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Fotó: Polgár Attila

Csanádi Imre

Elsõ hó köszöntõ

Hó, hó, friss hó, angyalváró,

gyöngyen hulló gyöngyvirág-hó, 

csupasz bokrok csipkézõje,

fák fodros fejkötõje,

kerítések keszkenõje,

hegyek-völgyek ünneplõje.
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A VÁROS KÖZPONTJA
(I. RÉSZ)

Jó fél éve egyre több szó esik Balatonalmádi város központjáról,
annak beépítésérõl és épületeirõl, nyilvánvaló kapcsolattal a Penny
Market üzletház építésével. Jelen írás nem kíván állást foglalni vala-
melyik vélemény mellett, csupán történeti visszatekintést szándékozik
nyújtani, a város központjának tekintett terület kialakulása, illetve be-
építése történetének bemutatásával. Természetesen csak a fõbb
vonásokat megemlítve, ugyanis mindenre kiterjedõ ismertetést az

újság terjedelme nem tesz lehetõvé. Elõre kell bocsátani, hogy az
1800-as évek vége elõtti idõkben beépítetlen, rét és szõlõ mûvelési ágú
mezõgazdasági terület volt.

-XIX. század vége: Az Óvári és a Jókai utcáktól a Balaton felé esõ
területen az 1898-ban épült Zsák vendéglõn és az 1899-ben megnyi-
tott Kneipp intézeten kívül más épület nem állott. Természetesen a
Balaton vize fölé 1877-tõl kezdve több ütemben épített fürdõházat e
szempontból nem lehet figyelembe venni.

-1909. július 9.: Ünnepélyes keretek között megindult a vasúti for-

galom a Balaton északi
partján. Az elõzõekben
említett két épületen kívül a
vasútállomás, valamint a
hozzá tartozó raktár és õrház
épületek álltak a területen. A
káptalan tulajdonát képezõ
réten keresztül földút
vezetett az állomáshoz.
Egyúttal meg kell említeni,
hogy az állomás fõépülete
két alkalommal került bõ-
vítésre.

-1923: Az 1923. évben
készült kataszteri térképen
láthatóan a Baross Gábor út
megnyitásra került és a mai
nyomvonalán vezetett le az
állomáshoz. A Zsák
vendéglõ és a Kneipp intézet
épületeken kívül öt villa-
épület látható, közülük ma
még kettõ van meg. Az
Arany János és a Petõfi
utcák még nincsenek meg-
nyitva.

Schildmayer Ferenc
1923 évi kataszteri térkép részlete

Állomás környékének képe 1910-ben

A „városközpont” területe a víz felõl nézve 1902-ben

Ónémet ima
Adj, Uram, nyugalmat, hogy amin nem tudok változtatni, elfogadjam,

Adj, Uram, bátorságot, hogy amin változtatni tudok, megváltoztassam,

Adj, Uram, bölcsességet, hogy egyiket a másiktól meg tudjam 

különböztetni.

Minden kedves Olvasójának, Támogatójának és Szerzõjének

sikerekben gazdag, boldog új évet kíván

az Új Almádi Újság

szerkesztõ bizottsága
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Bajcsy Lajos grafikai tárlata
Az Advent jegyében nyílt meg Bajcsy Lajos grafikai tárlata a Pannónia

Kulturális Központban. Bajcsy Lajos Káptalanfüreden született, Almádiban
járt általános iskolába és itt ismerkedett meg az alkotó mûvészet alapjaival is.
Életútja a katolikus egyházi szolgálathoz vezetett. Pap lett, jelenleg
Budapesten plébános.

Hivatása mellett továbbra is megmaradt érdeklõdése a grafika iránt, sõt,
egy idõben térképeket is rajzolt. Almádiba az elmúlt 30 esztendõ alkotásiból
hozott el egy válogatást. Végigjárva azokat a településeket, ahol a magyar
szentek éltek és mûködtek egy sorozatot készített róluk. A képek közös vonása
az egység, amelyeken – készítõje szerint is – a rá jellemzõ rendszerezõ, gyûjtõ
szemlélet tükrözõdik. Sajátos kifejezés móddal készültek a Jézus keresztútját
megjelenítõ sorozat színes grafikái is.

A kiállítást megnyitó Korzenszky Richárd tihanyi, OSB perjel szerint
„Együtt figyelnünk csak arra érdemes, aminak köze van gyökereinkhez és ezen
a tárlaton megjelennek ezek a magyar, keresztény gyökerek.”

Az ünnepek közeledtével a városhoz kötõdõ Bajcsy Lajos érdekes grafikái
sokak érdeklõdését keltették fel. A szinte telt házas tárlatnyitót a mûvészetek
helyi barátain kívül Almádi német testvérvárosa, Eggenfelden küldöttsége is
megtisztelte jelenlétével. T.J.

2003. december 19-én ismét könyvbemutatóra gyûlhettek össze a bala-
tonalmádiak a Pannónia Kulturális Központban. Ezúttal Sarusi Mihály József
Attila díjas költõ, író, újságíró „Balatoni Fiúk” címû kötetével ismerkedhet-
tek meg, melyet a Püski Kiadó jelentetett meg 2003. karácsonyára. A könyv
igaz története berényi, almádi, fûzfõi fiatalokról szól, akik az ötvenes évek-
ben próbáltak tenni valamit a zsarnokság ellen, s ezért igen drága árat fizettek:
ketten mártírhalált haltak közülük, a többieket pedig rabságra vetették. A
szerzõvel, s az egykori „Balatoni fiúk” közül kettõvel, vitéz Tolner Istvánnal
és Turi Istvánnal Vecsey Kiss Mária és Bálint Sándor beszélgetett. A könyvbe-
mutató irodalmi-történelmi hátterét Kiss György elõadómûvész színvonalas
összeállítása teremtette meg.

A néhány éve Balatonalmádiban élõ szerzõ kívánsága szerint a bemutató
középpontjában nem az új könyv állt, hanem a két életben maradt fõszereplõ,
Tolner István és Turi István. Annyit azért mégis megtudhattunk Vecsey Kiss
Mária kérdései alapján Sarusi Mihályról, hogy eddig több mint húsz kötete
jelent meg, versek, prózák vegyesen. Írásait rendszeresen közlik az irodalmi
folyóiratok, s Petõfi Sándor Sajtószabadság díjas újságíróként a Magyar
Távirati Iroda munkatársa. A „Balatoni fiúkról” pár évvel ezelõtt olvasott egy
cikket az Új Almádi Újságban, s már akkor elhatározta, hogy feldolgozza
történetüket.

A könyv két fõszereplõjének sorsa különbözõképpen alakult. A hatodrendû
vádlottként 12 évre elítélt almádi Tolner István 3 év rabság után 1956 nyarán
szabadult, 21 évesen. Egészen a rendszerváltozásig rendõri felügyelet alatt tar-
tották, s keményen kellett dolgoznia azért, hogy igaz emberhez méltó életet
élhessen. Befejezte a félbehagyott gimnáziumot, majd gépésztechnikusi
oklevelet szerzett, s elõször a veszprémi Gépjavító Vállalatnál, majd a
Gabonaforgalmi Vállalatnál helyezkedett el. Családot alapított, de hosszú
évtizedekig még a feleségének sem beszélt a szinte gyermekfejjel átélt
szenvedésekrõl. Nyugdíjas éveiben sem pihen, rengeteget dolgozik a Politikai
Elítéltek Közösségében, szervezi a különbözõ találkozókat, az egykori bajtár-
sakról tartott megemlékezéseket.

A leningrádi egyetemet lelkiismereti okokból otthagyó Turi István negyed-
rendû vádlottat, a fûzfõi Nitrokémia gépésztechnikusát halálra ítélték, s a
fellebbezés után a másodfokú ítélet is „halál” volt. Hosszú ideje volt már a sira-
lomházban, amikor a kegyelmi kérvényre megjött az „életfogytiglanra” szóló
válasz. Végül is három év után 1956 forradalmárai szabadították ki. Rövid
fûzfõi tartózkodás után – amely alatt sikerült megakadályoznia, hogy a gyárat
védõ fegyveres fiatalokat az oroszok rövid úton kivégezzék – frissen elvett
feleségével együtt Bécsen keresztül Ausztráliába menekültek. Ott végezte el az
egyetemet, gépész tervezõként helyezkedett el, majd saját tervezõirodát nyi-
tott. A rendszerváltozás után visszajött Magyarországra, Zircen él a feleségé-
vel, de gyakran fordul meg Fûzfõn, Almádiban, emlékezni a régi idõkre.

Mindkét egykori politikai elítélt azt vallja, nem éreznek gyûlöletet a
hóhérokkal, a zsarnoki rendszer fenntartóival szemben, de a megbocsátás csak
a bûnök megvallása után következhet be.

A könyvbemutató szeretetvendégséggel zárult, amelyen a népes hall-
gatóság nemcsak megkóstolhatta a környéken termett finom borokat, hanem
sokáig el is beszélgethetett a szerzõvel, s a két fõszereplõvel.

Bálint Sándor

Nem is gondolná az ember, hogy az ismert magyar „sztárok” közül milyen
sokan itt élnek, Almádiban. Éles József, a kézilabdás is, immár több mint egy
évtizede, családjával együtt lakik a városban. S annak ellenére, hogy fél éve
Görögországban szórja a gólokat, még mindig almádi lakosnak vallja magát.
Nagyon jó érzés, fõként nekünk, jóval szürkébb, de ugyanúgy almádi lakosok
számára.

A két ünnep között, a Pannónia Kulturális Központ nagytermében megtar-
tott könyvbemutatón nemcsak egy könyvet és egy szerzõt ismertünk meg,
hanem a sportolót, aki õszintén beszélt életének jó és rossz pillanatairól, nyíl-
tan vallott rossz döntéseirõl, és mosolyogva hallgatta az õt dicsérõ szavak
özönét. Mert bizony sokan eljöttek, köszönteni és dicsérni Éles Józsefet, a
kézilabdázót, a volt válogatottat, a Fotex KC Veszprém egykori játékosát, aki
immár a görög Veriasz csapatánál öregbíti a magyar sport világraszóló
hírnevét.

Donát Tamás Éles-kanyar címû könyve igazi élettörténet. A sport, amely
Éles József életét meghatározta, mégis háttérbe szorul, a könyv az emberi
érzelmekrõl szól. A valóságról beszél, annak jó és rossz oldaláról, s arról, hogy
mindezt meg kell élni.

Vincze Eszter

Éles élesben, köztünk

Hagyományok és az ünnep
Balatonalmádi Város Vegyeskarának 
hagyományos karácsonyi koncertje a 

Pannónia Kulturális Központban

Immár hagyomány, hogy a Városi Vegyeskara karácsonyi ünnepkör tiszteletére
koncerttel örvendezteti meg Almádi lakosságát, így teremtve igazi, bensõséges
hangulatot, testben s lélekben, egyaránt. Mindehhez nyújt segítséget a
Vörösberényi Népdalkör és a Kósa György Városi Zeneiskola, akik idén is hár-
masban adtak koncertet, s együtt ünnepeltek az almádiakkal. A rendezvény idén
elõször a Pannónia Kulturális Központ nagytermében kapott helyet, de szinte máris
kinõtte a termet, oly sokan fogadták el az intézmény és a fellépõk meghívását.

Lennertné Primmer Petra irányításával a Vörösberényi Népdalkör ismert kará-
csonyi népdalokból állított össze egy kedves csokrot. Mint a koncert elsõ fellépõi,
tiszta és érzelemgazdag énekükkel valódi, bensõséges hangulatot teremtettek.

A Kósa György Városi Zeneiskola tehetséges növendékei több, rövid
mûsorszámmal készültek, s bár a legkisebbek még nehezen küzdöttek meg a
lámpalázzal, a fellépések mégis remekül sikerültek. 

A Városi Vegyeskar – a hagyományokhoz híven – két részletben adta elõ
mûsorát, közben Szentirmai Edit, elõadómûvész Gasperini ismert regényébõl
adott elõ részletet: a karácsony ünneplésérõl, családi körben, vidám hangulatban.

A Demel Eszter által vezetett Városi Vegyeskar több ismert dallammal ked-
veskedett a közönségnek, a komolyzenei darabok részleteitõl az ismert, val-
lási ihletettségû énekeken át a közösen elõadott kánonig csupa szép nóta
csendült fel. Mindez tiszta hangon, mesteri tolmácsolásban, így teremtve meg
az a lelki békét és nyugalmat, amely az ünnep valódi átéléséhez szükséges. 

Vincze Eszter

Könyvbemutató a Pannóniában

Intézze biztosítási ügyeit helyben!
Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén 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
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Bízom abban, hogy az adven-
ti elõkészület, majd a felemelõ
karácsonyi ünnepi programok,
rendezvények hangulatából
mindannyian tudtunk megfelelõ
erõt meríteni a most induló esz-
tendõ hétköznapjaira.

Megköszönöm mindenkinek
azt a munkáját, amelyet a leg-
különbözõbb területen a város
érdekében az elmúlt évben tettek.

A Városháza elõtt megtartott
jó hangulatú szilveszteri óévbú-
csúztató, majd az évfordulóhoz
kapcsolódó újévköszöntõ talál-
kozó után megkezdjük a követ-
kezõ idõszak tervezését.

Az idei év nagy kihívása az
Európai Uniós csatlakozás.
Mindannyiunk számára fontos,
hogy élni tudjunk az elõnyökkel,
és kezelni tudjuk azokat a nehéz-
ségeket, amelyekkel szembe kell
néznünk.

