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"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."

Napra pontosan 1 0 0  évvel ezelőtt jelent m eg 

az A lm ádi Ú jság, az Új Alm ádi Újság e lőd je



ALMÁDI ÉPÜLETEK 100 ÉVVEL EZELŐTT
Az 1902 körül készült fényképeken látható épületek szemléletesen idézik fel a XIX. századvégi, és a XX. század eleji Almádi képét. Akkoriban a Balaton környékén 

épült villák mindegyike rendelkezett egy, vagy több faszerkezetű, csodálatosan megmunkált terasszal. Az alábbi képek ezt igazolják, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nem 
mindegyik volt azonos mértékben díszes. Az épületek közül szerényebb megoldású volt a Szelima lak, ellenkező példa pedig a Lujza-lak. Utóbbi Almádi egyik legszebb 
épülete volt annak idején, ez nyilván szubjektív vélemény, de nem minden alap nélküli. A másik nagyon szép épület volt a Grofcsik villa, amire még sokan emlékezhet
nek, miután nem is olyan régen bontották el, ami igen sajnálatos tény, nem beszélve arról, hogy a helyére épült ház kvalitásai messze nem érik el a régi villáét.

Lujza lak. Getső Ignác győri kereskedő villája, épült 1895-ben. 1945-ben bom
batalálatot kapott. Ma Bajcsy-Zsilinszky u. 36 sz.

Almádi első „üzletháza ”, 1890-es évek végén épült, a Baross Gábor út kor
rekciója során került elbontásra.

Grofcsik villa, épült 1889-ben. Az 1980-as évek végén bontották le. Ma Bajcsy- 
Zsilinszky u. 1. számú épület áll a helyén.

Szelima-lak, a mellette levő út korrekciója során került lebontásra. A helyén 
álló épület a Baross Gábor út 66 szám alatt található.

Záborszky nyaraló jellegzetes épület volt az üvegezett verandájával. Ez ideig 
nem sikerült több adatot megismerni róla.

Hullám nyaraló a XIX század végén épült. Később panzióként működött. 
Jelentősen átépítve a Bajcsy-Zsilinszky u 46-48 szám alatt található.



SZÁZADIK 

SZÜLETÉSNAP
Újságunk címlapján az eredeti Almádi 

Újság, 1904. július 10-én megjelent első 
számának címoldalát láthatjuk. A kiadó 
szándéka szerint július és augusztus hónapok
ban, vasárnaponként jelent volna meg a 
„Balatoni idénylap”, mint ezt a felelős 
szerkesztő meghatározta. Nem csak egy évre, 
hanem hosszabb távon tervezték kiadni, 
végül csak 1904-ben jelent meg összesen 
nyolc szám, az utolsó szeptember 8-án. 
Tekintettel arra, hogy a százéves újságról 
készült másolat nehezen olvasható, a 
következőkben közöljük a teljes szöveget.

BEKÖSZÖNTŐ.
E sorok írója tíz esztendeje rója a betűt a 

magyar újságírás szolgálatában. De soha 
nagyobb lelkesedéssel, soha több szívöröm
mel nem ragadott tollat, mint most, amikor a 
ringó Balaton legszebb partvidékének kell 
újságot írnia. Az „Almádi Újság”-ot egy gon
dolat szülte meg.

Egy gondolat, mely annak a csodálatos 
embernek az agyából fakadt, aki maga a 
megtestesült szorgalom, aki ott van min
denütt, aki alkot, épít, teremt, ír, beszél, ma itt 
holnap amott, tesz, áldoz és végez lélekölő 
munkát a közügyekért, ez a százkezű ezer 
szívű ember, az Almádi fürdő hírének, 
nevének, virágzásának egyik megteremtője: 
az almádii fürdő részvénytársaság elnöke. Ez 
a csodálatos magyar ember adta kezembe a 
tollat.

Programot nem adott, nem szólt semmit, 
csak annyit, hogy írjak Almádinak újságot, de 
igazságot írjak. És ebben a rövid programban 
a legszebb feladat domborodik elém. A fela
dat szép, de nehéz is. Hisz ez az első fürdőlap, 
mely mint kizárólagos fürdőújság egy idény 
számára megjelen. A sajtóban valóban spe
cialitás, tehát esemény számba megy. És 
ebben rejlik a fő  cél!

A világnak meg kell tudni. Hogy ez a kis 
magyar fö ld  mértföldes léptekkel halad a 
művelt kultúrállamok legelsői közé. A 
Balaton, melyet az európai geológusok a 
mappán csak egy kis pontnak ismernek, 
művelődésben, haladásban óriásivá nő az 
idegen fürdők fölött.

Most már nem az a vágyunk egyedül, hogy 
a magyar ne menjen idegenbe. Az sem, hogy 
maradjon itt hisz Almádiban már közel ötszáz 
fürdővendéget számlálhatunk az idén. Hanem 
az a vágyunk, hogy az idegen jöjjön ide. Az a 
vágyunk, hogy fürdőink érdemük szerint, 
világhírre tegyenek szert. Ezért teremtettünk 
Almádi számára immár újságot is. Szívem 
egész lelkesedésével töltöm be a szép és nehéz 
feladatot.

Íme az első szám!
A lelkesedést megírásához az áldott szép 

Balaton ringó hullámai nyújtják. És a 
lelkesedés biztosítja a sikert is. Most már 
kérem a jó  közönség támogatását. Az ügy, 
melyet szolgálunk, nemes és pártolásra 
méltó. A magyar balatoni fürdőnek diadal
maskodni kell az idegen felett. Egy-egy 
kellemes emlékül szolgáljon az 1904-iki idény 
közönségének az Almádi Újság

És most ide a tollal: írjunk!
Schildmayer Ferenc

ÚJSÁGUNK ÉS VILÁGUNK: 1904
Napra pontosan 100 évvel ezelőtt jelent meg az Almádi 

Újság, az Új Almádi Újság elődje, példaképe és sok szem
pontból utolérhetetlen etalonja. Vajon hány vidéki vagy akár 
világlap mondhatja el ugyanezt magáról? Hányan 
szeretnének ilyen pedigrét? S vajon hány lap gazdagabb 
mégis nálunk?

Hazai párhuzamnak vehetnénk akár a Világosság című 
folyóiratot, amely az 1904. áprilisi számmal indult és a szo
cialisták meg a szabadgondolkozók fóruma lett. Az alapító 
szerkesztők, Kún Sámuel, Gál Benő és Tarczai Lajos talán 
nem is gondoltak arra, hogy milyen karriert fut be a lap 
később. Külföldi példaként vehetjük a L’Humanité című 
francia szocialista lapot, amelyet a neves Jean Jaurés alapí
tott éppen 1904-ben Párizsban. Bármilyen hihetlen, de ez 
volt az a lap, amelyet még a legsötétebb időkben is meg 
lehetett vásárolni Magyarországon is. Sem az Almádi Újság, 
sem pedig az Új Almádi Újság nem volt és nem is lesz poli
tikai folyóirat, még akkor sem, ha történtek kísérletek a „fel- 
frissítésére”, „modernizálására” illetve „arculatváltására”. 
Minden egyéb megjegyzés helyett tekintsük át futólag a száz 
évvel ezelőtti eseményeket és morfondírozzunk el azon, 
hogy miről is írhatott volna az egykori szerkesztőség, ha 
netán politizáló kedve szottyant volna...

Tartós társasági téma lett volna az 1904-ben kezdődő 
orosz-japán háború, amely két évig izgalomban tartotta az 
egész világot. Már hogy ne érdekelte volna a helyben lakó és 
itt nyaraló embereket az a tény, hogy a Távol-Keleten 
szívósan nyomul előre Japán és a többi imperialista nagy
hatalomhoz hasonlóan derék szeleteket hasít ki magának 
Kínából. Képzeljük magunk elé azt a székesfővárosi 
légzőkúrázót, aki kezébe veszi a helyi újságot és arról értesül 
az árnyékos verandán, ahonnan jó kilátás nyílt a lenti elegáns 
yachtokra, hogy a jégmentes kikötőkre ácsingózó 
Oroszország hatalmas flottát indított a Távol-Keletre a fél 
világot megkerülve. Már a norvég partok után megtámadták 
a békésen hálózgató angol halászhajókat, akikben előretolt 
japán hadihajókat gyanítottak. Említett légkúrázónk vetett 
volna még egy gyors pillantást a Balatonra meg a napsütötte 
hegyoldalra, visszagondolt volna a reggeli harmatos fűben 
való borzongató testgyakorlásra, majd sebesen leüget a 
Hattyú vendéglőbe és rendel egy házmestert, ami testvérek 
között is három deci bort jelentett két deci szóda tár
saságában...

Az a déli partról átrándult aratómunkás-toborzó se vidult 
volna fel, aki itt tudja meg, hogy a herrerók és a hottentották 
fellázadtak Dél-Nyugat Afrikában, amit akkor Német Dél- 
Nyugat Afrikának hívtak hivatalosan. Már azt is nehezen 
betűzgette volna végig, hogy a hottentotta szó eredetileg 
„dadogót” jelentett a nyelvük furcsa csettintő hangjai miatt, 
de amikor odaért volna, hogy azok a szerecsenek éppen a 
mezőgazdasági munkák derekán lázadtak fel, akkor úgy le
csapta volna a lapot, hogy az ultizóknak is becsületére válik. 
Majd pedig sebesen továbbállt volna, hogy összeszedje 
azokat a részesaratókat.

Talán Theodore Roosevelt elnökválasztási kampányá
nak taglalása nyűgözte volna le az ide feredőzni érkező 
veszprémi kanonokokat? Gondoljunk bele: az amerikai zsur
naliszták addig karikírozták a későbbi 26. elnököt, amíg ki 
nem ókumlálták, hogy végeredményben Szent Vitus és 
Szent Pál érdekfeszítő megtestesülése. Micsoda teológiai 
vita kerekedett volna itt az Öreghegyen ebből a hasonlatból! 
Nem is beszélve arról az elnökjeleölt olthatatlan vadász
szenvedélyéről, hiszen medvéket öldösött előszeretettel. Egy 
mütyürke medvebocsnak azonban meghagyta az életét és 
ebből olyan reklámot csináltak neki, hogy a Teddy-bear, 
azaz a plüssmaci innentől kezdhette el világhódító karrierjét. 
Gróf Apponyi Albert azonban nem emiatt látogatta meg 
Rooseveltet mindjárt a megválasztása után...

Abba már bele sem merek gondolni, hogy kire hogyan 
hatott volna az 1904-es Entente Cordiale, azaz a francia- 
angol titkos szövetség szövegének leközlése az Almádi 
Újság hasábjain. Tíz év múlva ide Almádiba internálták 
Sidney L. Mizzi konstantinápolyi angol konzult, aki hitele
sen kommentálhatta volna a gyarmati érdekszférák 
elhatárolását. Minek is bíbelődtek volna szerkesztő-elődeink 
külpolitikai csemegékkel, amikor belpolitikai is akadt elég. 
Még januárban belpolitikai ankétot rendezett a belügymi
nisztérium az összes magyar párt bevonásával a választójo
gi kérdésekről, amit pár hónapon belül igen rövid pártközi 
béke követ. Röpke volt ez a béke, mert a híres-hírhedt „zseb

kendőszavazás” nyomán az ellenzéki képviselők a szó  
szoros értelmében szétverték a képviselőház berendezését. 
El sem hiszik, hogy mi idézte elő ezt a parlamenti ramazu
rit: a Szabadelvű Párt házszabály-módosítását a kor
mánypárti képviselők helyükről felugorva szavazták meg, 
amikor az elnök meglengette a zsebkendőjét. Tartok attól, 
hogy még a nyaralási szezon végén sem volt itt nálunk 
könnyes zsebkendő-lengetés, már csak azért sem, mert az 
első vasútvonalra még három évet kellett várni...

A Tűzoltó Kongresszust Óvári Ferenc és a vörösberényi 
tűzoltólányok tiszteletére tartották itt 1904 nyarán, amikor 
úgy kidíszették a hajókikötőt, ahogy azóta sem. Nem 
véletlenül érkezett ide egyre több vendég: pontosan 100 
évvel ezelőtt emelkedett Almádi gyógyfürdő rangjára! 
Kétségtelenül nagy szerepe volt ebben a kitüntető címben az 
ide települt Kneipp Intézetnek, ahol az orvosok majdnem 
minden betegséget vízzel gyógyítottak - méghozzá hideg 
vízzel. Ehhez járult a Rikli-féle légfürdő, meg a Lahmann- 
rendszerű természetes „gyógy-étlap”, azaz a legkorszerűbb
nek vélt egészségmegőrző eljárások, amelyeket éppen a 
leggazdagabbak kultiváltak előszeretettel. Az akkor kiadott 
Kneipp Újság azzal győzte meg az elkényeztetett klienseket, 
hogy még télen is szükséges a rendszeres testedzés, hiszen 
„a prémes bundában szánon parádézó elkényeztetett testű 
nagyságos urak így bebugyolálva is fáznak, míg a szán mel
lett krajcárért könyörgő gyerekek egy szál ingben is a hom
lokukat törölgetik...”

