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ZÁBORSZKY - VILLA

Ú
jságunk legutóbbi számában az olvasható, hogy nem
ismertes, hol is állt az egykori Záborszky villa, egyáltalán
megvan még, vagy mint sok szép épület, lebontásra került.
Mindenképpen szükségesnek látszott további kutatással 
megkeresni az említett villát, vagy egykori helyét. A

Záborszky név a XIX-XX. század fordulóján gyakran elõfordul az akko-
ri újságok híreiben, tudósításaiban. Közülük egy használható nyomot
lehetett fellelni, a Veszprém vármegye címû hetilap 1898
július 20-án megjelent számában. Ebben közölték az
Almádiban nyaralók aktuális névsorát és ami akkoriban
gyakran elõfordult, megnevezték azt is, hogy milyen épület-
ben nyaralt az illetõ. E listában olvasható „Dr. Záborszky
Gyula és családja, ügyvéd (Budapest) saját nyaraló.” Ebbõl
az adatból következõen teljesen egyértelmûvé vált, hogy
1898-ban már létezett Záborszky villa Almádiban, így most
már csak az volt a kérdés, hol volt ez az épület.

1882 augusztus 27-én fektették fel az önálló Almádi
telekkönyvet, (addig ugyanis Szentkirályszabadja telek-
könyvének volt része Almádi), így adódik lehetõség a
kutatásra. A módszer nem más, mint a birtoklapok végigbo-
garászása 1882-tõl, az 1-es helyrajzi számmal kezdve és foly-
tatva, ameddig fel nem bukkan a keresett név. Végül a 244.
helyrajzi számnál jelent meg elõször a Záborszky név. Ezen
adat birtokában visszavezethetõ a kérdéses nyaralóépület és
a hozzá tartozó birtoktest birtoklástörténete az 1857. évi
kataszteri felmérésig. Ez azért szükséges, mert az 1882. évi
telekkönyvi iratokhoz készült térkép, amin be lehetne
azonosítani a telek földrajzi helyét, sajnos nem lelhetõ fel.

1857. évi adatok a következõk: birtokosok Csik István és neje
Hollokker Terézia veszprémi lakosok. „Szõlõ pincével a köves dûlõben”,
melynek részei:

3951 hrsz. Rét gyümölcsfákkal 256 négyszögöl
3952 hrsz. 65 számú lakóépület és udvar 66 négyszögöl
3993 hrsz. Szõlõ gyümölcsfákkal 3 k. hold     50 négyszögöl
3994 hrsz. Szántó 272 négyszögöl

összesen 3 k. hold  644 négyszögöl
1884. október 14-i bejegyzés szerint Csik Károly veszprémi lakos

örökölte a birtokot, amelyik a következõk szerint alakult:
291 hrsz. Szõlõ pincével a köves dûlõben 3 k. hold 365 négyszögöl
291/b hrsz. Út a szõlõben a köves dûlõben 90 négyszögöl
291/c hrsz. Szõlõ pincével a köves dûlõben 1 k. hold 458 négyszögöl

Mint látszik, a birtok nagysága változott, azonban számunkra csak az
eredeti, 3 k. hold 365 négyszögöl mértékû terület érdekes.

1888. augusztus 22-i bejegyzés szerint a 291 hrsz-u, 3 k. hold 365
négyszögöl területet Bohuniczky Ödön veszprémi lakos vásárolta meg
1900 osztrák értékû korona ellenében.

1898. december 2-án kelt bejegyzés szerint, Záborszky Gyula ügyvéd,
budapesti lakos 1898. június 27-én kelt szerzõdésben kialkudott 6000

forint ellenében lett a tulajdonosa a birtoknak. Tehát kiderült, a Záborszky
család 1898-ban nyaralhatott saját nyaralójában, már csak az a kérdés,
hogy ma áll-e még ez az épület.

1914. január 22-i adat szerint a Veszprémi Takarékpénztár vette
meg a Záborszky birtokot 22.000 korona ellenében. Több változás
található még a telekkönyvi adatok között, amelyek közül kettõt
érdemes megemlíteni. Egyik az, hogy1914. május 19-én kelt bejegy-
zés szerint Knight Baillie Jánosné (szül. Fiala Teréz) 24.000 koro-
náért megvette a birtokot. Ez a név azért lehet érdekes, mert mint
korábban olvashattuk, Sidney L. Mizzi konstantinápolyi angol
konzul az I. világháború alatt Almádiban volt internálva és a tulaj-
donos nevébõl következõen joggal feltételezhetjük: ebben az épület-
ben tölthette napjait.

1918 március 20-án kelt bejegyzés szerint Krayer
Gyula budapesti lakos vette meg a birtokot 85.000
koronáért. Az 1923 évben készült kataszteri bir-
tokívek összesítõje szerint a birtok részei voltak:

Szántóföld 1 k.hold  736 négyszögöl
Szõlõ 400 négyszögöl
Kert 1 k.hold  539 négyszögöl
Adómentes terület 284 négyszögöl
Összesen 3 k.hold  359 négyszögöl
Az elõzõekbõl kiderült, hogy az 1884 októberi

bejegyzés szerinti 3 k.hold 365 négyszögöl nagyságú
terület gyakorlatilag változatlan maradt. A birtokon
levõ épületet Krayer Gyula, valószínûleg az 1920-as
évek elején bõvíttette és átépítette, de végig meg-
maradt az épület elõtt végighúzódó, üvegezett veran-
da rész, korszerûbb kivitelben.

Az 1970-es évek elején parcellázásra került a
terület jelentõs része, csak az épület és csak az épület
körüli telek maradt a családé. Késõbb eladásra került,
majd az 1990-es évek elején átalakították, s ma pan-
zióként mûködik a Bajcsy-Zsilinszky út 67 szám alat-
ti épület.

Schildmayer FerencLátkép a fûzfõi öböl felé. (1902) A kép jobb szélén látható a Záborszky villa.

Látkép az Óvári kilátóból. (1903) A kép bal szélén látható a Záborszky villa.
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A KÖVET GÖRGETÕ
In memoriam Nagy Ferenc

T
ALÁN EGY HÓNAPPAL 
EZELÕTT, ÚGY ESTE FÉL
TÍZ KÖRÜL BICIKLIMMEL
MEGÁLLTAM A HÁZUK
ELÕTT. GONDOLKODTAM,

BEMENJEK-E. LÁTTAM, HOGY Õ MÉG
A KERTBEN SZÖSZMÖTÖL. SZÉLES
MOSOLLYAL FOGADOTT: - MOST
HUNYD LE A SZEMED ÉS ENGEDD
VEZETNI MAGAD - MONDTA. A FÁK
ALATT LEVELEK SIMOGATTÁK AR-
COMAT, MAJD PARANCSRA LE KEL-
LETT ÜLNÖM A KERTI PADRA, ÉS KI-
NYITHATTAM A SZEMEM. AZ ESTI
SZÜRKÜLETBEN FERI CSILLOGÓ SZE-
MÉT NÉZTEM, GYERMEKI MOSO-
LYÁT, HUNCUT TEKINTETÉT S HAL-
LOTTAM HANGJÁT. – NO, NÉZD NEM
GYÖNYÖRÛ? – A KIS KERTI TÓ, AMI
LÁBUNK ELÕTT VOLT, VÖRÖSKÕVEL
KÖRBERAKVA, MINTHA ÉRTETTE
VOLNA A HÁZIGAZDA SZAVÁT, TEL-
JES POMPÁJÁVAL RAGYOGOTT, A
CSERESZNYEFA ÁGAI VÉDÕKÉNT
FÖLÉJE HAJOLTAK, KIS CSOBBANÁS-
SAL ÜDVÖZÖLTEK A HALAK, SÍVA
KUTYA LÁBUNK ELÉ HEVEREDETT.
LAZA FRÖCCSÖT ITTUNK, FOLYT
BELÕLÜNK A SZÓ, NÉHA MÉG VITÁZ-
TUNK IS. AMIKOR, ÚGY ÉJFÉLTÁJT
ELBÚCSÚZTUNK A KERTKAPUBAN,
CSAK ANNYIT MONDTUNK: - SZÉP
ESTE VOLT UGYE? IGEN, SZÉP ESTE
VOLT. SZÉP!

A ravatalnál állva, ez a kép villant elém
legfrissebben, homályos szemmel olvastam
a feliratot és belém hasított a fájdalom. 

Nagy Ferenc, az Almádi Újság felelõs
szerkesztõje, a káptalani strand gondnoka, a
barát, a kolléga, a „jóra összeesküvõ” nincs
többé, elköltözött közülünk. Nagylombú,
árnyas fa alatt pihen, és egy kis résen át látja
a hõn szeretett tavat, a Balatont.

Ki is volt Õ tulajdonképpen? A kor
embere: a küzdõ, a küszködõ, a mindig
újrakezdõ, a szolid, az indulatos, a hûséges
és a gyarló, mint mi mindnyájan. 

Nem ismertem embert, aki úgy szerette,
óvta, védte a természetet, aki úgy beszélt
Almádiról, mint Õ. Ha meg a Balaton került
szóba, lázba jött, idézte a klasszikusokat,
Hermann Ottót, Eötvös Károlyt és a töb-
bieket, és védte-védte kedvencét. Mindent
tudott a tóról. Minden rezdülését ismerte,
figyelte gyermekkora óta. Itt élt e cso-

davilágban, hû maradt hozzá. Nem ment egy
tapodtat sem más tájékra, ez volt az élettere.
Minden idekötötte. 

A tömeg, amely utolsó útjára kísérte,
megadta a tiszteletet. - A gyermekkori bará-
tok, a régi és új almádiak, a vörösberényiek,
a budatavaiak, a káptalaniak, a fûzfõi és

kenesei kollégák, a mindennapok emberei s
a közéleti emberek, mind-mind fejet hajtot-
tak, a tisztesség és az ember elõtt.

A sorsod, Ferkó, az életed, nem volt
könnyû, anyagi jóléttel nem kényeztetett el
az élet, de amit magad után hagytál, ma-
radandó érték! Nem voltál vezéregyéniség,
de összetartó emulzióként mûködtél. A jó
ügy érdekében Rád mindenkor lehetett
számítani. Az állandóságot, a konzervatív
értékrendet, a megbízhatóságot képviselted
szemünkben. Tanítónk voltál balatonisz-
tikában, a természet szeretetében, õseink
történelmének ismeretében, és örök pél-
daképünk maradtál a családmodellben. Hidd
el, megalkottad azt a mûvet, amit mindenki
csak önmaga tud megalkotni. A legnagyobb
alkotásod a családod volt, ott Te voltál a
vezéregyéniség. Szeretetben, becsületben
felnevelted három fiadat. Az a harmónia,
ami feleséged, társad, Marcsi és teközötted
volt, áthatott mindenkit, aki ismert ben-
neteket. Felpörgetett, agyonhajszolt vilá-
gunkban a te családod körében lenni
felüdülés volt számunkra. Érték, érték-
teremtés: ez volt a te világod, még akkor is,
ha álmodozóként ismertünk. Mert szent
igaz, egy álmodozó voltál. De nincs Ferkó

fontosabb, mint az álmaink, amelyek új
reményeket adnak. Az empátia, amit a
lelkedben hordoztál, kifogyhatatlan erényed
volt. Átérezted és megélted azt, amit érez a
másik. Akkor tiszteltelek leginkább, amikor
minderre rájöttem. Az angliai kirándulás,
ahol összeforrt öt barát, s szinte úgy tûnt,
hogy mindnyájunknak közös kiállítása van,
méltón képviseltük közösen kis hazánkat,
boldogan lebegtettük a parányi Almádi
zászlót a nagy EU lobogó mellett. Azután
Skoutari, a kis görög falu, ahol tán közös
életetek legfelhõtlenebb napjait töltöttétek
velünk. Barangolásaink a tengerparti szik-
lákon, a cserzett arcú görög halászok, akik
testvérként befogadtak röpke perc alatt. Ott,
és akkor tudtam, hogy igaz barátra leltem.
Akkor készült a Sziszifusz festményem,
emlékszel, Ferkó? A követ görgetõ ember, a
küzdõ, a mindig újrakezdõ. Csendben ültünk
a festmény elõtt, éreztük, tudtuk, hogy a kõ
egyszer minket is maga alá temet. De addig
is menni-menni kell, felfelé!

Most már tudjuk, hogy Te révbe értél,
fentrõl nézel bennünket, gyarló barátaidat.
Onnand hallgattad legközelebbi barátod,
Czuczor Sanyi drámai szavait a ravatalnál.
Aki, tudom, úgy érzi, az egyik felét
veszítette el. Fentrõl nézted a Téged kísérõ
tömeget, a közeli és távoli barátokat, és az
értetlenül maguk elé nézõ, könnyes szemû
szerkesztõtársaidat. Nézted a virágözönt,
ami sírodat elborította, és hallottad a
méltóságteljesen zengõ Boldog asszony
anyánk címû éneket. Búcsúzott Tõled a
városod, búcsúzott Tõled a szelíd, sima
víztükör, búcsúzott Tõled a szellõ, amely
Fiume felõl érkezett a délvidékrõl, ahonnan
családod származik.

