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KKiilláátthhaattuunnkk aa kkiillááttóóbbóóll!!
Hûséges olvasóink bizonyára emlékeznek arra, hogy újságunk 1994

évi II. számában (felismerhetõ arról, hogy nincs rajta dátum) megjelent
írás „Kiláthatunk-e még a kilátóból?”címet viselte. Az 1990-es évek ele-
jén lelkes emberek létrehoztak Alsóörsön egy alapítványt, a Szabadság
(korábban Horthy Miklós) kilátó helyreállítása céljából. A kilátótorony és
melléképületei teljesen tönkretett (nem tönkrement!!) állapotban voltak.
Igen nehéz feltételezni azt, hogy a toronyépület mázsás ajtószárnyai csak
úgy maguktól megváltak helyüktõl és az erdõ fái között kerestek
„menedéket”, majd végleg eltûntek.

Az alapítványt, illetve Alsóörs község önkormányzatát illeti a di-
cséret, hogy számtalan jogi és anyagi akadályt elhárítva 2003.
szeptember 27-én felavathattuk az újjáépített kilátót. A munkálatok
35 millió forintba kerültek, amelynek felét pályázat útján a Széchenyi
terv, a másik felét pedig Alsóörs önkormányzata biztosította.
Csupán a toronyépület eredeti állapotának megfelelõ helyreállítása
nem lett volna elég arra, hogy „kilássunk a kilátóból”, ugyanis a
környezõ erdõ fái idõközben magasra nõttek, meggátolva a korábbi
gyönyörû kilátást. Emiatt jelentõsen meg kellett magasítani a kilátó
szintet annak érdekében, hogy az egykori élményt nyújtsa a kör-
panoráma.

Az épület, Padányi Gulyás Jenõ építész tervében megfogalmazott
architektúrát megtartva, könnyed és elegáns faszerkezetû magasításával
sikerült az eredeti, három megyére kiterjedõ kilátást biztosítani. A szintén

helyreállított melléképületekkel együtt, szerves egységet képez mind
funkcionálisan, mind építészetileg.

Az ünnepélyes felavatáson, a környezõ településekrõl megjelent, mint-
egy 250-300 fõ lelkesen birtokba vette a kilátót és egy kis sorbaállás után
feljutva a kilátó szintre, gyönyörködhetett a pompás kilátásban. Mind az
avatóbeszédekbõl, mind a megjelentek szavaiból osztatlan elismerés
csendült ki. 

Remélve, hogy 68 évvel az elsõ felavatás (1935. szeptember 8.) után,
régi fényében pompázó épület sokáig fog állni és ismét kedvelt kiránduló
helye lesz a turistáknak.

Befejezésül ismerjük meg a kilátó építésének történetét, Iklódy-Szabó
János „Hogyan látom a Balatont és környékét a Horthy Miklós kilátó-
toronyból” címû írásának rövid kivonatából: „Az almádi-i turistáskodó
társaság, melynek oszlopos tagjai BUD JÁNOS v. miniszter és TORMAY
BÉLA postatakarékpénztári vezérigazgató, aki egyúttal a Balatonalmádi

Fürdõ r.t. elnöke és a Balatonnak lelkes barátja, bolyongásai közben elju-
tott az Alsóörshöz tartozó Cserelaki-hegyi csodálatos kilátást nyújtó, 300
m-es, balatoni viszonylatban jelentõs magasságú pontjához. Az innen
kitáruló, de a bokrok növése által itt-ott megzavart kilátás azonnal magá-
val ragadta a magyar földet szeretõ felfedezõket. A bokrok és fák között
azonban nem lehetett jól kilátni s ezért a lelkes kirándulók közös erõvel a
szerte-szét heverõ kövekbõl egy kis halmot építettek. E néhány kõ volt a
Horthy Miklós kilátó alapkõ letétele, mert TORMAY BÉLA e kis halom-
ról széttekintve, azonnal felvetette a Veszprém-vármegye határán fekvõ
zalai hegyen egy kilátó torony építésének tervét”.

Schildmayer Ferenc

A kilátó épület képe 1938-ból

A kilátó képe felavatásakor, 2003 szeptemberben Fotó: Zórád Ferenc

A kilátótorony bejárata, felette a Horthy család címerével
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KÉTSZER JÁRTAM KYOTÓBAN  I.
Gifu prefektúra meghívására 13

tagú veszprém megyei küldöttség
látogatott Japánba október 7-17 között.
A küldöttség vezetõjeként Pusztai
István, a megyei önkormányzat alel-
nöke az ifjúsági csoporttal tartott, a
középiskolás csoportot pedig Czuczor
Sándor vezette. A japán testvérmegye
két oktatási intézménye, a balatonalmá-
di Magyar-Angol Tannyelvû Gimná-
zium és a gifui Nagara Koko, azaz az
ottani középiskola egy projectet írt alá.
Az alábbiakban a távolkeleti út él-
ményeibõl közlünk részleteket.

Balatonalmádit legalább hét olyan
ember köti össze a Felkelõ Nap or-
szágával, akik hosszabb-rövidebb ideig
ott éltek, vagy élnek és közülük kettõ
gimnazista. Vonderviszt Anna és Rigó
Balázs ottani élményeirõl már többen
értesülhettek, Kutics Károly 17 éve
lakik Tokyóban és családjával együtt
háromnyelvû, hiszen magyarul, japá-
nul és angolul beszélnek és írnak. Ne-
mes Roland tanár, kézilabdaedzõ és
tolmács pedig négy éve dolgozik Gi-
fuban, delegációnk lelke volt. Néha há-
rom nyelven beszélt egyszerre és le-
gendás nyelvtudásáról csak annyit, hogy
a magyar nagykövetség elsõ titkárát
angolról és magyarról is nagyszerûen
tolmácsolta. Egyik ottani kollégája úgy
jellemezte, hogy amit Rorando-san
nem tud, azt nem is érdemes tudni.
Nos, ezt az embert 15 évvel ezelõtt nem
vettem fel az almádi gimnáziumba,
akárcsak a lányomat, aki egy évig ta-
nult a Chiba egyetemen. Azóta is vis-
sza akar menni, akárcsak én.

Balatonalmádiból mindössze 30
órát vesz igénybe az út Nagaráig. Ha
egy mezei igazgató elég korán kel és
kedvenc Suzuki autójával pirkadat
elõtt beviszik Veszprémbe, onnan már
csak egy ugrás Ferihegy 2 a bérelt
minibusszal. London alig 2 óra, hacsak
nem kell körözni a Heathrow repülõtér
körül, mert zsúfolt a légtér, viszont
látni lehet az angol fõváros több ne-
vezetességét a Westminster apátságtól
a Towerig, sõt a windsori kastély is
feltûnik, ha jó oldalon ülünk. A másik
oldalon ugyanakkor VIII. Henrik által
elorozott Hampton Court tûnik fel,
meg a sok-sok víztározó, amikbõl a
lezuhant repülõket oltogatják, szükség
esetén. Egy-két kör után még mást is
lehet látni, viszont a leszállás után úgy
kell rohanni az egyes reptér meg a hár-
mas között, mint amikor nálunk a séta-
hajó kifelé húz a mólóról és mi még a
Liget kávézóban sziesztázgatunk...

Heathrow repülõterei közt autóbusz
ingajárat közlekedik, és közben üzene-
teket kell hagyni, hogy a Malév gép
késett, a Cathay Pacific meg el ne in-
duljon addig, amíg tizenhárom kalan-
dozó magyar oda nem ér. Szerencsére
nem adták át másnak a helyeinket (mert
a legtöbb légitársaság mindig túlbiz-
tosít) és a bájosan bumfordi Jumbó
velünk együtt lódult neki a hosszú
útnak Hong Kong felé. Svédország
felett kezdett alkonyodni, Szentpéter-
vár fényeit a felhõk miatt csak sejthet-
tük és az Ural hegységet csak az elõt-
tünk levõ minitévé képernyõjén láttuk.

Onnan viszont igen sokáig tartott az
út Uszt Kamennyogorszkig meg a
Bajkál-tóig, holott csak akkor fordul-
tunk egy picinyég jobbra, át Mongólián

és Kínán. A szecsuáni medence felett
hajnalodott, de csak a nagyobb hegy-
csúcsok nyúltak túl az alsó felhõréte-
gen, már amennyire 13 ezer méterrõl
meg lehetett ítélni. A dél-kínai tengert
már tisztán lehetett látni, különösen
akkor, amikor Macao felõl szinte a hul-
lámokat súrolva szálltunk le Hong
Kongban. Alig pillantottuk meg a jel-
legzetes hegycsúcsokat meg a fel-
hõkarcolókat és máris narancssárga
egyenruhás légikisasszonyok hada te-
relgetett bennünket a Nagoyába induló
légibusz felé. Csak arra kellet vigyázni,
hogy az átszállásnál a ménkû nagy
injekcióstûvel felszerelt markotányos-
nõre emlékeztet Hong Kong-i nõvér és
a két ápoló meg a határõrök között
köhentés nélkül surranjunk át. A SARS
névre hallgató atipusos tüdõgyulladás-
járvány miatt még mindig teljes
készültség van és úgy kirántottak mel-
lõlem két kis kínait, hogy a lábuk sem
érte a földet...

Ennek a nagoyai légibusznak hat
óra kellett arra a nyúlfarknyi útra, ami
még hátra volt, de csak azért, mert fél
órára leszállt Taiwan fõvárosában, ahol
már kékek voltak a háztetõk. Az az
irdatlan nagy tévétorony, ami uralja a
tájat, éppen akkor készült el és jelenleg
a világ legmagasabb épülete - bár a
thaiföldiek vitatják, mert nem iker-
torony és a teteje antenna.

Engem inkább a cigarettáról való
radikális leszokás réme foglalkozta-
tott, mert minden gépen abszolút
bagózási tilalom volt és Taipejben
szippantottam volna néhányat, ha
leengednek a géprõl. Amikor bájosan
közölték, hogy semmi akadálya, csak
minden csomagomat magammal kell
vinnem, majd SARS vizsgálaton kell
átesnem mielõtt ideiglenes belépést
engedélyeznek az összes ûrlap
kitöltése után, eltekintettem ettõl a
lehetõségtõl. Üzenem minden vad-
bagósnak, hogy gyorsan is le lehet
küzdeni a nikotinéhséget. Aki nem
hiszi, utazzon el Taipejbe...

Japán már felülrõl is elbûvölõ min-
den szigetével, tengerpartjával és hihe-
tetlen népsûrûségével. Ház-ház hátán,
a legtöbbön kék cserép és mütyürke kis
kert tele egzotikus növényekkel, ame-
lyek olyan zöldek, mint tiszafák a helyi
hõsi emlékmû mellett. A repülõtér
patyolattiszta, mindenki mosolyog
csak mi nem, mert a csomagjaink vala-
hol elkallódtak a nagy átszállási roha-
mokban. Barátaink, Akahori-san és
Rorandó-san már vártak ránk, sõt been-
gedték õket a belsõ részbe is, ahol cso-
magjaink miatt aggódtunk. Talán még
azt is közölték velünk, hogyha éjfélig
nem jönnének meg a csomagjaink,
akkor elvisznek egy nagyáruházba és
felöltöztetnek bennünket, amint az ele-
gánsabb légitársaságok ilyen esetek-
ben reagálni szoktak. Már kimonóban
láttam magam a szállodában, amikor
berobogott a japán légitársaság külön-
busza az összes csomaggal!

Kis küldöttségünk kettévált és ben-
nünket a Nagara Koko ezervalahány-
száz diákja fogadott Hirano igazgató
úrral. Helyi szokás szerint az iskola be-
járatánál mindenki levetette a cipõjét,
majd zöld papucsokba bújt, de az aulá-
ba már csak zokniban lehet belépni.
Azt hiszem, nálunk megközelítõleg a

kórházi mûtõkben van olyan tisztaság,
mint az ottani iskola-folyosókon! A
helyre kis gyékényszõnyegekkel, azaz
tatamival borított nagyteremben min-
denki térdülésben várt, minket pedig
feltessékeltek a színpadra. Köszöntõ
beszédemet japánul (no, ez csak egy
mondatra rúgott!), angolul és magyarul
mondtam el, amit Rorando-san pedán-
san fordított és mindenki úgy mosoly-
gott, mintha ezer éve ismernének.

Hirano igazgató úr természetesen
magyarul köszöntött: „Isten hozott
titeket” üdvözletét diákjai azonnal is-
mételték és még szélesebben moso-
lyogtak. Testvériskolai kapcsolatokat
vázolt fel és megköszönte, hogy Bala-
tonalmádiban már tizenöt éve foga-
dunk japán delegációkat. Jelezte, hogy
kollégái után õ is szeretne eljutni Ma-
gyarországra. Ezt követõen a megkö-
zelítõleg száztagú iskolai énekkar fel-
surrant a színpadra és három magyar
népdalt olyan echte magyarul énekel-
tek el, hogy a könnyeim is kicsordul-
tak. Vajon mi hány japán dalt tudnánk
esetleg eldúdolni?

Ettõl kezdve tényleg otthon éreztük
magunkat és a diákokat japán családok
adták kézrõl-kézre, hozták-vitték az
iskolába, illetve hurcolták õket minden
környékbeli nevezetességhez. Órákat
látogattunk, ahol a magyarokat rendre
megszólították és volt, aki angolból,
biológiából vagy matematikából mû-
ködött közre az óra menetében, amit
gavallérosan megtapsoltak. Akármerre
mentünk, a diákok körülvettek bennün-
ket és vadul fényképeztek a kis mobil-
telefonjaikkal. Végtelenül tisztelet-
tudóak voltak és mégis közvetlenek,

miközben úgy mosolyogtak, hogy a
hollywoodi megasztárok még kisina-
sok sem lehetnének mellettük. Úgy
déltájban mindenki partvist ragadott és
villámgyorsan kitakarították az egész
iskolát, anélkül hogy egyenruhájukon
egy pihe is maradt volna.

Mivel minden nap az iskolában
kezdtünk, jómagam inkább az igaz-
gatóval, helyettesével vagy a hazánkat
járt kollégákkal illetve a munkakö-
zösség-vezetõkkel beszélgettem. Meg-
csodáltam a tankönyveiket, különösen
az angolokat, amelyekben mindent
japánul magyaráznak meg, a kiejtési
átírást is beleértve. A történelem
könyveik gazdagon illusztráltak, színe-
sek és kevesebb a szöveg, mint nálunk.
A legaranyosabbak a térképek, ahol

egyes katakana meg hiragana jeleket
felismertem, de túl sok volt a számom-
ra bonyolult kandzsi jel. Itthon, akár
vaktérképnek is lehetne használni õket,
mert felettébb kevés az olyan diák, aki
azokból a fontosabb településeket
azonosítani tudná.

