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TENISZPÁLYÁK ALMÁDIBAN
Almádi történetének ismert sportvonatkozásai a XIX. század utolsó

negyedére nyúlnak vissza. Különbözõ sportágakat, illetve azok ren-
dezvényeit ismerhetjük meg a korabeli újságok híradásaiból. Ezek a
következõk voltak: gömblövészet, atlétika, vízi sportok, kerékpározás és
végül a legjelentõsebb a tenisz volt. Közülük ma leginkább a tenisz ismert,
amelyrõl elsõ ízben, egy 1896-ban írt levélben, valamint egy 1898. évi
újsághírben találhatunk adatot.

E rövid bevezetés után nézzük meg, hol voltak Almádiban a teniszpályák.
Az 1900-ban megjelent Lóczy-féle térkép szerint, a mai rendõrkapitányság és
a szomszédos épületek helyén volt két pálya. Errõl 1905 körül képes le-
velezõlap is megjelent. Az 1920-as évek második felében épült Pannónia
Otthon mellett, a mai városháza elõtti téren is volt két pálya. Az 1928-ban

kiadott Balatonalmádi térkép mindkét helyen T betûvel jelöli ezeket. Az 1930-
as évek elején kiépült teniszpályák az állomással szemben levõ területen,
megközelítõen a maiak helyén voltak. Egy 1933. évi Almádit népszerûsítõ
kiadvány hat „remek vörös salakos” pályát említ, ahol épület is állt a
teniszezõk rendelkezésére. (Az Új Almádi Újság 1996. évi VI. számában
jelent meg ismertetés a tenisz almádi történetérõl.)

Schildmayer Ferenc

1900. évi térkép részlete

1928. évi térkép részlete a teniszpályákkal

Teniszpályák képe az 1930-as években

1899-ben készült amatõr fénykép, amelyen korabeli öltözékben láthatók a
teniszezõk.

1905 körül kiadott képes levelezõlap
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Szeptember elsején 271 tanuló kezdte meg az új tanévet iskolánkban,
köztük 26 elsõ osztályos elõször lépte át az iskola küszöbét. A tanévet 12
tanulócsoporttal, 3 napközis csoporttal és 3 gyógytestnevelõ csoporttal
kezdtük.

A nyár folyamán sok minden történt: a képviselõ-testület Fábián
Lászlót újabb 5 évre megbízta az iskola vezetésével, az iskola eddigi igaz-
gató-helyettese – Halmay György – Veszprémben folytatja pályafutását,
a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola igazgatójaként. 

Az igazgató-helyettesi feladatokat iskolánkban szeptember elsejétõl
Sári Gyuláné (Tarsó Ildikó) látja el. Új kollégaként Nyerges Eszter angol-
történelem szakos tanárnõ kapcsolódott be tantestületünk munkájába. A
szakos ellátottság ebben a tanévben is teljes.

Hónapokig tartó munka elõzte meg a nyáron jóváhagyott minõség-
irányítási program kidolgozását, és a pedagógiai program felülvizsgálatát.
A két dokumentum az iskola életének szabályozásában, a belsõ folyama-
tok rendszerbe foglalásában, illetve a tartalmi kérdésekben szabályozza a
szakmai tevékenységeket. A pedagógiai program kibõvítése a
közeljövõben a felsõ tagozatos tantervek átdolgozásával folytatódik.
Jelenleg a házirend és a szervezeti és mûködési szabályzat átdolgozása ad
munkát a tantestületnek. 

A kisebb javítások, festések mellett, a nyári szünet idején kezdõdött
nagyobb karbantartások – a sportpálya kerítésének felújítása, fûtõtestek
elzáró-szelepeinek cseréje – befejezõdött. 

A 2004-2005-ös tanévre is sok feladat körvonalazódott az iskola éves
munkatervében, a jó hagyományok megõrzése mellett elsõsorban a
tanórai fegyelem területén szeretnénk elõre lépni. E tanévben is sor kerül
a hagyományos iskolai rendezvényekre (megemlékezések, ünnepélyek,
farsang, kulturális bemutatók), szervezünk iskolán kívüli programokat
(színház és hangverseny látogatás), sportversenyeket, és továbbra is részt
szeretnénk venni a városi gyermekrendezvényeken. 

Október végén megemlékezünk iskolánk 100 esztendõs fennállásáról
(az Óvári úti régi iskola falán helyezünk el emléktáblát), amely eseményre
ezúton is meghívjuk a volt növendékeket, érdeklõdõket. 

Fábián László, igazgató 

Györgyi Dénes Általános Iskola

Tanévkezdés a Vörösberényi Általános Iskolában
Az összevont, új intézményben 16 tanulócsoportban 296 diák kezdte meg a

tanévet. Örömünkre szolgál, hogy zökkenõmentesen halad a két tanulói közösség
összecsiszolódása. A tanulók különösebb probléma nélkül elfogadták az új
helyzetet, keresik egymás társaságát, barátságok alakulnak.

A nyári szünidõ alatt iskolánk megszépült, megtörténtek a szükséges felújítá-
sok, átalakítások. Megújult a tornaterem és a már meglévõ mellett egy újabb, kor-
szerû informatika terem került kialakításra szélessávú internet hozzáféréssel. Szin-
tén a nyár folyamán elkészült az iskola szaktantermi hálózata is, így a felsõ tagoza-
ton az oktatás már szaktantermi rendszerben zajlik. Tantermeink taneszközökkel
jól ellátottak. A könyvtár új helyen, kibõvült állománnyal várja a diákokat.

Az idei tanévtõl a diákönkormányzat szervezésében és irányítása alatt
bevezetésre került a tanulói ügyeleti hálózat és a teremfelelõsi rendszer a rongálá-
sok elkerülése, valamint épületünk állapotának megvédése érdekében. Saját
környezetünk tisztaságára ügyelve javasoltuk a váltócipõ használatát is. Iskolánk
tágabb környezetét is igyekszünk rendben tartani, ezért megszerveztük a
Mandulás és az iskola fõbejáratát a Thököly úttal összekötõ járda tisztítását,
gyomtalanítását. A diákokat érintõ aktuális problémák megbeszélésére, iskolai
programjaink ismertetésére havonta, iskolagyûlésen kerül sor. Ugyanezen a fóru-
mon értékeljük a diákügyeleti munkát is. Új színfoltként jelent meg iskolánkban
az iskolabüfé és a dallamcsengõ.

Iskolánk valamennyi osztálya tanul idegen nyelvet, tovább folyik az angol
nyelv emelt szinten történõ oktatása, és igény szerint a tanulók a német nyelvet is
elsajátíthatják. Nemcsak a nyelvi, hanem a testnevelés és az informatika tanórák
is csoportbontásban zajlanak. A tanulók képességfejlesztõ foglalkozásokon vehet-
nek részt és emellett különbözõ szakkörökön (anyanyelvi, informatika, kézmûves,
matematika, színjátszó, tömegsport) bõvíthetik tudásukat, ismereteiket.

