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100 ÉVE KEZDÕDÖTT AZ OKTATÁS ALMÁDIBAN
1904. szeptemberéig az almádi gyerekek Vörösberénybe jártak

iskolába, azon egyszerû oknál fogva, hogy Almádiban nem volt iskola.
A XIX.-XX. század fordulóján nagy fellendülés volt tapasztalható a
községben, amelynek egyik csúcspontja az almádi községháza 1900-ban

történt ünnepélyes felavatása. 1901. február 28-án ebben az új épületben
ülésezett a település képviselõ testülete, amikor elhatározta egy új isko-
la építését.

E célra „ingyen telek ajándékoztatott”, az építési költségeket pedig
közadakozásból kívánták össze-
gyûjteni, mint ezt a Veszprémi
Hírlap 1901. március 3-án megje-
lent száma hírül adta. A következõ
esemény, amit a fent említett heti-
lapban olvashatunk, az 1903. július
19-i közlés volt, miszerint a Kép-
viselõ Testület 1904. július 14-én
határozatot hozott, amelyben ki-
mondta, hogy „az épületet Horváth
Sándor építési terve szerint 8000
koronáért fogja megépíttetni, az
Óvári Ferenc országgyûlési kép-
viselõ által ajándékozott 800 négy-
szögölnyi, 2000 korona értéket
képviselõ és Almádi központjában
fekvõ telken.” (Ma Óvári Ferenc u.
35. és 37. számú ingatlanok)

Elõzõleg egyházi (római kato-
likus) iskolának szánták, de 1904
júliusában eldõlt, hogy Állami
Elemi Népiskola lesz. Ünnepélyes
felavatása 1904. augusztus 14-én
zajlott le, nagyszabású ünnepség
keretében. A tanítás szeptember
elsején indult meg a kéttantermes
iskolában. Az 1904-1905 tanévben az anyakönyv szerint a következõ
tanuló-létszám iratkozott be: I. osztály 38, II. osztály 8, III. osztály 7, IV.
osztály 13, ismétlõ 13 fõ, tehát összesen 66 tanulója volt az iskolának.

Almádi lakóssága akkor kb. 470 fõ lehetett, amit középértékként elfo-
gadhatunk, ugyanis 1890-ben 296, 1910-ben pedig 616 fõ volt Almádi
népessége.

Érdekes és tanulságos összevetést tehetünk az 1904/1905 tanév és a
2004/2005 tanév során elsõ osztály-
ba beiratkozott tanulói létszámot
illetõen. Akkor 470 fõs lakósság
szám mellett 38 elsõs tanuló volt
Almádiban. 100 évvel késõbb 48
elsõs tanulónk van 8500 fõs né-
pesség mellett, mégpedig Vörös-
berénnyel együtt!! 1904/1905. tan-
évben a többi osztályba viszonylag
kis létszámú tanuló iratkozott be,
ennek oka az is lehet, hogy aki
Vörösberényben kezdte el az is-
kolát, ott akarja folytatni, netán
befejezni. Még egy adat az
1904/1905. tanévre vonatkozóan:
csupán egy tanító, Rónay Károly
volt kinevezve az almádi iskolához.

A tanulólétszám folyamatosan
növekedett, hasonlatosan a népes-
séghez. Tíz évvel késõbb az
1913/1914. tanévben már 103 volt
a beiratkozott tanuló-létszám. A
növekedés szükségessé tette az
iskola bõvítését, amely az 1920-as
évek elején történt meg és így négy-
tantermes iskolája lett Almádinak.
1945. március 21-én bombatalálat

következtében olyan súlyosan megsérült, hogy újjáépítése szóba sem
jöhetett. Néhány éven keresztül különbözõ épületekben folyt a tanítás.
1947. november 20-án tették le az új iskola alapkövét és 1949
októberében kezdõdött meg a tanítás, a tervezõjérõl, Györgyi Dénesrõl

elnevezett iskolában, amelyik a háború után az országban épített elsõ új
iskola volt.

Schildmayer Ferenc

Megcsonkított képes levelezõlap, amelyen a következõ szöveg olvasható: „Adja Isten, hogy 1904 évben belekaphassunk az
építésbe. Szívélyes üdvözlettel igaz barátod Dr. Óvári 1904. I. 1.” A címzett Szûcs Béla mérnök, Budapest Felsõerdõ sor

Az iskoláról készült legkorábbi képes levelezõlap, amelyet Óvári Ferenc írt 1905. május 11-én.
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
Mindig örömmel adtunk hírt balatonalmá-

di sikerekrõl és most is nagy a kísértés,
hogy az athéni olimpián versenyzõ

sportolóinkról írjunk, hiszen Cserép Csongor
vitorlázó - aki tavaly érettségizett nálunk - a 27.
helyet vívta ki a világ élsportolói között. A jóval
korábban érettségizett Tudja Julianna kalapácsvetõ
pedig most küzd a selejtezõkben. Mindketten
ideális riportalanyok lennének bármelyik lap
számára. Most mégis a kettejük között érettségizett
Kiss Edit sikere kívánkozik e hasábokra, hiszen az
olimpiának lapzártakor még nincs vége, valamint
a két elõzõ diákunktól eltérõen Edit itt lakik váro-
sunkban és összefuthatunk vele valamelyik bolt-
ban vagy akár a strandon is...

Igen, Kiss Edit ide járt a Györgyi Dénes
Általános Iskolába, ahol végig színjeles eredményt
ért el, miközben majdnem minden lehetséges
tanulmányi versenyt megnyert, majd sikeresen
felvételezett a Magyar-Angol Tannyelvû Gimná-
ziumba. A gimnáziumban végig kitûnõ eredményt
produkált és közben több tantárgyból jutott be az
országos tanulmányi versenyek döntõjébe. Leg-
emlékezetesebb talán az országos filozófiai tanul-
mányi versenyen elért dobogós helyezése volt,
amelyet nem magyar nyelven, hanem angolul ért
el! Talán az sem meglepõ, hogy érettségi vizsgája
is kitûnõ volt, majd elsõre felvették a Közgaz-
dasági és Államigazgatási Egyetemre. Most har-
madéves hallgatóként a GE Foundation választot-
ta öt magyar egyetem 15 legjobb diákja közé. Ez a
GE Foundation a világhír? General Electric Com-
pany filantróp alapítványa, amelynek kurátorai az
Institute of International Education vezetõivel
együtt a tudományos elõmenetelt és kiemelkedõ
karrierpotenciált figyelembe véve jutalmazták
Editet ösztöndíjjal. A díjátadáson megjelent a GE
igazgató tanácsának elnöke, oktatási miniszterünk,
az Egyesült Államok magyarországi nagykövete,
valamint az Amerikai Kereskedelmi Kamara
elnöke. Itt hangzott el Magyar Bálint minisztertõl

az az értékelés, amely szerint: "Szerencsésnek
tarthatjuk magunkat, hogy Magyarországon létez-
nek olyan nemzetközi oktatási programokkal
foglalkozó szervezetek, illetve olyan nagyvállala-
tok, amelyek közvetlenül támogatják diákjainkat
és a felõoktatást."

A sikeres magyar modellen felbuzdulva az
Institute of International Education, azaz magyarul

a Nemzetközi Oktatási Intézet budapesti és egyben
európai irodája Lengyelországban, Németország-
ban és az Egyesült Királyságban is létrehozta ezt a
programot. Szini István, a General Electric igaz-
gatótanácsának elnöke tömören foglalta össze az
ösztöndíjrendszer célját, amikor kijelentette, hogy
"Kiemelten kezeljük az oktatást, hiszen minden
ország számára a minõség jelenti a jövõt". Az
Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagy-

követe, George H. Walker ehhez többek között
annyit tett hozzá, hogy a "General Electric ala-
pítvány innovatív programjai révén hozzájárul a
nemzetközi szinten is versenyképes szakemberek
kineveléséhez". Ezeket a versenyképes szakembe-
reket pedig a budapesti, miskolci, pécsi és a
veszprémi egyetemek közgazdasági, mûszaki,
menedzsment és mérnöki karairól válogatták. A
marsallbot tehát ott lapul mindenki tarsolyában,
aki akár a Balaton északi partjának egyik elragadó
szépségû kisvárosából indul el a nagyvilágba.
Nevezzük azért néven mégegyszer a balatonalmá-
di Györgyi Dénes Általános Iskolát és a Magyar-
Angol Tannyelvû Gimnáziumot a budapesti Köz-
gazdaság-tudományi és Államigazgatási Egye-
temmel együtt. Mindezek után tényleg nehéz
ugyanolyan szerénynek maradnunk, mint Kiss
Edit, de minden tõlünk telhetõt el kell követnünk,
hogy követõi lehessenek itthon is. A városi képvi-
selõ-testület által most megszavazott bõvítés a
Bursa Hungarica alaphoz, valamint a külföldön
tanuló diákjaink számára tervezett jövõ évi hoz-
zájárulás mindenesetre a jó irányba tett jó lépés-
ként értékelhetõ.

Aki ezek után még arra is kiváncsi, hogy mivel
jár ez az ösztöndíj, nem titkoljuk: három éven
keresztül 1200 dolláros támogatást kapnak a
kiválasztott hallgatók. Az ösztöndíj célja a veze-
tõi képességek fejlesztése, betekintést nyerhetnek
a legrangosabb külföldi és hazai cégek mûködé-
sébe, valamint egy nyári szemináriumi részvétel.
Mit tesz Isten, kit fogadnak ezek a kiváló diákok
ezen a nyári szemináriumon? Nos, az amerikai dip-
lomácia vezetõjét, Colin Powellt, aki mellett Kiss
Edit látható a képen, köztük pedig a maradandó
magyar csoda jelképe: Rubik Ernõ bûvös kockája.
Úgy tûnik, hogy ezt a jelképet errefelé egyre
többen szakavatottan forgatják.

Czuczor Sándor

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

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

2004. szeptember 28-án (kedden) 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! (Bármely más családtag is igénybe veheti!)
• Részletfizetési kedvezmény!
• Szabad gépkocsi-választás!

• Plusz 1 óra konzultáció ingyen
Mûszakban dolgozók, kismamák figyelmébe!

Az elméleti oktatás a délutáni-esti órákban folyik, de egyéni
konzultációra a nappali órákban is lehetõség van.

Figyelem! Sikeres elméleti vizsga után azonnal elkezdõdik
a gyakorlati képzés!

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
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Sok vitatott eleme van a megyei

napilap legnépszerûbb üdülõhe-

lyet keresõ sorozatának. Én is azok

közé tartozom, akik ebben a for-

mában nem tartják jónak a mód-

szert. Az emberek többségét ennek

ellenére érdekli, véleményezik az

eredményeket. Méltánytalan a

megítélésünk a kulturális esemé-

nyek tekintetében, hiszen soha

ennyi színvonalas program, ren-

dezvény nem volt a városban, mint

ez év nyarán. Ugyanakkor valós,

de egyben sajnálatos is a környezet

tisztaságában elfoglalt utolsó elõt-

ti helyezésünk. Ezen változtatni a

közeljövõ legnagyobb feladata.

Lemondott a Kommunális Kft.