Megdöbbentõ gyorsasággal hagytad el e
földi világot. Nagy ûr marad utánad! Hi-
ányzik majd lüktetõ személyiséged e
kisvárosból, a Balaton partjáról, a nádas
mélyérõl, az Almádi Újságból, de legfõkép-
pen hiányozni fogsz nekünk, barátaidnak. Az
Almádi Újság alapítójaként, a szerkesztõség,
az Almádiért Alapítvány és a város nevében
köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, amit
tettél, s ígérem emlékedet megõrizzük.
Ígérem, hogy mi nem felejtjük álmaidat, mi is
álmodunk tovább. Lehunytad a szemed, nyu-
godj békében, de tudjad azt, hogy van, aki a
Te kezedet is fogja - és vezet az örök vilá-
gosság felé.

Veszeli Lajos

1949 – 2004
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Nem kedvez az idõjárás az idei
turisztikai szezonnak, a vendégek
sem érkeznek annyian, mint azt
szeretnénk. Akik eljöttek hozzánk
az elmúlt hónapban – a strandolás
mellett – színvonalas kulturális
programokon vehettek részt a IV.
Mazsorett- és Fúvószenekari
Fesztiváltól az Almádi Napok vál-
tozatos programjáig. A ren-
dezvényterv alapján a következõ
idõszak is bõven nyújt majd
kikapcsolódási lehetõséget. Végre
jó hírek érkeztek: az országos
pályázatok eredménytelensége
után a Balaton Fejlesztési Tanács
támogatni fogja rendezvényeinket
és a strandokon elvégzett mun-
kákat is.

Többen megkérdezték tõlem,
mi igaz abból az – elsõsorban
Vörösberény-i településrészen ter-
jedõ – hírbõl, hogy értékesíteni
kívánjuk az Ady E. u. 2. sz. alatti
ingatlant, amelyben egy intéz-
ményünk, a berényi posta, gyógy-
szertár és gyermekorvosi praxis
végzi munkáját. Szeretnék min-
denkit – még az álhír terjesztõit is
–  megnyugtatni: sem bennem, sem
képviselõtársaimban ez nem me-
rült fel, ilyen javaslat még infor-
mális megbeszéléseinken sem
hangzott el részünkrõl. Ismert,
hogy az önkormányzat megren-
delte az egészségügyi átvilágítást.
Az anyag készítõjének felvetését –
amely a Semmelweis napi prog-
ram keretében megtartott fórumon
hangzott el – nem támogattuk, a
végleges javaslatban nem szere-
pelhet alternatívaként.

Fegyelmi eljárás indítását kez-
deményeztem a Pannónia Kultu-
rális Központ és Könyvtár vezetõ-
je ellen a korábban elvégzett belsõ
ellenõri jelentés alapján. Azt gon-
dolom, hogy az intézménynek, de
a vezetõjének is érdeke tisztázni
azokat a vádakat, amelyek miatt
kialakult hangulatban nem lehet
nyugodt körülmények között dol-
gozni. 

Balatonalmádi, 2004. augusz-
tus 2.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 21. hónapról
a Városházán

2004. július

Önkormányzati hírek
Július 06-án tartotta soros ülését a Képviselõ-testület.

Napirend elõtti felszólalásában Czuczor Sándor a kápta-
lanfüredi strandok között lévõ „vasfüggöny” felszá-
molását kérte, Dr. Hoffmann Gyöngyi a vörösberényi
közterületeken lévõ rend kialakításához kért mielõbbi
segítséget, a Pannónia Kulturális Központban kialakult
helyzetrõl, a Hattyú Bál kiadásainak és bevételeinek
alakulásáról kért tájékoztatást a következõ ülésre. Felber
Gyula képviselõ a Noszlopy út kijavítását kérte, Balogh
Csaba a közterületeken lévõ rendetlenségeket tette szóvá,
valamint azt, hogy ugyan a parkolók ingyenesek, az autó-
sok mégis tilosban parkolnak.

A polgármester beszámolt az elmúlt hónap
eseményeirõl: az intézmények bezárták a tanévet, lezaj-
lottak a ballagások, lebonyolódtak az EU-s választások,
a Vörösberényi iskolában találkoztak a Váci iskola
közalkalmazottai a berényiekkel, ill. a Váci iskolás
szülõk megtekintették az iskolát, megrendezésre került
a Hattyú Bál és a Lovas Egyesület programja, átadták
az evangélikus templomot a felújítás után. Június
folyamán lezajlott településünkön a Cimbora tábor.
Szintén júniusban egy hétig Eggenfeldenbõl közép-
iskolás diákcsoport tartózkodott a városban, 24-én volt
a Szent Iván éji látványos és színvonalas program,
nagyon jó hangulatban lezajlott a IV. Országos Ma-
zsorett és Fúvószenekari Fesztivál. A szervezõk
lebonyolították a Péter-Pál Napi programot. Az elmúlt
idõszakban köszöntötték a pedagógusokat, 1-én a
köztisztviselõket, 3-án az egészségügyi dolgozókat. A
könyvtár és a hivatal által összeállított „Könyvtár-
pártoló Önkormányzat” c. pályázaton egymillió forin-
tot nyertek. Gyurcsány Ferenc miniszter tartott
konzultációt Gyõrben a Kormány által elfogadott
„Sport 21” létesítményfejlesztési programról, amelyrõl
Schildmayer Ferenc alpolgármester számolt be. Váro-
sunkat a tornaterem építési program érintheti, augusz-
tusra készül el a teljes pályázati kiírás, szeptember ele-
jétõl lehet pályázni. A Rendõrkapitányság részérõl Ari
András Bûnügyi osztályvezetõ-helyettes az elmúlt
idõszak bûnügyeirõl adott tájékoztatót, elsõsorban a
szezonhoz kapcsolódóan a betöréses lopások, és a
strandi lopások száma növekedett. 2. pontként került
napirendre a közterületek rendjének általános
szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata. Fontos fela-
dat az Öregpark közlekedési rendjének szabályozása, a
zöldterületeken lévõ parkolás, és az engedély nélkül
kihelyezett reklámtáblák felszámolása, továbbá döntés
született a büntetési tételek közzétételérõl. A 3.
napirendi pont tárgyát a Helyi hulladékgazdálkodási
tervkészítés koncepciója képezte, amihez tervezési
segédletet vásárol az önkormányzat, és azt kiegészítteti
a Polgármesteri Hivatallal. 4. napirendi pont volt a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2004. évi
térítési díja, amelyet a jelenleg érvényben levõ szinten
hagyják. 

A Képviselõ-testület a Györgyi Dénes Általános
Iskola igazgatói teendõinek ellátásával 5 évre, 2004.
augusztus 01–2009. július 31. napjáig Fábián Lászlót
bízta meg. 

Az intézményi struktúra átalakítása miatt módosítani
kellett az iskolák alapító okiratait. A Györgyi Dénes
Iskolában megmarad a pedagógus-asszisztens státusz,
illetve mindkét iskolában harmadik napközis csoport
indítására van lehetõség a 2004/2005. tanévben. 

Az iskolai intézményi struktúra átalakításával össze-
függõ kiadások fedezetérõl szóló elõterjesztést a
Képviselõ-testület az elõterjesztés és a határozati javaslat
szerint elfogadta.

Az önkormányzat 3 millió forint összegû vissza nem
térítendõ támogatásra pályázatot nyújt be az Esély-
egyenlõségi kormányhivatal által az önkormányzati tulaj-
donban lévõ középületek akadálymentesítésének támo-
gatására a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola
épület földszintjének akadálymentesítésére. 

A Képviselõ-testület a balatonalmádi 013, 3864/8,
3866/7, 3866/9, 3868/11 hrsz-ú ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezte, ill.
döntött arról, hogy a tulajdonában álló 2284/1 hrsz-ú
ingatlanból 114 m2 területû ingatlanrészt telek-kiegé-
szítésként elidegenít az INHIBITOR Kft. részére, továb-
bá a 2284/1 hrsz-ú ingatlanból 28 m2 területû ingat-
lanrészt vételre felajánlja a 2274 hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosai részére.

Az önkormányzat a DÁMFI Energie Save Kft-vel
kötendõ gázközmû vagyon tulajdonjogával kapcsolatos
vállalkozói szerzõdés-tervezetet elfogadta. Szintén elfo-
gadta a 058/5 hrsz-ú külterületi ingatlanra (Megyehegyi
szeméttelep) vonatkozó bérleti szerzõdést, és 1,4 millió
forint/éves bérleti díj ellenében hozzájárul, hogy 3 mobil-
szolgáltató igénybe vegye a 200 m2 területet, továbbá
minden újabb szolgáltató megjelenése esetén 400 ezer
forint/éves bérleti díjra tart igényt.

A Képviselõ-testület a Balatonalmádi, Mátyás király
u. 37. sz. alatti 63 m2 nagyságú vegyeskereskedés üzletet
bérbe adta határozott idõre, 2004. július 15. napjától –
2014. július 15. napjáig szólóan, ill. döntött arról, hogy
értékesítés esetén a bérlõt elõvásárlási jog illeti meg. 

A testület köszönetét fejezte ki Sági Sándor fes-
tõmûvésznek nemes felajánlásért, azonban a gyûjtemény
elhelyezését a jelenleg rendelkezésre álló épületál-
lományban nem tartja megvalósíthatónak, a képtár fenn-
tartási költségeit – a létezõ városi intézmények kiadá-
sainak nagyságrendjére tekintettel – nem tudja vállalni. 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2004. július 07. napján megtartott zárt
ülésén hozott határozatokból:

188/2004. (VII. 06.) sz. Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete a Wossala és Társa Kft.-vel a PANORÁMA
klubra kötött bérleti szerzõdést közös megegyezéssel,
az elõterjesztéshez mellékelt Megállapodás – tervezet III.
fejezetének 2., 3. bekezdése nélkül felbontja.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerzõdés
közös megegyezéssel történõ felbontásáról szóló megál-
lapodás aláírására. 

189/2004. (VII. 06.) sz. Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-

testülete Finta Rudolf Úrnak Nyitragerencsér és
Balatonalmádi  testvér-települési kapcsolatainak létre-
hozásában, fejlesztésében, a két település és polgárai
együttmûködésének erõsítésében végzett áldozatos
munkája elismeréseként a „Balatonalmádi Városért”
érdemérmet adományozza. 

190/2004. (VII. 06.) sz. Öh.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselõ-

testülete Karl Riedler Úrnak Eggenfelden és Bala-
tonalmádi testvérvárosi kapcsolatának létrehozásában,
fejlesztésében, a két település és polgárai együtt-
mûködésének erõsítésében végzett áldozatos munkája
elismeréseként a „Balatonalmádi Városért” érdem-
érmet adományozza. 

(A Képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyv a
Polgármesteri Hivatalban, valamint a Könyvtárban
megtekinthetõ.)

A Képviselõ-testület 2004. július 06-i ülésének
jegyzõkönyvébõl
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Már igazi szezonról beszélhetünk, még
akkor is, ha nem éreznénk a kánikulai
meleget, hiszen a bûncselekményekrõl szóló
bejelentések száma és jellege ettõl füg-
getlenül is jelzi ezt az idõszakot. 

Annak ellenére is igaz ez, hogy a bevezetõ
mondatban említett kánikulából erre az évre
kevés jutott, és ez meglátszik a vendégek
számában is, azaz nagyságrenddel keve-
sebben keresik fel a Balatont, mint az elmúlt
évek hasonló idõszakában. Igaz, a bûnözõk
ettõl függetlenül itt vannak, hiszen sem a
bûncselekmények számában, módszereiben
nem történt változás. Lényegében ugyan-
annyi esetrõl érkezik bejelentés. Sajnos Bala-
tonalmádi városa és közvetlen környezete
ezúttal kivétel, hiszen az elmúlt egy hónap-
ban közel 30%-kal több bûncselekményrõl
érkezett bejelentés, mint korábban. A jel-
legüket tekintve nincs változás, hiszen a
vagyon elleni bûncselekmények jelentik a
döntõ többséget. 25 lopásról kaptunk beje-
lentést, s ezúttal nem a strandokon követték el
ezeket, hanem nagyobb forgalmú boltokban,
szórakozóhelyeken, de éppen közterületen is
történt ilyen bûncselekmény. Szinte min-
denkor tettenérhetõ az emberi könnyel-
mûség, nem egyszer felelõtlenség, amely
alaposan megkönnyíti a bûnözõk dolgát.
Külön slágere lett ennek az idõszaknak a
mobiltelefon, a bankkártya és természetesen
a készpénz is. 