Célunk, hogy a két korábbi iskola hagyományait, értékeit megõrizve aktív, tar-
talmas és jó hangulatú diákélet alakuljon ki iskolánkban.

Zsapka Andrea, diákönkormányzatot segítõ pedagógus

Lehet, hogy nem ilyen az igazi szenzáció, ám remek dolog annyi bizonyos,
hogy 107 kisebb-nagyobb mosolygós, kíváncsi nebulóval megkezdte “zenebonás”
tevékenységét a balatonalmádi Kósa György Városi Zeneiskola.

Úgy tûnik, a 2004-2005-ös tanév sem az unalom jegyében fog lezajlani a
muzsika apró birodalmában. A csemeték jó része valami mást keres és talál(!) itt,
mint amit az alma máter adni tud. A kis “gólyák” máris azon mesterkednek, hogy
mielõbb szép szóra bírják a nélkülük némaságra ítélt zeneszerszámokat. Az
“öregebbje” kezdetben komótosan idézgette a nyári szünetben kissé kifakult
tudományát, majd feleszmélve szaporázni kezdte a tempót, hiszen annyi érdekes,
értékes hallgatni- és játszanivaló vár még rájuk, hogy csak gyõzzék szabadidõvel,
energiával!

Itt van mindjárt október 11-én egy érdekesnek ígérkezõ hangverseny, melyen
iskolánk névadójának mûvészfia, Kósa Gábor is muzsikál nekünk. Az Operaház
elõadásainak látogatását máris szervezi az igazgató Gabi néni… Havi rendsze-
rességgel “házi hangversenyek” zajlanak nálunk, melyeknek az a célja, hogy a
zenészpalánták túlzott lámpaláza fokozatosan csökkenjen. Akik viszont szívesen áll-
nak a pódiumra, akár “idegenben” is, õket várják a színvonalas megyei versenyek,
melyek rengeteg tanulságul szolgálnak minden ifjú muzsikusnak.

De nem csak a hangszerjáték, hanem a szolfézs is versengés tárgya lesz ismét
a dalos ajkúaknak, akárcsak az elmúlt tanévben. Arról már nem is beszélve, hogy
a Hungaroton - Hang - Játék zenei vetélkedõ megyei döntõjén a mi ügyes
növendékeinknek szurkolhatunk hamarosan Tapolcán. Áprilisban a közös
muzsikálást kedvelõ gyerekeket invitáljuk hozzánk a Balaton-parti Zeneiskolák
Kamarazenei Találkozójára, immár a 12. alkalommal.

Iskolánk természetesen ismét helyet biztosít egy-egy szép kiállításnak. Mivel azt
szeretnénk, ha a kis zenebarátok nem csupán lelkes csodálók, hanem maguk is
alkotók lennének, rajzpályázatot hirdettünk számukra. A muzsika világát idézõ
képeik bizonyára állandó díszei lesznek a zeneiskola folyosójának.

Mi újság az iskolában? Muzsikálunk! A muzsika “kikapcsolódás”, “nyugalom”,
“szórakozás”, “JÁTÉK” - állítják a hozzáértõk, a gyerekek. Igazuk lehet!

Nagyné Sárfi Gabriella, tanár

Mi újság a zeneiskolában?

Gimnázium -  jó bornak is kell a cégér
A Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégium 337 tanulóval,

42 tanárral és 31 technikai dolgozóval kezdte meg a 2004-2005. tanévet.
Szeptember 1-e elõtt intenzív értekezletekkel kezdte el a felkészülést a
tantestület, hangulatos Gólyatáborral a 9. évfolyamos tanulók és alapos
rendcsinálással a technikai dolgozók. Rá is fért mindez az immár 15-éves
épületre, bár a tetõszigetelést még mindig nem tudtuk megoldani, ami az
õszi esõ elõtt nem túl bíztató elõjel...

Kilenc pontban foglaltuk össze a tanév fõbb feladatait. 1. Az iskola
további népszerûsítése, reklámozása rendezvényekkel és ismertetõkkel,
nyílt napok rendezésével a felvételi túljelentkezés megõrzése céljából. 2.
Az újonnan beiratkozott tanulóink számára ettõl az évtõl kezdve nem
Csopakon, hanem helyben szervezünk Gólyatábort. 3. Az intézmény
szerves részét képezõ kollégiumi pedagógiai programot elfogadtuk és az
ügyeleti rendszer átdolgozását már tavaly végrehajtottuk. A kollégiumi
tantárgyakat és témaköröket az idei tanévben tartalommal kívánjuk
megtölteni, a fejlesztési feladatokat és a hatékonyságot pedig a
minõségfejlesztési program alapján kell megvalósítanunk. 4. A helyi
tanterv megújítása és a tantestület felkészülése a kétszintû érettségire
központi, megyei és munkaközösségi szinten megtörtént. Az idei
tanévben a diákokkal kell minden részletre kiterjedõen megismertetnünk
és a menet közbeni problémákat megoldanunk - hiszen az öt évfolyamos
középiskolákban csak jövõre lesz ilyen érettségi. 5. Belsõ információ-
áramlást az iskolai faliújságok újjászervezésével, valamint hetenkénti
igazgatói tájékoztatóval is elõsegíthetjük. 6. Új alapokra kell helyeznünk
a belsõ ellenõrzést és folyamatos visszacsatolással kell feltárnunk a ren-
delkezésre álló belsõ tartalékokat. 7. Szakdolgozatok, felmérések és Ph.D.
disszertációk tömkelege készült el intézményünkrõl az elmúlt évek
folyamán, amelyekhez továbbra is minden segítséget megadunk,
különösen akkor, ha volt diákjaink, kollégáink, illetve itt gyakorló tanár-
jelöltek készítik. Ezeknek a mûveknek azonban egy példányát iskolai
könyvtárunkban el kell helyezni. 8. A nyári hasznosítás nem szezonális,
sõt nem is egy évre terjedõ tevékenység. A hazai turizmus elõbb-utóbb
bekövetkezõ fellendülésével jobban kell támaszkodnunk a helyi, kistérsé-
gi és megyei kapcsolatokra, valamint a kölcsönös biztosítékok
elõteremtésére. 9. Testvér-kapcsolatok új alapokra való helyezése
kétoldali megállapodásokkal mind a régi, mind pedig az új testvér
intézményekkel. Az eltávozott kollégák munkáját megköszönve üdvözöl-
tem az újonnan jött munkatársakat, emlékeztetve mindenkit az iskola
zászlójára hímzett Széchenyi idézetre: "Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen."

Czuczor Sándor, igazgató

TAGTOBORZÁS BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARÁBA!