ügyvezetõje, a meglévõ gondok

ellenére el kell érnünk, hogy a

jövõben kedvezõbb városkép fo-

gadja az ideérkezõket. Ehhez nél-

külözhetetlen az ebben érintettek

összefogásán túl az ingatlantulaj-

donosok segítsége a telkek elõtti

területek rendben tartásában.

Nagy elismerést jelentett a lel-

kes és önzetlen szervezõk számára

az a csodálatos hangulat, valamint

elégedettséget nyilvánító köszö-

net, melyet almádiak, magyar- és

külföldi vendégek is kinyilvánítot-

tak a borhét programja alatt (és

azóta is.) Nincs kétségem abban,

hogy eggyel bõvült a város ha-

gyománnyá váló rendezvényeinek

száma, valamennyiünk örömére.

Köszönet érte mindenkinek.

Állami ünnepünket emelkedet-

té tette, hogy velünk volt testvérte-

lepülésünk, Nyitragerencsér kül-

döttsége mellett – egyházi kezde-

ményezésre és szervezésben –

Erdélybõl Csíkdánfalva népes cso-

portja. Biztos vagyok abban: a már

kialakult baráti, családi kapcsola-

tok tovább erõsödnek és bõvülnek

majd a jövõben.

Balatonalmádi, 2004-08-30.

Pandur Ferenc

polgármester

Néhány sor
az 22. hónapról
a Városházán
2004. augusztus

Önkormányzati hírek
A nyári rendezvények – köztük az elsõként megtartott

s folytatásra érdemes borhét – sikerérõl számolt be Pan-
dur Ferenc a legutóbbi képviselõ-testületi ülés óta történt
fontosabb eseményekrõl szóló, testületi ülést nyitó elõter-
jesztésében az almádi önkormányzat augusztus 26-i
tanácskozásán.

A városi önkormányzat elsõ félévi gazdálkodásáról
készített számvetést a polgármester elõterjesztésében
vitathatta meg a testület. 2004. elsõ hat hónapjában a
város pénzforgalmi bevétele majdnem 714 millió forint
volt (a tavalyi 781 millióval szemben), ez az elõirányzat-
hoz képest 46%-os teljesítést jelent. Az intézményi mû-
ködési bevételi terv 37%-ra teljesült (2003 elsõ félévében
ez az arány 44% volt) – a fürdõk s a Tourinform Iroda
bevételei az idõarányosnál jóval kisebb arányt értek el –,
míg az önkormányzat saját mûködési bevételei 51%-ot
értek el. A helyi adók közül az idõarányosnál magasabb
teljesítést mutat az építményadó, a telekadó és a gépjár-
mûadó-befizetés, lemaradt viszont az idegenforgalmi adó
(az idényjelleg miatt a második félév lesz erõsebb), az
iparûzési adó 40%-os teljesítését pedig magyarázza, hogy
ennél az adónemnél az év végén jelentkezik a bevétel
nagyobbik hányada. A felhalmozási és tõkejellegû
bevételek 33%-os alacsony teljesítésében az ingatlanok
és ingatlan-bérleti jogok értékesítésébõl származó jelen-
tõs lemaradás játszik szerepet (a volt közösségi házra
pályázati kiírás van folyamatban).

Önkormányzatunknál a mûködési célú kiadási elõ-
irányzatok 46%-ban teljesültek (ugyanennyi hasonló
kiadás volt 2003-ban is). A mûködési célra átadott
pénzeknél 69% a teljesítés. A beruházásoknál a majdnem
143 millió forintos módosított elõirányzattal szemben a
teljesítés mindössze 33 millió forint; az alacsony teljesítés
oka, hogy a Noszlopy utcai, valamint az önerõs
útépítéseknél a kifizetések áthúzódnak a második félévre,
s hogy elhúzódik a csapadékcsatorna és gázbekötés, a
szeméttelep-helyreállítás s hogy elmarad a tornaterem-
építés. A felújításra tervezett 17 millió forinttal szemben
724 ezer forintos kiadás jelentkezett, ennek oka, hogy
nem kezdõdött el a piac megújítása, a fürdõ-korszerû-
sítésre tervezett összeg kifizetése pedig áthúzódik a kö-
vetkezõ félévre.

Összességében az önkormányzat idei elsõ félévi, a
testület által jóváhagyott gazdálkodására az volt a
jellemzõ, hogy a kiadások a testületi döntések szellemé-
ben az intézmények és szakfeladatok részére biztosított
elõirányzatok idõarányosan történtek, a bevételi tervek
éves teljesülése viszont az elsõ hat havi adatok szerint (a
strandi bevételt, az idegenforgalmi adót és az ingatlan-
értékesítést illetõen) bizonytalan.

Balogh Csaba, a szociális bizottság elnöke terjesztette
elõ önkormányzatunk szociális szolgáltatás-tervezési

koncepcióját, amelynek megalkotását törvény írja elõ, s a
rászorulók minél teljesebb körû ellátását kell biztosítania.
A hiányzó alapellátási formák – amilyen például a közös-
ségi pszichiátriai gondozás, a szenvedélybetegek közös-
ségi ellátása, a fogyatékosokat támogató szolgálat, vala-
mint az utcai szociális munka – megszervezésére a jog-
szabály 2007. végéig ad haladékot városunknak is.

A szociálisan rászorulók támogatási rendszerét tekin-
tette át Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõasszony elõter-
jesztése, amely javasolta, hogy az ellátások körét bõvít-
sék az adósságkezelési szolgáltatással. Az elképzelés
szerint azoknak a lakásfenntartás miatt eladósodott,
anyagilag rászoruló családoknak kíván segítséget nyúj-
tani ez az újfajta ellátás, amelyek maguk is készek és
képesek tartozásuk legalább részbeni rendezésére. A szo-
ciális bizottsághoz hasonlóan a képviselõ-testület sem
fogadta el a képviselõi kezdeményezést.

A város csatlakozik a 2005. évi Bursa Hungarica fel-
sõoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz, s Almá-
di erre a célra félmillió forintot biztosít. Mint Czuczor
Sándor elõterjesztésébõl kiderült, a hátrányos helyzetû al-
mádi fõiskolások és egyetemisták közül 2004-ben a 27
pályázóból 13 részesül 2000-4000 forint havi támogatás-
ban.

A további napirendi pontok tárgyalása során a képvi-
selõtestület úgy döntött, támogatja Királyszentistván és
Papkeszi községeknek azt a törekvését, hogy a balatonal-
mádi statisztikai kistérségnek, illetve a Kelet-balatoni
Kistérség Területfejlesztési Társulásának teljes jogú tag-
jaivá váljanak. A Vörösberényi Református Egyház in-
gyenesen átadná a városnak a tulajdonában lévõ feleke-
zeti temetõt (ahol a hatóság 10 millió forint nagyságrendû
kerítésépítést rendelt el), ám a testület az ajánlatot fedezet
hiányában elhárította. A volt Váci Mihály Általános Isko-
la hasznosítására fölhívást tesz közzé városunk (mint is-
meretes, az ingatlan iránt érdeklõdik a Magyar Kolping
Szövetség). A budatavai volt hõközpont értékesítésére is
pályázatot ír ki az önkormányzat. 

Öt utca lakói nyújtottak be értékelhetõ pályázatot a 30
százalékos önrész vállalásával útépítési önkormányzati
támogatás elnyerésére. Az összesen 14 millió forint ön-
kormányzati hozzájárulás segítségével a Dugonics, a
Napsugár, a Templom, a Rövid és a Szivárvány utca lakói
kaptak 1,3-7,1 millió forintot útépítésre.

Pandur Ferenc a testületi ülésen bejelentette, hogy le-
mondott ügyvezetõi tisztérõl Boda Zsuzsanna, az almádi
kommunális kft. vezetõje. A testület úgy döntött, hogy a
város honlapján is közzé kell tenni a Váci iskola haszno-
sítására vonatkozó felhívást, és a hõközpont értékesítési
pályázatát.

S. M.

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
a 2005. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók  és felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatokat  írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban, a polgármesteri hivatalban hozzáférhetõ
pályázati ûrlapon kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról bõvebb felvilágosítás,
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályán

Cziráki Mariann oktatási referensnél (telefon: 88/438-400),
valamint a http://www.bursa.hu internet címen kapható.
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Az elmúlt hónap bûnügyi krónikája már
valóban idézi számunkra az igazi szezont. 

A bûncselekmények száma városunk terüle-
tén jelentõsen emelkedett. Továbbá azt is megál-
lapíthatjuk, hogy bizonyos hangsúly eltolódások
történtek, igaz a legtöbb bejelentés a vagyon
elleni bûncselekmények körébõl érkezett. Ami a
legtöbb növekedést produkálta, azt a különbözõ
lopások adatai jelentik. Sajnálattal kell megálla-
pítanom azt is, hogy minden elõzetes figyelmez-
tetésünk ellenére, néha egészen megdöbbentõ
közömbösséggel vagy mondhatnám nemtörõ-
dömséggel kezeljük értékeinket. Az csak a dolog
egyik fele, hogy a strandra jelentõs összegû
készpénzt, nagy értékû ékszerkollekciót visznek
le, s hagynak õrizetlenül, megkönnyítve ezzel a
tolvajok dolgát, és teszik ezt annak ellenére,
hogy minden strandon meg van a lehetõség arra,
hogy ezeket biztonságos körülmények között
elhelyezhessék. Másfelõl a hátrahagyott nyara-
lók elõzékenyen nyitva maradnak. Most már a
szúnyogháló behajtásával sem nehezítik meg a
bûnözõk dolgát. Az esetek 70%-ában – mond-
hatom, döntõ többségében – ilyen, vagy hasonló
következtetésekre jutottunk. 

Az is sajnálatos tapasztalat, hogy a táskákból
ellopott iratok, személyes tárgyak között rend-
szerint ott lapulnak különbözõ bankkártyák,
amelyek mellett vagy éppen ráírva a kártyára,
gondosan odakészítve vannak a PIN kódok, így
a tolvajnak csak a legközelebbi automatáig kell
elfáradnia, hogy aztán jelentõs összegektõl sza-
badítsa meg a tulajdonosokat. 

Még egy tapasztalat, amit szeretnék megosz-
tani Önökkel, amely ellen hosszú évek óta
próbálunk valamilyen közös hangot megtalálni
Önökkel. Egyetlen bûncselekményrõl érkezett
bejelentés, és a vizsgálat során sem akadt olyan
adat, amit az elkövetõ felderítésénél felhasz-
nálhattunk volna. Ennek bizonyára több oka van.
Azonban az a fajta közömbösség, amellyel
kívülállóként viszonyulnak az állampolgárok az
ilyen eseményekhez, mindig megdöbbentõ szá-
momra. Szomszédok nézik végig, hogy a nyara-
lóban idegenek mászkálnak, visznek el külön-
bözõ dolgokat, vagy éppen az ismerõs autójában
látnak idegen személyeket, s mégsem tesznek
semmit, hogy legalább értesítsék a rendõrséget,
vagy szóljanak a sértettnek. Ilyenkor érzi az
ember igazán szélmalomharcnak azt az erõfeszí-
tést, amelyet a bûnmegelõzés érdekében vég-
zünk. Persze az ember örök optimista, hiszi,
hogy elõbb-utóbb sikerül majd egyfajta közös
fellépéssel, erõfeszítéssel javítani ezen a helyze-
ten, mert városunk jó hírének megõrzése mind-
annyiunk számára fontos kell, hogy legyen.
Annak ellenére, hogy a különbözõ statisztikai
adatok, illetve természetesen saját észlelés alap-
ján is megállapítható, hogy a külföldi turisták,
vendégek száma jelentõsen elmarad a tavalyi
évtõl, a bûncselekmények száma nem csökken.