Ott-tartózkodásom csúcspontja
mégis a kyotói út volt, és ez olyan
zarándokútnak képzelhetõ el, mint
amikor nálunk a katolikusok Eszter-
gomba, vagy a reformátusok Debre-
cenbe utaznak. Az már Nagarában is
feltûnt, hogy buddhista és a shintóista
szentélyek feltûnõen közel találhatók
egymáshoz, de az út menti kicsi kõlám-
pák meg a Buddha szobrok is szorosan
egymás mellett állnak. Teljes vallás-
békének, vagy távolkeleti ökumeniz-
musnak tûnt ez az az állapot és rá is
kérdeztem, hogy csak arrafelé vagy
egész Japánban ez a helyzet? Leg-
nagyobb meglepetésemre az volt a
válasz, hogy olyan természetességgel
mennek el idõnként a buddhista más-
kor meg a shintóista szentélybe, mint
mi az egyik vagy másik múzeumba.
Választásukat attól teszik függõvé,
hogy kihez vagy miért akarnak imád-
kozni. Ha én egyszer elviszem a japán
vendégeimet Kõvágóörsre, akkor meg-
mutatom az ottani egymásnak háttal
épült templomokat is, majd pedig az
ökumenizmus itthoni helyzetérõl és
aktuális feladatairól is ejtek néhány
szót...

Kyotó Japán egykori fõvárosa, amit
1867-ben a Meidzsi reform után Edo
faluba helyeztek át, csak tiszteletbõl,
megfordították a volt fõváros nevét és
így lett Tókyo. Így is - úgy is „keleti

kaput” jelent. Kyotó szentélyei viszont
világhírûek és egymás után néztük meg
a shintó fõszentélyt, az Aranypagodát,
meg az ezer Buddha templomát illetve
a Kiyumizudera buddhista kolostor-
komplexumát. Ha azt a csodát le tudnám
írni, amit láttam és éreztem, akkor költõ
lennék, de nem vagyok az, ezért mel-
lékelem a To-Ji templom egyik
legszebb látványképét fekete-fehérben.

Kétszer láttam mindezt, mert elõ-
ször az ifjúsági küldöttségnek mutatták
meg szombaton - másodszor pedig a
középiskolás küldöttségnek vasárnap.
Kétszer láttam, de nem a hagyományos
magyar szólás szerint: elõször és utol-
jára, hanem még csak kétszer. Higgyék
el, harmadszor is szívest-örömest meg-
nézném. Czuczor Sándor

Elõtérben a To-ji templom
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2000 nyara óta megtörtént az
elsõ lépés a környezetvédelmi
rehabilitációs programban részt
vett települések ún. Japán hitel
terheinek csökkentésében. Az
országgyûlés a mérnök-konzul-
táns díj összegét elengedte. Ez
városunkra nézve mintegy 130
millió forint. Köszönet érte az
ügyet felvállaló parlamenti kép-
viselõknek. Örömmel vettük a
hírt, azonban nem vagyunk telje-
sen elégedettek.

Ez a beruházás a maga ide-
jében „megelõzte” korát, mára
azonban a hasonló közmûfej-
lesztések csak 10% lakossági, ill.
önkormányzati hozzájárulásból
valósulnak meg. A saját erõ a mi
esetünkben 32% volt, (lakosság,
önkormányzat, pályázat) 68%-ot
finanszírozott a Japán hitel.

Nem volt szerencsés lépés,
hogy az érintettek megkérdezése
nélkül a Magyar Állam a köl-
csönt visszafizette Japánnak, így
odalett az az esély, amit a hi-
telezõ is sugallt: 2-3 év törlesztés
után az érintettek kérelmére
segélyként kezelhetõ a támo-
gatás. Vagyis a tartozást teljes
egészében elengedték volna. 

Amennyiben az eredeti ja-
vaslat kerül támogatásra, akkor
sem jutunk jogtalan elõnyhöz a
többi önkormányzattal szemben,
hisz városunk és a lakosság terhei
ekkor sem lennének alacso-
nyabbak, mint más településeken.
Úgy érezzük tehát, hogy a hitel
felének törlésével sem gyakorolna
különös kegyet az országgyûlés az
érintettekkel. Gõgös Zoltán,
képviselõ úr tájékoztatása szerint
megvan a szándék a további
csökkentésre, melyet jövõre ismét
kezdeményezni fogunk.

Meghitt ünnepség keretében
köszöntöttek általános iskolás
gyermekeink 14 nyugdíjas almá-
di pedagógust abból az alkalom-
ból, hogy életük munkája elis-
meréseként arany, gyémánt, vas
és rubin diplomában részesültek.
Valamennyiünk nevében ezúton
ismét megköszönöm az oktatás-
nevelés terén végzett áldozatos
tevékenységüket.
Balatonalmádi, 2003. november 3.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 12. hónapról
a Városházán
2003. október

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülés
Ügyrendi vita után – mely az összehívás jogszerûségét

vitatta – rendkívüli ülést tartott október 9-én a képviselõ-
testület. A város vezetõje SZMSZ-ben biztosított jogával
élve felfüggesztette a szeptemberi ülésen a polgármesteri
járandóság és a képviselõi tiszteletdíjak tárgyában hozott
határozatokat és rendeletet. Egyben öt képviselõ is
kezdeményezést tett az elhibázottnak ítélt döntések
újratárgyalására. Az új köztisztviselõi törvény ez év július
1-tõl lehetõségként, 2004. január 1-tõl kötelezõen ren-
dezte a polgármesterek illetményét, s megváltoztatta a
képviselõi tiszteletdíj kiszámításának módját. Az eredeti
elõterjesztés a megemelt fizetést július 1-tõl javasolta,
változatlanul hagyva a tiszteletdíjakat. Az ülésen elhang-
zott dr. H. Gy. képviselõ módosító indítványa a képviselõi
tiszteletdíj mértékének olyan mérvû emelését tartalmazta,
amely éves szinten több mint 8 millió forintos több-
letköltséget jelentett volna a városnak. Ezt, az elõter-
jesztéskor sokak szerint kellõen meg nem világított
indítványt, illetve végsõ kihatásában át nem látott döntést
változtatta meg a testület úgy, hogy a polgármesteri
járandóságokat kérelme alapján a törvény szerinti
kötelezõ idõponttól a minimális szorzó alkalmazásával, a
3 éve változatlan képviselõi tiszteletdíjakat január 1-tõl
16%-kal emeli meg. S. F.

Ismét zsúfolt programot bonyolított le a város
képviselõ-testülete október 30-án megtartott ülésén. A
programban szereplõ, nem kevesebb, mint húsz napiren-
di pont megtárgyalása pontosan kitöltötte az SZMSZ által
elõírt maximális idõtartamot.

Napirend elõtti felszólalásában Czuczor Sándor a
testvérvárosi kapcsolatok bõvítésének lehetõségérõl szá-
molt be, Keszey János a városközpontban épülõ bevásár-
lóközponttal kapcsolatos kérdéseit fogalmazta meg,
Balogh Csaba pedig ismertette az idõskorúak karácsonyi
ajándékozásával összefüggõ tudnivalókat: november 20-
tól a Polgármesteri Hivatalban a csomagok átvehetõk, a
mozgásukban korlátozott idõseknek karácsonyig az
otthonukba szállítják.

Elsõ napirendi pontként – szokás szerint – Pandur
Ferenc polgármester beszámolója hangzott el az elmúlt
hónap eseményeirõl, többek között említette a Kelet-
Balatoni Kistérségi Társulás ülését, a gimnáziumban
megtartott Lõrincze-napot és a veszprémi Petõfi Színház
jótékonysági koncertjét. Schildmayer Ferenc, alpol-
gármester – aki a polgármester szabadsága idején
képviselte városunkat – kiegészítésében elmondta, hogy
a Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított
„Közigazgatásért” szakmai díjat Szabó Jenõnek, a
„Közoktatásért” szakmai díjat Németh Bélának, a Váci
Mihály Iskola igazgatójának ítélte oda.

Ezt követõen Grúber Sándor városi rendõrkapitány
tartott tájékoztatót a város közbiztonsági helyzetérõl.
Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy megjelent
a lakásmaffia Almádiban. A bizottságok tájékoztatóját –
a felmerült észrevételek megválaszolását követõen – elfo-
gadta a Testület.

Jelentõségének megfelelõen alaposan körbejárták,
véleményezték a jelenlévõk a város turisztikai fejlesztési
koncepcióját. A Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszéke
által készített koncepció a képviselõk egyhangú
véleménye szerint is kiválóra sikerült, az abban foglal-
takat megvalósíthatónak. Egyértelmûen határozta meg a
termékfejlesztés irányait és kijelöli azokat a feladatokat,
amelyeken keresztül a célok elérhetõek. Ennek érdekében
a város turizmusban érdekelt szereplõivel, a civil
szervezetekkel és a vállalkozókkal konzultációkat kell
kezdeményezni. A konkrét feladatok végrehajtásában a
Tourinform Irodának az eddigieknél nagyobb szerepet
kell vállalnia. Az elhangzott vélemények szerint Almádi
régi rangját vissza kell szerezni, s erre legalkalmasabb a
tömegeket vonzó rendezvények folyamatos szervezése.
Nem szabad túl „nyárcentrikusnak” lenni, egész évben
kell gondolkodni. 

Az észrevételeket, javaslatokat Pandur Ferenc, pol-
gármester foglalta össze, ezt követõen a határozati
javaslatot ellenvélemény nélkül fogadták el.

Szóbeli kiegészítés nélkül került terítékre Balaton-
almádi város 2003. évi turisztikai szezonjáról szóló jelen-
tés, amelyet, mint Dr. Szûcs Sándor jegyzõ elmondta – a
bizottságok alaposan megtárgyaltak és elfogadásra aján-
lottak. A városüzemeltetésre, és a Vízimúzeum helyze-
tére vonatkozó kérdések megválaszolását követõen a
Testület a jelentést elfogadta.

Negyedik napirendi pontként a sportlétesítmények
hasznosítását tárgyalták. A szerzõdések megkötésének
végsõ határidejérõl eltérõ vélemények, javaslatok hang-
zottak el. Ezek egyeztetését követõen hozták meg határo-
zatukat a városatyák.

Az aktualitások sorát a város településszerkezeti terv-
javaslatának jóváhagyása nyitotta meg. Zana András, a
Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya vezetõjének szó-
beli kiegészítése után a határozati javaslatot a szakmai
véleményben tett észrevételek figyelembevétele mellett
jóváhagyták.

Az önerõs útépítésekrõl elõterjesztett határozatot egy
tartózkodó szavazat mellett elfogadta a testület, csakúgy
mint a Gazdasági Bizottság utcanév változtatásra irá-
nyuló javaslatát.

Hosszadalmas és indulatoktól sem mentes vitát váltott
ki az általános iskolákban és az óvodákban dolgozó nem
pedagógus közalkalmazottak létszámhelyzetének felül-
vizsgálata. A Vörösberényi Általános Iskolában 2004.
augusztus 1-tõl 1 fõ technikai dolgozói álláshely
megszûntetésérõl az Oktatási és Kulturális Bizottság,
valamint a Pénzügyi Bizottság egymással ellentétes
álláspontot alakított ki. Az érvek–ellenérvek ütköztetése
több, mint egy óra hosszat tartott, míg végül a szavazás-
nál a Pénzügyi Bizottság javaslata nem kapta meg az elfo-
gadásához szükséges szavazatszámot, így azt elvetették,
az iskolai státusz megmarad. Az óvodában 1 fõ dajka
álláshely esetleges megszûnésérõl a novemberi ülésen
dönt a Testület.

Jóval rövidebb ideig tartott a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár pótelõirányzati kérelme, amit a
Testület jogosnak talált, és egyhangúlag meg is szavazott.

A Noszlopy G. u. 1. sz. alatti bérlõk elhelyezésével
kapcsolatos határozati javaslatot az ülésen elhangzott
vélemények következményeként az elõterjesztõk
módosították, így ellenvélemény nélkül fogadták el.
Helyt adtak a jegyzõ kérésének, melyben független
statikai szakértõ megbízását kérte az épület állapotának
felmérésére.

Ezek után döntött a Képviselõ-testület a bazársori
üzletek bérleti ügyében, és a Baross G. u. 22. sz. ingatlan,
valamint a Bajcsy Zs. u. 36-38. sz. alatti garázs
értékesítésével kapcsolatban. Végül Dr. Szûcs Sándor
elõterjesztésében tájékoztató hangzott el az EU csat-
lakozással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek
jogharmonizációs feladatairól.

Pandur Ferenc polgármester 18.50.-kor az ülést bezárta.
A nyilvános ülésekrõl szóló jegyzõkönyvek megtekint-

hetõek a Városházán és a könyvtárban!
N.F.

Képviselõi közlemény

Tájékoztatom a tisztelt választókat, hogy a Tényfeltáró
Munkacsoport tagságomról lemondtam – mely az önkor-
mányzat által korábban kötött szerzõdéseket tekintette át.

A vizsgálat „eredményérõl” a csoport tagjainak és a
képviselõk többségének is eltérõ véleménye alakult ki,
mellyel jogászként azonosulni nem tudok. Kértem a Kép-
viselõ Testületet, hogy a munkaanyag, amely közel 200
oldal (mellékletekkel), a Könyvtárban és a Polgármesteri
Hivatalban megtekinthetõ legyen.

Értesítem a tisztelt választókat, hogy 2003. november
12-én (szerdán), 13-16 óra között a Vörösberényi Mûve-
lõdési Házban fogadónapot tartok, amelyre bejelentkezni
a 06-30/9464-270 telefonszámon lehet.

Dr. Hoffmann Gyöngyi
képviselõ

A Képviselõ-testület
LAKOSSÁGI FÓRUMOKAT

tart
2003. november 13-án: 19,00 órakor

a Kéttannyelvû Gimnáziumban
2003. november 17-én: 17,00 órakor
a Pannónia Kulturális Központban

2003. november 18-án: 17,00 órakor
a vörösberényi Kultúrházban

2003. november 25-én:16,30 órakor
a Váci Mihály Általános Iskolában
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Ismét változás történt a Rendõrségi
Hírek „háza táján”. A Kapitányság bûn-
megelõzési elõadója a jövõben a
Megyei Rendõrfõkapitányságon teljesít
szolgálatot, így újra nekem jutott az a
megtisztelõ feladat, hogy beszámoljak
Önöknek az elmúlt hónap rendõri
eseményeirõl. 