LEGYÉL DALOSTÁRSUNK!
A Vegyeskar kapuja nyitva áll mindazok számára, akik kedvet és tehetséget

éreznek a kórusmunka iránt.
Az énekkar 1990-ben alakult 22 fõvel, Szelényi Pál karnagy vezetésével.
1997. óta Demel Eszter karnagy irányításával (heti 2 próbával és évi 4-5 szerep-

léssel) mûködik az együttes. Jelenlegi létszáma: 37 fõ.
A kórus közel 15 éves fennállása alatt jelentõs tényezõjévé vált városunk kul-

turális életének. Öröm és megtiszteltetés az együttes tagjának lenni.
Jelentkezni lehet hétfõn és szerdán 18-20 óra között, a Pannónia Kulturális

Központban (Balatonalmádi, Városháza tér 4.) Demel Eszter karnagynál.
Bukvai Károly, kórustitkár
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Törvény szerinti kötelezett-
ségünket teljesítettük a hónap
utolsó hétfõjén megtartott köz-
meghallgatással, ahol a kör-
nyezeti állapotról szóló tájékoz-
tató után lehetõséget biztosítot-
tunk az érdeklõdõ résztvevõknek
közérdekû kérdések, javaslatok
megtételére közvetlenül a kép-
viselõ-testület tagjaihoz. Egy
évtizede, mióta résztvevõje és
szereplõje vagyok e fórumnak,
megítélésem szerint most történt
meg elõször, hogy valóban közü-
gyeinkrõl tettek fel kérdéseket és
nyilvánítottak véleményt a jelen-
lévõk. Az elhangzott kritizáló és
bíráló megjegyzések sem voltak
személyeskedõek, és durvák –
mint azt korábban többször is
megéltük.

Lakókörnyezetünk megíté-
lését döntõen befolyásolja a hul-
ladékelszállítási, közterületi,
parkgondozási feladatokat ellátó
szervezet munkájának minõ-
sége.

Az elmúlt hónapokban a
Kommunális Kft. ügyvezetõjé-
nek egészségügyi okokkal indo-
kolt lemondása után a társaság –
a Felügyelõ Bizottság kezdemé-
nyezésére – rendkívüli tag-
gyûlést tartott. A könyvvizsgáló
vezetõi levele is megerõsítette,
hogy az I. félévi eredmény  (nem
auditált) 17 millió Ft veszteség.
A tulajdonosok december végéig
bízták meg az új ügyvezetõket,
hogy tárják fel a valós helyzetet,
tegyenek javaslatot a további
mûködésre.

Be kell látnunk, amit a köz-
meghallgatáson is elmondtam:
rossz döntést hoztunk az elõzõ
ciklusban, amikor Kerényi  pol-
gármester úr szándéka ellenére
létrehoztuk a jelenlegi tulaj-
donosi struktúrájú társaságot.
Hiába az önkormányzati többsé-
gi tulajdon, a fontosabb dön-
tésekben 100%-os szavazati
arány szükséges a társasági szer-
zõdés szerint. Konszenzusra va-
gyunk ítélve, melyet az ellentétes
érdekek miatt nehéz lesz létre-
hozni. Keressük a település
számára legjobb, a tulajdonostár-
sak számára is elfogadható meg-
oldást. 

Balatonalmádi, 2004. október 3.

Pandur Ferenc
polgármester 

Néhány sor
az 23. hónapról
a Városházán

2004. szeptember

Önkormányzati hírek
A szeptember 30-i önkormányzati képviselõ-testületi ülésen

napirend elõtt több képviselõ fölvetésére szóba került, hogy a város
közútjainak egy részét a tél kártételei óta sem sikerült legalább kátyúzás-
sal megjavítani. Polgármesterünk, Pandur Ferenc kifejtette, hogy mivel
a városnak nincs tartaléka, ragaszkodni kell a költségvetéshez, így az idén
útfelújításra szánt összegnél többet Almádi nem költhet el.

Ezt követõen az elmúlt hónap eseményeit taglalta a polgármester szó-
beli beszámolója. Mint Pandur Ferenc elmondta, szeptember 22-i rend-
kívüli zárt ülésén a képviselõ-testület fegyelmi tanácsként úgy határozott,
hogy elbocsátja állásából Tari Tibort, a Pannónia igazgatóját.

A képviselõ-testület korábbi határozatainak végrehajtását áttekintõ
elõterjesztés vitájában elhangzott, hogy föl kellene kutatni a piac kor-
szerûsítéséhez szükséges pénzösszeget biztosító pályázati lehetõséget,
mert e nélkül a város nem képes a törvény által elõírt követelményeknek
megfelelõ heti piac kialakítására. 

A város a képviselõk határozata értelmében a sportpályákat, sport-
létesítményeket az egyesületek számára 2007. végéig ingyen bocsátja ren-
delkezésre, a BSC képviselõje, Kiss Tibor viszont bejelentette, hogy szá-
mukra csak a hosszabb távú ingyenes bérleti szerzõdés elfogadható. Így –
ha csak másképp nem dönt a sportkör - év végével az önkormányzatnak kell
biztosítania a tóparti sportpálya mûködtetését. A testület a Balatonalmádi
Sportegyesületnek a Véghely Dezsõ utcai sporttelepet és az Öregfiúk szak-
osztály ugyanott lévõ klubját, a Tennis-Clubnak a teniszpályákat és a stran-
don lévõ klubot, a Hercules SE-nek a Damjanich utcai sportszállót és a

budatavai sporttelepet három évre adja át ingyenes használatra. A határozat
részeként a testület megvizsgáltatja, mekkora adó-teherrel jár ez az ingat-
lan-hasznosítás, ugyanis az APEH áfa-fizetésre kötelezi a várost a sportcélú
ingatlanok térítésmentes használatba adása esetén is.

Az almádi önkormányzat a Váci Mihály Általános Iskola meg-
szûnésével kapcsolatban  úgy határozott, hogy a jogutód vörösberényi isko-
la számára 28 millió forint kiadási elõirányzatot biztosít, a bevételt pedig
1,8 millió forinttal megemeli. A Váci Iskola tárgyi eszközei – gépek, beren-
dezések, fölszerelések, szemléltetõ eszközök – java része Vörösberénybe
került. Mint Németh Béla igazgató az ülésen elmondta, remélhetõleg elég
lesz a nekik biztosított pénz az összevont iskola számára. A vörösberényi
tanintézetben az egyesítéssel megnõtt a diákok és a tanulócsoportok száma,
valamint a tantestület. Több tantermet teljesen föl kellett újítani s helyre-
hozták a tornatermet is. A néhány éve megépített fûtési rendszert ezután
kell használhatóvá tenniük, hogy egyetlen helyiségben sem kelljen nagy-
kabátban tanulni s tanítani.