Sõt, mint ahogy a bevezetõben is írtam, az idei
évben emelkedõ statisztikai adatokról számolha-
tok be Önöknek.

A bûncselekményekrõl szóló krónikánál
maradva, talán az egyetlen terület, ahol továbbra
is csökkenõ adatokat tapasztalunk, ez a betöré-
ses lopás. Összességében még mindig magas ez
a szám, s talán az elõzõekhez kapcsolható az a
tapasztalat is, hogy a bejelentések szerint ezek a
bûncselekmények zömmel fényes nappal, a
délelõtti, a kora délutáni órákban történtek. A
bûnözõk kihasználták azt, hogy a bérlõk, vagy a
tulajdonosok lementek a Balatonra, s mint ahogy
utaltam már rá, mögöttük tárva-nyitva maradtak
az ingatlanok, amit aztán ki is használtak.
Nagyon sok segítséget kaptunk, s nyilván a
számszerû adataink is rosszabb képet mutatná-
nak, ha nem így lenne, a helyi polgárõr egyesü-
lettõl, akik a mélységi területen, de a Balaton-
part közvetlen körzetében, a strandon és a
parkolókban segítették járõrözéssel, közterületi
szolgálattal a rendõri munkát. Két olyan esetünk
is volt, amikor a betörés során megszerzett gép-
kocsi kulcsaival az udvaron álló autót is elvitték.
Mindkét esetben német állampolgár a sértett.

Hasonlóan lehangoló képet mutat a közle-
kedésbiztonság helyzete is. A rendõri ellenõr-
zések során döntõen a külföldi állampolgárok
körébõl kerültek ki az ittas jármûvezetõk, akik
közül 14-gyel szemben büntetõeljárást kellett
kezdeményezni. Nagyon magas a gyorshajtók
száma is. Mint ahogy az Önök számára is ér-
zékelhetõ volt, a 71-es fõút városon átvezetõ
szakaszának több pontján, illetve a Veszprém
felõl bejövõ országút mentén sokszor találkoz-
hattak mérõkocsival. E szabálysértést elsõsor-
ban külföldiek követték el, megállapítható,
hogy a hazájukban nagyon fegyelmezetten köz-
lekedõ osztrák és német autósok itt Magyaror-
szágon meglehetõsen lazán veszik a közlekedési
szabályok betartását. Bár ebben az évben még
nem történt halálos baleset, ami önmagában
nagyon jó dolog, a sérülés nélküli balesetek szá-
ma viszont közel a duplájára emelkedett. Ter-
mészetesen fel lehetne sorolni a kiváltó okokat,
azonban ezeket most nem részletezném, csak
néhány jellemzõt szeretnék kiemelni, amilyen
például az elsõbbségi szabályok be nem tartása,
a követési távolság helytelen megválasztása és
a már említett gyorshajtás.

Mire ez a lapszám az Önök kezébe kerül, már
túl leszünk a szezonon, és gyermekeink számára
elkezdõdik az iskola. Igyekszünk rendõri jelen-
léttel is biztosítani, hogy a közutakon átkelõ gye-
rekeket ne veszélyeztesse a forgalom, s egyúttal
kérjük Önöket arra, hogy fokozottabban figyel-
jünk rájuk, hiszen bizonyára még az elsõ napok-
ban érzõdik vagy bennük van a nyári vakáció
szabadsága, gondtalansága.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírek

Olvashatjuk az újságokban a felhívást: javaslatokat
vár az önkormányzat a bezárt Váci iskola haszno-
sítására. 

Hogyan tovább, Váci iskola? - kérdeztem az
Almádi Újság májusi számában, miután a képviselõ-
testület igen szoros szavazataránnyal az iskola bezá-
rása mellett döntött. Ma megint válaszúthoz érkez-
tünk: mi legyen az iskolával? Mindenki tudja, ez az
épület iskolának készült, s általános iskolaként be-
csülettel szolgálta a gyermekeket az idei tanév
zárásáig. Mi legyen hát vele: adjuk bérbe, mint egy
üzletet, forint/négyzetméterben kifejezve az értékét,
vagy találjunk olyan megbízható partnert, aki továbbra
is gyermekeket tanít benne becsületre, tisztességre,
család- és hazaszeretetre, s nem utolsó sorban olyan szak-
tudásra, amelyre mindenhol, itthon is, Európában is
nagy szükség van. Városunknak és környékünknek a
gyermekei tanuljanak-e benne, a gyönyörû balatoni táj
által is a szépre, jóra terelõdve, vagy mások élvezzék
értékeit.

Hamarosan ismét dönteni kell! Ez az épület azon-
ban nem egy a sok kiadó ingatlan közül! Ennek az
iskolának a sorsa, története kötelez bennünket! A
múltra és jövõre egyaránt figyelve válasszunk majd a
beérkezõ ajánlatok közül, a balatonalmádiak hosszú
távú érdekeit is szolgáló közjó szem elõtt tartásával!

Bálint Sándor

Még egyszer
a Váci iskoláról

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázat útján meghirdeti
értékesítésre a Bartók u. 101. szám alatti, 10048/3 hrsz-ú, 3069 nm
területû, külterületi „szántó” mûvelésû, panorámás ingatlant, 3.150.000
Ft-os minimális vételáron. A pályázat beadásának határideje: 2004.
október 11. déli 12 óra.
Részletes pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu oldalon
megtekinthetõ, vagy a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági- és
Mûszaki Osztályán ügyfélszolgálati idõben (hétfõn és szerdán 8-15, pén-
teken 8-13 óráig) átvehetõ.

KÖZMEGHALLGATÁS

2004. szeptember 27-én (hétfõ) 17. órától a
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

nagytermében
(Balatonalmádi, Városháza tér 4.)

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
Balatonalmádi Város Önkormányzatának

Képviselõ-testülete!

KÉPVISELÕI
KÖZLEMÉNY

Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselõ
szeptember 17-én, (péntek) 14.00 - 16.00-ig

fogadóórát tart
a Városháza 38-as szobájában. 

Bejelentkezni telefonon a
06/30-9464-270 számon lehet.

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyam indul szeptember 14-én,
diákoknak tandíj 65 000 Ft, részletfizetési lehetõséggel!

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/916-3286 
Balatonalmádi, Lehel út 27. T
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Ó Szent István dicsértessél...
Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér tiszteletére a városi

hagyományokhoz híven idén augusztus 20-án is a Szent Imre Templom
kertjében gyûlt össze az ünneplõ tömeg. A megemlékezés szentmisével
kezdõdött, melyet a csíkdánfalvai Antal Árpád plébános celebrált.
Prédikációjában a máig elévülhetetlen értékeket képviselõ uralkodóról
beszélt. 

Az almádiak szép számban kép-
viseltették magukat a városi ünnepsé-
gen is, ahol Pandur Ferenc tartott
ünnepi beszédet. A polgármester
kiemelte elsõ királyunk államalapító
tettét, hiszen a több mint 1100 éve
meghozott döntés helyességét bi-
zonyítja a tény, hogy hazánk máig
megõrizte nemzeti identitását, kultú-
ráját és szokásait a sokszínû Kárpát-
medencében, s melyet most, az Euró-
pai Unió teljes jogú tagjaként remé-
nyeink szerint mindannyiunk jóléte
érdekében kamatoztathat a jövõben. 

Az ünnep hangulatát Liska Vera
népdalénekes és Kovács László, nép-
zenész fokozta, akik Szent István
életérõl szóló dalokkal és aratónóták-
kal szórakoztatták a közönséget, meg-
szólaltatva olyan hagyományos hangszereket, mint a citera vagy a nyenyere. 

A megemlékezés keretében került sor a Balatonalmádi Városért Érdem-
rend átadására. A kitüntetést Finta Rudolf, Balatonalmádi testvértele-

pülésének, Nyitragerencsérnek a polgármestere vehette át. A szlovákiai falu
elsõ embere a két közösség testvéri-baráti kapcsolatának létrehozásában,
fejlesztésében, a lakosság együttmûködésének erõsítésében végzett
áldozatos munkája elismeréseként kapta a kitüntetést, melyet Pandur Ferenc
adott át. 

A templomkert Szent István szob-
ránál elsõ királyunk emlékének adóz-
va koszorút helyezett el a Szent Jobb
Cserkészcsapat. 

A megemlékezés zárásaként a
szentmisén megáldott új kenyeret
Lõrincz Attila és Bálint Sándor kép-
viselõk szegték meg, melyet aztán
valamennyi résztvevõ megkóstolt, és
egy-egy pohár borral koccintottak az
ünnep örömére. 

Az augusztus 20-i rendezvény a
nap folyamán további programokkal
folytatódott. A vörösberényi katolikus
templomban, Régi Zene Hangverseny
keretében „Testi-lelki kenyerünk”
címmel adott koncertet Ferencz Éva
énekmûvész és Horváth Anikó csem-
ballómûvész. Az Almádi Bornapok
keretében a Csárdáskirálynõ legnép-

szerûbb operettslágereibõl hallgathatott összeállítást az ünneplõ közönség
Vári Piroska, Kovács Marika és Viszt Péter elõadásában. 

Vincze Eszter

Szent István ünnepe
AJóistennek bizonyára kedve telik a Szent Jobb kápolna felújított szen-

télyében, hiszen minden évben úgy „rendezi el a dolgokat”, hogy
valamilyen emlékezetes, lelkeket emelõ ünnepség szervezõdhessen

Szent István ünnepén e kápolna körül. Így történt ez idén is. 
Erdélybõl, Csíkdánfalváról érkezett magyar testvéreinkkel ünnepeltük

meg legnagyobb nemzeti ünnepünket, mely magyar keresztényként egy-
ben egyik legnagyobb egyházi ünnepünk is. Antal Árpád csíkdánfalvai
plébános urat kértem fel az ünnepi szentmise bemutatására, aki népes
küldöttség élén érkezett Almádiba, viszonozva három évvel ezelõtti láto-
gatásunkat. Szentbeszédében – mely által idõnként megkönnyeztetett,
máskor megmosolyogtatott bennünket – Szent Istvánt, mint embert állí-

totta elénk, fi-
gyelmeztetve,
hogy most a mi
dolgunk õrizni
és tovább adni
drága öröksé-
gét, fõképpen a
krisztusi hitet.
Beszédében ki-
csit hízelgõen
azt találta mon-
dani, hogy „ta-
nulni jöttek
hozzánk”, mely
szavaira a mise
végén kény-
telen voltam vá-
laszolni: „Bi-

zony atyám, e tekintetben pontosan fordítva áll a dolog; nekünk kell újra
és újra elmenni Erdélyországba, hogy hitet és magyarságot tanuljunk
tõletek!” Szavaimat néhány perc múlva az élet igazolta. A városi mûsor
végén a Székely himnuszt énekelve magam láthattam, hogy jónéhány száj
nemcsak hogy csukva maradt, de mintha olyan lebiggyesztett is lett
volna...

