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EEEEGGGGYYYY  AAAALLLLMMMMÁÁÁÁDDDDIIII   ÖÖÖÖRRRREEEEGGGG  HHHHÁÁÁÁZZZZRRRRÓÓÓÓLLLL.... .... ....
A XIX. század végén és a XX.

század elején épült házakról több-
nyire kideríthetõ építésük idõpont-
ja. A szõlõbeli  pincék minden
bizonnyal jóval korábban épültek,
már az 1493. évi oklevél is almádi
szõlõ eladásáról szól. A szõ-
lõmûvelés alig képzelhetõ el vala-
milyen pince-présház építmény nél-
kül. A szõlõk adás-vételét korábban
hiteleshelyi jegyzõkönyvekben,
majd úgynevezett szõlõlevelekben
rögzítették. Ezek alapján igen ne-
héz beazonosítani az egykori
szõlõbirtok fekvését, pláne akkor,
ha az érdekeltek neve gyakran elõ-
forduló név. A következõkben egy
kivételt ismerhetünk meg.

Az 1858. évi kataszteri adatok
szerint Polczer Amand veszprémi
kovácsmester és neje Godina Anna
Almádiban 2 katasztrális hold 132

négyszögöl nagyságú szõlõt bir-
tokoltak. A Veszprém Megyei
Levéltárban õriznek két szõlõ-
levelet, amelyek kapcsolhatók a
Polczer birtokhoz. Az egyik 1764
május 18-án kelt, amelyben
rögzítik, hogy Godina János és neje
szõlõt vásároltak a következõkben
meghatározott helyen.  „….a T.N.
Veszprémi Káptalanbeli Földes
Uraság Almádi Hegy nevü szõlõ
hegyén levõ  egy darab szõlõn-
ket……Weszprémben Lakó Godina
Jánosnak és hitves társának…mely
szõlõnek szomszédi Fõl szélrûl
Ország Uttya, all szélrül Hegy
Uttya, Nap Keletrül maga Godina
János Nap nyugotrul Simon Mihál
Határozzák.” Az eladó Simon Imre

és neje Csepeli Judit.
A leírásból egyértelmûn kiderül,

hogy Godina János nyugati szom-
szédjának szõlejét vette meg, ame-
lyet két oldalán út határol. Az 1767.
március 18-án kelt szõlõlevél újabb
adattal szolgál a szõlõ helyét
illetõen. „…az Tekéntetes N. Veszp-
rémi Káptalan Földes Uraságh
Almádi nevü Hegyén a Sárkutai
Divertikulumban (dûlõben) levõ
egy darab szõlõnket … a Veszp-
rémben lakozó Godina Jánosnak és
hitvesének Hejvizi Eva asszonnak…
mely szõlõnek Szomszédi  Nap
Keletrül maga Godina János, Föl
Szélrül Ország Út, Nap nyugotrul,
és all  szélrül Szõlõk Uttya vagyis
Hegy út határozzák.” Tehát Godina
János ismét nyugati szomszédja
szõlejét vette meg. Az említett utak
mai neve a következõ: Országút =

Pinkóci út, nyugatról a
Fehérkereszt utca, „alszélrõl” pedig
a Hunyadi utca a határolják a bir-
tokot.

A tulajdonosok változása nap-
jainkig követhetõ. Mint fentebb
említésre került 1858-ban Polczer
Amand és felesége, Godina Anna
voltak a tulajdonosok, tehát leányá-
gon (talán hozományként?)  örök-
lõdött tovább a birtok. Tõlük 1882.
augusztus 27-én kelt telekkönyvi
bejegyzés szerint Polczer Antal
hajmáskéri plébános örökölte, majd
1898. július 16-tól Polczer Erzsébet
öröksége lett. 1908. január 13-án
kelt bejegyzés szerint Sturm Ilona,
Sturm Erzsébet és Sturm Mária,
székesfehérvári hajadonok ajándé-

kozás címén lettek tulajdonosok.
1924. január 30-án  Sturm Erzsébet
részét Sturm Ilona és Sturm  Mária
örökölték, majd az egész birtok
Sturm Mária tulajdonába került
további öröklés folytán. 1947.
szeptemberében Sturm Mária
gyilkosság áldozata lett és a bir-
tokot többen örökölték, akiket a
telekkönyv nem említ név szerint,
ami elég szokatlannak mondható.
Családi közlés szerint valóban  sok
örökös volt, végül 1950-ben, az év
folyamán Stefanics Kálmánné
vásárolta meg a szõlõt és ma is a

család tulajdonában van. Az idõk
folyamán a terület nagysága jelen-
tõsen megváltozott, területe
lényegesen kisebb, mint Polczer
Amand idejében volt.

Néhány szó az épületrõl. Az ere-
deti boltozatos pince fölé kb. 30
évvel ezelõtt lakóépületet építettek

ami szintkülönbséggel csatlakozik
a régi épülethez. Valószínûsíthetõ,
hogy  a legelsõ építmény csak a
pince volt többszáz évvel ezelõtt,
amit présházzal bõvíttek talán a
XVIII. században. A pincéhez csat-
lakozó régi épület alaprajza nem
változott, viszont a teljesen tönkre-
ment nádfedésû tetõszerkezete
helyett új készült. A pince elõteréül
szolgáló helyiség nyilvánvalóan
egykor présház céljait szolgálta,
amire szükség is volt a tekintélyes
nagyságú szõlõben. Az ebbõl nyíló
két szoba ma is boltozatos, ablakaik

az „alszerül” levõ Hunyadi utca felé
néznek. Az épület külsejében már
csak korlátozottan mutatja eredeti
formáját, de még õrzi eredeti
alaprajzát Almádi bizonyíthatóan
legöregebb épülete.

Schildmayer Ferenc

1858 évi térkép részlete

1923 évi térkép részlete

Épület mai képe kelet felõl



32003 - DECEMBER

KÉTSZER JÁRTAM KYOTÓBAN II.
Gifu prefektúra meghívására 13 tagú veszprém megyei küldöttség látoga-

tott Japánba október közepén.  A japán testvérmegye két oktatási intézménye
a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és a gifui Nagara High
School együttmûködési tervezetet írt alá.Téli ajándékként, azaz oseiboként
küldöm nekik visszaemlékezésemet ottani élményeimrõl.

Kyotó annyira gyönyörû város, hogy nevezetességeit többször is meg kell
nézni, hogy egyáltalán befogadhassuk. A japán hagyományok és a szokások
viszont elbûvölõk. A legjobban akkor jegyezhetjük meg õket, ha átéljük.
Megpróbáltam úgy közeledni feléjük, hogy eleve tiszteltem õket.

Közismert, hogy a férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út és
ez még Japánban is igaz. Sehol a világon nem terítenek olyan mûvészi módon
és tényleg sehol sem olyan fantasztikus a tálalás, mint a Felkelõ Nap
Országában. Néha szinte festõi a tál és mindig megvártam, amíg mindenki
megkapta az adagját, mert addig is gyönyörködhettem a látványban.
Levesmániámat viszont nehezen tudtam titkolni és mindenütt a rámen-t ke-
restem, ami nekem eleddig köménymagos, fokhagymás és gyömbéres tész-
taleves volt. Gifuban jöttem rá, hogy minden tésztát rámennek neveznek,
legfeljebb más lében tálalják, ha már annyira leveses vagyok. Talán a
kagylóleves neve tetszett a legjobban, mert a hamaguri usjódzsiri  úgy készül,
hogy szakében megfõzik a kagylókat és hamar legurulnak az ember torkán. A
különbözõ szójababcsírás levesek nevébõl csak a miszó maradt meg bennem,
meg az, hogy mindent szójaszósszal ízesítettek. Az viszont megrázott, hogy a
leveseket is evõpálcikával eszik. Hiszik vagy nem, de olyan sûrû az ottani
leves a sok tésztától, haltól meg mindenféle mütyürke zöldségtõl, hogy nyu-
godtan kipiszkálható a pálcikákkal is ugyanis a rizslisztbõl készült tészták
pompásan felszívják az összes lét. A titok nyitja csupán annyi, hogy
cséphadaróként vagy motollaként kell forgatni a pálcikákat és közben egy pil-
lanatra sem tanácsos elengedni õket. Ellenkezõ esetben a szomszédokat illik
tisztára törülgetni...

Mondanom sem kell, hogy az éttermek patyolattiszták, az asztalok jól
elkülönítettek vagy boxokba rendezettek és a kiszolgálás boszorkányos. A
pincérnõk egy hordozható miniszámítógéppel odasuhannak hozzánk és amit
rendelünk, azt mindjárt bepötyögik a masinába, ami azonnal megjelenik a sza-
kács elõtt a konyhában, aki legott a fõzõkanalak közé csap. Nem telik el egy
korsónyi idõ sem, mert a sör az valahogy rögtön odatelepszik az asztalra,  és
jönnek a tálak, csak jönnek. A kis pincérnõ meg csak csiripel és bíztat: ne náluk
fogyókúrázzunk, meg hajlong, hogy micsoda megtiszteltetés a háznak, hogy
oda tértünk be. Igazgató barátom, Hirano-san jóvoltából étkezhettem olyan
elit vendéglõben, ahol maximum 16 vendéget fogadnak - elõzetes bejelent-
kezés után – és fejedelmi kiszolgálásban részesülhettem. Finom, elegáns tál-
cán érkezett minden, külön kis lakkozott fa- illetve porcelánedényekben,
külön fedõkkel és mindegyik edénykében újabb meglepetés ért bennünket.
Késõbb megtudtam, hogyha nekem kellett volna kifizetnem, akkor ért volna
a legnagyobb meglepetés, mert éves fizetésem ráment volna! Hála Istennek
egész ottlétem ideje alatt csak egyszer kellett fizetnem, azt is csak egy
gyorsétkezdében, ami viszont alulról sem súrolta a Gundel árait.

Rizs aztán bõven volt, mert a krumplit  körülbelül annyira ismerik, mint mi
a batátát. Rizstészta, rizsgaluska, pirított rizs, babos rizs, bambuszrügyes rizot-
to - no meg a minden ételhez járó nagy szemû, nyurga, fõtt rizs. Aki esetleg a
halat sem szereti, meg a rizst sem, az ne menjen Japánba, mert úgy lemegy a
cukorszintje, hogy elalél. Pedig az igazi nyers hal olyan csemege, amit kár
kihagyni. Minden elképzelhetõ színárnyalatú halszelet odasorakozik a hatal-
mas tányérokra, majd pedig annyiféle öntet, amit csak akarunk. Talán a wasabi
névre hallgató és zöld színû tormamártás vívta ki a csodálatomat azzal a
lórúgásszerû csípõsséggel, amit eleddig csak a bogyiszlai paprika tudott nálam
kiváltani. A rózsaszín árnyalatokban pompázó gyömbérsaláta sem kutya, de
csípõssége messze elmarad a zöld vizitormáétól. Színe viszont szivárvány-
szerûen szép.

Az összes szokás közül legnehezebben a hajlongásokat tanultam meg, mert
már az elsõ három meghajlás után nyikorgott a derekam. Állítólag minden
cégnél elõször a helybeli hajlongási etikettet tanítják meg az újoncoknak, mert
a  finom kis raffinériákban rejlik a lényeg. Azt hiszem az a bajnok, akinek a
feje legközelebb kerül a szõnyeghez. A legnehezebben a szõnyegnézést tole-
ráltam, ezért aztán enyhén félrefordítva a fejemet kilesegettem, hogy a másik
fél még mindig himbálózik-e. Akkor viszont a nyakam kezdett el nyikorogni,
így a japán barátaim mindig tovább bírták, mint a „henna gajdzsin” azaz én,
a  fura idegen. Ha mégcsak az üdvözlési hajlongások lettek volna, akkor még
elviselhetõ, node a köszönési hajlongásokat már túlzásba vitték. Az ottani
taxis, a kalauz, vagy a buszsofõr elõl azonban az idegenvezetõ vitte el a
pálmát, mert a kis törékeny szépség minden látványosság és bejelentés elõtt
meg után akkorákat hajlongott, hogy nézni is „tereh” volt. Ráadásul úgy maga
köré fonta a mikrofonzsinórt, mint egy dizõz, és az a kanóc  sem gátolta a
kígyózó mozdulatokban. Mivel az elsõ ülésen ültem, illedelmesnek véltem
néha viszonthajlongani a csoport nevében is, de amikor másodszor vertem be
a fejemet a korlátba rögtön felhagytam ezzel az újabb hóborttal. Kárpótolt vi-
szont a fájdalomért, hogy minden hosszabb autóbusz-kiránduláson önfeledten
énekelnek a japánok. Ez pedig a karaoke. Ugye ismerik?

A karaoke szó szerinti fordításban „üres zenekart” jelent, ami egyben fel-
szólítás is az éneklésre. Legyünk akár vendéglõben vagy autóbuszon, egyszer
csak a tévé képernyõjén megjelenik a szöveg és felhangzik a zene. Valaki
rögtön középre penderül és olyan szólót vág ki, hogy rendszerint tapsviharral
jutalmazzák. Talán meglepõdnek, de sem angol, sem amerikai dalokat nem
hallottam tõlük: bõven akadt japán is. A refrént már a közönség is dúdolja,
ráadásul van önkritikájuk. Csak az dalolt, akinek volt hangja is hozzá. Tõlem
eltérõen! Kezdõ tanár koromban ugyanis addig nyaggattak a diákjaim, amíg
meg nem tanítottam jó néhány angol  népdalt meg slágert. Ami az én korai
karokézásomat illeti, el kell árulnom, hogy elõször is behurcoltam a hatalmas
magnetofont az osztályba, majd gondosan bezártam ajtót és ablakot, hogy
senki se menekülhessen. Felírtam a szöveget a táblára és jól felturbóztam a
hangerõt. Szerencsére minden egyes osztályban volt olyan áldott hangú
énekes, aki már így hallásból is megtanulta, én pedig lehalkíthattam a mag-
nót, hogy a szomszédos tantermekben visszaállhasson a normális munka.
Ezek után azt hiszem megértik, hogy Japánban meg sem kíséreltem
karaokézni...

A tisztaságmánia már az iskolában is feltûnt, de a boltokban, a pálya-
udvarokon és a repülõtéren is ebédelni lehetett volna a kövezetrõl. Az egyik
áruházban azt hittem, hogy ragasztgatják a padlószõnyeget azokkal a fura
smirgliszerû csíkokkal, de közelebbrõl meglepõdve láttam a pihetakarítás
távolkeleti csúcstechnikáját. Két fess legényke csak úgy csípõbõl csipkedte fel
az alig látható szöszöket a szõnyegrõl. Hja kérem, akik egyszer rákapnak a
hajlongásra, azoknál profi szintre fejleszthetõ!

Talán a sok-sok vulkán és a sajátos japán klíma lehet a magyarázata annak,
hogy miért szeretik arrafelé a hõforrásokat. Japán szigetország, és az idõjárás
is  nedvesebb meg melegebb volt még õsszel is mint nálunk. Addig csak
filmekben láttam, hogy a fürdõruhát nem illik viselni az on-senben (japán
fürdõben), így aztán nem is lepõdtem meg, amikor minden ruhát be kellett
rakni a kis szekrénybe. A kapott kis törülközõ viszont átlag japánokra
méretezett, de még a karcsúbbak is hiába próbálták maguk köré tekerni.
Legbölcsebb úgy tenni, mint a helybeliek: fejükre teszik. Ekkor ugyanis nem
látszik mennyire szégyelljük magunkat. Röpke zuhanyozás után mindjárt
kiléptünk a szabadba, ahol simára csiszolódott hatalmas kövek közül törtek
elõ a gõzölgõ források. Akár hiszik - akár  nem, mindegyik más hõfokú volt
és eltérõ sugarú. A legvadabb vékony sugárnak „jakuzzi” a neve, aminek a
legenyhébb fordítása „bérgyilkos” és a fürdõedzett bennszülöttek is alig egy-
két percig dagonyásznak alattuk. 

Van persze közös szauna is, ahol mindig csak a legfelsõ sorokban akad
szabad hely. Már elsõ kukkantásra láthattam, hogy a második sortól felfelé
egyre inkább emlékeztetnek a bentiek a fõtt rák színére. Nem is ódzkodtam
be, hanem inkább a hajmosó soron kaptam magam elé egy kis lavórt meg egy
sámlit. Minden csap elé háromféle sampon, zselé meg hajfixáló volt
odakészítve és amikor úgy habzottam, mint a habtejszínbe mártott lufi, akkor
nyakon öntöttem magam a kis lavórral és újra kezdhettem. Azt hiszem, akkor
hagytam abba, amikor már hárman álltak mögöttem és elmorfondírozhattam
azon, hogy vajon mi lehet a nõi szakaszban a fürdõ másik szárnyában.