Amennyiben az év kulturális eseményei között tal
lózunk, akkor olyan csemegékre bukkanunk, mint Bartók 
Béla Kossuth-szimfóniájának bemutatója, amelyet zongora 
szonáták követnek. A budapesti Király színházban Kacsóh 
Pongrác János vitéz című daljátéka megy, a Nemzeti 
Színházban Herczeg Ferenc Bizánc című történelmi szín
művének a premierje zajlik, valamint első előadását tartja a 
Thália Társaság. Szomorú aktualitása 1904-nek a „nagy 
mesemondó” Jókai Mór halála, aki Balatonfüreden töltötte 
legszebb éveit és több regényében is szerepeltette a Balatont.

Az itt rendezett Nemzetközi Tűzoltó Kongresszus mel
lett talán a legfontosabb helyi esemény volt a Jókai halála 
után egy héttel összehívott bortermelői népgyűlés, amelyen 
56 Balaton-parti bortermelő község képviseltette magát. 
Hogy miért vártak a borosgazdák Jókai halála után egy hetet, 
azt csak az értheti meg, aki hallott a nagy író parlamenti fel
szólalásairól is, méghozzá a szőlőtelepítések finanszírozásá
nak tárgyában. Őt is aggasztotta az a századvégi filoxéra 
vész, amelynek nyomán eltűntek az őshonos szőlők, de az 
újak telepítése igen sokba került, kölcsön nélkül legtöbb 
gazda nem is tudta vállalni. Az itt nyaraló és Almádiért 
rengeteget tevő Óvári Ferenccel együtt nem csupán 
a kölcsönök folyósítását szorgalmazta, hanem együtt 
tiltakoztak az olcsó olasz borok behozatala ellen.

Felszólalásaik nyomán jöttek Almádiba 1904 nyarán a 
borosgazdák, ahol a Hattyú vendéglőben „az olasz bor 
behozatalának teljes megszüntetése és megakadályozása” 
tárgyában. Olyan nagy volt a felháborodás, hogy a magyar 
bor védelmében itt fogadták el az „almádi memorandumot” 
és ezt egy külön küldöttség vitte el a földművelésügyi mi
niszternek.

Talán nem véletlen, hogy az utóbbi esemény komoly 
visszhangot kapott az Almádi Újságban és nem maradt hely 
olyan hírek számára, mint Déri Miksa világhírű 
találmányára, az egyfázisú kommutátoros motorra, Terkán 
Lajos tökéletesített módszerére a csillagok hőmérsékletének 
mérésére, sőt még a Panama-csatorna építésének 
megkezdésére sem. Ugyanekkor épült meg az első földalat
ti vasúti alagút New Yorkban a Hudson folyó alatt, és az 
ottani munkalehetőségeket jelzi az a tény is, hogy 1904-ben 
majdnem százezer hazánkfia „tántorgott” ki Amerikába. 
Annyira kellett a munkaerő, hogy ebben az évben 10 dollár
ra csökkentették a bevándorlók partraszállási illetékét, mert 
a legtöbb magyar sem tudta kisajtolni magából még ezt az 
összeget sem.

Az itthon-maradottak, viszont tették a dolgukat: 
vendégeketfogadtak, működtették a helyi Fürdő Egyesü
letet, az Almádi Kört, telepítették a szőlőt és a vörösberényi 
lányok is rendszeresen gyakorlatoztak a tűzoltó egyletben 
minden vasárnap reggel. Száz év múltán sem mondhatunk 
mást: tegyük csak mi is a dolgunkat.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
az 20. hónapról 
a Városházán

2004. június

Ebben az évben a települések 
többségének -  így városunknak is 
-  egyik legnagyobb gondja az igen 
gyorsan növő fű időben történő 
kaszálása, a kaszálék összegyűj
tése, elszállítása. Az egyébként 
áldásos csapadék következtében 
Kft-nk nehezen boldogul a fűnyí
rással, hiszen mire a rendelkezésre 
álló létszámmal és gépekkel vé
geznének a leszerződött munkával, 
addig az elsőként lenyírt részek 
újra rendezetlen képet mutatnak. A 
cégvezetés ígéretet tett a hatéko
nyabb és gondosabb munkavég
zésre.

Szomorúan tapasztaltam, hogy 
több egynyári virágágyásból a 
kiültetett palánták eltűntek, ezzel 
újabb munkát adtak dolgozóink
nak. Csak azt remélhetem, hogy az 
eltávolított növények nem vesztek 
kárba, valahol másutt díszítik kör
nyezetünket.

A városgazdálkodásra biztosí
tott pénzügyi forrás nem biztosítja 
a település minden utcájában a 
közterületek folyamatos tisztán
tartását. A rendezetlen állapotok 
megszüntetésében, a kedvezőbb 
városkép megjelenítésében nagy 
segítséget nyújthatnak az ingat
lanok tulajdonosai, amennyiben 
közreműködnek az utcafront tisz
taságának kialakításában és meg
tartásában.

Ezúton is szeretnék megszólí
tani és kérni mindenkit, hogy 
segítse munkánkat, erőfeszíté
seinket -  legyünk partnerek 
ebben a közös feladatban. A 
telkek előtti járda és kerítés, 
járda és útszegély (már ahol van) 
között kinövő gazt, gyomot rend
szeresen távolítsuk el és legalább 
heti rendszerességgel -  ahogy 
szüléink és nagyszüleink tanítot
ták és példát mutattak nekünk -  
végezzük el a fűnyírást és gaz
kaszálást, a seprési, takarítási 
munkákat!

Köszönet jár azoknak, akik e 
felhívás nélkül is példát mutatnak. 
Kövessük őket és kérjük erre 
szomszédjainkat, ismerőseinket. 
Tegyük szebbé szűkebb környe
zetünket, járuljunk hozzá a vonzó 
városkép megvalósításához. Kö
szöntsük renddel, tisztasággal a 
településre érkező vendégeket. 
Közös céljaink megvalósítása 
összefogással, csak együtt sikerül
het!

A nyári hónapokra e munka 
mellett kellemes, nyugodt pihenést 
és kikapcsolódást kívánok vala
mennyiünknek és a hozzánk láto
gatóknak.

Balatonalmádi, 2004. július 03.
Pandur Ferenc 

polgármester

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2004. június 13. 

Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok BALATONALMÁDI településen
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Sorsolt sorszám A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes szavazat %
1 SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 12 0,32
2 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 226 6,02
3 MAGYAR NEMZETI SZÖVETSÉG 13 0,35
4 SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 295 7,85

5 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 1 034 27,53
6 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 2 052 54,63
7 MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 88 2,34
8 MUNKÁSPÁRT 36 0,96

M egyei sajtó info
2004-05-21 - A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 

Szervezete a Vöröskereszt Világnapja alkalmából 
megyei ünnepséget rendezett a Megyeháza Szent 
István termében. A rendezvényt Pusztai István alelnök 
köszöntötte a megyei önkormányzat nevében.

2004-05-21 - A Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Bizottság -  a 115/2003. (X.28.) OGY 
határozatban foglalt prioritásokkal összhangban -  
kezdeményezésére, koordinációs munkaértekezletre 
került sor. Témája: Veszprém megye bűnmegelőzési 
és közbiztonsági koncepciójának a kidolgozása. A 
programon Bornemisza Szilvia közoktatási referens 
képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Oktatási és Közművelődési Irodáját.

2004-05-21 - Tapolca város Önkormányzata és a 04 
Alapítvány szervezésében, a „Mentők napja” alkal
mából rendezett ünnepségen adták át a 4.5 millió forint 
értékű „Lifepack 12” defibrillátor/EKG/pulzoxymeter 
egységet a tapolcai mentőállomásnak. Az ünnepségen 
a megyei önkormányzatot Pusztai István alelnök 
képviselte.

2004-05-22 - Az Egészséges Nemzetért Népegészség
ügyi Program keretében az Országos Reumatológiai 
és Fizioterápiás Intézet Országos Reumatológiai 
Napok-at rendezett a Csolnoky Ferenc Veszprém 
Megyei Kórházban. Az előadásokkal, szaktanácsadá
sokkal, bemutatókkal megrendezett programot 
Pusztai István alelnök nyitotta meg.

2004-05-22 - Bazsiban, a községi önkormányzat és a 
Veszprém Megyei Közművelődési Intézet közös 
szervezésében ismét megrendezték a Simon István 
Versmondó Versenyt. A találkozón 35 versmondó 
szerepelt. A zsűriben részt vett Patka László kulturális 
referens.

2004-05-22 - Zánkán Igaz Sándor tanácsnok vett részt a 
Katasztrófavédelmi Országos Általános-és Középis
kolás Verseny díjátadásán, amelyen a legjobb 
Veszprém megyei csapatoknak a Veszprém Megyei 
Önkormányzat különdíj át adta át.

2004-05-25 - Tíz ország harmincöt iskolájának rész
vételével a balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti 
Szakképző Iskola volt a házigazdája az Európai 
Szőlész-Borász Iskolák 7. kongresszusának. Az euró
pai uniós csatlakozásunkat követő első jelentős 
nemzetközi oktatási rendszervényre gazdag szakmai 
programot állított össze az intézmény, mellyel meg
szerezte a résztvevők elismerését. Az esemény 
megörökítésére Európa Kapu avatására került sor az 
iskola parkjában, avatóbeszédet Pusztai István alelnök 
mondott. A hivatalos programokat záró gálaesten az 
intézmény vezetői oklevéllel ismerték el a kremsi 
testvériskola igazgatójának Dr. Danner úrnak, a 
szervezőmunkáját. Az ünnepi estet megtisztelte jelen
létével dr. Bóka István, Balatonfüred Város pol
gármestere és Kuti Csaba a közgyűlés elnöke.

2004-05-27 - Hosszúpályiban Cigánymissziós Ima-és 
Közösségi Ház átadására került sor. A központ a kore
ai és az Amerikai Presbiteriánus Egyházak támo
gatásával létesült, a kisebbség felkarolásának szép 
példájaként. Az átadáson Holdosiné Bánhegyi Ildikó 
kisebbségügyi referens képviselt.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete lapzártánk után 2004. július 6- 

án tartotta soros ülését, melyről következő lapszá

munkban számolunk be.

Szerk.



Rendőrségi  hírek
Az, hogy a szezon már zajlik abból is látszik -  

ha egyébként az időjárásból ez nem tűnne fel -  
hogy ugrásszerűen megnövekedett a különböző 
bűncselekményekről szóló bejelentések száma. 
Továbbra is meghatározó jellemzője ezeknek, 
hogy a vagyon elleni bűncselekmények jelentik a 
döntő részt, amikor is a bűnözők célja valamilyen 
vagyontárgy megszerzése. Több helyről jelentet
tek betörést, a Hadak útja, a József A. utca, a 
Bartók B. utca és a Malomvölgyi út több nyaralójá
nak sérelmére követtek el ilyen bűncselekményt. 
Az elkövetés időpontjában egyébként a tulaj
donosok nem tartózkodtak az épületben, s az elvitt 
tárgyak is elsősorban műszaki cikkek, illetve 
különböző felszerelési tárgyak voltak. Annak 
ellenére, hogy több intézkedést is tettünk e bűn
cselekmény-fajta megelőzése érdekében, mégis 
aggasztóan megnőtt a gépkocsi feltörések, vala
mint a besurranásos lopások száma. Ezeket 
egyébként minden esetben fényes nappal követik 
el. A parkolókban, az utcákon álló gépkocsik, ame
lyekben rendszerint táskát, vagy valamilyen 
személyes dolgot hagytak, kedvelt célpontjai a 
bűnözőknek. A polgárőr egyesület tagjait, illetve 
más fórumokon a helyi lakosokat is kértük, hogy 
egy kicsit nyitottabb szemmel járjanak, hiszen 
tisztán rendőri eszközökkel nem tudjuk megakadá
lyozni e bűncselekmények elszaporodását. Beszél
tem a besurranásról, amely elkövetői jó érzékkel 
választják ki azokat a lakásokat, ahova érdemes be
menni, s e tevékenységükben az sem zavarja őket, 
hogy ha a háztulajdonosok, vagy a lakók otthon 
vannak, hiszen mindig készen állnak valamilyen 
jól hangzó mesével, hogy mit keresnek egy idegen 
lakásban. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sokat 
találkoztak már velük, de kényelemből, vagy más 
okból nem tettek hozzánk bejelentést, s emlékez
tetni szeretném Önöket arra, hogy ezek ellen a 
bűnözők ellen is csak közös fellépéssel küzd
hetünk hatékonyan. Kedvelt bűnözői célpont a 
kerékpár. Négy ilyen bűncselekményről érkezett 
bejelentés. Sajnálatos e tekintetben az, hogy több 
esetben napokkal az elkövetés után tették meg a 
bejelentést, amikor már esélyünk sem maradt a 
tettes, vagy a tettesek elfogására. Szerencsére a 
közterületi bűnözés visszaszorulóban van, az 
elmúlt hónapban ilyen eseményről nem kaptunk 
bejelentést. Igaz, a rendkívül szeszélyes időjárás 
miatt csak néhány napig voltak tömegek a Balaton- 
partján. Elsősorban az alsóörsi Harley-Davidson 
motoros találkozó idején voltak többen a meg
szokottnál, valamint azon a kevés hétvégén,

amikor az időjárás kedvező volt. A Péter-Pál napi 
rendezvényen is sokan vettek részt, szerencsére a 
rendezvénnyel kapcsolatosan sem érkezett bűncse
lekményről bejelentés.