„Szent István nézz le ránk!”
János atya

Tisztelt Ünneplõk!
(Részlet Pandur Ferenc ünnepi beszédébõl)

Életünk folyamán, megnyilvánulásainkban, döntéseinkben, cselekvé-
seinkben jelen kell legyen a Király fiának, Imre hercegnek írott tanítása:

– Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik,
és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a
gõg és a gyalázat!

– Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igazi életet; ha
hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy!

– Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess!

– Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz!
Ennek jegyé-

ben államalapítá-
sunk ünnepén bé-
kességet, meg-
nyugvást és gya-
rapodást hozó
idõszakot kívá-
nok mindannyi-
unknak, közössé-
günk javára. Elsõ
királyunk példája
és gondolatai se-
gítsenek bennün-
ket megérteni és
megoldani jele-
nünk gondjait, jö-
võre vonatkozó
elképzeléseinket. Istenben, magunkban és a jó szerencsében bízva kérjük
áldását az égi hazából e földi hazára! Kívánok mindannyiunknak jó
egészséget, erõt és kitartást, megértõ társat, derûs családot, a közösségekben
megértést, jó munkát, aminek értelme, (haszna) és gyümölcse van.

István király, az igaz ember népünkbe vetett hite, az életadó kenyér ereje
segítse több, mint 1000 éves államunkat, adjon erõt, hitet országunknak és
városunknak, valamennyiünknek! Higgyünk és reméljünk! 

Legyen békesség köztünk mindenkor!
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100 éves a Balatoni Szövetség
Száz évvel ezelött,1904. augusztus 11-én Siófokon alakult meg a Balatoni

Szövetség. Három vármegye - Somogy, Veszprém és Zala - tótisztelõ tár-
sasága már sokat tett korábban is a Magyar Tenger fejlesztéséért, ame-

lynek tiszteletbeli elnöke, gróf Széchenyi Imre, elnöke, Bélaváry-Burchard
Konrád fõrendiházi tag, alelnökök pedig gróf Széchenyi Viktor, dr. Óvári
Ferenc és Szûcs Béla voltak. Érdemes szó szerint idézni az alapszabály ter-
vezetét, amely a régies szóhasználattól eltekintve száz év múltán is aktuális - sõt,
aktuálisabb, mint bármikor ezelõtt: „A Balaton partján levõ s a jövõben még
alapítandó összes fürdõ-telepek között testvéries kapcsolat létrehozása abból a
célból, hogy a külön helyi viszonyok szemmel tartásával a fürdõ-telepek idegen-
forgalma emeltessék s az egész balatoni partvidék virágzóvá fejlesztessék. A
fürdõ-telepek közönségének minél több elõnyt nyújtani, a háziszükségleteket
minél olcsóbbá és minél hozzáférhetõbbé tenni; a lakbéreket és gyógykölt-
ségeket a külföld olcsó versenyéhez úgy nyári, mint téli szórakozásokat helye-
sen, egymást nem alteráló módon beosztani, a téli sportot, jégvitorlázást
meghonosítani; egyáltalán a Balaton kultuszának fejlesztése.“

Nem véletlenül emlékeztet ezekre az adalékokra az évforduló tiszteletére
megjelent kis kötet, amely "Száz éve a tóért. A Balatoni Szövetség centenáriu-
mára" címmel jelent meg dr. Bóka Istvánnak, a Balatoni Szövetség elnökének

az elõszavával. Közismert dr. Bóka István kiállása a Balatonért minden lehet-
séges fórumon, de beköszöntõ gondolatainak következtetését mégis az olvasók
kitüntetõ figyelmébe ajánlom: „Mindenkiben, aki ismeri a Balatont, tudatosítani
kell, hogy a tó felbecsülhetetlen nemzeti kincs, vállvetve dolgozni érte hazafias
kötelesség, és a példamutatás követésre buzdít.“

A tartalmas kötet írói között örömmel fedezhetjük fel alpolgármesterünk,
helytörténészünk és szerkesztõtársunk nevét, hiszen Schildmayer Ferenc párat-
lan képeslap gyûjteményébõl is került illusztráció, sõt az elsõ évtizedek

történetét is õ írta meg. Ami pedig a 100. évforduló ünnepi ülésének egyik fény-
pontja volt, az a Balaton-díjak átadása, mivel Majbó Gábor tiszteletbeli alpol-
gármesterünk és Pierangelo Manfredini, a Garda-Balaton kulturális és barátság-
egyesületének elnöke részesült ebben a megtiszteltetésben. A siófoki
események után itt, Balatonalmádiban folytatódott az ünnepség és Majbó Gábor
emlékezett meg dr. Óvári Ferenc helyi, kistérségi és regionális kezdeményezé-
seirõl. Az egykori templom- és iskolaépítõ, valamint szoborállító alelnök nevét
nem véletlenül õrzi utca városunkban. Tisztességesen megszolgált érte, ahogyan
Majbó Gábor is a kitüntetésért. Cz.S.

Majbó Gábor Balaton-díjat kapott a fennállásának 100. évfodulóját ünneplõ
Balatoni Szövetségtõl. Gratulálunk!

Az idén 100 éves Balatoni Szövetség ünnepi közgyûlésének résztvevõi
Almádiban megkoszorúzták dr. Óvári Ferenc emléktábláját.

Kiss György „Emlékpróbá”-ja Szent István ünnepére
Harmadik éve már, hogy a Konzervatív Kör –

ezúttal a Könyvtárral közösen – irodalmi mûsort
rendez Szent István ünnepének elõestéjén. Mint
korábban, most is Kiss György önálló estjét, ver-
ses-zenés összeállítását láthatták augusztus 19-én
este az érdeklõdõ mûvészetkedvelõk.

Miért „Emlékpróba” a mûsor címe, mit jelent
ez a szokatlan kifejezés? – kérdezem a fiatal
elõadó-rendezõt, aki „civilben” a veszprémi
Kabóca Bábszínház színésze.

K.Gy.: Az Emlékpróba az emlékezet próbája, a
jó és a rossz, a múlt és a jövendõ számbavétele.
Mert idõnként újra kell gondolni a régen gondolt
gondolatokat, hogy meg-megállva eltûnõdjünk
sorsunk felett, akár áld, akár ver éppen a sors keze.

Egy ötven perces önálló est, benne a sokféle
dal, vers komoly kihívás egy sokat tapasztalt
mûvész számára is, nemhogy egy fiatal embernek.
Mi okozta a legnagyobb nehézséget?

K.Gy.: A legnehezebb munka a szerkesztés
volt. Ha sikerül jó, követhetõ anyagot összeállí-
tani, amely a közönség számára is könnyen
értelmezhetõ, akkor a versmondó is könnyebben
tanulja meg, és adja elõ. A mûsort egyébként két
részbõl állítottam össze: az elsõben inkább a sza-
tirikus, ostorozó, míg a másodikban a bíztató,
Istenes, Szent Istvánt idézõ versek voltak túlsúly-
ban.

Az elõadás visszatérõ témája a magyarság,
melynek egyik legfontosabb ismérve a magyar
anyanyelv, amely nem pusztán ismeret-hordozó és
-közvetítõ eszköz, hanem népünk eredetének,
egyedül való jellegzetességeinek hûséges õrizõje,
évezredes tükre. Miben látja a szavak mûvésze, az
elõadómûvész a „magyarság” lényegét?

K.Gy.: Az emberek nem is veszik észre, mi-
lyen nagy veszélyben van ma a nyelv, a mi anya-
nyelvünk, s vele együtt magyarságunk. Talán köz-
helynek hangzik, de sajnos igaz, hogy mai társa-
dalmunkra a folyamatos értékvesztés, a gyökérte-
lenedés a jellemzõ. Pedig tudatos, értékeinket
ápoló embereknek kell lennünk, mert csak így
õrizhetjük meg Szent István örökségét, s magyar-
ságunkat. Én a költõk szavában látom a választ a
mai kor kérdéseire, problémáira, s ezt szeretném
választási lehetõségként felkínálni az emberek
számára a pódiumról. Hiszen van lehetõségünk
választani, sõt, minden nap választunk is, s ezzel
állást is foglalnunk, csak lehet, hogy nem vesszük
észre!

Nagy klasszikusok, Kölcsey, Berzsenyi, Csoko-
nai, Ady Endre idõtálló sorai hangzottak fel, bár
kortárs költõk, Kálnoky László, Ratkó József is
szerepeltek a mûsoron.

K.Gy.: Nem azért választottam 200-300 éves
verseket, hogy bemutassam, lám, régen is voltak

bajok, hanem azért, hogy lássuk: a költõk szava
ilyen nagy távolságból is lehet eleven, mának szóló
üzenet. Elég csak Ady egyetlen sorára gondolni:
„Most perc-emberkék dáridója tart.”, hogy meg-
értsük, a történelem mindig ismétli önmagát. Nagy
költõink üzenetei irányt mutatnak a mának is,
hiszen ezredéves tapasztalat, ha egy nemzet bajba
kerül, mert emberi gyengeségek aláássák erejét,
mindig akad egy prófétai verselõ, aki figyel-
mezteti, térjen vissza Istenéhez, a tiszta erkölcshöz
és örök Igazsághoz, s akkor sorsa jobbra fordul.

Nemzeti ünnepeinken gyakran láthatunk nem-
csak egyedül, hanem fiatal elõadó-társakkal,
lányokkal, fiúkkal együtt szerepelni.

K.Gy.: Balatonalmádiban élnek tehetséges fia-
talok, s örömmel mondhatom, hogy szívesen
mutatják be tehetségüket, különösen akkor, ha
ezzel egy-egy jeles évforduló helyi megünneplését
tehetik bensõségesebbé. Remélem, hogy tovább
folytatódik az a több éve kialakult hagyomány,
hogy helybeli fiatal elõadómûvészek is fellépnek a
városi ünnepségeken. Egyúttal megragadom a
lehetõséget, hogy a város vers- és színjátszás-ked-
velõ fiataljait szakmai mûhely-munkára, elõadá-
sok, mûsorok készítésére, alkotó közösség létre-
hozására hívjam.

Bálint Sándor
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T eremtsünk hagyományt! ...élmény, szórakozás, barátság, vendég-
szeretet... hirdettük plakátjainkon. Miért éppen a borkultúrával bõvítjük
hagyományos rendezvényeink sorát?

Mi köze Balatonalmádinak a szõlõtermeléshez, a borkultúrához?.. hisz
nincs közismert borásza, neves bora... De nézzünk vissza egy kicsit a múltba!
(Pandur Ferenc megnyitó beszédébõl idézve) Hagyományteremtés a múlt
értékeire építve:

• A XI. századi oklevelek tanúsága szerint Balatonkenesétõl Zánkáig
szõlõmûvelés folyt.

