉÉSSSS  PPPPIIIIZZZZZZZZÉÉÉÉRRRRIIIIAAAA

Városképbe illesztve
Polgármesteri vélemény a vasút mellett épülõ Penny Marketrõl
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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!

Uniós ismerkedés szombat délután
Szeptember 27-én délután rendezte meg a Nõk a Balatonért Egyesület

nagyszabású uniós játék délutánját, ahova vártunk kicsiket és nagyokat.
Valamennyien nagy izgalommal készültünk kérdésekkel, ismertetõ tár-

gyakkal a különbözõ országokról. Mi, rendezõk elégedettek voltunk és talán
legalább olyan jól vizsgáztunk a vendégek elõtt, mint õk az országok sátrainál
az ismeretekbõl.

Szép rajzokat készítettek a kicsik, ügyesen gurítottak sajtot, golfoztak, és
játszottak a résztvevõk. Jutalmul megvendégeltük õket görög salátával, dán
süteménnyel, holland sajttal, spanyol olajbogyóval, angol teával, és meleg
éghajlatú országoknál alma és meggyüdítõvel.

Hivatalosan benevezett játékos több mint 200 fõ volt, plusz még ter-
mészetesen azok, akik csak látogatóba jöttek és így próbálták ki ismereteiket.
Legnagyobb izgalom a sorsolást kísérte, hiszen rengeteg ajándék talált
gazdára, hála a sok adakozókedvû támogatónak.

Sok átutazó vendég állt meg, akinek a sorsolás utáni nyereményét postai
úton igyekszünk eljuttatni. Örömünkre szolgált, hogy helybeliek nyerték az
Austrópa utazási iroda által felajánlott 3 fantasztikus fõdíjat egy 15.000.-, egy
25.000.- és egy 30.000.-Ft értékû utazási utalványt, melyhez jó szórakozást és
jó utat kívánunk nagy szeretettel.

Köszönetet mondunk segítõkészségéért az almádi Hattyú mazsoretteknek
és a Vörösberényi Néptánccsoportnak, akik fellépésükkel emelték a ren-
dezvény színvonalát. Nagy örömet okoztak a felröppentett galambok, hála
Kovács József, helyi galambtenyésztõnek. Külön köszönet jár az egyesületen
kívüli segítõinknek, valamint a Pannónia Ház vezetõjének és személyzetének
a segítségért a rendezvény alatt.

Gyakrabban kellene találkoznunk és egy-egy játékos jó hangulatú délutánt
együtt töltenünk egymással és gyermekeinkkel. Éppen ezért szeretettel várunk
mindenkit a következõ rendezvényünkön október 31-én, a TÖKFESZTIVÁLON,
étellel, itallal, jó hangulattal és töklámpás felvonulással.

Viszontlátásra OKTÓBERBEN!
Nõk a Balatonért Egyesület

„A gyermekek a legfontosabbak”
Az Új Almádi Újság szeptemberi számában megjelent képviselõi bemu-

tatkozásra szeretnénk ezúton reagálni, illetve a másik fél oldaláról is megfogal-
mazni néhány kérdést és megállapítást.

Az újság kezdeményezését – melyben az almádi testület tagjairól, magán- és
közéleti munkájukról többet megtudhatunk – egyértelmûen jónak tartjuk. A
lakosság mindig érdeklõdéssel veszi, ha a város vezetésérõl, munkájáról informá-
cióhoz juthat. A legutóbbi riport azonban olyan kérdéseket is tartalmaz, mellyel
kapcsolatban véleményünk az alábbi:

A média (nem csak az újságcikkre kívánunk célozni) részérõl az elmúlt
hónapokban elhangzott már néhány olyan felelõtlen megnyilvánulás, mely a Váci
Mihály Általános Iskola megszüntetésérõl tájékoztatta a közvéleményt. Az
általunk sérelmesnek tartott cikk újfent a „2. számú iskola” (mely egyébként 1972.
május 15-e óta a Váci Mihály Általános Iskola nevet viseli!!!) bezárásával, illetve
épületének késõbbi hasznosítási lehetõségeivel kapcsolatos kérdéseket feszeget.
Mindez ismételten olyan lavinát indít illetve indított el a köztudatban, melynek
következményei igen súlyosak lehetnek.