Az elõttünk álló esztendõben
valamennyien boldogok lennénk,
ha sikerülne végre elfogadható
kompromisszumokat kötni, össze-
fogni a nagypolitikában. Az
összefogás itt helyben is nélkü-
lözhetetlen. A fejlõdés, a gyara-
podás lehetõségeit, a tisztes-
séges munkával elért sikereket és
eredményeket meg kell becsülni,
nem szabad irigykedéssel, gán-
csoskodással fogadni. Kérem,
hogy mindenki, aki itt él, aki ide
kötõdik, céljaink megvalósításá-
hoz tegye hozzá tudását, tapasz-
talatát. Jó szándékkal segítse
munkánkat.

HISZEM, hogy az idei esz-
tendõ nem lesz az önkormányza-
tok, települések fekete éve.

TUDOM, hogy 2004 nem lesz
könnyû év az önkormányzatok
számára sem.

BIZTOS vagyok abban, hogy
összefogással, az itt élõk szor-
galmával, tenni akarásával ered-
ményesen oldjuk meg feladatain-
kat. Az elõttünk álló 2004-es
évben Balatonalmádi gyarapod-
ni fog.

Azért, hogy így legyen, jó
egészséget, boldog új évet, õszin-
te emberi kapcsolatokat kívánok
mindannyiunknak.
Balatonalmádi, 2004. január 5.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 14. hónapról
a Városházán
2003. december

Önkormányzati hírek
December 18-án délelõtt tartotta

2003. évi utolsó ülését Balatonalmádi
Város Képviselõ-testülete, s hogy nem
ünnepi protokollra gyûltek össze teljes
létszámban döntéshozóink, bizonyítja
a napirend. Nem kevesebb, mint húsz
napirendi pont várt megtárgyalásra,
amihez még társult két sürgõsségi
indítvány, valamint egy napirend elõtti
és két napirend utáni felszólalás.

Felber Gyula képviselõ a Városi
Vegyeskar köszönetét tolmácsolta a
jelenlévõknek az elmúlt évben nyújtott
hatékony  segítségükért. Ezt követõen
Pandur Ferenc polgármester tájékoz-
tatója következett a legutóbbi testületi
ülés óta történt eseményekrõl; megtar-
tották az elsõ konzultációt a város
egészségügyi átvilágításával kapcso-
latban, köszöntötték a véradókat. Vá-
rosunkban járt Eggenfelden küldöttsé-
ge, hogy egyeztesse a 2004-es közös
programokat. A Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat sikeres karácsonyi kon-
certet szervezett a Pireus Étteremben.
Balatonfüreden pedig Szita Zoltán
rendõr törzszászlós, a városi rendõr-
kapitányság dolgozója a Balaton-régió
kitüntetését vehette át.

Grúber Sándor rendõrkapitány tá-
vollétében helyettese Ambrus Richárd
r.õrnagy tartott tájékoztatót a város
aktuális közbiztonsági helyzetérõl.
Mint elmondta, a Balaton körül külö-
nös bûnténysorozat, - amely nem ke-
rülte el városunkat sem - tartja izga-
lomban a régió rendõreit: épülõfélben
lévõ házaktól nagy értékû gázkazáno-
kat lopnak. Szervezett bandára utal az
a tény, hogy nyomot sehol sem hagy-
nak – alkalom adtán még fel is takarí-
tanak maguk után – profi módon szere-
lik le a berendezéseket és csak „biz-
tosra mennek”, vagyis alapos felderítés
után törnek be a kiszemelt helyre, és
fantomszerûen tûnnek el. A rendõrség
nyomatékosan kér mindenkit arra,
hogy figyeljen szomszédjaira, az üre-
sen álló házakra, és ha valami szokat-
lan rendellenes dolog történik, tárcsáz-
za a telefonszámukat. 

Képviselõi kérdések megvála-
szolása után a testület  tudomásul vette
a bizottságok tájékoztatóját, csakúgy
mint a lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést. A Képviselõ-testület 2004. évi
munkatervének elõterjesztéséhez Dr.
Szûcs Sándor jegyzõ fûzött szóbeli
kiegészítést, majd a képviselõk ala-
posan, részletekbe menõen elemezték a
tervezetet.

Szó esett az önkormányzati tulajdon
bérleti díjainak egységesítésérõl, a
sportingatlanok hasznosításának egy,
vagy kétfordulós tárgyalásáról. Számos
módosító, illetve kiegészítõ javaslat
hangzott el, amelyeket egyenként bocsá-
tott szavazásra az elnöklõ Pandur Ferenc
polgármester. A vita során kialakult kon-
szenzust mutatja, hogy a végszavazásnál
egyöntetû igen szavazattal fogadta el a
testület a 2004. évi munkatervet.

Korántsem voltak viszont azonos
véleményen képviselõink a negyedik
napirendi pont – az adóügyek – tár-
gyalásakor.

Kérdésként némi zavar mutatkozott
az elõzetesen kiküldött anyagok körül,
majd ennek tisztázása után a képvise-
lõk egymás után adtak hangot vélemé-
nyüknek, amit – bizony nem mindig
csomagoltak ostyába. Az egyik állás-
pont drasztikusnak ítélte az emelése-
ket, és a fokozatosság elvét hiányolta,

ezzel szemben állt a másik vélemény:
az elmúlt évben is leszavazta a testület
az adóemelést és emiatt a város sokat
veszített. Most kényszerhelyzet van,
muszáj meghozni a szükséges dön-
téseket. Elhangzott olyan kijelentés,
mely szerint az indoklások álságosak
és a kurtaxa emelése jó adag cinizmust
mutat. Többen is hangoztatták, hogy a
város mûködtetéséhez, fejlesztéséhez
pénz kell, és ezt jószerivel a helyi adók-
ból kell elõteremteni. Jónak tartották az
elõterjesztést, és bár a döntés lehet fáj-
dalmas, de – véleményük szerint – egy
lépésben kell meghozni. Méltányossá-
got pedig lehet gyakorolni. A vita
összegzését követõen az elhangzott
kiegészítések és javaslatok alapján
került sor egyes paragrafusok módosí-
tására. Volt olyan pont, ahol nem ke-
vesebb, mint négy lehetõség közül
választottak a döntéshozók. Végül a
helyi adókról szóló rendelet módosítá-
sát a testület 10 igen, 3 nem és 1 tartóz-
kodó szavazattal fogadta el. 

Még adóügyeknél tartva hatályon
kívül helyezték a gépjármûadóról szóló
önkormányzati rendeletet, mivel 2004.
január 1-tõl megszûnik az önkor-
mányzatok adómérték megállapítási
joga: egységesen 1.200 Ft lesz a gépjár-
mû minden megkezdett 100 kg tömege
után fizetendõ adó mértéke. Almá-
diban 2004-ben 50%-kal emelkedik a
kötelezõen fizetendõ gépjármûadó.

Az aktualitások sorát a városi
vagyonrendelet módosítása nyitotta
meg, amelyet az elõterjesztõ Dr. Szûcs
Sándor jegyzõ szóbeli kiegészítését
követõen ellenszavazat nélkül fogad-
tak el. 

A helyi lakásépítés- és vásárlásról
szóló rendelet új, most elfogadott vál-
tozata a követelményeként elõírt hely-
benlakás idõtartamát öt évrõl egy évre
csökkentette, a törlesztés futamideje tíz
évrõl öt évre változott. 

Ezt követõen különösebb vita nélkül
született döntés többek között a város
közbiztonsági koncepciójának felülvizs-
gálatáról, 2004. évi közétkeztetési

norma és térítési díjak megállapításáról,
valamint a Balatonalmádi Tennis
Clubbal kötendõ megállapodásról.

Sürgõsségi indítványként került
napirendre Felügyelõ Bizottság létre-
hozása a Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft-ben. Az önkor-
mányzat – mint tulajdonos – részérõl az
elõterjesztés Primmer Istvánnét java-
solta, s a testület – egy közben felme-
rült jelölést elvetve – többségi szava-
zattal ezt jóváhagyta. 

Napirend utáni felszólalásában
Lõrincz Attila bejelentette lemondását
a Vörösberényi Általános Iskola isko-
laszéki megbízásáról, Dr. Hoffmann
Gyöngyi képviselõ asszony pedig a
városi ügyvéd javadalmazásával és az
általa végzett munkával kapcsolatos
kérdését tette fel.

Végül a testület zárt ülésen folytat-
ta munkáját, ahol a városi ingatlanok
értékesítésérõl tárgyaltak, s az alábbi
határozatokat hozták. 

270/2003. (XII.18.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormány-

zatának Képviselõ-testülete a Balaton-
almádi, Baross G. u. 22. sz. alatti 2176
hrsz-ú ingatlan (volt Közösségi Ház)
értékesítésére kiírt pályázati eljárást
- a kedvezõbb ajánlatot tevõ K-PRO-
JECT Ingatlanfejlesztõ Kft.- tõl 2003.
december 17-én érkezett vételi ajánlatát
visszavonó írásos nyilatkozata miatt –
eredménytelennek nyilvánítja.

271/2003. (XII.18.) sz. Öh. 
Balatonalmádi Város Önkormány-

zat Képviselõ - testülete a Balatonal-
mádi, Bajcsy Zs. u. 36-38. sz. alatti
2060/C/1. helyrajzi számú társasházi
ingatlanon található 12 m2 - es garázst
Kiss Lia 8220 Balatonalmádi, Móra
F. u. 5. II. 9. szám alatti lakos részére
240.800,-Ft + 25% ÁFA 60.200,-Ft =
301.000,-Ft, azaz Háromszázegyezer
forintért értékesíti. A vételár kifizetése
a szerzõdés aláírásakor esedékes. 

A nyilvános ülésrõl szóló önkor-
mányzati jegyzõkönyvek a Városhá-
zán és a Könyvtárban megtekinthetõk.

N.F.

KKÖÖNNYYVVEELLÉÉSSII-AADDÓÓ SSZZAAKKÉÉRRTTÕÕII

FFEELLAADDAATTOOKKAATT,, KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEETT

VVÁÁLLLLAALLOOKK

Nemes-Nagy Attila adószakértõ, okl. könyvvizsgáló

Balatonalmádi, Tóth Á. út 11.

Telefon:  88-584-460, 70-3316-326

fax:  88-584-461

IIGGÉÉNNYY SSZZEERRIINNTT TTEELLEEPPHHEELLYYRREE KKIIMMEEGGYYEEKK

VVÁÁLLLLAALLOOMM::

Egyéni vállalkozások, Társaságok,

Nonprofit szervezetek

- könyvelését

- bérszámfejtést, TB-ügyintézést

- adó bevallások, adatszolgáltatások

- gazdasági és pénzügyi tervek elkészítését

- rezsi óradíjak kiszámítását

SSZZEERRZZÕÕDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL
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Sajátos lendületet kapott a bû-
nözés, hiszen egyre több olyan tar-
talmú bejelentés érkezik, amely
szerint õrizetlenül hagyott nya-
ralókat törnek fel. Szerencsére
ezek száma nem éri el a korábbi
évek hasonló idõszakának adatait,
azonban talán az elkövetésük mód-
jából és jellegébõl nagyobb odafi-
gyelést érdemelnek. A legveszé-
lyesebb ezek közül az, amikor a
helyszíni szemle adataiból már
megállapítható, hogy „benn la-
kóról” van szó, azaz olyan hajlék-
talan bûnözõrõl, aki beveszi magát
egy-egy elhagyott nyaralóba, feléli
az ott talált élelmiszereket, és
továbbáll egy következõ nyaraló-
ba. Túl azon, hogy rendkívül nehéz
a felfedezése, hiszen arra gondosan
ügyel, hogy a felületes szemlélõ
számára ne tûnjön fel a betörés, a
másik dolog pedig az, hogy nyil-
ván sorozatról van szó, hiszen az
illetõ mindaddig folytatja tevé-
kenységét, amíg el nem kapjuk.
Persze ezt követõen is meg van a
„szállása” és ellátása, de ezt már
mindannyiunk számára biztonsá-
gos körülmények között kapja
meg. Itt lép be és ezzel az egy adat-
tal is alátámasztható, hogy men-
nyire fontos a polgárõr egyesület
szerepe, hiszen ez a fajta bûnözõ
nem szereti a mozgalmasságot, és
elkerüli azokat a körzeteket, ahol
gyakori az ellenõrzés, és ezzel
együtt nagy a lebukás veszélye is.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
mennyire fontos az is, hogy Önök,
Tisztelt Újságolvasók is nyitott
szemmel járjanak lakókörzetük-
ben, és akár névvel, akár név

nélkül jelezzék felénk, vagy a pol-
gárõrség felé, ha valami gondot,
problémát észlelnek. Még a
konkrét bûncselekmények ismer-
tetése elõtt arról is szeretném
tájékoztatni Önöket, hogy a Pol-
gárõr Egyesülettel közösen meg-
kezdtük, ígéretünknek megfelelõ-
en, azoknak az elsõsorban a pe-
rifériális területen élõ idõs embe-
reknek a feltérképezését, akiknek –
természetesen, ha igénylik – segí-
tünk abban, hogy biztonságosab-
ban érezhessék magukat. 