A legizgalmasabb tapasztalat tagadhatatlanul a japán vécé volt, ámbár
kipróbálása után inkább pilótaülésnek álcázott megkönnyebbülési fotelnek
nevezhetném. Kezdjük azzal, hogy akárhol vagyunk egy épületen belül,
általában papucsban közlekedünk. Ebben a generálpapucsban viszont nem
csoszoghatunk be a mellékhelységbe, mert ott sok-sok papucs állja utunkat.
Japán írással az áll rajtuk, hogy fürdõpapucs, amit csak akkor vettem észre,
amikor majdnem felbuktam bennük. Szóval illedelmesen papucsot váltunk -
még az iskolában is - majd pedig beslattyogunk az árnyékszéknek vélelmezett
helyre. Benyitva vissza is hõkölünk, mert egy mûszerekkel, nyomógombokkal
és huzantyúkkal derekasan telepitykézett karosszék tekint le reánk barátsá-
gosan. A lépcsõ azért van elõtte, hogy a lábunk az elkövetkezõ mûveletek
során kényelmes pozíciót vehessen fel, zsibbadásmentes tevékenységnek
nézhessünk elejbe, netán a visszereink is megnyugodhassanak. Alsó
ruházatunk letolása nyomán rögvest helyet foglalunk és szélsebesen meg-
próbálunk visszaemlékezni, hogy mit is mondtak a házigazdák: lehetõleg ne
nyúljunk semmihez ! Nos, ezt érdemes nagyon jól megjegyezni, mert a kagyló,
a két túlmûszerezett karfa, meg talán a hátunk mögött levõ öblítõtartály is
intelligens. Ne tessenek megrökönyödni, tényleg tudják mi a teendõ. Öblítés,
szárítás, szagtalanítás: no és ha nem állunk fel idõben talán még dauerolás is.
Amennyiben esetleg túl izgõ-mozgó a tájékozatlan európai, vagy ne adj Isten
hozzányúl a gombokhoz, akkor a fent leírt mûveleti sorrend erõst módosulhat.
Az egyik tündéri házigazdám talán ezért várt meg az elõtérben és alig feltûnõ
módon inspiciálta, hogy nem vizes-e a hátam vagy  a tarkóm. Elõzõ amerikai
vendége ugyanis gejzírt varázsolt a kagylóba, pedig csak egy-két gombot
nyomott meg. Még utánam is bement  a fülkébe a pozítív összbenyomás
ellenére, mert szeretett volna meggyõzõdni, vajha nem kell-e újrafestetnie a
plafont. Nos, tudják meg a põre igazságot: nem kellett.

Czuczor Sándor
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Megtisztelõ bizalmuk adta
mandátumunk elsõ évét fejeztük be.

A hónap folyamán tartottuk
meg a közmeghallgatást és ebben
az évben másodszor település-
részenként a lakossági fórumo-
kat. A programokat a korábbiak-
tól alacsonyabb érdeklõdés kísér-
te, melybõl azt a következtetést is
levonhatnám, hogy nagy prob-
lémák, a lakosságot hangos véle-
mény-nyilvánításra ösztönzõ
„ügyek” nincsenek városunkban.
Jobb lett volna, ha az elmúlt év
értékelését többen figyelemmel
kísérik és elmondják gondo-
lataikat a jövõ terveirõl is.  Talán
az értesítés sem volt elég ha-
tékony, ezért jövõ tavasszal más
megoldást választunk.

Az elfogadott 2004. évi költ-
ségvetési koncepcióból kitûnik,
hogy a csökkenõ gyermeklétszám,
és normatív támogatás mellett
intézményeink fenntartása meg-
nehezíti a település fejlesztését.
Ezt támasztja alá a korábban
elkészített szakmai vizsgálat is. A
Testületnek a közeljövõben meg-
fontolt, - egyes elemeiben nép-
szerûtlen – de a lakosság több-
ségének érdekét szolgáló dön-
téseket is meg kell hoznia.

A Képviselõ-testület a mun-
kacsoport három tagjának egyet-
értésével lezárta az elmúlt évek
fontos gazdasági döntéseit áttekin-
tõ vizsgálatot. Véleményem szerint
a kezdeményezõk is megbánták
már lépésüket, hiszen bizonyossá
vált: a korábbi polgármester és
döntéshozó testületek nem követ-
tek el korrupciót, nem volt hûtlen
kezelés. Törvényesen és összessé-
gében eredményesen dolgoztak.
Rágalomnak minõsíthetõ az alá-
írás nélküli papíron megjelent
kérdést: „Az Önkormányzat kime-
rítette-e a hûtlen kezelés törvényi
tényállását!?” Vonjuk le a tanul-
ságot: valamennyiünknek azt kell
szem elõtt tartania, hogy a lakos-
ság munkánk során összefogást,
együttmûködést és kulturált vitá-
ban kiérlelt, jó döntéseket vár tõ-
lünk.

Advent, a várakozás idõszaka
következik. A decemberi rohanás
mellett legyen idõnk magunkra,
barátainkra, családunkra, az
egymásra figyelésre. 

Boldog, békés karácsonyi
ünnepeket és jó egészséget
kívánok kedves mindnyájuknak.
Balatonalmádi, 2003. december 1.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 13. hónapról
a Városházán
2003. november

Önkormányzati hírek
Pandur Ferenc polgármester el-

nökletével zajlott le a november 27.-i
Képviselõ-testületi ülés. Bevezetõjét
követõen három sürgõsségi indít-
vány napirendre tûzését javasolta,
amit a képviselõk egyöntetûen elfo-
gadtak. Ezt követõen napirend elõtti
felszólalásában Lõrincz Attila a vö-
rösberényi Polgári Kör átalakulásá-
ról a 71-es út alatti csapadékvíz
elvezetésérõl tájékoztatott, majd a
közmeghallgatáson elhangzottakkal
kapcsolatos véleményét mondta el.
Balogh Csaba a hiányzó közvilá-
gítási lámpák visszahelyezését szor-
galmazta, Czuczor Sándor a köz-
mûvelõdési koncepciót elõkészítõ
ülésrõl adott tájékoztatót, és végül
Kutics Balázs képviselõi keret 2004.
évi felhasználásáról tett javaslatot.

Az elmúlt ülés óta eltelt idõszak
eseményeirõl számolt be a polgár-
mester: a keszthelyi Balaton fórum-
ról, a Veszprémben megtartott Euró-
pai Uniós támogatási rendszerrõl
szóló elõadásról. Örömmel üdvözöl-
te a Családsegítõ Szolgálat által
szervezett bált, és sajnálattal állapí-
totta meg, hogy a négy városrészi
lakossági fórumon a vártnál keve-
sebb érdeklõdõ jelent meg. Schild-
mayer Ferenc alpolgármester a
Belügyminisztérium elismerõ okle-
velét vehette át a város nevében a
sikeres közbiztonsági pályázat nyo-
mán, csak úgy, mint Balogh Csaba
bizottsági elnök, aki a bûnmegelõ-
zési pályázat oklevelét mutathatta be
az egész Testületnek. Az október
havi Megyei Védelmi Gyakorlat
kifogástalan végrehajtásáról, vala-
mint az azért kapott kiváló minõ-
sítésrõl Dr. Szûcs Sándor jegyzõ szá-
molt be. Osztatlan derültséget váltott
ki az újonnan felavatott megyei bün-
tetés végrehajtási intézetbe szóló
meghívó ténye, amelyet létszám
ellenõrzéssel javasolt megoldani… 

Kedvezõ bûnmegelõzési híreket
összegezhetett az elmúlt hónapról
Grúber Sándor városi rendõrkapi-
tány. Okkal, hiszen az elõzõ év ha-
sonló idõszakához képest egyhar-
madra esett vissza a bûnesetek szá-
ma. Egyöntetû támogatással fogadta
el a Képviselõ-testület az Önkor-
mányzat költségvetésének I-III. ne-
gyedévi teljesítésérõl szóló tájékoz-
tatót. Közel két órát vett igénybe vi-
szont a 2004. évi költségvetési kon-
cepció kialakítása. A vita összegzé-

seként Pandur Ferenc polgármester
abban látta a felhalmozódott finan-
ciális gondok fõ okát, hogy a Testület
korábban nem hozott meg egyes fáj-
dalmas döntéseket az intézményi
struktúra átalakítása érdekében,
amely pedig 2004.-ben már elodáz-
hatatlan. Ez a kényszerû lépés egy-
ben a város vagyonának megõrzését
és a szerény keretek közötti fej-
lesztését is lehetõvé tenné. Ebbe az
irányba mutattak a képviselõk módo-
sító indítványai is – még pedig szép
számmal. A konszenzusra utal az a
tény, hogy az összesített végszava-
zást egyhangúlag fogadták el. Vita
nélkül hagyták jóvá a képviselõk a
város közoktatási intézményeinek
felújítási tervét, de annál nagyobb
vitát váltott ki az óvodai konyha és
gyermekétkeztetés mûködtetésének
felülvizsgálata. A túlnyomó többség
egyetértett azzal, hogy az óvodai
konyhának maradnia kell, és az óvo-
dásokon kívül másokat is ki kell
szolgálnia. Megoszlottak a vélemé-
nyek viszont a létszám kérdésében.
Elsõ körben nem is született döntés,
az ülés végén viszont a vita nélkül
elrendelt szavazás a létszámot is
megtartotta. Komolyabb vitát váltott
ki a települési szilárd hulladékke-
zelés 2004. évi díjának megállapítása
is, amelynek kapcsán számos kép-
viselõi kérdésre kellett válaszolnia
Boda Zsuzsanna ügyvezetõ igazgató
asszonynak. Elsõ sorban a tényleges
és a fizetõ ingatlanok nyilvántartása
közötti eltérés okát firtatták, másod-
sorban pedig az Uniós normák sze-
rinti kötelezõ szelektív hulladék-
gyûjtés esetleges költségnövelõ
hatásairól érdeklõdtek a képviselõk.
A szavazáson nem is született dön-
tés, az ülés végén visszahozott vok-
solás az alábbi eredményt hozta:

110 l kuka edény 145,-Ft
110 l címkés sárga zsák 204,-Ft
2,2 m3 konténer 5.638,-Ft
4,5 m3 konténer 10.268,-Ft

Áfa nélküli áron. (A témával rész-
letesen az Új Almádi Újság követ-
kezõ lapszámában foglalkozunk. – a
szerk.)

Szõrszálhasogató részletességgel
tárgyalták meg a környezetvédelmi
rendelet módosításának bizonyos
részleteit. Különös tekintettel a téli –
nyári idõszak kerti hulladék és avar-
égetését, és a pihenõidõben elõfor-
duló mindennemû zavaró zajok kel-
tését. Felvetõdött, hogy érdemes-e
olyan rendeletet alkotni, amelynek
betartatása komoly akadályokba üt-
közik. A szavazás az optimistákat
igazolta, hiszen a Testület többsége
az ésszerû és betartható módosítá-
sokat fogadta csak el. Vita nélkül
fogadták el a képviselõk a környe-
zetvédelmi alap létrehozásáról szóló
1997. évi rendelet felülvizsgálatát,
az általános iskolák pótelõirányzati
kérelmeivel, valamint a 13. havi
közalkalmazotti bérek kifizetésével
kapcsolatos elõterjesztéseket. Sür-
gõsségi beadványként tárgyalta meg
a Képviselõ-testület Schildmayer
Ferenc alpolgármester elõterjeszté-
sét a tényfeltáró munkacsoport
jelentésérõl. Különös aktualitást
adott a jelentésnek a közelmúltban
megtartott lakossági fórumokon és a
közmeghallgatáson is élesen fel-
merült véleményeltérés. Az ezt kö-
vetõen született határozat teljes
szövegét lapunk 6. oldalán olvas-
hatják el. Napirend után Dr. Hoff-
mann Gyöngyi képviselõasszony
tette fel kérdéseit a rendkívüli
Testületi ülésen történtekkel kap-
csolatban.

N.F.

Az önkormányzatok részére
kötelezõen elõírt közmeghallgatást
tartott a város képviselõ testülete no-
vember 24-én, a Pannónia Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár nagyter-
mében (ahol közérdekû kérdéseket,
bejelentéseket közvetlenül a képvi-
selõknek tehették meg Almádi ér-
deklõdõ polgárai.). A félházas ren-
dezvényen Pandur Ferenc polgár-
mester - bevezetõjét követõen - tett
jelentést a település környezeti álla-
potáról. Elmondta, mit tettünk, s mit
kell még tenni az állapotok javítása
érdekében. Kiemelte a Móra Ferenc

utcai és Köcsi-tó melletti terület "táj-
rehabilitációját", a városon belüli
úgynevezett "alternatív" kerékpárút -
jórészt közadakozásból megvalósult
- kiépítését, valamint a Pannónia
környékének rendezését.

Jövõ évi feladatként többek
között a Budatava-strand mederkot-
rását, az allergének elleni fokozott
védekezést és a városban üzemelõ
szennyvízátemelõk szagtalanítását
jelölte meg.

A hallgatóság - néha tárgyszerû és
összefogott, néha bizony erõs indu-
latoktól fûtött - hozzászólásai döntõ

többségében kritikus hangnemben
fogalmazódtak. Szó esett a Neptun
strand hangos éjszakai discójáról, az
idei lomtalanítási napok szervezési
problémáiról, az illegális szemétlera-
kásról és a nyilvános WC-k hiá-
nyáról.

Almádi címerében is szereplõ
berényi kerített templom elhanya-
golt, sorsára hagyatva áll! Vétek! -
hangzott el egy hozzászólásában.

A válaszokat követõ vita sok eset-
ben éles, személyeskedõ hangnembe
csapott át.

N.F.

Közmeghallgatás a Pannóniában

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. december 23-ig.

Tisztelettel: Lõrincz Gábor, órás

30 éve az almádi lakosok szolgálatában
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Az elmúlt idõszak történéseire
vonatkozóan csak néhány bûncselek-
ményrõl adhatok tájékoztatást Önöknek. Ez
önmagában is lehetne egy pozitív tartalmú
kijelentés, hiszen örvendetes tény az, hogy
nem történt súlyos, a köznyugalmat
megzavaró bûncselekmény, másfelõl vi-
szont néhány olyanról is érkezett bejelentés,
amely a rendelkezésünkre álló adatok
szerint része egy nagyobb sorozatnak. Évek
óta követnek el épülõfélben lévõ vagy
éppen közvetlenül a befejezés elõtt álló
épületek tulajdonosainak sérelmére egy
sajátos bûncselekményfajtát. A tettesek fel-
tehetõen széles körû információval ren-
delkeznek abban a tekintetben, hogy milyen
fûtõberendezést, radiátorokat, illetve ehhez
kapcsolódó más tartozékokat szerelt fel a
tulajdonos. Ezen információk birtokában
aztán kevés nyomot hagyva, meglehetõsen
nagy szakértelemrõl tanúságot téve szerelik
le ezeket a berendezéseket, okozva ezzel
sokszor milliós károkat. Sajnos ez idáig
nem sikerült sem az elkövetõknek, sem a
tippadóknak a nyomára bukkannunk. Csak
tájékoztatásul szeretném itt leírni, hogy ez
az eseménysor nemcsak a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság illetékességi területét
érinti, hanem szinte a teljes Balaton-parti
üdülõövezetet. Ennek megfelelõen több
rendõri szervezet is dolgozik ebben az ügy-
ben, s remény van arra, hogy rövidesen
eredményekrõl is beszámolhatok Önöknek. 

Még egy betörés történt a Malomvölgyi
úton, ahonnan mûszaki cikkeket, beren-
dezéseket vitt el az ismeretlen elkövetõ. 

A bevezetõmet sorozat-bûncselek-
ményrõl szóló ismertetõvel kezdtem, s ilyen-
nel kell folytatnom is. Ennek áldozatai elsõ-
sorban kollégáim, illetve a rendõrséghez
gépjármûvel érkezõ ügyfelek, akiknek a jár-
mûveit valaki maró anyaggal önti le, okozva
ezzel jelentõs kárt a tulajdonosoknak. Ez a
sajátos eseménysorozat lassan egy éve tart. A
nagyon rutinos tettes még a kamerák figyelõ
szemeit is sikeresen kerülte ki ez idáig.
Amiért fontosnak tartottam e lap hasábjain
ismertetni Önökkel, azt egy kérés indokolja.
Szeretném az Önök segítségét kérni, hiszen
az elkövetõ fényes nappal “dolgozik”, s eset-
leg volt szemtanúja is az elkövetésnek.
Kérem, akár névtelenül is, amennyiben ren-
delkeznek olyan információval, amely közel
visz az elkövetõhöz, úgy tegyék meg beje-
lentéseiket 431-464-es üzenetrögzítõs tele-
fonra, a nap bármely szakában. 