Az általunk ismert jegyzõkönyv, mely a Képviselõ-testület 2003. május 29-i
ülésén született, és Balatonalmádi város közoktatási, feladatellátási, intézmény-
hálózat-mûködtetési és fejlesztési tervét fogalmazza meg, az alábbi rendelkezést
tartalmazza: a fenntartó által a tavalyi évben tett vizsgálat eredményeként 2005.
június 30-ig bizonyosan fennmarad az eddigi intézményi struktúra. A késõb-
bi döntéshez szükséges elõkészületeket 2004. április 30-ig kell elvégezni.

Mindezek ismeretében viszont az itt tanuló gyerekek szüleiben, az itt dolgozó
pedagógusokban, netán a még ide beiratkozni kívánókban felmerül néhány
kérdés, amit ezúton szeretnénk a nyilvánosság elé tárni:

-Járt-e a képviselõk közül bárki is – elsõsorban az Oktatási Bizottságból –
az intézményben, akár  helyzetelemzés céljából?

- Milyen vizsgálati eredmény terjed – esetleg az érintettek beavatása nélkül
– ami az ilyen kijelentéseket megalapozottá teszi?

- Számolt-e bárki is – aki az üggyel kapcsolatban már közvélemény elõtt
megnyilvánult –   azzal, hogy miként érinti ez a Váci Mihály Általános
Iskolába járó, vagy esetleg jelentkezni kívánó tanulókat és szüleiket?

Mivel a fenntartó egy minden szempontot mérlegelõ, nagyon felelõsségteljes
döntés elõtt áll, így véleményünk szerint nem fogadható el, hogy a médiumokban
megalapozatlan, hangulatkeltõ vélemények lássanak napvilágot!   

Balatonalmádi, 2003. szeptember 22.
Váci Mihály Általános Iskola

szülõi munkaközössége

A Balatonalmádi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat felhívása

Az elmúlt évben elsõ alkalommal rendezte meg a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat Jótékonysági Bálját. A bál bevételét a Balatonalmádiban
élõ, szociálisan hátrányos helyzetû családok gyermekeinek nyári táboroz-
tatásának részbeli finanszírozására fordítottuk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal
lehetõvé tették 31 gyermeknek, hogy felejthetetlen nyári élményekhez juthas-
sanak. A városban élõ családokkal történõ kapcsolattartásunk során egyértelmûvé
vált számunkra, hogy nagyon sok olyan gyermek él környezetünkben, akik
számára nem elérhetõ más program, kirándulás, tábor. 

Hagyományteremtõ céllal ebben az évben is szeretnénk támogatásukat kérni és
egyben szeretettel meghívni Önöket 2003. november 8-án 2000 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ jótékonysági bálunkra. A rendezvény helyszíne a
Vörösberényi Kultúrház. 

Jegyek és pártoló jegyek a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Horváth Erzsébet és Feketéné Zsóka), valamint a Pannónia Kulturális
Központban kaphatók. 

Találkozzunk november 8-án, hogy városunkban egyre több gyermek mosolyo-
ghasson!

A nagy érdeklõdésre való tekintettel ebben az évben is megrendezésre kerül a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a 

„KEZEM NYOMÁN”
címû kiállítás.

A településünkön élõ ügyes kezû emberektõl várjuk mindazt, amit szeretnének
megmutatni (rajzokat, festményeket, metszeteket, kézimunkákat, kötést, hor-
golást, fafaragást, fém ill. egyéb munkákat).
Kérjük a névvel, címmel ellátott munkákat kiállításra kész állapotban 
2003. október 6 – 24-e között munkanapokon 13 – 15 óráig a 
Családsegítõ Szolgálathoz (Balatonalmádi, Ady Endre u. 2.) eljuttatni szívesked-
jenek.
A megadott határidõn túl munkákat elfogadni nem áll módunkban.
Kiállítás várható idõpontja: 2003. november 6.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal-Padlásgaléria 
Jelentkezési korhatár nincs!