Ami a konkrét történéseket illeti
három nyaraló feltörés történt,
illetve a Pinkóczi úton egy ven-
déglátóhelyet törtek fel. A Vad-
rózsa utcában elkövetett nyaraló
betörés kilóg abból a sorból,
amirõl a bevezetõben írtam. Itt
egyértelmû, hogy az értékek
megszerzése volt az elkövetõ
szándéka. A Kisberényi úton az
egyik lakásból nagy mennyiségû
égetett szeszt vittek el, továbbá az
egyik általános iskolából egy
kerékpárt tulajdonítottak el. Nem
kerülte el városunkat most sem a
kábítószer, bár ennek gyökerei
kicsit messzebbre nyúlnak, de a
helyi érintettek nemcsak hasz-
nálták, hanem terjesztették is
baráti körükben a tiltott szert. Ez
utóbbi ügyben még messze
vagyunk a nyomozás végétõl, és
ahogy az már sajnos lenni szokott
az ilyen ügyekben, ahogyan halad
elõre a nyomozás, egyre több és
több érintettre derül fény. (A
bevezetõben szóltam a betörések-
rõl, illetve arról, hogy az ellenük
folytatott „harc” nem lehet egy-

szereplõs, azaz nemcsak kizárólag
rendõrségi probléma), azt hiszem
e bûncselekmény-fajtánál is csak
akkor lehetünk eredményesek, és
akadályozhatjuk meg, hogy fiatal-
jaink egyre nagyobb mértékben
rabjaivá váljanak a szörnyû anyag-
nak, ha összefogunk és mindenki a
maga területén tesz a drog ter-
jedése ellen. Tudom, és biztos
vagyok abban is, hogy van egy
határ, amikor már elsõsorban or-
vosi a probléma, azonban az idáig
vezetõ út bármelyik állomásánál
lehetõség van a közbelépésre, a
segítõ kéz nyújtására. Alap-
vetõnek ítélem a szülõi fele-
lõsséget, amikor is nem feltétlen a
titkolódzás, az események csalá-
don belül tartása a legszeren-
csésebb. Egy orvos, egy pszi-
chológus talán többet segíthet. 

Néhány napja járunk bent az
igazi télben, és máris számos
negatív tapasztalattal gazdagod-
tunk a közlekedés területén. A
médiában, így ebben az újságban
is sokan és sokszor elmondták
már, hogy milyen komoly gondot
okozhat egy felkészületlen gépjár-
mû és természetesen a vezetõje is,
mégis sorozatban szembesülünk
olyan balesetekkel, ahol a jármû
még nyári gumikkal közlekedik a
jeges úton, vagy a vezetõ nem az
út és látási viszonyoknak megfele-
lõen választotta meg a sebességét.
Ennek a következménye aztán
szinte minden úton lévõt sújt,
hiszen nem egyszer kell fontos
fõutakat hosszú órákra részlege-
sen vagy teljesen lezárni a forga-
lom elõl. Néhány nappal ezelõtt
tanácskozott a téli felkészülésrõl a
helyi védelmi bizottság, amely
tanácskozásnak legfõbb követ-
keztetése az lehet, hogy minden-
kinek jobban fel kell készülnie a
várható szélsõséges idõjárási
körülményekre annak érdekében,
hogy ne kerülhessen ilyen hely-
zetbe, és fõleg ne okozzon másnak
kellemetlenségeket. Kérem, ve-
gyék komolyan e figyelmeztetõ
sorokat! 

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

A BAKSAI AUTÓSISKOLA
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván

Személyautó, motorkerékpár,
segédmotoros kerékpár, jogosítvány megszerzésére

tanfolyam indul január 12-én.
Kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel, diákoknak kedvezmény.

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

Tisztelt Szerkesztõség!

Kérjük az alábbi közlemény szíves
közreadását a lakosság tájékoz-
tatására.

Életükre és munkájukra Isteni
áldást kérve,

Tisztelettel:
Balatonalmádi – Vörösberény,

2003. december 23.
Szalay Szilárd, ref. lelkész

Közvélemény a
Vörösberényi

református temetõrõl.

Többen érdeklõdtek a református
temetõben végzett munkálatokról.
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõ-
ket, hogy a temetõben nem szemét-
lerakás folyik, ám a Vörösberényi
temetõnk fõ problémája tényleg a
szemét.

Sajnos, számos ismeretlen ember a
szemetét nagy elõszeretettel rakja le
a temetõ területén. Mindenekelõtt
kérjük a lakosság támogatását, ilyet
látva szóljanak rá az illetõre, illetve
rendszámot feljegyezve jelentsék az
illetékeseknek, akik hivatalból el
fognak járni az illetõ ellen. Úgy vél-
jük, közérdek a temetõ tisztán tar-
tása.

Mivel a temetõ az elmúlt évtize-
dekben túlterhelt volt, a már beteme-
tett részekben utakról gondoskodás
nem történt. Így a református rész
teherautóval megközelíthetetlen, és
nehezen takarítható. Ezért az ér-
vényes rendezési tervnek megfelelõ-
en megkezdtük a még szabad részen
egy belsõ út kialakítását. A tervet
annyiban módosítottuk, hogy a rava-
talozótól az Erkel utca felé kijelölt
utat egy kanyarral a régi ravatalozó
felé tovább vittük, hogy egy szemét-
hordó teherautó tudjon majd mozog-
ni, és el tudja vinni a késõbb e terü-
leten képzõdõ szemetet. Útalapba
építési törmeléket rakattunk, gaz-
daságossági szempont tette ezt indo-
kolttá. Az útalap kialakítása folya-
matban van – tavasszal a terepen fog-
juk korrigálni és folytatni a munkála-
tokat, melyek jelenleg még nincse-
nek befejezve.

Minden érdeklõdõnek szíves fel-
világosítást nyújt a református lel-
kész a Lelkészi Hivatalban. E célra
történõ adományok és munkafela-
jánlások szervezése is itt történik.
Minden eddigi segítséget köszönve,
megértõ támogatást kérve, tisztelet-
tel:

Szalay Szilárd
református lelkész.
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Már megint újév van. Nemrég még nyár volt, most már meg sem merem
számolni, hány réteg ruha van rajtam, hogy ne fázzak. 

De a lényeg, hogy már megint újév van. A kétezernegyedik. Régi közhely:
valami véget ért, s valami új kezdõdik. Tegyünk tehát fogadalmat, hogy tény-
leg valami új kezdõdjön! 

Pár év tapasztalata is elegendõ ahhoz, hogy tudjam, valami olyat kell
ilyenkor megfogadni, ami teljesíthetõ, mert tavaly is elterveztem, hogy lefo-
gyok vagy 20 kilót, de még a felét sem sikerült betartanom, így meg hogy szá-
molok el a lelkiismeretemmel?!

Mert bizony nem szeretnék hazudni neki. Manapság úgyis mindenki
hazudik, elsõször saját magának, aztán meg másoknak. Elferdítik a valóságot,
s a maguk igazára alakítják a körülményeket. Ezért létezik több, sõt rengeteg
igazság, s ember legyen a talpán, aki kiigazodik a vélemények és magyaráza-
tok útvesztõjében. Ezért szeretnék valami olyasmit megfogadni újévkor, amit
be tudok, be akarok és be is fogok tartani, hogy legalább a saját lelkiis-
meretemhez maradjak õszinte. Hátha ragadós lesz a dolog, és mások is rájön-
nek arra, egyszerûbb nyíltan vállalni a tényeket, mint bonyolult történeteket
kitalálva kifordítani önmagából a valóságot. 

Õszinteség. Én ezt fogadtam meg 2004-ben. Remélem, sokan lesznek, akik
követik a példámat. Vincze Eszter

ÚJÉVI FOGADALOM Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat
Balatonalmádi csoportja

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi Csoportja szeretet-
tel kíván Isten áldását kérve, minden adományozónak és a segítségre
szorulónak kegyelmekben, egészségben gazdag boldog újévet!

Raktárunk illetve elosztóhelyünk a Vörösberényi Katolikus
plébánián van. Minden csütörtökön 15-17 óráig az adományozókat
fogadjuk, és a rászorulókat várjuk. Ezúton szeretnénk megköszönni az
adományokat, minden nagylelkû és áldozatkész adományozónak.
Kaptunk hagyatékból bútorokat, ruhákat, használati cikkeket, gyûjtöt-
tünk kerékpárokat a – Kozma Imre atya felhívására – határon túli ma-
gyaroknak. Sajnos kevés a munkatársunk. Kénytelenek vagyunk téli
szünetet tartani, legközelebb 2004. február 5-én tudunk nyitni. Kérjük,
aki úgy érzi, hogy ebben a munkában szeretne, tudna segíteni, keressen
meg bennünket.

Öhlmann Péter Balatonalmádi, Vörösmarty u. 5/b. tel: 88/430-737
Kertész Gabriella Balatonalmádi, Polgármesteri Hivatal tel: 88/438-443

Jelszavunk: A hit védelme, a rászorulók megsegítése!

MMSZ Balatonalmádi Csoportja

Keresztény bál
Minden kedves érdeklõdõt várunk 2004. január 17-én, szombaton,

19.00 órakor kezdõdõ Keresztény bálba, a Pannónia Kulturális Központban.
Zene: Swing-Swing Együttes.

Örömmel tettem eleget a lengyel mûvészek ünnepi koncertjére szóló
meghívásnak. Annál is inkább, mivel a Balatonalmádiban élõ lengyelek több-
ségéhez baráti szálak fûznek. Az ünnepi koncertre december 12-én, a Pireus
Étteremben került sor, és délután négy órakor már zsúfolásig megtelt a
vendéglõ nagyterme. Belépésemkor rögtön feltûnt Jozef Broda zenemûvész,
méretes szakállával, aki Wislaban – a szeptemberi lengyelországi zarándokút

helyszínén, melyrõl Károly Bozsena már beszámolt az Új Almádi Újság
novemberi számában – vezetett bennünket nagy szeretettel a hegy tetején lévõ
gyönyörû fatemplomba, egy ünnepi misére. 

Kedvesen üdvözölt, s bár szavait nem értettem, mosolygó szemei minden-
nél többet mondtak. Örömünkre itt volt még páter Henryk Kurski szalézi
szerzetes atya is, aki Czestochowaban kalauzolt bennünket az 500 éves
kolostor ódon falai között. Amikor a karácsonyi koncert rövid idõ múlva
elkezdõdött, Jozef Broda lengyelül mondta el, hogy mit fogunk hallani. Az
emberi szeretetrõl beszélt, amely a karácsony lényege mindenütt a világon.

A kézzel simogatni kell, nem verekedni, fájdalmat okozni embertár-
sainknak. Ezután elõvette hegyi kürtjét – amely alig fért el a teremben:
legalább 3 m hosszú volt – és amikor megfújta, fantasztikusélményben volt
részünk. Ezt a kürtöt megszólaltatta otthonában, Iszlababan is; akkor csak úgy
visszhangzottak tõle a környezõ hegyek. A kürt hangjai után Janusz Kohut
mûvészi zongorajátékát élvezhettük. Közben Jozef Broda különféle apró
sípokból, viráglevélbõl csalt ki csodálatos hangokat, miközben gyönyörûen
énekelt Kurski atyával együtt.

Csak ültünk és valahogy nem akaródzott hazamenni akkor sem, amikor a
koncert végetért.

Köszönöm, köszönjük a csodát! Patkásné Hasznos Zsuzsanna

Karácsony - Mindenkinek!

Amikor Advent idején mindenki készül és vár az ünnepre, amikor egymás-
nak ajándékokkal kedveskedve próbáljuk kifejezni szeretetünket, mert a kis-
ded Jézus születésének ünnepére készülünk, akkor jó, ha kicsit magunkba
szállnunk, a lelkünk tiszta, érintetlen mélyébe. Megállunk egy kis idõre, meg-
fogjuk egymás kezét, mindenkiét és úgy kívánunk áldott, békés Karácsonyt,
elfeledve minden viszályt, békétlenséget, felülemelkedve a hétköznapokon.

Talán apróságnak tûnik az a szerény igyekezet, mellyel a város civil
szervezetei és az önzetlen önkéntes segítõk betlehemi élõképpel és szeretet-
vendégséggel ajándékozzák meg Almádi apraját s nagyját. Így volt ez decem-
ber 21-én is, immár harmadik alkalommal, a Városháza téren, a szépen
díszített karácsonyfa elõtt.

Köszönet illeti ezért Szabó János plébánost, Steinbach József tiszteletest,
Isó Zoltán lelkészt, az ihletett, szép szavakért, Lang Rudit és Dani fiát a
mondókáikért, a berényi Népdalkört karácsonyi dalaiért, a NABE, a
Lovasegylet, a Társalgókör tagjait és az önkénteseket, szíves szolgálatukért.

Hozzon az Úr mindnyájunknak Boldog Új Esztendõt és sok szép közös ünnepet.
Boros László

Lengyel karácsonyi koncert

A képen jobbról: Jozef Broda, Janusz Kohut, páter Henryk Kurski



2004 - JANUÁR 7

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

VÖRÖSBERÉNYI „FÁBIÁN JÓZSEF” KERTBARÁTKÖR

2003. dec.1. Városunk egy évvel a választás után.
E. a: Pandur Ferenc, polgármester.
A polgármester úr ismertette a költségvetés helyzetét, bevételeket, kiadá-

sokat, a tervezett beruházásokat, ingatlanok értékesítését. Az intézmények,
iskolák, óvodák, játszóterek helyzetét, a kerékpárút befejezését. A strandokkal
kapcsolatos terveket, a szemétszállítás megoldását. A tagság részérõl sok
közérdekû kérdés hangzott el, amire a polgármester úr a lehetõséget figyelem-
be véve kielégítõ választ adott.