A bankkártyánál megállnék egy gondolat
erejéig. Biztosan igaz az, hogy a mai, szá-
mítógépekkel túlterhelt világunkban, amikor
minden egyes hatóság más és más számkó-
dok alapján azonosítja az állampolgárt,
nehéz fejben tartani, megjegyezni a bank-
kártya kódját. Az azonban nagyon rossz
módszermegítélésem szerint, és talán ebben
egyetértenek velem, ha a bankkártya kódja
kis papírcetlin gondosan odakészítve lapul a
tárcánkban, mert így tényleg egyszerûvé
tesszük a bûnözõ dolgát, akinek már csak
annyi fáradtsága maradt, hogy az elsõ
automatáig elballagva szabadítson meg
pénzünktõl. 

Több gépkocsi-feltörésrõl, összesen 7
esetrõl, kaptunk bejelentést. Igaz, arról is
nagyon sok fórumon beszéltünk már, hogy
lehetõleg ne hagyjunk értékeket az autóban,
de az már igen csak elgondolkodtató, hogy a
7 esetbõl 5-nél, a gépkocsit elõzékenyen
nyitva is hagyták, megkímélve ezzel a
bûnözõket a gépkocsi fáradtságos feltö-
résétõl. A parkolókat szinte folyamatosan
járják kollégáim. Ha ilyet tapasztalnak,
igyekeznek elérni a tulajdonost, lezáratják a
gépkocsikat.

Három besurranásos lopásról is érkezett
bejelentés. A vizsgálat adatai bizonyítják,
vagy a kertben vagy az épület emeleti részén
tartózkodtak a lakók, s az ajtók természetesen
tárva-nyitva. Az is a bûnözõk dolgát könnyí-
tette, hogy bár az események fényes nappal
történtek, mégis egyetlen szemtanút sem si-
került felkutatnunk. Pedig ez esetben is igaz,
hogy a bûncselekmény elkövetését megelõzõ

idõszakban terepszemlét tartottak, ennek
ellenére senkinek nem tûnt fel, senkinek nem
vált ez gyanússá. 

A szomszédos kapitányságokon több
ilyen csoport is lebukott, akik elmondták,
hogy milyen módszert alkalmaztak.

Tovább emelkedett, lassan aggasztó mére-
teket ölt, az ittas jármûvezetések száma.
Városunk területén 10 olyan gépkocsivezetõ
akadt, akikkel szemben büntetõeljárást kez-
deményeztünk. Igaz, többségük nem magyar
állampolgár, mégis talán nem lenne haszon-
talan, ha a vendéglátók, a vendégfogadók
figyelmeztetnék a külföldieket, hogy Ma-
gyarországon a vezetés megkezdése elõtt
tilos alkoholt fogyasztani. 

Szerencsére vannak jó híreim is, vannak
olyan bûncselekmény fajták, ahol továbbra is
csökkenõ tendenciákat regisztrálunk. Ilyen
például a betöréses lopás, mely tekintetében
nagyon jó statisztikai adatokkal rendel-
kezünk. A vendégforgalom csökkenése miatt
is kevesebb az agresszív, garázda magatartás,
mindössze 4 esetet jelentettek be a város
területérõl, azonban azt is meg kell monda-
nunk, hogy minden esetben külföldi állam-
polgárok voltak az elkövetõk, és nem egy
esetben sajnos a sértettek is. Visszaszo-
rulóban a kábítószerrel kapcsolatos bûnözés
is, bár arra is vannak adataink, hogy ebben a
tekintetben igen nagy a látencia, és csak az
esetek kis száma válik ismertté. Azonban
nagyon veszélyes bûncselekmény-fajtáról
van szó, hiszen minden esetben valamilyen
bûnszövetségben követik el, s éppen ezért
rendkívül nehéz a felderítése is. 

Jelen van továbbá a pénzhamisítás is. Az
elmúlt idõszakban 2 helyen fizettek hamis
pénzzel. Az egyik helyen 1.000, a másik
helyen 20.000 Ft-os címletben. Kérem, bár-
mennyire is sietõs a dolgunk esetenként, nem
árt tüzetesen átnézni, hogy milyen – minõ-
ségû - pénzt kapunk, különösen azokon a
helyeken, ahol alkalmi árusoktól, keres-
kedõktõl vásárolunk. 

Végezetül néhány gondolat a közleke-
déssel kapcsolatos tapasztalatainkról. A
városnak vannak közlekedési szempontból
neuralgikus pontjai, hogy csak egy példát
említsek, a posta-parkolóba történõ ki- és
behajtás, ahol fokozottabb rendõri jelenlétet
kell biztosítanunk annak érdekében, hogy
általában is sikerüljön a baleseti hely-
zetünkön javítani.

A Penny Market környéke is sajátos
módon igazolta félelmeinket. A gyalogosok
tömegei közlekednek a lánckorláton ke-
resztül, komoly balesetveszélyes helyzetek
alakulnak ki emiatt. A rendõri jelenlét idõsza-
kos, többre nincs lehetõségünk, de amikor a
kollégáim büntetnek emiatt, komoly kritika
éri a rendõrséget, és a közlekedési körül-
mények kialakítóit is. Mégsem tehetünk
mást, következetesen élünk a büntetés esz-
közével, hiszen szeretnénk elkerülni egy
komolyabb tragédiát.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírek F E L H Í V Á S 
A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

közleménye alapján felhívom városunk lakóit, hogy a gyap-
jas lepke tojáscsomóinak irtását folyamatosan végezzék. 

A gyapjas lepke hernyói ez év június 8-án kezdték meg
bábozódásukat, majd a lepkék tömeges rajzása június végén
megkezdõdött. A lepkék a peterakást már megkezdték a fák
kérgére. A lerakott tojások csomókban helyezkednek el,
melyeket le kell kaparni a fák kérgérõl. Ez az egyetlen
jelenleg hatékony, eredményes módszer a gyapjas lepke
irtására. 

A tojáscsomók lekaparása bármely eszközzel
elvégezhetõ, melyre jövõ év tavaszáig van idõ. 

Az áprilisban kezdõdõ lárvakelés esetén növényvédõ-
szeres permetezéssel kell a védekezést megkezdeni. 

*  *  *

A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
közleménye alapján felhívom városunk lakóit, hogy a par-
lagfû elleni védekezést a tulajdonukban/kezelésükben lévõ
szántóföldeken is hatékonyan végezzék. 

A tarlón a parlagfû eltávolítására elegendõ a tárcsázás. 
Az elhanyagolt területeken (parlag) a növényt virágzás

elõtt kell megsemmisíteni kaszálással. 
Évi 2-3 kaszálással a parlagfû virágzása megakadá-

lyozható. A kaszálást a virágbimbók megjelenése elõtt 1-2
héttel kell elvégezni. A gyomírtó szerek alkalmazása esetén
a talajon keresztül ható készítmények közül a CASORON-G
javasolt 100-150 kg/hektáros dózisban. (szabadon vásárol-
ható) Hatását csak a csírázó egy- és kétszikû
gyomnövényekre fejti ki. A már kikelt gyomnövények ellen
elsõsorban a glifozát tartalmú gyomírtó szerek alkalmazása
célszerû (szabadon vásárolható).

A betakarítást követõen a tarlók, táblák szegélyének
mechanikai vagy vegyszeres gyomirtását a parlagfû
virágzását megelõzõen kell elvégezni. 

Jogszabályok teszik kötelezõvé az ingatlantulajdonos par-
lagfû elleni védekezését. A védekezés elmulasztása 2 millió
forintig terjedõ növényvédelmi bírságot von maga után. 

*  *  *

EBOLTÁS
BALATONALMÁDIBAN
Értesítem Balatonalmádi város lakosságát, hogy az ebek
kötelezõ veszettség elleni védõoltása és féregtelenítése  az
alábbi helyszíneken és idõpontokban történik:

2004. szept. 13. (hétfõ) 7,30-11,00 h
Balatonalmádi,  Városháza udvar

2004. szept.  14. (kedd) 13,00-18,00 h  
Vörösberény, Családsegítõ Szolgálat udvar

2004. szept. 15. (szerda) 13,30-15,00 h  
Káptalanfüred, vasútállomással szemben

PÓTOLTÁS:

2004. szept. 20. (hétfõ) 7,30-10,00 h  
Balatonalmádi, Városháza udvar

2004. szept. 21. (kedd) 13,00-17,00 h  
Vörösberény, Családsegítõ Szolgálat udvar

Az eboltás díja: 1.200,- Ft
Féregtelenítõ tabletta: 100,- Ft/db
( Ajánlott mennyiség: 1 db/10 kg testsúlyonként )
Felhívom a figyelmet, hogy az ebek veszettség elleni
védõoltása kötelezõ. Aki nem teljesíti, az ellen a vonat-
kozó jogszabályok alapján eljárást lehet kezdeményezni.

Dr. Szûcs Sándor, jegyzõ
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Barátság 

T e s t -
v é r v á r o -
sunk Eg-
g e n f e l -
den és a
francia-
o r s z á g i

Carcassone városának testvérvárosi kapcso-
lata már 30 éves. Ebbõl az alkalomból hívtak
meg bennünket július 8-12 között, hogy
ápoljuk a népek megértését, immár  az EU
tagjaként. A küldöttségben zömében olyanok
foglaltak helyet, akik még nem jártak
testvérvárosunkban, Polgármesterünk
vezetésével képviselõk, hivatali dolgozók,
iskolák képviselõi, civil-szervezetek kép-

viselõi, vállalkozók, igazgatásrendészetünk
képviselõje, és a néptánc együttes valamint
zenei kíséretük foglalt helyet Nagy Józsi
mögött. Õ hamar a lovak közé csapott, és a
hangolás után hamar elõkerült Jegyzõ urunk
sok mindent megért „herflije”, és meglepe-
tésként a sej-haj Rozi dallamára németül
megtanultuk Rosamunde történetét. Megér-
kezésünkkor el is csodálkoztak barátaink,
hogyan száll le a buszról egy vidám magyar
társaság. A városháza elõtt Werner Schießl
polgármester úr üdvözölt bennünket, sok régi
jóbarát társaságában. A szálláshelyek el-
foglalása nagyszerû hangulatban zajlott, ki-
ki kolostorba vonult, ki lovardába, ki másho-
va de a végén mindenki nagyon elégedett
volt a szállással és a hálótársával egyaránt.
Elsõ esténk egy Bajor Üdvözlés jegyében

zajlott a Ländler cégnél, ahol
patak-sör és erdõ kolbász
fogyasztását ráztuk le fergeteges
tánccal.

M á s -
nap vá-
rosnézés-

sel, kiállítások meg-
nyitójával, Európai-
Uniós eszmecserével
melegítettünk be az
esti EUROPA-EST-
RE. A Stadthalle-t cso-
dálatosan feldíszítet-
ték. Rengeteg ember
tisztelte meg jelen-
létével az estet. A zene
hullámhossza eleve
biztosította a közös
hangnemet. Eggenfel-
den és Carcassone
elöljárói méltatták a
30 éves kapcsolat
jelentõségét. Polgár-
mesterünk Pandur

Ferenc nem tudom
kapott-e olyan ferge-
teges tapssal hosszan-
tartó elismerést, mint
amilyent ott kapott a
három nyelven (ma-
gyar-német-francia)
megtartott köszön-
tõjét követõen. Jelen
volt és megható
szavakkal köszöntötte
a résztvevõket Finta
Rudolf (a mi kedves
Rezsõ barátunk),

Nitragerencsér pol-
gármestere. Ezután
kitüntetések és elis-
merések kerültek át-
adásra, ahol is szá-
munkra a legkedve-
sebb az volt, hogy
Karl Riedler (a mi
kedves Csarlink)
részére Almádi
Városért kitüntetõ
címet adott át pol-
gármesterünk.

Ezután fergeteges
táncba kezdtek a francia lányok, a bajor-
párok, és nem vallottunk mi sem szégyent, a
megszokott magyar virtusunkkal, táncosaink
kitettek magukért, nagy sikert arattak, de

tanulság hogy ekkora óriási teremben erõsítõ
nélkül nagyon meg kell küzdeni a sikerért.

Grandiózus este volt, a népek barátságá-
nak igazi úszó hajója, csodálatos ételekkel,

italokkal, három méter magas Európa-tortá-
val, zenével, énekkel, tánccal és BARÁT-
SÁGGAL.

Szombaton  Gottfried Anders úr a baráti
társaság elnöke (a mi Gottfriedünk) igazi
baráti szinteret varázsolt nekünk Schild-
mannsbergben a Lövészházban. A finom
ebéd és a varázslatos vacsora közé sütemény,
kávé és finomságok voltak ékelve, és hogy
testsúlyunk nehogy 150%-ra nõjön Wolfgang
Winkler és Szecsõdi Imre húzta felváltva a
talpalávalót.