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat felhívása
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JÖVÕNK A CSALÁD!

Nagycsaládos hírek
Úgy illik, hogy elsõ õszi jelentkezésünkkor a köszönet hangja legyen az

elsõ. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a tavalyi évben ADÓJUK 1%-
ának egyesületünk javára történõ felajánlásával támogattak bennünket. Ezt az
összeget, 28 489 forintot egyesületünk 15 éves jubileumi ünnepségére fordí-
tottuk, melyre a város lakosságát, gyermekeit is meghívtuk. Örömünkre szol-
gált, hogy több százan el is jöttek .

Kérjük Önöket, hogy jövõ évi adóbevallásuknál se feledkezzenek meg
rólunk, akik a jövõ nemzedék felnevelésébõl nagyobb részt vállaltunk.

Adószámunk: 18916357-1-19
Mint minden évben, úgy most is, a hosszú nyári tanítási szünet, a nyaralá-

sok, iskolai táborozások, nyári munkák után egyesületünkben is elkezdõdik a
közösségi munka.

Elkészítettük az elsõ pár hónap programját. Terveink között szerepel egy
kirándulás, melynek során felkeresünk egy élményfürdõt is, hogy emlékezzünk
a jó nyári lubickolásokra. Novemberben színházlátogatást tervezünk, kielégí-
tendõ a szülõk kulturális igényeit. Végül, azután decemberben várjuk a kedves,
öreg Mikulást, aki még egyetlen évben sem hagyta cserben gyermekeinket.

Tagjaink sorába szeretettel várunk minden három, vagy több gyermeket
nevelõ családot, s azokat is, akik ilyen családot szeretnének.

Dr. Péterfia Katalin, elnök

Beszámoló az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány
2002. évi gazdálkodásáról

Az „Almádiért“ Közalapítvány Kuratóriuma nevében örömmel értesítem
városunk polgárait, hogy szeptember elején megkaptuk az APEH-tól az értesítést,
miszerint a céljainkkal szimpatizáló adózók által felajánlott SZJA 1 % -ok összege
ebben az évben várhatóan 582.805  Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a kultúrát szeretõ és pártoló névtelen támo-
gatóinknak, akik az idén is megtiszteltek bizalmukkal és ránk bízták jövedele-
madójuk 1%-át. Célunk továbbra is Balatonalmádi kulturális, irodalmi és zenei
életének gazdagítása, fiatal tehetségek , mûvészek pártolása, valamint a lakosság és
az ideérkezõ vendégek széleskörû tájékoztatása az „Új Almádi Újságon” és más
kiadványokon keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi vonzóbbá, „otthonosabbá”
tételében, környezetünk szépítése, virágosítása, régi mûvészeti-építészeti értékeink
felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdekében az alapítványunk által 2002. évben
szervezett ill. támogatott jelentõsebb eseményekrõl már az „ÚJ ALMÁDI
ÚJSÁG”-on keresztül folyamatosan beszámoltunk Önöknek. Most részben
törvényi kötelezettségünknek is eleget kívánunk tenni, amikor 2002. évi
gazdálkodásunkat számokkal  is bemutatjuk.

Tevékenységünket az elõzõekben leírtak szellemében tovább folytatjuk, mely-
hez továbbra is számítunk az  Önkormányzat támogatására, valamint az Önök
önzetlen adományaira (beleértve a felajánlott SZJA 1%-ot is). A befolyt
pénzeszközök felhasználásáról  a jövöben is az „ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG” hasábjain
tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat. Schildmayer Ferencné

a kuratórium elnökeVÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
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Október      15-én  Vezetõségi ülés 16 órától. Klubnap 17 órától. Kártya, sakk.
Kézimunka szakkör. Vezeti: Zsapka Jánosné

16-án  Kirándulás SZOMBATHELYRE.
Arborétum és a virágkertészet megtekintése, városnézés.
Indulás: 7.30-kor  Részvételi díj: 1000.- Ft.