2003. dec.15. Ünnepi közgyûlés – „karácsonyi elõzetes”.
Szervezõ: Lefler Endre, elnökhelyettes.
A „Karácsonyi elõzetes” ünnepélyen Steinbach József református lelkész

úr megemlékezése Jézus születésérõl ünnepi hangulatot nyújtott a tagságnak.
Közremûködtek a Vörösberényi Iskola tanulói és a Vörösberényi Népdalkör.
Ezúton köszönjük meg a Tiszteletes úrnak és minden szereplõnek, hogy
emlékezetessé tették a 2003. év karácsonyát.

A Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
2004. január és februári programja:
Január 5-én 18 óra. Újévi köszöntõ – beszámoló az elmúlt évrõl.
E. a: Bucsku Péterné, Horváth József.
Január 19-én 18 óra. Aktuális pincemunkák – borkezelés.
E.a: Czucsor Sándor.
Február 16-án 18 óra Szõlõk, gyümölcsfák metszése, telepítése, faj-

taválasztás.
E. a: Scher József

BALATONALMÁDI KERTBARÁTKÖR:

2003. dec.9. Önkormányzati elõadás.
E. a: Pandur Ferenc polgármester, Grúber Sándor rendõrkapitány, a pol-

gárõrség részérõl Hansági Endre. A polgármester úr ismertette a választás
utáni egy év munkáit. (Az ismertetõ azonos a Vörösberényi Kertbarátkörben
elhangzottakat) Grúber Sándor rendõrkapitány ismertette a bûncselekmények
fajtáit. Az új épületekben felszerelt berendezéseket szakszerûen leszerelik és
ezzel komoly károkat, okoznak a tulajdonosnak. A lakás betöréseknek fõleg
mûszaki cikkeket tulajdonítanak el. Említette a bolti és strandi lopásokat,
kocsi feltöréseket. Felhívta a tagság figyelmét, ha bármilyen gyanús mozgást
észlelnek, jelezzék a rendõrség felé. Megemlítette a polgárõrség munkáját,
ami nagy segítség számukra. Hansági Endre polgárõr is a munkájuk során
történt esetekrõl beszélt.

2003. dec. 23. Féléves beszámoló, évzáró. A 2004. I. féléves munkaterv
megbeszélése.

A Balatonalmádi Kertbarátkör 2004. januári és februári programja:
Január 13. Egészségünk védelméért.
E. a: Dr. Szántó Józsefné Kerényi Mária.
Vegyes ügyek.
Január 27. Egészséges életmód.
E. a: Dr. Szántó Józsefné Kerényi Mária.
Február 10. Komposzt helyes elõkészítése és tárolása.
E. a: Boda Zsuzsanna
Február 24. Metszési bemutató. Kihelyezett összejövetel.
Felelõs: Magda Balázs
Február 28. Farsangi bál.
Felelõs: Magda Balázs és Nagy József.

Kertbarátköri foglalkozások ideje:
Minden hónap második és negyedik kedden 18 órakor, PANNÓNIA

Kulturális Központ (6-os szobában). Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Célunk: A barátság és egymás iránti tisztelet.

Ismereteink bõvítése.
Politikamentes Kertbarátkör!

Farkas István
Kertbarátkör elnöke

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

Morzsák és szilánkok
Laci bácsi tenisziskolája életébõl

Egy éves hallgatás de nem tétlenség után, újból bebocsátást kérnék az
öreghegyi tenisziskola csemetéi az Almádi teniszélet „rácsos” kapuján. Miért
nem lehetett hallani rólunk? Azért, mert 2002-ig töretlen egészségi állapotom
megrendült, és ha már jött egy baj, újabb villámok jelentkeztek kéretlenül a
derültnek vélt égbõl. Túl vagyok rajta!? (Remélem…), és most folytatom a
Bíró János mesteredzõ emlékére rendezendõ tömegsport-versenyek
szervezését. Igaz, most már csak egy pályán, mert a Váci Iskola megszüntette
szakkörvezetõi megbízásomat azzal, hogy egy kézbe akarja adni az iskolai
teniszoktatást. 

Õszintén kívánom, hogy az az egy kéz elég legyen az elért eredmények
tartásához, esetleges továbbképzéséhez! (1999-ben 2-3 gyerekkel kezdtem,
2002-ben 20-25 volt a szakköri tagok száma. 1999 elõtt nem hallottam szak-
köri tenisz-versenyekrõl 1999-tõl évi 10-20 versenyt rendeztünk a gyerekek
örömére. Ha megjelentünk más szervek által rendezett eseményeken: PLD.
Diák-olimpia, korosztályos megye-bajnokság stb., a benevezett versenyzõk
50-60%-át a VÁCIS szakkörösök tették ki; s ha már ott voltak, a helyezések
jórészét is megszerezték. Még mindig zárójelben jegyzem meg, hogy a 4 év
alatt nem tudtunk volna közel száz tömegcsoport versenyt rendezni, ha a helyi
önkormányzati képviselõk nem támogatták volna képviselõi keretükbõl ez
eredményeket. KÖSZÖNET ÉRTE! Köszönet továbbá az almádiban élõ fes-
tõmûvészeknek, akik értékes alkotásokkal jutalmazták a legjobbakat! … és a
zárszámadásból „nem maradhat ki a BÍRÓ CSALÁD, hiszen majd 150 ezer
Ft-tal támogatták évente a Bíró János mesteredzõ emlékére rendezett
versenyeket.) 

Tömegsport-versenyek rendezésére a másik lehetõség az Õsparki pályán
lehetett volna. A helyi tenisz-klubnak, mint tisztességbeli tag többször is fela-
jánlottam utánpótlás-nevelõ és tömegsport rendezvényeket segítõ munkámat,
de még nem éltek vele…

…így hát maradt az ÖREGHEGYI egy pálya, ahol, ha tömegsportot nem
is, de a teniszt áhítattal szeretõ gyermekeket, felnõtteket lehet arra „ingerel-
ni”, hogy mozogjanak, játszanak, sportszerûen versengjenek egymással
egészségük érdekében, valamint szeretteik örömére. Itt tartunk most!
Következzék egy kis MORZSA az egy év építkezése „gyümölcsként”. A
szeretet ünnepe jegyében BÍRÓ JÁNOS mesteredzõ emlékére rendezett mini-
tenisz versenyen gyûlt egybe a kis csapat. 

Eredmények: A kezdõ csoport elsõ felmérõ versenye: 
Arany fokozatot értek el: Szekeres Dávid, Kovács Botond, Herendi Áron
Bronz fokozatot kapott: Tira Klaudia 
Haladó csoport: 1. Tóth Bianka, 2. Herendi Patrik, 3. Kovács Márk
Köszönetet mondunk a Györgyi Dénes Iskola igazgatójának, hogy

lehetõséget biztosított a felkészülésre, illetve a verseny lebonyolítására. Ez az
esemény a téli szünet hasznos idõtöltésének színtere volt! 

KEDVES MINDNYÁJUKNAK EGÉSZSÉGGEL ÁLDOTT ÚJ
ESZTENDÖT KÍVÁN:

Varga Laci bácsi
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Karácsonyi ajándék a városnak
Veszeli Lajos akvarelljei Vörösberényben

Vörösberény dicsérete. Ez a címe annak a
kiállításnak, ami december 20-án nyílt meg a
vörösberényi kultúrházban, és amelyen 22
akvarell szerepel, az alkotó, Veszeli Lajos
szûkebb hazájának bemutatásaként. Az
adventet záró alkalmat karácsonyi ajándékul
kaptuk a mûvésztõl. 

A megnyitó ünnepélyen a köszöntõt dr. Tóth
József háziorvos mondta, akinek meleg hangú
szavai vallottak a mûvészrõl és látható mûvérõl.
Megnyitót Csomai Géza, volt önkormányzati

képviselõ mondott, aki a mûvész barátjaként
vallott Vörösberényrõl, s méltatta Veszeli Lajos
a településhez való kötõdését. Az ünnepi alkal-
mon szép énekkel mûködött közre a Vörös-
berényi Templomi Énekkar kamarakórusa
Cservenyák Judit vezetésével. Szép verseket is
hallottunk: Mórocz Vera Mészáros Éva Állj
meg egy pillanatra, Horváth Andrea Túrmezei
Erzsébet Adventi ház, Krémer Viktória pedig a
Karácsony elõtt címû verset mondta el. Az
esemény hatalmas közönséget vonzott, bátran
mondhatjuk, hogy ilyen kulturális alkalmakkor
ennyi embert még nem láttunk. A berényi asszo-
nyok kitettek magukért a vendéglátás gazdag-
ságával és bõségével, mellyel kimutatták sze-
retetüket a mûvész iránt.

A bemutató meglepetés a tekintetben, hogy a
nagy, drámai festmények helyett kivétel nélkül
vízfestményeket állít a nézõ elé. Olyan mûfajú
és technikájú képeket, melyek alkata a tar-
talomtól függetlenül is különleges.

A „képanyag” újdonsága elsõsorban abban
van, hogy – Veszelinél legalábbis – mûfaji
ritkaság, s ha ez így van, az idõleges mûfaj-
váltásnak nagy okának kell lennie, amelyet a

kiállítás egységes tematikumában kell keres-
nünk.

Veszeli Lajos – koncepciójához híven –
minden képén Vörösberényt jeleníti meg,
méghozzá mikro- és makrokozmikus mérték-
ben, s a táj „tárgyainak” lebegõ jelzésével
szuggesztíven varázsolja a nézõ elé a patinás
település szellemét. Ez pedig azért lehetséges,
mivel ezek a részletek különbözõ jelentésû, de
egységes képét adják a lakhely szeretett
vidékének.

Felvetõdik a kérdés, milyen az erre az alka-
lomra készült látványvilág megjelenítésének
módja? Mindenekelõtt három táji elem, a két
templom, a „falusi” részletek és a fõszereplõ
vagy háttér-szerepû Balaton témaként való
szerepeltetése. Ezeket festõnk leheletszerû
mozdulattal „viszi fel” az alapra, sokféle for-
mában. Az „Évszázadok” címû képen a két
templom dominál, a „Vöröskõ lépcsõ”-n a
szimbolikus erõdtemplom a kép közepére
került, de még további öt vízfestmény hordoz-
za ezeket a jelentõs „épületeket”. Kom-
munikációs telitalálat, hogy a megidézett rész-
letek a belterjes közönség számára ismerõsek,
egyesek számára mintegy belakottak, így a
közönség gyakorlatilag otthonosan mozog a
kiállítótérben. Sok más mellett ilyen a „Csomai
néni kútja”, vagy a „Délutáni csend”, hogy csak
néhányat említsek közülük. De még az olyan,
nem kifejezett konkrétsággal megjelenõ
„tájtémák” is ezt az ismertséget sugallják, mint
a „Völgyben”, a „Berényi mandulás” vagy a
„Várhegy tövében”.

A Balaton, mint sok helyütt jelenlévõ tér-
alkotó tényezõ jellegzetes szereplõje a

képeknek. Hol elõ és háttér egyaránt (Holt-
ágban, Mólólesen, Öbölben, Itt felejtve), hol
tájékozódási keret (Nyárváge). Veszeli képei
tanúsága szerint nem andalog a parton, hanem
együtt él vele.

Van ennek a kiállításnak néhány darabja,
amely „csak” távlatosan kötõdik Vörösbe-
rényhez. Ilyen például a „Történelmünk” címû
alkotás, melynek elõterét azaz a képfelület nagy
részét kompozíciós szerepû villanyoszlopok és
egy központi helyû fenyõfa tölti meg, s csak a
háttérben tûnik fel az erõdtemplom „kirajzolt”
kontúrja. A tájképi ihletésû képek sem par exel-
lece akvarellek, legfeljebb ha technikailag azok
(Ösvényen, Fények a mandulák között). Más-
kor, éppen fordítva, a konkrét tárgyi kötõdésû
vízfestmények kitapintható gondolati asszociá-
ciót hordoznak. Egyik legszebb példája ennek
a „Párbeszéd”, melynek vizuális érvénye a két
templom felekezetközi „társalgását” idézi.

Veszeli ajándékkiállítása esztétikai csúcs-
teljesítmény. Az alkotója rangját jelzi, hogy
képszerkesztõ elveit csak nagy üggyel-bajjal
tudjuk tetten érni, s ha mégis, igyekezetünk
nem egyszer akkor is sikertelennek bizonyul.
Veszeli kiállított akvarelljeit varázslatos
megfejthetetlenség kíséri, s legfeljebb a
csodálat vagy az empatikus lelkesedés hangja
lehet a válasz erre a mûvészeti „kalandra”. A
vízfestés látszólag könnyû technikája hallat-
lan kézi biztonságot követel. Egy rossz moz-
dulat a képegész szempontjából „végzetes”
lehet, a hiba itt kizárt. Az „Indulásra várva”
nagy zöld foltja mellett válik igazán élõvé a
többi részlet haloványsága, leheletszerû
„vékonysága”, amely így teszi egésszé a kom-
pozíciót. A képek sokszor végletesen eltérõ
formai elemei érlelik szervessé a mûdarabot, a
többi mellett például a „Rozsda színben
Tobrukban” címûn, ahol kis méretben is tel-
jessé válik a Balaton-jelenség százjelentésû
igézete.