Ami a további eseményeket illeti, nagy
mennyiségû dohányárut vittek el ismeretlen
elkövetõk egy boltból, ahol van ugyan a
belsõ teret figyelõ kamera, de ennek beál-
lítása csak arra jó, hogy a pénztárt figyelje,
az eladóteret már nem, így megítélésem
szerint teljesen felesleges, csak a hamis biz-
tonságérzet illúzióját kelti. 

Az alkohol volt a motiváló oka annak a
garázdaságnak, amely az egyik szórakozó-

hely környékén történt. Az okozott 8 napon
túl gyógyuló sérülés miatt indítottunk bün-
tetõeljárást az elkövetõvel szemben.

Többször írtam már e lap hasábjain is az
ittas jármûvezetésrõl, illetve annak követ-
kezményérõl, a vezetõi engedély hosszabb-
rövidebb ideig történõ bevonásáról. Viszont
nem írtam talán arról, hogy az eltiltás hatálya
alatt történõ vezetés is bûncselekmény,
melynek büntetési tétele legalább olyan
magas, mint az ittas vezetés vétségéé. Ezt
azért tartottam fontosnak leírni, mivel több
olyan személy is került különbözõ rendõri
ellenõrzések során látókörünkbe, akiket va-
lamilyen – általában ittas vezetés miatt – sú-
lyos szabálysértés okán tiltottak el a vezetés-
tõl, de nem gyõzte kivárni az eltiltás határide-
jét, és volán mögé ült. Szeretnék kérni minden
érdekeltet, ha már ilyen körülmények közé
kerültek, ne súlyosbítsák helyzetüket tovább
azzal, hogy engedély nélkül autót vezetnek. 

Mielõtt rátérnék a közlekedéssel kap-
csolatos történésekre, néhány gondolatot a
Polgárõr Egyesületrõl szeretnék megosz-
tani Önökkel. Az egyesület aktív tagjai
eddig is nagyon sokat segítették a rendõri
munkát. Ennek köszönhetõ, hogy nyugodt
szívvel kijelenthetjük, hogy biztonságban
élünk itt Almádiban, és ugyanez elmond-
ható a nyaralóövezetekrõl is. Örvendetes,
hogy az utóbbi hetekben nagyon sokan
jelezték belépési szándékukat az egye-
sületben, ami lehetõséget nyújt majd ahhoz,
hogy egyidõben a város több pontját is
ellenõrzés alatt tarthatjuk. Szándékom, és
remélem ezzel egyetértenek polgárõr bará-
taink is, hogy feltérképezzük azokat a
lakóövezeteket – erre nagyon jó mintát szol-
gáltat a balatonkenesei hasonló példa is –
ahol idõs, nyugdíjas korú állampolgárok
élnek. Szeretnénk a jövõben jobban odafi-
gyelni az õ gondjaikra, problémáikra,
növelve biztonságérzetüket, különösen
ebben az õszi-téli idõszakban. 

A közlekedésrõl az erre az évszakra leg-
jellemzõbb balesetek okán kell szólnom. A
hirtelen szélsõséges útviszonyokat pro-
dukáló idõjárás miatt a közlekedõk egy
jelentõs része elfeledkezik az ilyenkor
kötelezõ óvatosságról, s egyre több olyan
balesetrõl kaptunk bejelentést, amelyek a
sebességviszonyok helytelen megválasz-
tásából történtek. Ilyenkor a kisodródás, az
árokba borulás, a szembõl érkezõ jármûvel
ütközés, vagy éppen az elõttünk kanyarod-
ni kívánó jármûvel bekövetkezõ karambol a
következmény. Szerencsére többnyire
“csak” jelentõs anyagi kár keletkezik, a
személyi sérülés ritkábban. Mégis az elmúlt
hónapban 3 fõ súlyosan, míg 5 fõ kön-
nyebben sérült a balesetek okán. Úgy
vélem, az elõttünk álló idõszak sem lesz
könnyebb, az elõrejelzés szerint jelentõs
mennyiségû csapadék várható. Kérek tehát
minden úton közlekedõt egyfelõl arra, hogy
az autóját, jármûvét fokozott gondossággal
készítse fel a téli útviszonyokra, másfelõl
pedig arra a kiemelt figyelemre, amely ezen
idõszak közlekedését kell, hogy jellemezze. 

Mire ez a lapszám az Önök kezébe
kerül, nagyon közel leszünk már az év végi
ünnepekhez. Kérem, engedjék meg, hogy a
kollégáim és a magam nevében meg-
köszönve egész évi figyelmüket. 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánjak!

Balatonalmádi, 2003. november 25.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Sajtóhírek
2003-10-16 A Magyar Turizmus Rt., valamennyi külképviseletének vezetõje

ellátogatott – központi szervezéssel – a Balaton térségébe, a megyében
programjuk részeként Balatonkenese – Balatonfüred – Tihany útvonal
szerepelt. A vállalkozók részvételével szervezett fórumon, Balatonfüreden
tájékoztatást adtak az egyes küldõterületeken tapasztalt térségünket érintõ
piaci kérdésekrõl, fogyasztói véleményekrõl. A programon és a
külképviselõk fogadásán meghívásra jelen volt Veiland László, a Megyei
Turisztikai Hivatal vezetõje.

2003-10-17 Deák Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére Pápán, a
Türr István Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola szervezésében a
Jókai Mór Mûvelõdési Központban megrendezett ünnepségen a megyei
önkormányzatot dr. Németh Márta, a Megyei Közgyûlés alelnöke
képviselte. 

2003-10-20 Koncert Gerõgért és társaiért címmel jótékonysági hangversenyt
adott október 20-án este a Veszprémi Petõfi Színházban Érdi Tamás, zon-
goramûvész. Az est bevételt a nem látó mûvész teljes egészében felaján-
lotta kis sorstársainak, akik a Csecsemõ és Fogyatékosok Otthonában
élnek. A hatalmas sikerû, bensõséges est fõvédnöke Kuti Csaba, a Megyei
Közgyûlés elnöke volt, a programot jelentõs támogatásban részesítette dr.
Németh Márta, a Megyei Közgyûlés alelnöke.

2003-10-20 Harmath István, irodalomtörténész születésének 80. évfordulója
alkalmából megemlékezést tartottak Pulán, Harmath István sírja mellett.
Balogh Ferencné, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatóhelyettese meleg szavakkal emlékezett a tanárra, az irodalom-
történészre, a kutatóra, az emberre. Elhangzott Széki Patka László Harmath
István halálára írott verse, majd Kuti Csaba, a Megyei Közgyûlése elnöke
a sírt megkoszorúzta. 

2003-11-18 Nagy Sándor területfejlesztési államtitkár szakmai megbeszélésre
hívta össze a Közép Dunántúli Régió megyei elnökeit, az országgyûlési
képviselõket és a kistérségi menedzsereket. A területfejlesztési törvény
módosulásait, a területfejlesztés uniós elvárásait és kistérségi menedzserek
konkrét feladatait megvitató értekezlet sajtótájékoztatóval zárult.

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek
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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

POLGÁRÕR HÍREK
Kedves Olvasó!
Társaim nevében is megköszönöm az almádi polgárok támogatását, akik

adójuk 1%-nál minket jelöltek meg. Ezáltal mintegy 50 ezer forinttal támo-
gatták egyesületünket. 

(Az összeget a múlt hónapban igazolta vissza, és utalta az APEH.)
Tájékoztatom Önöket, hogy a hagyományos járõrözések mellett november,

illetve december hónapokban a posta vezetõjével való külön egyeztetés alapján,
az emelt összegû nyugdíjak fizetésekor közvetlen kísérettel, illetve a délelõtti
órákban fokozott járõrözésekkel járulunk hozzá a postások biztonságához.

Végezetül szeretném megköszönni egyesületünk támogatóinak segítségét, és
valamennyi balatonalmádi polgárnak illetve üdülõtulajdonosnak

BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNNI. Bodor Barna, elnök

KÖZLEMÉNY
A 70 éven felüli almádi idõskorúak

karácsonyi ajándékcsomagjai a
Polgármesteri Hivatalban

folyamatosan átvehetõk. Hétfõtõl-
csütörtökig 8.00-15.00-ig, 

pénteken 8.00-13.00-ig a hivatal
13. sz. irodájában. A mozgásukban
korlátozottak részére - jelzésüket
követõen - otthonukba szállítjuk.

Balogh Csaba, Szoc. Biz. elnöke
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A felülvizsgálat lezárult...
246/2003.(XI.27.)sz. Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a
határozati javaslat mellékletét képezõ tájékoztatót. Ezzel lezártnak nyilvánít-
ja a 24/2003. (I.30.) sz. Öh.-tal létrehozott munkacsoport felülvizsgálati
munkáját. Megállapítja azt, hogy az 1990 és 2002 között tevékenykedett önkor-
mányzatok a vizsgált ügyekben törvényesen és összességében eredményesen
munkálkodtak.  Felkéri az Új Almádi Újság felelõs szerkesztõjét, hogy a
Tájékoztatót és a határozatot az újság decemberi számában jelentesse meg.
Felelõs: Pandur Ferenc polgármester
Határidõ: azonnal

TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselõ-testület 2003. január 30-án tartott ülésén, a 24/2003 (I.30.) sz. Öh.-
ával tényfeltáró munkacsoportot hozott létre az elmúlt négy év gazdasági dön-
téseinek és szerzõdéseinek felülvizsgálatára.
A vizsgálat tárgyát képezõ témák a következõk voltak.

1. Wesselényi strandon levõ bérleti szerzõdések (strandüzemeltetés,
bérlõk szerzõdései, beruházás és strand beléptetõ rendszer szerzõdé-
sei) felülvizsgálata.

2. Liget kávéház.
3. Magtár
4. Kulturális Központ - Panoráma Klub
5. Auróra strand.

A munkacsoport tagjai: dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ 
dr. Walter Rózsa, képviselõ
Nagyné Matolcsi Tünde, közgazdász, GB külsõ szakértõ
Suha Zoltán, szaküzemgazdász, PB külsõ szakértõ

A Munkacsoport által lefolytatott vizsgálat  érdemi megállapításainak kivona-
ta, a következõ:

I. Balatonalmádi strandi beléptetõ rendszer megvalósítása

A Munkacsoport 30 pontban sorolja fel az akkori Képviselõ Testület elõter-
jesztéseit, döntéseit és egyéb iratokat,  mint tényfeltárást. Ezután összegezi
megállapításait, amelynek legfontosabb pontjai a következõk: 

1. A fentiekben jelzett iratok alapján megállapítható, hogy a rendszer
megvalósítása során törvénysértés, visszaélés nem történt.
Megállapítást nyert az is, hogy  a beruházás végösszege nem haladt
meg a közbeszerzési törvényben megadott (15 MFt + ÁFA)
határértéket. A megvalósításra kötött vállalkozási szerzõdés
végösszege 12,720.714,- Ft + ÁFA volt. (16. pont)

2. Megállapítja, hogy az elképzelések jók voltak és sajnálatos módon
már a kezdeti megvalósítás sok ellenállásba ütközött.

3. Az biztosan állítható, hogy Balatonalmádiban a vendégek
elmaradásának oka nem a  beléptetõ rendszer létezése volt.

4. Mivel az akkori Képviselõ-testületen belül viták alakultak ki a rend-
szert illetõen, a kimutatások adatait az azt készítõk álláspontja
határozta meg.

Végül javaslatokat fogalmaz meg a jövõt illetõen, e szerint korszerû adat-
nyilvántartáson alapulóan, hosszú távú  célként megfontolandónak tartja egy
„Almádi” kártya bevezetését, amelynek használata érdekében a városban
mûködõ vállalkozók megnyerése is szükséges. 

II. Auróra strand

A kiválasztott és felsorolt adatok dátum szerint  1995. november 29. és  
2000. október 15. közöttiek. A megállapításokból a következõk szûrhetõk le.

1. Az összefoglaló megállapítás érdemi része, hogy a telki szolgalmi jog
telekkönyvezése következtében, a kapott összeg nehezen hason-
lítható össze egy hasonló elhelyezkedésû ingatlan értékével.

2. Tényként említi az összefoglaló, hogy a „Szindikátusi Szerzõdés”-
ben  vállalt kötelezettséget (telki szolgalmi jog)  nem tárgyalta a
Képviselõ-testület, így nem volt módja a mérlegelésre

3. Egyik iratról hiányzik a jegyzõi ellenjegyzés, mint  szükséges kellék.

III. Liget kávéház

A vizsgálat 1993. február 15. és 2002. szeptember 26. között keletkezett iratokat,
határozatokat és szerzõdéseket sorol fel, mint adatokat.
Törvénysértésre, vagy visszaélésre utaló megállapítást nem tartalmaz a vizs-
gálati anyag. A várost nem megkárosító, hanem értéket létrehozó, illetve növelõ
szerzõdés köttetett.

IV. Magtár

A tényfeltárás 1993. augusztus 25. és 2002. február 4. között keletkezett ira-
tokkal, adatokkal és szerzõdésekkel foglalkozik, amelyekbõl világosan láthatók
a vételtõl az eladásig történtek.
Törvénysértésre, visszaélésre, vagy szabálytalanságokra utaló megállapítást
nem tartalmaz a vizsgálati anyag. A várost nem megkárosító, hanem értéket
létrehozó, illetve növelõ szerzõdés köttetett.

V. Panoráma klub

A tényfeltárás 1987. február 25. és 1996. december 21. közötti idõszakra
vonatkozóan említ néhány adatot.  Ezzel összefüggésben  egy esetben megvizs-
gálandónak tartja, hogy a jegyzõi ellenjegyzés szükséges volt-e, vagy  sem.
Végül a következõket  fogalmazza meg.
A Képviselõ-testületet az adásvétel során nem a gazdasági észszerûség
vezérelte, inkább az a törekvés, hogy a település frekventált pontján tulajdon-
hoz jusson. A bérleti szerzõdés idõtartama – 33 év – az üzleti életben szokat-
lanul hosszú idõszakra szól és nem állapít meg a konferencia központ
kialakítására határidõt. A szerzõdésben alkalmazott bérleti díj az önkormányzat
befektetését a jogviszony alatt nem téríti meg. 

VI. Wesselényi strand (beruházás keleti rész)

A tényfeltárás 1997. március 14. és 2003 tavasza közötti eseményeket sorolja
fel, amelyen keresztül érzékelhetõ a Wesselényi strand még folyamatban levõ
beruházásának története.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

A tisztánlátás érdekében  le kell rögzíteni, hogy a „Szindikátusi Szerzõdés”  az
Auróra szálloda, az  Auróra strand és  Tóparti eszpresszó, az Irodaépület és
Kakas csárda, valamint az Auróra étterem – beleértve a Városháza téren talál-
ható parkolót  és zöldterületeket –  ingatlanokra vonatkozott. Gondoljuk el, ha
nem jön létre a konzorcium és valaki más  privatizálja a Hungarhotels csomagot,
akkor ma a város csak a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár területét
három oldalon határoló járda „boldog” tulajdonosa lenne!!
Az 1990 óta a megválasztott Önkormányzatok eredményesen számolták fel az
infrastrukturális hiányosságok tekintélyes részét, valamint jelentõs ered-
ményeket értek el a kulturális élet, valamint az oktatás körülményeinek javítását
szolgáló beruházások megvalósításával.
A Munkacsoport által készített tényfeltáró vizsgálat nem állapít meg törvényte-
lenségeket, visszaéléseket és említésre méltó szabálytalanságokat  sem.
Ilyeneket egyébként a Megyei Közigazgatási Hivatal   ellenõrzései,   a többszöri
ÁSZ és APEH vizsgálatok kiderítettek volna. Tehát levonható az a
következtetés, miszerint a mindenkori Képviselõ Testület a legjobb szándékkal
volt és elsõdlegesen a város és lakói érdekeinek megfelelõen járt el, ter-
mészetesen minden esetben  elfogadva a jogos kritikát.
Balatonalmádi, 2003. november 27.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

A Munkacsoport három tagja a Tájékoztatóval egyetért.

Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ az Új Almádi Újság 2003. novemberi
számában az ezzel kapcsolatos külön véleményét közölte, mely szerint nem tud
azonosulni a Munkacsoport és a Képviselõ-testület egyes megállapításaival. 

Közlemény

Megalakult Balatonalmádiban a
Közmûvelõdési Tanács

Az Almádi Konzervatív Kör kezdeményezésére az 1997. évi CXL. sz.
törvény 82. és 83. §-a alapján megalakult Balatonalmádiban a Közmûvelõdési
Tanács, amely rendszeres és folyamatos civil fórumot kíván biztosítani a
lakosság kulturális igényei megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítés-
nek, és a közmûvelõdési tevékenységek önkéntes összehangolásának.