Mire ez a lapszám az Önök kezébe kerül, már 
néhány változás Önök számára is látható lesz. 
Megérkezett a német rendőr kolléga, aki segíti 
majd a közterületi rendőri munkát, amire az addi
gi tapasztalataink alapján nagy szükség lesz. Új 
kollégákat üdvözölhetünk sorainkban, akik tanul
mányaik befejezését követően kerülnek hozzánk. 
Új színfoltja lesz az elkövetkező két hónapnak az 
is, hogy a Rendőrtiszti Főiskola néhány hallgatója 
is közterületi szolgálattal segíti munkánkat. Re
mélem a már jól bevált kerékpáros és motoros 
rendőri szolgálat is beváltja elvárásainkat, s haté
konyan segíti majd a közterületi rendőri munkát.

A fentieken túl diáktolmácsok is kiveszik a 
részüket ebből, hiszen napi 24 órán keresztül biz
tosítanunk kell, hogy a nem magyar anyanyelvű 
vendégek problémáit is kezelni tudjuk.

Folytathatnám tovább a nyári felkészülés 
rendőri jellemzőit, azonban feltétlenül szólnom 
kell a Polgárőr Egyesület tagjairól, akik nélkül nem 
képzelhető el számunkra a hatékony rendőri

munka. A már jól bevált együttműködési formák 
garanciát nyújthatnak számunkra abban a tekintet
ben is, hogy nemcsak a Balaton-part közbizton
ságát tudjuk javítani segítségükkel, hanem a mö
göttes, perifériális területekre is jut majd létszám.

Néhány gondolatot a közlekedéssel kapcso
latosan, mint ahogy azt már a korábbi lapszámok
ban megszokhatták. Annak ellenére, hogy talán az 
időjárásnak „köszönhetően” elsősorban, egyre 
kevesebben keresik fel a Balaton-partot, a forga
lom dinamikája, sűrűsége azonban már az ilyenkor 
megszokott képet mutatja. Sajnos ugyanez igaz a 
baleseti adatokra is. Egyre több a figyelmetlenség
ből, az át nem gondolt és rosszul megválasztott 
vezetési technikából bekövetkező baleset, amely ez 
idáig csak könnyű sérüléseket, illetve jelentős 
anyagi károkat okozott. Az, hogy nem történt idáig 
súlyosabb baleset, csak a vak szerencsének köszön
hetjük, hiszen egyre több olyan gépjárművezetővel 
találkozunk, aki aggreszíven, mások érdekeit 
figyelmen kívül hagyva közlekedik az utakon. 
Néhány adatot ezzel kapcsolatban engedjenek 
meg. Június hónapban 28 helyi állampolgárral 
szemben kellett eljárást indítanunk a sebességha
tárok jelentős túllépése miatt, illetve 14 olyan 
állampolgár ellen indítottunk szabálysértési eljá
rást, akik kirívóan durva szabályszegés miatt kerül
tek rendőri intézkedés hatálya alá. Nagyon sok fi
gyelmeztető jel van, tehát közös érdekünk, hogy 
hallgassunk ezekre, és változtassunk a rossz bei
degződéseken. A rendőri ellenőrzések is elsősorban 
arra irányulnak, hogy kiszűrjük azokat, akik bale
setveszélyes módon közlekednek. Komoly gondot 
okoznak különösen a város belső útjain kerékpárral 
közlekedő gyerekek, akik talán a nyár szabadsága 
és öröme okán sem figyelnek a szabályok 
betartására, tehát nekünk kell jobb vigyázni rájuk.

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

Polgárőr Hírek
A rendszeres járőr szolgálatunkon túlmenően ismertetem a tisztelt almádi polgárokkal a II. negyedév 

eseményeit:
Április 2-án Herenden adtunk biztosítást a megyével közösen.
Április 18-án a Fűzfőn tartott lövész versenyen 5. helyezést értünk el.
Április 21-én a rendőrséggel és a megyével közösen részt vettünk egy akcióban.
Május 1-én az EU csatlakozás rendezvényén biztosítottunk.
Május 7-én jelen voltunk a futballpályán megtartott ifjúsági bűnmegelőzési találkozón.
Május 14-én sikeres iskolák közötti vetélkedőt rendeztünk a Vörösberényi Általános Iskolában. Fűzfő 

és Kenese 1-1 csapattal képviseltette magát.
Május 30-án futóversenyt biztosítottunk.
Június 5-én a Malomvölgyi Juniálison voltunk jelen. Biztosítást adtunk a Harley Davidson motoros 

találkozón.
Június 20-án a Lovas kavalkádon segítettünk a gépkocsik parkolásánál a káosz elkerülése érdekében.
A Péter-Pál napi vigadalom rendezvényen 2 éjszaka őriztük a sátrakat és a portékákat.
Kérjük Balatonalmádi polgárait, hogy támogatásaikkal (OTP 11748083—20013781) segítsék szol

gálatunkat, hogy gépkocsink mind több helyre eljusson.
Kívánunk a nyári hónapokra szebb időt, vendéget és biztonságos napokat.
A Megyei Szövetség vezetőségében végzett munkáját Polgárőr Aranykereszt Érdemrend átadásával 

ismerték el Balogh Csaba alelnök úrnak. Gratulálunk! Hansági Endre

elnök

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, 

jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul július 16-án, 
kedvező áron, részletfizetési lehetőséggel

Érdeklődni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/916-3286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

MEGNYÍLT! • MEGNYÍLT! • MEGNYÍLT!

M A N U  D I V A T
NŰI-FÉRFI DIVATÁRU • FARMERRUHÁZAT • CASSONE SPORTRUHÁZAT

Minőségi áruk elérhető áron!
Hölgyek!

Figyelmükbe ajánljuk, hogy üzletünkben a női ruhák méretei nem állnak meg az XL-nél. 
Egyéni fazon és méret kívánságát is megpróbáljuk teljesíteni.

Nézzenek be hozzánk!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót és érdeklődőt.

Címünk: Balatonalmádi, Petőfi út 23. (Postától 30 m)
Üzlet nyitva tartása: Hétfő:15-19-ig, Kedd-szombat:9-13-ig és 15-19-ig, Vasárnap: Zárva

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA



S z e z o n n y i t ó  H a t t y ú  b á l
A felajánlások nemes célt szolgáltak

A város egyik hajdani, rangos hagyományát 1990-től - öt esztendő kihagyásával - minden 
év turisztikai szezonjának indításaként tartják meg, emlékezve a régi Hattyú Vendéglő báljaira.

Az Almádi Fürdő Részvénytársaság 1883-ban vásárolt szőlőbirtokot, egy épülettel. 
Szórakozási lehetőség ennek, a nagy táncteremmel való kibővítésével lett 1898-ig, mivel csak 
így nyílt mód megrendezni valamennyi társasági eseményt, a nagy bálokat.
Az egykori vendéglő helyétől most is menet (élén a napsugár-lánnyal és Vörösberény Lovas 
Egyesület négylábuival és négykerekűivel) indult a Városháza tér színpadáig, ahol bevezető 
programot tartott a bálnak helyet adó Pannónia Kulturális Központ vörösberényi kultúrházá
nak valamennyi művészeti csoportja.
A báli védnők köszöntőjét követően a Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai reformkori 
palotással, míg a Kéttannyelvű Gimnázium tanulói keringővel invitálták a bálterem parketjére 
a táncolni vágyókat.

A helyi közélet szereplőinek bálozó része, a támogatók, a megvalósítást segítők adakozó 
kedve a múltban ugyanúgy, mint manapság is jótékony célt szolgált.

A rendezvényt szervező Almádiért Közalapítvány kuratóriumának döntése nyomán a városi, 
amatőr művészeti csoportokat kívánják támogatni a báli bevételből.

Tari Tibor

A vendégeket egy pohár ital és rózsa várta.

Fiatal, helyi táncosok 

palotása nyitja a bált.

A menet a hajdani 
Hattyú 

Vendéglőtől 
indult.

A Hattyú Bál elengedhetetlen eleme, a tánc

UNIQA
Intézze biztosítási ügyeit helyben!

Az UNIQA Biztosító Rt. Balatonalmádi kirendeltségén széleskörű 
szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!

• befektetési alapokhoz kötött, 
ingatlan-előtakarékossági jellegű életbiztosítás 
(lakásfinanszírozási program)

• életbiztosítások, balesetbiztosítások
• gépjármű-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

Ismét egy lépéssel közelebb kerülünk 
egymáshoz és elmélyítjük barátságunkat 

Almádi Napok 2004.
Wir kommen uns näher und vertiefen unsere 

Freundschaft

2004.07.23-25. A Winkler Capelle zenél

2004. 07. 23-24.18.00-20.00 óráig

Balatonalmádi lakosok számára 
ingyenesen:

felnőtteknek:
bajor húskenyér, zsemle és sör 

gyermekeknek:
bajor húskenyeres zsemle és limonádé

Amíg a készlet tart!

Szervező: Balatonalmádi-Eggenfelden 
Baráti Kör Egyesület

23. - 25.07.: Winkler Capelle spielt

23./24 .07 .: 18.00 - 20.00 h

kostenlos für die Bewohner 
von Balatonalmádi:

für Erwachsene:
Leberkäs, Semmel und Bier.

für Kinder:
Leberkässemmel und Limo, 

solange der Vorrat reicht!

Veranstalter: Freundeskreis 
Balatonalmádi Eggenfelden e.V.

s t  a D T 

eGGeNFeLDeN



Játék, munka és szórakozás Izolán
Elindult a 90-es évek közepén egy nemes célokat kitűző, fiatalokat 

megmozgató szervezet működése, a UNITED GAMES. A béke 
jegyében, a nemzetek közötti ellenségeskedés ellen, előítéletek nélkül 
játékos formában fogja össze a fiatalokat, bebizonyítva, hogy a játék, 
a közösen végzett feladatok eredményesek lehetnek akár a nyelvis
meret nélkül is.

Ezt megtapasztalhattuk abban az egy hétben, melyet Izolán, a 
szlovén tengerparton töltöttünk. Már a látvány is gyönyörű volt. Ehhez 
jöttek még azok a programok, melyek az izolai vezetők komolyan 
szervezett munkájáról tanúskodtak. Erezhető volt, hogy a 
Polgármester asszonytól a vezetőkig, a gyerekekig, mindenki szívü
gyének tekintette, hogy ez a nemzetközi csapat jól érezze magát. 
Említhetném elsőnek a szállodai és appartmanos elhelyezést. Az első 
osztályú, pincérek által felszolgált háromszori étkezést. Jó ötlet volt, 
hogy a három ágyas szobákban három különböző nemzetiségű fiatal
nak kellett laknia, így már a kezdeteknél adva volt az ismerkedés

lehetősége. A munkacsoportok a helyi adottságokat figyelembe véve 
ötletesek, összehangoltak voltak. A halászat, tánc, szoborkészítés, 
hasznos munkavégzés és az egészet összefogó média munkacsoport a 
program végén egy komplett, kész, az egész hetet összefoglaló 
anyagot mutatott be egy búcsúest keretében. Erről tanúskodik az újság 
és a több mint ötszáz kép, melyet minden résztvevő kézhez kapott. 
Fogadóink figyelmessége még arra is kiterjedt, hogy a szülinapos 
résztvevőket felköszöntsék egy óriási csokis pizzával, mely meglepő 
módon nagyon ízletes volt. Kinntartózkodásunkat fűszerezték még 
olyan programok, mint az egész napos hajókirándulás, ahol a friss hal 
és tintahal sütése sokunknak új élményt jelentett. Volt idő arra is, hogy 
a szomszédos városok olaszos jellegű utcáit, nevezetes építményeit és 
egy hajózási iskolát (egyetemet) is megnézzünk. A műszerek és egy 
teremben lévő szimulátor segítségével átélhettünk egy óceáni 
hajókázást.