Ezt a képalkotói törvényszerûséget szemlél-
teti – bár szolidabban – a „Völgyben” meg-
kapóan élõ kék hegyoldala, csaknem minden
mást kizáró dominanciája. A kék szín festõien
uralkodik el a „Fények a mandulák között” címû
munkán. Egy szín sokféle árnyalatban – ez
lehetne a mû mottója. Ez a gyönyörû kollekció
legsötétebb darabja.

Veszeli Lajos sajátjaként tudja magáénak az
akvarell technikát. Ezzel a számára univerzális
módszerrel mindent képes elmondani, ami
célkitûzése volt. Mintegy a hangulatos kiál-
lítóteret is bezárandó felidézzük a „Csend a
völgyben” címû képet, amelyet az egész kiál-
lítás összefoglalásának tekintünk: elõtérben a
kék(!) facsoport, a háttér völgyében pedig –
„személyazonosító” rekvizitumként – a kel-
lékek: a virtuózan megjelenített város,
melynek lakói nevében megköszönjük a kiál-
lítást. 

Szelényi Pál 

„Vörösberény dícsérete“ Veszeli Lajos festõmûvész adventzáró akvarell-kiállításának megnyitója.
Fotó: Durst László
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A part és a körtefa
Közel négy évtized jóindulatúan leplezõ

fátylát fellebbentve Almádiba visz az
emlékezet, felhõtlen gyermekkorom kedves
színterére.

Ma kempingnek mondanánk – akkor még
sátortábor volt –, ahol nyaranta édesanyám
mellett (õ volt a gondnok) ott lábatlankodtam
öcsémmel, és ha kellett, nagyanyámmal ürít-
gettük a szemétkosarakat. Különtettük a sörös-
és bambis üvegeket, aztán nagyot pörgettünk a
kosáron, hadd nyikorogjon egyre lassuló ütem-
ben. A flaskák jó bevételi forrásnak bizonyul-
tak: szinte naponta vehettünk belõlük fagyit,
sütit. Meg konzerv halászlét, amit a tábor köze-
pén talán ma is álló kõépületben, afféle nyitott
konyhában az öreg drótostót keserves munkájá-
val befoltozott láboskában megmelegítettünk.
Tettük ezt egészen addig, míg valamelyik
távozó táborlakó oda nem ajándékozta nekünk
damilját a horgokkal. Bot persze már nem
dukált hozzá, de ezt egy cseppet sem bántuk,
hiszen egy kõhajtásnyira susogott tõlünk a nád.
Az erre legalkalmasabbat kivágva kész is volt a
pecabot. Így sétáltunk át a partra, melyet a vasút
és a 71-es fõút metszett el a civilizációtól.
Kisebb csapások, ösvények vezettek át rajta, s
ha óvatlanul léptünk, csakhamar bokáig sül-
lyedtünk a mocsárban, ahonnan olykor fel-
hõként gomolyogtak elõ a szúnyogok. A parton
aztán a lehetõ legnagyobb komolysággal nek-
iálltunk a kenyérkereset második fázisának, a
horgászásnak. Nem tagadom, meglestük a
pipafüstbe burkolódzó öregeket, akik ugyan
semmit sem szóltak, legfeljebb a csókolomra
mordultak egyet. Gilisztát, kukoricát, paprikás
kenyeret használtunk, s ha bevetettük a horgot,
pár perc múlva már rándult is az úszó, s a fic-
kándozó keszeget nagy örömmel tettük
homokozó vödrünkbe. Volt idõnk, s ha ritkáb-
ban jött a halacska, hát csibort fogtunk, néztük
megdöbbenve a kisbéka haláltusáját, amint egy
termetes sikló egészben próbálta elnyelni.
Olykor szétmorzsoltuk a bambusz pelyhesedõ
fejét, s bámultuk, miként szállnak alá a kis ejtõ-
ernyõk. Nem nagyon beszéltünk, s a csöndet
meghálálta a környezet: elõjöttek a vadkacsák
- maguk mögött sorba állított kicsinyeikkel; le-
lecsapott a sirály, s már a levegõben is volt,
miközben tehetetlenül vergõdött csõrében az
áldozatul esett hal. A béke szigete volt a part.
Fürdõzõk nemigen jártak arra, mert a meder
tele volt pengeéles kövekkel, s könnyen
kihasította az óvatlan lábát. Egyszer történt
meg, hogy egy termetes teherautó – Isten tudja,
hogyan hasított utat magának a sáson, nádon,
zsombékon keresztül – bukkant fel óriásál-
latként, s a platóról leugráló orosz katonák
fegyvert, ruházatot pillanatok alatt eldobálva
már vetették is magukat a hûs hullámokba. Úsz-
tak egyet, aztán távoztak, ahogy jöttek. Az
ösvény azonban maradt, amit felfedeztek az
elsõ külföldi turisták, a csehszlovákok. Azzal is
spóroltak, hogy itt ütöttek sátrat. Afféle nomád-
ként nem nagyon igényelték sem a folyóvizet,
sem a vécét. Lassan kisebb tábort irtottak
maguk körül, amit aztán nagyanyám nem na-
gyon engedett, s igyekezett a vadkempingezési
költségeket behajtani, hogy azzal is a tanácsi
költségvetés bevételét gyarapítsa. Persze nem
nagyon volt ínyükre a komfort nélküli placcért
fizetni, s ha tehették, elbújtak a nádasba, s csak
akkor merészkedtek elõ, ha mi már a halakat
beleztük, forgattuk a paprikás lisztben, s faltuk
föl. Este azért nagyanyánkat visszakísértük, aki
az alábbi kis versikével próbálta behajtani a
behajthatót:

„Tityityi, totyityi, igyes
muszi platyityi”

A mûfordítási jogdíjat nem igényelve ez
nagyjából azt jelenti, hogy hiába totyogsz, itt
fizetni kell. Ezzel aztán engedett a jég, õsz
nagyanyám össze-vissza ölelgették, bennünket
pedig minden jóval elhalmoztak. Hja kérem,
nagy dolog az anyanyelvûség! A hír persze
szájról szájra szállt, s onnantól özönlöttek a prá-
gai, olomuci és padovicei turisták. Apám
Pozsonyból kitelepített magyarként jól bírta a
nyelvüket, s az esti tábortûznél elbeszélgetett
velük. Innentõl mi már nem is hittünk annak,
hogy odaát nem szeretik a magyarokat. Sõt: a
hatvannyolcas forradalom alatt olyan ember-
ségesen bántunk az itt maradottakkal, hogy azt
soha sem feledték.

Volt ennek a tábornak egy – a természet által
megnyomorított – vadkörtefája. Három ága
volt, amit aztán a gyermekszellem motor-
kerékpárrá varázsolt. Pusztán egy spárga, egy
keresztbe vetett fadarab kellett a kormánynak,
hátulra egy skatulya csomagtartónak. S utaz-
tunk. Brümmögve-berregve néztük az elsuhanó
tájat. Az állomások nevét a rendszámtáblák
adták. Ki törõdött vele, hogy Praha után egybõl
Kosice következett, vagy éppen Pardubice? A
fa körül táborozók talán megsejtették, kik ezek
a soványka kis vándorok, s ha sztenderre állí-
tottuk a motort, lehevertünk az árnyékba, igazi
turistatársként üdvözöltek bennünket, s az
akkori szokásnak megfelelõen megkínáltak
szerény kis ebédjükbõl minket. Az öreg körte-
fa éveken át kedvenc jármûvünk volt, s ha meg-
tértünk a horgászásból, máris nyergébe pattan-
tunk, s zúgtunk a széllel szemben. Miénk volt a
tér és az idõ, s ez utóbbi múlását csak a hegy
mögé bukó nap jelezte. Másnap újra kezdõdött
minden elölrõl. Vágyaink és a valóság egybe-
folytak, s nem kerestük a magyarázatot.

Nemrég ismét a tábor elõtt autóztam el.
Megálltam, hátha él még a körtefa, meg a
cseresznyefák, a meggyfák, amelyek szá-
munkra a napi csemegét jelentették, nagy-
anyámnak a jövõt: ezekbõl fõzött be télire, s
bontogattuk nagy örömmel téli estéken a kály-
ha mellett. Ma már nincs egyik sem, s túlnan is
csak a focipálya, a lottótelep, a mérnökök által
szépen kimért part. Üres minden. Hiányzik
belõle valami. Egy azonban megvigasztalt,
miközben visszazökkentem kocsimba: ami
nincs, ami hiányzik, az csak a látszat, mert a
part zsongása, a nádas suhogása, a halak csob-
banása, a víz ütemes csapkodása, amint partot
ének hullámai, mind itt vannak bennem...

A sors úgy hozta, hogy megint arra jártam,
s felnõtt fejjel kellett átélnem Boka János
döbbenetét. A tábornok – miután kisbetûs
nemecsek ernõ értelmetlen élet-áldozatának
tanúja volt – Janótól, a Pál utcai telep õrétõl
tudta meg, hogy a grundot felássák, építenek
fundamentom, arra nagy bérház… Effélét lát-
tam én is: magas palánk a kerítés mentén, belül
óriási földhányás, künn meg a büszke tábla,
amely valaminek az eltûntét hirdeti.

Becsuktam az ajtót, leengedtem az ablakot,
és lazítottam egyet nyakkendõmön. Az ördög
érti: egész nap nem szorított…

Zatkalik András 

A Karácsony elõtti advent lélekmelegítõ és
emlékezetes mûvészi eseménye volt Veszeli Lajos fes-
tõmûvész vörösberényi kiállítása. Mondhatnánk akár azt
is, hogy hazaért - de mindig itthon volt és van, amikor a
szükség úgy kívánja. Kisberényi úton lévõ tuszkulánuma
már akkor zarándokhely lett, amikor Balatonalmádi még
nagyközség volt és az utókornak majd jókora már-
ványtáblát kell arra a rusztikus szépségû nádfedeles
kulipintyóra tétetni, hogy minden fontosabb eseményt
felsorolhassanak. Kezdjük talán a Veszprém Megyei
Napló esztétikai megújításával a 70-es évek végén, az Új
Almádi Újság megalapításával, a várossá válás kezdemé-
nyezésével, a kulturális élet fellendítésével, az ifjú
alkotók felkarolásával, a Part címû melléklet megálmo-
dásával, a Balatoni Biennálé újraélesztésével, a Jóra
Összeesküvõk Társaságával és Új Balaton létrehozásá-
val. Folytathatnánk azokkal a végtelen vitákkal, ame-
lyeket minden valamirevaló emberrel folytatott kora
reggeltõl késõ éjszakáig (illetve másnap hajnalig!) a
Sarkosban, a Miki Büfében, a Sankónál, a piacon, a
városházán, a gimnáziumban és a templom elõtt…
Befejezni meg nem lehet, mert Lajos egyre újabb  kis
csodákat produkál, mint például ez a vörösberényi kiál-
lítás, amikor kizárólag akvarellekkel lép  barátai és
tisztelõi elé.

Egyszer arra kellett rádöbbennem valahol Brüsszel és
Frankfurt között, hogy korábban már összeismerkedtünk,
mert ugyanazokat az építõtábori kalandokat mesélgettük
a Walesbõl hazafelé nyargaló autóban. Másodjára azon-
ban jobban megismerhettem, itthon Balatonalmádiban,
ahol róla mintáztam a befogadás fõbb stációit. Gyüttment
- gyüttmaradt - próféta. Igen, próféta, aki több mint poéta,
több mint mûvész és több mint közéleti ember. Talán
mindez együtt. Csokonay Vitéz Mihály tévedett, holott õ
járt Vörösberényben a nagytiszteletû Fábián Józsefnél,
úgy 300 évvel ezelõtt: „Az is bolond, aki poétává lesz
Magyarországon!“ Azóta többen bebizonyították, hogy
nem bolond, hanem csak megszállott, mert adni akar
akkor is, ha õ esetleg nem kap semmit. Próféta pedig
akkor lesz valakibõl, amikor megértik, nem csupán az
egész országban, nem csupán külföldön, hanem szûkebb
pátriájában is. Itt Vörösberényben esett meg az a kis
csoda, amikor az egyik tárlatlátogató a képek láttán felki-
áltott: „Emberek, ezt értem!“ Azt hiszem, mi is értjük és
szeretjük képeit, mûvészetét és magát Veszeli Lajost is.

Laosz, Lajosz, Luigi, FPF, Zorba, Don Quiote:
Isten hozott újra itthon!

CzS

Próféta lett!
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Játsszunk ZENÉT!
Mozgalmas a világa az utóbbi idõben is a balatonalmádi Kósa György

Városi Zeneiskolának! Még alig múlt el egy hónap a Hungaroton - Hang -
Játék vetélkedõ óta, már újabb zenei játék megrendezésére került sor.

Varga Karcsi bácsi, a Magyar Rádió munkatársa, tapasztalván gyerekeink
alapos felkészültségét, érdeklõdését, ismét vállalta a  játékvezetõ szerepét
nálunk. A zsûriben nem kisebb személyiség, mint az Operaház mûvésze,
Csengery Adrienn értékelte a gyerekek “zenetudományát”, találékonyságát.

Hallottunk itt “dalnokversenyt”, derülhettünk a magyar népdalhoz metro-
mot ütögetõ labdapattogtatókon, a turmixolt zeneszerzõ-neveken; szurkoltunk
a zenei korszakok közt bóklászóknak; megcsodáltuk, milyen képszerûen vetik
papírra alkalomadtán, “mirõl mesélnek a hangszerek…” - hogy csak néhány-
at említsek a számos érdekes, játékos feladat közül.