22-én  Klubnap 17 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés. 
29-én  Zenés születésnapi rendezvény 17 órától.

November      5-én  Klubnap 16 órától.  Kártya, sakk, stb.
12-én  Klubnap. Teadélután. Kötetlen beszélgetések.

Boros Gyula, elnök

A Balatonalmádi Herkules Sportegyesület köszönetet mond 
mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták tevékenységét. 

A 2002. évben befolyt 64 228.- Ft-ot szabadidõsport rendezvények
pályázati önrészének biztosítására fordítottuk.

Támogatásukra a jövõben is számítunk.

Értesítjük a Tisztelt Adományozókat, hogy a 2001. évben a „DLSB Alapítvány
Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnáziumért” számára befizetett adójuk
1%-át (1 239 992.- Ft) könyvtárfejlesztésre, technikai eszközök vásárlására,
osztálykirándulások támogatására, tehetséges tanulók tanulmányi versenyeken
való részvételének támogatására fordítottuk.

Felajánlásaikat megköszönve:
A DLSB Alapítvány Kuratóriuma Czuczor Sándor igazgató

A Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1 %-ból felajánlott
343.445.- Ft támogatást kosárlabda-palánk vásárlására és a tornaterem

építéséhez használjuk fel.
Az ALMÁDI DSK az adó 1 %-ból felajánlott 83.219.- Ft támogatást

sportszerek vásárlására és útiköltségre fordította
Tanulóink nevében ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget!

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány Almádi Diáksport Kör

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Októberi program
Verbunkos zene a 19. század elején Veszprémben

A rendkívüli zenei élményt nyújtó elõadást az ismert veszprémi orvospro-
fesszor, jeles zenetörténész, dr. M. Tóth Antal tartja. Idõpontja október
30. csütörtök, 17 óra. Helyszíne – az intézmény jóvoltából – a Kósa
György Zeneiskola (Bajcsy-Zsilinszky u. 60.).
Ezúttal vendégeinket egy kis aprósüteménnyel és üdítõvel is várjuk.
Nemcsak Tagjainkat hívjuk, hanem minden érdeklõdõt szeretettel
fogadunk!
A belépés díjtalan, tehát jöjjenek el minél többen! Láng Miklós

Baross G. u. (Piac tér)
Tel.: 06-20-9427-491
Balatonalmádiban

házhozszállítás!
Egész évben nyitva!

Nyitva tartás:
16.00-22.00-ig
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A kertbarát körök életébõl
A Balatonalmádi Kertbarátkör

2003. II. félévi munkaterve

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

Október 28. Kertbarátkör tagjainak véleménye, tapasztalatai a szüretrõl.
Elõadó: Takács Ferenc

November 11. Szõlõ, gyümölcsfa telepítés (talaj elõkészítése) Elõadó: Ádám Ferenc
November 22. KATALIN-BÁL Felelõs: Magda Balázs, Nagy József
November 25. Borkezelés (fejtés, kénezés, stb). Elõadó: Szunyi Ildikó (borász)
December 9. Önkormányzati elõadás.
December 23. Féléves beszámoló, évzáró. 2004. I. féléves munkaterv megbeszélése.
Foglalkozások helye: PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT
Foglalkozások kezdete: Minden hónap második és negyedik keddi napja 17.00-kor

Farkas István, Kertbarátkör elnöke
A szeptember 9-i napirendben jelzett õszi kirándulás idõpontja október 11-12-e
lesz, úticélunk: Szlovénia.
Szeptember 9-én köszöntöttük Kovács Kálmán Kertbarátkör tagunkat, aki
betöltötte 90. életévét, egyik alapító tagunkat, aki a mai napig a pénzügyi ellenõri
szerepet töltötte be. Egészségi állapotára való tekintettel kérte felmentését. Jó
egészséget kívánunk neki, hogy még sokáig lehessen közöttünk.

A Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
2003. II. félévi programja.