A testület döntött arról is, hogy a törvény elõírásainak megfelelõen
városunkban is talajterhelési díjat kell fizetniük azoknak a háztartásoknak,
amelyeknek biztosított a csatorna-hálózatra való csatlakozás lehetõsége,
ám ezzel nem élnek. A vízszolgáltató adatai szerint városunkban 278 víz-
fogyasztó nem csatlakozott az utcájában meglévõ közcsatornára.

S. M.

Tájékoztató a lakókörnyezetünk állapotáról
A környezet-állapot javítása jelentõs pénzeszközöket igénylõ

fejlesztésekkel, továbbá kevésbé költséges, de nagy figyelmet, fegyelmet
igénylõ környezettudatos magatartással valósulhat meg. Már a költségvetési
koncepció elfogadása során nyilvánvalóvá vált, hogy a 2004. év nem a
fejlesztések éve lesz. 

A korábbi évek százmilliós intézményfejlesztései (Vörösberényi
Általános Iskola, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár) után a 2004.
évi költségvetésben csak a Györgyi Dénes Általános Iskola tornater-
mének a kivitelezési költség egyhetedét tudta – pályázati sajáterõként biz-
tosítani – az önkormányzat. Kedvezõ feltételekkel rendelkezõ pályázat
hiányában nem is kezdõdhetett meg a beruházás. 

Az ugyancsak százmilliós költségû Wesselényi strandrekonstrukció elsõ
ütemének befejezése után pénzügyi fedezet hiányában nem lehetett megkezdeni
a hasonló nagyságrendû fedezetet igénylõ második ütemet. Ugyanezen okból
szóba sem kerülhetett a Budatavai strand rekonstrukciója, pedig használati és
településképi szempontból nagyon is indokolt lenne. 

Ez évben a strandok üzemeltetésével – a lejárt strandüzemeltetési
szerzõdések megújítása helyett – a polgármesteri hivatalt bízta meg az
önkormányzat. Az üzemeltetési feltételek megteremtése és a meglehetõsen
leromlott állagú strandok vonzóbbá tételére több milliót fordított az önkor-
mányzat. Sajnálatos, hogy a strandok forgalomcsökkenése miatt nem si-
került a tervezett mértékû bevételt elérni. 

Két éves késedelemmel ugyan, de még a strandszezont megelõzõen –
pályázatokon elnyert vissza nem térítendõ támogatások igénybevételével –
elkészült a Budatava strand mederhomokozása. Már készül a
Káptalanfüredi és a Wesselényi strand mederhomokozási terve, remélve,
hogy a jövõ évben folytatódhat a környezeti állapot és a strandolási
feltételeket egyaránt javító mederhomokozás. 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen a költségvetésben egy
önkormányzati gyûjtõút felújításának pénzügyi fedezetét tudta megterem-
teni az önkormányzat. Ez évben a jelentõs forgalmú Noszlopy utca –
Hétvezér utca felújítása valósult meg a Balaton Fejlesztési Tanácstól el-
nyert vissza nem térítendõ támogatás felhasználásával. 

Ez évben is folytatódik az önerõs útépítés, amely a közlekedési
környezetszennyezés – elsõdlegesen porszennyezõdés – csökkentésén túl a
lakosság komfortérzetét és a város turisztikai vonzerejét javítja.

A költségvetés szûkössége ellenére számos terv elkészítésére biztosított
fedezetett a képviselõ-testület. A településkép javítását, a környezeti károk
csökkentését, a lakosság életfeltételeinek javítását jelentõ és a város tu-
risztikai esélyeit növelõ beruházások terveit annak érdekében készítteti az
önkormányzat, hogy a fejlesztések megvalósításához ma már elenged-
hetetlen vissza nem térítendõ támogatásokra tudjon pályázni. 

Terv készült az Öregpark felújítására, beleértve a korábbi bazársor
(gombák) korszerûsítését is. Elsõdlegesen településkép-javító beruházás
lesz a Baross Gábor utca alsó szakaszának felújítása és az Ady Endre u.
2. szám elõtti tér rendezése. Elkészült az igen rossz állagú Kálvin utca
útfenntartási terve, készül a Veszprémi úti járda és a felhagyott töltés
nyomvonalán építendõ kerékpárút terve. 

A közeljövõ legnagyobb környezetvédelmi beruházása a több mint
félmilliárd forintos szennyvízcsatorna-hálózat bõvítés. A 14 km-es ge-
rincvezeték további 840 ingatlan bekötését teszi lehetõvé. A beruházáshoz
elnyert 310 millió forintos vissza nem térítendõ támogatáshoz az ingatlantu-
lajdonosoknak érdekeltségi egységenként 200 ezer forintos hozzájárulást kell
fizetni kedvezményes kamatozású hitel törlesztéseként 5-8 év alatt. 

A megépült szennyvízcsatornára történõ rákötés a Balaton-törvény
alapján kötelezõ. A rákötést az azt szorgalmazó szolgáltatón és polgármes-
teri hivatalon túl a törvényben megállapított és helyi önkormányzati ren-
deletben szabályozott talajterhelési díj is ösztönzi.

Szintén jelentõs környezetvédelmi beruházás lesz a felhagyott hul-
ladéklerakó rekultivácója, amely terveink szerint Európai Uniós (ISPA)
támogatással fog megvalósulni. 

A hulladékgazdálkodást szolgálják és a környezetbarát szelektív hul-
ladékgyûjtés feltételeit teremtik meg a pályázati úton elnyert támogatással

kialakított hulladékszigetek. Alig több mint fél év mûködési tapasztalatai
azt mutatják, hogy az igénybevevõktõl nagyobb fegyelmet, a szolgáltatótól
nagyobb gondosságot igényel a hulladékszigetek használata. 

A törvényi kötelezettség alapján készülõ hulladékgazdálkodási terv a
szelektív hulladékgyûjtés kibõvítését és a zöldhulladék kezelésének
megoldását, azok közszolgáltatás szintû megvalósítását irányozza elõ.
Ennek megvalósításához elengedhetetlen a környezettudatos életmódra
történõ nevelés, amelyet már az óvodákban meg kell kezdeni annak
érdekében, hogy a jövõ generációjának az természetes életformája legyen. 

A település Balaton partmenti fekvésébõl és idegenforgalmi jellegébõl
adódóan van néhány olyan környezeti tényezõ, amely meghatározó jelen-
tõségû. Kiemelt fontossága van a Balaton vízminõségének, amelyrõl
elmondható, hogy ez évben mennyiségileg és minõségileg is megfelelõ volt.
A vízminõség közvetlen hatása a strandoknál jelentkezik, ahol a természetes
állapotváltozáson túl a már említett mederhomokozással és a hínár irtásá-
val segítette az önkormányzat a minõség javulását. 