A Pál, Kata, Péter kánonjára vezényelni tanuló, daloló gyereksereg derûs
hangulatban szedelõdzködött a cukorkákban, jó pontokban bõvelkedõ össze-
jövetel végén.

A pontszámok alig-alig különböztek a három csoportnál, így aztán mind-
ahányan megérdemelték az elismerõ szavakat Csengery Adrienntõl és Karcsi
bácsitól egyaránt. Hiszen itt valójában nem is a versengésen, hanem a ZENEI
játékon volt a hangsúly.

Az okos /!/ játék pedig - ûzze akár gyermek, akár felnõtt - mindig ember-
hez méltó, gyönyörû! Gabi néni

Barangolás a muzsika
birodalmában

Hungaroton - Hang - Játék
Örömteli várakozással néztünk elébe annak a zenei vetélkedõnek, amellyel

a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola növendékei is bekapcsolód-
tak a zeneiskolások számára országos szinten meghirdetett Hungaroton - Hang
- Játék sorozatba.

A gyerekeknek - Varga Károly (a Magyar Rádió munkatársa) vezetésével
- különleges idõutazásban volt részük: “bebarangolták” a reneszánsz korától
a XX. századig ívelõ, gyönyörû, muzsikától zengõ világot.

A hat-hat nebulót számláló három csoport szépen eligazodott a mûvészeti
korszakokra jellemzõ zenei stílusok, mûfajok rengetegében. Nem jelentett
gondot nekik a felcsendülõ zenemûvek szerzõinek megnevezése, az alkotások
rövid ismertetése sem. A változatos feladatsort idõnként “minikoncert” sza-
kította meg: a csapatok képviselõi kis hangversenyt rögtönöztek, ki-ki a maga
hangszerén, kamara- vagy szólójáték formájában.

Még dalnokversenyre is sor került! Minden csoportban akadt bátor vál-
lalkozó, akinek ajkán magyar népdal csendült, kifejezõen, szépen.

A laprólolvasás nem éppen könnyû feladatával is ügyesen megbirkóztak a
gyerekek.

Varga Károly szerint növendékeink magas pontszámokban megmutatkozó
alapos felkészültsége - az országos szinten zajló versengésben is - a legjobbak
(!) szintjét képviselte, dicsérve Nándoriné Palásti Judit szolfézstanár és
munkatársai felkészítõ munkáját éppen úgy, mint a kis zenebarátok lelkes
igyekezetét, muzsika iránti szeretetét.

A 148 pontot elérõ gyõztes csoport tagjai voltak: Kádár Eszter (3.o.), Piedl
Anna (5.o.), Lakics Xénia (5.o.), Nyerges Katalin (5.o.), Takács Krisztina
(5.o.), Plank Nikolett (6.o.). 144 ponttal a második helyezést értek el: Józsa
Tamás (3.o.), Keszey Enikõ (4.o.), Polgár Dávid (5.o.), Radnóti Mária (5.o.),
Krémer Viktória (6.o.), Borsos Brigitta. 98 ponttal a harmadikak: Kendli Anna
(3.o.), Szabó Máté (4.o.), Kendli Mátyás (5.o.), Németh Gabriella (6.o.),
Bodroghalmi Fruzsina (6.o.), Tisler Janka (6.o.).

Mindnyájuknak gratulálunk.
Viszontlátásra a következõ fordulóban! Nagyné Sárfi Gabriella

Advent idején 
a Vörösberényi Általános Iskola

A napközisek idén elõször rendezték meg a karácsonyi kiállítást és vásárt
– hagyományteremtõ szándékkal. Erre az eseményre ügyes kezû gyerekek és
a vállalkozó kedvû napközis tanítónénik (Saci, Anikó és Jutka néni) készítet-
ték az ajándéktárgyakat Zsapkáné Adél segítségével, melyeket jelképes
összegért az érdeklõdõk megvásárolhattak. A befolyt összegbõl januárban
megújulhat az iskola játéktára – a gyermekek legnagyobb örömére.

A harmadik osztályosok karácsonyi mûsorral tették emlékezetesebbé az
ünnepi elõkészületeket Vörösberényben a „Mindenki karácsonyfája alatt” és
a Diabetes Klubban egy kedves kis mûsorral Navratyilné Ancsa vezetésével.

A másodikosok a Vörösberényi Kertbarátok ünnepségébe vittek egy kis
áhitatot, meglepetést Pintérné Zsuzsa vezetésével. Bucsy Balázs

Nagypályás serdülõ foci
A Veszprém megyei kiemelt, "B" korosztályos bajnokságban a

Balatonalmádi SE fiatal labdarúgói a Veszprém FC mögött a 2. helyen
végeztek, megelõzve Pápa, Tapolca, Ajka és más városok csapatait.

Játékosok nevei elsõ sor balról: Lajkó Ádám, Lajkó Dávid, Molnár Gábor,
Otlesz Gergõ, Mohos Péter, Albrecht Tibor, Szolga Norbert, Szolga István

Hátsó sor: Csepely Dávid, Kovács Marcell, Pintér Zsolt, Tiber Krisztián,
Vajai Dániel, Tóth Attila iskolaigazgató - edzõ, Stiger Ádám, Viszt Péter,
Répás Dávid, Zsebõk Dániel - a képrõl hiányzik Grósz Szilárd, a csoport
gólkirálya és Babos Zsolt. 

FELHÍVÁS
A Vörösberényi Népdalkör kéri a lakosságot, ha valaki, helyszûke

miatt nem tudná tárolni zongoráját vagy pianínóját, és fel tudja 
ajánlani számunkra, akkor azt nagyon szívesen kölcsön kérnénk az

énekkar részére, hiszen akár a próbák, akár a fellépésekkor 
nagy segítséget nyújtana! A felajánlásokat elõre is köszönjük!

Cím: Lefler Endre, Balatonalmádi, Laposa Dániel u. 9. Tel.: 430-366
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IN MEMORIAM… GELLÉR JUDIT
1957. július 27-én született Veszprémben. Az
általános iskolát Balatonalmádiban végezte,
majd a balatofüredi Lóczy Lajos Gimnázium-
ban érettségizett. A  pécsi Tanárképzõ Fõiskola
magyar-orosz szakán 1979-ben szerzett tanári
diplomát, mellyel azonnal a balatonalmádi
Váci Mihály (akkor még 2. számú) Általános

Iskolában helyezkedett el. Munkája elismeréséül 1985-ben miniszteri
dicséretet, 1989-ben Kiváló Ifjúsági Vezetõ kitûntetést kapott. Orosz
nyelvbõl késõbb  kétéves komplex tanfolyamot végzett, majd a tantárgy
megszûnésével angol nyelvtanári átképzésen vett részt. 1998 augusz-
tusáig volt a Váci Mihály Általános Iskola dolgozója.

Nemrég temettük, pedig csak 46 éves volt. Nem kellett volna ilyen
fiatalon meghalnia, õ mégis ezt választotta. Mindössze 29 évesen szinte
egyszerre temette el nagymamáját és szeretett édesanyját. Testvér és
közelebbi hozzátartozók híján ettõl kezdve egyedül gondozta idõs
nagyapját és beteg, nyugdíjas édesapját.

Az otthoni problémák ellenére kiválóan végezte munkáját, nagy-
szerû tanár és kolléga volt. Idejét soha nem sajnálta tanítványaira, sem
az iskolában, sem a szabadidõs programokon. Önzetlenül segített
bárkin, ugyanakkor személyes problémáival nem akart terhelni senkit.
Egyedül igyekezett úrrá lenni a nehézségeken, nehezen engedett közel
magához bárkit is. Kollegái közül páran voltunk csak, akik elõtt néha-
néha megnyílt, de segítséget nem fogadott el. Úgy érezte, az élet által
rárótt feladatokat neki egyedül kell megoldania. Sajnos, ez Jutkának
nem sikerült...!Az évek során felgyülemlett keserûség egyre jobban
befelé fordulóvá tette, mígnem teljesen bezárkózott saját elefántcsont-
tornyába. Ekkor már nem szeretett élni, és az embereket is kerülte.

Az élet valóban nem könnyû játék. Egyéni adottságainktól függõen
igyekszünk elviselni a  csapásokat és terheket, miközben keressük azokat
a kapaszkodókat, amelyek erõt adnak az újbóli felemelkedéshez. Igazi
társ, család, gyerek nélkül, valljuk be, ez lélekpróbáló erõfeszítést igényel. 

Elment hát az egykor oly vidám „Jutka néni”, kinek alakja tovább
él a volt tanítványok, kollégák és ismerõsök szívében. Kinek emlékét
már csak a megkopott fényképek és a berényi temetõ kis parcellája õrzi.
Nyugodjon békében…! Hegyessy Éva

Egyoldalú beszélgetés
Lennert Norbival

Norbi! Már több hete, hogy itt hagytál min-
ket, hogy fiatalon, egy pillanat alatt elveszítet-
tünk. Azóta nincs nap, hogy ne emlékeznénk
rád, a kedves, nyíltszívû, õszinte, segítõkész
kollégára. Eszembe jut elsõ találkozásunk,
amikor a sok jelentkezõ közül téged választotta-
lak a testnevelõ tanári állásra. Az elmúlt évek

alatt kiderült, hogy ez a döntésem a legjobbak közé tartozott. Talán már
akkor éreztem, hogy milyen jól tudunk majd együtt dolgozni. Valóban,
iskolánk egyik odaadó, lelkes embere lettél. Eredményes voltál az
oktatás-nevelés terén, a különbözõ sportversenyeken, az osztályfõnöki
munkában, a különféle táborok szervezésében és nem utolsó sorban a
kis családod összefogásában is. Fáradhatatlan voltál a munkában és az
õszinte emberi kapcsolatok ápolásában. Mindezt olyan ter-
mészetességgel és szerénységgel tetted, ami csak keveseknek sikerül.

Hogy mennyien szerettek, az a temetéseden is kiderült. Rengetegen
jöttek el tõled utolsó búcsút venni, s megható volt, ahogyan hosszú
percekig szórták sírodba a virágokat.

A tanári szobában az asztalodon azóta is naponta gyertyát gyújtunk,
és virágot helyezünk el. Ott vannak azok az érmek is, amelyeket
tanítványaiddal a különféle sportversenyeken szereztél.

Távozásoddal nagy ûrt hagytál a lelkünkben. Hiányzik a kolléga, a
barát, és a mindennapos segítõtárs. Úgy érezzük, hogy soha nem felej-
tünk el. Személy szerint pedig reménykedem abban, hogy még
találkozunk. Tóth Attila

a Vörösberényi Általános Iskola
igazgatója

A Vörösberényi Általános Iskola tornatermében került sor az 1993. január
1. után született korosztály Karácsonyi Focitornájára.

Az eredmény:
Vörösberény - Litér 2 - 1
Györgyi Dénes (Balatonalmádi) - Szentkirályszabadja 3 - 4
Vörösberény - Györgyi Dénes 2 - 1
Szentkirályszabadja - Litér 1 - 1
Litér - Györgyi Dénes 2 - 5
Vörösberény - Szentkirályszabadja 6 - 1

1. Vörösberény 3  0  0 10 - 3 9
2. Szentkirályszabadja 1  1  1 6 - 9 4
3. Györgyi Dénes 1  0  2 9 - 8 3
4. Litér 0  1  2 4 - 8 1

Játékosok neve: Elsõ sor balról: Horváth Maximilián, Werner Ferenc, Botka
Valentin, Petõ József, Kórusz József, Hátsó sor: Mészáros Péter, Stiger Ákos,
Tóth Attila iskolaigazgató - edzõ, Tóth Bence, Huszka Mátyás

A képrõl betegség miatt hiányzik Szõlõsi Zsombor.

Alsóörsön a helyi sportcsarnokban került megrendezésre az 1991. január 1
után született korosztály hagyományos foci Karácsony Kupája. Az idei évben
- hasonlóan a tavalyihoz - a Vörösberényi Általános Iskola csapata végzett az
élen.

Az eredmények:

Vörösberény - Györgyi Dénes (Balatonalmádi) 2 - 0
Balatonkenese - Almádi Focisuli 1 - 1
Focisuli - Györgyi Dénes 1 - 0
Vörösberény - Balatonkenese 8 - 0
Balatonkenese - Györgyi Dénes 3 - 1
Vörösberény - Focisuli 5 - 0

1. Vörösberény 3  0  0 15 -   0 9
2. Focisuli 1  1  1 2 -   6 4
3. Balatonkenese 1  1  1 4 - 10 4
4. Györgyi Dénes 0  0  3 1 -   6 0

Játékosok neve: Elsõ sor balról: Molnár Gábor, Otlecz Gergõ, Mohos Péter,
Szolga Norbert Hátsó sor: Zsebõk Dániel, Stiger Ádám, Tóth Attila isko-
laigazgató - edzõ, Répás Dávid, Szolga István

A képrõl betegség miatt hiányzik Grósz Szilárd, a torna gólkirálya és Babos
Zsolt.

1993-as korosztály

1991-es korosztály

Karácsony Kupa 2003
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMKÍNÁLATA
Balatonalmádi 8220 Városháza tér 4.; Pf.: 67.

Tel./fax: 431-772; 438-011; 574-455; 574-456 Mobil: 30/3350-633; 20/9-217-317
E-mail: pannonia@sednet.hu; pannoniakultura@invitel.hu

Havas-Heves/Jeges hétvégék Almádiban
Gyere ki a (hóra, tóra) jégre!