Vasárnap háromnyelvû szentmisén vet-
tünk részt, ahol Pandur Ferenc polgármester

úr olvasta fel a szent-leckét. Ezután a városi
zeneiskolát mutatta be nekünk az intézmény
igazgatója, mûsorokat csodálhattunk meg a
Gerni-szinpadon.

A francia lányok

A vörösberényi csapat

Sorok állnak a bajor sörsátornál



valamint „léberkézével”. Mi helyi lebonyolítók kicsit féltünk, hogy
mi is lesz, ha megrohannak bennünket, de kellemesen kellett
csalódnunk, mert mindenki türelmesen kivárta a sorát, Barátaink
hõsiesen csapoltak és szeleteltek, a sor ha a Balatonig nem is ért,
de nem volt mondható rövidnek. Pénteken 6 órától 9 óráig megál-
lás nélkül osztásra került a sör a limonádé a „máj-sajt” zsemlével
és mustárral. A Winkler-Kapelle” a nagysátras fellépése elõtt a
Baráti-társaság sátrai mellett szórakoztatta a sorbanállókat és
azokat is akik már a kedves ajándék kóstoló elfogyasztásával
bibelõdtek. Öröm volt látni, ahogy felnõtt és gyermek örült a kapott
ajándéknak, és olyan jó szívvel fogyasztotta, mint amilyennel azt

adták nekünk, BARÁTAINK EGGENFELDENBÕL. A szombat
este nem kevésbé jól sikerült, a szilárd étel készletei elõzõ nap
kimerültek, de a folyékony kenyérbõl még jó néhány hordó csapra

lett verve, így 6 órától 8 óráig boldogan kortyolgathatták az almá-
diak a bajor sört, amit barátaink az utolsó cseppig a mi poharaink-
ba töltöttek.

Mi mást is mondhatnánk mint hogy nagy tisztelettel KÖSZÖNJÜK
SZÉPEN!

ÉLJEN A BARÁTSÁG!!! Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnök helyettese

A búcsú-estre a Sporthalle-ban került sor eggenfeldeni és carcas-
sonei barátainkkal közösen.

Itt is csodálatos étel-ital halmazok mellett bemutatást nyert a san-
zon, a valzer, a csárdás a kán-kán, de még a tulipános faklumpák rit-

musát is élvezhettük. A fiatal francia lányok úgy elvarázsoltak ben-
nünket, hogy megegyezés született a jövõ évi Almádi-napokon bemu-
tatják városunkban tudásukat. Népitáncosaink itt is óriási sikert arat-
va táncra perdítették a városok elöljáróit, és a végére az egész közön-
ség egy nagy családként táncolt-énekelt.

A búcsú nehéz perceiben megállapítottuk, hogy a találkozás mot-
tója megvalósult: a barátság létrehozói meg is élték a BARÁT-
SÁGOT.

Szinte alig értünk haza, már verni is kellett a barátság sátrait a
Pannónia elõtt, mert az Almádi-napok péntek és szombat estéjén a
mi kedves Eggenfeldeni barátaink úgy döntöttek élükön Gottfried
Anders elnök úrral, hogy  vendégül látnak bennünket bajor sörrel
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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

 határok nélkül…

Barátkozás

Bajor muzsika

Magyar muzsika



8 2004 - AUGUSZTUS

E
gy száz éves helyi lap idéz ezeréves országos
intelmeket, amelyek egyik szép templomunk név-
adójának, Imre hercegnek íródtak. Nem véletlenül
választottuk ki az idézett részeket: hiszünk abban, 
hogy ma is okulhatunk belõlük. Ahhoz, hogy tényleg

okulhassunk, figyelmesen kell végigolvasni a szöveget. Nem
csodálkoznánk, ha több olvasónknak kedve kerekednék az összes
intelmet végigolvasni és utána ugyanarra a következtetésre jutná-

nak, mint a válogató: igen messzire látott az a Vajk, aki a kereszt-
ségben az István nevet nyerte, király lett és szentté avatták...

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata
megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a
kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggõ földi tájakon, azt törvény
élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme
bõséggel adott az élet elõnyére és méltóságára, tudniillik királysá-
gokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, fõpapságokat s
más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben

Szent István király 

A Szent Jobb kápolna római mozaikja. (Balatonalmádi, Katolikus templom)
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intelmei Imre herceghez

Meghívó

gyalogos zarándoklatra Sümegre
Balatonalmádiból

Zarándoklat a Hazáért
Szent Istvántól

a Magyarok Nagyasszonyához

2004. szeptember 10-12.

Információk:
Domján Rózsa szervezõ

88/430-419

világiak, valamint a nemesek meg az élemedett korúak tanácsai és
javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel és egyesítik, s mivel
bizonyosan tudom, hogy minden renden valók a föld bármely részén,
bármilyen méltóságot viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek,
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak
is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még
életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak,
hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha
majd a legfõbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz...

...Itt az idõ, hogy többé ne puha kásával étesselek, az téged csak
puhánnyá és finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztegetése s a
bûnök csiholója és a törvények megvetése; hanem itassanak meg olyan
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket
elõrebocsátván térjünk a tárgyra.

V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról

A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik
cifrázása. Dávid király és próféta mondja: Ítéletedet, Isten, bízd a
királyra. És ugyano másutt: Király vagy, az igazságosságot szereted.
A türelemrõl így beszél Pál apostol: "tanúsítsatok mindenki iránt
türelmet." És az  Úr evangéliumban: "Ha [türelemmel] kitartotok,
megmentitek lelketeket." Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet
akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatal-
madban akarod tartani lelkedet, türelõmes légy. Valahányszor
kedves fiam, ítéletet érdemlõ ügy kerül eléd vagy valamely fõben-
járó bûn  vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erõsköd-
jél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a
bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne ítélkezz te magad,
nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt
essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az õ meg-
bízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni,
ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok király-
kodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer
olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal

összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így
lesz majd koronád dicséretes és ékes.

VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról.

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán
állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy
növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek di-
csõségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hoz-
zájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna,
ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-kü-
lönb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-
különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a
külföldieket a pöffeszkedéstol elrettenti.  Mert az egy nyelvû és egy
szokású ország gyenge és esendõ. Ennélfogva megparancsolom
neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becs-
ben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem
másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy
szét szórni, amit összegyûjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt
szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd
országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

/ Kurcz Ágnes fordítása alapján / összeállította Czuczor Sándor

Augusztus 20. péntek

Helyszín: Szent Imre herceg templom, Dr. Óvári F. u. 47.
8.45 ZENÉS KÖSZÖNTÕ: aratódalok népi hangszereken 
9.00 ÜNNEPI SZENTMISE a Szent Imre herceg templomban

misét celebrál: ANTAL ÁRPÁD CSIKDÁNFALVA PLÉBÁNOSA

10.00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS az államalapítás évfordulója tiszteletére
-  ünnepi beszédet mond: PANDUR FERENC polgármester
-  „Ó Szent István dícsértessél!” címû ünnepi mûsor,
közremûködnek:
-  KOVÁCS LÁSZLÓ népzenész 
-  MISKOLCZY MARISKA népdalénekes – népénekekkel,
-  AZ ÚJ KENYÉR MEGSZENTELÉSE: BÁLINT SÁNDOR,
LÕRINCZ ATTILA önkormányzati képviselõk,
és a vörösberényi néptánc csoport.

Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér
20.00 TESTI-LELKI KENYERÜNK – Régi Zene hangverseny

közremûködnek: FERENCZ ÉVA – ének, HORVÁTH ANIKÓ – csemballó

Helyszín: Wesselényi Strand fõbejárata
19.00 ROCK AND ROLL ÉS FASHION DANCE BEMUTATÓ

fellép: ACRO DANCE SE
20.30 A CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ LEGNÉPSZERÛBB OPERETT DALAI

elõadja: „VÁRI – VI – KO ” trió 
Vári Piroska, Viszt Péter, Kovács Marika

Szent István napi
ünnepi program

Balatonalmádiban
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IV. Országos Mazsorett és Fúvószenekari
Találkozó Balatonalmádiban

Immár a IV. Országos Mazsorett és Fúvószenekari Találkozót ren-
deztük Balatonalmádiban. A július 2-4-ig tartó, 3 napos rendezvényen
szinte az ország minden tájáról érkeztek mazsorett csoportok,
fúvószenekarok, újra láthattuk a Gyomaendrõdi Színfolt Mazsorett
Csoport, az Izsáki Mazsorett Csoport, a Dunaföldvári Löfan Mazsorett

Egyesület Mazsorett Csoportjai, a budapesti Varga Jenõ Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola Mazsorett Csoportja szépen kidolgozott
koreográfiáját, a budapesti Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Intézet Fúvószenekara és a Kunszentmártoni Fúvószenekar kíséretében. Az

országos rendezvény hírére számos új mazsorett csoport és fúvószenekar
mutatkozott be nagy sikerrel, így a Hajdúszoboszló Mûvelõdési Központ
Szivárvány Mazsorett Csoportja, a Paksi Mazsorett és Moderntánc
Közhasznú Alapítvány Mazsorett Csoportja, valamint a Solti Mazsorett
Csoport érkeztek hozzánk.  Balatonalmádi színében a Hattyú Mazsorett
Csoport képviseltette a várost. Az ország távolabbi részeibõl érkezõ fel-
lépõk mellett a megyei összetartást erõsítve fellépett a Városház téren felál-
lított szabadtéri színpadon a Balatonfüredi Viktória Mazsorett Csoport, a
Márkói Mazsorett Csoport, a várpalotai Black Diamond Mazsorett és
Showtánc Csoport, amihez a Várpalotai Bányász Fúvós Zenekar húzta a
talp alá valót, valamint a Hajdúszoboszló Mûvelõdési Központ Ifjúsági
Fúvószenekara. A kellemes idõ, a jó hangulat, valamint a színes, érdekes
programok, felvonulások, szép ruhák és bonyolult tánc-koreográfiák az
évek során egyre több nézelõdõt, kíváncsiskodót csalnak kedves, Balaton-
parti városunkba. A nagy létszámú közönség, kicsik és nagyok egyaránt jól
érezték magukat.

A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Balatonalmádi kul-
turális értékeiért, életéért tenni akaró helyi lakosok, vállalkozók, ipar-
mûvészek, egyéb szervezetek támogatása, közremûködése, munkája, akik
segítsége nélkül ez nem valósulhatott volna meg. A támogatók segítségével a
mazsorett csoportok és fúvószenekarok itt tartózkodását, nyaralását tudtuk
szebbé tenni a vállalkozók által nyújtott szebbnél-szebb ajándékokkal.
Balatonalmádi város nevében köszönetünket fejezzük ki fáradhatatlan
munkájukért, a város színesítéséért a támogatóknak: 

Algida Jégkrémgyár, Almádiért Közalapítvány, Alsóörs Polgármesteri
Hivatal, Árnyas Park Ifjúsági Tábor, Balatonalmádi Polgárõrség,
Balatonalmádi Rendõrség, Balaton Fejlesztési Tanács, Balatontourist,
Balloous 4 You Dekoráció, Balogh Csaba, Bora Fotó, Boros László, Budai
Sándor, CBA Élelmiszerbolt, Diófa Étterem, Elko Kft., Felber Gyula,
Fodorné László Mária, Gazdabolt, Geoprosper Kft., Balaton Glas Hotel,
Györgyi Dénes Általános Iskola, Happ Kft., Hidvégi Gábor, Játék és

Rajzmûhely Szent-
királyszabadja, Ka-
rabuka Rattan Bú-
torbolt, Keresztes Ven-
déglõ, Kolostor Hotel,
Kucserka Alajos,
Lovas Polgármesteri
Hivatala, Nagy András,
Nagyné Söjtöry Etelka,
Nagy Tibor, Németh
Ilona, Németh Imre,
Nereus Hotel, Nyúl
Csaba, Obermayer Zol-
tánné, Páfrány Panzió,
Pannónia Kulturális
Központ, Pax Gyógy-
szertár, Porció Ven-
déglõ, Silyéné dr.
Walter Rózsa, Sümegi
Árpád, Szabó Karola,
Szegedi István, Szõ-
lõsiné Séllei Katalin,
Tászler László, Tra-
deorg Nyomda, Vesz-
prém Megyei Önkor-
mányzat, Veszprém
Megyei Népmûvészeti

Egyesület, Viktória Hotel, Wellness Hotel, Werner Reinhardné, Zóna
Étterem.

A Szervezõk

Balatonalmádi Hattyú Mazsoret Csoport

Találkozó madártávlatból

A jövõ táncosai

Koncentrálás...
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Milyen régen történt, mikor volt az elsõ Borhét Almádiban? 
Bizonyára kevesen emlékeznek már rá. Még kis gyermek voltam, és talán

az a hangulat, élmény maradt meg bennem, amit akkor éreztem, amikor
szüleimmel és barátaikkal végigsétáltunk a kis hordó alakú pavilonok között
és egy vidám délutánt töltöttünk el mindannyian - puha kürtös kalácsot
csipegetve - a Balaton akkor is csodálatos partján.