• Településünkön
végzett szõlõmûvelésrõl
és borkészítésrõl az
1500-as évek közepétõl
vannak adataink. 

• A XVIII. század
második felében Kis-
berényt és Almádit az
egyik legnagyobb Ba-
laton felvidéki szõlõ-
hegynek tartják

• A XIX. század
végén a fagy, az aszály
és különösen a filoxéra -
amely emberemlékezet
óta a legnagyobb csapás
volt a bortermelõkre –
után kisebb csoda, hogy
a szõlõrekonstrukcióval
helyreállították, megújí-
tották a Balaton felvidé-
ki bortermelést. Ebben a
munkában kiemelkedõ
szerepe volt a veszprémi

születésû Óvári Ferencnek, aki Almádit idõnként az események középpontjá-
ba állította. 

• 1904. május 12-én a Hattyú vendéglõben tartott népgyûlésen a magyar
bor védelmében elfogadták az ún. „ALMÁDI MEMORANDUMOT”. Óvári
mellett meg kell említeni a teljesség igénye nélkül Sáner János, Suly László,

Véghelyi Dezsõ nevét. Ekkor született meg a magyarországi borvidékek elsõ
hivatalos beosztása, amely Vörösberényt és Almádit a Balaton melléki
borvidékhez sorolta. 

Környezetünkben – a turisták-, a térség-, valamint a helyi lakosaink
körében is – kedvelt idõtöltés a borheteken részvétel. Városunk – a fenti

hagyományokra alapozva, 100 év elteltével, e hagyományokat felelevenítve –
teret kíván adni a borkultúra terjesztésének. Kialakult már évenként ugyanab-
ban az idõpontban megrendezett események sora, de az augusztus e program-
ra várt. Nem konkurenciát akarunk teremteni a szomszéd településeknek.
Balatonalmádiban Magyarország különbözõ borvidékeinek adunk bemu-
tatkozási lehetõséget, hogy vendégeink megismerhessék hazánk kiváló borait,
borászait.

Ez évben Tokaj hegyalja, Villány, Hajós, Somló, Balaton felvidék,
Badacsony, Balatonfüred - Csopak borvidékeirõl voltak neves borászok, fen-
séges boraikkal. Köszönet a borászoknak, akik elfogadták a meghívást. Jó
érzéssel nyugtáztuk: egymás borait kóstolva, egymásnak nem riválisai, bará-

I. Almádi 

Értesítjük kedves vevõinket, hogy a Fórumnál lévõ

JÁTÉKVILÁG egész évben nyitva tart!

Götz babák, plüssök, pókember, bébi játékok, hinták, fa játékok,

kisebb-nagyobb autók, homokozók, lábbal hajtós motorok, biciklik,

bébi taxi, stb. és minden egyéb kérést is teljesítünk!

Nyitva: H-P.: 9-17-ig, Szo.: 9-13-ig,

szeptemberben még vasárnap is: 9-13-ig.



92004 - SZEPTEMBER

Már az elõhírnök, az Almádi Borhétrõl megjelent plakát is valami rend-
kívülit sejtetett, de maga a rendezvény felülmúlta a várakozásomat is.

Elõször is a helyszín. Végre az Öregpark, ami szépségével eleve min-
den jó hangulatú rendezvény számára a biztos sikert kínálja, és a strand
elõtt felállított színpad, a közönség számára az árnyas területen elhelyezett
padok és asztalok, igazi vendégcsábító és marasztaló helyszínt biztosítot-
tak. Köszönet illeti az ötletgazdákat, a bátor kezdeményezésért az önkor-
mányzatot, valamint kitûnõ munkájukért a szervezõket, hogy nekünk,
Almádi lakosoknak és üdülõ vendégeinknek ilyen kellemes, hangulatos
programokat nyújtottak. A köszönet a kiváló borokkal megjelent ter-
melõket is megilleti, akik reméljük jövõre is megtisztelnek bennünket.

Végül egy kellemes élményemet hadd osszam meg Önökkel. Egy kedves
német házaspárral ismerkedtünk meg az asztalnál üldögélve egyik este.
Miután értésükre adtam, hogy a betétdíjas poharak hazavihetõk, sõt ezzel
alapozzuk meg a jövõ évi Almádi Borhetet, távozásukkor széles mosollyal
és kezükben egy-egy „Almádi Borhét” gravírozású pohárral integettek
felénk. 

Fürtös László
nyugdíjas

Olvasói levél

Köszönöm, köszönjük!

Borhét
tai lettek. (Páll János, Monyók József, Wunderlich Alajos, Gonda János,
Andrónyi László, Dobosi Dániel, Nyári Ödön, Sipos Tihamér, Szeremley
Huba, Schweiger Rezsõ, Feind Lajos és segítõik). Ahogy ígértük, jövõre ismét
visszavárjuk õket, Soproni és Egri borvidékkel, s talán egy helyi borásszal
bõvítjük sorukat. Köszönet a sok segítségért, amit a szervezés során, s a ren-
dezvény folyamán adtak. Lelkesítettek, segítettek, így a siker nem maradha-
tott el. 

Programok sora várta esténként a vendégeket. Ebbõl persze több is lehetett
volna, ha a „büdzsé” ezt engedi. Pedig sokan felajánlásból színesítették a ren-
dezvényt fellépésükkel, s szinte mindenki baráti árat szabott, hogy az Elsõ is
jól sikerülhessen. Köszönet érte minden fellépõnek. Helyet adtunk a Nõk a
Balatonért Egyesületnek a „Virágos Almádiért” díjak nyilvános kihirdetésére.
Gratulálunk minden nyertesnek. Borversenyt is rendeztünk. A neves borokat
a közönséggel értékeltettük, az Almádi borokat a résztvevõ borászokból álló
bíráló bizottság minõsítette. 

A Közönség a kínált borok között az alábbiak szerint rangsorolt:
1. Páll-Pince: Tokaji késõi szüretelésû Furmint édes 1999
2. Csordás-Fodor Pincészet: Somlói Furmint száraz 2003
2. Szent György Borház-Nyári Pince: Szent György hegyi Olaszrizling

száraz 2003
3. Elsõ Magyar Borház Kft: Badacsonyi Kéknyelû 2002

A közönségdíjas borcímke a Szent György Borház Szürkebarátja lett. A
balatonalmádi (almádi és vörösberényi) borokat nagyon jónak ítélte a neves
borászokból álló zsûri. Van mire lapozni a hagyományteremtést!

22 borral neveztek be a boros gazdák, melybõl 8 aranyérmes lett,
Dr. Gulyás Tibor Olaszrizling 2003 
Kiss József Olaszrizling 2003
Linzmayer Róbert Muscat Ottonel 2003
Lefler Endre Olaszrizling és Rizlingszilváni 2003
Magasmarti Ferenc Vegyes fehér 1997
Nagy József Olaszrizling 2003 Barrique
Szemes Béla Olaszrizling 2003,

melyhez Szõlõsiné Séllei Katalin keramikusunk által készített emléktárgyakat
kapták a borászok ajándékba. Egy borosgazda kiérdemelte a nagyarany
oklevelet, melyhez Szabó Karola szalmafonó népi iparmûvész „Borlovagját”
kapta Balatonalmádi város Önkormányzatától ajándékba:

Magasmarti Ferenc Olaszrizling 2003. évjáratú boráért.
Jövõre talán már Almádi borház is lesz a standon!
Az I. Almádi Borhét „Borlovagja” megszületett!
Több népi iparmûvész, kézmûves, (Hidvégi Gábor kosárfonó, Nagy

András faszobrász, Nagyné Söjtöry Etelka mézeskalács-készítõ, Cz. Tóth
Hajnalka gyöngyfûzõ, Varga Jánosné hímzõ, Farkas Balázsné szövõ, Molnár
Zsuzsanna üvegfestõ, Bíró József vasmûves,) a „Babráló” bemutatójával,
portékájával, felajánlásával is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Köszönet
érte mindannyiuknak, s minden más kereskedõnek, aki áruját kínálva részese

volt a sikernek. Az étkek sorában nagy sikere volt a „langallo”-nak, az ízes,
kemencében sült kenyérlángosnak, a kecskesajtnak a grillételek mellett, s a
parázson sült kürtöskalácsnak s a többi édességnek is. 

Hagyományt teremtettünk? 
Felfedezte hazánk zamatos borait, a Balaton part zenei sokszínûségét, tán-

cait, kézmûves és népi iparmûvészetét? Érvényesült-e a rendezvényen, 
az... élmény, szórakozás, barátság, vendégszeretet...? Ha igen, jövõre is várjuk. 

Silló Piroska
fõrendezõ

Értesítjük kedves törzs és új vásárlóinkat, hogy a Fórumnál
a CIPÕVILÁG továbbra is egész évben nyitva tart!
I. o. minõségi bõr divat és kényelmi lábbelikkel, hatalmas

áruválasztékkal, nagyon udvarias kiszolgálással várjuk
érdeklõdésüket, minden méretre 18-48-ig!

Akcióink folyamatosak!
Mi minõséggel adjuk lábára a kényelmet!

Nyitva: H-P: 9-18, Szo.: 9-13-ig,
szeptemberben még vasárnap is: 9-13-ig.
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Horgásztunk a Duna-deltában
Nyár elején édesapámmal, kollégájával, Kiszely Zoltánnal és fiával, az

ifjabbik Zoltánnal egy kalandos horgásztúrán vettünk részt Gorgován, a Duna-
delta csodálatos világában. 2002-ben már jártunk ott, de a hely varázsa ismét
odacsalogatott minket.

Június 16-án reggel Békéscsabáról indultunk és néhány órával késõbb már
romániai utakon haladtunk úti célunk felé. Utunk hosszú, fárasztó és kalan-
dokkal teli volt, amit leginkább a román sofõrök vezetõstílusának és a náluk
érvényben lévõ KRESZ szabályoknak köszönhettünk. Nem egyszer elõfor-
dult, hogy lovaskocsival, kistraktorral találkoztunk a négysávos autóutakon.
Ahogy közeledtünk a deltához, az utak minõsége annál inkább romlott, végül
már csak kátyúkkal teli földutak kötötték össze a településeket. De azért épen

és egészségesen megérkeztünk a Duna-delta Szent György ágának partjára,
ahonnan még 30 kilométer választott el minket utunk végétõl. Miután komp-
pal átkeltünk a túlsó partra, teljesen vad világ fogadott minket. Az út a delta
Sulina ága mellett vezetett. Ez egy mesterségesen kiépített ág hajózás céljából.
A meder Gorgova végéig ki van kövezve, és csak utána nyeri vissza eredeti,
vad formáját. A víz elég mély, helyenként a 15 métert is eléri, amire szükség
is van, látva az itt közlekedõ hatalmas tengeri hajókat, uszályokat. 

Az út másik oldalán mocsarak, holtágak és pusztaságok tárultak a szemünk
elé. A mocsarakból legelészõ tehenek és lovak figyelték utunkat, a motor
zajára pedig riadt madárrajok szálltak fel az útmenti nádasokból. A madárvilág
nagy részét kócsagok és gémek teszik
ki, de az itt töltött idõ alatt sok, szá-
momra eddig ismeretlen madárfajjal is
találkoztam.