Ez csak kivonata annak az élménynek, melynek részesei voltunk. 
Azt hiszem valahol itt kezdődik az a szervezői munka, melyet meg
mutattak nekünk az izolaiak, s melyet lehetne követni ahhoz, hogy a 
mozgalom ne visszafelé fejlődjön. Az utolsó napon kitöltött kérdőívek 
összesítése alapján minden nemzet (osztrák, német, holland, cseh, 
szerb, olasz, indiai és magyar) megelégedve tért haza.

Megemlíteném a mi gyermekeinket is, akik a magyar delegációt 
alkották: Felber Orsolya, Nagy Dóra, Koszteczky Eszter, Plell Fanni, 
Borsoviczky Dávid, Vígh Barna, Bors Krisztián és Varga Gábor, akik 
így nyilatkoztak: itt értették meg mit is jelent valójában a UNITED 
GAMES.

G ecsné Jancsó Erika 

kísérő tanár

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az almádi gyermekek és szüleik nevében hálás szívvel köszönöm - valamen
nyi szervezőnek, pedagógusnak, egyéb közreműködőnek és szülőnek - a 
„CIMBORA TÁBOR” megszervezését, valamint azt, hogy az egész év 
folyamán változatos, értékes és hasznos foglalkozásokat biztosítottak gyer
mekeink számára!
Tisztelettel köszönöm továbbá MINDEN KÖZREMŰKÖDŐNEK azt, hogy 
a PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM rendezvénysorozat keretében napokon 
keresztül -  időt, pénzt szabadidejüket áldozva - színvonalas, érdekes 
foglalkozásokat szerveztek gyermekeink számára!

Dr. Walter Rózsa

JOGOSÍTVÁNYT SZERETNE?
Az 1. sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség 

legközelebbi kedvezményes intenzív tanfolyamát 
(személygépkocsi, motorkerékpár segéd-motorkerékpár) 

2004. július 14-én (szerdán) 16 órakor
indítja BALATONALMÁDI KIRENDELTSÉGÉN, 

a Szolgáltatóház emeletén, (Jókai u.7.)

Kedvezmények:
• 30%-os azonnali elméleti tandíjkedvezmény!

• A gyakorlati tandíj 30%-a a személyi jövedelemadóból 
visszaigényelhető! (Diák esetén a szülő veheti igénybe!)

• Részletfizetési kedvezmény!
• Szabad gépkocsi-választás!

• Plusz 1 óra konzultáció ingyen

Motorosok figyelem!
Mivel iskolánk saját motor-parkkal rendelkezik minden kategóriában, 
így nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati tanfolyamot is mi tartjuk!

Tájékoztatás és jelentkezés a kirendeltségen:
Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12

K, Cs: 13-17 

Tel.: 06/20/471-6988 
(Ügyfélfogadási időn kívül is hívható)
Akkreditációs lajstromszám: AL-858 
OKÉV reg.sz. 02-0088-03



TEMPLOMSZENTELÉS 
ALMÁDIBAN

Régen telt meg annyira az evangélikus kis templom a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában mint július 20-án vasárnap, amikor Ittzés János evangélikus egy
házkerületi püspök vezetésével tartottak hálaadó istentiszteletet. Az evangé
likus egyház, az egyházmegye és az önkormányzat együttes támogatásával 
összesen hatmillió forint értékben létesült fiatalok fogadására is alkalmas 
füvesített templomkert, vizesblokk. Ebbe az összegbe belefért a sekrestye
bővítés, az ablakok és a vezetékek cseréje valamint az orgona felújítása is, ami 
Tarsó Gábor és munkatársai példás kivitelezését dicséri. Hálatelt szívvel mon
dott mindezért köszönetet Isó Zoltán a gyülekezet lekésze és fejezte ki a gyara
podás feletti őszinte örömét Pandúr Ferenc polgármester.

Még a pótszékek sem voltak elegendők annyi ember befogadására mint 
ahányan - köztük öt tiszteletes és hét képviselő - vasárnap délután négy órakor 
megjelentek. Nem véletlenül emlékeztetett Ittzés püspök úr arra, hogy nem 
csupán jeles ünnepeken, hanem máskor is nyitva áll az 1943-ban épült kis temp
lom, amely Isten háza. Nagyívű szentbeszédét Pál apostolnak az Efézusiaknak 
írt leveléből vett idézettel nyitotta:” Azért immár nem vagytok jövevények és 
zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és az Isten háza népe, akik felépül
tetek az apostolok és próféták alapkövén, szegletkő lévén maga a Jézus Krisztus. 
Benne az egész épület szép renddel rakva szent templommá növekszik az Úrban, 
akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” Ezután a templom való
di értékének fogalmát taglalta, amelyet Jézus Krisztus ad azáltal, hogy meg
ajándékoz bennünket önmagával. Ezért kellene egyre többünknek keresni a 
krisztusi közösséget nemcsak ünnepi alkalmakkor hanem hétköznapokon is.

A hálaadó istentiszteletet rögtön ünnepi közgyűlés követte a megszépült kis 
templom eddigi tevékenységéről, amelyet dr. Péterfia Katalin presbiter foglalt 
össze, majd meghitt hangulatú fogadás várta a megjelenteket az Ottilia 
vendéglőben. A helyi műemlékké nyilvánított és kívül-belül megújult valamint 
újra felszentelt kis templommal nem csupán a helyi és a veszprémi evangé
likus gyülekezet gyarapodott és gazdagodott, hanem mindannyian, akik ott 
lehettünk az ünnepi eseményen. Akik még nem látták belülről, azok biztosan 
időt szakíthatnak rá a nyár folyamán és felidézhetik Ittzés püspök úr üzenetét.

Cz.S.

Köszönjük Lénárt Atya!
Szeretve Tisztelt Lénárt Atya!

A Margit Kápolna hívei köszönik több évtizedes munkáját. -  A szép szent
miséket, az oktató, tanító jellegű szentbeszédeket. -  Tette mindezt szívesen, 
nyugdíjasként, - fiatalos lendülettel - értünk, híveiért. Sokszor aggódva vártuk 
misére, vajon jön-e, nincs-e valami baja. Örültünk, amikor megláttuk, ahogy 
ballagott le a hegyről, eleinte naponta, - 2-3 éve csak vasárnap. Tudjuk, az idő 
könyörtelen, az erő elfogy. Amit máskor szívesen tettünk, egy idő után fárasztó.

Még egyszer megköszönve munkáját, jó egészséget, nyugodt, szép 
öregséget, lelki békét és Isten áldását kérjük további életére.

A Margit Kápolna hívei

RÉGI ZENE HANGVERSENYEK 2004
A VÖRÖSBERÉNYI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Balatonalmádi, Templom tér

Július 16. Péntek, 20.00 óra: BAROKK DIALÓGUS 
Vámosi-Nagy Zsuzsa-fuvola, Oláh Aino-csembaló

Július 23. Péntek, 20.00 óra: MAGYAR SZIMFÓNIA 
Musica Historica együttes

Július 30. Péntek, 20.00 óra: TEMPLOMI ÁHITAT 
Kukely Júlia-ének, Kaposi gergely-orgona

Augusztus 6. Péntek, 20.00 óra: SZÁZADOK HARMÓNIÁI 
Kulin Krisztina-fuvola, Knyazovitzky Zoltán-gitár

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Sikerrel zárult a Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör Ünnepi 

Könyvheti programja.
Három napon át vásárolhattak az érdeklődők a Veszprém Megyei Laczkó 

Dezső Múzeum kiadványaiból. Különösen kelendők voltak dr. Laczkovits 
Emőke néprajzkutató kötetei.

A szerző közel kétórás előadását, személyes vallomását pályájáról, 
tanárairól, neves professzorairól élénk érdeklődéssel fogadta a szépszámú 
hallgatóság.

Dr. Kardos Józsefné

22 év után ismét Ki nyer ma?
A Magyar Rádió népszerű játéka legutóbb 1982. augusztus 27-én jelent

kezett Balatonalmádiból, az akkor kulturális virágkorát élő Panoráma 
Klubból.

Örömmel tudatjuk a komolyzenei fejtörőt kedvelőkkel, hogy július 23-án, 
pénteken 12 óra 30 perckor a Budatava Strand ad helyet a 10 perces játék
nak. Kérjük a játékra jelentkezőket, hogy az adás előtt 1 órával jelenjenek meg 
a helyszínen. A műsor a Kossuth rádióban a Déli krónika után is figyelemmel 
kísérhető lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak: a Polgármesteri Hivatal és a 
Budatava Strand dolgozói.

Dér András

Hatékony és kíméletes bőrcsiszolás és ápolás mindenfajta bőrprobléma kezelésére! 

Fiataloknak, időseknek, hölgyeknek és uraknak!

Az arc és a test bőrének sebészkés nélküli megfiatalítása MIKRODERMABRÁZIÓ-val
Kezelési területek:

Tágpólusú bőr, ráncok, pigment hibák, 

öregségi foltok, 

akne és egyéb sebhelyek arcon és a testen, 

dohányzás, fény- és napkárosodott bőr, 

terhességi illetve fogyási csíkok kezelése a

MARCSI KOZMETIKÁBAN!

Balatonalmádi, Baross u. 18.

Tel: 20/9461-423, 88/430-301



Eggenfelden! gimnazisták 
Balatonalmádiban

2004. június 20-a és 26-a között még egy színfolttal 
gazdagodott a kapcsolat Eggenfelden és Balatonalmádi 
között. A Karl-von-Closen gimnázium 46 diákja és 4 
tanára tanulmányi kirándulásra érkezett városunkba. A 
Nereus és Wellness Hotel csak a kiindulópont volt a tar
talmas programokban bővelkedő kirándulásnak. Az első 
este ugyan esett, de utána az időjárás is kedvezett a tár
saságnak. Hétfőn Almádi nevezetességeivel ismer
kedtek és a Diófa Étteremben laktak jól gulyással és 
palacsintával. Este grillpartit rendeztek a Nereusban. 
Kedd délelőtt a polgármester úr, Pandur Ferenc és a 
Baráti Társaság elnöke, Silló Piroska fogadta őket a Pol
gármesteri Hivatalban, ahol Balatonalmádi múltjáról és 
jövőjéről hallhattak, illetve kérdéseket is tettek fel. Kis 
ajándékokat is kaptak, amelyből tovább informálódhat
tak a testvérvárosról. Délután pedig a diákok felváltva 
vitorláztak és kerékpároztak, amit a Nereus Hotel na
gyon jól megszervezett. Szerdán a fővárosba utaztak, 
ahol Czuczor Sándor igazgató és képviselőnk jóvoltából 
nemcsak kívülről tekinthették meg a nevezetességeket, 
hanem a Parlamentbe is bemehettek. Mind a tanulók, 
mind a kísérőik el voltak ragadtatva gyönyörű főváro
sunktól! Csütörtökön a herendi Porcelánmanufaktúrába 
látogattak el, délután pedig a Balatonban fürödtek. 
Pénteken az időjárás már búcsúztatta őket egy jó adag 
esővel, de nem hátráltak meg, mert kirándultak 
Balatonfüredre és Tihanyba. Szombaton sok-sok él
ménnyel gazdagodva és elégedetten utaztak haza, foly
tatva egy tavaly már megkezdett hagyományt és tovább 
mélyítve a testvérvárosi kapcsolatot.

Viszontlátásra! Auf Wiedersehen!
W. É.

Modern 

Tánccsoportunk sikere
2004. május 27 és 30. között rendezték meg Győrött a 

Modem Tánccsoportok II. Világbajnokságát és I. Európa 
Bajnokságát.

Három nap alatt mintegy 4000 érdeklődő láthatta a 
produkciókat.

Több, mint 1000 táncos mellett 12 nemzeti szövetség 
képviseltette magát a két színpadon zajló VB-n.

Acro Dance S.E. táncosai kiemelkedően szerepeltek. 
Harmadik helyen végeztek és Világbajnoki bronzérme
sek lettek: Floidl Judit -  Floidl Krisztina -  Radnóti Mária
-  Sipos Zsuzsanna. Sipos Dóra. 2004. őszén kettő Világ 
Kupán is képviselik Balatonalmádi városát és Hazánkat. 
Edzőjük: Tromlemé Rusz Rita és Gungl Szandra

Rusz Rita 
Acro Dance SE.