Balatonalmádi területén október hó-
napban 14 bûncselekmény történt. Saj-
nos, általánosnak mondható az a ten-
dencia, hogy a vagyon elleni bûncselek-
mények, ezen belül az alkalmi lopások
dominálnak. A Mandula utcából arany-
ékszereket tulajdonított el az ismeretlen
elkövetõ, mintegy 150.000 Ft értékben.
Kérem Önöket, amennyiben ismeretlen
eredetû ékszereket kínálnak eladásra,
mindenképpen értesítsék hatóságunkat.
Egyre több olyan bejelentés érkezik,
melyben az õrizetlenül hagyott nyara-
lókból eltulajdonított értékek miatt
tesznek feljelentést a sértettek. A Má-
tyás király utca egyik nyaralójából a
gázóraszekrényt, a Õszapó utca egyik
nyaralójából felszerelési tárgyakat tulaj-
donítottak el.

Még szinte véget sem ért a nyári sze-
zon, amikor már a lehullott elsõ hó kap-
csán a téli közlekedés veszélyeire kell
felhívnom a figyelmüket. A kényelem-
bõl fenn felejtett nyári gumik, nem meg-
felelõen ellenõrzött mûszaki állapot a
hideg beköszöntével számos közleke-
dései balesetet eredményezett. Éppen
ezért gondoltam arra, hogy havi rend-
szerességû rendõrségi beszámolóimban
egy olyan – rövid terjedelemû -  bûn- és
balesetmegelõzési rovatot indítok, mely
az adott idõszakban jelentkezõ prob-
lémákra hívják fel a figyelmet. Talán e
közös gondolkodás is hozzájárul majd a
helyes közlekedési morál kialakításá-
hoz, biztonságosabb közlekedéshez. 

Világítás - csak szabályosan!
Az esti és az éjszakai órákban rend-

szerint autózók a megmondhatói, hogy
milyen sokan közlekednek hibás,
rosszul beállított (ezáltal vakító), sza-
bálytalan világító és jelzõ berendezé-

sekkel. Gyakori eset, amikor az autósok
figyelmetlenül, rossz pozícióba - erõl-
tetve - helyezik be a fényszóró izzókat,
ám nem ritka, amikor szándékosan át-
forgatják vagy átkötik azokat. Ezzel
elérik, hogy az egyik lámpa a fény vál-
tása után is fényszóróként világít, azaz
vakít. A magyarázat erre a barbár -
nagymértékben veszélyes - beavatko-
zásra az, hogy az úttest jobb szélét job-
ban megvilágítja így a lámpa. (Hogy
ennek mi lehet az „ára“, arra már nem
gondolnak.) Emellett már szinte eltör-
pülnek az olyan szabálytalanságok, mint
a pótféklámpa helyzetjelzõként való
mûködtetése, a helytelen színárnyalatú,
kifakult lámpabúrák, az érthetetlen cél-
ból felszerelt, ismeretlen rendeltetésû
lámpatestek, stb.

Rohanó világunkban, zsúfolt útakon
az információk tömegét feldolgozó
autós számára szinte kiszámíthatatlan
veszélyt jelentenek ezek a gyakorta
szándékos, avagy a restségre visszavezet-
hetõ szabálytalanságok. Gondoljunk bele,
bennünket is zavar, bosszant, veszé-
lyeztet, amikor hasonló szabálytalansá-
goknak vagyunk kitéve. Ügyeljünk a
világító- és jelzõ-berendezések szabá-
lyos felszerelésére, mûködésére.

Engedjék meg, hogy egy személyes
jellegû hírrel zárjam a rendõrségi híre-
ket. Természetes, hogy a Rendõrség alap-
vetõ feladata a közrend és közbiztonság
megteremtése, az is, hogy a nyári ide-
genforgalmi szezonban jelentkezõ plusz
feladatoknak is legjobb tudásunk sze-
rint igyekszünk megfelelni. A legnagyobb
elismerés számunkra éppen ezért az, ha
a lakosság, a területen élõk ismerik el az
elvégzett munka mennyiségét és szín-
vonalát. Ezért jelent nagy örömet szá-
momra, hogy Balatonalmádi Város Ön-
kormányzata két kollégánk munkáját is
példa értékûnek nyilvánította. Smura Mik-
lós r. zls., és Farkas Alexandra r. õrm. az
idegenforgalmi szerzonban végzett
munkájukért részesült elismerésben.

Gratulálunk!
Grúber Sándor r. alezredes

rendõrkapitány

FIGYELÕ
• Megyék-régiók Európai Unió címmel tanulmánykötet jelent meg, melyet

Comitatus Társadalomkutató Egyesület gondozott. A kötetet a sajtó elõtt a
Megyeháza szakkönyvtárában Pusztai István, a Megyei Közgyûlés alelnöke aján-
lotta. Felhívta a figyelmet – a könyv aktualitásán túl – azokra az interjúkra is, ame-
lyek dr. Horváth Balázzsal, illetve Dióssy Lászlóval készültek. A programon részt
vettek a tanulmányok szerzõi, Agg Zoltán, dr. Zongor Gábor és Mandel Miklós.

• Az elõzetes intézményi egyeztetések után lebonyolítási szerzõdés aláírására
került sor a Megyeházán. Fehérváry István, a VeszprémBer Rt elnök-vezérigaz-
gatója, Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke és dr. Zsédenyi Imre, fõjegyzõ
aláírták azt a dokumentumot, amelynek alapján megkezdõdik a Megyei
Levéltár Török Ignác úti épületének átépítése, valamint Pápán, a „fiók” levéltár
felújítása. A több mint 1 milliárd forintos beruházásra a pénzt a Veszprém
Megyei Önkormányzat illetve az elnyert céltámogatás biztosítja. A tervek
szerint a levéltár veszprémi épülete 2005-ben, míg a pápai épület 2006-ban
kerül átadásra.

• A Megyeháza Szent István termében tartották az Idõsek Világnapja megyei
ünnepségét. A szépszámmal megjelent meghívottakat dr. Németh Márta, a
Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte. Ünnepi beszédében köszönetet mon-
dott a jelenlévõk tevékenységéért, hogy idõs koruk ellenére a családjukon kívül
a közügyekkel is foglalkoznak. Köszöntötte a megyei nyugdíjas szervezeteket,
további munkájukhoz jó egészséget kívánva. Ezt követõen Kuti Csaba, a
Megyei Közgyûlés elnöke elismerõ okleveleket adott át a kiemelkedõ
tevékenységet folytató nyugdíjasoknak. A programot a Csermák Antal
Zeneiskola tanulóinak mûsora, illetve az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és
Zenekar mûsora színesítette.

• A „Védelem – 2003” fedõnevû országos méretû védelmi-igazgatási rendszer-
gyakorlat tapasztalatairól tartott sajtótájékoztatót Kuti Csaba, a Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és Páhi Ferenc, a MVB titkára. A sajtó jelenlévõ
képviselõi elõtt elmondták, hogy a gyakorlatra a 2001. évi szeptember 11-i ter-
rortámadás miatt volt szükség. Azóta a világ másképpen kezeli a védelem
kérdését, valamennyi ország szükségesnek tartja a váratlan eseményekre való
elõzetes felkészülést. Az országos gyakorlat keretében a különbözõ megyék
más-más védelem megoldását szimulálták, Veszprém megyére az esetleges
vegyi katasztrófa elhárítása jutott. A bizottság megállapította, hogy a gyakor-

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,

jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul november 11-én.
Kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel, diákoknak kedvezmény.

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, 70-3316-326

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést, TB-ügyintézést

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S
2003. november 24-én (hétfõ) 16-órától a

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében
(Balatonalmádi, Városháza tér 4.)

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T   T A R T U N K.
Minden érdeklõdõ állampolgárt tisztelettel vár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete!

K í n a i  ü z l e t ü n k  a k t u á l i s  a j á n l a t a
Nõi bundák 6.800 Ft-tól • Gyermek dzsekik 1.000 Ft • Télikabátok 2.500 Ft-tól

• Nõi-férfi télikabátok 3.800 Ft-tól • Nõi farmerek 2.880 Ft-tól 
• Bársonynadrágok 2.980 Ft-tól • Férfi farmerek 2.600 Ft-tól 

• Nõi-férfi pamut garbók 1.500 Ft-tól • Sportcipõk 1.500 Ft-tól 
• Nõi felsõk 1.400 Ft-tól • Nõi mûbõr kabátok 1.280 Ft-ért

kaphatók üzletünkben.

Valamint: bébi-gyermek és felnõtt - fehérnemûk - pizsamák - nadrágok -
pulóverek - cipõk - mellények széles választékával

várjuk kedves vásárlóinkat egész évben az OTP mellett

a Baross  Gábor út  5 .  szám alatt .
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Berényiek Szövetsége!?
A 2003-as csákberényi találkozó

alkalmával merült fel a gondolat,
hogy fûzzék szorosabbra kapcso-
lataikat a Berények. Az ötletet az
iharosberényi polgármester vetette
fel. 2003. október 11-én Iharosbe-
rényben került sor arra a tanácsko-
zásra, ahol a Berény nevû települé-
sek küldöttségei megvitatták a to-
vábbi együttmûködés lehetõségét.
Településünket a polgármesterek
konferenciáján Dr. Hoffmann Gyön-
gyi képviselõasszony, valamint
Mester Ferenc, mûvelõdésszervezõ
és jó magam képviseltük. 

Az elõterjesztõ Pál József ismer-
tette a résztvevõkkel a szövetségre
vonatkozó elképzeléseit. A megkül-
dött anyagból és az ismertetõbõl
világossá vált, hogy egy egyesületi
formáról van szó. Az egyesület fela-
data lett volna a települések közötti
gazdasági, sport, kulturális kapcso-
latok koordinálása, pályázati anya-
gok készítése, további rendezvé-
nyek szervezése. A bevezetõ után
elsõként

Dr. Hoffmann Gyöngyi képvise-
lõasszony kért szót, aki  jogi szem-
pontból elemezte a korábban ré-
szünkre megküldött vitaanyagot, és
elmondta ezzel kapcsolatos észre-
vételeit. A további hozzászólásokból
kiderült, hogy a Berények túlnyomó
többsége nem támogatja ezt a kötött
intézményi formát. Indokként el-
mondták a résztvevõk: 

- A települések között túl nagyok
a földrajzi távolságok

- Az eddig kialakult jó kapcsolat
rovására menne egy ilyen túl-
bürokratizált egyesületi forma.

- A kis településekre komoly
terhet róna az egyesület mûköd-
tetése.

A települések delegációi megál-
lapodtak abban, hogy a kialakult laza
szövetséget kívánják továbbra is
fenntartani, melynek fõ rendezvénye
az évenként lebonyolításra kerülõ
Berényiek Találkozója. Ezen a

napon még egy határozat született
közös megegyezéssel, mely szerint
az elsõ találkozó alkalmával 1996-
ban Vörösberényben elfogadott
megállapodást kiegészítik a küldöt-
tek egy támogatási rendszerrel.
Melynek lényege, hogy az 1000 fõ
alatti települések 10.000 Ft-ot, míg
az 1000 lakos felettiek 20.000 Ft-ot
utalnak át június 1-jéig a találkozót
megrendezõ településnek a ren-
dezvény megszervezéséhez.

A tanácskozás végeztével meg-
köszöntük a házigazdáknak a szer-

vezést, elõkészítést és a lebonyo-
lítást. 

Iharosberény polgármestere a
megbeszélés után Gesztenye-fesz-
tiválra invitált bennünket. A szép,
õszi napsütésben a jó hangulatot
fokozta a rendezvények mellett a sült
gesztenye, a gesztenyés ételek kós-
tolója. 

Búcsúzásnál így köszöntünk el
egymástól:

2004-ben találkozunk Karancs-
berényben.

Dér András

Polgármesterek konferenciája. Iharosberény, 2003. október 11. Balról-jobbra: Gazda József - Balatonberény pol-
gármestere, Lóderer Miklós - Csákberény polgármestere, Hoffmann Gyöngyi - Balatonalmádi képviselõ, Imre Károly
- Karancsberény polgármestere, Spanics Róbertné - Kisberény polgármestere

Lõrincze-nap Balatonalmádiban
Október 10-én kilencedik alkalommal rendeztük meg Balatonalmádiban

Lõrincze Lajos tiszteletére az Anyanyelvünkrõl- Anyanyelvünkért mottójú
vers- és prózamondó versenyt. Az eseményre – az elõzõ évekhez hasonlóan –
magyarországi és határainkon túli településekrõl is érkeztek vendégek. A
szabadkai, topolyai, komárnói és galántai diákok mellett mohácsi, nyíregy-
házi, budapesti, gyõri, székesfehérvári, pusztaszabolcsi, zalaegerszegi, bala-
tonfüredi, szentgáli és veszprémi versenyzõket is köszönthettünk a Magyar-
Angol Tannyelvû Gimnáziumban.

A rendezvény délelõttjén elõadások hangzottak el. Elõször Maróti
István emlékezett a tíz éve elhunyt Lõrincze Lajosra. Megható élmény volt
meghallgatni néhány részletet a nyelvésszel 1992-ben készített, utolsó inter-
júból. Ezután Eõry Vilma a Nemzetben él a nyelv címû Lõrincze-szöveg
egy részletét elemezve mutatott rá, hogy mit is jelent értõn olvasni. Majd
Wacha Imre két alig ismert József Attila verset értelmezett, rádöbbentve a
közönséget arra, hogy nemcsak a versek megértése, de a megírása is
küzdelem. Az elõadók sorát Praznovszky Mihály zárta, aki Márai és Krúdy
mûvészetének különös, érdekes összefüggéseire irányította a hallgatóság
figyelmét.

Az elõadásokat követte a vers- és prózamondó verseny. A diákok
versválasztása az adott témán belül igen gazdag volt. Kosztolányi, Babits,
Weöres Sándor, Füst Milán, Fehér Ferenc, Bencze Imre, Rudnyánszky Gyula,
Márai, Faludy, Kányádi és sok más szerzõ mûve hangzott el. A Hegyeshalmi
László elõadómûvész vezette zsûri az alábbiak szerint értékelte a produk-
ciókat.