JÉG-HÉTvége Balatonalmádiban, a Wesselényi-strandon!
Január 10-tõl, ha sportolásra alkalmas lesz a tó jege, 

minden szombat-vasárnap 10.30-tól!
Folyamatos versenyek, nagyszerû díjak, KORI-ROCKY jégdiszkó,

jégsport és jég-ét/terem, téli tréfák és családi mókák!
A JÉG HÁTÁN IS MEGÉRÜNK! MEGÉRI ELJÖNNI!

KÉRJÜK, SZÁNKÓDAT ÉS JÓKEDVEDET IS HOZD! KÖSZ, HA JÖSSZ!
Január 14. szerda 10 óra

OVI MOZI: Lolka és Bolka nagy utazása
színes, magyarul beszélõ, lengyel rajzfilm Jegyár: 100 Ft

Január 16. péntek 17.30 óra
PILLANATOK
Az Almádi Fotókör kiállítása
Megnyitóbeszédet mond: Balogh Csaba, önkormányzati képviselõ
Fuvolán közremûködik: Varga Borbála
A tárlat megtekinthetõ 2004. február közepéig. 

Január 16. péntek 20. 30 órától 01. 00-ig
PANNÓNIA PÉNTEK – KOKTÉLOS BULI
Élõzenés táncest a 4 tagú Koktél Rt zenekarral, mert nemcsak 20 éveseké a világ!
Nyitórendezvény, melyre a belépés díjtalan! 
Vendégérkezés: a Zóna Étterem felõl!
A februári buli idõpontja: péntek 13! (febr. 13. 20.00 óra)

Január 21. szerda 10 óra
FILHARMÓNIAI HANGVERSENY –  ALEXANDER HORSCH: ÕSI IDÕK ZENÉJE
A Magyar Kultúra Napjához kötõdõ, bérletes elõadás
Belépõdíj: 100 Ft vagy bérlettel

Január 22. csütörtök
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
17 ÓRA – CIMBORA-ÉLETÉRZÉS
Képek az elmúlt 10 év Cimbora táborairól
18 ÓRA – „VALLOMÁS A CSODÁRÓL” – ADY ENDRE CSINSZKA TEKINTETÉBEN

Patka Heléna elõadóestje

Január 29. csütörtök
FILMVETÍTÉS PROJEKTORRAL
Bacsó Péter: Nyár a hegyen – magyar film  A belépés díjtalan! 

A Pannónia Könyvtár rendezvényei
Tel.: 88/438-956

(felnõtt és gyermek részleg)
hétfõ – csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 12–18 óráig, szombat: 14–18 óráig

Január 12-február 8 között átalakítás miatt a gyermekkönyvtár ideiglenesen
zárva tart, a felnõtt könyvtár csökkentett nyitvatartással üzemel.

Január 10. szombat
Képkeretek készítése kartonból; Szükséges kellékek: olló, ragasztó

Január 17. szombat 
CIMBORA KLUB

Január 24. szombat
Borítékhajtogatás; Szükséges kellékek: színes újságok, lejárt naptárak, olló, ragasztó

Január 31. szombat
Farsangi álarc készítése; Szükséges kellékek: olló, ragasztó

A VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ JANUÁRI PROGRAMJA
8222 Balatonalmádi – Vörösberény

Gábor Áron u. 6. Tel.: 43-13-53
Január 24. szombat 19 óra

Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezetének jótékonysági bálja
Kiscsoportok összejövetelei

Fábián József Kertbarát Kör
Január 5. (hétfõ) 18 óra Újévi köszöntõ-beszámoló az elmúlt évrõl 
Január 19. (hétfõ) 18 óra Aktuális pincemunkák, borkezelés

Nyugdíjas Klub: Január 7. és 21. (szerda) 16 óra Klubnap
Január 14. (szerda) 16 óra Ötórai tea –  Honismereti elõadás 
Január 28. (szerda) 16 óra Születésnapi köszöntõk és beszámoló a 2003-as évrõl

Polgári Olvasó Kör: Január 8. (csütörtök) 18 óra Vezetõségi ülés
Próbák

Vörösberényi Népdalkör: Január 9-én, 16-án, 23-án és 30-án, pénteken 16 órakor
Vörösberényi Nyugdíjas Néptánckör: Január 9-én, 16-án, 23-án és 30-án, pén-

teken 18 órakor
Vörösberényi Kultúrház néptánccsoportja: Január 10-én, 17-én, 24-én és 31-én,

szombaton 9 órakor (nagy csoport) ill. 10 órakor (kis csoport)
Vörösberényi Színjátszó Kör: Január 13-án, 20-án és 27-én, kedden 18 órakor

Olvasói levél

KÖSZÖNET A TELJESSÉG
IGÉNYE NÉLKÜL

Mikor elkészült a Pannónia Kulturális Központ, nem is sejtettük, hogy ilyen
gyorsan „belakjuk” azt, és hogy ilyen sokfajta, gazdag rendezvénysorozattal,
kedves karácsonyi programmal örvendezteti meg a Ház a város apraját s
nagyját. Volt itt mesevetítés, de a kórusok elõadása is. Balatonalmádi Város
Vegyeskara, a Vörösberényi Népdalkör, kisebb és nagyobb zeneiskolai
növedékek hangszeres bemutatkozásától kezdve a záró komoly mûvészi kon-
certig bõséges volt a lehetõség az igényeknek megfelelõ válogatásra.

Ez utóbbi, a már világszerte ismert és elismert veszprémi Mendelssohn
Kamarazenekar koncertje volt, Kovács Péter hegedûmûvész – mûvészeti
vezetõ irányításával elõadott Mozart, Bach, Vivaldi, Liszt, Brahms mûvek
tették emlékezetessé az adventi utolsó estét. Lélekmelengetõ volt Pandur
Ferenc, polgármester úr bensõséges karácsonyi köszöntõje; mindent kap-
tunk ahhoz, hogy az ünnepre lelkileg, érzelmileg készen álljunk. 

Köszönetet mondunk – gondolom, sokak nevében – Tari Tibornak,
Vincze Eszternek a mûsorok szervezéséért, vezetéséért, lebonyolításáért,
a baráti vendéglátásért, fáradozásukért, és fõként, hogy nem kellett
autózni, hogy karácsonyi programokhoz jussunk. Elismerés és köszönet
jár mindenkinek, aki részese volt e nagyszerû karácsonyi elõzetesnek,
amelyrõl szuperlatívuszokban lehet beszélni, írni, megemlékezni.

Bajcsy Gézáné
Káptalanfüred

SAJTÓFIGYELÕ
• Megalakult a Veszprém Megyei Speciális Sportszövetség, amely a fo-

gyatékkal élõ sportolók számára szervez versenyeket. 2003., a fo-
gyatékosok nemzetközi éve ráirányította a figyelmet e területre. A me-
gyei szövetség elnökévé dr. Horváth Balázs országgyûlési képviselõt, a
megyei közgyûlés tagját választották meg, alelnök a volt kiváló váloga-
tott atléta Jankó Ilona lett.

• Budapesten tartotta soros ülését az Országos Idegenforgalmi Bizottság.
Megvitatta a turizmus állami irányítási rendszerét, a 2003. évi turi-
sztikai pályázati kiírások és benyújtott pályamunkák elbírálásának
tapasztalatait, a kulturális turizmus helyzetét. A szakmai szervezetek
vezetõibõl álló bizottság megállapította, hogy a jelenlegi struktúra nem
megfelelõ, a turizmus ágazatot erõsíteni nem képes. A vitában részt vett
és véleményt alkotott-különösen a megyénk helyzetét, szerepét felvá-
zolva - Veiland László, az IHSz- Megyék Idegenforgalmi Szövetsége
elnökeként.

• A Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet fennállásának 10. évfor-
dulóját ünnepelte Herenden, a Mûvelõdési Házban. Pusztai István, alel-
nök a Veszprém Megyei Önkormányzat közmûvelõdést támogató
tevékenységérõl tartott elõadást.

• Medgyes Péter helyettes államtitkár jelenlétében az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárban került sor az Angol Nyelvû Forrásközpont 6500
kötetes könyvállományának tulajdonba adására. A megállapodást az
átadó részérõl a pilisborosjenõi Módszertani Továbbképzõ Intézet
vezetõje, az átvevõ részérõl dr. Praznovszky Mihály igazgató írta alá.
Az átadáson részt vett Jim McGrath, a British Council igazgatója,
Asztalos István, alpolgármester és Vörös Kálmán, irodavezetõ.

I N F R A S Z A U N A
az EDIT KOZMETIKÁBAN

HÖLGYEKNEK - URAKNAK
Naponta 9 - 18 -ig, szerda szünnap. Szombat - vasárnap csak

bejelentésre. Tel.: 06 30 272 48 28
Akciós bérletek válthatók!

– • –
P E D I K Û R  -  M A N I K Û R

Mezei Piroska
Tel.: 06 30 552 87 79

SZOLGÁLTATÓHÁZ A POSTAPARKOLÓBAN.
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Galambkiállítás
Balatonalmádiban

Nagyszabású galambkiállítást rendezett december 13-14-én a
Balatonalmádi Galamb- és Kisállattenyésztõ Egyesület. A helyszín az üresen
álló egykori könyvtár épülete volt. A három megyébõl (Veszprém, Fejér és
Somogy) összesen 19 galambtenyésztõ 170 egyedet nevezett a kiállításra. A
bírálatot az országos szövetség által kijelölt bírálók végezték.

A színvonalra jellemzõ, hogy a kiállított galambok mintegy 22 %-a kiváló
minõsítést kapott, ami az országos átlagnál is egy kicsivel jobbnak mondható!

Az almádi egyesületre jellemzõ, hogy tagjai elkötelezett magyar fajta
tenyésztõk. Egy-egy ember általában több fajtát tart, de ezek között legalább
egy magyarnak kell lennie. A legkedveltebb a magyar óriás galamb, a magyar
begyes, a magyar alföldi parasztgatyás, hogy csak néhányat említsek.

A kiállítást, hála az Önkormányzatnak és a polgármester úr segítségének,
igen jó és kultúrált körülmények között sikerült lebonyolítani, igaz, az érdek-
lõdés nem volt túl nagy, hiszen Balatonalmádi lakossága nincs is hozzászok-
va az ilyen jellegû rendezvényekhez. Remélhetõleg a jövõben nagyobb lesz a
látogatottság, szeretnénk, ha a fiatalok is minél többen érdeklõdnének eme
szép és nemes hobbi iránt.

A helyi egyesület legeredményesebb tenyésztõi: Szabó Tibor (magyar
óriás), Kovács Gyula (magyar óriás), Till Zoltán (magyar óriás), Berényi
Sándor (magyar begyes és francia Mondén), valamint Borbély István (máltai).

A kiállítást megtekintette Pandur Ferenc polgármester úr, az ünnepélyes
díjkiosztón közremûködött Schildmayer Ferenc alpolgármester úr. 

Köszönet a támogatásért és a közremûködésért! Berényi Sándor

A 2003. évi galambkiállítás Fotó: Durst László

Európában is talpon maradunk!
Elképesztõen nehéz évet hagytunk a hátunk mögött. Az aszály miatt takar-

mány csak „aranyáron” kapható, és még jó ha van elég…
Móni a környék csodakancája nyugdíjba ment, máshol ropogtatja a szénát,

Tornádo viszont nyereg alá került, immár dolgozó lett, ez 20% megtakarítást
jelentett volna, de ezt elvitte a korábbiaknál gyengébb idegenforgalmi szezon.
Fájó döntést kellett meghozni, el kell adni egy lovat. Sziszkóra esett a
választás. És lássunk csodát egyesületünk „oszlopos” tagja Czuczay Diána
megvette Sziszkót, tartási költségeit is viseli a továbbiakban (természetesen
szülei segítségével), így túráinkon változatlanul egyszerre hatan élvezhetik a
csodálatos Balatonfelvidéki tájat, és a lovaglás csodálatos érzését ,arról nem
is beszélve, hogy növekszik azok száma, akik vállalják ennek a klasszikusan
nemes és magyarságunkhoz õsidõktõl leginkább hozzátartozó társának (ma
már talán szimbólumának) a tartását.

Két fiatalunk vett részt májusban a Rákóczi Lovas Emléktúrán (országos
pályázaton nyerve a lehetõséget).

Több kétnapos túrát sikerült összehoznunk, és volt egy 50 km-es egynapos
túránk is.

Nyári lovas-táborunk is sikeres volt.
Tájékozódási lovasversenyünket hat istálló részvételével bonyolítottuk, a

kupát sikerült itthon tartani.
Megalakult a Polgárõrség lovas tagozata, összekötve a kellemest a

hasznossal, túráinkon bármi rendellenességet tapasztalunk a város
peremterületein, azt azonnal jelezzük az illetékesek felé.

A városi ünnepségeken már három huszár biztosította a hagyományok
õrzését, a megemlékezés színvonalának emelését.

Szinte minden városi rendezvényen biztosítottuk a lovak részvételét a Péter-
Pál napi vigasságoktól a Hattyú-báli felvonuláson át a Szüreti felvonulásig,
hogy a majálisról a Mikulásról, az „élõ Betlehem”-rõl ne is beszéljünk.

Három fiatalunk elkezdte az ismerkedést a díjugratás rejtelmeivel,
méghozzá az almádi születésû Cseresnyés László irányításával, aki a
Moszkvai Olimpia Militari számában IV. helyezést ért el. Pödrit (mert Õt min-
denki így hívja) tiszteletbeli tagjaink közé választottuk, jól sikerült év végi
közgyûlésünkön.