Pedagógus nap
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagyrabecsült almádi Pedagógusok!
Kedves Óvó nénik, Tanító nénik, Tanító 

bácsik, Tanár nénik, Tanár bácsik Tanárnők és 
Tanár Urak!

Balatonalmádi Város polgárai és a magam 
nevében nagyon sok tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm Önöket -  az Önök tiszteletére ren
dezett -  Pedagógus -  napi ünnepségünkön!

Különös megtiszteltetés számomra, hogy a 
mai rendezvény „ünnepi szónoka” lehetek.

Amikor e megtisztelő felkérést megkaptam, 
nagyon sok gondolat kavargott a fejemben; 
ezekből szeretnék néhányat megosztani 
Önökkel.

Mindannyiunkat egy félelmetesen gyors, 
változó világ vesz körül. Nemrégiben azt hal
lottam, hogy fejlesztőmérnökök már - a golyós
toll méretű -  mobiltelefonokról álmodnak, és 
ezek megvalósításán fáradoznak.

A közelmúltban egy korombeli főorvosas
szony barátnőnk mesélte: amikor fiatal 
orvosként kikerült az egyetemről a kb. 1500 
gramm súllyal született babáknak volt még 
életben maradási esélyük. Manapság - 20 év 
elteltével - egy 450 g-os kisbaba életéért küz
denek; hiszen a számítógép vezérelte műsz
erek -  és csakis ezek -  tudják a milliliter 
törtrészének megfelelő tápanyagot kellő 
precízséggel és pontossággal adagolni.

Mindez csodás, és nyilván együtt örülünk 
annak, ha a technika az embert szolgálja; D E ... 
vannak dolgok, melyekben az ÁLLAN
DÓSÁG, a VÁLTOZATLANSÁG a legfőbb 
érték. Ezek közé tartozik az Önök munkája, 
pályája.

Nem képzelhető el, hogy egy maszatos 
gyermekarcról kompjúter törölje le a könnye
ket, és elképzelhetetlen, hogy egy kócos gyer
mekfejet robot hideg fém keze simogasson 
meg. Ezt csakis Önök - nagyrabecsült Pedagó
gusok - tudják megtenni. Épp ezért az Önök 
tevékenysége a legszebb, legemberibb „kézi 
munka”, és -mint ilyen -  a legértékesebb!.

Történelmi korok, társadalmi berendez
kedések változhattak, de egyetlenegy rendszer 
sem tudta Önöket nélkülözni, az Önök tevé
kenységét nem lehetett mással kiváltani, he
lyettesíteni. Minden kornak szüksége van jól 
képzett, szeretetet adni tudó, az életével, 
életvitelével is példát mutató nagyszerű pe
dagógusokra!

Az Önök tevékenysége a „legjövőorien
táltabb vállalkozás” hiszen Önök tanítják, 
nevelik a Jövőt, az Ifjúságot, a -  számunkra 
legdrágább kincseket -  a Gyermekeinket...!

Kezemben tartom Burján Eszter „Szívépítő- 
dödörgő” c. csodálatos könyvét, melyet gyer
mekeim a „Cimbora” foglalkozásról hoztak 
haza. Engedjék meg, hogy ebből az egyik -  
szívbemarkolóan szép - történetet felolvassam 
Önöknek:

„Most ne zavarj, mert odaég a rántás! Majd 
máskor! -  mondja anya, ha panaszkodni akarok 
neki, mert sípcsonton rúgott a Gyulavári.

-  Most ne zavarj, mert megszúrom a tűvel a 
kezemet. Majd máskor! -  mondja anya, ha 
akarom mondani neki, hogy ötös lett a matek
dolim.

-  Most ne zavarj, mert számolok. Majd 
máskor! -  mondja apa, ha akarom neki mon
dani, hogy a suliban a Palkó folyton a hajamat 
huzigálja...

Most ne!
Most ne!
Most ne!
Majd máskor!

A máskor bizonyosan akkor lesz, amikor én 
már öreg leszek.

Majd én meghallgatom az én Gyerekemet.
Mert én majd úgy gondolom, hogy az is 

fontos.
Mint a tű, a rántás, meg a számolás...”
Ha ez a kis történet „csak” egy irodalmi 

alkotás lenne, talán egy szomorú sóhajtással 
becsuknánk a könyvet, feltennénk a köny
vespolcra - miközben egy kóbor könnycseppet 
letörölnénk szemünk sarkából -, de attól tartok, 
hogy ez sok esetben a legreálisabb „Való 
Világ”.

Mi szülők sokszor -  vélt vagy valós - 
egzisztenciális félelmünkben aránytévesztés
ben vagyunk, nem látjuk a fától az erdőt... 
Önök -tisztelt Pedagógusok -  sok szülői hibát 
korrigálhatnak a szeretetükkel, az odafigyelé
sükkel, egy-egy dicséretükkel.

Gondolom, egyetértenek velem abban, 
hogy - kivétel nélkül -  minden Nobel díjas 
tudóst vagy olimpiai bajnokot egy édesanya 
szült, és csodálatos, motivált pedagógusok in
dítottak el a siker útján! Mi többiek pedig -  akik 
nem lettünk világhírességek - ugyancsak szám
talan emléket őrzünk felejthetetlen Pedagó
gusainkról, a tőlük kapott útravaló egész éle
tünkön át elkísér!

Kedves Pedagógusok!
Szülőtársaim és a magam nevében is 

köszönöm Önöknek a magas színvonalú ok
tatói munkájukat, áldozatos nevelői tevékeny
ségüket! Köszönjük, hogy -  szabadidejüket 
feláldozva -  változatos kulturális, sport és 
egyéb foglalkozásokat szerveznek gyerme
keink részére! Köszönjük, hogy személyes pél
damutatásukkal -  például egy nemzeti ünne
pünk alkalmából rendezett koszorúzáson - je 
lenlétükkel azt az üzenetet közvetítik gyer
mekeink számára, hogy: ez fontos!

Kívánok Önöknek - a tanévből hátralévő 1 
hétre még - kitartást, a nyári szünetre erőgyűj
tést, és jó pihenést, hátralévő életűkre kiváló 
egészségi állapotot, sok-sok magánéleti bol
dogságot és számtalan örömteli percet, szép 
szakmai sikereket!

Engedjék meg, hogy Napoleon Hill szép 
gondolatait idézve köszönjek el Önöktől:

„Tudom, hogy a rendelkezésemre álló idő itt 
a Földön korlátozott, ezért azon vagyok... 
amennyit csak lehet arra használjak belőle, 
hogy a hozzám közelállóknak hasznára le
hessek. .. /és/ Amikor az időm lejár, remélem, 
emlékmű őrzi majd nevem -  na, nem kőemlék
mű, hanem amit embertársaim szívében 
hagyok -  ami tanúsítja, hogy a világ egy kicsit 
jobb lett énáltalam.”

Kedves Pedagógusok!
Meggyőződésem, hogy Önök -  életkoruktól 

függetlenül -  már emlékművek erdejét hozták 
létre gyermekszívekben és felnőtt lelkekben!

Még egyszer nagyon sok tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm Önöket Pedagógusnap 
alkalmából!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Walter Rózsa



Ló szökkent 
nyíl röppent...

A Jóisten olyan időt adott a résztvevőknek, amilyenről álmodoztunk. 
Sokan jöttek ki a rétre, 1500 körül voltunk részesei a lovaskavalkád for
gatagának. Kis egyesületünk lovai, lovasai és a fogatok bár szokva vannak a 
„vásári tömeghez”, ennyi ember előtt még nem mozogtak. A Litéri Csiszár 
Lovasegyesület tagjai bemutatták, hogy ha valaki igazán szereti a lovat, akkor 
amatőr szinten is csodálatos harmóniával kerülgetik egymást a párosok az 
arénában. A díjugrató bemutatón érzékelhető volt, hogy az igazán magas szín
vonalú ugrásokig milyen hosszú, türelmes és kitartó munkára van szükség. 
Már a kezdő lépések megtétele is látványos tud lenni azok számára, akik még 
nem ültek lovon, aztán a gyakorlottak már képesek egymással szemben is 
ugratni, variációkat bemutatni, és aztán az, aki a csúcsok közelébe jutott, 
bámulatos könnyedséggel képes nagyobb magasságokat is leküzdeni, még

akkor is, amikor már orvosok szikéi szabdalták többször is a gerincét. Igen, Ő 
volt Cseresnyés László, városunk népszerű Pödrije, aki a Moszkvai Olimpián 
IV. helyezést ért el military-ban.

És ezután igazi világszám részesei lehettünk. Ahogy Kassai Lajos 
Sárkánytáncolt nekünk Tordas nevű lovával, az felejthetetlen. Hogy miként 
lehet vágtázó ló hátáról egy 15cm átmérőjű feldobott korongot többször is 
átnyilazni, az számomra megfejthetetlen volt egészen addig, amikor is este 
hatkor felálltunk a sátorban és elbúcsúztunk Lajos barátunktól. Ugyan is a 
bemutatót követően 1 órán át hősiesen osztotta az aláírásokat, dedikálta 
könyvét (Lovasijászát) -  melyet mindenki szíves figyelmébe ajánlok -  és 
meghívtuk a sátrunkba egy frissítőre, ahol 20 gyerek és 7 felnőtt társaságában 
egy 2 órás beszélgetés csaknem olyan nagy élményt jelentett mint maga az 
előadás. Kassai Lajos többek közt elmesélte hogy zajlanak a hétköznapjai, 
miként próbálja népszerűsíteni az íjászatot kis hazánkban és a nagyvilágban, 
mit kell tennie a fiataloknak hogy céljaikat elérjék, miként tart edzőtáborokat, 
hogyan készül ő maga az újabb világcsúcsára és még számtalan érdekes 
kérdésről esett szó. Az nem kétséges, hogy a „MEGSZÁLLOTTAK 
KLUBJÁNAK” egyik legreprezentatívabb tagja. Könyve alapján nem gon
doltam volna, hogy ennyire barátságos és közvetlen ember. Nagyon sok jó 
tanáccsal ellátott bennünket, meghívott minket a VÖLGYBE, el is megyünk 
október első szombatján. Nagyon sokat kellett dolgoznunk hogy a lovas
kavalkád sikeresen lebonyolódjon, de megérte, ugyan is Lajos barátunk bú
csúzáskor azt mondta: „én nem szeretek udvariaskodni, de nagyon tetszik amit 
ti csináltok, nagyon ritka az ilyen közösség mint a tiétek, feltétlenül gyertek 
el a völgybe, ott a helyetek, hátha láttok olyat, amit ti meg is fogtok valósí
tani” ...

Köszönet minden támogatónknak, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott, 
gratuláció minden lóháton bemutatkozó lovasnak, és a fogatosoknak, a völ
gybe pedig elmegyünk.

Szentesi István 
VLE elnök

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI 
OLVASÓ KÖR HÍREI

A Malomvölgyi Juniálisunk megrendezésekor szinte minden feltétel adott 
volt egy kellemes, szórakoztató nap eltöltéséhez. Egy fontos „szereplő” hiány
zott: a jó idő. Ennek ellenére egész nap, a déltájban érkező eső ellenére is sokan

kíváncsiak voltak programjainkra. A színpadi műsorokat sajnos le kellett 
mondani, azoktól, akik ezekre számítottak /akár szereplőként, akár nézőként/ 
elnézést kérünk és reméljük lesz alkalom ezt a hiányt pótolni.

Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, és minden segítőnek és szer
vezetnek, aki a szervezésben és lebonyolításban ill. a terület előkészítésében 
részt vett. Öröm volt nézni, hogy egy nap alatt a Malomvölgy és a kivezető út 
mennyire megszépült. Kérünk mindenkit, munkánkat megbecsülve ne rongál
ja a focipályát és a pihenőpadokat, amelyek amúgy is cserére szorulnak /segít
séget és felajánlást ezekhez várunk/.

A nyár további hónapjaiban a Berényiek Találkozójára /Karancsberény/ 
készülünk, és kora ősszel a Szüreti felvonulásra és bálra invitálunk mindenkit.

Aki nyaral, annak kellemes pihenést és jó időtöltést, színvonalas 
műsorokat, aki pedig ezért dolgozik, sok megelégedett vendéget kívánunk!