Általános iskolai kategória:
1.helyezés: Rada Bálint (Budapest)
2.helyezés: Jókai Ágnes Komárno)
3.helyezés: Dávid Máté (Szentgál)

Középiskolai kategória:
1. helyezés: Czifrik Piroska (Gyõr)
2. helyezés: Bárány Réka (Gyõr)
3. helyezés: Csányi Éva (Szabadka) és Szabó Kornélia

(Nyíregyháza)

A zsûri különdíját kapta: Egri Lívia (Topolya)
Könyvjutalomban részesült: Miskolczi Boglárka (Mohács) és Hajdú

Ildikó (Zalaegerszeg)

A rendezõk gratuláltak a versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak!
Köszönjük a Veszprém Megye „Közoktatásért” Közalapítványnak, hogy

anyagi segítségükkel sikerült nagyszerû élményt szerezni sok-sok itthoni és
külföldi magyar anyanyelvû diáknak.

Óra- ezüst ékszer-ajándék
Értesítem Tisztelt vásárlóimat, megrendelõimet, hogy a Fórum

üzletközpontban, Balatonalmádi, Szabolcs u. 2. sz. alatti üzletben

ENGEDMÉNYES (-15%) KARÁCSONYI VÁSÁRT
tartok óra, ezüstékszer és ajándéktárgyakból

2003. november 10-tõl december 23-ig.
Tisztelettel:

Lõrincz Gábor
órás



2003 - NOVEMBER 7

w w w . p a s z t i . h u

A kérdéseket Zerkowitz Tamás „városlakó” levelébõl idézzük, a válaszokat
Zana András a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának vezetõjétõl kapjuk.

1. „… máig sem tudhatunk arról, „mi készül” a vasútállomás mellett?”
A vasútállomás mellett egy 650 m2 eladóterû élelmiszer áruház épül. Az

áruházépítéssel kapcsolatos építéshatósági eljárás – miként a hatósági eljárások
általában – nem publikus, de nem is elõzmények nélküli a volt vasúti rakodó terület
használatának kérdése. A településfejlesztési koncepció és a településrendezési
terv készítése során több ízben megfogalmazódott annak igénye, hogy a Balaton
partot és a városközpontot elválasztó jelentõs területigénnyel járó közlekedési
területeket miként lehetne települési célokra használatba venni. Ugyancsak
felmerült az igénye egy országos közutat és vasútvonalat a Széchenyi sétány foly-
tatásában, szintben keresztezõ gyalogos átjáró kialakításának. A megépülõ üzlet
valamint a beruházáshoz kapcsolódóan a Széchenyi sétány csatlakozásánál kiépí-
tendõ új közlekedési csomópont a fenti településfejlesztési célkitûzéseket szolgál-
ja. A településfejlesztési és településrendezési kérdésekkel kapcsolatos bizottsági
és képviselõ-testületi üléseken számos esetben szóba került a vasúti terület
használatának és a gyalogos átvezetés kialakításának kérdése. Legutóbb a
képviselõ testület 2003. májusi ülésén a településszerkezeti terv véleményezésé-
vel kapcsolatban foglalt állást a terület kereskedelmi jellegû hasznosítása mellett. 

2. „Megfaragott-e már egyetlen vöröskövet az a tervezõ és az a hivatalnok,
aki egyetértésben döntött a vasút kõkerítésének elbontásáról?”

A magam részérõl még nem próbálkoztam vöröskõ megfaragásával, de azt
tudom, hogy az nagy szakértelmet igénylõ és fáradtságos munka. Arról sincs
információm, hogy a tervezõ faragott volna vöröskövet, de az elkészült és
engedélyezett tervek alapján feltételezhetõ a helyi sajátos építõanyag iránti
tisztelete, mivel az épületen annak jellegét meghatározó mértékben alkalmazza
a kerítésbontásból kikerülõ követ. Az épület megjelenését a vöröskõ fel-
használásán túl a vakolt falfelület és a részbeni cserépfedés határozza meg, így
alkalmazkodva a helyi építészeti hagyományokhoz.

MEGKÉRDEZTÜK!
Szólnom kell

Olvasói levél

Úton-útfélen hallani a városban: mi
épül az állomás mellett? A napi szó-
beszéd szájról-szájra vándorol. Örül-
tünk, amikor bontották a vagon-
barakkokat, mindenki remélte, hogy
valami tájba illõ létesítmény kerül majd
a helyére. Hiszen manapság mindenhol
elõtérbe került a környezetvédelem, az
épített környezet fontossága, és tele-
pülésünkön is számos elkötelezettje
van az ügynek. Ennek ellenére sze-
münk elõtt, a város centrumában épül
támfalaival a PENNY piros-fehér
egyenépülete.

Újságunk elõzõ számából meg-
tudtuk, hogy választott képviselõink -
még év elején, bizonyára megfontolt
döntés alapján - módosították a ren-
dezési tervet. Ahogy kérdezõsködtem,
megtudtam, hogy akkor még a piac
áthozásának lehetõségét latolgatták, s
nem tudtak arról, hogy bevásárlóköz-
pont épülne ide. Ettõl kezdve minden
ment a maga útján: magánterület lévén,
tervek, jóváhagyások, engedélyek, stb.
Miért ne, hiszen minden kerek, és nem
ütközik törvénybe. Amikor az építke-
zés elkezdõdött, megkérdeztem elöljá-
róinkat külön-külön. A válasz egyértel-
mû volt: nem tudunk már mit tenni,
ebbe beleszólni nem lehet, magán-
terület, szabályos engedélyekkel. Igen,
megértem, csak egyet nem: ez az épület
nem családi ház lesz, hanem, kereske-
delmi létesítmény, s ráadásul városunk
szívében! Nem érdemelt volna na-
gyobb nyilvánosságot az elképzelés-
nek az épített környezethez illõ, átgon-
dolt megvitatása? Szerintem ebben a
helyzetben mindez elvárható lett vol-
na! Környezetünkben a Balaton partján
megfigyelhetjük, hogy egy-egy telepü-
lés milyen vigyázva óvja régi épületeit,
igyekeznek azok stílusjegyeit az új
épületeken is visszahozni, hiszen oly
kevés értékünk maradt meg. 

Nézzük csak meg az esztétikai
szempontokat, hogy hova is kerül az új
létesítmény: Állomásépületünk szinte
az egyetlen épségben maradt, század-
elõt idézõ épületkomplexum a Balaton
partján, méltóságteljes építészeti je-
gyekkel. Mellette jobbra, a strand bejá-
ratáig a vasutas házak, a Koós Károly
építészeti szemléletét hordozó épülete-
gyüttessel. Szemben a Tulipán szálló
(még ha Mc'Donalds is van benne)
tiszteletre méltó arányaival, ehhez
szépen illeszkedik a Tulipán udvar
nemrég rendbe hozott épületrendszere.
A tér másik oldalán a Városháza isko-
lapéldaszerû építészeti rekonstrukciós
megoldásával illeszkedik a környezet-
be. Nem hiszem, hogy bármelyik épí-
tésznek, városi polgárnak ne az jutna az
eszébe, hogy ilyen meghatározó épü-
letek közé csakis a környezethez alkal-
mazkodó építmény illik. Valószínû,
hogy esztétikai érveim korszerûtlenek,
mindezt vállalom. Szerény vélemé-
nyem szerint megalomán, posztmo-
dern mûvelõdési házunk és könyv-
tárunk, terasz nélküli éttermünk, és ká-

vézónk sem oda való, igaz, egy épület-
együtteshez, a buszpályaudvarhoz jól
illeszkedik. De ezek már ott vannak,
kezdjük is megszokni õket, és íme,
érkezik ennek a vonulatnak egy újabb
példánya, a market. Ismerjük az ilyen
bevásárlóhelyek elõnyeit, sõt biztos,
hogy ez a lánc olcsóbb, jobb, munka-
helyeket is teremt, adózik a városnak,
de hát nem is a kereskedelem ellen
emelek szót! Köztudomású, hogy a
hasonló jellegû kereskedelmi épület-
rendszerek sem külföldön, sem bel-
földön nem a települések központjában
épültek fel. Hát ebben már megint ki-
vételek vagyunk. 

Visszatérve az épített környezetre, a
városrendezésre, álljon itt alpolgár-
mesterünk egyik cikkének idézete, ami
az Új Balaton folyóiratban jelent meg a
közelmúltban. Nosztalgiázzunk egy
kicsit, visszamenve 1921-re. "Hogyan
építsünk a Balaton partján?" - Thorocz-
kai Wygand Ede építész így ír errõl: "az
építészet anyamûvészet lévén, gyö-
kereinek a hazai talaj legmélyérõl kell
életerõt szívni". Balatonalmádi állo-
másépülete körül még megvannak
ezek a klasszikus építészeti jegyek, és
kérdésemre, hogy nem kellett volna-e
mindezeket figyelembe véve alakítani
épített környezetünket, a válasz min-
denkor így hangzott: "lehet magán-
véleményem erre vonatkozólag, de
nem tudunk mit tenni, hisz minden
engedély szabályos. Hát igen: nem mi
önkormányzunk, hanem a szabályok
önkormányoznak bennünket, és se
képviselõ, se polgár nem tehet semmit
saját környezetének formálásáért. Így
még halvány reménye is elszáll annak,
hogy valamikor is környezetbe illõ
városcentrumunk alakulhasson ki,
mert egy kis rubrika sem szerepel, ami
azt mondaná: mindenkor alkalmazkod-
ni kell a meglévõ épített értékeinkhez,
amikor új építészeti koncepció vetõdik
fel. Most már ezután mihez kellene vi-
szonyítani? Hiszen minden kevert stí-
lus elõfordul városunk központjában.
Ezután az ide érkezõ vonat ablakából
nem kell, hogy lássuk az Öreghegy
szép vonulatát, az egyenruhás fehér fa-
lakon majd akciós reklámtáblák fogad-
nak bennünket, és felüdülünk, ha szép
állomásépületünk elé érünk, ahol vi-
rágesõ fogad (mint idén is, köszönet
azoknak, akik segítették, és külön kö-
szönet az állomás dolgozóinak, akik
gondozták-öntözték virágainkat), és ki-
rajzolódik a századelõ arányos épületé-
nek szép sziluettje. Vigaszunk is lehet,
visszatekintve az egyenépületre, a pi-
ros-fehér színt szemünk összemoshatja
majd az állomás tetejének zöld árnya-
latával, s így legalább nemzeti színeink
köszöntenek bennünket. 

De ez sem tudatos, csak a véletlen
mûve.

Veszeli Lajos
festõmûvész

Egész évben nyitva a Fórum Üzletközpontnál!!

CCCCIIIIPPPPÕÕÕÕVVVVIIIILLLLÁÁÁÁGGGG
Õszi, téli cipõk gyermekeknek, felnõtteknek, 

harisnyák és táskák folyamatosan bõvülõ 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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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulója alkalmából ren-
dezett városi ünnepségre 2003. október 23-án, 11 órakor került sor a Hõsi
Emlékmûnél. A hûvös és borongós idõjárás sem riasztotta el az emlékezni
vágyókat, akik a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által szervezett
színvonalas mûsor részesei lehettek.

A református templom harangzúgása mindjárt az elején ünnepivé tette az
emlékezést. A mûsor kezdetéig a Cholnoky Mozgásmûvészeti Stúdió
növendékei mutatták be Ravel Bolerójának zenéjére a Tûz címû koreográfiát.
A Himnusz hangjai után Dombai Zoltán, almádi elõadómûvész szavalta el
Márai Sándor: Mennybõl az angyal címû, megindító költeményét. Ezt
követõen Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
elnöke mondta el megemlékezõ gondolatait. Bevezetõjében a forradalmi
ifjúság helytállását, és a közös célért való összefogás elsöprõ erejét hangsú-
lyozta. A forradalom üzenetének nevezte, hogy ha egy nép megelégeli a
gyalázatot, akkor nem törõdik azzal, mi ésszerû és mi nem, mindössze egyet
akar, lerázni a béklyót. Bármilyen szép is volt azonban a szándék, a felkelés
elbukott, és kezdetét vette az az iszonyatos megtorlás, melynek mértéke még
Haynau tisztogatását is felülmúlta. Mennyivel több áldozatot kellett hozni
ezért a néhány dicsõséges napért, és azok elmúltával micsoda rettegés lett úrrá
az országban egészen a ‘60-as évek elejéig. A magyar nép azonban mindig a
születések számával reagált a történelmi eseményekre, melyet a szónok

tényekkel is alátámasztott. A trianoni országcsonkítástól nézve például még
1921-ben 255.000 gyermek született. Az 1945-ös népirtás után is még 1954-
ig több mint évi 200.000, mert népünknek megvolt a hite abban, hogy a nemzet
jövõje a gyermek. 1957-tõl kezdõdõen azonban minden évben kevesebb ma-
gyar születik. Úgy tûnik nemzetünk hitét vesztette, és ennek eredménye az a
fogyás, ami napjainkban is tart. 1989-ben még mindenki reménykedett a rend-
szerváltásban, s valahogy mégsem látszik a népesség növekedésén, hogy
szabad országban élünk, szabad döntéseink lehetnek, egyre csak fogyunk.
Hová lett a magyar jövõ??? - tette fel a kérdést Kuti Csaba mindannyiunknak.
Soha még ilyen kevés gyermek nem született, mint ebben az esztendõben. (Úgy
tûnik számuk még a 93.000-et sem fogja elérni az év végéig.) Legnagyobb baj-
nak azt nevezte, hogy elinflálódik a szó értéke, s ahol a hazugság dirigál, ott
nincs hite az embereknek. Zárszavában a nemzeti ünnep legfontosabb mon-
danivalójaként említette, hogy mernünk kell  újra hinni, felemelt fejjel beszél-
ni, s ha tudjuk ezt a helyzetet ismét kezelni, akkor talán elhisszük, hogy csak
mi építhetünk egy szebb jövõt, egy boldogabb Magyarországot!

A folytatásban „Üdvözlégy szabadság“ címmel irodalmi, zenés összeál-
lítás következett, helyi elõadómûvészek tolmácsolásában.

A koszorúzás keretében az önkormányzat, a pártok, civil szervezetek,
iskolák és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virágait az emlék-
mû falánál.

Az ünnepség második részében került sor az 1996-ban alapított Váth János
díj átadására, melyet ebben az esztendõben Holló Miklós, nyugalmazott isko-
laigazgató vehetett át Schildmayer Ferenc alpolgármestertõl. (A díjazott
életérõl és munkásságáról a lap karácsonyi számában részletes riportot
közlünk.)

H.É.

„Novemberben égnek a gyertyák,
Kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak
A sötét kalapok.”

/Zas Lóránt/

2003-ban a Váth János díjat Holló Miklós nyugdíjas tanár kapta.