Hosszas nézelõdés és zötykölõdés
után végül megérkeztünk Gorgovára,
Szabó László horgásztanyájára. Szál-
lásunk jól felszerelt és ellátott három-
szintes faházban volt, melyben akár 15
ember is kényelmesen ellakhat. A
szúnyoghálóval elkerített teraszon
rengeteg hely van a különféle horgász-
felszereléseknek, kint az udvaron pe-
dig jól ellátott halpucoló teszi
könnyebbé a horgászok dolgát.

Alighogy kipakoltunk, az ifjabbik
Zolival már csónakba is szálltunk.
Alig vártuk már, hogy végre horgász-
hassunk, hisz ezért jöttünk. Elsõsorban pontyra vadásztunk, de azért a per-
getõ felszerelés is mindig kéznél volt, aminek néha nagyon örültünk, mert a
kövezés mellett rengeteg balint lehetett fogni. Méretre sajnos nem voltak túl
nagyok, de mennyiségük kárpótolt minket.

A hét legnagyobb halát, és ezzel életem eddigi legnagyobb pontyát már
második nap szákba terelhettem. Egy csendesebb ágban nádfal mellé kötöt-
tünk ki és egy bedõlt bokor alá dobtuk szárazkukoricával csalizott botjainkat.
Hat óra körül finom, maszatolós kapást észleltem Feeder botom spiccén.
Keszegre gyanakodtam, mert ott is hagyta, nem sokkal késõbb azonban ismét
finom ráhúzásokat jelzett a spicc. A harmadikra akasztottam. Lent a mélyben

valami elemi erõ indult meg a sodrás felé. Tudtam, hogy ez jó hal lesz, és na-
gyon megörültem neki. Alig telt el néhány másodperc, Zoli botja is karikába
hajlott a kezében, és fütyült az õ fékje is. Bizonyára beért az etetésre egy
pontybanda. Az õ hala azonban akasztás után nem sokkal sajnos leakadt. Az
én ellenfelem közben próbált néha megugrani, de a jól összeállított szerelés
nem engedte menekülni. Halam egy idõ után beállt a sodrásba pihenni. Ekkor
próbáltam magamhoz húzni, de elég nehéznek bizonyult. Ekkor döbbentem
rá elõször, hogy ez bizony nem kishal. Fél óra fárasztás után mutatta meg
magát elõször. Hatalmas nyurgaponty volt, jó nyolcasra saccoltuk. Nagy
nehezen a csónak
mellé irányítottam,
de akárhányszor
próbáltuk meríte-
ni, mindig meg-
ugrott, végül a ne-
gyedik próbálko-
zás sikerrel járt.
Zoli két kézre mar-
kolta a szák fejét,
és nagy lendülettel
a csónakba emelte
a kisebb malachoz
hasonlító pontyot.
Lábaim nagyon re-
megtek, mivel ek-
kora halat még
sose fogtam. Mint
késõbb kiderült,
nem sokat tévedtünk súlyát illetõen, a mérleg valamivel több, mint kilenc
kilót mutatott.

Napjaink leginkább pontyozással teltek, és fogtuk is õket elég szépen.
Méretre átlagban két kiló körüliek voltak, de néha beugrott egy-egy nagyobb
is. Elég finoman kaptak, így elég sok termetesebb példányt vesztettünk el,
mert nem tudott rendesen megakadni a horog.

Esti pergetéseink nem voltak ennyire eredményesek. Az elsõ éjszaka kicsit
hûvösebb, borongósabb volt, és elég sok rablást, harcsaforgást hallottunk, de
az esõ miatt nem tudtunk sokáig a vízen lenni. Zoli azonban még az esõ elõtt
akasztott egy szép süllõt, melyet izgalmas fárasztás után végül partra is emelt.
A tanyán kiderült, hogy nem sokkal marad el a három kilótól.

Az elsõ napi esõzés után nagyon felmelegedett a levegõ, így napközben
nemigen horgásztunk. Helyette inkább bejártuk a környék vizeit. Ebben a

hatalmas vízi útvesztõben nagyon
könnyû eltévedni, így nagyon nem is
mentünk messzire, de amit láttunk, azt
alig tudtuk elhinni. Bármerre mentünk,
mindenhol mellékágakat, csatornákat
és tavakat találtunk, melyek tele vol-
tak hallat. Mindenhol ugrált a ponty, a
hínármezõk szélén pedig termetes
sügérek kergették a kishalakat. Az
átlátszó tiszta vízben könnyû volt
felismerni a pontyok által kedvelt
területeket a kirágott hínárról és a
felzavart iszapról.

Némely mellékágat hatalmas fák
szegélyeznek, melyek alatt hatalmas
rablások jelezték a ragadozók jelen-
létét. Az egyik ilyen hely meghor-
gászása után édesapám egy több mint

hat kilós süllõvel büszkélkedhetett. Zoli barátom pedig itt akasztotta meg és
terelte szákba e heti legnagyobb halát, egy öt kilós nyurgapontyot.

Összességében a hét nagyon jól telt. Sok halat fogtunk, szép helyen jár-
tunk, sok érdekességet láttunk, és a társaság is kiváló volt. Így utolsó nap fájó
szívvel pakoltunk össze és szálltunk autóba, hogy útnak induljunk hazafelé.
Házigazdánkkal azonban megbeszéltük, hogy szeptemberben ismét eltöltünk
nála egy hetet, amit már nagy izgalommal várok.

Ha bárki az olvasók közül kedvet kapna egy ilyen kalandhoz, nyugodtan
hívjon fel, örömmel adok információkat bárkinek.

Számfira Balázs
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Rajzfilmek és festmények
N. Csathó Gizella látványtervezõ kiállítása

Városunk polgárai augusztus 7-tõl 31-ig tekinthették meg N. Csathó
Gizella kiállítását a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár elõcsarnokában
s nagytermében.

N. Csathó Gizella elsõsorban a rajzfilmes szakma és rajzfilmet kedvelõk
elõtt ismert. 1959-tõl évtizedeken keresztül volt a Pannónia Filmstúdió
munkatársa. A rajzfilm-készítés különbözõ munkafázisaiban vett rész.

Mint látványtervezõ nagyban hozzájárult az egykor világszínvonalat
képviselõ magyar rajzfilmgyártás hazai és nemzetközi sikereihez. Generációk
ismerik fel elsõ látásra a Vuk, a Háry János, vagy a Vili a veréb egy-egy hát-
tér-festményét, helyszínét.

A kiállítást augusztus 7-én Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilm-ren-

dezõ nyitotta meg igen bensõséges, szívbõl jövõ szavakkal. A megnyitó egy-
ben a klasszikus magyar rajzfilmes szakma összejövetele is volt. Az egykori
kollégák, Nepp József, Gémes József, Richly Zsolt örömmel tettek eleget a
megnyitóra szóló meghívásnak.

Az ünnepség külön megtisztelõ eseménye volt Dargay Attila jelenléte, aki
idõs kora és súlyos betegsége ellenére is jelen volt.

A rajzfilmes tárlattal egyenértékû élményt jelentett a festménykiállítás,
amelyen N. Csathó Gizella akvarelljeit, olajképeit, könyvillusztrációit és egy
nagyméretû üvegfestményét csodálhatták meg.

A mûvésznõ és férje - aki egyben a kiállítás rendezõje volt - három éve él
Balatonalmádiban. A városhoz való kötõdését több helyi mûemlék meg-
örökítése is jelzi.

N. Csathó Gizella és Jankovics Marcell

A vörösberényi erõdtemplom festményen

Részlet a Vuk címû rajzfilmbõl

FIGYELÕ
• A Balatoni Szövetség Dr. Bóka István elnök vezetésével Balatonberényben

tartotta elnökségi ülését. Tájékoztatót tartottak az EU-s pályázati
lehetõségekrõl; a kikötõ-, strand- és mederkotrási BFT-s pályázati
lehetõségekrõl, a Kék-Zöld Szalag Mozgalomról, a MÁV 2005. évi menet-
rend terveirõl. A napirendek között szerepelt még a pártoló tagsággal való
kapcsolat, valamint a Balaton Szövetség megalakulása 100. évfordulójá-
nak programja. A programon Csima György térségi referens képviselte a
megyei önkormányzatot. 

• Balatonfûzfõn, az Öveges József Szakképzõ Iskola volt igazgatójának,
Hengerné Horváth Mártának Pro Comitatu kitüntetést adott át Kuti Csaba,
a megyei közgyûlés elnöke.  

• A Balatontourist Rt. Igazgatósága ülésén – a megyei közgyûlés korábbi dön-
tésének megfelelõen – döntött a badacsonyi és a balatonszepezdi kempingek
értékesítésével kapcsolatos feladatokról, a hirdetmény, a vételi ajánlatok,
illetve azok elbírálásáról, a szerzõdéskötés rendjérõl; tájékozódott a sze-
zonra történõ felkészülésekrõl, az elõszezon addigi forgalmi adatairól.

• Keszthelyen Somogy-Veszprém-Zala Megye Közgyûlése valamint a
Balaton Fejlesztési Tanács együttes ülést tartott. Az ülés célja az volt, hogy
bizonyítsa, miszerint az ülésen résztvevõk, a napirend elõadói (minisztéri-
umok) közös, fontos ügyüknek tekintik a Balatont, a Balaton környékét, a
kapcsolódó turizmust.

• A Mogyorósi Napok keretében a veszprémi Petõfi Színházban került sor a
45 éves litéri Zöldág Együttes jubileumi mûsorára, melyen határainkon
kívül élõ magyar népitánc-együttesek is felléptek. A rendezvényt Kuti
Csaba, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte. 

• Szigligeten a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei
Szervezete szervezésében koszorúzásra került sor. Megkoszorúzták a 60
éve lezuhant USA légierõ pilótáinak emlékmûvét, valamint a II.
világháború hõsi halottainak sírkövét. A szervezõn kívül koszorúzott a
Szigligeti Önkormányzat, az MH Légierõ Parancsnokság, az MH
Veszprém Megyei Hadkiegészítõ Parancsnokság, az MH Tapolcai
Kiképzõ Központ, a Magyar Veterán Repülõk Szövetsége, az USA
Nagykövetségének légügyi attaséja. Képviseletemben Bozsoki Lajos,
elnöki titkár helyezte el az emlékezés koszorúját.  

• Veszprémfajszon, a Sándor Huszárok Lovas Klubjában sor került a 2004.
LYON-RÓMA Európai Történelmi Huszár Túra diplomaátadó ünnep-
ségére, ahol Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke vette át a túrát támo-
gatónak kiállított méltató diplomát.
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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

Szezonvégi kiárusítás

Mindenre 20% árengedmény

Esõvédõ tetõk polikarbonát lemezbõl.

Kerítések, korlátok, lépcsõk, kapuk.

- gépi és kézi kovácsolt kivitelben -

Zárak cseréje - beépítése.

Balatonalmádi, Vöröskõ u.15.