Október 6. 19 óra A szõlõ és gyümölcsfák telepítése, fajtaválasztás
Elõadó: Scher József

Október 18. 8 óra Kirándulás – gyógyfürdõ Szervezõ: Zabó Gyula
Október 20. 19 óra A kisállattartás állategészségügyi szempontjai Elõadó:Dr. Glézer István
November 3. 18 óra Télen aktuális kerti és pince munkák. Elõadó: Takács Ferenc
November 15. 14 óra Márton napi pincelátogatás Szervezõ: Demeter András
November 17. 18 óra Egészségügyi törvényünk „betegszemmel” a gyakorlatban

Elõadó: Dr. Piri Ida
November 22. 19 óra Katalin bál Szervezõ: Bucsku Péterné
December 1. 18 óra Városunk egy évvel a választás után Elõadó: Pandur Ferenc
December 15. 17 óra Ünnepi közgyûlés – „Karácsonyi elõzetes” Szervezõ: Lefler Endre

Horváth József, elnök
A szeptember 22-i elõadáson Floid Imre elõadó betegsége miatt nem tudott meg-
jelenni, helyette Lin Józsefet kérte meg az elnök az elõadás megtartására.
Lefler Endre, elnök helyettes a méhek védelmével kapcsolatban tartott elõadást.
A két kertbarátkör nevében: Durst László

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma nevében
tájékoztatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2001. évben személyi jövedele-
madójuk bevallásakor alapítványunk részére felajánlott – 7.297 Ft - SZJA1%-ot
2002. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelõen:
Balatonalmádi városban élõ ténylegesen rászorulók részére szociális segítség
nyújtása érdekében használtuk fel. A hosszan elhúzódó tél miatt 15 családnak
juttattunk hasított tüzifát 130 eFt értékben és 2 fõ részére  nyújtottunk  pénzbeli
támogatást vízdíjtámogatás illetve beiskolázási támogatás formájában, összesen
45 eFt összegben.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2002. évi személyi
jövedelemadó bevallás alkalmával jószándékú embertársaink ismét tettek
felajánlásokat alapítványunk részére. A támogatás várható összege 19.760 Ft,
amelyet szintén a céljainknak megfelelõen kívánunk felhasználni.

Köszönjük a szíves felajánlásokat, szerény anyagi lehetõségeink ellenére
továbbra is megpróbálunk segíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási for-
mákból valamilyen okból kimaradókon.

Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk alapítványunk
létezésérõl és támogatni kívánnak bennünket, közzé tesszük bankszámla szá-
munkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat: OTP Balatonalmádi
11748083-20014146. 

Szegedi Józsefné
a kuratórium elnöke

Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról

Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról
A Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma nevében

tájékoztatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2001. évi személyi jövedele-
madójuk bevallásakor alapítványunk részére felajánlott – 170.911 Ft - SZJA
1%-ot 2002. évben az alapító okiratunkban megfogalmazott  céloknak
megfelelõen Balatonalmádi város közbiztonságának  növelése érdekében
használtuk fel: a rendõrkapitányság eszközeinek bõvítésére, rendezvények,
vetélkedõk szervezési költségeire, baleset-megelõzési propaganda lebonyo-
lítására fordítottuk.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2002. évi személyi
jövedelemadó bevallás alkalmával ismét jelentõs számban tettek felajánlá-
sokat alapítványunk részére. A támogatás várható összege 56.196 Ft, amelyet
szintén a céljainknak megfelelõen kívánunk felhasználni.

Köszönjük a szíves felajánlásokat, továbbra is az Önök érdekében,  váro-
sunkért dolgozunk.

Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk alapítványunk
létezésérõl és támogatni kívánnak bennünket, közzé tesszük bankszámla szá-
munkat, amelyre várjuk önkéntes adományaikat: OTP Balatonalmádi
11748083-20008031.

Szemes János
a kuratórium elnöke

M E G H Í V Ó 
A Vörösberényi Általános Iskola, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör szeretettel meghívja Önt és családját a
2003. október 10-én 14.30 órakor kezdõdõ

A Szív Napja Balatonalmádiban
elnevezésû rendezvényre.