2003. október 23-án Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlés elnöke tartja ünnepi
beszédét. Fotók: Durst László

Megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének 154. évfordulóján.
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Hideg van, reggelente mínuszok
kopogtatnak az ablakon, s a
boldogság a ropogó tûz mellé, a
szobába költözött. A nap is koráb-
ban tér nyugovóra, ilyenkor test és
lélek melegségre vágyik. A ter-
mészet téli álomra készül, s ekkor
jön el a szellemvilág elõtti tisztelgés
ideje. 

Mindenszentek és Halottak
napja a nyugati egyházak halotti
ünnepe, ami a hagyományok szerint
november elsõ két napját tölti ki, s
nem véletlen az sem, hogy e két
ünnepet nem tavaszra, hanem a
telet, nyugalmat, megbékélést idézõ
õszi hónapban éljük meg. A két
ünnep azonban nem egyszerre
alakult ki. Mindenszentek ünnepe
jóval korábbi, mint a halottak napja,
de a népi gyakorlatban hasonló jel-
legük van. Ilyenkor rendbe teszik a
temetõt, a családi sírokat, gyertyát
gyújtanak a temetõben. Volt, ahol
rétest sütöttek, s a mindenszenteki
süteménybõl éjszakára az asztalra
tettek egy-két szeletet a halottak
számára. Másutt a szegényeket
ajándékozták meg, akik az
adományért az elhunytakért mond-
tak imát. A férfiak végigjárták a
házakat, imát, éneket mondtak és
pénzt vagy élelmiszert gyûjtöttek, s
a befolyt adományokból a szegé-
nyeket és az egyházat támogatták.
Mindenszentek napján szokás volt
tüzet gyújtani, hiszen idõjósló nap
is egyben: a közelgõ tél idõjárására
jósoltak. Sok helyütt az egész héten
tilos volt a mosás, mert akkor a
„halottak vízben állnak“. Még ma is
sokfelé él a hit, hogy ilyenkor az
elhunytak hazajárnak. 

A népszokások többsége azon-
ban mára teljesen elhalványult, és
új hagyományok keletkeznek. Az
ember legtöbbször az utolsó pil-
lanatban koszorút vásárolt, mécsest
és gyertyát szerez, igyekszik össze-
gyûjteni a családot és megszervezni

az optimális útvonalat, amely segít-
ségével bejárhatják az összes érin-
tett temetõt.

Aztán egyszer csak ott állunk
mindannyian, a sír körül. A kesz-
tyûben is remegõ kézzel katonás
rendbe szedjük a koszorúkat és
virágokat, a gyerekek a gyertyákkal
játszanak, melyek lángja meg-
megremeg a telet idézõ szélben. A
halovány fény megvilágítja a
sírkövet, csendesen olvasgatjuk a
feliratot - itt nyugszik, élt ettõl-
eddig, szerettük és szívünkben
örökké él. Kezünket tördeljük,
mintha csak számot szeretnénk adni
az eltelt egy évrõl, mi minden
történt. A legkisebb viaszt cse-
pegtetett a nadrágjára, a csendes
szidalmat halkan fogadja, a család
szótlanul nézi a jelenetet. A temetõ
már gyertyafényben úszik, s mi
csak állunk a sír körül, egyre
hidegebb van, mégsem mozdul
senki. 

Emlékezünk. Egyszer egy év-
ben, a szokásokhoz híven, köte-
lezõen. De az emlékek nap mint nap
velünk élnek, ott vannak minden
mozdulatban, az örömben, a bánat-
ban, a könnybe lábadó szemekben,
a szív dobbanásában, lelkünk
rezzenésében. Porladó testet õriz-
nek a fagyos göröngyök, kint, a
rideg temetõben, de a mosolygó
arc, a pajkos szemek mindenkor
bennünk ragyognak, kiolthatatlan
tûzben, a szeretet lángjai közt
égve. 

Fagymanó a fákra költözve áttet-
szõ köntösbe öltöztette a ter-
mészetet, s a hideg novembertõl
végképp elkerülhetetlen velejárója
lesz mindennapjainknak. De a
fények bennünk élnek, de nemcsak
egyszer, november elején. Min-
denkor, a megnyugvás lehetõségét
kínálva ebben az embertelen világ-
ban.

Vincze Eszter

„Minden szentek és minden holtak
feltámadnak, mert egyszer voltak. 
Most még szivárgó gyertyafények
- lesz még bárkája a reménynek! - 
fagyban, sötétben tarts ki, lélek!“

Kemény Géza

Többen hiányolták a bala-
tonalmádi cserkészeket az októ-
ber 23-i ünnepségrõl. Nem vé-
letlenül voltak távol: Budapesten,
a Korvin közben magas kitünte-
tést vehetett át hat helyi cserkész.

Az angol-búr háború hõse, Lord
Baden-Powell tábornok alapította
meg a Boy Scout, azaz a Cserkész
mozgalmat Angliában 1908-ban.
Dél-afrikai tapasztalatai alapján
ismerte fel, hogy új, egészségesebb,
erõsebb, nemesebb és életrevalób-
bat fiatalságra van szüksége a biro-
dalomnak. (Végeredményben a
waterloo-i gyõzelmet is Eton tor-
napályáin készítették elõ....) A 10-
18 éves fiatalok komoly jellem-
nevelése azzal kezdõdött, mint a
fogadalmuk elsõ pontja: „A cser-
kész egyeneslelkû és feltétlenül
igazat mond”. A jellemnevelés mel-
letti testedzést pedig a fogadalom
10. pontja határozza meg azóta is:
„A cserkész testben-lélekben tisz-
ta”. Ezt a fogadalmat a különbözõ
próbákat kiállt cserkész Istennek,
hazának és embertársainak teszi.

A fentiek alapján 1912-ben nem
véletlenül követték az angol példát
Magyarországon is, hiszen a cser-
készélet koronája, a hetekig tartó
nagytábor nagyon népszerû lett. Az
önállóság, leleményesség és ügyes-
ség iskolája, ahol az erkölcsi és
nemzeti gondolatkörök mellett fog-
lalkoznak térképismerettel, elsõse-
gélynyújtással és fõzéssel is. Nem
tömegmozgalomnak szánták már a
kezdet-kezdetén sem, hiszen min-
den 20 gyermek mellé szakavatott
felnõtt vezetõ társul, akik példakép-
ként  állíthatók az ifjak elé.

Az 1920-ban megrendezett lon-
doni jamboreen (magyarul dzsem-
bori) már egymillió cserkész kiál-
totta ki a Lord Baden-Powellt fõ-
cserkésszé, akinek az eredeti pol-
gári neve Robert Stephenson Smyth
volt, de mindenki csak Bí-Pí-nek
hívta. A lord felesége, Olave St.
Clair Soames, a világ leánycser-
kész-mozgalmának a vezetõje lett,
akiket angolul nem Scout-nak,
hanem Girl Guide-nak neveznek.
Az elõrelépés lehetõsége viszont
azonos, mert 8 éves korig farkaskö-
lyök, 10-ig apród, 12-ig cserkész,
16-ig rover-cserkész és 19 éves kor
felett pedig öregcserkész.

1933-ban már Gödöllõn rendez-
ték meg a cserkész Jamboreet 54
nemzet 26 ezer fiataljával, ahol a
magyar repülõ cserkészek nagy
feltûnést keltettek. Még maga az
alapító lord, azaz Bí-Pí is itt volt
egy hétig. 1939-ben pedig 900 ma-
gyar leány és 4000 külföldi cser-
kész jött össze Gödöllõn, ámbár a
világháború elõszele már érezhetõ
volt.

1940 szeptemberében éppen a
Balaton északi partján, Ábrahám-
hegyen jöttek össze a cserkészve-
zetõk gróf Teleky Pál, fõcserkész
vezetésével és új próbaanyagot al-
kottak meg. Ennek egyik pillére a
Biblia, a másik pedig a magyar kul-
turális értékek lettek, amivel a ma-
gyar cserkészmozgalom teljesen
egyedivé alakult át. A második
világháború elõtt már 900 fiúcsapat
volt 54000 ezer taggal és 300
leánycsapat 13 ezer taggal. Ezt a
mozgalmat oszlatta fel a belügymi-
niszter 1948-ban egyetlen rendelet-
tel, ami csak negyven év múltán
alakulhatott újjá. 1989-ben már
cserkészvezetõket képeznek, akik-
nek egyik alapító tanára a bala-
tonalmádi Gál István.

Kisvárosunkban Csoma János
atya javaslatára szervezõdött meg a
cserkészmozgalom Bánkuti Antal
illetve Gál István vezetésével. Az
1409-es Szent Jobb Cserkészcsapat
tényleg az elsõ, hiszen a világ-
háború elõtt csak Veszprémben volt
cserkészélet. Azóta öt segédtiszt és
mintegy hatvan õrsvezetõ került ki
a kezük alól, akik eljutottak az
1993. évi gödöllõi emlékdzsembo-
rira is. Komolyan betartják a „min-
denki egyért, egy mindenkiért”
elvet, legyen az ötven kilométeres
biciklitúra vagy történelmi játék,
illetve ökumenikus istentisztelet.
Mások is megcsodálták a követ-
kezetes, helyi Szent Jobb cserkész-
csapat „õrangyalkázását”, ami má-
sok titokban való segítését írja elõ
számukra. 

Tavaly a Széna téren ünnepel-
tek, idén pedig a Korvin közben,
amire joggal lehetnek büszkék:
hat balatonalmádi cserkész ka-
pott Hûséglapot és Hûség a
Hazának érdemkeresztet. 

Gratulálunk nekik!
CzS

Almádi cserkészek
kitüntetése

a Korvin közben
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Lengyelországi zarándok út
2003. szeptember 20-án, szom-

baton indultunk a Dunántúli Lengyel
Kisebbségi Önkormányzatok által
szervezett kirándulásra.

Gyõrben csatlakozott hozzánk dr.
Szilárdfy Zoltán nyugalmazott pap,
mûvészettörténész tanár. Az útvonal
Trencsén érintésével a Beszkidekben

fekvõ üdülõhelyre, Wislaba vezetett,
ahol szállásunk volt, és ahol minden
nap finom reggeli és vacsora várt
ránk.

Második nap, vasárnap egy hegyi
séta után belecseppentünk egy
ünnepi mise közepébe. Mintha
nekünk rendezték volna: a hegyi
fatemplom ki volt díszítve, népi ze-
nekar szólt, a környezõ falvak lakos-
sága népi öltözékben… A látvány

felejthetetlenségét tetézte a helyi
vezetõnk (aki a lengyel rádió zenei
munkatársa) rögtönzött koncertje.
Késõbb vendégei voltunk gyönyörû
hegyi stílusú házában. Reméljük,
hogy decemberben ismét találko-
zunk vele az almádi fellépésen.

Harmadik nap, hétfõn Czestochowa-
ba indultunk. A XIV. század óta min-
den lengyel számára a Jasna Góra-i
pálos kolostor a Fekete Madonnával
Lengyelország szívének számít. A
szikár adat: évi 4 millió zarándok,
400 ezer gyalogos zarándok a világ
91 országából, önmagáért beszél.
Azt, hogy a csoportunkat a Jasna
Góra-i perjel helyettes vezette (ma-
gyarul kalauzolva!), és hogy útitár-
sunk, lelkipásztorunk Zoltán atya,
misét celebrált a Fekete Madonna
képe elõtt, különös áldásnak éreztük,
csakúgy, mint a mindennapi wislai
reggeli misét.

Negyedik napot, keddet a II.
János Pál pápa wadowicei szülõi
házának és a városi templomnak
meglátogatásával kezdtük, és foly-
tattuk a nem messze levõ második
legnagyobb búcsújáró-hellyel Kal-
waria Zebrzydomicka val. Csodá-
latra méltó a barokk ezüst Mária-kép
és templom, a domboldalba belesi-
mulva.

Az utunk tovább Krakkóba ve-
zetett. Ott igazán gyönyörû idõben
(28 °C) végig sétáltunk a Barbakánon

keresztül, Krakkó Mária templom-
mal, posztócsarnokkal, régi házakkal
ékesített fõterére, ahol különbözõ
anyanyelvû turisták, egyetemisták,
galambok, virágárusok, és kávéhá-
zak egyvelege adja Krakkó utánoz-
hatatlan atmoszféráját. Sétánkat
folytatva felkapaszkodtunk a waweli
dombra, a lengyel királyok egykori
székhelyére, a Visztula partján, ahol
a XI. századtól a Piast királyok koro-
názási és temetkezési helyét látogat-
tuk meg.

Különös szépségû a királyi palota
árkádos reneszánsz udvara, és a ren-
geteg magyar vonatkozású értékkel
rendelkezõ székesegyház. A buszon
megállapítottuk, hogy Krakkóba leg-
alább egy hétre kell menni, annyi a
szép és érdekes látnivaló!

Minden, ami szép és jó, hamar
véget ér! – tartja a közmondás.

Ötödik nap, szerdán haza indul-
tunk, de még Zoltán atya jóvoltából
szakszerû „villám idegenvezetést”
kaptunk Nagyszombatban az ottani
templomokról.

Összegezve – ritka az a kirán-
dulás, amely csillagos ötösre sikerül.
A miénk az volt: az idõjárás kegyes
volt hozzánk, az útitársak az ötéves
tündértõl a 82 éves nagyapáig
nagyszerûek voltak, gyönyörû he-
lyen laktunk, a konyha remek volt, a
lelkipásztorunk, Zoli atya kincsnek
bizonyult, nem beszélve a sok-sok
apró örömrõl, melyben mindannyian
részesültünk az út során. 

Bízunk benne, hogy „folyt. köv.“
Károly Bozsena

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
Nov. 10. hétfõ 15 órától

Klubnap – Egészségügyi elõadás és beszélgetés dr.Árkai Annával
Nov. 22. szombat

Bérleti elõadás az Erkel Színházban
Donizetti: Szerelmi bájital
Indulás: (külön busszal) 14 órakor

Nov. 24. hétfõ
Adventi koszorú készítése Zsapka Jánosnéval, 15 órától

Dec.  1.  hétfõ
Klubnap 15 órától. Novák László vetíti szép képeit.

Dec.  8.  hétfõ 15 órától
„Megkésett Mikulás” batyus klubdélután

Dec. 13.  szombat
Bérleti elõadás az Erkel Színházban
Erkel: Bánk Bán
Indulás: (külön busszal) 14 órától

Foglalkozásainkat a Pannónia Kulturális Központ fsz. 8. sz termében tartjuk.
Klubfoglalkozás minden hó elsõ hétfõjén, a többi megbeszélés szerint.
Minden kedves érdeklõdõ nyugdíjas és pártoló tagot szeretettel várunk. 
A vezetõség nevében:

Fürtös Lászlóné

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2003. november havi, december eleji programja

November 12-én  Klubnap 16 órától. 
Beszámolót tart dr. Hoffmann Gyöngyi és Lõrincz
Attila képviselõk.
Teadélután.