A Vörösberényi Polgári Olvasó Kör nevében:
Varjas Zoltán elnök

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
2004. július havi programja

Július 29-én Kirándulás Pápára
Program: rövid városnézés, utána fürdés 
Részvételi díj: 850.- Ft (csak klubtagoknak)
Indulás: 7.30-kor a berényi Posta elől 
Jelentkezés a kirándulásra:
Minden szerdán, 17-18 h-ig, a berényi Művelődési Házban Hoffmann 
Józsefnénél.

Közlemény: Tisztelettel közöljük a tagsággal, hogy továbbiakban 
az Árpád utcai buszra történő felszállást mellőzzék, 
ezzel eleget téve a környékbeli lakók kérelmének.
A kirándulások mindenkori indulási helye a BERÉNYI 
Posta elől, a visszaérkezés a korábban megszokottak 
szerint történik.

Köszönöm megértésüket a vezetőség nevében:
Boros Gyula elnök



A KELETI BESZKIDEKBEN
Balatonalmádi Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a lengyel 

kultúra megismerése és népszerűsítése érdekében - kihasználva már meglévő 
kapcsolatait - elvitt egy kisbusznyi magyart Délkelet-Lengyelországot megis
merni.

Volt a csoportban néptáncos, könyvtáros, borász, képzőművész, tanár, 
született lengyel, és az első néhány kilométer megtétele után kiderült, jó tár
saságot visz a busz Leskóba.

A városkával Koszorusné Schildmayer Etelka révén szövődött kapcsolat, a 
tavalyi Péter-Pál napokon láthattuk a Lesko-i népművészeket, hallhattuk 
dalaikat, így barátokhoz mentünk, hogy a Lesko-i Napokon képviseljük 
Balatonalmádit és Magyarországot.

Lesko hatezer lakosú, csendes, békés kisváros, ahol a Fő utca egy részén 
megőrizték a kétszáz éves faházakat, amelyeket ma is laknak. Az utca végén, 
a dombtetőn az eredetileg gótikus nagytemplom ma barokk formában tekint 
le az istentiszteletre igyekvő városlakókra és az odatévedt turistákra. A város 
meghitt kis tereivel, kávézóival, békés kutyáival a lengyel vendégszeretet és 
barátságosság szimbóluma is lehetne. A kedvünkért két órával a záróra után 
nyitva tartó szálloda bárja - ahová a bölényfüves vodka megkóstolása okán 
kellett betérnünk - is inkább egy családias vendéglőnek tűnt, mint nagyvilági 
bárnak.

Városnéző sétánkon megcsodáltuk a várszerű, sajátos homlokzatú zsi
nagógát, amely ma kiállítóteremként működik; itt megnéztük a helyi és környék
beli festők, szobrászok munkáit, amelyek között számunkra a helyi fafaragók, 
népmondákat idéző figurái voltak a legemlékezetesebbek.

A szomszédos dombon liget rejti Kelet-Európa egyik legnagyobb meg
maradt zsidótemetőjét. Az egymásnak dőlt, gyönyörűen faragott homokkő 
sírköveket lassan benövik a fák gyökerei, utód nem maradt, aki a temetőt gon
dozná.

Azonban nem csak „városnézni” mentünk, de találkoztunk járási és városi 
vezetőkkel is, megbeszélendő az együttműködés, kapcsolatépítés lehetőségeit.

Konkrét eredmény, hogy idén júniusban ismét itt voltak a leskoiak a Péter- 
Pál Napon. A kapcsolatok bővítése a szándékokon biztosan nem múlik, a hagyo
mányos lengyel-magyar barátság is új értelmet kaphat a két város kapcsolata 
révén.

Látogatásunk fő célja a Lesko-i Napokon való részvétel volt, ahol néptán
cosaink léptek fel, nagy sikert aratva. Minket közben az irigység mardosott, a 
szabadtéri színpad ugyanis - egy kis völgyben épülve - olyan ideális lehetőséget 
teremt a nyári rendezvényekhez, hogy szinte a városka apraja-nagyja ott volt, 
élvezte a műsort, mosolyogva, vidáman.

Meglátogattuk a közeli Sanok város melletti skanzent, ahol az 1910-es (!) 
évek óta gyűjtik a környék népi építészeti emlékeit, nos ez azon helyek egyike, 
amire azt szoktuk mondani, aki arra jár, nézze meg és ámuljon! A Beszkidekben 
élő három népcsoport sajátos faházai, a varázslatos hangulatú hegyi fatemplo- 
mocskák, a naivitásukkal elbűvölően emberi Krisztus szobrocskák feledtették 
velünk, hogy esett az eső és hideg volt.

Vendéglátóink egy egész napos kirándulással búcsúztak tőlünk, bejártuk a 
Beszkidek Nemzeti Park nagy részét, így még az utolsó nap élményei is erősítet
ték bennünk a hitet, hogy nem jöttünk hiába. Ha bárki Lengyelországról, 
Leskoról kérdez minket, szánjon rá egy órát legalább, sok mesélni valónk van 
még.

Vendéglátónk Joanna Szurlej - kulturális referens a járási hivatalban - a nap 
24 órájában gondoskodott rólunk, rajta és Schildmayer Etelkán múlott, hogy 
akár holnap indulnánk vissza, ha viszont mi most nem megyünk, akkor had zár
jam e tudósítást azzal, hogy a Beszkidekben is van nyár, folyók, tavak, vannak 
vendégszerető emberek, gyönyörű látnivalók, mi kell még egy emlékezetes 
nyaraláshoz?

A NYUGATI BESZKIDEKBEN
Néhány éve azon gondolkodunk a Györgyi Dénes iskola tanári szobájában, 

nem jó dolog az, hogy nincs nyári iskolai tábor.
Nekifogtunk a szervezésnek, kerestünk táborhelyet, és a tanévzáró utáni 

napon el is indultunk Csehországba.
Bár ömlött az eső, amikor megérkeztünk, de a buszból kiszállva, körbepil

lantva a környező fenyvesekkel borított 1000 méteres hegyeken, tudtuk, jó
helyen járunk!

Remek szálláshelyünk 
volt, vendéglátónk, Árpi 
bácsi mindenről gondos
kodott. Bőven kaptunk 
reggelit, ebédet, vacso
rát, bár a kicsit más ízek 
eleinte szokatlanok vol
tak, de jókat főztek!

A tábor fő programja 
a túrázás volt, a három 
túranapon 52 kilométert 
gyalogoltunk hegyen
völgyön át. Az egész na
pos túra 21 kilométeres 
távját is sikeresen tel
jesítettük, bár a vége fele 
egyesek már kimondot
tan fáradtnak látszottak, 
de megcsináltuk!

Jártunk fent (1129 m) 
a Radhost (hegyi szel
lem) nevű hegyen, a 
Cirill és Metód templom

nál tartottunk pihenőt, gyönyörködve a körpanorámában.
Koprivnicében megnéztük a Tatra autógyár technikai múzeumát, 

benézhettünk a Párizs-Dakar győztes Tatra vezetőfülkéjébe, láthattuk Járay 
Pál formaterveit.

A szokásos események kísérték a tábori napokat (kisebb-nagyobb bale
setek, éjszakai élet a szobákban, ismerkedés a helyi fiatalokkal, stb.), befe
jezésül remek hangulatú tábortűzzel búcsúztunk Horní-Bečva fenyves
erdőitől.

Köszönet a kísérő nevelőknek, rajtuk is múlt, hogy a jövőre az Alacsony 
Tátrába tervezett túratáborra máris sok jelentkező van. A tanulság pedig nem 
több, de nem is kevesebb: gyerekeinknek nagy szükségük van az effajta 
élményekre, a természet közelségére, a társakkal való együttlétre.

Tanárként azt mondhatom, hogy nehéz dolog a táborozás, de mi is kaptunk 
annyit a gyerekektől, hogy:

JÖVŐRE IS MEGYÜNK NYÁRI TÁBORBA!

A Családsegítő Szolgálat Idősek Klubjának 
2004. július havi programja:

J úlius 8.
Csütörtökön megtartott Autóbuszos kirándulásunk programja:
Igal termálfürdő: Önköltséges ebéd fél adag 500 Ft, teljes adag 1000 Ft. 
Andocs: Andocsi Kegytemplom és Mária ruhák gyűjtemény megtekintése. 
Siófok: Kálmán Imre Emlékmúzeum és Tabi Galériában fafaragó 
gyűjtemény megtekintése.
A kirándulás hozzájárulási díja: 1500 Ft.

JÚLIUS 12.
hétfő 13.30-kor: Dr. Koczka Viktória bőrgyógyász főorvos előadása: 
Bőrbetegségek megelőzése, a nyár veszélyei témában.

JÚLIUS 14.
szerda: Gvógypedikür 10 órától Dóráné Margóval 

J úlius 16-25.
Az Almádi Napok kulturális rendezvényeinek kollektív látogatása. 

JÚLIUS 21.
szerda 13.30-tól „Csináld magad” kézműves délután Zsapka Jánosné
vezetésével.

J úlius 29.
csütörtök 14. órakor Klubdélután: köszöntjük július havi névnapos és 
születésnapos klubtagjainkat.

A PROGRAMOKRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!



A Pannónia Kulturális Központ 

és Könyvtár 

JÚLIUSI PROGRAMKÍNÁLATA
8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67. 

Tel./fax: 88/57-44-55; 431-772, 438-011 
E-mail: pannoniakultura@invitel.hu

NYITVA TARTÁS: hétfő-péntek 8.30-20 óráig 
szombat: 14-19 óráig, vasárnap: szünnap 

Rendezvény esetén programfüggő!
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Július 11. vasárnap 8 óra
É s z a k -B a l a t o n i É r e m g y ű jt ő k  I. O r sz á g o s  T a l á l k o z ó ja  
Fém- és papírpénzek, bélyegek, képeslapok, jelvények, telefonkártyák és 
egyéb régiségek cseréje és adás-vétele 

Július 14. szerda 19 óra
Z e n E E st e  -  A zene az kell!
Musical est a Hemo Zenés színpad előadásában 
Helyszín: Zenepavilon, Öregpark 

Július 16. péntek 20 óra 
B a r o k k  d ia l ó g u s

Régi Zene koncert: Vámosi Nagy Zsuzsa -  fuvola és Oláh Aino -  csembaló 
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér 

Július 16-25. péntek-vasárnap 
XVII. A l m á d i N a po k

Kulturális és szórakoztató rendezvénysorozat 10 napon át
Helyszín: az intézmény előtti óriás rendezvénysátor 

Július 16. péntek 17.30 óra
D r . Z o n g o r  G á b o r  fe st ő m ű v é sz  k iá l l ít á sá n a k  m eg n y it ó ja  

Megnyitja: Czuczor Sándor, gimnáziumi igazgató
Közreműködnek: Dvorák Gábor, pantomimművész és Patka Heléna, előadó- 
művész 

Július 23. péntek 20 óra 
M a g y a r  S z im fó n ia

Régi Zene koncert: Musica Historica együttes 
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér 

Július 24. szombat 18 óra 
E g g e n fe l d e n i S ö r n a p  
Cresendo jazz zenekar (Belgium) koncertje 
Winkler Kapelle együttes (Eggenfelden) koncertje 

Július 28. szerda 19 óra
Z e n E E st e  -  Az utam muzsikával járom 
Fellép: Varga-Petrik Kati énekesnő 
Helyszín: Zenepavilon, Öregpark 

Július 30-Augusztus 19. péntek
T ö r t é n e l e m  és  T e c h n ik a  H ó n a pja

Makett-kiállítás, makett verseny, veterán motoros találkozó, filmfesztivál 
Július 30. péntek 20 óra 

T e m p l o m i á h íta t

Régi Zene koncert: Kukely Júlia -  ének és Kaposi Gergely -  orgona 
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér 

Július 31. szombat
K á po sz t á sk e r t e k  Ü n n epe

Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola és a Mandulás területe

Könyvtári rendezvények
Gyermek részleg programjai

Július 3. szombat 14 óra
K ise g é r  k é sz ít é se  k r e pp  pa pír b ó l  
Szükséges kellékek: dugó, gyöngy, fonal, krepp papír 

Július 10. szombat 14 óra 
B á b k észít és  fo n a l b ó l  

Július 17. szombat 14 óra 
S z a l v é t a g y ű jt ő k  k l u bja  

Vásárlási lehetőség!
Július 24. szombat 14 óra 

T o já sh é j  m o z a ik  k é sz ít é s  

Szükséges kellékek: 2 db főtt tojás 
Július 31. szombat 14 óra 

Ö k o -k é p  ké sz ít é s

Egyéb összejövetelek

Almádi Fotókör
szerdánként 18 órától

Flavin 7 Klub
minden hónap harmadik csütörtökönként 18 órától

Vörösberényi Kultúrház

Balatonalmádi - Vörösberény, Gábor Áron u. 6. Tel.: 88/43-13-53 

E-mail: pannoniabereny@invitel.hu 

Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 16.00-19.00 óráig

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS NÉPTÁNCKÖR
Próba: Július 2. péntek 18 óra

Valamennyi kiscsoport és kör NYÁRI SZÜNETET tart!