A biológiai módszeren túl ez évben is megvalósult a kémiai szúnyo-
girtás, amely meglehetõsen durva beavatkozás a természet rendjébe, de a
turisztikai szempontokat is figyelembe véve elkerülhetetlen. 

Az utóbbi években megnövekedett mértékû allergiás megbetegedések
legfõbb oka az allergén hatású növényzet– egyebek mellett a parlagfû – elsza-
porodása. A település külterületén lévõ, zömében kárpótlás útján magántulaj-
donba került termõföldek esetében a talaj és növényvédelmi hatóság, belterületi
elhanyagolt ingatlanok esetében a jegyzõ rendelkezik hatáskörrel a tulaj-
donosok kötelezésére, esetlegesen közérdekû védekezés elrendelésére. A
hatósági intézkedés – az eljárások nehézkes volta miatt nem is széles körben
használt – végsõ eszköz. 

Mindenki örömére szolgálhat a Baross G. út felsõ szakaszának fásítása.
A Húsbolt és a Református templom között – a hagyományokat követve –
gömbakácokat ültettünk, míg a további szakaszon gömbjuhart. A
„négyméteres” sétánya mellett ismét pótoltuk az elpusztult fákat, az ott
szépen díszlõ szomorú fûzzel. 

Feltehetõen a sajnálatos forgalomcsökkenés is hozzájárult ahhoz, hogy
a korábbi évekhez képest kevesebb panaszt kellett kivizsgálni az idegenfor-
galomból adódó – elsõdlegesen vendéglátó tevékenységgel összefüggõ –
zajok miatt. A hatósági eljárások tapasztalata – a Neptun strandon tartott
zenés rendezvények példája -  azt bizonyítja, hogy a tevékenység megtiltása
a leghatékonyabb eszköz a környezetet zavaró zajhatások megszüntetésére. 

A környezeti állapot értékelésénél szólni kell azokról a nem önkor-
mányzati fejlesztésekrõl is, amelyek elsõsorban a városközpont területén – a
befektetõk gazdasági hasznán túl az épített környezet állapotának javítását ered-
ményezik. Esetenként vitatott építészeti megjelenésû, de rendezettségükkel a
városképet javító beruházások a Penny Market élelmiszeráruház építése, a
volt Auróra szálloda átalakítása, a Porció Étterem és a Liget Kávéház
felújítása, bõvítése, a Baross G. utcai részben leégett épület újjáépítése. 

A lakossági tulajdonú ingatlanoknál is tapasztalható igényesség az
épületek és a kert állapotának javítására, sajnálatos, hogy e szándék sok eset-
ben a kerítésen „fennakad”, mert a telek elõtti közterület rendezése, gyomta-
lanítása, takarítása már elmarad. 

Negatív példaként kell megemlíteni néhány korábban megszûnt közin-
tézmény (Nevelõotthon, Közösségi Ház, Napköziotthon….) üresen álló
épületeit és udvarát, amelyeknél a helyi és a megyei önkormányzat új tulaj-
donost keres a fejlesztések megvalósítására. 

Az épített és természeti környezet állapotát jellemzõ pozitív és negatív
jelenségek összességében a lakókörnyezet javulása irányába hatnak. A
lakókörnyezet állapotának javításában egyre nagyobb hangsúlyt kap a
környezettudatos magatartás, az önkormányzat, a gazdálkodó szervezetek
és az állampolgárok részérõl egyaránt. Ehhez kérem Balatonalmádi pol-
gárainak, lakosainak és nyaralótulajdonosainak együttmûködését. 

Pandur Ferenc 
polgármester
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A szezon utáni idõszak jellemzõ
bûncselekmény fajtái újra vissza-
köszöntek. Sajnos továbbra sem indult
be az a kedvezõ folyamat, amelyben
pedig reménykedtünk, hiszen nagyon
sok munkánk, energiánk fekszik benne,
azaz továbbra sem számolhatok be
Önöknek csökkenõ bûnözési adatokról.
Igaz, a bûnözés szerkezete átalakulóban
van, más elkövetési magatartások
jellemzik a mai bûnelkövetést, mint
akár a tavalyi évben. De a bûncselek-
mény fajtákban is erõteljes átalakulás
figyelhetõ meg. Ennek igazolásául a
korábban meghatározó, ma is jellemzõ
bûncselekmény, a betöréses lopás adhat
jó példát. E vagyon elleni bûn-
cselekmény számszerû adatait vizsgál-
va nagyon komoly csökkenést tudunk
regisztrálni. 1999-ben a kapitányság
megalakulásakor ebben az idõszakban
53 betöréses lopásról érkezett bejelen-
tés, 2004-ben mindössze 11 ilyen
eseményrõl kaptunk bejelentést. 

Korábban is foglalkoztam azzal,
hogy az önkormányzatok soha, sem-
miféle engedélyt nem adnak ki úgy-
nevezett házalós kereskedõknek. En-
nek több oka van, de engedjék meg,
hogy az általam fontosnak tartottakról
külön is szóljak. Többször elõfordult
már, hogy ebben megint csak az
idõsebb emberek váltak áldozattá,
amikor becsapták õket: az árut jóval az
értékén felül sózták rá az emberekre,
illetve különbözõ szolgáltatások beígé-
résével csaltak ki jelentõs összegeket a
hiszékenyektõl. Adataink vannak arra,
hogy nagyon sokan terepszemlét is tar-
tanak, tippeket adnak betörõknek arra
vonatkozóan, hogy hova érdemes be-
törni, hol vannak jelentõsebb értékek,
mûkincsek, vagy értékesebb mûszaki
berendezések. Kérem tehát, kezeljék
egy kicsit gyanakvóbban ezeket a áru-
sokat, és a 107-es telefonon szóljanak
be az ügyeletünkre, hiszen biztos, hogy
szabálytalanul végzik ezek az emberek
tevékenységüket. Csak nagyon ritkán
találkoztunk olyanokkal, akik ezt
megélhetésként ûzték. Szinte minden

esetben bebizonyosodott, hogy nep-
perek megbízásából járták a várost. 

Feltûnt városunkban ismét a hamis
pénz. Ezúttal hamis 20.000 Ft-ossal
illetve 1.000 Ft-ossal csapták be az
eladókat. Ez a nyugalmasabb idõszak,
amelyben vagyunk, talán alkalmat ad
arra is, hogy jobban megnézzük, milyen
pénzt fogadunk el. Különös veszélyt
jelent a piac, illetve ha alkalmi árusok-
tól vásárlunk és fogadunk el ilyen cím-
letû bankjegyeket. 3 olyan esetrõl is
kaptunk bejelentést, amikor az ittasság
motiválta az eseményeket, a követ-
kezmény az érintettekkel szemben
garázdaság, illetve rongálás miatt in-
dítottunk eljárást. Többük már több-
szörösen büntetett személy, akik szinte
rendszeresen követnek el ilyen, vagy
hasonló bûncselekményeket. 