19-én   Vezetõségi ülés 16 órától. Klubnap 17 órától. Kártya, sakk.
26-én   Zenés születésnapi rendezvény 17 órától.

December  3-án   Klubnap 16 órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
Vezetõség

FOGYÓKÚRÁS KLUB ALMÁDIBAN!
A „Szív Napja 2003” rendezvényen a szív- és érbetegségek megelõzésére

létrejött FOGYÓKÚRÁS KLUB a Magyar Rádió és a ROCHE
MAGYARORSZÁG KFT fogyókúrás programja szerint mûködik.

A klubtagság ingyenes. A klubot a program elõírásainak megfelelõen  o r v o s
vezeti.

Dr. Csabai Csaba, Szolnok város nyugalmazott sport-fõorvosa, általános
fog- és sport szakorvos, idestova 30 éve háztulajdonos városunkban, idén
tavasztól állandó lakhelyéül Balatonalmádit választotta.

A lakosság mint ügyeletben dolgozó háziorvossal is találkozhat majd vele.
Állandó segítõje felesége, PETRÓ KATALIN, aki egyúttal asszisztensként is
mûködik.

Együtt látják el a FOGYÓKÚRÁS KLUB vezetését. Az érdeklõdõk az
alábbi címen és telefonszámon jelentkezhetnek:

Dr. Csabai Csaba, Balatonalmádi - Vörösberény, Balázs Béla utca 6.
Telefonszám: 88/438-615, mobil: 06/30/9786-126

A Szív Napja 2003 rendezõi nevében:
Dr. Kardos Józsefné

A beteg gyermekekért
„A Tumor-Leukémiás Gyermekekért Alapítvány” támogatására meghir-

detett országos, ún. „Láng-akció” december 5-ével zárul. Mint ismert, az
„akció” jelzéssel érkezõ magánadományokat a szervezõ saját pénzébõl 5%-kal
kiegészíti, és akinek a támogatása legalább 3.000 forintot kitesz,
emlékkönyvet kap ajándékba, amit a szerzõ az adományozó nevére dedikál.

Az alapítvány közhasznú szervezet, ezért – az adóazonosító jel közlése
esetén – az adókedvezmény igénybe vehetõ.

Az OTP-nél vezetett folyószámla száma: 11709002-200658229.
Az alapítvány természetesen 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, kiktõl befizetési lap is
igényelhetõ. 

II. János Pál szobra Wadowicében

A Krakkói Wawel látképe

Ajándékozzon karácsonyra egészséget!
Infraszauna és masszázs bérlet akció 

Balatonalmádiban a Szépségtoronyban.
Kásáné Henn Ria Tel: 30/385-90-57
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A Balatonalmádi Kertbarát Kör életébõl

2003. október 11-12-re
kirándulást szerveztünk
Szlovéniába, melynek célja
az ottani szõlõmûvelés és
borkultúra fejlettségének
megismerése volt. Úticél-
ként a Lentitõl 45 km-re
fekvõ Jeruzsálem települését
tûztük ki, a falu jelentõs
történelmi múltja miatt. A
13. század elején I. Friderik
Oljuski a települést a kör-
nyékkel együtt a német vi-
tézi rendnek ajándékozta.

Az általuk épített tornyok
közül az egyik – a vidék leg-
magasabb pontján lévõ –
rejti magába a Szomorú
Szûzanya képmását, amely
pontos hasonmása a szent-
földi Jeruzsálemben talál-
ható Szûzanyának. A tele-
pülés valójában ennek kö-
szönheti elnevezését. A kép-
más ma a templom fõoltárá-
nak ékessége.

Az építmény helyének megválasztása nem véletlen, tövébõl gyönyörû
kilátás nyílik a vidékre, sõt – mint mondják – szép idõ esetén akár a Balatonig
el lehet látni.

Utunkat egy jó kis fürdõzéssel is emlékezetessé tettük Lentiben, egy-
bekötve a helyi sörgyártás megismerésével.

2003. október 14-én gyümölcsök téli tárolásáról, virágok téli gondo-
zásáról tartott elõadást Mestercsiki Ferenc, kertészmérnök. 

2003. október 28-án véleményt cseréltünk a lezajlott szüretrõl, valamint a
gyógynövények alkalmazásáról. Ez utóbbi elõadója Takács Ferenc tanár úr volt.

Novemberi programunk:
2003. november 11. 17 óra. Szõlõ, gyümölcsfa telepítés (talajelõkészítés).
Elõadó: Ádám Ferenc, kertész
2003. november 25. Borkezelés (fejtés, kénezés stb.)
Elõadó: Szanyi Ildikó, borász

A Balatonalmádi Kertbarát Kör Katalin Bált szervez a Pannónia Kultúrális
Központ különtermében, 2003. november 22-én, 18.30 órai kezdéssel, melyre
szeretettel meghív minden szórakozni és társaságra vágyó almádi lakost.
Vacsorát kétféle menübõl lehet választani, melyhez 0,5 l kertbarát-bor jár.
Belépõ a menütõl függõen 1.500–1.700 Ft/fõ. Jelentkezni november 11-ig, az
esti órákban, a 430-678 telefonszámon lehet. Zenét, hangulatot 9 év óta
Bakonyvári Sándor biztosítja.

Farkas István 
Kertbarát Kör Elnöke

Vörösberényi Kertbarát Kör

2003. október 20. A kisállattartás állategészségügyi szempontjai.
Elõadó: Dr. Glázer István állatorvos
Az élvezetes elõadásban szó esett a haszon- és kedvtelésbõl tartott állatok

betegségeirõl, és azok házilagos kezelésérõl. Felhívta a hallgatóság figyelmét
a még mindig fennálló kullancsveszélyre.

Durst László

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Novemberi program
A kompozíció szerepe a mûvészetekben

November 27-én, csütörtökön 17 órai kezdettel Fábián László grafikus-
mûvész tart elõadást a fenti címmel a Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár földszinti 8.sz. szobájában.
Számítunk arra, hogy nemcsak a „mûvészetbarátok” számára lesz érdekes
az elõadás, hanem széles körben tarthat számot érdeklõdésre, és szolgál-
hat ismereteinek kibõvítésére. Ezért mindenkit szeretettel várunk! 
A belépés díjtalan. Láng Miklós

„Szeressük egészségünket!”
Akár a fenti mondat is lehetett volna jelszava a Balatonalmádiban 2003.

október 10-én megrendezett eseménysorozatnak.
A rendezõk igazi fáklyavivõi a címadó gondolatnak.
Eredetileg a „Szív napja” nevet kapta ez a nap, de már mindannyian tudjuk,

hogy minden nap a szív és az egészség napja kell hogy legyen!
Pandur Ferenc, polgármester úr felvezetõ gondolatsoraiban Vörösmarty

szavait idézve érzékeltette, hogy egészségünk megromlása már a nemzet létét
is fenyegetheti, és igazi „férfimunkával” kell ezt megállítani, megfordítani.

Az igazi férfimunkában aztán derekasan kivette részét dr. Kardos Józsefné,
Irénke – fõszervezõ – és a balatonalmádi Honismereti Kör, a Vörösberényi
Általános Iskola igazgatója, dolgozói, és tanulói, és itt még hosszasan sorol-
hatnám a résztvevõket, akik gondosan kimunkált elõadásaikkal, vagy szorgos
kétkezi munkájukkal idõt és fáradtságot nem kímélve, szolgálták a gondola-
tot, hogy az „egészség a legfõbb kincsünk, nekünk magunknak kell legjobban
vigyázni rá!”

Tudjuk, hogy a mai rohanó világban sokszor a megélhetésért is kemény
küzdelmet kell folytatni, de vajon tud-e kemény küzdelmet folytatni az, aki
elvesztette az egészségét?

Az egészségmegõrzés nem kerül pénzbe, csak akarat kell hozzá.
Lehet, hogy ebbõl van nekünk kevés?
Bízom benne, hogy az nem így van, és kívánok mindenkinek erõt, kitartást,

a megkezdett jó úton.
Dr. Gulyásné Dr. Harcos Veronika

városi tisztifõorvos
Balatonfüred

VÉRADÁS !!
2003. november 14-én (pénteken) 9 – 17 óráig

Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolában, Bajcsy-Zs. u. 24.

Várunk minden segítõ, jó szándékú, régi és új véradót!

M E G H Í V Ó 
Dokumentum sorozat Balatonalmádiban 
a PANNÓNIA Kulturális Központban

SÁGHY GYULA filmrendezõ alkotásaiból
2003. november 14-én  18.00 órakor:
„Kulák golgota” (68 perc) és „Az Egyházügyi Hivatal titkai” (54 perc)
2003. november 28-án  18.00 órakor:
„Rettegés az örökségük” (52 perc) és „Kispapok 56-ban” (50 perc)
2003. december 5-én  18.00 órakor:
„Recski rabok, a kövek árnyékában  I   -II. rész” (2x72 perc)

III.-IV. rész      (70 perc)
A belépés díjtalan, a vetítések után kötetlen beszélgetés a rendezõvel.

KONZERVATÍV KÖR

Polgári-kör

Budapest, november 30. 13.00

Emlékmise az 1944-45-ben Délvidéken ártatlanul meggyilkolt 

magyarokért a Szent István Bazilikában.

Mária templom a szlovéniai Jeruzsálemben

A Kertbarát Kör tagjai a tihanyi garda sütésen
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Történelemmorzsák a Bakony és a Balaton vidékérõl
Emberek, emberi kö-

zösségek apró történeteibõl
áll össze a történelem. A
száraz tények, évszámok
nem mindenki fejében ra-
gadnak meg pontosan, az
összefüggéseket sem ismer-
jük föl valamennyien. Ám,
ha írói segítséget kapunk
hozzá, melynek nyomán a
história irodalommá neme-
sül, a történelem megtelik
élettel, és a legszárazabb
tények is könnyedén rögzül-
nek. Az olvasó elõtt feltárul a kor, érzékelni szellemét,
érezni ízét, hangulatát; gondoljunk csak a Passuth életmûre,
Gárdonyi „Egri csillagok”–jára, és még sorolhatnánk.
Hasonló céllal megírt, tanítva szórakoztató olvasmány
Boksay György: „Párbaj a Balaton jegén” címû könyve. 

A „Történelemmorzsák a Bakony és a Balaton vidékérõl”
alcímet viselõ novelláskötet témáját a magyar tenger
térségének históriáiból meríti, a római kortól szinte nap-
jainkig terjedõ idõben. A négy éve elhunyt, több nyelven
kiválóan író és beszélõ, tehetségét folytonos tanulásban és
munkában kamatoztató, sokoldalú szerzõ, Boksay György

turisztikai szakemberként
kezdte felkutatni szûkebb
pátriája históriáját, és formál-
ta alkotói, írói képzelõerõvel
tényeken, adatokon, forrás-
munkákon alapuló olvas-
mánnyá, színezte anekdo-
tává, legendává. A míves iro-
dalmi igényességgel meg-
komponált történetekbõl
nemcsak a történelmi tények
és az adott kor hangulata raj-
zolódik ki, hanem kiolvas-
ható az „embertelen korban is

embernek maradni” írói filozófia is.
A „Párbaj a Balaton jegén” almádi bemutatóján dr.

Huszár Pál avatta be a hallgatóságot az író méltóságtelje-
sen küzdelmes életútjának ismeretébe, a feleség, Boksay
Györgyné Bánki Éva pedig arról az - õszinte szeretetbõl
és tiszteletbõl - önként vállalt missziós feladatról beszélt,
amit a sokáig méltatlanul mellõzött férj gazdag szellemi
hagyatékának felmutatása érdekében végez. A könyvbe-
mutató elõadás-jellegûvé egészült Sz. Csordás Éva,
Petrõcz Mária és Berzeviczi Zoltán közremûködésével.

Vecsey Kiss Mária

KÖSZÖNET!
Nagyon szép, fel-

emelõ rendezvény-
ben volt részünk ok-
tóber 3-án, délután a
Városi Mûvelõdési
Központban, a peda-
gógus életpályák el-
ismerése alkalmából
kiosztott arany, gyé-
mánt, vas és rubin
diplomák átadási ün-
nepségén.

Sajnos – vagy
talán hála Isten? – a helyiség ki-
csinek bizonyult a 14 elismerést
átvevõ és õket jelenlétükkel meg-
tisztelõ közönség számára. Szeret-
nénk mindannyiunk nevében köszö-
netet mondani Balatonalmádi Ön-
kormányzatának és a Mûvelõdési
Központ dolgozóinak, elsõsorban
Cziráki Mariannának az életpálya
szépen elõadott bemutatásáért, vala-
mint a közremûködõ általános is-
kolák tanulóinak a délután ünnepé-
lyessé tételéért.

Mindezek mellett köszönjük
Balatonalmádi város lakosságának, a
Györgyi Dénes és a Vörösberényi
Általános Iskola igazgatójának, a
volt kollégáknak, pályatársaknak,
tanítványoknak, szülõknek, hogy
eljöttek és köszöntöttek bennün-
ket.

Munkánkban mindig éreztük a
város vezetésének és társadalmának
támogatását és megbecsülését.

Nincs mûvész vagy akár egyszerû
munkás sem, aki bármit tud alkotni,
ha nincs hozzá anyag. A mi munkánk
anyagai az almádi gyerekek voltak.

Belõlük próbáltunk minél több

tudással és erkölcsi jó tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ, igaz embereket
faragni. Ebben segítségünkre voltak
maguk a tanítványok – mint jó anyag
– a szülõk, és Almádi polgárai, akik
mindenben mellettünk álltak. Ezt
igyekeztünk most mindenkinek
megköszönni. Jó légkörben mindig
jobban lehet dolgozni, és a felada-
tokat teljesíteni.

A másik dolog a mi pályánkon,
hogy míg egy gyári munkás a
mûszak végén naponta, egy föld-
mûvelõ a betakarításkor évente, az
orvos a beteg gyógyulásakor látja
munkája eredményét, addig ezt a
tanítói pályán csak évtizedek múlva
lehet észre venni, érezni, és értékel-
ni, de akkor sok mindenért kárpótol.