Horváth József, Tel.: 06/30-217-3988

Polgárõr hírek
Sajnálatos, hogy a városunkba érkezõk nem minden esetben a törvényesség

keretei között töltik pihenésüket. Felismerve, hogy a strandi lopások
megakadályozása a fokozott jelenlét, ezért megpályáztunk 100 000 forintot,
melyet megnyertünk, és megalakítottuk a strand-polgárõrséget. A strandolók
pozitívan fogadták a polgárõröket, akik a felügyelet nélkül hagyott holmikra
angol, német, magyar nyelvû szórólapot tettek, kérve értékeikre figyeljenek.
A rendõrséggel egyeztetve gyalogos és gépkocsis járõrözéseket tartottunk a
bûnelkövetés megelõzése céljából.

Tisztelt nyaralótulajdonosok! Egyesületünk az idén is folytatja a téli
idõszakban üresen álló ingatlanok fokozott ellenõrzését. Kérem Önöket, gon-
dolják át, hogy kis támogatással, nagyobb hatékonysággal tudnánk a járõrszol-
gálatot ellátni. Ezzel az akcióval szeretnénk elérni, hogy a fokozott jelenlét
oly mértékben zavarja a bûnelkövetõket, hogy inkább elkerüljék a területet,
illetve ha mégis elkövetés történik, az gyorsan kiderüljön, a tulajdonos
értesítése azonnal megtörténjen, így a nyaralók további rongálódása elkerül-
hetõvé váljon. További felvilágosítást telefonon vagy levélben adunk.
Egyesületünk továbbra is várja a lakosság anyagi és erkölcsi segítségét.

Elérhetõségeink: 06-30-265-5059 mobiltelefon, vonalas telefon
06/88/438-216, Levélcímünk: 8220 Balatonalmádi Polgárõr Egyesület,
Balatonalmádi, Szabadságkilátó út 21. A rendõrség a 107 ingyenes szá-
mon, a 438-711 központi számon, vagy a 112 segélyhívó számon érhetõ el.

Balogh Csaba, alelnök

Évek óta tartó elismerõ díjkiosztónk alkalmával annyit módosítottunk,
hogy nem ajándék kerámiával, hanem falra felrakható táblácskával jutalmaz-
tuk azokat, akiknek a neve és címe beérkezett a pályázatra, szomszédaik,
ismerõseik javaslatára.

Szebbnél szebb kertek és udvarok tele igényesen ültetett örökzöldekkel és
egynyári virágokkal, így nagyon nehéz volt eldönteni, hogyan is lehetne bárki
megbántása nélkül rangsorolni. Ezért döntöttünk úgy, hogy ne legyen sor-
rendiség, inkább minden kert tulajdonosa sok-sok munkájának elismeréséül
kapjon inkább elismerõ és köszönõ szavakat. Nagy örömünkre nemcsak a hely-
beliek, hanem a gondos nyaralótulajdonosok munkáját is elismerhettük a
táblácskáinkkal, akik nem kevésbé voltak büszkék erre, és arra, hogy a virágok
mellett telente a madarakról is rendszeresen gondoskodnak a kertekben. Mégis
annyi megkülönböztetést kellett tennünk, hogy a két beérkezett javaslat, amit
külön kategóriában ismertünk el, a „ház és a kert” különleges összhangja miatt
Golubkovics Péterné és Põcz Gyuláné keze munkáját dicséri. 

Köszönjük minden ajánlónak és minden kertgondozónak lelkes és kitartó
munkáját, hiszen attól vagyunk otthon, hogy környezetünk szépítésével hoz-
zájárulhatunk lakóhelyünk szépítéséhez. Várjuk jövõre is az ajánlatokat és
szívesen látogatjuk kertjeiket, hogy elismerhessük befektetett munkájukat!

Valami másról is röviden: a használt olaj begyûjtés folyamatosan mûködik,
így a havi friss olaj nyertese: Nádasiné Varga Katalin és Szabadi Tibor. Önt
is várjuk, ne a folyóba öntse, gyûjtse, adja le, a sorsoláson friss olajat nyerhet!

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre a település apraja nagyját, legköze-
lebb az október 31-ei TÖKFESZTIVÁLON!

Nõk A Balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja

Virágos városért! Cserkészcsapat nyári tábora
A Szent Jobb cserkészcsapat az idén is teljesítette csapattáborát ezúttal a

Budapesti Cserkészparkban. Feladat volt az éves kiképzési feladatok gyakor-
lati megvalósítása, a budai hegyvidék és Budapest nevezetességeinek megis-
merése. Zuhogó esõben érkeztünk a helyszínre, de két zápor között felvertük
az egész tábort. Bebizonyosodott, hogy a jól felvert tábor megvédi a cserkészt.
Naponta 18-20 km-eket portyáztunk, térkép alapján az elõírt programot tel-
jesítve. Napirend alapján nappali-éjszakai õrszolgálat, naponta fõzés, cél-
lövészet, esetenként tábortûzi program. Az utolsó napon vendégek-szülõk
jelenlétében tábortûznél ünnepélyes cserkész fogadalomtételre került sor.

Mint a reklámokban szokás, közölhetjük: „ez a tábor nem jöhetett volna
létre” a Jóisten segítsége, az Önkormányzat és a szülõk anyagi támogatása, a
György patika természetbeli juttatása és a résztvevõk odaadó lelkesedése
nélkül, amelyet ezúton is köszönünk.

„Jó munkát!” Gáll István 
táborparancsnok

A beteg gyermekekért
Az augusztusi számunkban hírt adtunk arról a nagyszabású országos

akcióról, melynek célja A Tumor-Leukémiás Gyermekekért Alapítvány
útján a súlyos beteg gyermekek helyzetének könnyítése, gyógyulásuk
elõsegítése.

Az akció szeptemberben indult, és november 30-án zárul.
Emlékeztetõül közöljük az alapítványnak az OTP-nél vezetett folyószám-

laszámát: 11709002-20065829, amelyen a legcsekélyebb összeget is
köszönettel fogadják.

Aki legalább 3.000 forinttal támogatja az alapítványt, dedikált könyvet kap
emlékül. Az alapítvány közhasznú szervezet, így az adókedvezmény igénybe
vehetõ. Ehhez közölni kell a befizetõ adóazonosító jelét.

Az akció szervezõje a magánszemélyektõl érkezõ adományokat 5%-kal
kiegészíti.

Az alapítvány címe: 1094. Budapest, Tûzoltó u. 7-9. Üi:. Horváth Anna:
06-1-437-4051, ill. Almádiban: Láng Miklós: 88/430-767. i. Láng Miklós

Felhívás
Szeptembertõl folytatódik a mazsorett szakoktatás!

Lányok jelentkezését várjuk, akik szívesen táncolná-
nak Balatonalmádi Hattyú Mazsorett csoport-
jában!
Korcsoportok: 5-7 év; 7-12 év; 12 év felett
A csoportok csak megfelelõ létszám esetén indulnak.
Jelentkezni lehet az elsõ megbeszélésen:
Szeptember 6-án 16 órakor Rukk Henriett szakok-
tatónál a Györgyi Dénes Általános iskolában,
valamint  a 30/640-2787 telefonján  
Képzés: várhatóan hétfõ délutánonként
a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermében 

Almádiért Közalapítvány

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: 1.400,- 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 vonatkozó jogszabályok alapján eljárást lehet kezdeményezni.
Az augusztus hónapban megjelent Új Almádi Újságban az eboltás díja tévesen
jelent meg, melyért szíves elnézésüket kérjük. Dr. Szûcs Sándor

jegyzõ
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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

Érdemkereszt két almádinak
Az 1945-1956 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége (a PEK) cél-

jainak egyike, hogy segítse megörökíteni az 1945 utáni nemzeti ellenállásban
résztvevõk hõsiességét, bátorságát a magyar utókor számára könyvekben,
leírásokban, utak, utcák, terek elnevezésével, emléktáblák állításával. 

A városunkban élõ Sarusi Mihály, József Attila-díjas író, Petõfi Sándor
Sajtószabadság-díjas újságíró a Püski  Kiadó gondozásában jelentette meg 2003-
ban a Balatoni fiúk címû riportkönyvét, amelyben megörökítette az 1953-ban 20
évesen kivégzett vörösberényi mártír ifjú Ungár Józsefnek és társainak az
önfeláldozó hõsiességét. Itt köszönöm meg azoknak, akik anyagilag és erkölcsi-
leg segítették a könyv megjelenését. A Balatoni fiúk megírásáért a szervezet
Sarusi Mihály részére a Politikai Elítéltek Közösségéért Érdemkeresztet
adományozza. Ugyanezt a kitüntetést kapja Bálint Sándor, balatonalmádi önkor-
mányzati képviselõ, a Konzervatív Kör vezetõje a Hõsök napi, október 23-i
megemlékezések szervezéséért, valamint a nemzeti ellenállásban résztvevõ
Vitéz Ungár József emléktáblájának megvalósításában végzett munkájáért. 

A kitüntetéseket 2004. szeptember 18-án Budapesten a HM Mûvelõdési
Ház színháztermében (Stefánia út 34.) a Politikai Elítéltek Közösségének köz-
gyûlésén Vitéz Fehérváry István, a PEK elnöke adja át. Sarusi Mihály
munkásságát, Bálint Sándor nemzeti múltunk ápolásáért végzett tevékeny-
ségét az adományozott kitüntetéssel ismeri el az 1945-1956 Közötti Magyar
Politikai Elítéltek Közössége. Köszönet szép és nemes szándékukért. 

Vitéz Tolner István
a PEK ügyvezetõ tanácsának tagja
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Meghívás egy zarándoklatra
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és

terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” Mt. 11. 28.

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
Szept. 2. csüt. 15 h Klubdélután, újra együtt. Beszámolók, tervezgetések.
Szept. 9. csüt. 15 h Séta Almádiban az Öreghegyen.
Szept. 16. csüt. 14.30-kor busszal Füredre, séta a mólón.
Szept. 23. csüt. 18 h Közös program a Mûvészetbarátokkal.
Szept. 30. csüt. 14.45-kor busszal Káptalanfüredre, séta a Köcsi-tónál
Okt. 7. csüt. 15 h Klubdélután. Legkedvesebb könyveit és íróját ismerteti Toman
Károlyné Erzsike.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk.

A vezetõség nevében Fürtösné Erzsi ny. tanító

„Habemus kaplan!”
Az eredményesen végzõdõ pápaválasztó konklávék végén õsidõktõl fogva

így jelenti be a világnak a rangidõs bíboros a nagy hírt: „Annuntio vobis gaudi-
um magnum: habemus papam!” („Nagy örömet hirdetek nektek: van
pápánk!”)

Ezen örömteli szavakat kölcsönözve jelentem be Balatonalmádi híveinek:
habemus kaplan – van káplánunk! Nyolc év után ismét. Régóta várt pillanat.
Az Ég a megmondhatója, hányszor kérdezték meg tõlem az elmúlt években,
hogy nem kapok-e segítséget; s hányszor válaszoltam így: remény sincs rá,
hiszen Almádinál nagyobb helyekre sem jut. Ez az év azonban rendkívüli
„aratást” hozott fõegyházmegyénkben. Érsek atyánk kilenc diakónust szen-
telhetett fel áldozópappá az Úr szolgálatára, köztük Árus-Kovács Gábort, akit
aztán augusztus 15-i hatállyal nevezett ki káplánnak plébániánkra. 