Ma mindenki Európát várja. Nekünk hagyományõrzõknek nincs mitõl
félni, hisz mi tán régebben vagyunk itt, mint az Unió többsége, és a határok
eltûnésével csak visszatérünk a szabad vándorlások idõszakába, és meg kell
tartanunk azokat a nemzeti sajátosságainkat, amik egyedülállóak Európában,
ilyen például a szabad lovaglás a Pannon-tájban.

Szeretnénk jó évet összehozni. Ha megkezdett tárgyalásaink eredményre
vezetnek, igazi szenzációval is fogunk szolgálni kicsiknek és nagyoknak, de
semmit nem akarunk elkiabálni, legyen majd igazi meglepetés.

Ezen sorokkal kívánunk minden kedves olvasónak BOLDOG ÚJ
ESZTENDÕT, a lovaknak kövér legelõket, és adjon a jó Isten minden
embernek sok jó egészséget terveik és álmaik megvalósulásához!

A tagság nevében: Szentesi István
elnök

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. január havi – február eleji programja
Január 14-én Honismereti elõadás diavetítéssel 16 h-tól Elõadó: Kovács
István és Durst László 17 h-tól Ötórai tea, táncház.
21-én Vezetõségi ülés 15 h-tól Klubnap 16 h-tól Kártya, sakk, társalgás.
28-án 2003. évi beszámoló 16 h-tól és zenés születésnapi rendezvény.
Február 4-én Klubnap 16 h-tól Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés.
11-én Ismertetõ elõadás (Vérnyomás, cukorbetegség) 16 h-tól, 17 h-tól
Teadélután.

Köszönetnyilvánítás
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége köszönetét fejezi ki a
Polgármesteri Úrnak, minden egyes képviselõnek és mindazoknak, akik
segítették erkölcsileg és anyagilag a klub munkáját.
A további tevékenységükhöz kívánunk erõt, egészséget és eredményekben
gazdag, Békés Új Évet a vezetõség nevében:

Boros Gyula, elnök

Városszépítõ Jótékonysági Bál
2004. január 31-én 19.00 órától

Pannónia Kulturális Központ Báltermében

Zene: Póker Duó

Bál fõvédnöke: Pál Béla, politikai államtitkár

Ismét Almádi szépe választás
Helyfoglalás: 88/574-365  Ottilia vendéglõ

Pergõ latinos ritmusok
Fergeteges koncert részesei lehettek mindazok, akik kíváncsiak voltak az

elmúlt hónapban Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor koncertjére. A latinos dal-
lamok néhány perc alatt forró hangulatot teremtettek a Pannónia Kulturális

Központ nagytermében. Élvezet volt hallgatni a  két virtuózt, akikrõl sugár-
zott, hogy a zene és a hangszer a kisujjukban van A két részbõl álló elõadás
alatt szinte egyetlen szót sem szóltak a közönséghez, csak pengettek és penget-
tek, de azt fantasztikus lendülettel és átéléssel. A mindenkit magával ragadó
ritmus nem adható ugyan át az újság hasábjain keresztül, de a képek talán
érzékeltethetik mi is volt ott aznap este. H.É.
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Újévi meditáció

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2004. február 7-én 19 órai
kezdettel tartandó

„HORGÁSZBÁL”-ra,
a

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT
nagytermébe.

Tombola értékes nyeremények

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület Vezetõsége

Vendégváró ital: pohár édes pezsgõ
Vacsora:
Elõétel minden menühöz: Balatoni halászlé minden jóval, friss kenyérrel,
csípõs paprikával.
„A” menü:

• Dijoni marhahátszín, sajttal átsütött burgonyával, házi savanyúsággal.
• Eszterházy tortaszelet

„B” menü:
• Sertés szûzpecsenye csirkemájas miskulanciával töltve, erdélyi rizzsel,

fehérboros mártással.
„C” menü:

• Kacsacomb jól átsütve, levével befõzve, párolt káposztával körítve,
párolt rizzsel

• Túrótorta szelet
Jó étvágyat kívánunk!

Zene: „Family” együttes, Kata énekel

Menük kiválasztása, asztalfoglalás a jegyárusoknál.

Belépõjegy és vacsora 3.500 Ft-ért válthatók:
Kertész Tamás, Balatonalmádi, Ond u. 39. Tel.: 431-192
Horváth György, Balatonalmádi, Szabadság u. 32. Tel.: 439-174
Pásztai Ferenc, Balatonalmádi, Kompolthy u. 24. Tel.: 432-677
Gönczi György „ANITA” horgászbolt (Tempó)

Mint volt közéleti akárki, több mint egy évtizeden át módomban volt
figyelemmel kísérni településünk, városunk alakulását, fejlõdését. Korábban,
„születésemtõl fogva” ugyanezt tehettem, mivel szüleimmel együtt
vendéglátásban dolgoztunk Almádiban.

A rendszerváltást követõen alapított önkormányzatiság igen hasznos és
demokratikus intézmény, - ez ideig ennél jobbat nem találtak ki. Nagyon
tudom irigyelni azon településeket, ahol olyan képviselõ-testületek váltják
egymást, akik „egypártrendszerben” tudnak együtt tevékenykedni településük
érdekeit szem elõtt tartva, egyéni érdekek háttérbehelyezésével, a testületen
belül mindenkor elfogadva a többség véleményét. Az egypártot pedig úgy
nevezném, hogy pl. „Almádiért”. Más néven: párt ne lépjen a tárgyalóba.

Sajnálatos, hogy városunkban nem ez volt mindig jellemzõ. Egy korábbi
ciklus történései közös ügyünket – megosztottságok miatt – nem igazán tudták
képviselni. El lehet mondani, hogy az örökös szembenállások, érdekellentétek
nem igazán váltak városunk fejlõdésének elõnyére. Meg kell jegyeznem, hogy
az elsõ két ciklusra ez nem volt jellemzõ.

Most, hogy új testület áll városunk élén, elvárható lenne – okulva az elõzõ
bajokon – az összetartás, az egy cél felé törekvés a maximális tolerancia a
közös ügy érdekében.

Közmeghallgatásokon, testületi üléseken hallottak alapján azt a
következtetést kellett levonnom, hogy ismét lehetnek szükségtelen ellentétek,
sértõdöttségbõl eredõen akár. Ilyen felszólalások hangzottak el a jelenlévõ
lakosság körébõl is. Kár, hogy a közmeghallgatásokon a lakosság – lét-
számához képest – elég kis számban jelenik meg. Ennek okát is meg kellene
találni. Vagy nem jó a közhírré tétel, vagy nem kedvezõ az idõpont, vagy talán
minden jól megy? Szerintem biztos, hogy a lakosságtól több hasznos tanács
érkezhetne, avagy több hibára tudnának rámutatni. Az a tény, hogy több eset-
ben a múltban való kutakodás, bûnkeresés legyen programként sorozatban tár-
gyalva, sérti a korábbi testületek tagjait is. Inkább elõre kellene tekinteni, s így
szerezni elismerést. Ne maradjunk le a Balaton parti települések dinamikus
fejlõdésétõl a jelenleg mind jobban adódó lehetõségek tudatában. Mint régi
almádi polgár szeretném ezúton kérni városunk választóit, tessék figyelem-
mel kísérni az általunk választott képviselõk mindennapi tevékenységét. Most
elõttünk van majd három év, azután úgy tudjuk megtenni javaslatainkat,
szavazatainkat, hogy azon személyek kerüljenek e megtisztelõ szolgálatba,
akik arra valóban rászolgáltak, méltóak voltak. 

Országosan jónak tartanám, ha a mindenkori polgármestereknek egy ki-
csivel több jogosítványa lehetne, mint egy bármelyik képviselõnek, így
hatékonyabban tudná a gyeplõt a település érdekében kézben tartani.
Sajnálom, hogy ezt nem én találtam ki.

Az új esztendõ küszöbén kívánok a Képviselõ-testületnek, a Hivatal dol-
gozóinak eredményes jó munkát városunk fejlõdése érdekében,
Balatonalmádi valamennyi lakójának, polgárának jó egészséget és közös
ügyünkben való aktív részvételt! Majbó Gábor

tiszteletbeli alpolgármester

JÖVÕNK A CSALÁD!

Nagycsaládos hírek
Szeretettel köszöntjük Almádi polgárait. Elmúltak az ünnepek, újra

kezdõdnek a dolgos hétköznapok. Szíveinkben azonban tovább ragyog a
Betlehemi csillag fénye. Karácsony melege ebben az új évben is melegíti a
lelkünket, családi életünket.

Egyesületünk új tervekkel foglalkozik. Mielõtt azonban ezeket elkezdjük,
beszámolunk az év második felében megtett útról. A szeptemberben
megkezdett tanév minden erõnket igénybe vette, no természetesen a pénztár-
cánkat is. Így a havi programjaink októberben kezdõdtek. A busz, amivel
Kehidakustányba indultunk, zsúfolásig megtelt élményre várakozó gyer-
mekekkel, s szüleikkel. Igazi jó szórakozás volt kicsinek, nagynak, láthattuk,
hogy gyermekeink, unokáink fáradhatatlanok, erõsek, ötletesek. Reméljük,
hogy lesz még lehetõségünk élményfürdõbe menni velük. Novemberben egy
kicsit a munkában megfáradt szülõkre gondoltunk. Sokaknak ez az egyetlen
lehetõsége volt arra, hogy színházba menjenek. Shekaspeare mûvét, a
„Makrancos hölgyet” választottuk, és nem is csalódtunk, nemes szórakozásban
volt részünk. Decemberben azután, mint minden évben, együtt várjuk a kedves,
szeretõszívû Mikulást. Most sem vártunk hiába, meg is érkezett, tele zsákkal,
alig tudta cipelni. Nem is kellett, hiszen a sok mohó apróság hamar elkapkod-
ta a sok ajándékot. Mindenkihez volt jó szava, kedvességét köszönjük. Ezen az
összejövetelünkön érezzük minden évben a leginkább, és ez most sem volt
másként, hogy jó együtt lenni, olyan családok közösségében, akiknek azonosak
örömeik, nehézségeik, gondjaik, hisz a legfontosabb kérdésben mindnyájan
egyek vagyunk, örülünk annak, hogy gyermekek vesznek körül, hogy nagy
családban élhetünk. Ez évi ünnepünket gazdagította Néma Frigyes is, kedves
dalok megszólaltatásával. Reméljük, hogy 2004-ben is sok örömünk lesz
egymásban, s talán tudunk segíteni is azokon, akik közülünk rászorulnak.

Ebben kérjük is az Önök szíves, és önzetlen segítségét, s kérjük, hogy
adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák Egyesületünket. Pontos címünk:
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete. Számlaszámunk: 18916357-1-19.
Kérjük ezt írják a rendelkezõ nyilatkozatra.

Köszönjük. Dr. Péterfia Katalin, elnök
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Tájékoztató
a „Kürtõ”-Tüzeléstechnikai Bt 2004. évben alkalmazandó

kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatási díjairól

Szilárdtüzelésû kémények
Egyedi 975,-Ft/db/év
Gyûjtõ 975,-Ft/db/év
Kisközponti 60 kW alatt, 64x64 cm alatt 219,-Ft/fm/év
Nagyközponti 60 kW felett 795,-Ft/fm/év
Gáztüzelésû kémények
Egyedi 975,-Ft/db/év
Gyûjtõ 975,-Ft/db/év
Kisközponti 60 kW alatt, 64x64 cm alatt 219,-Ft/fm/év
Nagyközponti 60 kW felett 795,-Ft/fm/év
Üdülõ kémények 1950,-Ft/db/4 év
Tartalékkémények 525,-Ft/db/év
Szakvéleményadás 8533,-Ft/eset
Mászókémény 975,-Ft/db/év

Megjegyzések:
- a díjak a 17/2003. (XII.01.) Megyei Önkormányzati rendeletnek megfelelõen

kerültek megállapításra,
- a díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak,
- a négyévenkénti felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek,
- az árak a kiszállás költségeit magukban foglalják.
További információ: Kürtõ–Tüzeléstechnikai BT, Balatonfüred, Fürdõ u. 20.
Tel.: 87/580-258

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYÛJTÕ-SZIGETEK

LISTÁJA

1. Felsõörsi út delta 2498/3 hrsz.

/Felsõörsi u. és a Vécsey u. keresztezõdése/

2. Határcsárda 2519/2 parkoló út között

3. CBA-val szemben, járda mellett 2284/1 hrsz.

4. Tempo parkoló 2110 hrsz.

5. Berényi ABC parkoló 670/1 hrsz.

6. Erkel F.u. torkolata 86 hrsz.

7. Mogyoró u. óvoda kerítése mellett, a Szabadulás u. felõl 919/9 hrsz.

8. Kommunális Kft. telephely-Fórum parkoló 1468 hrsz.

9. Bocskai tér 1415 hrsz.

10. Csillag tér 3163 hrsz.

11. Budatavai lakótelep, teniszpálya parkoló 1199/29 hrsz.

12. Fenyves ABC, díszburkolat melletti terület 2644 hrsz.

F O D R Á S Z A T K O Z M E T I K A
M E G N Y I T O T T U K !

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
Baross Gábor u. 2. (volt Tourinform iroda)

Tolner Tünde Vörösné László Melitta
kozmetikus fodrász

06/20-9859-735 06/20-9108-147

Somodi Brigitta Bakai Károlyné Edit
kozmetikus fodrász

06/70-5468-290 06/20-3211-284