Ezt éreztük mi is ezen a
délutánon, szeretteink és barátaink
körében. Igaz, hogy egy ilyen elis-
merés korral jár, és az öregségre
senki se lehet büszke, de az idõs kor-
nak is vannak szépségei, amiket meg
lehet, és meg kell találni. Nekünk ez
október 3-án sikerült! Köszönet érte:

Földes házaspár
Magdi néni és Jenõ bácsi

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2003. szeptember 26-tól néhány csatorna sugárzási
frekvenciája megváltozott. A változás oka, hogy 2004. januárjától újabb csatornák
továbbítását tervezzük.
A minimális változásokat a készülékek egy része automatikusan leköveti, egy részüket
azonban hangolni szükséges.
Minden kábeltelevíziós hálózatot érintõ változást az ÖBÖL TV képújságában teszünk
közzé.
Megértésüket megköszönve jó vételt, kellemes televíziózást kíván a 

MERILL KFT.

2003. szeptember 26-tól érvényes csatornakiosztás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tanfolyamon
megismerheti,
elsajátíthatja

az október 4-i

balatonalmádi

Egészségnapon

bemutatott

SANKI-jógát
november 15-16-án.

Érdeklõdni,

jelentkezni 

nov. 10-ig lehet

Silló Piroskánál

a 20/9264-325-ös

telefonon.
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Beszámoló az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány
2002. évi gazdálkodásáról  (2)

1. Rendezvények támogatása 1 799
1. 1. Jégkarnevál 85
1. 2. Téltemetõ-Tavaszköszöntõ 75
1. 3. Szezonnyitó vitorlabontó 49
1. 4. Péter-Pál Napi Vigadalom 232
1. 5. Mazsorett találkozó 279
1. 6. Almádi napok 80
1. 7. „Régi Zene“  rendezvény 511
1. 8. Berényi búcsú 227
1. 9. Kéttannyelvû Gimnázium „Lõrincze Napok „ 50
1. 10. Zeneiskola névadó 50
1. 11. Gyerekprogramok (bábszínház) 74
1. 12. Városi mikulás és karácsonyi ünnepség 87
2. Városi Vegyeskar támogatása 448
3. Fiatal tehetségek támogatása 150
4. Városszépítõ tevékenység kiadásai 964
4. 1. Hõsi emlékmû, sírkert 749
4. 2. Jordán kút 165
4. 3. Aradi vértanuk emléktáblája 50
5. Egyéb kiadások 53
Alapítványi célú kiadások összesen 3 414

Schildmayer Ferencné
a kuratórium elnöke

A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMKÍNÁLATA
Balatonalmádi 8220 Városháza tér 4.; Pf.: 67.  E-mail: pannonia@sednet.hu

Tel./fax: 431-772; 438-011  Mobil: 30/90-20-143; 20/9-217-317

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Tel./fax: 438-956 Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök: 10–18; péntek: 12–18; szombat: 14–18 óráig

Felnõtt részleg:
November 17-én, hétfõn, 17. 30-kor bemutatjuk Márkus Zoltán
„Láttam és írtam” valamint „Himnusz az alagútban” c. könyveit.
Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat a szerzõvel való beszélgetésre!
Helyszín: a könyvtár olvasóterme
A könyvek a bemutatón rendkívül kedvezõ áron – 1.000 Ft-ért - megvásárolhatók.

Gyermek részleg:
(Az új nyitva tartás szerint a szombati programok 14-18 óráig tartanak!)
november 8. - Cimbora Klub  helyszín: az intézmény földszinti folyosója
november 15. - Õszi képek készítése préselt falevelekbõl Szükséges kellékek: saját olló,
ragasztó (Behring Anikó)
november 22. - Szalvétagyûjtõk klubja, csere-bere (Behring Anikó)
november 29. - Virágdíszek készítése adventi koszorúra, szárított gyümölcsökbõl (Cziráki Erzsébet)
december 6. - Karácsonyi csillagdíszek (Behring Anikó)

PROGRAMKÍNÁLAT:
November 7. péntek 17 óra: Sági Sándor festõmûvész születésnapi kiállításának megnyitója

Megnyitóbeszédet mond: Dr. Acsády György, egyetemi tanár, az MTA doktora, az Ér- és
Szívsebészeti Klinika igazgatója  A kiállítás megtekinthetõ: november 27-ig, naponta 9-20 óráig

November 8. szombat 19-22 óráig: Tini-disco (bejárat a Zóna Étterem felõl)  Belépõ: 150 Ft
November 8. szombat 22.30 órától: Disco – belépõ: 300 Ft  Lemezlovas: D.J. Rosta és D.J. Edgar
November 10. hétfõ 18 óra: B. Dobos Teréz, alkotó csuhéból készített munkái kiállításának

megnyitója. Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
November 11. kedd 10 óra: Ovi mozi  Belépõjegy: 100 Ft
November 14. péntek 17 óra: Sunrider Club – ötezer éves kínai filozófián alapuló gyógy-

növényes termékek bemutatása. A rendezvény ingyenes!
November 14. péntek 18 óra: „Kulák golgota” majd „Az Egyházi Hivatal titkai” c. doku-

mentumfilmek vetítése Sághy Gyula, filmrendezõ alkotásaiból a Konzervatív Kör
szervezésében. A belépés díjtalan, a vetítések után kötetlen beszélgetés a rendezõvel. 

November 15. szombat 19-22 óráig: Tini-disco (bejárat a Zóna Étterem felõl)  Belépõ: 150 Ft
November 15. szombat 22.30-tól: Disco – belépõ: 300 Ft  Lemezlovas: D.J. Rosta és D.J. Edgar
November 17-22.: Ásvány- és õsmaradvány kiállítás Árusítással és ismeretterjesztõ

elõadással egybekötött rendezvény. Nyitva tartás: hétfõtõl szombatig 9-19 óráig
November 19. szerda 18 óra: Filmklub – projektorral Az ember szívtérképe – ausztrál-új-

zélandi-angol film Rendezte: Vincent Ward
November 20. csütörtök 15 óra: Lakatos T. József: A bátor kiskacsák Miskolci Csodamalom

Bábszínház elõadása. Belépõjegy: 250 Ft
November 21. péntek 10 óra: Maros Éva (hárfa) és Geiger György (trombita) ifjúsági filhar-

mónia hangversenye. Bérlet ára: 800 Ft/3 alkalom
November 22. szombat 17 óra: Galambos László, okleveles fitness és aerobic tréner

„Fitness tréning bottal” c. könyvének bemutatója.
November 22. szombat 19 óra: Kertbarát bál - a Balatonalmádi Kertbarátkör szervezésében

(Vendégérkezés a Zóna Étterem felõl)
November 23. vasárnap 17 óra: Nemzeti Kamaraszínház vendégelõadása
November 26. szerda 18 óra: Filmklub – projektorral Cinema Paradiso – olasz-francia film

Rendezte: Giuseppe Tornatore
November 27. csütörtök 17 óra: A kompozíció szerepe a mûvészetekben – Fábián László,

grafikusmûvész elõadása a Mûvészetbarátok Egyesületének almádi csoportja szervezésében.
November 28. péntek 18 óra: „Rettegés az örökségünk” majd a „Kispapok 56-ban” c.

dokumentumfilmek vetítése Sághy Gyula, filmrendezõ alkotásaiból a Konzervatív Kör
szervezésében. A belépés díjtalan, a vetítések után kötetlen beszélgetés a rendezõvel. 

December 4. csütörtök 15 óra: Városi véradók köszöntése
December 5. péntek 18 óra: A „Recski rabok, a kövek árnyékában” c. dokumentumfilm

vetítése Sághy Gyula, filmrendezõ alkotásából a Konzervatív Kör szervezésében. A belépés
díjtalan, a vetítések után kötetlen beszélgetés a rendezõvel. 

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a Veszprém Megyei Népmûvészeti
Egyesület közös szervezésében szakkörök indulnak 

novembertõl, heti rendszerességgel!

BABRÁLÓ, KÉZMÛVES MÛHELY GYEREKEKNEK: Részvételi díj: alkalmanként 400 Ft
Szalmatárgy-készítés Szabó Karolával: 
Elsõ foglalkozás: november 7-én, péntek 15-17 óráig
Lószõrékszer-készítés Czefernekné Tenk Bernadettel: 
Elsõ foglalkozás: november 8-én, szombat 14-15 óráig
Fafaragás Nagy Andrással: 
Elsõ foglalkozás: november 7-én, péntek 15-17 óráig

SZAKKÖRÖK FELNÕTTEKNEK: Részvételi díj: alkalmanként 500 Ft + anyagköltség
Történeti és népi hímzõ szakkör Cz. Tóth Hajnalkával:
Elsõ foglalkozás: november 7-én, péntek 17-19 óráig
Szalmatárgy-készítés Szabóné Szukits Évával
Elsõ foglalkozás: november 8-án, szombat 17-19 óráig
Fafaragás Nagy Andrással
Elsõ foglalkozás: november 7-én, péntek 17-19 óráig

A VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ PROGRAMKÍNÁLATA:
Balatonalmádi - Vörösberény, Gábor Áron u. 6. Tel: 43-13-53

November 8. szombat 19 óra: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat jótékonysági bálja
Belépõ: 1. 500 Ft és támogatói jegy is váltható!

November 10. hétfõ 18 óra: B. Dobos Teréz, alkotó csuhéból készült munkái kiállításának
megnyitója A kiállítást megnyitja: Fábián Judit, a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet
igazgató-helyettese. A kiállítás megtekinthetõ: november 20-ig, hétköznap 15-20 óráig

November 29. szombat 18 óra: Az Almádi játékszín „Hallottad-e hírit?“ címû ballada-estje
Közremûködnek: Sörösné Sasvári Erzsébet és Dombai Zoltán elõadómûvészek: Belépõ: 1 Ft

KISCSOPORTOK ÉS CIVIL KÖRÖK ÖSSZEJÖVETELEI:
Fábián József Kertbarát Kör: 17-én, hétfõn: Az egészségügyi törvényrõl Elõadó: Dr. Piri Ida,

22-én, szombaton 19 órakor: Katalin bál December 1-jén, hétfõn: Városunk egy évvel a
választások után Elõadó: Pandur Ferenc

Nyugdíjas klub: 5-én, 12-én, 19-én 16 órakor klubnap; 26-án születésnapi összejövetel
Vörösberényi Népdalkör próbái: péntekenként 16 órakor
Vörösberényi Nyugdíjas Néptánccsoport próbái: péntekenként 18 órakor
Vörösberényi Kultúrház Néptánccsoportjának próbái: szombatonként 9 órakor 

(nagy csoport) és 10 órakor (kis csoport)

JELENTKEZZ SZAKKÖREINKBE! LEGYÉL TANFOLYAMAINK NÖVENDÉKE!
Kiscsoportos foglalkozások a Pannónia Kulturális Központban!

Fashion Dance – modern táncoktatás: kedd, csütörtök 17-18 óráig; Edzõ: Gungl Szandra
Részvételi díj: 2.800 Ft/hó

Társastáncoktatás: Klasszikus táncok elsajátítása 2x45 percben; Táncoktató: Magyaróvári Zsuzsa
Musical-csoportok kicsiknek és nagyoknak: Musical Manók (6-10 évesek) szerda,

csütörtök 14-15.30-ig - Musical Kölykök (11-18 évesek) szerda, csütörtök 15.30-17.30-ig
Hangképzés és énekóra: Bingyu Veronika, énektanár Beszédtechnika és színészmesterség:
Keresztes János, színész Tánc- és mozgásóra: Király Anita, tánctanár, koreográfus 
A foglalkozások díja: 2.200 Ft/hónap

Ifjúsági Klub havonta 4 alkalommal – Kamaszprogramok: Ami Téged, a haverodat és a
barátaidat érdekel: az ideális város megtervezése, beszélgetés érdekes foglalkozású
emberekkel, városi gyermekújság szerkesztése és vetélkedõk! Várunk Benneteket szeretet-
tel! Klubszervezõ: Plell Ágota

Fõzzünk olcsón, jóízûen a hétköznapokban is!: Praktikus fõzési jótanácsok, napjaink
étkezési és ételkészítési szokásainak elsajátítása kezdõ konyhatündéreknek és profi
séfeknek egyaránt! Szerda vagy péntek 18 órától. Konyhafõnök: Káldosi Attila

Kökörcsin néptánc-oktatás: Óvodáscsoport – keddenként 8.30-tól 45 percben 
Néptánc-oktatás alsó tagozatosoknak: keddenként 16.30-18 óráig (2x45 perc)

Néptáncoktató: Bácsi Gabriella
Grafológia-tanfolyam kezdõknek: heti két alkalommal 1,5 órában. Elõképzettségként érettsé-

gi szükséges!
Kismama grafológia; a délelõtti órákban; Vezetõ: Lehóczki Laura, okl. grafológus
Hastáncoktatás: heti 1 órában, péntekenként 18-tól - Kortól és testsúlytól függetlenül min-

denki ûzheti a hastáncot, amely az egyik legnõiesebb táncforma, s emellett jótékony hatással
van az egészségünkre is! Részvételi díj alkalmanként 800 Ft, illetve a havi bérlet ára: 3. 000 Ft.
Oktató: Bornemisza Katalin

Elõkészítõ balett: óvodásoknak 3-6 éves korig. Heti két alkalommal, hétfõn 15.45-16.45
óráig, és szerdán 16-16.45 óráig 

Jazztánc: általános iskolásoknak 9-14 éves korig; Hétfõnként 14-15 óráig
Felnõtt, nõi kifejezõ tánc: Vágyaid teljesülnek, 30 év felett is tanulhatsz olyan táncos

mozgást, ami az energiamezõkre, a testre, azaz a jó közérzetre hat. Ez a kifejezõ-tánc! A
tanfolyamhoz táncos tudás és alkati megfelelõsség nem szükséges! Hétfõn és szerdán 17
órától; Tánctanár: Vízhányó Katalin

Gyermek aerobic: 1-4. osztályosok részére, heti két alkalommal, 50 percben
Alakformáló torna hölgyek részére: Heti két alkalommal, 60 percben; Aerobic-fitness tréner:

Tóth Zsuzsa Részvételi díj: 350 Ft/alkalom, illetve 2.800 Ft/hónap 
Hobbi gyûjtõkör: Bélyeg, képeslap, telefonkártya, szalvéta, vagy bármi egyéb, amit Te is

gyûjtesz! Péntekenként 18 órától; Körvezetõ: Szebényi István
Almádi Fotókör: szerdánként 18 órától; Körvezetõ: Pászti György
Honismereti Kör: hétfõ 17 óra; Körvezetõ: Schildmayer Ferenc, Majbó Gábor
Díszítõmûvész szakkör: keddenként 14 órától; Körvezetõ: Dr. Zsédenyi Kálmánné
Városi Vegyeskar: hétfõ, szerda 18 órától; Karvezetõ: Demel Eszter
Kertbarátkör: kedd 17 órától; Elnök: Farkas István
Diabétesz Klub: nov. 4. kedd 15 óra; Klubvezetõ: Dr. Árkai Anna, Kardos Lajosné
Nyugdíjas Pedagógus Klub: hétfõnként 15 órától; Klubvezetõ: Fürtös Lászlóné
Cimbora Klub gyerekeknek: november 8. szombat 15 óra Szervezõ: Molnárné Perus Zsuzsa

Információ:
Az intézmény által terjesztett havi programfüzetben  részletesen olvashat rendezvényeinkrõl!
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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- és 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

Szép eredmények a teniszezõknél!
A Balatonalmádi „Tennis Club“-nál a 2003. év nyara is eredményesen telt.