Azóta sok év telt el, sok minden megváltozott, sokan mások lettünk,
megváltoztak értékeink, kapcsolataink, de mindig visszavágytunk azokra a
meghitt napokra, együtt töltött felejthetetlen órákra, melyeket akkor az
emberek tudtak varázsolni.

Most ez a fejlõdõ kisváros ismét összefog, kitárja kapuit, hogy megmutas-
sa kezdeményezõ készségét. Meghívja barátait, vendégeit, hogy felidézze ismét
azt a hangulatot, mely új célok és lehetõségek felé röpíti.

A kilenc napon át tartó - hagyományteremtõ - ALMÁDI BORHÉT az
ország történelmi borvidékeinek, neves pincészeteinek, borászainak
részvételével több mint száz, kiváló fehér, vörös, rosé valamint desszert és
muzeális borokat kínál.

Résztvevõ borászatok: 
Sipos-Borház (Sipos Tihamér)

Badacsonyörs - Borvidék: Badacsony
Elsõ Magyar Borház Kft. (Szeremley Huba)

Badacsonytomaj - Borvidék: Badacsony
Feind borház (Feind Péter)

Balatonfõkajár - Borvidék: Kelet-Balaton
Schweiger család pincészete (Schweiger Rezsõ) 

Balatonkenese- Borvidék: Balatonfüred-Csopak
Anna Borház (Gonda János) 

Érsekhalma - Borvidék: Hajós- Bajai
Szent György Borház – Nyári Pince (Nyári Ödön) 

Hegymagas - Borvidék: Badacsony
Monyók Pincészet (Monyók József, Monyók Norbert) 

Mád - Borvidék: Tokaj-hegyaljai
Csordás-Fodor Pincészet (Andrónyi László) 

Somló hegy - Borvidék: Somló
Dobosi Pincészet (Dobosi Dániel) 

Szentantalfa - Borvidék: Balatonfüred- Csopak
CSE-KI Bor családi borászati bt. (Kiss Csaba) 

Szentantalfa - Borvidék: Balatonfüred- Csopak
Páll-Pince (Páll János) 

Tarcal- Borvidék: Tokaj-hegyaljai
Wunderlich Pincészet (Wunderlich Alajos) 

Villány - Borvidék: Villány
Lugas Borpince (Bíró Lajos, Bíró Anita) 

Balatonalmádi - Borvidék: Kelet-Balaton

A kulturális programokkal és népi iparmûvészek, kézmûvesek bemu-
tatójával, vásárával színesített rendezvényen megismerhetik a négyezer éves,
mindig megújuló szõlõbor csodás ízeit, a bor szeretetének és fogyasztásának
kultúráját, életerejét.

Bízom abban, hogy a rendezvény méltó helyet foglal el  a jövõben váro-
sunk vendégváró programjaiban és hagyományaiban. 

Kérem, hogy Önök is hozzák el szeretteiket, családjukat, gyer-
mekeiket, barátaikat, vendégeiket, vegyenek részt közösen e nagyszerû
programban. Szerezzenek új barátokat, fedezzék fel és ízleljék meg a
kiváló borokat.

Szemes Béla – a rendezvény támogatója

I. Almádi Borhét
Helyszín: Wesselényi Strand bejárata elõtt az Öreg Parkban

2004. Augusztus 14-22.

Augusztus 14. (Szombat)
18 óra:Farsang Árpád Zeneiskola Fúvószenekara (Budapest) és a Hattyú

Mazsorett Csoport (Balatonalmádi)
18.30 : Megnyitó
19 óra:Bordalok - Vörösberényi Népdalkör (Balatonalmádi)

Vásári komédia: A szatócs batyuja – Vadgesztenye Nyugdíjasklub
(Hajmáskér)
Bordalok- Magyar Tenger Népdalkör (Zánka)
Vörösberényi Néptánccsoport (Balatonalmádi)

20.30 : Flare Beás Autentikus Roma Népzene (Devecser)

Augusztus 15. (Vasárnap)
18 óra:Virágos Almádiért díj átadása– Nõk a Balatonért Egyesület
19 óra:DAL-MA Musical és Zenés Színpad (Veszprém)
20.30: Hit Rock Együttes Pink Floyd Tribute Band (Budapest)

Augusztus 16. (Hétfõ)
19 óra:Utcazene - Néma Frigyes Balatonalmádi dalnok
20.30: Varnyú Country Együttes (Szombathely)

Augusztus 17. (Kedd)
15-16.30: Veszprém Megyei Gyermeknéptánc Gála

Kiskurázsi Együttes (Veszprém)
Szilágyi Néptáncegyüttes (Veszprém)
Zöldág Gyermeknéptánc Együttes (Litér)
Szûrös Néptáncegyüttes (Szentgál)
Ezüstcsillag Néptáncegyüttes (Balatonfüred)
Vörösberényi Népdalkör (Balatonalmádi)

19 óra: Operett mûsor
Völler Adél, Hegedûs Veronika, Csizmadia Géza, Gál Károly
(Veszprém)

20.30 : Régi és mai slágerek, rock, táncdal, blues…. FUVI BAND (Szentes)

Augusztus 18. (Szerda)
19 óra:SPICC – Ködszurkálók Színház Társulata (Budapest)- versek,

dalok, ritmusgyakorlatok
20.30: Jazz Steps Zenekar (Budapest)

Augusztus 19. (Csütörtök)
19 óra: Gyöngyhalász Latin Duó (Veszprém) Közép- és Dél-Amerika

országainak, a Karib-szigetvilágnak, a Kanári szigetek, illetve
Spanyolország muzsikái

20.30: Lengyel Hagyományõrzõ Zene

Augusztus 20. (Péntek)
19 óra: Acro Dance SE (Balatonalmádi)

Rock and Roll és Fashion Dance 
20.30: A Csárdáskirálynõ legnépszerûbb operett dalai

„VÁRI – VI – KO ” trió (Veszprém) Vári Piroska, Kovács Marika,
Viszt Péter

Augusztus 21. (Szombat)
18 óra:Borverseny és Borfelismerõ Verseny eredményhirdetése, díjak

átadása
19 óra: Csíkdánfalvi Bogáncs Néptánccsoport (Románia) 
20.30: Kabaré-est: Hacsek és Sajó

Beregi Péter és Heller Tamás, a Mikroszkóp Színpad mûvészei 

Augusztus 22. (Vasárnap)
10 órától 18 óráig 

FOTÓS PIKNIK – „Az ember és a természet”
(amatõr és híres mûvészek képei az Öregpark árnyas fái alatt gasztro-
nómiai élvezetekkel)
Almádi Fotókör szervezésében társ fotóklubok meghívásával

18 óra: Tombola–sorsolás 
19 óra: Lóvásár – Népi Komédia - Balaton Népdalkör (Balatonfûzfõ) 

Bordalok - Vörösberényi Népdalkör (Balatonalmádi)
Pannónia Citerazenekar (Balatonfûzfõ)
Vörösberényi Néptánccsoport (Balatonalmádi) 

20.30: Honvéd-Bakony Táncegyüttes (Veszprém)

Állandó programjaink:
Minden nap 
17 órától: Népi iparmûvészek, kézmûvesek bemutatója és vására
18 órától 21 óráig: Babráló „Aki látja babrálja”játszóház

– Kézmûves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak

Ha nem csak a borra szomjazik, éhségét is csillapíthatja a borházaknál és
az ételsátornál, s az édesség-nyalánkság sátraknál.
Ha a végén nyerni is szeretne, vásároljon tombolát a sátraknál.

Kellemes idõtöltést, élményekben gazdag hetet kíván Önöknek a rendezvény
gazdája, Balatonalmádi Város Önkormányzata és az Almádiért
Közalapítvány

Almádi BORHÉT 2004. augusztus 14-22.
élmény ,szórakozás, barátság, vendégszeretet...
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Czuczor Sándor megnyitója elhangzott a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban
2004. július 16. (részlet)

E
gy hónap híján öt évvel ezelõtt
nyithattam meg elõször Dr. Zongor
Gábor mûveinek kiállítását
Tihanyban, ami rendhagyó módon
finissage, azaz tárlatzáró beszéd volt

a szokásos vernissage, azaz megnyitó helyett.
Azóta inkább nyitogattam,
mintsem csukogattam Balaton-
füreden és Veszprémben, de azóta
sem hagyott nyugodni az a terv,
hogy egyszer kies kisváro-
sunkban is lesz megnyitó.

21. század ide, Marconi
Konstelláció oda, szépen kérek
minden jelen lévõ vendéget,
valamint az összes távol lévõ
tisztelõt, hogy Dr. Zongor Gábort
ne az interneten akarja megis-
merni! Azok figyelmét, akik
mégis ezzel az ötlettel kacérkod-
nának, hadd hívjam fel arra a
veszélyre, hogy a több mint
félezer honlapon található ame-
rikai szesz-csempész és a body-
building hirdetés ugyanúgy más
mint a Tour de Sol [Naptúra]
etanolzabáló autómonstrumainak
bemutatóit szervezõ Mr. Zongor,
sõt az Electric Captain képre-
gény-sorozatban feltûnõ és
dupla-beefsteakkel kacérkodó
Dr. Zongor.

Sokkal bölcsebben tesszük
tehát, ha képein keresztül akarjuk
megismerni, amelyhez se inter-
net, sem számítógép nem kell.
Igaz ami igaz, különleges kódot
használ, amit egy ihletettebb pil-
lanatomban Zongornetnek ne-
veztem el, és egy mûvészi gesz-
tussal Dr. Zongor Gábor is elfo-
gadta ezt a sajátos hírközlési
definíciót. Nem véletlenül, mert
egyetemes. Láttam már elragad-
tatott angol, ír és japán láto-
gatókat kiállított képei elõtt, el tudom képzelni
flamand, német, vallon és francia rajongóit. Mára
eljutottam oda, hogy almádi csodálóin sem lep-
õdnék meg. Vannak ugyanis rajtam kívül sokan,
akik hozzá hasonló távlatokban gondolkodnak és
egyre többen lesznek olyanok, akik helyi és
európai távlatokban látnak majd mindent, legye-
nek akár odakünn a strandon, idebenn a
kultúrközpontban, vagy a környezõ kiskocsmák-
ban...

Balatonalmádi emblematikus képe természete-
sen az erõdített refomátus templomunkat ábrázol-
ja, amelyet a meghívó is szép, élénk színekkel ad
vissza. Két évvel ezelõtt tudtam meg, hogy az ihlet
Prágában született, amikor Veszprém megye min-
den városa megjelent lelki szemei elõtt az ottani
szállodában, és le kellett festenie õket. Helyesen

tette, hiszen a "navigare necesse est" (hajózni már-
pedig szükséges) kortalan városvezetési
emlékeztetõje vitorlás képében ott lebeg a temp-
lom felett - méghozzá egy cérnaszálon. Az a
bizonyos cérnaszál viszont egy mívesen faragott
tartóról lóg le, ami felett ott az évszám: 1989, azaz
a várossá nyilvánítás éve. Azóta tényleg navigál-
ni kell és az ablakpárkányon levõ jobb felé guruló
golyó nem az EU választások végeredményeként
festõdött, bár amit a mûvészi elõérzet...

Tágabb európai dimenzióban képes látni, sõt
láttatni értékeinket több mint húsz éve, amikor
az Európai Únió még csak  halovány és távoli
reménysugár volt a tisztánlátók horizontján is.
Festés az idõbõl címû ablak-, és távlatnyitogató
képe, amely mindannyiunkat üdvözöl itt a
PKKK-ban tényleg vándorlásra invitál.
Vándorlásra térben és idõben, amely egy sakk-
táblának látszó, de annál sokkal bonyolultabb és
intellektuálisabb játékra hívja a mûvészi és
szellemi kihívásokat nyáron is felvállaló tár-
latlátogatót. Aki ezzel a tömény mûvészetfilozó-
fiai hétpróbával esetleg megbirkózik, annak ott
a rejtelmes tarot kártya sorozat, majd pedig a
dartstábla. Amennyiben feltételezik rólam, hogy
a képek önálló megtekintésére is maradhat még
ma este idejük, akkor biztosan megbocsátják

megnyitó beszédem röpke 30 percre szorítását
és azt a tényt is, hogy a tarot és a darts lakonikus
elemzése már maga egy-egy estét érdemelne...
Térben továbbhaladva a kiállított képek között a
breton egyszerûséget kékfestõ hagyomány és
holland puritanizmus követi, hogy az igen raf-
finált megyeházi kép elõtt landoljunk, ahol a
képpel és a dobókockával játékos ösztöneinket
is kiélhetjük. Ha ott sem tudnának elmosolyod-
ni, akkor tessenek kifáradni egy kis PH érték

beszerzése céljából a szomszé-
dos bárba - amint Fábry Sándor
szokta barátságosan bíztatni
nézõit - hiszen veszélyes az az
ember, aki önmagán nem tud
nevetni. Zongor Gábor emberi és
mûvészi nagyságára jellemzõ,
hogy olyan kajánsággal tudja
szemlélni és ábrázolni saját
elrepülését a fõispáni székbõl,
mint senki rajta kívüle. Bárcsak
több mai politikus is követné
példáját...