Végül szeretném tájékoztatni Önöket
egy olyan eseményrõl, amely városunk
közvéleményét jelentõsen foglalkoztat-
ja. Ami megírható errõl az eseményrõl,
aránylag kevés, hiszen még nagyon a
vizsgálat elején tartunk s ezt a vizsgála-
tot nem kapitányságunk folytatja, hanem
a megyei rendõr-fõkapitányság szakem-
beri végzik, így semmi olyan körül-
mény, tény vagy adat közlése nem lehet-
séges, amely a vizsgálat sikerét esetleg
negatívan befolyásolhatja. A tények
tehát a következõk: szeptember elején a
késõ esti órákban egy helyi lakost, egy
22 éves fiatalembert a Baross Gábor
utcában lövés ért, amely könnyû sérülést
okozott. Sem az eseményt kiváltó okról,
sem arról, hogy honnan származott a lö-
vés, nincs lehetõségem Önöket tájékoz-
tatni. Az elmondható, hogy egy 0,22-es
kaliberû sportfegyverbõl származott a
lövés, amely a lágyrészen hatolt át a
sértett testén. 

Ígérem, hogy amennyiben a vizsgálat
választ ad a kérdésekre, igyekszem Önö-
ket tájékoztatni. Azt azonban leszögezhe-
tem, hogy városunkban nincs semmilyen
(maffia jellegû) leszámolásról, bizonyos
követelések ily módon történõ érvényesí-
tésérõl szó. Grúber Sándor alezredes

rendõrkapitány

Rendõrségi hírek

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi, Wesselényi strand
rekonstrukciójának keretében
felépülõ 2 db 24 m2-es büfé, 1 db
21 m2-es strandcikk divatáru
üzlet 10 évre szóló bérleti jogát.
Részletes pályázati feltételek
5.000,-Ft csekken történõ be-
fizetése ellenében vehetõk át
2004. március 09-tõl a Polgár-
mesteri Hivatal Városgondnok-
sági osztályán (Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.)
Tel.: 88/430-296 Pályázat be-
nyújtásának határideje 2004.
március 23. 12.00 óra.

Felhívás
Balatonalmádi Város Önkor-
mányzata pályázat útján érté-
kesítésre meghirdeti - a Ferenczy
K. u. 6 szám alatti 2522/26 hrsz-ú,
1563 m2 területû építési telket,
valamint - az Ady E. u. 27 sz.
alatti 604 hrsz-ú ingatlant. A
pályázati kiírások 2004. október
12-tõl a  címen megtekinthetõk,
vagy személyesen a Városgond-
noksági Osztályon ügyfélfoga-
dási idõben átvehetõk. Érdeklõd-
ni a 06-88-430-296-os telefon-
számon lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján
értékesítésre meghirdeti a Rákóczi u. 34 szám alatti, 1199/28 hrsz-ú – volt
hõközpont - ingatlanát. A pályázati dokumentáció 2004. október 11-tõl
30.000 FT+25% ÁFA összegû térítés ellenében a Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági osztályán átvehetõ. További információ a 06/88/430
296-os telefonszámon kérhetõ.

Vitézi Ezüstkereszt
Majbó Gábornak

A Vitézi Rend Majbó Gábor urat, Balatonalmádi város örökös tiszteletbe-
li alpolgármesterét a Vitézi Rend Ezüstkeresztjével tüntette ki, amelyet Vitéz
Várhelyi András fõkapitány adott át.

A kitüntetés indoka: Majbó Gábor úr fáradhatatlan munkásságának köszön-
hetõ, hogy 2002. május 25-én felavatták a Balatonalmádiban és környékén a
II. világháborúban elesett katonák sírkertjét és ott emlékmûvet állítottak fel.
Majbó Gábornak köszönhetõ, hogy minden évben a Hõsök Napján az általános
iskolások emlékfutáson vesznek részt az Almádi Hõsi Emlékmûtõl a sírkertig,
az emlékfutáson résztvevõket díjazzák. A tiszteletbeli alpolgármester – számos
segítõje közremûködésével - a hõsök tiszteletét és a jeles múltat nem feledve,
a hagyományokat tisztelve városunkban az emlékezést fenntartja. 

A kitüntetés átadása 2004. szeptember 11-én, Budapesten a Villányi úti
Szent Imre Herceg templomban, vitézi avatás keretében történt.  

A kitüntetéshez tisztelettel gratulálunk és erõt, egészséget, alkotó jókedvet
kíván Majbó Gábornak a Vitézi Rend Vezetõsége. Vitéz Tolner István

Veszprém megyei székkapitány

POLGÁRÕR HÍREK
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Polgárõr Egyesületünk III. negyedévi tevékenységével kívánom Önöket

megismertetni. Természetesen az ismertetett események a rendszeres napi
járõr-tevékenységünk melletti szolgálatunk részét képezi.
VII. 1-tõl 5-ig a mazsorett találkozó részére felállított színpad és technika

õrzése, minden éjjel 5 fõ.
VII. 2-án almádi kapitánysággal közös közlekedési akció 4 fõ részvételével.
VII. 3-án mazsorett és fúvós zenekarok felvonulási útvonalát biztosítottuk 9

fõvel a kapitánysággal közösen.
VII.16-25. között az Almádi napok rendezvényeit biztosítottuk 18 fõvel.
VII. 17-én pénzlopás történt a Wesselényi strandon.
VII. 22-én ruhanemût és személyes dolgokat loptak el a strandolóktól. A tette-

sek megtalálásában Hadi János polgárõr társunk is közremûködött.
VIII. 7-én megyei fõkapitánysággal éjszakai akció 4 fõ részvételével.
VIII. 14-22-ig minden éjjel polgárõreink vigyáztak a borhét faházaira és a

rendre 16 fõ részvételével.
IX. 11-én a szüreti felvonulás útvonalát biztosítottuk a rendõrséggel közösen,

12 polgárõr volt jelen.
IX. 24-én rendõr–polgárõr találkozót tartottunk, ahol az elmúlt idõszak ered-

ményeit értékeltük és az õszi idõszakra történõ felkészülést beszéltük meg.
A találkozón megjelent dr. Bánfi Ferenc úr r.dandár tábornok, megyei
fõkapitány.

IX. 28-án hagyományoknak megfelelõen a Bajcsy óvodában rendõr-tûzoltó-
polgárõr kollegák találkoztak vidám másfél órában az óvodásokkal, akik
nagy érdeklõdéssel nézték meg az autókat és a technikai felszereléseket.
Kedves Almádi Polgárok, kívánunk Önöknek a következõ hónapokban

baleset és bûnmentes idõszakot. H.E., elnök

MANU  DIVAT
Az idõjárással együtt változik kínálatunk!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót és érdeklõdõt.
Õsziesre hangolva, de vidáman!