A Közmûvelõdési Tanács a törvény értelmében
- véleményt nyilváníthat, illetõleg javaslatot tehet a település

közmûvelõdési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
- figyelemmel kíséri és véleményezi az önkormányzat által közmûvelõdési

célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását, a vagyoni eszközök cél-
szerû használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költ-
ségvetési tervezet és a zárszámadás alapján

- elõsegíti a többi közmûvelõdési célú szervezet együttmûködését.
A Közmûvelõdési Tanács havonta tartja üléseit, melyek nyilvánosak. A

tanács elnöke Vecsey Kiss Mária, titkára Kiss György.
A Közmûvelõdési Tanács nevében:

Vecsey Kiss Mária Kiss György
elnök titkár
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Az embereket meg kell tanítanunk arra,
hogy mire van igazán szükségük…

Beszélgetés a 2003. év Váth János-díjasával, Holló Miklóssal
Matematika – fizika – ének szakos tanár. Isko-

laigazgatóként, majd az összevont intézmények
vezetõjeként dolgozott. Késõbb közigazgatási
területen, hivatali osztályvezetõként tevékeny-
kedett, majd feladatául kapta a megyei fenntartású
közmûvelõdési intézmények felügyeletét. Az Új
Horizont folyóirat szerkesztõbizottságának el-
nöke, a Városi Vegyeskar szólamvezetõje és
alapítótagja volt, helytörténeti anyagokat gondo-
zott, és egészségügyi területen is dolgozott.
Sokoldalú ember, lelkiismeretes, munkájában pon-
tos és precíz. Nyugdíjas évei csendesen telnek, de
érdeklõdéssel figyeli a közoktatás és a köz-
mûvelõdés jelenlegi helyzetét.  

- Mit jelent az Ön számára a Váth János díj?
- Õszintén szólva, ami igazán fontos a szá-

momra, hogy ennyi év után sem feledkeztek meg
rólam. Ez annyit jelent, hogy az ember legi-
timizálva érzi mindazt, amiért dolgozott. Az, hogy
emlékeznek rám, egyfajta pozitív visszacsatolás a
társadalom részérõl. Nagyon jó érzés. 

- Sokat dolgozott egy cél érdekében. Utódai
munkáját milyennek látja?

- Ez nagyon ambivalens. Legtöbbjüket jól
ismerem, együtt is dolgoztunk, ezért egyesekben
érzem azokat az irányítási elveket, melyeket
magam is fontosnak tartok. Én, személy szerint
szakmailag konzervatív embernek tartom magam,
aki a munkájában rendkívül következetes. Legtöbb
mai vezetõ is ilyen, és ennek nagyon örülök. Az
irány azonban nem jó, és itt nem kizárólag
Almádira gondolok, hanem ez országos szinten
jellemzõ. Az okokat elsõsorban a társadalmi vál-
tozások idézték elõ, de tény az, hogy megromlott
az iskolák tekintélye, ami nem vezet semmi jóra.
A folyamatosan változó tantervek és
követelményrendszerek, a túldemokratizálás és a
túlzott liberalizmus az, amiben az oktatás jelenle-
gi problémáinak alapjait látom. A közmûvelõdés
területén szintén szereptévesztésbe kerültek az ott
dolgozók, hiszen õk az emberek igényeit szeretnék
kielégíteni, de ez nem biztos, hogy jó dolog.

Goethe mondta, hogy ne azt adjuk a közönségnek,
amit kér, hanem amit kérnie kell! A népmûvelés
legfõbb feladata az ízlésfejlesztés, ami még orszá-
gosan is egyre ritkábban fedezhetõ fel. Almádiban
a közmûvelõdés egyes területein azonban
kiemelkedõ eredményeket látok, az énekkari
szereplés, a népmûvészet, fõként a kézmûvesség
egyre kedveltebb és egyre gyakoribb tevékenysé-
gi forma, kicsik és nagyok számára egyaránt. Én

azt vallom, hogy az embereket meg kell tanítanunk
arra, hogy mire van szükségük, arra, hogy mit kell
kérniük, és ezt csak úgy érhetjük el, hogy
tudatosan irányítjuk ízlésüket. 

- Az oktatás és a közmûvelõdés szorosan
egymáshoz kapcsolódó és egymásra utalt terület.
Mennyire vannak közös nevezõn?

- Ami alapjába véve összeköti õket, az a gyerek,
aki egyébként kézenfekvõ, hogy ott van, ezért kön-
nyen szervezhetõ. Ennek ellenére számos problé-
ma adódik, hiszen hiányzik a jó együttmûködés, a
kölcsönösség, az érdemi kapcsolat kialakítása
vagy annak igénye. Pedig ez nagyon fontos lenne.
Túl sok a felszínes dolog manapság, egy-egy pro-
gram kapcsán nem a kultúraközvetítõ értékek,
sokkal inkább az emberi ambíciók kerülnek
elõtérbe. Természetesen bizonyos célok minden
esetben teljesülnek, például a gyerekek szereplési
vágya kielégül, a szülõ boldog, mert szeme fényét
a rivaldafényben látja, de emellett kevesen ismerik
el, hogy a produkció, amit a közönség kapott, az
nem volt színpadképes.

- Jó tanácsot tudna-e adni?
- Örvendetes dolog az, hogy a közösségeket

együtt mozgatják, és bekapcsolják a programok
szervezésébe és lebonyolításába, de hiányzik a
szakszerûség, ezt kellene erõsíteni. Van egy
szándék, ami rendkívül divatossá vált az utóbbi
idõben, az a hagyományteremtés. A hagyomány
évszázadok vagy évtizedek alatt alakul ki, önkén-
tesen. Nem lehet erõltetni, nem lehet elõre legyár-
tani, mint ahogy azt a legtöbben szeretnék.
Vigyáznunk kell arra is, hogy nem keverjük össze
a dolgokat, például a mazsorett nem illik a szüreti
mulatsághoz és még sorolhatnám. Ne hagyjuk,
hogy a következõ nemzedék, ami a magyar tradí-
ciókat illeti, tévedésbe kerüljön. Fontos azonban,
hogy erõsítjük a szakmaiságot és a pedagógusok,
népmûvelõk kompetenciáját. Én már elég idõs
vagyok, de nem szeretném, ha a gyerekeim,
unokáim olyan társadalomban nõnének fel, ahol
nem odaillõk és nem hozzáértõk formálnák a köz-
ízlést és hoznák meg a döntéseket. Pedig sajnos,
általánosságban ez jellemzi ma hazánkat. De én
bízom abban, hogy vannak még olyan emberek,
akik fontosnak tartják azt, hogy az irányon változ-
tatni kell, és meg is teszik azt.  Vincze Eszter

Földesi Gyula, Dudaron született
1928. ápr. 25-én.

Apja Földesi Kálmán fuvaros,
anyja Kernusz Anna.

4 polgári iskolát végzett, tanul-
mányait a veszprémi Kereskedel-
miben folytatta. Ám befejezni a II.
világháború miatt nem tudta. Vörös-
berényi házukat lebombázták, éde-
sapja ekkor halt meg. Õ ekkor öcs-
csével együtt, mint levente, fogság-
ban volt nyugaton. Édesanyja kis-
hugával együtt kuporgott a lég-
nyomás miatt ajtó-ablak nélkül ma-
radt lakásban, nagy szegénységben.

Amikor a fiuk a fogságból haza-
jöttek, Gyula lett a családfenntartó,
nem tanulhatott. Eleinte a módosabb
gazdáknál aratást és egyéb mezõgaz-
dasági munkát vállalt, majd az

építõiparban dolgozott segédmun-
kásként, késõbb, mint villanyszerelõ
szakmunkás.

1954-ben kötött házasságot Sza-
bó Ibolya óvónõvel. 3 fiúgyermekük
született, kik közül az elsõ súlyosan
sérült, ez a szülõknek nagy lelkifáj-
dalmat okozott. 1965-ben még egy
tragédia történt a családban, amikor
húgát férjével együtt halálos köz-
lekedési baleset érte. A 4 árván ma-
radt kisgyermek gondjait felnõtt
korukig, sõt azon túl is szívén viselte,
segítette õket.

Az 1956-os forradalom idején

Vörösberény községben beválasztot-
ták a Forradalmi Tanácsba, és meg-
bízták a fegyveres Nemzetõrség
vezetésével. 14 fegyvert kaptak me-
lyekért felelt. Hogy Vörösberényben
nem került sor használatukra, ez
Földesi Gyula jó szervezõképes-
ségének és munkájának is köszön-
hetõ. A forradalom leverése után a
fegyvereket hiánytalanul leadta.
Forradalmi ténykedésével kapcsolat-
ban többször kihallgatták, faggatták.
R.E.F  alá helyezték tettlegesen, bán-
talmazták, államrend elleni iz-
gatásért másfél évre börtönbe zárták.

Ez volt akkor a köszönet azért, hogy
a lakosságnak kenyeret osztott,
élelmiszert vittek Budapestre a rá-
szorulóknak. A legveszélyesebb idõ-
szakban teherautóval elment Szé-
kesfehérvárra a hõsi halott Csiszár
fiút hazahozni Vörösberénybe. A sok
áldozat közül õ választotta ki, és
szülei kérésére hazahozta eltemetni.
Földesi Gyulát halála után 2003. okt.
23-án az 1956-os példamutató helyt-
állásáért Mádl Ferenc köztársasági
elnök úr 1956-os EMLÉKÉREM-
mel tüntette ki. Az emlékérmet öz-
vegye, Földesi Gyuláné vette át a
Belügyminisztérium nagytermében.
Földesi Gyula életét kockáztatta a
hazáért, megérdemli, hogy Róla is
megemlékezzünk.

vitéz Tolner István

Életét kockáztatta
a hazáért
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A kistérségi kispályás
labdarúgó bajnokság õszi
szezonjának eredményei

Trükkösök – Sopranos’s  1:7
Gól: Kalocsa ill. Kocsárdi 3, Keller 2,
Sáva 2
Zánka borozó – Fûzfõi Sasok  2:5
Gól: Kovács Z., Kálmán ill. Kovács 3,
Fésûs 2
Sopranos’s – Amarettó  1:5
Gól: Kocsárdi ill. Darnói 4, Szabó
Zánka Borozó –Vadláb FC  12:2
Kovács Z. 5, Jakab 3, Tamás 2,
Sólymosi 2 ill. Magyari, Cucai
Trükkösök – Fûzfõi Sasok  1:5
Gól: Orbán T. ill. Kovács 3, Zámbó 2,
Házi
Fûzfõi Sasok – Vadláb FC  4:0
Gól: Fésûs 2, Kovács 2
Amaretto – Trükkösök  3:2
Gól: Szabó 2, Darnói ill. Orbán T.,
Kiss

Fûzfõi Sasok – Amaretto  7:2
Gól: Kovács 3, Horváth 2, Nyírõ 2
ill. Hiba, Szabó
Zánka Borozó – Trükkösök  7:3
Gól: Kovács 3, Sólymosi 3, Tamás
ill. Kiss, Kalocsa
Trükkösök – Vadláb FC 0:1
Gól: Szabó
Amaretto – Vadláb FC  2:1
Gól: Darnói 2 ill. Cucai
Amaretto – Zánka borozó  2:4
Gól: Darnói, Szántó ill. Kovács Z. 3,
Tamás

A Sopranos’s-Fûzfõi Sasok, Vadláb
FC-Sopranos’s, Sopranos’s-Trük-
kösök és Zánka borozó-Sopranos’s
mérkõzéseket a Sopranos’s ki nem
állása miatt 3-0 gólkülönbséggel az
ellenfelek javára írtuk.

A bajnokság végeredménye:
1. Fûzfõi Sasok 10 9 1 0 49-15 28
2. Zánka borozó 10 7 0 3 44-26 21
3. Amaretto 10 5 2 3 34-34 17
4. Sopranos’s 10 3 0 7 25-30 9
5. Trükkösök 10 2 1 7 18-37 7
6. Vadláb FC 10 2 0 8 11-39 6

A góllövõlista végeredménye:
21 gólos: Kovács I. (Fûzfõi Sasok)
18 gólos: Kovács Z. (Zánka borozó)
17 gólos: Darnói (Amaretto)
11 gólos: Kocsárdi S. (Sopranos’s)
9 gólos: Szabó (Amaretto)
8 gólos: Fésûs (Fûzfõi Sasok)

Molnár Péter
Sportszervezõ

IRODALMI PÁLYÁZAT
KEZDÕKNEK

Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem
rendelkezõ szerzõknek - életkortól függetlenül. Mûfaji, tematikus és terjedel-
mi megkötés nincs. A 36 legjobbnak ítélt szerzõ mûveibõl 2004-ben váloga-
tott kötetet jelentetünk meg.
Beküldési határidõ: 2004. január 15. Bírálók: a Magyar Írószövetség tagjai.
Eredmény: 2004. március 31., melyrõl minden pályázót levélben értesítünk.
Az írásokat kizárólag postai úton várjuk, nyomtatott vagy kézírásos formában,
kiadói címünkre:
ACCORDIA Kiadó 1062 Budapest, Lehel u. 3/B.
További tájékozódás: Tel./fax: 06-1-239-2330 vagy 06-30-531-7028,
valamint honlapunkon: www.accordiakiado.hu

A VÖRÖSBERÉNYI ISKOLA FOCI EREDMÉNYEI

II. korcsoport:
Vörösberényi Általános Iskola - Györgyi Dénes Általános Iskola 0-0
Vörösberényi Általános Iskola - Szentkirályszabadja 5-0
1. Vörösberény

III. korcsoport:
Vörösberényi Általános Iskola - Györgyi Dénes Általános Iskola 2-0
Vörösberényi Általános Iskola - Jókai M. Ált. Iskola Balatonfûzfõ 8-1
1. Vörösberény

III. korcsoport
Vörösberényi Általános Iskola - Jókai M .Általános Iskola Balatonfûzfõ 1-1
Vörösberényi Általános Iskola - Fûzfõgyártelep 2-0
1. Vörösberény

K Á B E L  T V   A K C I Ó • K Á B E L  T V   A K C I Ó

A MERILL KFT értesíti leendõ és régi elõfizetõit, hogy a

KKKK AAAA RRRR ÁÁÁÁ CCCC SSSS OOOO NNNN YYYY IIII
AAAA KKKK CCCC IIII ÓÓÓÓ JJJJ AAAA

keretében, a hirdetés megjelenésétõl számítva, 

aki felfelé módosít és 2004. január 31-ig nem változtat

ezen, az a december hónapot ajándékba kapja.

Akik még nem elõfizetõink - a bekábelezett területrõl, -

azok mindenféle kötelezettségvállalás nélkül, 9 000 Ft-os

áron csatlakozhatnak rendszerünkhöz.

December 24-én, a Bemutató csatornánkon minden ház-

tartásban látható lesz az HBO mûsora!

Minden kedves elõfizetõnknek békés, boldog karácsonyi

ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

SSSSzzzz iiii llll vvvveeeesssszzzztttteeeerrrr iiii   bbbbáááá llll   aaaa   hhhhaaaa lllláááásssszzzzkkkkeeeerrrr ttttbbbbeeeennnn

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a
Halászkert Étteremben tartandó

SSSS zzzz iiii llll vvvv eeee ssss zzzz tttt eeee rrrr iiii   bbbb áááá llll rrrr aaaa
Kitûnô cigányzene Ruha Rudolf és zenekara

Hangulatos tánczene
Ízletes vacsora menüválasztékkal

Zene - Tánc - Tombola - fôdíj újévi malac

Részvételi díj személyenként 3000 Ft ami egy
aperitifet és a vacsorát tartalmazza.

Asztalfoglalás: Halászkert Étterem -
Balatonalmádi, Martinovics utca 24. Tel.: 88/438-546

Karácsonyra rendeljen nálunk halászlét,
töltött káposztát, házi rétest, beiglit, pogácsát

elvitelre kedvezô áron.
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Egy évvel ezelõtt, mint minden
cserediák, a meghallgató beszél-
getésen az indokom a kiutazásra az
volt, hogy szeretnék elsajátítani egy
másik nyelvet és megismerni egy
másik kultúrát. Akkor még nem is
igazán tudtam megmagyarázni, mit
is jelent a „kultúra“ szó. Mostanra
már van elképzelésem róla. Ez egy
olyan fogalom, ami az élet minden
apró részletére kiterjed. Nem csak
egyes tárgyak mások, hanem a rend-
szer is, amelyben helyet foglalnak.
Így tudnám a legjobban szemléltetni:
ha behunyjuk a szemünket és hallunk
egy szót, egy kép ugrik be a fe-
jünkben. Egy más nemzetiségûnek,
ugyanazon szó hallatán egy másfajta
kép ugrana be. Például, nem tudom,
hogy mi magyarok milyen kocsit
képzelnénk magunk elé az „autó“
szó hallatán, de, hogy Amerikában
egy Chaverolet-t az biztos. 

Mikor megérkeztem, elsõre a dol-
gokban lévõ különbség ragadta meg
figyelmemet: az épületek, a bútorok,
az ajtókilincs, az ablaknyitó, az
ételek, a tej, a kenyér… Csak apró
differenciák, de épp elég, hogy ide-
gennek érezze magát az ember.