Akár a merengés vagy a
bezárkózás mellett döntünk,
arról nem feledkezhetünk meg,
hogy fára festett míves táb-
laképeket láttunk a 21. század
elején és ezt ugyanúgy köz-
vetítenünk kell, mint ahogy
Zongor Gábor a reneszánsz
középkort modern formában
elénk idézõ üzenetét. Ámbár a
bölcsesség kora tényleg lejárt, de
lelkiismeretes figyeléssel, für-
készõ vándorlással, valamint
tudós elmélyüléssel örök igazsá-
gok nyomára bukkanhatunk,
amit saját magunknak és mások-
nak is megfogalmazhatunk. Épít-
keznünk kell, még akkor is ha a
középkor részletekben is teljes
tökéletességét el nem érhetjük,
de törekednünk kell rá. Lehet
hogy ezt az igazságot Tákoson
nyerjük el, esetleg Dalmáciában,
vagy itthon...

Zongor Gábor képeinek láttán
nekünk is szárnyalnunk kell,

legalább képzeletben, hogy saját világunkat felülrõl
és oldalról is szemügyre vehessük. Lehet, hogy
hálókba gabalyodunk, de ezek a hálók nem sûrû
szövésûek, magunk erejébõl is kikeveredhetünk
belõlük, akárcsak a halak. Talán így leszünk képesek
végre megenni saját történelmünket  evõkanállal és
esetleg meg is tudjuk emészteni. Aki még most is
bizonytalan lenne, az bátran battyogjon vissza a
városképekhez és vessen egy búcsúpillantást a bala-
tonalmádi képre. Lássa meg a szépen faragott
vöröskõbe foglalt színes ablaküvegek felett levõ apá-
carácsok közé ékelt õsi magyar jelképet: a felkelõ
nap sugarait. Alatta a felirat: 1989, amióta városnak
számítunk hivatalosan is. Mindezzel az örökséggel
kell hajóznunk, dagadó vitorlákkal és egyre dagadó
büszkeséggel. Elvégre itthon vagyunk szûkebb
pátriánkban és hovatovább már Európában is...

VÁNDORLÁSOK
ZONGOR GÁBOR KIÁLLÍTÁSA ELÉ
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

AUGUSZTUSI PROGRAMKÍNÁLATA

Július 29. vasárnap – Augusztus 19. vasárnap 9-21 óráig 
TECHNIKA ÉS TÖRTÉNELEM HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT

Augusztus 2. vasárnap – augusztus 6. péntek 8-16 óráig
HAGYOMÁNYÕRZÕ KÉZMÛVES TÁBOR GYERMEKEKNEK

Augusztus 6. péntek, 20 óra
SZÁZADOK HARMÓNIÁI

Régi Zene koncert: Kulin Krisztina-fuvola, Knyazovitzky Zoltán – gitár
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér

Augusztus 7. szombat, 18 óra
FESTMÉNY- ÉS RAJZFILM KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

Kiállító mûvész: N. Csathó Gizella látványtervezõ
Megnyitja: Jankovics Marcell, Kossuth-díjas filmrendezõ
Közremûködik: Kiss György elõadómûvész, bábjátékos

Augusztus 11. szerda, 19 óra
ESTEZENE

Nikolaos Ormanlidis hegedûmûvész hangversenye
Helyszín: Zenepavilon, Öregpark

Augusztus 13. péntek, 20 óra
AZ ÜTÕHANGSZEREK VILÁGA

Régi Zene koncert: Kósa Gábor – ütõhangszerek
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér

Augusztus 14. szombat – Augusztus 22. vasárnap
I. ALMÁDI BORHÉT

Helyszín: Öregpark – Wesselényi Strand fõbejárata

Augusztus 17. kedd, 15 – 23 óráig
III.WORLD FOLKLORIADA

Bakony – Balaton néptánc gála hazai és külföldi fellépõkkel
Helyszín: Wesselényi Strand fõbejárata, majd Városháza tér

8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67.
Tel./fax: 88/57-44-55; 431-772, 438-011
E-mail: pannoniakultura@invitel.hu

NYITVA TARTÁS: hétfõ–péntek 8.30–20 óráig
szombat: 14–19 óráig, vasárnap: szünnap

Rendezvény esetén programfüggõ!
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Augusztus 20. péntek 9 és 10 óra 
ÜNNEPI SZENTMISE ÉS VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS (Ó SZENT ISTVÁN DÍC-
SÉRTESSÉL!)
Helyszín: Szent Imre herceg templom kertje

Augusztus 20. péntek, 20 óra
TESTI-LELKI KENYERÜNK

Régi Zene koncert: Ferencz Éva – ének, Horváth Anikó – csemballó
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom, Templom tér

Augusztus 29. vasárnap
MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA

Kiscsoportos foglalkozások a Pannóniában

Hastáncoktatás: Szombatonként 15-18 óráig 
Almádi Fotókör: szerdánként 18 órától
A többi nyári szünetet tartó kiscsoportról
Érdeklõdni: Az intézményben személyesen naponta 9-20 óráig! 

Vörösberényi Kultúrház 
Balatonalmádi – Vörösberény, Gábor Áron u. 6.

Tel.: 88/43-13-53 - E-mail: pannoniabereny@invitel.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl – szombatig 16.00 – 19.00 óra, Tel.: 43-13-53

Könyvtári rendezvények
Tel.: 88/438-956 - E-mail: pannoniakonyvtar@invitel.hu

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

Gyermek részleg
Augusztus 7. szombat 14 óra

EX-LIBRIS TERVEZÉS

Augusztus 14. szombat 14 óra
KRUMPLI NYOMDÁZÁS

Augusztus 28. szombat 14 óra
SZALVÉTA-GYÛJTÕK KLUBJA: Vásár-csere

Felnõtt részleg
Augusztus 19. csütörtök 20.30 óra
VERSES-ZENÉS IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉNEK ELÕESTÉJÉN

Kiss György önálló estje 
Szervezõ: Konzervatív Kör és a Pannónia Kulturális Központ Könyvtára

HHaattéékkoonnyy  ééss  kkíímméélleetteess  bbõõrrccssiisszzoollááss  ééss  ááppoollááss  mmiinnddeennffaajjttaa  bbõõrrpprroobblléémmaa  kkeezzeelléésséérree!!

FFiiaattaallookknnaakk,,  iiddõõsseekknneekk,,  hhööllggyyeekknneekk  ééss  uurraakknnaakk!!

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

Tágpólusú bõr, ráncok, pigment hibák, 

öregségi foltok, 

akne és egyéb sebhelyek arcon és a testen, 

dohányzás, fény- és napkárosodott bõr, 

terhességi illetve fogyási csíkok kezelése a 

MMAARRCCSSII  KKOOZZMMEETTIIKKÁÁBBAANN!!

Balatonalmádi, Baross u. 18.

Tel: 20/9461-423, 88/430-301
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2004. július 11-én olyan eseményre került sor városunkban amilyen
eddig még nem volt. Az Észak-balatoni Éremgyûjtõk Elsõ Országos
Találkozója zajlott le a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, mond-
hatnánk „összes” helyiségeiben. A szervezõk eleinte 50-60 fõ részvételé-
vel számoltak, késõbb látván a jelentõs érdeklõdést 100 fõre becsülték a
résztvevõk számát. Az eredmény minden várakozást felülmúlt, mert több
mint 150 gyûjtõ foglalt asztalt, hogy kirakhassa cseretárgyait. 

A bemutatott anyag nem csak érme, hanem a kitüntetésektõl a
jelvényeken át, a képes levelezõlapok mellett, szakirodalom és a gyûjtés
minden kelléke fellelhetõ volt. Természetesen a csereanyag legfõbb részét
a fém és papírpénzek tették ki. Mind helyi, mind országos viszonylatban
egybehangzó vélemények szerint hatalmas sikert aratott a találkozó.
Azonnali elhatározás született a szervezõk részérõl, 2005-ben is megren-
dezik a találkozót azzal a reménnyel, hogy az idei tapasztalta alapján még
sikeresebb lesz a „második Ezzel hagyományteremtõ programot kínálva
bõvítik a Balatonalmádiban zajló nyári események körét. Köszönet az
ötletadóknak és a szervezõknek!

S.F.

ÉREMGYÛJTÕK
ALMÁDIBAN Az ”Almádiért” Közalapítvány kuratóriuma nevében örömmel számolok be

arról, hogy a 2004. június 19-én megrendezett, hagyományos, jótékony célú
Hattyú-bál, több mint 200.000 Ft tiszta eredménnyel zárult. Ez az eredmény
annak ellenére realizálódott, hogy az elmúlt évinél kevesebb volt a résztvevõk
száma. A bevétel a Kuratórium döntése alapján a Balatonalmádiban mûködõ
amatõr mûvészeti csoportok között kerül felosztásra.

Ezúton köszönjük meg a rendezõknek, a bálon résztvevõknek, a fel-
lépõknek, támogatóinknak, hogy munkájukkal és adományaikkal hozzájárul-
tak a rendezvény sikeréhez.

TÁMOGATÓINK:
Bartha József – fésûs, - szarumûves; Borbács Tibor; Bótáné Kelemen

Borbála, Böcskeiné Vankó Katalin – ROYAL Cukrászda Balatonfüred; Budai
Sándorné – Delikát Bolt; Erdõs Sándor, Fábián László; Gönci Anita – Baltazár
Állateledel kereskedés; Hetesi Mária – ORISING fodrász szalon; Illés Tibor;
Kapus István és a PIAZZA Étterem és Kávéház; Kékesi Gábor – Konyhatár,
Király Anita; Kiss László takarító vállalkozó (Balatonalmádi, Dózsa Gy. u.
58.); Kochné Török Eszter – Hattyú Virágbolt; Kovács István és Istvánné;
Kovács László (ELKO Kft.); Kovalóczi György – Gyógybarlang Kft. Jósvafõ;
Kun Lászlóné; Kutics Balázs – PORCIÓ Vendéglõ; Lovas Jánosné és Lovas
Dalma – Clívia Virágüzlet; Markó Rafaelné, Mentes Tiborné – MANNA TEX-
TIL; Mesterházy Andrea, Mészáros Miklós – Halásztanya; Molnárné Perus
Zsuzsa; Nagy József, Nagy Lajosné – festékbolt; Némethné Hollander Éva;
Nyúl Csabáné; Pergerné Balogh Ágnes fodrász; Polyák Sándor – CBA üzlet;
Rendes Ferencné - PRÍMA Parfüm és Rendes Ferenc – PRÍMA Vendéglõ;
Rothweil Gábor, Szabó László, Szász Ágnes – Bálás ruha üzlet; Szentesiné
Brazsil Márta – NON-STOP Fittnes; Szöllõsiné Séllei Katalin keramikus;
Takácsné Pór Bernadett – Borostyán Virágüzlet; Tánczos Marianna – ÉDEN
Bió- és Ezoterikus Üzlet; Winkler Lajosné – Takarmánybolt Piac tér; Pandur
Ferenc polgármester és Schildmayer Ferenc, Boros László, Szabó Jenõ
képviselõk; Abbázia Kft. – Hattyú Cukrászda; Baross G. utcai írószerbolt,
ajándékbolt, bõrdiszmû bolt, férfidivat, gyógynövénybolt; Bora Fotó;
Keresztes Vendéglõ; Kleopátra Szépségszalon; (Lovasné Dörfner Katalin,
Limfner Istvánné, Horváth Judit); Kuckó Butik; LA VILLA Étterem és
Pizzéria; Oázis Virágbolt; Obermayer Bt.; PIESO TOURS Hajózási Kft., Pufi
Pékség; Remetevölgy Kft. – Fanni Cukrászda; ROLLSTAR Kft.; STELLA
Italkereskedés; Szabó Pékség; TRADEORG Nyomda; Györgyi Dénes
Általános Iskola 7. osztályos tanulói; Magyar-Angol Kéttannyelvû
Gimnázium 8. végzõs diákja; Mester Ferenc és a Vörösberényi Néptáccsoport
és Népdalkör; ÖBÖL TV; Szentesi István és a Balatonalmádi – Vörösberényi
Lovas Egyesület; Tari Tibor, Fábiánné Sáray Anna, Vincze Eszter és a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkatársai; Varga Borbála,
Kucserka Tamás, Kucserka Tímea, Nagy Gergely, Gulyás Eszter; Veszprémi
Gépjármûvezetõi Munkaközösség.