Programok: - Elõadások - „Táplálkozási Fórum” - Szûrõvizsgálat - Konzultációk
- „Gasztroshow” - Gyermekjátszóház
Helyszíne a Vörösberényi Általános Iskola. A programok látogatása  d í j t a l a n!
A rendezvény fõvédnöke:
A Semmelweis Egyetem (Budapest) - Testnevelési és Sporttudományi Kara 
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéke
A rendezvény védnökei:
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi - Szolgálat Veszprém Megyei Intézete
- Állami Szívkórház, Balatonfüred- Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Rendezvényünk média-támogatói: Új Almádi Újság - Napló - Öböl Tv - Séd Tv

EDIT KOZMETIKÁBAN

(Szolgáltatóház, Posta mögött)

H: 14.00 – 18.00

K:  8.00 – 14.00

P: 14.00 – 18.00

CLEOPÁTRA SZALONBAN
(Petõfi S.u.1.,Húsbolttal szem-

ben)
H:   8.00 – 13.00
Cs: 14.00 – 18.00
Szo: 8.00 – 13.00

MANIKÛR, PEDIKÛR, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS
az

Bejelentkezés: Mezei Piroska, 06/30-552-8779 számon.

Kínai üzletünkbe megérkeztek
az õszi ruhák!

Folyamatosan bõvülõ választékkal, szolid árakkal 
várjuk kedves vásárlóinkat 

a Baross Gábor út 5. szám alatt az OTP mellett.
Nyitva tartás:

H – P.: 8.30 – 17.00 Szo.: 8.00 – 13.00

Kilátó avatás
A Szabadság (Horthy) kilátó szeptemberben elmaradt avatási ünnepségét,

október 11-én 10.30-kor tartjuk meg. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Rendezõség
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WELLNESS EGÉSZSÉGTANÁCSADÁS!!

ÚJ LEHETÕSÉG AZ ÖN SZÁMÁRA

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

Lakása legyen OTTHONA!
Kényelmes: egyedi fûtés, tégla falak

Nyugalmas: erkély, zárt belsõ udvar

Szép: 200 m-re a vízparttól

Balatonalmádiban épülõ új lakások leköthetõk.

FÓRUM IMMÓ KFT

VESZPRÉM, EÖTVÖS U.2.

Tel.: 30/9426-715, 88/401-213, 70/3386-850

www.forumimmo.hu

A hír röviden ennyi: Kertai Dávid, a
Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
13 éves horgászpalántája szeptember
5-7-én megrendezett kétnapos hor-
gászversenyen aranyérmet szerzett
Gersekaráton. Hogyan kerül egy kis-
srác a Vasvártól néhány kilométerre,
dombok, erdõk között duzzasztott tóra
pecázni, ráadásul évek óta rendszere-
sen? Ahogy szokás: véletlenül. A
szülõk barátainak barátai említették,
mint remek kirándulóhelyet, és Dávid-
nak, aki egyedüli horgász a családban,
még egy plusz élményt, a halfogás
jótékonyan fertõzõ izgalmát. A már
említett non-stop versenybe szeptem-
ber 5-én este 10 óra körül kapcsolódott
be, és szombat hajnalban az úszós sze-
relék - ami meglepõen komoly match
volt, és 0,17-es fonott zsinór - kagylós
kukoricáját fel is vette egy 2,5 kg-os
ponty. Az elsõ meglepetés miatt kissé
elhúzódott a fárasztás, de így is partra
került a hal, és csak a szákolásnál se-
gített a szomszéd "Kati", aki különben
már "néni" és fõ horgásztárs itt a Bala-
tonon is. Az eset szóról szóra megis-
métlõdött úgy 10 perc elteltével. A két
egyforma potyka mellé a verseny során
már csak két fél kilós kárász társult, no
meg némi apró keszeg és küsz. A
vasárnap reggeli mérlegelésnél derült
ki az összsúly, 8,1 kg, ami az ifik között
elsõ helyet hozott Kertai Dávid, almá-
di horgásznak. Gratulálunk!