Versenyzõink egyéni versenyeken és csapatban is mindent megtettek a gyõzelemért. Az
alábbiakban közölt eredménylista magáért beszél.

Városunk legmagasabb osztályában szereplõ teniszcsapatunk a tavaszi forduló után
a másodosztály alsó ágban várta az õszi fordulót. Az õsszel megrendezésre került
mérkõzések eredményeként az alsó ágon elsõ helyezést szerzett.

A magyar felnõtt országos ranglista október havi állása szerint a másod osztályú
csapat minõsített játékosai a következõk:

Egyéni helyezés Páros helyezés
1. Hitter Csaba 126 116
2. Rajnai Csaba 378 186
3. Varga László 239 238
4. Solymosi László 239 295
5. Szabó Zoltán 364 286
6. Dudás Zsolt 340 191
7. Szentpéteri Zoltán 549 464
8. Murgás Marcell 929 -
Akikre büszkék vagyunk:
Megyebajnoki címet több korosztályban is elnyerték egyesületünk tagjai.
Felnõtt egyéni kategóriában megyebajnok lett Hitter Csaba. Korosztályos egyéni

kategóriában II. helyezést értek el Fehér Balázs és Szapáry Zsolt. Korosztályos egyéni
kategóriában III. helyezett lett Kiss Tibor és Gyõri Viktor. Korosztályos páros kategóriában
I. helyet szereztek Gyõri Viktor és Szapáry Zsolt. Diákolimpiai megmérettetésen is eredményes
évet tudhatunk magunk mögött, hiszen Gyõri Viktor és Szapáry Zsolt a megyei diákolimpia I.
helyének megszerzése után az országos versenyen is kitûnõen szerepeltek, V. helyezést értek el.

Egyesületünk versenyzõi az ország különbözõ helyszínein, egyéni versenyeken is
indultak, melyeken szintén jól szerepeltek.

Székesfehérváron Hitter Csaba szerzett országos III. osztályban bajnoki címet.
Az Esztergomban megrendezett versenyen ugyanebben a kategóriában Solymosi

László gyõzedelmeskedett.
Hazai pályán, immár negyedik éve megrendezésre kerülõ Országos Pedagógus

Bajnokság gyõztese egyéni kategóriában Dudás Zsolt, vegyes páros kategóriában har-
madik helyezést ért el Dudás Zsolt és Dudásné Pirik Mariann.

Ebben az évben Tiszaújvárosban került megrendezésre a Senior Vidékbajnokság, ahol
Dudás Zsolt egyéniben második, párosban elsõ helyezést szerzett.

Veszprém adott helyet a már hagyományosan megrendezésre kerülõ vándorkupá-
nak, ahol 2 fõs csapatok versengtek. A vándorkupát egy évig egyesületünk 2 tagja
õrizheti, Hitter Csaba és Dudás Zsolt. A döntõben Veszprém elsõ osztályban szereplõ
játékosait utasították maguk mögé.

Helyi versenyeket is rendeztünk általános iskolás korosztály részére. Ezeken bajnoki
címet szereztek a következõ tanulók: 3-4 osztályosok: Duna Kata, Kovács Márk, 5-6 osztá-
lyosok: Takács Renáta, Fehér Mihály, 7-8 osztályosok: Bodroghalmi Fruzsina, Tárai Kristóf

Egyesületünk 5 különbözõ csapatot indított ebben az évben:
Országos II. osztályban szereplõ férfi csapat, megyei I. osztályban szereplõ férfi

csapat, megyei III. osztályban férfi szereplõ csapat, megyei I. osztályban szereplõ nõi
csapat, senior csapat.

Csapataink jó hangulatú mérkõzésekkel, közös játékkal zárták le az idei szezont.
A Klub a meghirdetett versenyeket csak részben tudta megrendezni. Két felnõtt

versenyünket - létesítmény hiányában - az Országos Tenisz Szövetség nem engedé-
lyezte, melyeket a 2004-es évben ismételten szeretnénk megrendezni.

A Megyei Tenisz Szövetséggel a kapcsolat - Dudás Zsolt megyei elnökségi tag
útján- megmaradt, a megye által szervezett versenyek döntõ többségét pályáinkon ren-
dezték, ebben az évben is közkedvelt helyszíne volt Almádi ezen versenyeik. Ez sok
elõnyt biztosított számunkra. Játékosaink hazai környezetben versenyezhettek, korcso-
portos játékosaink „utaztatás“ nélkül mérhették össze tudásukat másokkal. 

Pályáink minõségének szintentartása rengeteg energiánkat és pénzünket emésztett
fel. A jövõben a tagság és a támogató szervezetek szervezett, csoportos segítsége
elengedhetetlen. A 2004. évben sort kell kerítenünk a pályák teljes, vagy lépésenként
történõ felújítására.

Figyelem! Közgyûlés!
Felhívom a tagság figyelmét, hogy 2003. évben 2 közgyûlést hívunk össze. Mindkét

közgyûlésre a tagokat levélben is értesítjük. Az elsõ közgyûlés idõpontja 2003. novem-
ber 29. szombat 14.00 óra. Helyszíne a Pannónia Kulturális Központ. Legfontosabb
napirendi pontok a vezetõségválasztás elõkészítése, az önkormányzattal történõ hosszú
távú szerzõdés megkötése, és az új alapszabály ismertetése. 

A második közgyûlésen, amit 2003. december 13-án, szombaton 14.00-kor tartunk
szintén a Pannónia Kulturális Központban, az elõzõkben ismertetett napirendi pontokat
zárnánk le véglegesen.

A témák komolysága megköveteli, hogy a vezetõség felhívja a tagság figyelmét a
részvételre! Így várunk minden „rendes” tagot (a 18 életévüket betöltött diák tagokat is)
a közgyûlésekre! Dudás Zsolt

Nyílt levél
Megdöbbenéssel tapasztaltam 2003. október 6-án hétfõn reggel, hogy az

éjjel (erõs, szeles idõ volt) a Rákóczi F. u. 32. sz. ház elõtt parkoló autómról
(20 éves fehér Ford Escort) vandálok mind a 2 db visszapillantó tükröt lelop-
ták, ezen kívül még az ablakokon lévõ 2 db füstszínû mûanyag légterelõket is
lefeszítették, elvitték, annak ellenére, hogy fel van festve a mozgássérült jel,
(engedélyem is van rá) az autómon is rajta van a matrica.

Hosszantartó utánajárással, telefonálgatással sikerült pótolni a
nélkülözhetetlen alkatrészeket.

Megdöbbenésem még nagyobb volt, amikor pár nap múlva október 21-én,
reggel észrevettem, hogy éjjel (szintén esõs, szeles idõ volt) újra itt jártak a
tolvajok, és az autóm baloldali tükrét ismét lelopták.

Elkeseredésem talán még azért is nagyobb, mivel mozgássérült vagyok és
az alkatrészek pótlásával járó utánajárás még megterhelõbb számomra, nem
beszélve az anyagi vonzatáról.

Örülnék, ha hasonló bosszúságot, gondot többet sem nekem, sem a többi
autóstársaimnak nem okoznának. K.I-né

Jótékonysági Bál
A Balatonalmádi Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt
évben elsõ alkalommal rendezte meg
jótékonysági bálját. A bál bevételét
2003. nyarán a városunkban élõ, szo-
ciálisan hátrányos helyzetû családok
gyermekeinek térítésmentes tábo-
roztatására fordítottuk. Ezen gyer-
mekek a szülõk elfoglaltsága és felü-
gyelet hiányában a nyári idegenfor-
galomban fokozott veszélynek vol-
tak kitéve. Célunk az, hogy össze-
fogjuk és megóvjuk õket. 

A tábor szervezése során szembe-
sültünk azzal a ténnyel, hogy sokkal
nagyobb igény mutatkozott erre a
hiánypótló kezdeményezésre, mint
amelyet Szolgálatunk fel tudott vol-
na vállalni. Ezért a gyermekek kivá-
lasztásában fõ szempont az iskolai
gyermekvédelmi felelõsök által tett
javaslatok voltak. 

Az idei évben is 2003. november
8-án a Családsegítõ és Gyermekjó-

léti Szolgálat Jótékonysági Bált
rendez! A bál bevételét az elmúlt
évhez hasonlóan ismét rászoruló
gyermekek táboroztatására szeret-
nénk felhasználni!

Ezért kérjük, hogy lehetõségéhez
mérten támogassa e nemes cél meg-
valósítását!

A vacsorával egybekötött zenés
táncmulatság a Vörösberényi Kul-
túrházban 2000 órai kezdettel kerül
megrendezésre, amelyre jegyek elõ-
vételben, 1500,- Ft-os áron a Pannó-
nia Kulturális Központban, valamint
a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál vásárolhatók!

Amennyiben nem áll módjában
rendezvényünkön részt venni, kérjük
pártolójegy megvásárlásával támo-
gassa céljaink megvalósítását!

„Az ember nem arra születik, hogy
mindent megtegyen, hanem hogy
valamit tegyen…” Sajtos Ildikó

intézményvezetõ

Horgászsarok
Pezsgõt fogok bontani. Ez már

eldöntött tény, és mivel az ember –
általában – örömében nyitja ki az
említett palackot, nyilvánvaló, hogy
nagy öröm ért. No, nem rekord süllõt
akasztottam, nem is az angolnák utol-
só mohikánját vettem ki a Balatonból.
Teljesen másról van szó, nevezetesen:
újból jelentkezett soknevû „nyári
Mikulásunk” (emlékeznek rá:
közlekedési is, meg hajózási is, sõt
még tengereink ügyében is illetékes
felügyelet és hatóság), de most
örömhírt küldött. Majd’ öt évig tartó
kõkemény küzdelem – amelyben
Sveiczer Vilmos bátyánk türelmes és
végletekig tartó munkájával elévül-
hetetlen érdemeket szerzett – végre
meghozta eredményét. Az egyesület
Véghely D. úti horgászkikötõje
tizenöt (!) évre megkapta a fenn-
maradási engedélyt, így a fejünk felett
függõ számtalan Damoklész-kardok
egyikét jó hosszú idõre és megnyug-
tató módon kipipáltuk. Jöhet a
következõ feladat, elõteremteni az
anyagi fedezetet a kikötõstég elõírás
szerinti átépítéséhez. A kezdõ
lépéseket már megtettük egy pályázat
kidolgozásával és benyújtásával, ame-
lyet a horgászturizmus és a kerékpárút

infrastruktúra fejlesztésére írtak ki. 
Ez sem volt „piskóta”, de remél-

jük, hogy terveink, indokaink meglá-
gyítják a bírálók (az Ipari Miniszté-
rium és Balaton Fejlesztési Tanács)
szívét és biztosítják a költségek 80%-
át. E nélkül kevés reményünk marad
arra, hogy lényeges változtatásokat
hajtsunk végre a tanyán, hiszen csak
az említett engedély beszerzése – a
tervezéssel együtt – közel egy millió-
val karcsúsította meg pénztárunkat.
Már pedig legalább a stég átalakítását
feltétlenül el kell végeznünk, külön-
ben jövõ tavasszal – hacsak nem
történik csoda és hetven centivel ma-
gasabb vízállást nem regisztrálunk a
mostaninál,– az ördög tudja, hogyan
rakjuk vízre a csónakokat.

Szóval, horgászat helyett ilyen és
ehhez hasonló dolgok töltik ki nap-
jainkat. Azért remélem, hogy egy-
szer csak visszabillenünk a rendes
kerékvágásba, és újfent pontyok, sül-
lõk szerepelnek a horgászsarokban. 

Most pedig – ígéretemhez híven –
kibontom a pezsgõt és az elsõ pohár
tartalmát, egye fene, nyári Mikulá-
sunk egészségére ürítem. De azért
még nem ölelem a keblemre. Ott még
nem tartunk. Nagy Ferenc

Magas összeget fizetünk annak, aki 1 éves, fehér, lakáshos szokott (nõstény)
házimacskánkat visszajuttatja. Okt. 1-jén tûnt el. Tel.: 06-20/806-9258
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Apróhirdetés
N Õ I  S Z A B Ó Mindenféle ruhanemû : kosztüm, kabát, szoknya és nadrág

varrását, átalakítását, javítását vállalom. 
Hollósi Ödönné, tel.: 70/238-5051, 88/431-455.

Rövid határidõ mellett igényes munka.

ILLATSZER ÉS HASZNÁLTCIKK BOLTUNKBAN BÁLÁSRUHA
baba–gyermek és felnõtt ruha,

nadrág(600-1500Ft), pulóver(400-1000Ft), 
overall(800-3000Ft), télikabát(1500-3000Ft)

KAPHATÓ!
Illatszerek, tisztítószerek, háztartási aprócikkek

továbbra is a megszokott kedvezõ árakon!
B.ALMÁDI, BAROSS G. u. 31 (orvosi rendelõvel szemben) 

Nyitva: hétfõtõl -péntekig 8-17.30  szombaton: 8-12.30

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
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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: november 24.

A Balatonalmádi Váci Mihály Általános Iskola tisztelettel köszöni minden
adományozójának a SzJA-jából nyújtott 1%-os támogatást, amit tanulóink tanul-
mányi, kulturális, sport, szabadidõs tevékenységének támogatására fordítottunk.

M e g n y í l t !
A Veszprémi út, Bajcsy-Zs. út találkozásánál

megnyitottuk húsboltunkat!

Nyitva tartás: kedd–péntek: 7–17 óráig szombat: 7–14 óráig

Friss áruval és kedvezõ árakkal várjuk Önöket!

Sertés comb 729.-
Sertés lapocka 689.-
Rövidkaraj 869.-
Hosszúkaraj 849.-

Marha comb 1.049.-
Csirke egész 499.-
Csirke szárny 459.-
Csirke mell 899.-