Reméljük, hogy jövõre nagyobb számban vesznek részt bálunkon, akik cél-
jainkkal azonosulva, támogatják városunk kulturális életét.

Schildmayer Ferencné
Kuratórium elnöke

A HATTYÚBÁLRÓL

T TJOGOSÍTVÁNYT SZERETNE?
Az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

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

2004. augusztus 23-án (hétfõn) 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
visszaigényelhetõ! (Diák esetén a szülõ 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 idõn kívül is hívható)
Akkreditációs lajstromszám: AL-858
OKÉV  reg. sz. 02-0088-03

Folkloriada 2004 
Bakony-Balaton gála 

Augusztus 17-20.

2004. augusztus 17. Balatonalmádi
Almádi Borhét (Öregpark)
Magyarország ismert borvidékei kiváló borainak kínálata mellett
kulturális programok, népmûvészek, népi iparmûvészek alkotá-
sainak bemutatója, népmûvészeti vásár augusztus 14-22-ig

15.00 Wesselényi Strand fõbejárata
Veszprém Megyei Gyermeknéptánc Gála
- Kiskurázsi Táncegyüttes - Veszprém
- Szilágyi Néptáncegyüttes felsõs csoportja - Veszprém
- Zöldág Gyermeknéptánc Együttes - Litér
- Szûrös Néptáncegyüttes - Szentgál
- Ezüstcsillag Néptáncegyüttes - Balatonfüred
- Vörösberényi Népdalkör 

17.00 Nyitófogadás
19.00 Hattyú (Tempo) ABC - Városháza tér

Menettánc - néptáncegyüttesek felvonulása 
20.30 Városháza tér

A III. World Folkloriada Bakony – Balaton Gála ünnepélyes meg-
nyitója
Fellépõ együttesek:
Srí Lanka, Portugália, Bulgária, Franciaország, Venezuela,
Németország, Horvátország, Írország néptáncosai, népzenészei,
APTE Táncegylet

23.30 Táncház
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A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör hagyományteremtõ céllal megrendezett ünnepsége nagy sikert aratott egész Balatonalmádiban. A gondos
elõkészítés és a sok intézmény, civil szervezet, csoport, magánszemélyek, vállalkozók által segített és támogatott rendezvény elismerést hozott a rendezõ hon-
ismereti körnek és egész Balatonalmádinak. A látogatók kifejezték óhajukat arra, hogy az ünnepséget jövõre is rendezzük meg õsi városrészünkben,
Vörösberényben, ezzel is tisztelegve az õsök emléke elõtt. 

Az ünnepség lelki tartalmát és méltóságát illõképpen fejezte ki a záró-kórusok által elõadott középkori népének, a Boldogasszony Anyánk, melyhez az
ünnepség látogatói is csatlakoztak. Dr. Kardos Józsefné

a Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör vezetõje

A „Káposztáskertek Ünnepe” Vörösberényben
2004. július 31-én a Mandulásban

Szeptember 1-én hetedszerre indul útjára az országos AKCIÓ a Tumor-
Leukémiás Gyerekekért Alapítvány támogatására, amely így már hagy-
ománynak számít, és november 30-án zárul.

Eredeti ötlet szülte az akciót. Egy idõs nyugdíjas (kinek nincs háza, lakása,
autója, üdülõje – de van nagy szíve) hét évvel ezelõtt elhatározta, hogy évente
bizonyos összeggel támogatni fogja a fenti alapítványt. Ezt azonban ahhoz a
feltételhez kötötte, hogy ne csak õ adjon – adjon más is. Ha más ad, õ is ad,
mégpedig minden adományt a saját pénzébõl 5%-kal kiegészíti. És mert a
szervezõ íróember, azt is megteszi, hogy annak, aki legalább 3.000 forintot
utal át az alapítványnak az OTP-nél vezetett 11709002-20065829 számú
folyószámlájára, annak egy dedikált könyvet küld ajándékba.

Nincs olyan gazdag ország, ahol el ne kelne a kórháznak társadalmi segít-
ség. Így van ez nálunk is. Az alapítvány pedig a legcsekélyebb összeget is
köszönettel fogadja, minden fillérnek helye van, amivel vigaszt nyújthat,
elõsegítheti a beteg gyermekek gyógyulását.

Jó lenne, ha Balatonalmádi lakói is felkarolnák ezt a (talán a világon is
egyedülálló) jótékony célú, országos akciót.

Hagyomány

Balatonalmádi Nyitva tartás:

Baross Gábor utca 39. H-P: 9-13, 14 -17

Telefon: (30) 567-7023 Szo: 8-12            

Lakás-textíliák, ruha-anyagok, darabáruk

600 Ft értékû KUPON 
(azaz hatszáz forint)

Ez a kupon csak 2000 Ft (azaz kettõezer 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 augusztus 31-ig

érvényes. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel.

Segítségkérés

2004. 07. 17-én, szombaton délután a Balatonalmádi Fõ téri
hírlapüzletbõl az eladó figyelmének elterelésével és megtévesz-
tésével eltulajdonítottak 350.000 Ft bevételt.

A rendõrség a tetteseket nem tudta elfogni és az elkövetés módja
miatt erre a továbbiakban sem látnak lehetõséget.

Az eladó egy kéréssel fordul önökhöz.
7 évvel ezelõtt kezdtem el újságárusként dolgozni, a kezem alatt

vált egy kis forgalmú pavilon sokak által kedvelt és látogatott hír-
lapbolttá. Ez idõ alatt sokan megkedveltek, törzsvásárlóimmá váltak,
s én is szívesen foglalkozom emberekkel, szeretem a munkámat.

Idén át kellett vennem vállalkozásba az üzletet, az ellopott pénzt
az üzemeltetõ cégnek kell visszafizetnem. Amennyiben ezt nem
tudom határidõre teljesíteni, nem biztos, hogy a tevékenységemet
folytatni tudom.

Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, ha tudnak, segítsenek nekem
e nehéz helyzet megoldásában.

Bármilyen támogatást hálás köszönettel fogadok!

Felajánlásaikat a következõ számlaszámra, vagy az üzletbe jut-
tathatják el:

72900037-10106145

Tisztelettel: Motzer Andrea
Hírlapárus

Fõ téri hírlapbolt
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,
hogy  a Forrás Takarékszövetkezet 

Balatonalmádi fiókja 
2004. augusztus 30-tól ideiglenesen a 

Balatonalmádi Jókai u. 1. sz.
alatti szolgáltatóházban üzemel. 

Tisztelettel: 
A Takarékszövetkezet igazgatósága 
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Holland használt bútorok
és kiegészítõk boltja

Balatonalmádi-Vörösberény, Árpád u. 23. Tel.: 88/431-605

Ebédlõszekrénysor tömör fából 75.000 Ft-tól

Asztalok (ebédlõ, dohányzó) 12.000 Ft-tól

Kanapék, fotelok 18.000 Ft-tól

Székek, telefonasztalok 2.000 Ft-tól

Állólámpák 16.000 Ft-tól

Heverõk, 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

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

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

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

SZÉN
Fûtõérték 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
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2070.-Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160.-Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Táltosok Almádiban
(Az alábbi sorokat Édesapánk emlékének ajánlom)

A
jó cím állítólag nem túl informatív, viszont figyelem-
felkeltõ, így továbbolvasásra ösztönöz… No, nem olyan
rég táltosok jártak Almádiban (erre nem volt nehéz rájönni
a címbõl, úgyhogy jöjjön az informatív rész…). A hatvani
Táltos Íjászegylet egyhetes

edzõtábort tartott június 4. és 9. között a
városban, egészen pontosan a csapat a
Köcsi-tó partján szállt meg, az
edzéseknek az alsóõrsi íjászklub
szabadtéri íjászpályája adott otthont
(külön köszönet érte!). De hogy kicsit
személyesebben közelítsük meg a dolgot:
jómagam Almádiból költöztem a
közelmúltban Hatvanba, így összekötve a
kellemest a kellemessel, egy teljes hetet is
tölthettem családommal (na jó, csak az
estéket)…

De vissza a sporthoz: egyletünkben az
íjászat szinte valamennyi ágát ûzi valaki:
lövünk csigás íjjal (Berencsi Balázs
barátom e sorok írása közben Angliában
teszi ezt az ifjúsági világbajnokságon!),
olimpiai íjjal, csupasz-íjjal és (nomen est
omen) tradicionális õsmagyar íjakkal is.
Ez az egy hét remek alkalmat adott arra,
hogy a mindennapi mókuskerékbõl
kiszállva, egy kis idõre összes
energiánkat közös szenvedélyünkre
összpontosíthassuk, a délelõtti és
délutáni lövészeteken mindenki a maga
technikája és tudása szerinti távolsá-
gokról gyakorolhatott. Sõt, mi
„sztyeppei”, szkíta és õsmagyar íjjal
lövõk, könnyen a Góbi-sivatagba képzelhettük magunkat, köszönhetõen
a szûnni nem akaró kánikulának.

Természetesen jutott idõ egy kis strandolásra, esti beszélgetésre
tábortûz és néhány hosszúlépés mellett, és tiszteletünket tettük a

Boldogasszony- és a Szent Jobb-kápolnában is.
Az edzõtábor csúcspontja Bakay Kornél Professzor úr elõadása volt

a sztyeppei népek (szkíták, hunok, avarok, magyarok) harcmodoráról.
Elgondolkodtató, hogy történelemórákon egy könnyed legyintéssel sza-

ladtunk át a kalandozó magyarok had-
járatain, és senkiben nem merült fel a
kérdés, hogy például honnan volt annyi
nyílvesszõjük?  Vagy milyen szervezést
és hadvezetõi képességeket igényelt egy
tízezres sereg irányítása, ellátása – ha
minden harcos mellé számítunk úgy négy
vezetéklovat, ez ötven-hatvanezer állatot
jelent! Az elõadás során lassan szerte-
foszlott az eddig bennünk kialakult (kia-
lakított) kép az ide-oda nyargalászó,
zsákmányéhes, fosztogató „csikóslegé-
nyekrõl”, helyette Professzor úr felvázolt
egy rendkívül jól felszerelt (hordozható
bõr fürdõmedencékkel ellátott!) és irányí-
tott nehézlovas sereget, amely kora leg-
modernebb és legütõképesebb hadereje
volt. Sajnos, Bakay Professzor úrnak még
az este Somogyvárra kellett utaznia, így
az elõadást követõ kérdésözönre nem
nyílt lehetõsége kimerítõ válaszokat adni
– valamelyik közeli pincében, néhány
pohár bor mellett pedig jó lett volna…

Számomra azért volt különösen
jelentõs és érdekes ez az este, mert nem
is olyan régen, egy korábbi Almádi láto-
gatásom során, pontosan a kalandozó
magyar seregek „logisztikájáról” be-
szélgettünk az Almádi Újság szer-

kesztõbizottságának egyes tagjaival – a szokott meghitt módon, a
kertünkben lobogó tûz és egy kis olaszrizling hevétõl fûtve. És most
látom csak, hogy ilyen esténk többé már nem lesz.

Nagy Szabolcs

Augusztus 18-án  Vezetõségi ülés 17 órától
Tárgya: Õszi program összeállítása.

26-án  Kirándulás TAMÁSIBA (fürdés)
Részvételi díj: 700 Ft. Indulás: Berényi posta elõl, 7.30-kor

Megjegyzés: A kirándulásokra a szerdai napokon lehet jelentkezni, délután
17-18 óra között a Vörösberényi Mûvelõdési Házban, Hoffmann Józsefné-nél.

A vezetõség nevében
Boros Gyula, elnök

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. AUGUSZTUS HAVI PROGRAMJA
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A Balatonalmádi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is tárbort szervezett a városunkban élõ
szociálisan hátrányos helyzetben nevelkedõ gyermekek számára. 

2004-ben pályázati támogatásokkal (Gyermek-, Ifjúsági és Sport
Minisztérium, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése) valamint
Jótékonysági Bálunk bevételébõl az elsõ turnusunkban összesen 30 fõ 6-12 év
közötti gyermeket táboroztattunk Vinyén az „Öregbakony” Turistaházban.

Hat napot töltöttünk a festõi szépségû Bakonyban, amely során szakemberek
vezetésével felejthetetlen élményekhez juthatott minden résztvevõ, ezt hûen
tükrözi az egyik táborozó gyermek élménybeszámolója is:

„Egy szép takaros ház fogadott minket Vinyén 5 szobával és egy hatalmas
udvarral. A 30 fõs csapat izgatottan várta, hogy elfoglalhassa és otthonosabbá
varázsolja hálószobáit. Mire minden a helyére került azon kaptuk magunkat,
hogy vacsoraidõ van. Egy közeli „Pokol Csárda” nevû étterembe mentünk enni,
a név ellenére az étel mennyei volt!