Nyári gyermektáborok

M o d e r n t á n c  tá bo r

Általános iskola alsó tagozatos diákok részére, modem tánc műfajban.

A tábor időpontja: 2004. július 5-9.

Táborvezető: Király Anita, hivatásos táncpedagógus, koreográfus 

Jelentkezési határidő: 2004. július 5.

Részvételi díj: 1.000 Ft/nap + 300 Ft ebéd költség (testvérkedvezmény -30%) 

Jelentkezés: a 70/545-07-07 telefonszámon.

H a g y o m á n y o s  Ké z m ű v e s  tá bo r  

A táborba olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik szeretnék elsajátítani a 

hagyományos kézműves technikákat. A programot szabadidős tevékenységek 

egészítik ki.

A tábor időpontja: 2004. augusztus 2-6. 8-16 óráig 

Táborvezető: Zsapka Andrea, Zsapka Adél 

Jelentkezési határidő: 2004. július 27.

Részvételi díj: 1.400 Ft/nap (300 Ft-os étkezéssel)

Jelentkezés: a 88/57-44-55 és a 431-772 telefonszámokon 8.30-20.00 óra 

között.

„ALMÁDI NYÁR” XVII. Almádi Napok
Közhírré tétetik!

A Balatonalmádi székhelyű Pannónia Kultúra Háza
tisztelettel meghívja drága mindnyájukat immáron 

a 17-dik ALMÁDI NAPOK 10 napos vigadalmára, 
mely a Városháza tér parkolójának egész területén rendeztetik.

E nyári hó derekán, 16-án kiállítás nyittaték: Föstő a közéletből - dr. Zongor Gábor 
Majd, ha 18 óra lészen, akkor ünnepélyes beszéddel köszönttetnek mindazok, 

akik eljövének.
Lesz itt minden mi szem-szájnak ingere, s még mesteremberek is csiszolhatják 
tudásukat, mert kerülhet itt vasra vas, szőrre szőr, fára fa, vesszőre vessző, szöszre 
szösz, netovább a délnek jóval utána, a 6 órás harangszótól a 7 órásig minden 
gyerkőc fölpróbálhatja a néki legkedvesebb tudományt a CSINÁLÓSDIBAN.

Továbbá:
Estének korai előtte, nap-mint nap az aprónépek, mög a népes felnőtt sereg is múlathat
ja idejét a VÁSÁRBÁN, ahol vehet magához egyszer'smind mindenféle míves 
portékát, neadj'isten mindenféle jó, ízletes étket és ihatik hozzá szőlő levét hordószám. 
Estének előtte aztán mindig megkezdődik a bámulda a 600 m2-nyi sersátor világot 
jelentő deszkáin. Sokféle színelőadók mutatják majd be tudományukat nemcsak az 
aprónépnek, hanem a fehérnépnek is. De kedves mindnyájuk közül az is 
bámészkodhat, aki az almádi virtust csak messziről szereti.
Ha ezen 10 különbödző napi (Sztárgyár-nap, csodák napja, pop-rock nap, 
családi nap, európai nap, hagyományok napja) nyári meleg napsütés már 
költögetni kezdi a holdvilágot, akkor aztán több együttes is óhajtja megcsiklan
dozni szórakoztató muzsikájával mindannyiunk talpát!
S ha kévánják följebb is, mer' bárki eltanulhatja a magyarság táncait.
Ennek utána, de leginkább az utolsó napon, július 25-én, ha a napvilág már ren
desen alábukott, a táncnak utána ismét bárki bámészkodhat kedvére, aki a hulló
csillagokat nagy sziporkával, süvítéssel, durranással szereti.
Már most kérem a hölgyeket -  urakat, leányokat -  legényeket, a fehérnépet -  és az 
aprónépet, hogy mindenki kedve szerint válasszon magának egy szép, tüzes csillagot! 
Aztán senki se aggodalmaskodjék, ha netán-tán az utolsó estére nem lelt egyet sem, 
mer' egy röpke esztendő múlván, az Úrnak július havában, amint előviggyanik a 
nagy nap (tudják: az ALMÁDI NAP-ok!) ismét folytatódik az „Ereszd el a haja
mat”, így hát egy esztendő múlván is elvárjuk ugyanide kedves mindnyájukat. 
No, de visszakanyarítva a szót a táncos mulatozásra, lesz majdan több este dínom- 
dánom, muzsika itt a világot jelentő deszkákon, meg az utcákon... a bálon!
Ez egészen addig tart, míg a napvilág teljesen föl nem cserélődik a holdvilággal, s ekkor 
majd minden jóravaló vásári néptől és bámészkodótól pozsgás orcával búcsúzkodunk. 
Remélve, ha elmúlik e világnak egy újabb esztendeje, akkor esmét eljövének! 
Ezennel tisztelettel megköszönöm, hogy meghallgatást nyertem!

Tari Tibor 
ceremónia mester



Péter -  Pál napi vigadalom 2004
„Péter és Pál, - tudjuk, nyárban -  

összeférnek, a naptárban.” De vajon 
azt is tudjuk-e, hogy ezen jeles nap
nak, a jól ismert fülemüle peren kívül 
milyen jelentősége volt, még nem is 
olyan régen?

Hányan emlékezhetnek arra, hogy 
ennek a nyári napnak környékén mi
csoda készülődés folyt országszerte; 
kaszákat kalapáltak, sarlót nyeleztek, 
pótolták a fagereblyék hiányzó fogát, 
vizsgálták a rudaló-kötelek épségét, 
javították a szekereket, szélesítették a 
takarodó rudakkal a gabona behor
dásához, a lovakat frissen patkolták, 
kocsikereket vasaltattak. Volt nagy 
sürgés-forgás. Nagy keletje volt az 
arató munkásoknak, napszámosok

nak. Folyt az egyezkedés, mikor, 
kinek a gabonáját csépeljék, mennyi 
legyen a cséplőgépért fizetett rész. 
Az sem volt mindegy, kinek, milyen 
munka jutott. Veszélyes és felelős
ségteljes volt a gép „etetése”, mikor a 
kévét egyenletesen a cséplő-dobba

eresztették. A pelyva és a törek 
elhordása nagyon kellemetlen volt a 
szúrós toklász és por miatt, de a szal

ma kazlazása, vagy a zsákolás sem 
volt egyszerű dolog. Az aratás azon
ban szép, felemelő munka volt. Ott 
nem számított a fáradság. Igazi rang
ja volt a kaszásnak, az ügyes marok
szedőnek, a kévekötőnek. Este, mi
kor a kévéket keresztekbe (kepébe) 
rakták, gyakran dalra fakadtak, ezzel 
űzték el fáradtságukat.

Péter -  Pál napja az aratás kezde
tének ünnepe volt, mindaddig, amíg 
azt hagyományosan, kézzel végez

ték. Aratni, a termést leszedni, a 
verejtékes munka gyümölcsét beta
karítani, igen, ez ünnepélyes kezde
tet érdemel. És ünnepélyes befe
jezést is, a nemzet legszentebb ün
nepén, Szent István napján, az új 
kenyérrel.

A hálátlan utókor nevében, az 
almádi Társalgókor kezdeményezé
sére, immár harmadízben került sor a

Veszprém Megyei Népművészeti 
Egyesület rendezésében a Péter-Pál 
napi vigadalomra az Öregparkban, 
ahol az értékes és hasznos kézmű

vesség, a népművészet, a népi játé
kok és szokások felelevenítésével, 
bemutatásával kívánunk mindannyi
unk számára kellemes, élményteli 
szórakozást nyújtani.

Reméljük, sikerült ez, annak elle
nére, hogy a háromnapos rendezvény 
első napját úgy elmosta az eső, hogy 
a késő délutánra kibújó napsütésben 
több hektó vizet csurgattunk le a 
színpadi sátor tetejéről, s ez volt a 
nap egyetlen színpadi attrakciója.

A kegyes égiek azért bőségesen 
kárpótoltak bennünket a szombat

vasárnapi időjárással, minek ered
ményeként sok-sok látogató élvez
kedhetett a színvonalas műsorokban, 
gyönyörködhetett a Veszprém Me
gyei népművészek, a vendégként 
résztvevő Kézművesek Baranyai 
Egyesülete és a Tolna Megye Nép- 
művészeti Egyesület, valamint a len
gyel Lesko kézműveseinek, művé
szeinek gyönyörű munkáiban. Bán
hatja, aki nem látta, hallotta azokat és 
a kísérő műsorokat, nem énekelt, 
táncolt együtt a fellépő együtte
sekkel, nem hallotta a vásári kikiáltó, 
Kiki kisbírónk dobszóval körített, 
ízes mondókáit, nem bámulta a kép
mutató Lang Rudi régimódi elő
adását, nem evett a finom falatokból, 
s nem ivott rá jókat.

Ország-világ, e-napi rendezvé
nyei közül, Czuczor Sándor, aki a 
megkésett megnyitóbeszédet mon
dotta, a „legnagyobb durranásnak” 
ezt az almádi rendezvényt nevezte. 
Ezt a nem is enyhe túlzást köszönjük 
neki a számos rendező, résztvevő, 
támogató és minden vendég nevé
ben, kiknek segítségét és közremű

ködését a rendezők a maguk s a város 
nevében is nagyon köszönik és pró
bálnak a jövőben annak valóban 
megfelelni.

Utóirat: A rendezvény alatt, a 
parkban lévő nyilvános illemhely 
mindenki megelégedésére, nyitva 
volt, működött. Volt, papír, víz, 
szappan, kéztörlő, szemetes, világí
tás és tisztaság. No és mindez in
gyen, alkalmi felügyelettel.

Az illemhely rendbetételét, felújí
tását köszönjük az Önkormányzat
nak. -labor-

Kiki, a vásári kikiáltó

Képmutogató

Vásári életkép

Vörösberényi Népdalkör

Balatonalmádi 

Baross Gábor utca 39. 

Telefon: (30) 567-7023

Nyitva tartás:

H-P: 9-13, 14 -17 

Szo: 8-12

Lakás-textíliák, ruha-anyagok, darabáruk

400 Ft értékű KUPON
(azaz négyszáz forint)

Ez a kupon csak 1000 Ft (azaz ezer forint) feletti vásárlás esetén érvényes. 

Ezt a kupont az újsággal együtt kell bevinni az üzletbe. A kupont csak az 

eladó vághatja ki az újságból a vásárlás napján. (A kupon másolásának 

elkerülése végett.) A kupon 2004 július 31-ig érvényes. Vásárlásonként 

csak egy kupon használható fel.

TÜZELŐ AKCIÓ!!!
25 q felett INGYENES Házhozszállítás - PONTOS MÉRÉS 

Tel.: 06/30/9565-660 
TŰZIFA

KONYHAKÉSZ KUGLI
BÜKK, GYERTYÁN, CSER, TÖLGY 1350 Ft/q 1250 Ft/q
AKÁC 1550 Ft/q 1450 Ft/q

SZÉN
Fűtőérték KJ/Kg ÁR

Tisova dara /cseh/ 14665-15500 1810.-Ft/q
Tisova dió /cseh/ 14665-15500 1860.-Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800.-Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2010.-Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2070.-Ft/q
Felsőgallai dara /magyar/ 17460-20460 2070.-Ft/q
Felsőgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160.-Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS



Szent Iván éji varázslat (...parázslat)

Ezzel a címmel invitálta közönségét egy kis 
önfeledt szórakozásra, kellemes együttlétre, Szent 
Iván napjának estéjén az almádi Társalgó kör. A 
tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva esmét 
kísérletet tettünk az érdeklődés felkeltésére, s Lang 
Rudi vezénylete mellett, rögtönzött színi előadás 
keretében mutattuk be a nagyérdemű és lelkes 
közönségnek, Csongor úrfi útkeresését, vívódását, 
amint Tündehont, s a boldogságot keresi.

Az előadás (felolvasás) szereplői, a helyszínen 
önként jelentkezőkből választattak ki. Egyesek

szerint ez előre le lett zsírozva, 
amiben van némi igazság, de ez 
semmit nem von le az előadás si
keréből, melynek fényét még a 
több generáció által együttesen 
meggyújtott hatalmas tűz fénye 
sem tudta elhalványítani. (Költői 
túlzás!)