Ugyancsak szeptember 4-6-án ren-
dezte meg az almádi Horgász Egye-
sület õszi maraton  elnevezésû halfogó
versenyét. Az elsõ helyet, s ezzel a ván-
dorkupákat ismét a tavalyi gyõztes,
Németh István szerezte meg mindkét
kategóriában. A legtöbb halat (18,2
kg), és a legnagyobbat (7,85 kg-os
ponty) is elkönyvelhette magának. A
sikeres nyílt családi napon négy fõzõ-
csapat bográcsát állták körül a külön-
bözõ vetélkedõkön, versenyeken kifá-
radt, éhes vagy ínyenc látogatók. A
rendezvény résztvevõi este 10 óra kö-
rül fújtak takarodót. 

Az Egyesület ezúton szeretne köszö-
netet mondani az almádi Képviselõ-
testület azon tagjainak, akik felajánlá-
saikkal megteremtették a rendezvény
anyagi hátterét.

Nagy Ferenc

Második alkalommal rendezte
meg a BVLE a Malomvölgy térsé-
gében a lovas tájékozódási versenyt.
Minden ideális volt. Az idõ csodá-
latos, a talaj ideális, a pálya kitûzése
nem túl nehéz. Hat istállóból 21 ló
versenyzett. 52 lovas 15 csapatban

mérte össze tudását, hogyan is képes
ember és ló együttmûködni a terepen,
hogy mielõbb megtalálja a térképen
megjelölt pontokat és a legrövidebb
idõ alatt célba érjen. Idén sem lehetett
hosszú pályát kitûzni, hisz volt olyan
ló amelyiknek ötször is végig kellett
mennie a pályán mindig egy másik
lovassal a hátán.

A verseny csak Balatonalmádi Város
Önkormányzatának támogatásával sike-
rülhetett ilyen jól, köszönet érte.

Eredmények:
Felnõtt nyílt kategória:
1. Pinkóczi Lovasudvar /Komáromi

Ottó, Komárominé Ormos Szilvia,
Kiss Tamás, Zsember Zsolt/ 2. Sándor
Huszárok /Görgey Tünde Rétfalvi
Nóra/ 3. BVLE /Boór András, Havasi
Máté/

Ifjúságiak:
1. BVLE /Czuczai Diana, Futó

Anna, Szentesi Vajk, Szénási Viktória,
Varga Éva/ 2. BVLE /Horváth Eszter,
Kecskés Bori, Keszey Dániel, Tárai
Ákos, Tárai Kristóf/ 3. BVLE /Berényi
Krisztina, Jáki Róbert, Kiss Fanni,
Marosi Melinda/

Családok:
l. BVLE /Márton János, Márton

Evelin/ 2. BVLE /Bálint Sándor, Bálint
Gergõ, Kalmár Gergõ/

Különdíjat kapott Dolezsai Anna,
aki, miután csikója még nincs belova-
golva, futva tette meg a távot.

A kupát a Balatonalmádi-Vörösbe-
rény Lovas Egyesület nyerte 51 ponttal,
második a csiszár Lovasegyesület Litér
11 ponttal, harmadik a Pinkóczi Lovas-
udvar 9 ponttal, negyedik Sándor Hu-
szárok Nemesvámosról, ötödik Túzok
Lovasudvar Balatonalmádi, hatodik
Veszprém-Gyulafirátót.

A verseny kitûnõen szolgálta azt a
célt, amit egyesületünk maga elé kitû-
zött, nevezetesen, hogy az elgépiese-
dett világunkban elsõsorban a fiatalo-
kat hozzásegítsük egy kis testmozgás-
hoz, ráadásul úgy, hogy együtt kell mû-
ködjön a lóval, mely elválaszthatatlan
a magyar embertõl, egész történel-
münktõl, ki kell menjen a természetbe,
ott annak szerves részeként környezet-
barát magatartást tanúsítva kell eltöltse
a lovaglásra szánt idõt, és ezt a maga-
tartásformát átültetve az élet más terü-
leteire, boldog és szabad ember lehessen.