Késõbb rájöttem, hogy különbség
van az életszínvonalban és életvitel-
ben is. Például, más az iskolarend-
szer; más a könyvtári, a postai, a
banki, vagy az orvosi rendszer. Ér-
tem ezen, hogy ott az ügyintézés sok-
kal gyorsabban megy. Emlékszem,
bementünk a könyvtárba, és szá-

mítógépek álltak minden sor végén a
kartonozó funkcióját betöltve, hogy
a keresõprogram segítségével min-
denki könnyen megtalálhassa az
ízlésének megfelelõ könyvet. Miután
kiválasztott egyet, csak a bejáratnál
lévõ leolvasó géphez kell vinni a
vonalkóddal ellátott könyvet, ami
pityegés után kiad egy a határidõvel
ellátott számlaszerûséget. Egy másik
példa a bankoknál van: ha valaki
nem akar bemenni, csak a „drive
thru“-ba kell behajtania kocsijával,
ahol egy mikrofon és légnyomásos
posta segítségével könnyen elin-
tézheti ügyeit.

Amerikának nem csak a szá-
mítógépes, gyors ügyintézés az elõ-
nye, hanem a gazdagabb életszín-
vonal is. Az átlagnak van hatalmas
háza (a mi kétszintes „viskónkban“
például volt szoba a kutyáknak, a
mosógépeknek, a számítógépnek, a
fotóalbum-gyártásnak). Volt két
nappalink, három fürdõszobánk, ét-
kezõnk a konyhán kívül, és persze
mindenkinek a saját szobája. „Szüle-
im“ foglalkozása pedig nõvér és vil-
lamossági szakember. A családok-
nak több autója (nekünk három volt),
esetleg csónakja vagy kis nyaralója
is van a hobbitól függõen. Nem
idegeskednek anyagiakon: ha kigon-
dolnak valamit, nem sokáig kell
spórolniuk, hogy megvehessék. 

Meg kell jegyeznem, hogy nem

igazán láttam céltalanul sétálgató,
vagy munka nélküli embert. Haza-
érte után az anyukám a kertjével volt
elfoglalva, de ismertem olyat is, aki
valamilyen szervezetnek, klubnak
volt az önkéntese, tagja, és ott segéd-
kezett. A én korosztályomban a rajz-
vagy énekszakkörtõl a templomi,
úgynevezett fiatal csoporton keresz-
tül a baseball-ig minden fajta délu-
táni kikapcsolódási lehetõség meg
volt. Én, személy szerint, imádtam a
sportolási lehetõségeket. Nagyon
élveztem, hogy sok emberrel futhat-
tam, küzdhettem együtt, mivel ott
nagyon divatos az iskola utáni sport.
Az edzõk tanárok, akik egy jelképes,
extra összegért képesek napi két órát
még pluszban, az iskolában maradni. 

Azért volt idejük ennyi mindenre
délutánonként, mert szinte semmit
nem kellett tanulniuk. Az iskolában
napi négy, nyolcvanöt perces óráim
voltak, amik negyed évig ismétlõd-
tek, aztán váltás történt. Ott nem
igazán tanítják az embert, hanem
ismertetik vagy tapasztaltatják õket.
Elmondják nekik épp a minimumot,
hogy azért tudjanak egyes dolgokról.
Magyarországon mennyi mindent
megtanulunk, és bennünk marad a
lényeg; Amerikában pedig nem ta-
nulják meg, csak megtudnak valamit.

Nem szerettem a baráti kapcsola-
tok kétszínûségét sem, ami az iskola-
rendszer miatt alakult ki. Ott nin-

csenek osztályok, csak évfolyamok,
de azok is keverednek. Ha valakit jó
barátjává fogadna egy órán, a többin
úgy is másokkal van, és negyed év
után már az úgynevezett baráttal
sincs. Ezért nem alakulnak ki szoros
köteléket, nincsenek õszinte beszél-
getések, ha valami baj van, nem
igazán számíthatnak senkire. Én is
úgy voltam vele, hogy jól éreztem
magam az amerikaiakkal, de valódi
barátaim más cserediákok voltak. 

Utáltam a távolságokat, és a
buszrendszer hiányát is. Folyton
szívességet kellet kérnem, hogy
vigyenek el ide vagy oda, ezért néha
az egész napom stresszesen telt, mert
nem tudtam, hogy jutok haza.

Mindent összevetve, úgy értéke-
lem az elmúlt évemet, hogy szép
volt, jó volt, de köszönöm, ennyi.
Szép élményekkel jöttem haza, jól
éreztem magam, de örülök, hogy
magyar vagyok, és azt az életstílust
csak megtapasztaltam, és nem bele-
születtem. Ez után az év után tudtam
meg igazán, mit jelent magyarnak
lenni, és, azt kell, mondjam, min-
denkinek büszkének kellene lenni rá.
Mind Magyarországnak, mind Ame-
rikának megvannak az elõnyei és
hátrányai, és nem szabadna összeha-
sonlítani a kettõt; de én mégis csak
ebbe a pici országba születtem bele,
és itt kell boldogulnom, és meg
fogok tenni minden tõlem telhetõt.

Felber Orsolya  

Amerikából jöttem

Zajlik a 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM

Haladunk a megkezdett úton:
EMLÕSZÛRÉS MÉHNYAK SZÛRÉS

Több mint három évtizede romlik a magyar lakosság egészségi állapota. A
megbetegedések egyre fiatalabb korosztályt érintenek.

Az Egészséges Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja a folyamat
megállítására szûrõvizsgálatokat szervez. A jelenleg is folyamatban lévõ
emlõszûrés, mely 2 évente szükséges az érintett korcsoportban (45-65 év),
mellett indul a méhnyak szûrés, amely a 25-65 éves korú nõi lakosságot érin-
ti. Behívó levél útján az érintett korcsoport tagjai a vizsgálat helyérõl, idejérõl
személyenként kapnak értesítést.

A vizsgálat nem fájdalmas, nem veszélyes és nem hosszú. A korai felis-
merés, kezelés sok-sok életévet menthet meg az egyénnek, a családnak, a tár-
sadalomnak egyaránt. ÉLJEN A LEHETÕSÉGGEL!

Felhívás
A Balatonalmádi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Balatonalmádi,

Ady E. u. 2., Tel:88/430-274) szeretettel vár mindenkit az ünnepek ideje alatt, aki
egyedül érzi magát, és szeretne egy csésze meleg tea mellett egy jót beszélgetni!

Intézményünk nyitva tartása: 2003. december 22-én és 23-án 8.00 - 16.00
2003. december 29-én, 30-án    8.00 - 16.00

2003. december 31-én    8.00 - 12.00
Ezúton szeretnénk mindenkinek Békés Meghitt Ünnepeket kívánni!

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Gratulálunk!
A Magyar Közoktatás Napján, a Pedagógusok Szakszervezte

Eötvös József emlékérem
kitüntetésben részesítette DUDÁS ZSOLTOT, a Balatonalmádi "Tennis

Club" 1925 elnökét, aki már ötödik alkalommal szervezi és bonyolítja 
sikeresen az Országos Pedagógus Teniszbajnokságokat.

További sikereket kívánunk neki és valamennyi sporttársának!

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.

CLUB PANORÁMA
2003-2004 szilveszter

Szilveszterezz velünk egy fergeteges Party-n
Balatonalmádiban a Panoráma Discoban

Akciós italárak • Tûzijáték • Sztár vendégek
Jegyek elõvételben a 06-20/204-3500-as

telefonszámon
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“Bár fenséges az ÚR, meglátja a megalázottat, és messzirõl megismeri
a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet.
Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.”
Zsolt 138,6-7

Mindannyian, gyermekek és felnõttek, elképzelünk valamit Istenrõl,
mindenki mást és mást azt, hogy milyen az Isten: jóságos, szeretõ, gond-
viselõ, gondoskodó, mindenható, mindentudó, igazságos, és még hossza-
san tudnánk sorolni. Elgondoljuk azt is, hogy Õ hol van: a mennyben,
mivel ott van a lakása, talán - a régebbi felfogás szerint - a felhõk fölött
trónol. 

A fent idézett zsoltárban Istennek egy másik tulajdonságát ismerhetjük
meg: azt, hogy Isten lefelé néz. Csak lefelé tud nézni. Miért? Azért, mert
fölfelé nem nézhet, mivel fölötte senki sincs. Oldalra sem nézhet, mert
nincs semmilyen teremtmény, aki Vele egyenlõ lenne. Így csak lefelé
nézhet, és ezért az a csoda történik meg, amely a mi számunkra kivételes
csoda, hogy minél mélyebben vagyunk, minél parányibbnak érezzük
magunkat, az Isten annál jobban, annál tisztábban lát bennünket. Isten a
kicsikre, az egyszerûekre, a mélyen levõkre, a jelentéktelenekre, megalá-
zottakra tekint. 

De ki a kicsi? Kik a jelentéktelenek? A méretüknél fogva, a helyzetüket
alapul véve: a gyermekek. A felnõttek méretére szabott és alakított világ-
ban ugyanis a gyerekek számára minden nagy. Õk a kicsik. Mi felnõttek
általában nem érezzük magunkat a világunkban, a környezetünkben
kicsinek, de hogyha egy kissé följebb emeljük a tekintetünket, szélesítjük
a látóterünket, akkor világossá lesz elõttünk, hogy a Földhöz, a

Naprendszerhez, az egész világegyetemhez és magához a mindenható
Istenhez viszonyítva, bizony kicsik vagyunk, kicsinek, jelentéktelennek
érezhetjük magunkat. A fizikai érzésen kívül sokszor lelkileg is kicsinek,
mélyben levõnek érezzük, érezhetjük magunkat, amikor a bûneinkkel, a
gyengeségeinkkel küzdve alul maradunk. Ilyenkor Isten egyre jobban lát
minket, még inkább észrevesz bennünket, mert lefelé néz ránk. De nem-
csak néz ránk, hanem jön is hozzánk. Jön azért, hogy hozzánk, a kicsikhez
a lehetõ legközelebb legyen. Isten a nagyokhoz nem, hanem, csak a kic-
sikhez jön. Ilyen a tulajdonsága. Ebbõl a csodálatos meg-és felismerésbõl
születik az emberben az Isten iránti szeretet és bizalom, az iránta való
hûség. Ki az egyszerû, ki az alázatos? Az, aki nem tudja, hogy az, aki a
kicsisége tudatában, természetesen és egyszerûen az Istenre bízza magát,
mert Õrá van utalva, mert Õrá van szüksége. 

Az ÚR hozzánk jött, hozzánk jön. Értünk jött, értünk jön, hogy nekünk
Vele legyen közösségünk, Vele legyen örök életünk. Csak Vele van örök
életünk. Fogadjuk Õt örömmel és mondjunk dicsõséget Neki: Dicsõség a
magasságban Istennek!

Isó Zoltán, evangélikus lelkész

Karácsony az az ünnep, amelyen úgy érezzük, hogy néhány órára
a földre költözik a mennyország, amikor számolatlanná válnak a
percek, amikor megnyílnak egymás felé az emberi szívek, amikor
végre a „másik” lesz a fontos, amikor a mindig is kívánatos rendben,
harmóniában zajlik az élet, amikor mindnyájan megízlelhetünk
valamit az eredeti, az örök tisztaságból, szépségbõl, jóságból,
igazságból.

A Karácsony akkor éri el a célját, ha valahol legbelül, a lelkünk
mélyén eljutunk idáig: a külsõ szépség mögött meglátjuk az
IGAZSÁG RAGYOGÁSÁT és azt elhelyezzük az életünkben.
Karácsony igazsága így foglalható össze: „Úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte…”(Jn)

Karácsony azt hirdeti, hogy Isten belépett az emberi történelem-
be. Világosként jött a világba, hogy el ne vétsük a hozzá vezetõ
utat. Mert mi emberek, már csak ilyen tévelygõk vagyunk.
Nap mint nap elfelejtjük, hogy Isten nélkül „üres szél-
kergetés” minden napunk, hasztalan fáradozás min-
den erõfeszítésünk. Ezért gyújtott Isten világosságot
az elsõ Karácsonyon szemünk, szívünk elé, és
ezért gyullad föl azóta is minden évben
Karácsony ünnepi fénye, hogy „el ne vesszük,
hanem örök életünk legyen”(Jn), hogy végre
válaszoljunk a hitünkkel, bizalmunkkal Isten
hatalmas szeretetére.

Isten semmi különöset nem kér tõlünk, csak
annyit, mint ami egy normális szülõ-gyermek
viszonyban is elvárható: szeretetére szeretet-
tel válaszoljunk, bevonva Õt életünkbe, dön-
téseinkbe, mindennapjainkba. Õ már
megtette az elsõ lépést, most mi
következünk…

Áldott békés, szeretetteljes ünnepet kíván
mindenkinek:

János atya

Fényre várvaAdventi gondolatok
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„Az által lett nyilvánvaló Isten hozzánk való szeretete, hogy az Õ
egyszülött Fiát elküldte Isten e világra, hogy éljünk általa. „ (János elsõ
levele 4,9)

Karácsony a szeretet ünnepe, Pál apostol azt mondja, hogy „meg-
marad a hit, a remény, és a szeretet, e három; (1Kor 13,13). Nos hát
karácsony a legnagyobbnak az ünnepe: a szeretetnek az ünnepe. De nem
egészen úgy, ahogy azt mi gondolnánk, hogy a mi egymás iránt való

szeretetünknek az ünnepe, hanem ennél sokkal több. AZ ISTEN
SZERETETÉNEK AZ ÜNNEPE. Karácsony annak az örökkévaló

isteni szeretetnek az ünnepe, amelyik forrása és alapja a mi egymás
iránt való szeretetünknek. Isten szeretete nélkül a mi szeretetünk

elfogy, elenyészik, csak ideig tart, helyzetekhez, néhány
személyhez, érdekekhez kötõdik.

Isten szeretete az, ami ERÕT AD, FÖLEMEL,
MEGSZÉPÍTI AZ ÉLETET, ami véd, simogat. Az

is óriási dolog, ha egy ember igazán szeret ben-
nünket. Még ha nem is tud mindig segíteni,
mert az emberi lehetõségek végesek, de az a
tény, hogy van, hogy jelen van a számomra,
hogy õszintén szeret, már ez megszilárdítja
lelkünket a legnehezebb helyzetekben is. Hát
akkor az a tény, hogy Isten szeret. Nem akár-
ki, a világot teremtõ, fenntartó, gondviselõ
Úr, aki elõtt nincs lehetetlen. Hát nem ez a
„minden”? 

De hát lehetséges ez, hogy Isten szeret
minket és ezt a világot, pedig olyan sok min-
denfelé az embertõl eredõ rossz? Kará-
csonykor – Igénk szerint – éppen az a tény
lett nyilvánvalóvá, hogy Isten mégis
szeret. Isten karácsonykor KITETTE
KÖZSZEMLÉRE AZ Õ SZERETE-
TÉT, mint egy kirakatba. A betlehemi

jászol Istennek egy kirakata, amelyikbe kitette a legdrágábbat, az
Egyszülött Fiában testet öltött szeretetét. Az angyalok, a pásztorok és a
csillag, meg minden egyéb csillogás pedig fényreklámok, amelyikkel fel
akarja Isten a hívni a figyelmet erre a kirakatra, és arra a valakire, aki e
kirakatban, a betlehemi jászolban van. Isten nem beszél a szeretetérõl,
hanem cselekszi azt.

Ha felismerem karácsonykor Jézus Krisztusban az Isten megváltó
szeretetét, ez NEM MARAD KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL az
életemben; Földi életemben megújulok, mássá leszek; továbbá tudom,
hogy odaát az emberi értelemmel felfoghatatlan örök élet vár, és min-
dezeket elfogadva megpróbálok érdekek nélkül, valóban szeretni, és
ebben a szeretetben naponta megerõsödni. Hiszen azért jött el ez a
szeretet, hogy ne csak legyünk, létezzünk, vegetáljunk, ebben a világ-
ban, hanem „éljünk Általa!” Áldott Karácsonyt!!!

Steinbach József református lelkész

Isten hozzánk való szeretete

Mindenki Karácsonya
Ebben az évben is megtartjuk a hagyománnyá vált Mindenki Kará-

csonyát december 23-án, 16 órakor a Templom téren, melyre mindenkit
szeretettel várunk. 

Ezúton kívánunk kellemes és áldásos karácsonyi ünnepeket, boldog,
békés új esztendõt sok egészséggel.

Köszönjük azoknak a kedves barátainknak, ismerõseinknek, akik hosszú
idõ óta segítik a mindenki által várt szüreti felvonulásunkat. A Balatonalmádi
Kertbarát Köri barátainknak külön köszönet a Kulturális Központ elõtti
szíves vendéglátásért, a Polgármesteri Hivatalnak az ízletes perecekért.