Másnap 10 óra felé két hölgy érkezett a zirci Reguly Antal Múzeumból, akik két
felé osztották a csoportot és tanulmányi túrára indultunk az erdõbe, bogarászni.
Rengeteg érdekes ízeltlábút ismertünk meg, többek között a poloskát és a zengõ
legyet, sõt még azt is megtudtuk, hogy a hangyáknak miért vannak különbözõ fajtái. 

Délután végig sétáltunk a Cuha patak mentén kiépített tanösvényen, csodálatos
élmény volt a magas fák lombkoronáin át beszûrõdõ fények cikázását figyelni.

A szerdai nap különösen sok meglepetést tartogatott számunkra. Gyalogosan
indultunk Fenyõfõre, megkeresni az Õsfenyvest. Az út hosszúnak bizonyult, de a
hangulat ennek ellenére sem romlott el, a nagyobb lányok a vidám dalokat énekel-
getõ kicsiket cipelték a hátukon. Szusszanásnyi idõnk volt csupán ebéd után, mert
megérkezett a vadász aki megmutatta trófeagyûjteményét, megosztotta velünk
vadászélményeit, majd közösen útra keltünk az erdõbe vadnyomokat keresni. 

Napi megpróbáltatásainknak még ezzel nem volt vége, mert sötétedés után
bátorságunkat kellett próbára tennünk az erdõben. Elemlámpáink mellett csak a
szentjános bogarak mutatták az utat. 

Csütörtökön reggeli után lovas kocsival vágtunk neki a fenyõfõi Õsfenyves-
nek, amely ismételten páratlan élményt tartogatott számunkra, hiszen nem min-
dennap nyílik lehetõségünk szekérrel vágtatni a szûk erdei utakon.

Pénteken a Pannonhalmi Fõapátságot látogattuk meg, ahol egy idegenvezetõ
kísért végig minket és érdekes történeteket mesélt errõl a fantasztikus helyrõl. 

Búcsúesténkre tervezett tábortüzünket sajnos elmosta az esõ, hangulatunk azon-
ban nem maradt borús, mert megérkezett hozzánk citerával, tekerõlanttal és még sok
más érdekes népi hangszerrel egy zenetanár, akivel közösen énekeltünk, nótáztunk.

Nekem nagyon tetszett a Vinyén töltött egy hét, és remélem a többi gyerek is
örült annak, hogy eljöhetett és egy ilyen fantasztikus hetet tölthetett ezen a
csodálatos bakonyi tájon.. Keczer Katalin”

Ezúton szeretnénk megosztani Önökkel azt az örömünket is, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan a programot jelképes részvételi hozzájárulás mellett kizárólag
pályázati és adományozói forrásból sikerült megvalósítani! Köszönjük támo-
gatóink hozzájárulását! Horváth Erzsébet

Gyermekjóléti Szolgálat
a vidám vakációért

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata

é r t é k e s í t é s r e

Meghirdeti a Balatonalmádi, 

Baross G. u. 22. sz. alatti

1655 m2-es ingatlant, melyen 215 m2 alapterületû

önálló épület

(volt Közösségi ház ) található.

Pályázati feltételek a Polgármesteri Hivatal

Városgondnoksági osztályán 

(tel.: 88/438-296) ügyfélfogadási idõben átvehetõk,

illetve a Város honlapjáról

(www.balatonalmadi.hu) letölthetõk.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004.

szeptember 10.

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár,

jogosítvány megszerzésére tanfolyam indul augusztus 10-én, 
kedvezõ áron, részletfizetési lehetõséggel

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

M A N U  D I V AT
NÕI-FÉRFI DIVATÁRU • FARMERRUHÁZAT • CASSONE SPORTRUHÁZAT

Minõségi áruk elérhetõ áron!

Hölgyek, Urak!
Figyelmükbe ajánljuk, hogy üzletünkben a nõi és már a férfi ruhák méretei

sem állnak meg az XL-nél. Férfi ingek, nyakkendõk.
Nézzenek be hozzánk!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót és érdeklõdõt.
Szeptemberben is lesz még forróság! Szezon végi AKCIÓ!!! Megéri, NÉZZE MEG!

Nyári ruhák - felsõk, sortok, bermudák.

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

EGÉSZ ÉVBEN NYITVA

Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. II. félévi munkaterve:

Augusztus 17. Vezetõségi ülés. Szüreti felvonulás megbeszélése

Szeptember 11. Szüreti felvonulás. Felelõs: vezetõség.

Szeptember 14. Szüreti elõkészületek, mustok kezelése.

Szeptember 28. Tájékoztatás az Európai Közösségrõl. Önkormányzati elõadás.

Október 12. Virágok és gyümölcsök téli tárolása.

Október 16. Melegvizes fürdõzés.

Október 26. Borok fejtése, kénessav mérés. Borok tárolása.

November 9. Szõlõ és gyümölcs telepítése. Talaj elõkészítése.

November 23. A pálinkafõzés új szabályainak ismertetése.

November 26. Katalin-bál.

December 7. Önkormányzat tájékoztatója a város életérõl és fejlõdésérõl.

December 21. Éves beszámoló a Kertbarátkör munkájáról, eredményeirõl.

Foglalkozások helye: Pannónia Kulturális Központ, 6-os szoba.

Foglalkozások kezdete: Minden hónap második és negyedik keddi napja, 17

órakor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.

* * *

„Fábián József” Kertbarátkör
A Vörösberényi Kertbarátkör új vezetõsége 2004. szeptember 7-én tartja

alakuló ülését, ekkor fogjuk összeállítani a 2004. II. félévi munkatervet, amit

az elõadókkal való egyeztetés után tudjuk az azt követõ számban megjelen-

tetni.

Fájó szívvel kísértük utolsó útjára Nagy Ferencet, az Új Almádi Újság

megbízott felelõs szerkesztõjét, aki sokat segített munkánkban, soha nem

feledünk el. 

A két kertbarát kör nevében

Durst László
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A
z Új Almádi Újság júliusi száma 2004. július 10-én jelent
meg. A szerkesztõség szándékosan tette erre a napra a
megjelenést, mert mint jeleztük 1904. július 10-én jelent
meg az Almádi Újság elsõ száma. Nem sok település di-
csekedhet, hogy 100 évvel ezelõtt megjelent újságot foly-

tat. Hozzá kell tenni, 1904. szeptembertõl 1989 áprilisáig szünetelt a
megjelenés, ezért is választottuk az Új Almádi Újság címet. Összesen
nyolc szám jelent meg 1904-ben. Érdekes lehet mi mindent írtak eleink
Almádiról, az akkori eseményekrõl, történésekrõl, lapozzunk bele.

1904. július 10. 1. szám.
A „Beköszöntõ” már ismert az említett 2004. júliusi számból. Dr.

Óvári Ferenc „Valami a Balaton kultuszról” címû, egész oldalas
írásából két mondatot kell idézni. Egyik így szól: „Az Almádi Újság
azzal végezheti legérdemesebb munkáját, ha a Balaton Szövetség közös
érdekeinek szolgálatába áll.” A másik mondat pedig a cikk vége: „Érez-
zék magukat itthon a mi csendes vendégszeretõ partjainkon – megtalál-
va itthon a keresett üdülést és gyógyulást, hogy majdan visszatérve
boldog otthonukba szíves emlékezéssel gondoljanak vissza olykor
szeretõ balatonparti barátaikra, ismerõseikre! Hozta a jó Isten! Almádi,
1904. VII. 8 dr. Óvári Ferenc országgyûlési képviselõ” 

A lapszám gazdag anyagából néhány hír: ”Ez évadban megnyílt az
Almádi Kör olvasó szobája is, melyben a legnevesebb budapesti újságok
állanak a fürdõzõ közönség számára”, amin kívül „egy szépen beren-
dezett könyvtár is dicséri az Almádi Kör tisztikarát.” A kör tagjai számára
ingyenes, egyéb személyek pedig havi 2 korona „könyvtári díjat”
fizetnek. Az épület a lebontott Sirály panzió épülete volt, akkor még föld-
szintes házként, ma pedig a Tempó üzletház parkolója található a helyén.

„Biológusok a Balatonon.” 16 tanárnõbõl és tanárból álló csoport
kereste fel Almádit, akik a „vallás és közoktatási miniszter” által
szünidei tanfolyamra érkezetek ide „állatok és növények” gyûjtése

ALMÁDI ÚJSÁG TÖRTÉNETÉRÕL

céljából. Hiányolták egy emeletes 40-50 szobás, szép tágas és
kényelmes szálloda meglétét. Egy következõ hírben jelzik, „úgy látszik,
mégis pótolva lesz a szálloda” és a nagy hiány megszûnik. Jövõ évre
Almádinak már lesz egy szép kényelmes szállodája, „amely bizony
nagyon elkelne ebben a keresett balatoni fürdõben.”

A fürdõigazgatóság két teljesen felszerelt teniszpályáján „szép höl-
gye, urak gyerekek vígan ütögetik a labdákat A pályák reggel 7-tõl 12-ig
és 2-tõl 8-ig áll a közönség szórakoztatására” Az említett teniszpályák
már 1896-ban készen voltak. Az újságban jelezték, hogy augusztus ele-
jén tenisz és úszóversenyt rendeznek.

„Vigalmak” cím alatt ismertetik a július 2-án az Almádi Kör által, a
Hattyú vendéglõben rendezett ismerkedési estély lefolyását, ami igen
kedélyesre sikerült. Megjegyzendõ az évadot minden alkalommal
ismerkedési esttel kezdték, amikor az elsõ fürdõvendégek jöttek össze
bálozásra. Másik „vigalom” „Czompó Ábris” levele sógorához Göre
Gáborhoz (akkoriban kedvelt olvasmány volt) amiben leírja almádi
tapasztalatait. Betért a „Kneipp kávéházba” kávét inni, de csak hideg
vizet akartak adni neki, mert az oda járó embereknek csak ez a jó. Majd
tovább ment és „bejutott a zsákba” útját folytatva elért a „hat tyúkba”
a réten keresztül „amit itt úgy hínak, hogy park.”

Végül rejtvény és szerkesztõi üzenetekkel zárult a lap. Természetesen
a reklámok sem maradhattak el. Németh Zsigmond férfi szabó a
községházában levõ üzletében ajánlja szolgáltatásait. A Hattyú
vendéglõbe hívja a vendégeket az akkori bérlõ Rõhrich. Végül Pethe
Viktor a községházban levõ „fûszer, csemege, bor és ásványvíz” fióküz-
letét ajánlja a közönség szolgálatába, ahol képes levelezõlapok nagy
választékban kaphatók, valamint „tûzifa és széneladás is  van”.

Remélhetõleg az egykori Almádi Újság elsõ számának kivonatos
ismertetésével képet kaptunk a 100 évvel ezelõtti Almádiban folyó
életrõl, szórakozási lehetõségekrõl, a kedvelt fürdõhely hangulatáról.

Schildmayer Ferenc

Teniszpályák a parkban 1905 körül
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Ki nyer ma Almádiban

Jó hangulatban nagy érdeklõdés mellett a Budatava-strand látta
vendégül a rádió népszerû Ki nyer ma? címû játék résztvevõit. A képen
bal oldalon Boros Attila mûsorvezetõ, jobb oldalon Tóth Ferenc játékos.

ÉVFORDULÓK
95 évvel ezelõtt 1909. július 9-én megnyílt a várva-várt Börgönd-Tapolca,
valamint a Veszprém-Alsóõrs közötti vasútvonal, ami rendkívül jelentõs
eseménynek számított az északi Balaton-part településeinek életében.
Létrejött Budapesttel és Gyõrrel a közvetlen vasúti kapcsolat. A déli par-
ton 1861-ben nyílt meg a vasút, ez a közel ötvenéves hátrány egyes
vélemények szerint még ma is érezteti hatását.

* * *

100 évvel ezelõtt, alapos elõkészítõ munka után, 1904. augusztus11-én
Siófokon megalakult a Balatoni Szövetség. Ez az esemény két vonatkozás-
ban érinti Almádit. Egyrészt azzal, hogy mint parti település tagja lett a
Szövetségnek, másrészt dr. Óvári Ferencnek, az alapítók egyikének közis-
mert Almádi kötõdése. A Szövetség mûködését 1950-ben megszüntették.
1994-ben, majd ötvenéves szünet után az alapítás 90. évfordulóján került
sor újraalapítására.

S. F.
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Polgárõr hírek
A Balatonalmádi Polgárõr Egyesület az OPSZ-tõl nyert pályázati pénzbõl

7 fõvel megalakította a Strand Polgárõrséget. A rendõrséggel együttmûködve
a strandi lopások, és egyéb bûncselekmények elkövetésének megelõzésére jött
létre a csoport. A járõrõzést külön erre a célra varratot egyenruhában látja el.

Balogh Csaba alelnök