Magyarázat a címbéli szó
játékra:

Az viszont igaz, hogy a hossza
san kitartó közönség, erős unszo
lásra, valahogy mégiscsak dalra 
fakadt, s nótázásuk tovább szította 
a tüzet, amelynek hője többekben 
furcsa gerjedelmet keltett.

Ahogy a száraz fa a lángok 
martalékává lett s a parázs izzása 

a lelkeket felhevíté, egyre többen vetemedének az 
bizonyos pogány szokás, a tűzugrás mívelésére, 
egyenként, avagy párosával. Mások nem átallották 
tűzbe vetni az nemes almafa gimilcét, hogy sorsuk 
szerencsés fordulatát nyerjék.

Lévén ott vendégként odatévedt két miskolczi 
ifjak, kik elébb már az szőlő levét bizton megkós
tolák, az látottakon fellelkesűlve fogadák, hogy az 
parázson sétát tesznek mezítelen talppal. Hogy 
kegyébe járjak az nemes gyülekezetnek, felaján

lottam nékik, követem másodikként a példát, 
nehogy elbátortalanodjanak. (Titokban bíztam, 
nem teszik meg.)

Tévedék. Megtevék. Kénytelen-kelletlen, saru
mat s kapcámat levevén, magam is átgázoltam az 
izzó láván legott. Tapasztalván, hogy bajom nem 
esett, még kétszer megtevém az utat, mire seregnyi 
követőm támada, ifjak, leányok, asszonyok s urak 
közűl, bizonyítván, az Szent Iván éj misztikus erejét.

Jövőre, még többen leszünk???
- társalgó -

2. nyílt levél Irénkének
A Séd partját (a jelenlegi Fórum környékén) valóban „káposztáskertek” 

névvel illették, és az idősebbek ma is így emlegetik. Viszont igen kevés 100- 
200 négyszögöles kert volt rajta, hanem minimum 1-2 holdas terciákkal ren
delkeztek a középbirtokosok (többek közt feleségem nagyszülei is) a Séd 
partjától a „Hangulatvárig”. Az viszont már nem felel meg a valóságnak, hogy 
mint „éléskamra” látta volna el a környéket káposztával ez a terület. Veszprém 
és környékét ellátó egyetlen hely, ami számottevő, Zirc és Olaszfalu határa, 
ahol szántóföldi termesztést folytatnak igen régi idők óta. Megjegyzendő, 
hogy a TSZ itt 1958-ban „jött létre”, addig a birtokok magánkézben voltak. 
Az sem valós, hogy a TSZ -be kényszerített népek nem művelték meg a 
földeket. Jó parasztok voltak ők, a baj az volt, hogy nem szakmai szempon
tok alapján folyt elsősorban a termelés, hanem politikai táblásítások és ter
méseredmény hajhászás volt a jellemző. Egészen a kárpótlásig gabonát ter
meltek a területen. A kárpótlás óta valóban tarka képet mutat a terület, de az 
azért igen távol áll a valóságtól, hogy egyetlen ember gazdálkodna itt. Van itt 
sok-sok takaros kis parcella lucernával, gabonával, gyümölcsfával, és hát sok
sok elhanyagolt, kaszálatlan ugar. Elbokrosodás még csak 8-10 parcellán 
tapasztalható.

A káposztát biztos, hogy többen szeretik, mint ahányan nem.
A vecsési savanyú káposzta Hungarikum védjegyet kapott ugyan, de ki 

tudja miért nem jutott eszükbe „Káposzta fesztivált” kreálni. Az, pedig, hogy 
Balatonalmádit a káposztával nemzetközi vonatkozású különleges eseményen 
hozzuk össze, az szerintem komoly talaj előkészítést és igen szelektált káposz
tapalántát igényel. Az első nyílt levél akkor íródott, amikor a helyi TV sza
tirikus műsorában kerültek kipellengérezésre vörösberényi gyerekek és 
néhány felnőtt, egy átgondolatlan rendezvény kapcsán. Iszonyatosan izgulok, 
nehogy beigazolódjon, hogy a történelem néha ismétli önmagát...

Szentesi István agrármérnök 
Balatonalmádi, Kővirág u. 7/A.

Megkérdeztünk:
- Miért tart zárva a káptalanfüredi Fenyves ABC?

A választ Balogh Csaba képviselő adta meg:

- Mint ismeretes az épület magántulajdonban van. Tavaly még az üzlet 

működött, hogy az idén kinyit-e, kizárólag a tulajdonos akaratától függ, sem 

az Önkormányzatnak, sem a Polgármesteri Hivatalnak nincs ráhatása.

Káptalanfüred azonban így sem maradt üzlet nélkül, a Tábor utcában és a 

Csillag téren, reggel 7-től 19-ig folyamatosan nyitva tartó üzletek találhatók, 

melyek a szükséges élelmiszerekkel jól felszereltek.

Kétségtelen, hogy a tágasabb és nagyobb alapterületű bolt hiányzik, de -  

mint említettem - a helyzet feloldásában az Önkormányzatnak semmiféle 

hatásköre nincs.

Szolgáltatásaink:

Kozmetika, szolárium, sminktetoválás
Tamás Andrea Tel.: 06/70/338-2301 

Pedikűr-manikűr, műköröm 
Béki Ildikó Tel: 06/30/266-3373 

Fej-, test-, és talpmasszázs, infraszauna
Kásáné H. Ria Tel: 06/30/385-9057

Martinovics u. 2. (Piactér melletti sárga ház emeletén) 

Szeretettel várjuk régi és leendő vendégeinket!

KONYHA BÚTOROKm é r e t re
Helyszíni felmérés 

Számítógépes látványterv 
Egyedi tervezés

Gyors szerelés 
Beépíthető konyhagépek 
Bútorgyártás igény szerint

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 43.
Telefon: 06/88/430778 06/20/9318-011



BERÉNYIEK 9. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 
2004. AUGUSZTUS 6-7 /PÉNTEK-SZOMBAT/

A Berényiek 9. Országos Találkozója az idén a Nógrád megyei 

Karancsberényben kerül megrendezésre.

A kétnapos rendezvény első napján a környék nevezetességeivel fogunk 

ismerkedni, a második, tehát a szombati napon kerül sor a küldöttségek 

találkozójára és a kulturális bemutatóra.

A részletes programot később tudom közreadni.

Az autóbuszon még korlátozott számban vannak helyek.

Információért lehet fordulni: Mester Ferenchez a vörösberényi 

kultúrházban, Hétköznapokon: 16-19 óra között.

Jelentkezési határidő: 2004. július 30.

Mester Ferenc 

szervező

Holland használt bútorok és kiegészítők boltja
Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605

Ebédlőszekrénysor tömör fából 75.000 Ft-tói
Asztalok (ebédlő, dohányzó) 12.000 Ft-tól
Kanapék, fotelok 18.000 Ft-tól
Székek, telefonasztalok 2.000 Ft-tól
Állólámpák 16.000 Ft-tól
Heverők, ágyak 12.000 Ft-tól
Ágyrácsok, ágybetétek 3.500 Ft-tól

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket AKCIÓS árainkkal!

Nyitva: H-P-ig de. 9-12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

O r a n g e  ajándék
Tisztelt leendő Vásárlónk ! 

Ezúton tájékoztatjuk Önt és kedves 
ismerőseit, hogy

Balatonalm ádiban
a  B a r o s s  G .  u .  3 6 .  s z .a l a t t

megnyitottuk ajándékboltunkat. 
Bő választékunkból minden alkalomra 
tudunk Önnek ajánlani. 
Kérjük, nézzen be hozzánk, biztos nem fog 
csalódni!

Nyitva: hétfőtől -  péntekig
8-17 óráig 

szombaton 
8-12 óráig

APRÓHIRDETÉS
EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK TELJESKÖRŰ KÖNYVELÉSE! 

TEL.: 06/30/4216740

ÚJ ALM ÁDI ÚJSÁG  
BA LA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA

Kiadja az „Almádiért“ Közalapítvány, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Felelős kiadó: „Almádiért" Közalapítvány kuratóriuma 

Fax: 06-88/438-643 • E-mail: almadiujsag@balatonalmadi.hu 
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fűzfőgyártelep 

Felelős vezető: Tóth Zoltán 
Tipográfia: Kiss Csaba 

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

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:
Czuczor Sándor, Nagy Ferenc,

Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter 
Felelős szerkesztő: Nagy Ferenc, Tel.: 30/373-5882

A következő számunk lapzártája: július 26.

Háztartási és
Festékbolt

Konyhafelszerelések • Műanyagáruk • Vegyiáruk 
Festékek • Zárak-lakatok • Csavarok-szerszámok

befőzőüveg+lapka, bográcsok, szúnyogháló 

krómozott konyha- ,  lakásfelszerelési á ruk  

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 Szo: 7.30-13:00

mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu


Nagy fogás:
Astra Viva már 
2 449 000Ft-ért!

Opel. Jó ötletek jobb autók.

Astra Viva átlagogyasztás: 5,5-9,8 l/100km, Co2 kibocsátás: 167-174 g/km
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Új Opel Astra 1.4-es, 90 lóerős. már

légkondicionáló, négy légzsák elöl, ABS, központi zár, állítható kormány 3 699 000 Ft -tál
oszlop, elektromos ablakok elöl, fűthető elektromos tükrök.

Opel Corsa Euro 1.2-es, 75 lóerős. már
ötajtós, szervókormány, vezetőoldali légzsák, központi zár, állítható kormány- 2 399 000 Ft-tól 
oszlop, elektromos ablakok elöl, állítható magasságú vezetőülés.

Astra Classic II. 1.4-es, ötajtós, 90 lóerős* már

széria ABS, szervókormány, vezetőoldali légzsák... 2 689 000 Ft-tól
légkondicionálóval: 2 799 000 Ft-tól

Opel Astra Viva Plusz 1.2-es, 75 lóerős. már
szervókormány, vezetőoldal és utasoldali légzsák, légkondicionáló, központi zár.... 2 699 000 Ft-tól

Opel Astra Viva 1.2-es, 75 lóerős. már

szervókormány, vezetőoldali légzsák, indításgátló.... 2 449 000 Ft-tól
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Ajánlataink a készlet erejéig érvényesek! *  Érvényes 2004. szeptember 30-ig.

A U T Ó  PÁLFY KFT.
8200 Veszprém, Almádi út 21.

Tel.: (88) 410-410, 406-406, Fax: (88) 412-166 
Nyitva: h.-p.: 8.00-18.00, szombat: 9.00-13.00

Olcsóbban mint 
gondolná!

A K C I Ó !
A  g é p k o c s i  k o r á t ó l  f ü g g ő e n  

k e d v e z ő  a l k a t r é s z á r a k k a l  

a la c s o n y  m u n k a d í ja k k a l  

e lv é g e z z ü k ,  garanciális 

vagy garancián túli, 

a u t ó j a v í t á s i m u n k á i t .

Igy az Ön m egtakarítása akár

2 0 - 4 0 %  is lehet.

M árk a fü g g etlen  karosszéria-  
lakatos és fényező munkák,

teljeskörű szerviz szolgáltatás,
műszaki vizsgáztatás.

S ze rv iza k c ió n k  2 0 0 4 .  július 3 1 - ig  ta r t .

Pálfy autószerviz
a minőség garanciája!

AUTÓ PÁLFY KFT.
8200 Veszprém, Almádi út 21.

Tel.: (88) 421-281, 406-406, Fax: (88) 412-166 
Nyitva: h.-p.: 8.00-17.00

GM Daewoo
Nagyszerűbb mint gondolná!

Daewoo M atiz  már 1 64 9  00 0  Ft-tól 

Daewoo Kalos már 1 890  000  Ft-tól 

Daewoo Nubira már 2 849 000  Ft-tól 

Daewoo Tacuma már 3 349  0 0 0  Ft-tól 

Daewoo Evanda már 4 879  00 0  Ft-tól

Daewoo személygépkocsik már 10% kezdőbefizetéssel 
elvihetők.

Roncs autóját 200 000 Ft - ért beszámítjuk!

D a ew o o  m odellek  ajándék légkond ic ionálóval!

Bárhol is vásárolta Ön Daewoo gépkocsiját 
szakszervizünk várja!

Teljes körű szervizszolgáltatás, garanciális és 
garancián tú li javítás, a lkatrész-kereskedelem , 
m űszaki v izsgáztatás, zö ldkártya , b iztosítási 
ügyintézés (OTP Garancia, Hungária), csereautó  
biztosítás.

*A 2004. július 31-ig tartó akció a klímával felszerelt modellekre vonatkozik.
Raktárkészletünkről azonnal!

Autó Pataki Kft
V e s z p ré m , A lm ád i út 19.
Telefon: 88/563-920, 
Fax: 88/406-488 Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.

A General Motors Család tagja