Nõi-férfi divatáru, farmerek, márkás sport ruházat.
Folyamatos választék bõvítés az igényekhez igazítva.

Balatonalmádi, Petõfi S. u. 23. /A posta mellett./
Nyitva: H: 15-18; K-P: 9-13, 15-16; Sz: 9-12
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Cimborák!

Október 9-én aktív résztvevõi lehettek a Pannóniában tartott „Szív napja”
rendezvénynek, ahol a 10-12 óráig elõadásokat hallgathattok – szüleitekkel
együtt – az egészséges életmódról, majd délután ételkóstolót tartunk, ahol ti
is összeállíthattok olyan egészséges ételeket bemutató asztalt, ahol megmu-
tathatjátok, mennyire vagytok járatosak a témában! Alapanyagokat biztosí-
tunk hozzá.

Október 16-án városismereti akadályversenyt hirdetünk nektek! 14-18
óráig tart majd, készülni nem kell rá, csak jól felöltözni, mert az akadály-
verseny nem a Pannóniában lesz, csak ott gyülekezünk!

Október 23-án várlátogatásra indulunk! Busszal 7 órakor indulunk
Almádiból, a Diósgyõri vár meglátogatása után másnap megcsodáljuk
Krasznahorka várát, majd 24-én este érkezünk haza. 23-án este a szálláson a
várakról eddig tanultakból és látottakból vetélkedõt tartunk. 

A kirándulás nem ingyenes: Cimboráknak 8. 000,- Ft, szülõknek,
nagyszülõknek 8. 500- Ft a részvételi díj. Ebben az összegben a belépõdíjak,
a szállás, az étkezés és az utazás költsége benne van. A buszba kb. 40 fõ fér,
jelentkezni Molnárné Perus Zsuzsánál lehet (70/455-41-00 számon).
Jelentkezéseket október 8-ig várunk, a pénz befizetésével együtt, amíg a lét-
szám be nem telik.

Október 31-én Tökfesztivál lesz! Hasonlóan, mint a múlt évben, most is
lesz töklámpás készítés, tökbõl készült ételek bemutatója, kóstolója. Tököt,
kanalat/kést hoznotok kell!

Kedves Olvasóink!

A továbbiakban az újság lapjain szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket a
legfrissebb könyvtári beszerzésekrõl, új szolgáltatásainkról.

- Február végén elkészült a felnõtt könyvtárat a gyermek részleggel
összekötõ lépcsõ, így a könyvtár teljesen egységesen, egy bejárattal, egy kölc-
sönzési nyilvántartással, egy ellenõrzési ponttal, egy ruhatárral tud mûködni,
s megoldottá vált a dokumentumok kölcsönös használhatósága, mind a kölc-
sönzési, mind a kézikönyvtári állományrészt tekintve.

- Elhelyeztük könyvtárunkban a tapolcai múzeumtól 2003. nyarán letétbe
kapott Váth János hagyatékot – gyönyörû, meghitt részét alkotja modern
berendezésû felnõtt részlegünknek, köszönet a támogató segítségért Pacsuné
Fodor Sári néninek.

- Kiépítettük a számítógépes hálózatot, 4 könyvtári munkagép és 4 olvasói
gép segíti napi tevékenységünket, s a gépeken az Internet hozzáférés is biz-
tosított. Könyvtárhasználóink elõre is lefoglalhatják a gépeket, ha biztosan
tudják, hogy mely idõpontban szeretnék azt használni. Kollégáink szívesen
állnak rendelkezésükre az Interneten való keresésben is.

- A könyvtári munkagépeken „Szirén 9” elnevezésû integrált könyvtári
program segítségével vezetjük a kölcsönzési nyilvántartást, valamint
megkezdtük a könyvtári állomány gépi feltárását.

- A 2004. évi önkormányzati képviselõtestületi ülések jegyzõkönyveit – ame-
lyek megtalálhatók könyvtárunkban visszamenõleg is – téma szerint visszak-
ereshetõvé tettük és mutató készült hozzá, lehetõvé téve a gyors tájékoztatást.

- 2004. januárjától teljesen feldolgoztuk a Napló Almádi vonatkozású cikkeit.
- Megkezdtük az Új Almádi Újság feltárását.
- Épül a Balatonalmádiról készült fényképek, képes levelezõlapok adat-

bázisa, köszönet érte Kovács Pista barátunknak, aki felajánlotta gyûjteményét
e célra, s idõt, energiát nem kímélve dolgozik kolléganõnkkel, hogy mielõbb
kész legyen! Az anyag már mostani állapotában is megtekinthetõ
könyvtárunkban. Szívesen látjuk e témában a lakosság felajánlását, segítségét!

- Az idei évben elkészül a könyvtár honlapja.
A 2004-es évben a város elnyerte a Könyvtárpártoló Önkormányzat

pályázat 1. díját s azzal 1.000.000 Ft-ot: fénymásolót vásároltunk, valamint
további 2 számítógépet, s így az olvasói szolgáltatásokat bõvítettük.

2004. nyarán – a hagyományokat megõrizve – könyvtárunk folyamatos

nyitva tartást biztosított olvasóinak, látogatóinak – a régióban talán egyedülál-
ló módon! Ily módon forgalmunk következtében sem tudtunk felvállalni nyári
könyvtári rendezvényeket. Az intézmény egészét tekintve viszont a váro-
sunkba látogatók és kedves lakosaink gazdag programkínálattal találkoztak a
nyár folyamán.

Június elejétõl napjainkig 185 db könyvet, 31 db audiovizuális dokumen-
tumot és 7 db elektronikus kiadványt vásároltunk. Ajándékozás útján 495 db
könyvvel, 3 audiovizuális dokumentummal és 1 db elektronikus kiadvánnyal
gyarapodott állományunk. 

Az ajándékozók közt voltak intézmények és magánszemélyek egyaránt: 
• Lechner Páltól kaptuk az Új Idõk c. folyóirat 1934-1944-ig terjedõ,

valamint az Új Horizont c. folyóirat csaknem teljes évfolyamait 1990-tõl.
• Dr. Geley Tamás és felesége a német nyelvû részlegünk állományát

duplázta meg, remek lehetõséget teremtve a nyelvtanulóknak. (Agatha
Christie klasszikus bûnügyi történeteinek választéka németül gazdagabb lett
könyvtárunkban, mint magyarul!)

• Az angol nyelvû könyvek részlege is erõsen bõvült egy kedves házaspár
adománya, valamint Debreczeni István és a Magyar-Angol Tannyelvû
Gimnázium ajándéka segítségével.