2004-ben is számítunk az Önök segítségére, támogatására, hogy a
híressé vált vörösberényi szüreti felvonulást ismét megrendezhessük.

A Vörösberényi Polgári Olvasókör vezetõsége nevében:
Hansági Endre



12 2003 - DECEMBER

Tökös délután a
NABE szervezésében

A halottak napjáról és a mindenszentek ünnepkörérõl minden nemzet sajá-
tos módon emlékezik meg, a magyarság számára ezek a napok a megnyugvás
és a tiszteletadás idõszakát jelentik. Az Egyesült Államokban az európai
szokásokkal ellentétben a vidámság jegyében telik a tél kezdete, a Halloween-
kor a szellemjárás és annak minden velejárója játszik fõszerepet. Az utóbbi
években már nálunk is kezd elterjedni a töklámpás készítése, ám a Nõk a
Balatonért Egyesület továbbgondolta az amerikai szokásokat, amikor az I.
Tökfesztivál szervezésének nekilátott. 

A rendezvény napján ritkán látott gyerektömeg gyûlt össze a Pannónia
Kulturális Központ földszinti elõcsarnokában. Az apró, ügyes kezek villám-
gyorsan láttak neki a munkának, hogy a több mint 200, méretes tökbõl lám-
pást faragjanak. A feladat elvégzését, amely egyébként senkinek sem okozott
nehézséget, talán a gyorsan terjedõ, ismerõs illat is segítette, így persze csil-
lag alakú szempár és a vidám mosoly nemcsak a tökfejekre, de a gyerekek
arcára is kiült. Nem telt el több röpke negyedóránál, s a kövéren terpeszkedõ

termések eltûntek a színrõl, s helyükre helyes töklámpások kerültek, melyeket
a résztvevõ gyerekek haza is vihettek. 

A rendezvény sikerét mutatja, hogy a több mint 200 tök kevésnek
bizonyult, de az sem csalódott, akinek nem jutott faragnivaló, hiszen az éhes
gyomrokat ízletes harapnivaló várta. Az egyesület asszonyai nem mindennapi
menüt állítottak össze. Az étkeknek egy közös jellemzõjük volt: valamennyi
tökbõl készült. Volt itt tökedényben tálalt, krémes tökleves, kerek tökformára
alakított tökgolyók, tökös-mákos és tökös túrós rétes, tökmagos kenyér,
majonézzel dúsított töksaláta, sûrített töklé, és természetesen az elmarad-
hatatlan sülttök! Aki végigkóstolta a menüsort, nem csalódott, a különleges
ízek nemcsak finomak, de rendkívül egészségesek is, ráadásul a vitamindús
ételek a szemet is gyönyörködtették. 

Nem szabad megfeledkezni azonban a számtalan támogatóról sem, akik
nagyban hozzájárultak az I. Tökfesztivál sikeréhez, és ahhoz, hogy a ren-
dezvény hagyományokat teremtsen, hiszen a jó hangulat garancia arra, hogy
jövõre legalább ugyanennyien, vagy még többen ellátogatnak majd a Nõk a
Balatonért Egyesület almádi csoportja által szervezett programokra. 

Vincze Eszter

„Kezem nyomán 2003“ kiállítás
A Családsegítõ Központ nemes kezdeményezése nyomán - 2003. novem-

ber 7- én - ismét tanúja lehettünk egy olyan példa értékû, hagyományteremtõ
kiállítás megszületésének, melyben idõstõl a legifjabb korosztályig bemu-
tathatta alkotó lelkületét minden nemzedék.

Méltán dicsérte, ösztönözte újabb és újabb kis mûvek létrehozására mind-
nyájukat megnyitó-értékelõ beszédében Veszely Lajos, festõmûvész. Nem
véletlen kapták az elismerõ szavak mellé az oklevelet egy szál gyönyörû rózsa
kíséretében a bátor vállalkozók.

Tiszteletükre muzsikált a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola
két ügyes növendéke, nekik szólt mûvész elõadásában a novellarészlet is. 

Az ötletek valóságos tárházát vonultatták fel, tanítóik segítségével, az
óvodák apró alkotói, az iskolák lelkes gyerekei. Akadt itt õszi színes levelek-
bõl összeállított kis kompozícióktól elkezdve a fából munkált szobron, az
agyagból tapasztott formákon át a horgolt, a hímzett terítõig a világon min-
den, ami a szívnek-szemnek kedves, amitõl a Padlásgalériában is - otthon érzi
magát az ember.

Az idõsebbek, ifjak, kis palánták keze nyomán termett bájos mesefigurák,
festmények - papíron, üvegen, vásznon - derûs színvilágukkal, témagaz-
dagságukkal valódi díszévé lehetnek bármelyikünk otthonának. Igen! Azt
hiszem, itt lehet a lényeg: amiben ma és a kiállítás nyitva tartása idején
gyönyörködhet a város apraja-nagyja, kerüljön aztán méltó helyére -
OTTHON! Hiszen sokkal szívderítõbb az olyan környezet, amelyet magunk
teremtünk, saját képmásunkra, mint ha azzal hivalkodnak kis lakunk tárgyai,
hogy mennyi a pénzünk…

Mindannyiunk érdeke, hogy újra feléledjen õseink, nagyanyáink-
nagyapáink derûs otthont teremtõ, Istenadta képessége.

A csíra, lám, ott él mindnyájunkban! Csak egy kis “napsütés” kell, hogy
szárba szökkenjen, virágba boruljon. Megtörtént? IGEN!

Õszintén gratulálok, a folytatás biztos hitében, mert “azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon legyünk benne”.

Nagyné Sárfi Gabriella

Kínai üzletünk továbbra is várja kedves vásárlóit

ruhák, cipôk és játékok széles választékával

az OTP mellett, a Baross út 5. szám alatt.

December 1-23 között 5.000 Ft feletti vásárlás esetén

ajándékot adunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új

évet kívánunk minden kedves vevônknek!

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségen széleskörû

szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit.
• befektetési alapokhoz kötött, 

ingatlan-elõtakarékossági jellegû életbiztosítás 
(lakásfinanszírozási program)

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármû-biztosítások
• lakásbiztosítások
• vállalkozói vagyonbiztosítások
• nyugdíj- és egészségpénztár
• assistance szolgáltatások

Hívjon minket, készségesen állunk rendelkezésére!
Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u. 2.

Tel.: 88/574-400, 574-401 Mobil: 06-20/932-4411

BBBBéééékkkkééééssss   kkkkaaaarrrrááááccccssssoooonnnnyyyy iiii   üüüünnnnnnnneeeeppppeeeekkkkeeee tttt   ééééssss   bbbboooo llll ddddoooogggg   úúúú jjjj   éééévvvveeee tttt   kkkk íííí vvvváááánnnnuuuunnnnkkkk !!!!
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LENGYEL  MÛVÉSZEK
ünnepi koncertjére hívunk minden kedves érdeklõdõt.

A Veszprém megye több települését érintõ körút állomásaként
december 12-én, 16.00 órai kezdettel kerül sor Balatonalmádiban

a Pireus étteremben a karácsonyi dallamokat idézõ bemutatóra,
melynek elõadói

JÓZEF BRODA és ifj. JÓZEF BRODA – népmûvészek, zenemûvészek
valamint 

p. HENRYK KURSKI – szalézi szerzetes atya
aki a lengyel karácsonyi szokásokról tart elõadást (tolmácsolással).

Tartalmas szórakozást kívánunk! 
Balatonalmádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Decemberi program
Karácsonyi hangverseny a Pannóniában

Tagjaink figyelmét felhívom arra a rendezvényre, amely december 20-án
lesz a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében. Föllép
Almádi Város Vegyeskara és szerepelnek a Kósa György Zeneiskola
növendékei. Ezen mindnyájunkat szívesen látnak. A program 16 órakor
kezdõdik.

———————————————
Ezúton köszönöm a CBA Áruház, a volt Közösségi Ház, a Magyar-Angol
Tannyelvû Gimnázium, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és az
Új Almádi Újság segítségét, amiben egyesületünket a mögöttünk álló
évben részesítette.

Egyben kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Láng Miklós

Balatonalmádi Kertbarát Kör:
2003. november 11-én: Ádám Ferenc berhidai kertész tartott hasznos

elõadást a szõlõ és gyümölcsfa telepítésrõl, talaj elõkészítésrõl, és a helyi
viszonyoknak megfelelõ fajták megválasztásáról.

2003. november 13-án: Vezetõségi értekezlet. A 2004. évi program
elkészítése.

2003. november 22-én: Katalin bált tartottunk a Pannónia Kulturális
Központban. A bál a várakozásunknak megfelelõen sikerült.

2003. november 25-én: Borkezelésrõl (fejtés, kénezés, stb.), Szanyi Ildikó
borász tartott elõadást. Ismertette a szüret idõpontjának helyes
megválasztását, a must kénezését, a forrás folyamatát, feltöltést, derítést. A
hordókat alapos mosás után kénpróbával ellenõrizzük. Az újbor lefejtését zárt-
fejtéssel végezzük. Borunk vizsgálatát célszerû laborban végeztetni. A
laborvizsgálat a legkisebb hibát is kimutatja, majd ez után elvégezhetjük a
szükséges javítási mûveleteket. A bor második lefejtésének idõpontja február-
ban van. Kevés kénezésnél elõfordulhat a barna törés. Ha a bor megecetesedik,
azt megállítani nem lehet. A vörösbort is lehet kénezni, de csak a fele
mennyiség szükséges, mint a fehérbornál, mert sok kén hatására a színét
elveszti, bár késõbb a színe visszajön. A kénes bor a cukorbetegeknek
nagyon ártalmas.

Vörösberényi Kertbarát Kör:
2003. november 15-én: Márton napi pincelátogatás Demeter András kert-

barát kör tagunknál. Bemutatta több kilós fürtöket termõ magnélküli szõlõjét,
valamint szépen gondozott kordon mûvelésû szõlõjét, majd megkóstoltuk
annak termését.

2003. november 17-én: Egészségügyi törvényeink „beteg szemmel”
címen, dr. Piri Ida tartott elõadást.

2003. november 22-én: Hagyományos Katalin bál volt.

A két kertbarát kör nevében:
Durst László

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
2003.

Dec. 8. hétfõ 15 óra: Batyus klubdélután
Dec. 13. szombat: Bérleti elõadás az Erkel Színházban. Erkel: Bánk Bán.
Indulás: 14 óra
Dec. 20. szombat: Hangverseny után koccintás a fsz. 8. teremben

2004.
Jan. 5. hétfõ 15 óra: Újévi jókívánságok, éves program megbeszélése, tagdíjfizetés
Jan. 10. szombat: Bérleti elõadás az Erkel Színházban. Verdi: Aida. Indulás: 14 óra
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
A vezetõség nevében: Fürtös Lászlóné /Erzsi/, nyugdíjas tanító

DIABETES CLUB
2004. évi programja

A klub foglalkozás helye: Pannónia Kulturális központ és Könyvtár
Balatonalmádi, Városháza tér 4.

A foglalkozás idõpontja: minden hónap elsõ kedden 15 órakor.

2004. január 6.
Téma: Gyakori szembetegségek.
Elõadó: Dr.Mucsi Gabriella, szemész fõorvos

2004. február 3.
Téma: Farsang. Saját készítésû ételek, italok kóstolása, beszélgetés.

2004. március 2.
Téma: Diabeteses láb.
Elõadó: Dr.Koczka Viktória, bõrgyógyász szakorvos

2004. április 6.
Téma: Tavaszi kirándulás megbeszélése.
Gyógynövények egészségünk szolgálatában.
Elõadó: Silló Piroska, természetgyógyász

2004. május 4.
Téma: Wellness, rekreáció az egészség és a tökéletes közérzet program-
ja, és egy kis mozgás.
Elõadó: Kardos Lajos, sportrekreációs edzõ
Tavaszi kirándulás.

2004. junius – augusztus 31-ig nyári szünet
2004. szeptember 7.     15 órakor ismét találkozunk !

Minden klubtag részvételére számítunk !!
Új jelentkezõket szívesen fogadunk a klubba.

Tagdíjak befizetése a foglalkozásokon Kardos Lajosné, gazdasági vezetõnél.
Dr.Árkai Anna

fõorvos, klubvezetõ

Nõk a Balatonért Egyesület almádi csoportja ismét megrendezi

VÁROSSZÉPÍTÕ, JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT!
Idõpont: 2004. január 31.

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ
Jegyek, elõvételben december 15-tõl igényelhetõk a

574-365 (Ottilia Vendéglõ) telefonszámon.

VÖRÖSBERÉNYI  NYUGDÍJAS KLUB
2003. december és 2004. január elejei programjai

2003. december 10.   Vezetõségi ülés    15,oo órától
Klubnap  16 órától: Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések.

2003. december 17-én  Zenés, mûsoros KARÁCSONYI  ÜNNEPSÉG
vacsorával,  részvételi díj 400Ft/fõ
Születésnapi köszöntések.

2003. december 31-én   SZILVESZTERI BÁL    19 – 04 óráig
vacsora, belépõjegyek: 2.000,- Ft/fõ
Menü:  cigánypecsenye vegyes körettel
Tombola fõdíj: Malac
Belépõ kapható: Bugovics Edit és Bodor János szervezõknél
430-050 vagy 06 30 552 4306-os telefonszámon lehet érdeklõdni.
Zártkörû rendezvény ! Csak meghívóval !

2004. január 07-én  KLUBNAP

FELHÍVÁS!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége felhívással fordul minden vál-

lalkozóhoz és klubtagjaihoz, hogy lehetõségük szerint TOMBOLA
ajándékokkal segítsék a bál sikeres bevételét.

A bál bevétele nyugdíjas társaink kirándulásainak támogatását szolgálja.
Elõre is köszönjük.
A vezetõség nevében:  Boros Gyula  elnök
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A szülõk fát ültettek

Bátran állíthatjuk, hogy óvodánk – a Mogyoró úti óvoda – az ország egyik
legszebb kilátással és udvarával rendelkezõ óvodája

Sajnos a több éve tartó szárazság a gyerekeknek árnyat adó fáinkat kezdi
kipusztítani. A szülõk összefogtak, és több gyönyörû fát ültettek el október-
ben, bízva abban, hogy ha nem is gyermekeiknek, de a jövõ óvodásainak tar-
tanak majd árnyékot – ezzel biztosítva az önfeledt játszást.

A faültetés egyben hagyományteremtés is volt. Ezután minden újonnan
érkezõ gyerekcsoport egy fát ültet majd el az udvaron. A gyerekek megtanul-
hatják így még jobban becsülni, szeretni és tisztelni a természetet.

Örömmel nézték, ahogy szüleik, nagyszüleik dolgoztak, és büszkék voltak
rájuk.

Ezúton köszönjük minden Szülõnek az anyagi hozzájárulást.
Mogyoró utcai óvodások

KÖNYVAJÁNLÓ
November végén került

a boltokba a balatonal-
mádiban élõ Donát Tamás -
a városunkban is nézhetõ
Veszprém Televízió felelõs
szerkesztõjének - hatodik
könyve, mely az elmúlt
évtized legjobb honi kézi-
labdázójának, Éles József-
nek pályafutását mutatja
be. Büszkék lehetünk arra,
hogy nemcsak a szerzõ,
hanem a kiváló játékos is –
aki jelenleg Görögor-
szágban játszik – váro-
sunkban él, s remélhetõleg
szerzõdése lejártával ide is
tér vissza.

Az Éles-kanyar címû
könyvbõl bepillantást nyer-
hetünk a világklasszis kézi-
labdázó magánéletébe, to-
vábbá edzõi, játékostársai és
barátai mondják el véle-
ményüket „Józsiról”. Kiderül, miként élte túl csaknem végzetes autóbalesetét, és
miként sikerült a hosszú kényszerpihenõ után visszajutnia a világ élvonalába.

A könyv, mely kapható a veszprémi Just do it Nike, a Molnár-fotó, a
Belvárosi Ajándékbolt és a Ramóna könyvesboltban, valamint a bala-
tonalmádi Panónia Könyvtárban korlátozott számban, szép karácsonyi
ajándék lehet a kézilabda és a FOTEX KCV szerelmeseinek.

Elõzetes tervek szerint karácsony és szilveszter között találkozhatunk majd
a könyv szerzõjével és fõszereplõjével a Pannónia Kulturális Központban tar-
tandó közös könyvbemutatójukon is. 

Hegyessy Éva

TÁJAK VONZÁSÁBAN
Ha - gondolom - nem is életmû-

méretû Sági Sándor kiállítása, annyi
biztos, hogy keresztmetszetet ad
munkásságáról. Mert van ennek a
képi világnak mindig ható, s a késõb-
biekben is érezhetõ múltba nézõ jel-
lege, amely nem az ”események-
ben”, hanem a szellemiségben, és a
festõi modorban rejtõzködik. Nevez-
hetjük az Alföld inspirációjának is.
Tájunkon megtelepedve e mellé
sorolódik a Bakony világa a maga
kemény színeivel, mesebeli rejtel-
meivel, no és a Balaton örökké vál-
tozatos fényeivel, pompájával.