Gábor atyát, fõként a templomba járóknak, nem kell bemutatni, hiszen
január elsejétõl itt töltötte lelkipásztori gyakorlatát. Derûs, közvetlen stílusát,
humorát tapasztalva igen sokan megszerették. Kérek továbbra is mindenkit,
fogadják õt jó szívvel szeretettel, és bizalommal forduljanak hozzá, vegyék
igénybe bátran szolgálatát. Kedves Gábor atya! Isten hozott, Isten tartson meg
nekünk sokáig!

János atya
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

SZEPTEMBERI PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK

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!

Szeptember 3. péntek 16 óra
FELÚJÍTOTT HORGÁSZKIKÖTÕ ÁTADÁSA

Átadja: Pál Béla, politikai államtitkár
Helyszín: Balatonalmádi - Horgásztanya
Információ: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület – Tel: 439-174

Szeptember 3. péntek 18 óra
NYÁRESTI SZERENÁD – TÁROGATÓ MUZSIKA

Helyszín: Öregpark – Zenepavilon (Esõhelyszín: Pannónia Kulturális Központ
nagyterme). A részvétel díjtalan!

Szeptember 5. vasárnap 18 óra
NÉZÕPONT - IV. FINN-MAGYAR ALKOTÓTÁBOR KIÁLLÍTÁSA

Helyszín: Városháza – Padlásgaléria
A kiállítást megnyitja:
Pekka Kujasalo, Finnország magyarországi nagykövete
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke
A kiállítás megtekinthetõ szeptember 30-ig, hétköznap 10-18 óráig.

Szeptember 7. kedd 17 óra
KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme
Szeptember 9. csütörtök 20 óra

EMLÉKEZZ RÁM! - ZENÉS-MÛSOROS EST A KOKTÉL RT ZENEKARRAL

MÁTÉ PÉTER HALÁLÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZVE

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme. Belépõ: 500 Ft
Szeptember 10. péntek 18 óra

SOKSZEMSZÖG - AZ ALMÁDI FOTÓKÖR KIÁLLÍTÁSA

Helyszín: Pannónia Kulturális Központ elõcsarnoka
A kiállítást megnyitja: Schildmayer Ferenc, Balatonalmádi város alpolgármestere
Klarinéton közremûködik Barta János.
A kiállítás megtekinthetõ október 11-ig az intézmény nyitvatartási idejében.

Szeptember 11. szombat 14 órától
SZÜRETI FELVONULÁS VÖRÖSBERÉNYBEN

Gyülekezõ a Vörösberényi Iskola elõtt!
Útvonal: Thököli utca – Veszprémi út –  Erkel F. utca – Köztársaság utca – Bartók B.
utca – Madách tér – Madách utca – Malomvölgyi utca – Laposa D. utca – Templom
tér – Veszprémi út – Baross G. utca – Petõfi S. utca – Városháza tér – Széchenyi
sétány – Hétvezér utca – Noszlopy utca – Fórum parkoló – Rozmaring utca – Árpád
utca – Veszprémi út – Vörösberényi iskola.

Mûsor: a Templom téren, a Városháza téren, és a Fórum parkolóban.
19 ÓRÁTÓL A VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZBAN SZÜRETI BÁL.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Vörösberényi Polgári Olvasókör és a 
Fábián József Kertbarát Kör.

Szeptember 17. péntek 19 óra
ÖRKÉNYSÉGEK - GROTESZK IRODALMI MÛSOR A MAGYAR DRÁMA NAPJA ALKALMÁBÓL

Rendhagyó irodalomóra felsõ tagozatosoknak, gimnazistáknak, felnõtteknek,
idõseknek és fiataloknak egyaránt!
Elõadja a Szabad Ötletek Színházának társulata.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme
Belépõ: 300 Ft – „Cimboráknak” a belépés díjtalan!

Szeptember 23. csütörtök 18 óra
MÛVÉSZETBARÁTOK EGYESÜLETÉNEK PROGRAMJA - KISS GYÖRGY ELÕADÓMÛVÉSZ MÛSORA

Helyszín: Kósa György Városi Zeneiskola nagyterme. A belépés díjtalan!
Szeptember 25. szombat 9 órától

EGÉSZSÉGNAP

Szervezõ: SANKI Magyarországi Egészségmegõrzõ Tudományos Egyesület bala-
tonalmádi csoportja és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei

ÚJ TANFOLYAMOK ÉS SZAKKÖRÖK!

Pirát Makett Klub
Várunk minden érdeklõdõt korosztálytól függetlenül!
Minden hónap elsõ péntekén 17-20 óráig a Pannónia Kulturális Központ 5-ös klub-
szobájában!
Elsõ idõpont: 2004. szeptember 3. péntek 17 óra
NÉMET NYELVTANFOLYAM

A Pannónia Kulturális Központban a Déé Nyelviskola (ÁFSZ szám: 19-0133-04) 
német nyelvtanfolyamokat indít az alábbi kategóriákban:
Német alapfok 800 Ft/tanóra (45 perc)
Német középfok 1000 Ft/tanóra (45 perc)
Német gazdasági és turisztikai nyelvismeret 1000 Ft/tanóra (45 perc)
Az órákat a Balatonalmádiban élõ Andreas Thimm, német származású nyelvtanár
tar tja kizárólag német nyelven a leghatékonyabb módszerekkel, kiscsoportos
foglalkozásokban. Csoportlétszám: 8-10 fõ
A tanfolyamok kezdésének várható ideje: 2004. szeptember 20. hétfõ
Szintfelmérés és beiratkozás ideje: 2004. szeptember 15-17. 16-19 óra.
Érdeklõdni: PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ELÉRHETÕSÉGEIN

és
ANDEAS THIMM-NÉL:
Fax:     88/433-289
E-mail: thimm_andreas@web.de

��������	�
®

2004. augusztus 8-án nagysikerû egészségnapot szerveztünk Balatonalmá-
diban, a Wesselényi strandon. A helyszínt a tervezett szûrõvizsgálatok megvá-
lasztása indokolta, mert a rosszindulatú bõrelváltozások számának emelkedése
és egyre fiatalabb életkorban való megjelenése sürgeti a lakosság széleskörû és
szakszerû tájékoztatását, valamint lehetõség szerint szûrõvizsgálatát. 

Programunkkal így a legéletszerûbb helyszínen kívántuk felhívni a stran-
dolók figyelmét például a túlzott napozás késõbbi következményeire, a
napfényártalmak elleni védekezés fontosságára és lehetõségeire, a vízparti
napozás rizikóira, illetve azokra az okokra, amikor feltétlenül szakember
segítségére van szükség. Természetesen négyszemközti beszélgetésre nyílt
lehetõsége minden érdekeltnek.

A gyógytornász által vezetett vidám családi programok szinte kínálták a
gyerekek tartáshibáinak, gerincproblémáinak korai felismerését, illetve
ortopédiai vizsgálatát. A megfelelõ torna megtanítása – megtanulása játékos
formában történt. (pl.: lúdtalp torna)

Munkánkat fõként az egyéni és kiscsoportos egészségnevelési mód-
szerekkel kívántuk hatékonyabbá tenni.

ÁNTSZ Balatonfüred Városi Intézete
Várszegi Judit, Szentesiné Gergely Mária

„Szövetségben az egészségért!”
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

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

Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Tipográfia: Kiss Csaba

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

Szerkeszti a Szerkesztôbizottság:
Czuczor Sándor, Sarusi Mihály,

Schildmayer Ferenc, Vincze Eszter

Felelõs szerkesztõ: Sarusi Mihály

A következõ számunk lapzártája: szeptember 26.

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

Bútorokat, kiegészítõket bizományba átveszünk.
Ebédlõ szekrénysor 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

APRÓHIRDETÉS
BÁLÁS RUHA VÁSÁR,

MINDEN NYÁRI RUHA 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL!!!
Balatonalmádi, Baross G. u. 31. (Orvosi rendelõvel szemben.)

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Szeptemberi program
Szeptember 23-án, csütörtökön 18 órától a Kósa György Zeneiskolában

Kiss György elõadómûvész
mûsorát élvezhetjük. Utána baráti beszélgetésre nyílik alkalmunk,

amihez aprósüteményt és üdítõt kínálunk.
Végül a jelenlévõk között kisorsolunk egy 46x25 cm-es, mûvészi képet.

Számítunk Tagtársainkra, a Nyugdíjas Pedagógusokra, és 
minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Láng Miklós

Tizennyolc csapat vett részt a 12. alkalommal megtartott Nike-Dreher-
Neptun Kupa lábtenisz versenyen, amelynek augusztus 21-22-én Almádiban
a Neptun-strand adott helyet. 18 csoport indult, az elsõ hat helyezettet díjazták.
A 2-3 fõs díjazott csapatokat az alábbiak alkották:
1. Vincze Zoltán - Szekszárd; Hegedûs Péter - Szekszárd
2. Kovács Lóránt - Budapest; Pintér Balázs - Budapest
3. Szigeti Béla - Szolnok; Fehér Norbert - Szolnok
4. Kiss Csaba - Szombathely; Bokor Sándor - Szombathely
5. Szentesi Sándor - Miskolc; Kerékgyártó Tamás - Miskolc
6. Fazekas Attila - Szolnok; Kántor István - Szolnok; Éles József - Balatonalmádi

Horváth Mihály, szervezõ

Lábtenisz-verseny a Neptun-strandon

Köszönetnyilvánítás

A Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör köszönetét fejezi ki mind-

azoknak, akik a július 31-i Káposztáskertek Ünnepe megvalósításához

hozzájárultak anyagi támogatással, tevékeny munkával, jó tanácsokkal,

mûvészi közremûködéssel. Dr. Kardos Józsefné

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 2004.
Szeptember havi-október eleji programja

Szeptember 8-án  Klubnap 17 órától, kártya sakk, kötetlen beszélgetések
11-én  SZÜRETI FELVONULÁS
15-én  Klubnap 17 órától, kártya sakk, kötetlen beszélgetések
22-én  VEZETÕSÉGI ÜLÉS 16 órától, Klubnap 17 órától
29-én  ZENÉS SZÜLETÉSNAPI VACSORA 17 órától
Részvételi díj 500 Ft, Jelentkezés minden szerdán 
Schovhauzer Ferencné Zsuzsánál.
Születésnapok: július, augusztus, szeptember havi

Október 6-án    Koszorúzás. Klubnap 17 órától kártya, sakk stb.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetõsége köszönetét fejezi ki a
Vörösberényi Népdalkör és a Vörösberényi Néptánc csoport tagjainak az
Almádi Napok, a Káposztáskertek és a Borhét rendezvényeken nyújtott tel-
jesítményükért. Kívánunk számukra jó egészséget, sok sikeres fellépést és
boldog nyugdíjas éveket.
A vezetõség nevében

Boros Gyula elnök

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