Szentesi István, BVLE elnök

K Ö Z L E M É N Y

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2003 szeptember 25-én megalakult a 
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG balatonalmádi csoportja.
A 25 alapító tagból álló szervezet megválasztotta az elnökségét.
Elnök: Keszey János
Alelnökök: Gergely Adrienne, Kovács Bernadett, Varga Árpád
A Szövetséghez való csatlakozással kapcsolatban felvilágosítással szolgál:

Bagoly Szabolcs
Balatonalmádi, Baross G. u. 27/A

BERÉNY KUPA lovas-tájékozódási verseny

Virág Vendéglátó KKT
Vörösberény Laposa D. u. 7.

Megújult üzletünkbe családias légkörben várjuk
kedves vendégeinket.

Szolgáltatásaink: PIZZA
MENÜ

- helyben elfogyasztva 380.-Ft,
- elvitelre 350.-Ft,
- 4 fogásos családi ebéd vagy vacsora, (leves,

fõétel, saláta, sütemény) 1000.-Ft/fõ,
- gyerek menü 650.-Ft/fõ,
- sütemény, fagylalt,
- tortarendelés.

Továbbá vállalunk rendezvényt 60 fõig.
Menü és asztalfoglalás: 88/ 438-851
További információ: 06-20/472-4450

Horgászsarok
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Apróhirdetés
Értesítjük vásárlóinkat, hogy az orvosi rendelõvel szemben, (Baross G. u. 31.) 

Illatszer és használtcikk boltunkban már bálás ruha is kapható!
Illatszerek, tisztítószerek, háztartási aprócikkek továbbra is a megszokott

kedvezõ árakon!

A Baross Gábor u. 37. sz. alatti üzlethelyiség kiadó! (Cipõbolt mellett.)
Érdeklõdni: 06-30/362-8133

Általános iskolásoknak német nyelvbõl korrepetálást (leckeírás, órai felkészítés)
vállalok Balatonalmádiban! Tel: 06-70/5262-407

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár pályázatot hirdet 
mûvelõdésszervezõ munkakör betöltésére. 

Követelmény: szakirányú felsõfokú végzettség.
A pályázatot (önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-másolat,

a pályázó által 2002. óta megvalósított valamely közmûvelõdési projekt)
az intézmény igazgatójának címére (8220 Balatonalmádi, Pf. 67.) október 16-ig

kérjük benyújtani.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Felelõs kiadó: „Almádiért“ Közalapítvány kuratóriuma  Fax: 06-88/438-643

Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep
Felelôs vezetô: Tóth Zoltán

Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860
A lap alapítója: Veszeli Lajos

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Hegyessy Éva, Nagy Ferenc,

Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter
Megbízott felelõs szerkesztõ: Nagy Ferenc, Tel.: 30/373-5882

A következõ számunk lapzártája: október 27.

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy új üzletben,
fiatal nõi-férfi fodrász kolléganõvel és manikûr-pedikûr

szolgáltatással várjuk a szépülni vágyókat.
Kokasné Marietta Földesi Bea

20/946-3360 20/397-4603
Hétfõ – Péntek: 14 – 19 –ig 8 -13 -ig
Kedd – Szerda - Csütörtök: 8 – 13 –ig 14 -19 -ig
Szombat: Szabad 8 -13 -ig

Sanda Ágnes manikûr-pedikûr
20/968-2120

Hétfõ, Péntek: 10-17-ig
Balatonalmádi, Jókai u. 1., a Szolgáltatóházban

(Merill és Edit Kozmetika közötti üzletben)

Új lakossági szolgáltatás
A kertben metszéskor, fakivágáskor keletkezõ 

zöldhulladékot • nyesedéket • gallyat • venyigét
újrahasznosítás céljából összedarálom.

Ezáltal 2 hónap alatt kitûnõ komposzt válik belõle.
Felesleges fáját kivágom, elvadult kertjét felújítom!

Régi tetõipari szolgáltatások:
- orom-, eresz-, csatorna festés - bádogos munkák, tetõfelújítás

Nagy és Társa Kft.
Balatonalmádi, Görgey u. 4. • E-mail:ergo-med@sednet.hu

Telefon: 06-88/430-295, 06-30/552-87-50