Sági úgymond tradicionális stí-
lusban fest. Szereti a természetet, ra-

gaszkodik hozzá. Van valami fele-
melõ és megnyugtató abban, ahogy
tárgyaihoz közelít, nem manipulál-
va, hanem megjelenítve azokat. Ké-
pei nem tesznek fel találós kérdé-
seket a nézõnek, hanem önmagukat
adják, mintegy megismételve a sza-
badban látottakat. Ez az ismétlés
azonban újrateremtés is egyben,
álomlátás, amelynek nem célja a
nézõ befolyásolása, „csak” a téma

felmutatása. Ezeknek a fest-
ményeknek tájkép-mivoltuk ellenére
sajátja egyfajta eseményesség, ha
úgy tetszik drámaiság, amely a festõi
megközelítésben nyilvánul meg.

A Mûvelõdési Központ és
Könyvtár kiállítóterében Sági Sán-
dor képei jól érvényesülnek, talán
csak a belsõ terem melletti néhány
festmény (Sajkod este, Balatoni ha-
lászok, stb.) nem szemlélhetõ kellõ
távolságból.

A nagyobb idõszakot átfogni
kívánó szándék azonban általában
jól érvényesül. A fent említett „szûk
folyosón” egy korai önarckép és az
„Anya gyermekkel” fogadja a láto-
gatót, talán afféle önéletrajzi
utalásként. Bennük a mûvész rajzi
tudása is manifesztálódik. Hogy a
színesség miként jelenik meg Sági
festményein, arra- sok egyéb mellett-
szép példa a „Balaton vitorlással II.”
kék ege és zöld vize, az „Almádi” a
maga virágos elõterével, de szinte
minden egyes mûdarab. A vérbõ fes-
tõiség, a festék vastag felrakása
olyan tulajdonság, amely személya-

zonosító rangot kap a képkavalkád-
ban.

Sági Sándor festészetének ember-
arcúsága e kiállítása tanusága szerint
nemcsak azokon a mûveken fejezõ-
dik ki, amelyeken konkrét, bár csak
jelzésszerû emberalakok szerepel-
nek, hanem azokon is, amelyeken
ilyen figurák nincsenek. Az ember-
alak jelentõs a vidám „Tavasz” címû
festményen, de fellelhetõ a „Rába-
part”-on, az „Erdei út” és a „Bala-
toni táj, festõvel” címû képeken is,
hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem.

Külön csoportot alkotnak a belsõ
teremben elhelyezett mûvek. Szem-

közt mindjárt az „Itatás”, mintegy a
festõ alföldi „elkötelezettségét” jut-
tatva kifejezésre. Ismerõs jelenet,
annak minden rekvizítumával, egy-
fajta meghittséget árasztva. Mellette,
ugyancsak szokott táji elemként a
„Bakonyi utca” ,élénk színekkel és
azok ellentéteivel. Az egyik leg-
plasztikusabb kép a „Balatonaliga”,
amely kissé szokatlan szögbõl láttat-
ja a balatoni tájat, de a részletek
összedolgozottságában sok társát
felülmúlja. Hogy a festészet mûfa-
jában a színességnek van elõjoga, azt
Sági most látható oevre-jében  az
„Õszi színek” példázza talán a
leghitelesebben.

A teljes kiállítási „anyag”
legsûrítettebb darabja nem véletlenül
viseli a „Kompozíció” címet, mert
noha ez is tájkép(mi más is lehetne?),
elemeit különös erõ köti egységbe.
Ságinál kevés a rajzos vonás(ez egy
festõnél egyébként sem „kö-
vetelmény”),a kiállításon azonban
van néhány kép, amelyen ilyesfajta
„vonzalom” is felfedezhetõ. A
belépõnél említettek mellett ilyen a
„Téli erdõ” a maga párhuzamosaival,
vagy a ”Körös-Torok” a kompozí-
ciós szerepû  csavart fatörzzsel.

Sági Sándor kiállításának válo-
gatása eligazító képet az alkotó
világlátásáról, indítékairól, szán-
dékairól. Ennek lényege a természeti
szép megközelítése, feltárása és
újraálmodása. Hogy ez mennyire
sikerült, megválaszolják a képek.

Szelényi Pál
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Balatoni fiúk
Részlet Sarusi Mihály, a Püski Kiadónál karácsonyra megjelenõ Balatoni fiúk címû,

az 1956 elõtti Almádi-környéki nemzeti ellenállásról szóló riportkönyvébõl
1952-ben, amikor elvittek, szombati nap volt.

Szüretre készültünk, nõvérem a võlegényével, a
mostani sógorommal, akivel aztán egy évre rá össze-
házasodtak, Budapestrõl vonattal jött a vasárnapi
szüretre. Lementem értük a vasútra. 

Négy nappal elõbb szegény Ungár Jóskát, még
szeptemberben Batát elfogták, de errõl akkor mi sem-
mit sem tudtunk. Jóskát elsejével.

Ungár Jóska szeptember végén kivitte Jákra Batát
a saját Csepel motorjával. Visszajött Berénybe és else-
jén bement dolgozni Veszprémbe a munkahelyére, a
sporthivatalba. Ott egy illetõ elhitette vele, hogy vidé-
ki kiküldetésbe kell mennie a saját motorjával és
megkérte, vigye magával. Felültek a motorkerékpár-
ra és mikor a veszprémi ávéhához értek, a hátához
nyomta a pisztolyt: „Ne arra, ide kanyarodjon be!” A
vaskapun bementek, ott az ávósok lekapcsolták. 

Ezt késõbb Ricsi hallotta a sporthivatalban Jóska
munkatársaitól. Ezért nem tudtuk, hogy elvitték.

Amikor utoljára véletlenül összetalálkoztunk az
ávón, tudtunk egy kicsit beszélgetni.

Szegény Jóska azt mondta: ne haragudjak rá, azt
hitte, hogy mi idõben elszöktünk.

- Egy hétig kitartottam, miért nem mentetek el?
- Kiskereskedésbõl nagykereskedést csináltak! –

magyarázta, mi történt az ügyünkkel.
Akkor már tisztában volt vele, mi lesz.
A mi perünk nem koncepciós volt, mert mi meg-

gyõzõdésbõl csináltuk! Ezért neveztek bennünket
fasisztáknak.

- Veletek nem kell elszámolni, elég egy vödör
mész! De a vödör mész probléma – vágták a
fejünkhöz.

Csúnya dolgok voltak.
Jövet felfelé a vasútállomásról a Mátyás király és

a deák Ferenc utcai keresztezõdésnél apám szól rám:
- Pista, te vagy?
Nem látott, mert már sötét volt. Csak a hangomról

ismert meg, mert beszélgettünk a leendõ sógorommal.
Odamentem, láttam két ballonkabátos „úriem-

ber”-t, a fene egye meg a pofájukat.
Naivak voltunk; nem voltunk mi kiképzett kémek!
Odamentem. Az egyik megfogott:
- Államvédelmi Hatóság! Ne mozogjon, ne

próbáljon semmit csinálni!
Apámat vitték el, hogy engem mutasson meg.

Másik két ávós itt fenn volt anyámmal, kettõ apám-
mal.

Amíg az egyik megfogott, a másik arrébb állt zse-
bre dugott kézzel.

A vasúttal szemben, az öreghegyi vasútállomás-
nál, a Mészáros kocsma elõtti öreg hársfa alatt állt a
Pobjeda. A sógorom máig emlékszik a rendszámára,
amely AD-1113 volt.

Rám tették a bilincset, bevittek a veszprémi ávóra.
A régi Dimitrov mûvelõdési ház helyén volt az ávó
székháza, a pincéjében egész cellarendszer. Az egyik
cellába bedobtak, csak egy priccs volt benne. Nem
szóltak hozzám. Két óra múlva bejött egy hatalmas
civil ruház egyén.

- Neve?
Majd elhallgat. Nem szól, méricskél.
- Milyen kém-kiképzésben részesült?
- Semmiben.
- Ne hazudjon!
Kiment. Éjfél körül volt az elsõ kihallgatás.
Hûvös, hideg idõ volt.
A tiszt, akinek a nevére nem emlékszem, trágár

hangon beszélt, majd kaptam tõle egy jó fülest.
Piszkavassal akarta kiszúrni a szemem.

A kályhában égett a tûz, kihúzta az izzó
piszkavasat.

- Ha nem beszélsz, ezzel szurkálom ki a szemei-
det!

Látszott rajta, kitelne tõle.
Arra volt kíváncsi, kik voltak a barátaim, kikkel

beszélgettem és hogy bent voltam-e a szervezkedés-
ben.

A Történeti Hivataltól megkaptam a papírokat,
azokból most kiderült: Ungár Jóska, Bata mindent
elmondott. Jól megverték, mindent kicsikartak
belõlük.

Mindegy volt, mit mondok! Ha el akartam térni
attól, amit õk akartak, úgy megvertek, hogy. 

Egyszer Budapesten az ávón rám verték az ajtót,
betört az orrom.

Vizet nem adtak inni; az ember a kezével odanyúlt
a vas vécébe folyó víz alá, úgy ivott. A csajkába egy
kis lötty.

Bata a veszprémi vegyipariban tanult. Arácsi,
vonattal járt; a gyõri vonat akkor még Almádin át
Füredig közlekedett. Vonatközi ismeretség volt.

Ungárral együtt jártam az általános iskolába.
Gimnáziumba iratkozott. Édesapja festõ, berényi,
Fûzfõre járt dolgozni. Anyja varrónõ, házakhoz járt.
Jóska nem tudott továbbtanulni, a megélhetés miatt

dolgoznia kellett. A járási sportbizottságnál kapott
munkát, szervezte a sportversenyeket. Jó kiállású fiú
volt, sportolt is, atletizált, focizott. Bátyja, Jenõ leven-
teként 1945-ben kikerült Németországba, ottmaradt,
ráfogták, hogy tiszt volt és emiatt nem jött 
vissza.

Jóska nõvére, Ida nem él, nagyon régen meghalt.
A fia és a férje sohasem érdeklõdött Jóska iránt, elhárí-
tották.

A siralomházban a cella falára különbözõ dolgo-
kat írtak az elítéltek, halálba indulók. A nevét, vagy
hogy „Isten veletek!” ; tele volt írva mindenfélével: Én
az egy hónapos körmömmel és a cipõm talpából kihú-
zott kis szeggel azt véstem a falba, amit akkor tanul-
tunk a gimnáziumban: Vörösmarty Mihály
„Gondolatok a könyvtárban” címû versének az epiló-
gusát. Igen, az utolsó versszakát.

(S idézi 2002-ben is fejbõl.)
(A gimnázium magyartanára akkor – aki a

letartóztatás elõtti héten e verset kívülrõl fújni föladta
diákjainak – Harmat István volt, aki késõbb iro-
dalomtörténészként könyveket írt s aki e vallomás lej-
egyzõjének az 1970-es évek derekán kartársa lett a
veszprémi Megyeházán.)

(Az asztalon régi iratok, meg a balatoni fiúk e nem
akármilyen csoportjáról készült cikkek fénymáso-
latai. Az egyik ávós szerzõ rémtörténetét az MNVSZ
halálfejes pecsétje szemlélteti. Ez is kitaláció, mint a
KGB-s szerzõ dajkameséje?)

Nem, valóban volt pecsétünk, mi csináltuk
gumiból. A Hadtörténeti Intézetben ma is megvan, az
irataink mellé csatolták.

Volt igazolványunk is, Kuthi a szabadulásunk után
elégette. Eskünk is volt, így kezdõdött: „Én …, a ma-
gyar ellenállási mozgalom fia esküszöm, hogy a
Magyar Nemzetvédelmi Szövetségének hûséges par-
tizánja leszek…”.

Nálam találtak egy muzeális forgópisztolyt is.
Töltény nem volt hozzá, de a Magyar Ifjúság cikkíró-
ja ebbõl is kanyarított egy nagy hazugságot.

Olyasmikrõl szól ez a cikk, hogy Jóska „Vámpír”-
ként vegytintával írt kifelé. Mese és valóság keveredik
ebben a történetben.

Ungárt mi Vazinak becéztük.
Fiatalok voltunk… A börtönben töltöttük be a 18.

évünket – emlékezik Tolner István

Elfeledett dallamok nyomában
Páratlan zenei élmény részesei lehettek azok,

akik meghallgatták Dr. M. Tóth Antal – veszprémi
orvosprofesszor – zenetörténeti értekezését
október 30-án a Kósa György Zeneiskolában. A
Verbunkos zene a 19. század elején Veszprémben
címmel tartott elõadás keretében a hallgatóság
már-már elfeledett zenei csemegébõl kóstolgatha-
tott. 

Eddig valószínûleg csak kevesen tudták, hogy
olyan nagyhírû muzsikusoknak, mint Csermák
Antalnak (kirõl Veszprémben utcát, lépcsõt,
zeneiskolát neveztek el), Bihari Jánosnak (cigány
származású zeneszerzõ és hegedûmûvész),
Lavotta Jánosnak (a „virtuóz triász” harmadik
tagja), vagy Rózsavölgyi Márknak (zeneszerzõ,
prímás), milyen sokat köszönhet megyénk és a
világ zeneirodalma is. Mint Dr. M. Tóth Antal
kutatásaiból kiderült, mindezt Ruzitska Ig-

nácnak, a veszprémi székesegyházi zenekar kon-
certmesterének érdeme, kinek neve méltatlanul
szürkült el az elmúlt évszázadokban. Õ volt az,
aki egy pápai ügyvéd – kócsi Sebestyén Gábor –
és a megye urainak anyagi és erkölcsi támo-
gatásával létrehozta a Veszprémvármegyei Zene-
társaságot, majd összegyûjtötte a fent említett
szerzõk addig még csak „vonóról vonóra” járó
verbunkjait, és megjelentette a Magyar Nóták
Veszprém Vármegyébõl 1823-32 címû kotta-
sorozatot 136 darabbal.  

Az elõadás második részében a professzor úr
zenei részletek bejátszásával villantotta fel hall-
gatóinak, miként jelennek meg a magyar ver-
bunkos motívumok például Haydn, Sarasate,
Johann Strauss, Beethoven, Brahms Csajkovszkij
vagy Bartók egy-egy híres mûvében. A darabok
többségében ugyan ismerõsen csengtek, mégis

újra és újra jött a felismerés: „ Jé! Ez Csermák, ez
Lavotta vagy Bihari.” 

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy a Magyar
Nóták Veszprém Vármegyébõl  gyûjtemény jóvol-
tából a magyar zene messze túlszárnyalt
határainkon, majd késõbb osztrák, spanyol, német
vagy orosz zeneszerzõk szimfóniáján, zongora-
versenyén esetleg balettjén keresztül  érkezett visz-
sza hozzánk. És arra is, hogy vannak még ilyen
elszánt és lelkes emberek, mint M. Tóth profesz-
szor, aki korát meghazudtolóan aktív, aki a
veszprémi Vérellátó Központban betöltött igaz-
gatói, és a budapesti Semmelweis Egyetemen vállalt
tanári állása mellett lelkes zenerajongó és gyûjtõ. 

Köszönjük, hogy élvezetes elõadásával gyarapí-
totta ismereteinket, és kívánjuk, hogy jó egészség-
ben, sokáig hódolhasson e szenvedélyének!

Hegyessy Éva
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Közlemény
A Galambtenyésztõi Egyesület értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy 2003.

december 13-14-én 8-17 óráig a Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 37. alatt
kerül megrendezésre az éves galambkiállítás. Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk.

Tisztelettel: Kovács Gyula
a vezetõség nevében

Kellemes esti beszélgetés
November 17-én, hétfõn este könyvbemutatóra hívta a könyvtár vezetõje

a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjait, s minden kedves érdeklõdõt.
Márkus Zoltán mutatta be két legújabb kötetét „Láttam és írtam” és

„Himnusz az alagútban” címû alkotásait. Kedves humorral beszélt önmagáról,
nem könnyû életútjáról. Megismerhettük elhivatottságát a pedagógus pálya és
az írás iránt. A mai napig  sem tudott elszakadni egyiktõl sem. Nyugdíjasként
tanítja a csajági nyolcadikosokat, és rendszeresen ír a „Napló” címû napilap-
ban is. Írásai a mi életünkrõl, környékünkrõl, a bennünket körülvevõ világról
szólnak, kritikusan s igaz módon.

Az elõadás élményét fokozta a kedves vendéglátás édes és sós sütivel,
meleg teával, kicsi borocskával. Igazi kávéházi hangulatban éreztük
magunkat.

Akiknek a kedvezõ árú köteteket nem volt módjukban megvásárolni,
kikölcsönözhetik a könyvtárból. Jó szívvel ajánlom elolvasásra minden
kedves olvasótársamnak.

Köszönettel és üdvözlettel a klubtársak nevében:
Fürtös Lászlóné ny. tanító

A PAPÍRHEGYEKEN TÚL
November 5-én délután nyüzsgõ hangyabollyá változott a Váci Mihály

Általános Iskola udvara. A 11 órától délután 4-ig meghirdetett papírgyûjtési
akció idén is kiválóan sikerült. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a
tanulók már év elején értesültek az iskola felhívásáról, így elegendõ idõ állt
rendelkezésre a gyûjtésre és kötegelésre. Ennek eredményeként összesen
10.350 kg színes és fekete-fehér papírhulladék került a teherautókra. Mint

minden évben, most sem kizárólag az otthon felgyülemlett újságok és
szórólapok eltûntetése volt a cél, hanem, hogy a diákok átérezzék a papír újra-
hasznosításának lehetõségét és fontosságát. A gyûjtési kedv fokozása

érdekében – mint korábban – az iskola egyéni és osztályok közötti versenyt is
hirdetett.  Ebben az évben  legeredményesebbnek a 7. osztály bizonyult 2349
kg-mal, a tanulók közül pedig Nagy Dániel 7. osztályos tanuló 1375 kg-mal.
Gratulálunk nekik!

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek és hozzátartozóknak, hogy
segítették a gyerekek gyûjtési akcióját és a papírkötegek beszállítását az isko-
la udvarára. 

Hegyessy Éva
diákönkormányzat vez.

A segítõk lelkes kis  csoportja

És csak gyûlt és gyûlt… (Fotó: Szögedi M.)

2004. évi Balatonalmádi Falinaptár
kapható

a Tourinformirodában, a Könyvtárban, a BORA fotóban (Baross G. u. 48.),

a Papír-írószer és a könyvesboltokban (Baross G. u. 51. ; Szabolcs u. 21.) 

és a Hattyú-Tempo Áruházban - az Újságárusnál.

Ötórai tea
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szépszámmal megjelent tagjai hallgatták

meg november 12-én dr. Hoffmann Gyöngyi és Lõrincz Attila képviselõk
beszámolóit az elmúlt hónapokban történtekrõl. A csaknem négy órán át tartó
megbeszélésen az érdeklõdõk felvetett problémáikra, kérdéseikre is választ
kaptak a képviselõktõl.

Dér András

értesíti tagjait, hogy a 2003. évi fogási naplót leadhatják a FÓRUM (Tempo)
üzletközpontnál, az Anita horgász boltban. 

Hétfõtõl - péntekig 9.00-17.00 óráig
Szombaton 9.00-12.00 óráig
A 2004. január 05-ig leadott fogási naplók sorsoláson vesznek részt.

Nyeremény: 1 db horgászorsó.
Az Egyesület vezetõsége

A Sporthorgász Egyesület

Elõzetes értesítés
Keresztény bál 2004. január 17-én szombaton 17.00 órakor a Pannónia

Kulturális Központban.

Zene: Swing-Swing Együttes.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

kívánok minden kedves megrendelõmnek.

Pucsek Sándor fuvarozó

Balatonalmádi, Taksony u. 8.

Tel.: 06-20/9422-521
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Fórum Mûszaki Áruház
(a Fórum bevásárlóközpontban)

Egész évben nyitva!
DDDDeeeecccceeeemmmmbbbbeeeerrrr iiii   aaaakkkkcccciiiióóóóiiiinnnnkkkk::::

- Kenyérpirítók, kávéfõzõk 4.990 Ft-tól
- LG 1400W-os fémcsöves, textilzsákos porszívó 14.990 helyett 11.990 Ft
- Porzsákok széles választékban, akár megrendelésre is.
- 700 W-os forgótányéros mikrosütõ 15.990 helyett 12.990 Ft
- 700 W-os forgótányéros grillezõs mikrosütõ 19.990 helyett 15.990 Ft
- Samsung 800-as fordulatú, "A" kategóriás mosógép 79.990 helyett 69.990 Ft
- Fagor 400-as fordulatú mosógép 54.990 helyett 46.990 Ft
- Felültöltõs mosógépek 57.990 Ft-tól
- Hûtõgépek kiárusítása 5.000 - 10.000 Ft  ENGEDMÉNNYEL!

Samsung tv-akció!!
- 51 cm-es teletextes tv 49.990 helyett 44.990 Ft
- 55 cm-es teletextes síkképcsöves tv 69.990 helyett 59.990 Ft
- 63 cm-es sztereó, teletextes tv 84.990 helyett 77.990 Ft
- 72 cm-es sztereó, teletextes tv 92.990 helyett 86.990 Ft
- LG 37 cm teletextes tv 36.990 Ft helyett 32.990 Ft
- Thomson 72 cm 100 Hz-es, sztereó, teletextes tv 129.990 helyett 109.990 Ft
- Akai hordozható cd-s rádiósmagnó 24.990 helyett 18.990 Ft
- Panasonic SC-AK 410 hifi torony 89.990 helyett 79.990 Ft
- Yamaha DVD lejátszó 29.990 helyett 22.990 Ft

SZÁMÍTÓGÉPEK SULINET EXPRESSZ AKCIÓBAN, ADÓKEDVEZMÉNNYEL!

HITELAKCIÓK: 0 Ft befizetésével, halasztott fizetéssel,
akár 120.000 Ft-ig, helyszíni hitelügyintézéssel.

Üzletünkben bankkártyával és Aura kártyával is vásárolhat.
Nyitva: hétfõ-péntek: 9.00-18.00-ig szombat-vasárnap: 9.00-13.00-ig

Telefon: 88/584-430 e-mail:jbolt@vnet.hu

Zeneiskolások versenye
A berhidai Mûvészeti Alapiskola által szervezett Békefi Antal népzenei

versenyen (november 7-én) mi, almádi zeneiskolások is részt vettünk. Négyen
versenyzõként, én érdeklõdõ hallgatóként.

Békefi Antal népzenekutató volt. Az általa gyûjtött népdalokból kellett a
versenyzõknek énekelniük.

Zeneiskolás társaimat Hódossy Zoltánné Huiber Gabi néni készítette fel. 
Szólóénekesek, hangszeresek - citerások, furulyások - és kisegyüttesek

adtak elõ különféle népdalokat.
A versenyzõk különbözõ fokozatokat érhettek el. A mi eredményeink:

Józsa Tamás arany, Bódi Lilla Laura (a testvérem), Csörnök Fanni és Kádár
Eszter ezüst oklevelet kaptak. Iskolánk is kapott ajándékot: éneklõ és citerázó
gyerekeket ábrázoló plakettet.

A hangverseny szép volt. Társaim irtóra izgultak, de végül jól sikerült a
szereplés.

Bódi Ádám 2. osztályos csellista

Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik részvételükkel,

illetve adományaikkal hozzájárultak a Balatonalmádi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat által rendezett Jótékonysági Bál sikeréhez! Külön
köszönet illeti a Vörösberényi Vöröskereszt asszonyait, akik elkészítették a
finom vacsorát! A jókedv megteremtéséért köszönet illeti a Vörösberényi
Gyermek Néptánccsoportot, a Vörösberényi Népdalkört, Vörösberényi
Felnõtt Néptánccsoportot, és a két komát!

Reméljük, hogy az elkövetkezõ években is ilyen sokan és hasonlóan vidá-
man fogjuk tölteni a báli éjszakákat!

Sajtos Ildikó, intézményvezetõ

Õszutó szarvasokkal

Kegyeibe fogadott bennünket –
almádi óvodásokat – a természet
november 5-én. Ragyogó napsütés,
és János bácsi várt ránk Kabhegyen,
ahová kirándulni mentünk. Az
aranyszínben pompázó erdõ látvá-
nya azonnal elvarázsolta a gyere-
keket. Ezt a varázslatot csak fokozta
a száraz kenyérrel magunkhoz édes-
getett dámvadak látványa.

A máskor oly lármás gyerekhad
néma csöndben csodálta a gyönyörû

állatokat. János bácsi csendes ma-
gyarázatát is áhítattal hallgatták. Ez
persze nem tartozik a csodák sorába,
hiszen olyan szép „gyermeknyel-
ven” szólt hozzájuk, amit nem sok
felnõtt ismer manapság. Megkóstol-
hattuk az általa szedett bükkmakkot,
majd megmutatta a magaslest, és a
vadetetõt.

Mikor már csak vonszoltunk
magunkat a fáradtságtól, hogy, hogy
nem egy fa tövében lévõ odút „lelt”

(manók háza). Nem akadt gyerek,
aki ne mászott volna le a meredek
oldalon, hogy bebújhasson ebbe a
csoda odúba. Hol volt már akkor a
fáradtság…?

Igaz, amikor a visszatérés remé-
nyében elbúcsúztunk János bácsitól,
és erdejétõl a buszon a kisebbek már
elszunyókáltak.

Fantasztikus élmény volt ez a
kirándulás nekünk felnõtteknek, s a

késõbb született rajzok láttán bizton

állíthatjuk, a gyerekeknek is.

Köszönet ezért mindenkinek, aki

hozzásegített bennünket, hogy eljut-

hassunk a Bakonyba, a kabhegyi Er-

dei Iskolába, Huiber János bácsi

birodalmába.

Az óvodás gyerekek nevében:

Czetli Teréz

óvodapedagógus

Almádiért Közalapítvány
Kéri, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett összeg

után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni – és a korábbi években

adóazonosító jelüket még nem küldték el számunkra – az alábbi adatlapot
olvashatóan kitöltve címünkre legkésõbb 2004. jan. 20-ig juttassák vissza. 

Cím: Almádiért Közalapítvány 8220 Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

– – – – – – – – – – – – – – – itt levágandó – – – – – – – – – – – – – – – 

ADATLAP

Név: …………………………………………………………………………

Lakcím: …….………………………………………………………………..

Adóazonosító jel: …………………………………...……………………….

Dátum: …………….....                             ………………………………….

aláírás



18 2003 - DECEMBER

A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMKÍNÁLATA
December 5. péntek 10 óra
Karácsonyi filmvetítés: Télapu c. amerikai film. Belépõ: 60 Ft/fõ
December 5. péntek 16 óra
Jöjj el, kedves Télapó… - Mikulás-napi díjtalan gyerekprogramok
Helyszín: Városháza tér
December 5. péntek 17 óra
Bajcsy Lajos, grafikusmûvész kiállításának megnyitója
Megnyitó beszédet mond: Dr. Korzenszky Richárd, OSB tihanyi perjel
A kiállítás megtekinthetõ: december 22-ig, naponta 9-20 óráig
December 5. péntek 18 óra
Dokumentumfilm-vetítés Sághy Gyula, filmrendezõ alkotásából a Konzervatív Kör
szervezésében. A belépés díjtalan, a vetítések után kötetlen beszélgetés a rendezõvel.
December 6. szombat 19 óra
Tini Disco – D.J Rosta & D.J. Edgar 
December 11. csütörtök 18 óra
Filmvetítés projektorral - Gertler Viktor: Vörös tinta – magyar film
A belépés díjtalan!
December 12. péntek 16 óra
Lengyel karácsonyi koncert a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
Helyszín: Pireus Étterem - A belépés díjtalan!
December 10. szerda 9-17 óráig
Karácsonyi könyvvásár a Vízimúzeumban
December 12. péntek 17 óra
Sunrider Club
December 13. szombat 15 óra
Képzõmûvészet a lovagkorban - Cimbora Klub – játszóház gyerekeknek
December 13. szombat 19 óra
Kéttannyelvû gimnázium végzõs osztályainak szalagavató bálja
December 13. szombat 19 óra
Tini Disco – D.J. Rosta & D.J. Edgar
December 18. csütörtök 18 óra
Filmvetítés projektorral - Ádám Ottó: A két Bolyai – magyar tévéfilm
A belépés díjtalan!
December 18. csütörtök 17 óra
Acro Dance Rock&Roll SE karácsonyi programja
December 19. péntek 18 óra
Sarusi Mihály: “Balatoni fiúk” címû riportkönyvének premierje, a Pannónia
Könyvtár és a Konzervatív Kör szervezésében. 
December 20. szombat 16 óra
Karácsonyi koncert - Fellépnek: Balatonalmádi Város Vegyeskara, a Kósa György
Városi Zeneiskola növendékei, a Vörösberényi Népdalkör és Szentirmai Edit,
elõadómûvész
December 21. vasárnap 16 óra
Mindenki Karácsonya – a Városháza téren: Betlehemi élõkép, majd az ünnepet kon-
cert köszönti a Pannóniában
December 22. hétfõ 15 óra
Szünidei matiné - “Hagyd az anyut süteményt sütni!” - Karácsonyi filmvetítés. Belépõ: 100 Ft
December 29. hétfõ 17.30 óra
Donát Tamás: Éles kanyar c. könyv bemutatója az almádi Éles József, kézilabdázó
részvételével
December 29. hétfõ 15-18 óráig
Szünidei matiné – õsmaradvány gipszöntés Bõsz Imrével – a belépés díjtalan!

December 31. szerda – január 1. csütörtök
Városi szilveszter a Városháza téren: szabadtéri programok 23 órától
BÚÉK 2004 – Szilveszteri mulatság a Pannóniában! A vacsorajegy ára. 6.000 Ft/fõ

Kiscsoportos foglalkozások naponta a Pannóniában!
Fashion Dance * Musical Manók és Kölykök * Fõzõpraktikák * Társastánc * Ifjúsági
Klub * Grafológia tanfolyam * Néptánc óvodásoknak és alsósoknak * Balett oktatás
* Önkifejezõ tánc felnõtteknek * Gyermek aerobic * Alakformáló torna * Hobbi
gyûjtõkör * Egyéb szakkörök és klubok heti és havi rendszerességgel!
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár és a Veszprém Megyei
Népmûvészeti Egyesület közös szervezésében:
Fafaragás és lószõrkészítés kicsiknek és nagyoknak
Minden szombaton 14-19 óráig a Pannónia földszinti klubszobájában!

További információ: 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonalmádi 8220 Városháza tér 4.; Pf.: 67.
Tel./fax: 431-772; 438-011 Mobil: 30/90-20-143; 20/9-217-317
E-mail: pannonia@sednet.hu
Nyitva tartás: hétköznap 8-20 óráig; szombat 14-20 óráig
Vasárnap rendezvényfüggõ nyitva tartás!

Könyvtár (gyermek és felnõtt részleg)
Tel./fax: 438-956
Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök: 10–18 óráig; péntek: 12–18 óráig; szombat: 14–18 óráig

A Vörösberényi Kultúrház decemberi programja
December 13. szombat 16 óra
Luca napi táncház élõ zenével  – Táncházvezetõ: Szabó Sándor
A részvétel díjtalan!
December 14. vasárnap 14 óra
Karácsonyi játszóház a Pannónia Vörösberényi Kultúrháza és a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat közös szervezésében – A részvétel díjtalan!
December 20. szombat 19 óra
Vörösberény dicsérete címmel Veszeli Lajos, festõmûvész adventet záró akvarell-kiállítása
A kiállítás megtekinthetõ: december 21-23. és 27-29. között 15-19 óráig 
December 23. kedd 16 óra
Mindenki Karácsonya a Templom téren a Polgár Olvasó Kör szervezésében

Kiscsoportok összejövetelei
Fábián József Kertbarát Kör
December 15. 17 óra Ünnepi közgyûlés

Nyugdíjas Klub
December 10. 16 óra Klubnap
December 17. 16 óra Születésnapi rendezvény a karácsony jegyében

Próbák
Vörösberényi Népdalkör * Vörösberényi Nyugdíjas Néptánckör * Vörösberényi
Kultúrház néptánccsoportja

További információ: 
Vörösberényi Kultúrház
8222 Balatonalmádi – Vörösberény Gábor Áron u. 6.  Tel.: 43-13-53
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Apróhirdetés
GARDENA Sprinkler öntözõrendszer telepítése, tavaszi megrendelésre. (350

nm-ig) Tájékoztatót küldök. Tel.: 06-30-398-4596 Balatonalmádi

ELVESZETT - KERESSÜK

Október 1-én eltûnt Balatonalmádi központjából, 1 éves, fehér, lakáshoz szokott 

(ivartalanított nõstény) házimacska. 

Magas jutalom annak, aki visszajuttatja. Tel.: 20/806-9258

Keresem azt az urat, aki Szentkirályszabadján a "Faház" büfében eladásra

ajánlott egy MAZDA 323 típusú gépkocsit.

Hívjon fel a 06-20/3326-014 telefonszámon.

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

Tipográfia: Kiss Csaba
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

A lap alapítója: Veszeli Lajos

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

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

A következõ számunk lapzártája: december 23.

SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019
E-mail: szamfira@mail.uti.hu

www.szamfira.hu

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!