• A magyar nyelvû szépirodalmi és szakirodalmi részleg gyarapodásához
a város lakói közül sokan hozzájárultak. (pl. a Lisztes család, a Szebényi
család, Tóth Mihályék, Essõ Ferenc és még oly sokan mások, akiknek sajnos
nem jegyeztük fel a nevét, vagy akik kérték a névtelenséget)

• Van olyan olvasónk, aki folyóiratot fizetett/fizet elõ nekünk folyamatosan
a múlt év óta.

Engedjék meg nekünk, hogy köszönetünket ezúton is kifejezzük!

2004. október 11-16-i héten tartjuk a Könyvtári Hetet!

Ezen idõszak alatt: 
- ingyenes beiratkozást, a késedelmi díjak elengedését, ingyenes Internet

használatot hirdetünk,
- bemutatjuk új szolgáltatásainkat, könyvtártörténeti kiállítást rendezünk,
- könyvvásárt szervezünk (12-13-án, 9-17 óráig a Torma Bt. kedvezményes

könyvvására, 14-15-én, szintén 9-17 óráig a könyvtárunkból leselejtezett, de
még használható könyvek vására lesz),

- szombaton, 16-án a gyermekkönyvtárban babagyûjtemény átadására
kerül sor,

- szombaton, 14-18 óráig várostörténeti akadályversenyt hirdetünk
gyerekek részére, 

- szintén szombaton 14-18 óráig várjuk azon csapatokat, akik szívesen részt
vennének egy játékos, helytörténeti jellegû vetélkedõn – emlékezve a hajdan
volt non-stop vetélkedõkre. Életkortól, nemtõl függetlenül 5-7-10 fõs baráti,
munkahelyi, lakóhelyi kollektívákat várunk, a legvégsõ jelentkezési határidõ:
október 7.!

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET KÖNYVTÁRUNKBAN!

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

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

2004. október 28-án (csütörtökön) 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

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: 9.30-17.30, Szo.: 9-13-ig.

Játékvilág a Cipõvilágban!
A játékbolt kínálatából szeptembertõl a cipõüzletben vásárolhat!

Kérdezze eladónkat, szívesen segítünk!
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A sümegi zarándoklatról

A sümegi nagybúcsú - Szûz Má-
ria neve napja - minden évben sok
embert vonz. Az idei esztendõ azon-
ban az elmúlt 40-50 év távlatában
sokszorosan felülmúlta az elõzõeket.
Ezernél is több hívõ gyûlt össze
szeptember 12-én a kegyszobor kö-
rül. Ezt a rendkívüli érdeklõdést
Barsi Balázs atya, a sümegi ferences
rendház vezetõje, a Balatonalmá-
diból elindult zarándoklat hatásának
is tulajdonította. Valóban megkez-
dõdött valami, pontosabban újra in-
dult valami. Sikerült folytatni az
évszázados hagyományt, felvenni a
megszakadt fonalat. Nemcsak az
embertömeg növekedésébõl lehet ezt
lemérni, hanem mindabból, ami az
emberi szívekben történt.

Péntek reggel, 7-kor indultak a
zarándokok Balatonalmádiból, a
Szent Jobb ereklyétõl (több mint
negyvenen), vitték magukkal a sü-
megi feszületet, amiket Barsi Balázs

atya adott a csoportnak azzal, hogy
vigyék vissza, vigyék haza a kegy-
templomba. De nemcsak a keresztet
vitték a zarándokok, hanem vitték
magukkal a szívükben életük minden
terhét, mások, szeretteik terheit, és
azt a szándékot, hogy zarándokla-
tukat a magyar hazáért ajánlják fel. 3
napon keresztül vándoroltak együtt,
egészen Sümegig. A legifjabb zarán-
dok 3 és ½ éves volt, a legidõsebb
már jól elhagyta a 70-et. Az életkori
különbségek azonban az elsõ félórá-
ban eltûntek. Ez nem is történhetett
másként, hiszen mindannyian gyer-
mekek voltunk. Gyermekek, akik
Édesanyjukhoz mennek.

Nem volt kevés a napi harminc
kilométer, de egyetlen panaszszót
sem lehetett hallani. Nem volt bé-
kétlenkedés, vita, széthúzás. Meghitt
beszélgetések voltak, hiszen volt idõ
gyalogolás közben. S szóltak cso-
dálatos, többszáz éves Mária-éne-

kek, imák. Nagy ereje van annak, ha
40-50 ember Mária-dalokat énekelve
a kereszt alatt, végigvonul egy falun,
vagy megáld egy házaspárt, mert inni
adott a fáradt vándoroknak. Kedves
testvérem, mikor áldott meg téged
utoljára valaki, érezted már az áldás
erejét? 

És próbáltad már kedves test-
vérem, azt, hogy valakiért, akit sze-
retsz, úgy imádkozol, hogy szen-
vedsz érte. 8 vízhólyag van a lá-
badon, és fáj a térded, de mész
tovább, és azt mondod Máriának,
hogy nem tudok többet tenni a beteg
testvéremért, nagymamámért, a
szenvedõ gyermekemért, haldokló
ismerõsömért. De ennyit tudok, ezt
fogadd el tõlem és segíts rajta. A
szenvedésnek, a másokért felajánlott
szenvedésnek létezik misztériuma.
Ez a misztérium megérintette vala-
mennyi zarándokot. De nemcsak a
gyaloglókat, hanem kisugárzott min-
denkire, akikkel találkoztunk; az
egység és a szeretet, ami a csoportot
körülvette. Sokan megálltak, meg-
kérdezték, merre megyünk, imád-
koztak, énekeltek velünk, elkísértek
egy rövid darabon. Volt, aki reg-
gelire hívott, volt, aki egy pohár friss
kútvízre. Több helyen köszöntötték
Máriát a zarándokok útvonala men-
tén felvirágozott ablakokkal, gyer-
tyákkal. Paloznakon Márfy István az
ottani gyönyörû kálvária megalkotó-
ja a háza mellé egy csodálatosan
kidíszített, felvirágozott Mária oltárt
állított, köré padokat, vizet a fáradt
vándoroknak. Megható volt, aho-
gyan mindenki a maga módján csat-
lakozott a zarándoklathoz, a maga
módján köszöntötte Máriát. A zarán-
dokcsoport így lett több emberek
sokaságánál. Így vihetett ez a pár
ember magával annyi emberi szívet
és annyi kérést, imát. Így lett egy
sugárzó egység, melyben jelenvolt
az Úr.

Néhány településrõl csatlakoztak
hozzánk. A szállásadók, Vászolyon
Tamás bátyó és Tapolcán a helyi cur-
sillisták, Hederics József és családja
a Bárdos Lajos Általános Iskolában
meleg vacsorával vendégelte meg a
fáradt zarándokokat.

Hogyan lehet egy egyszerû em-
beri (cursillista*) kezdeményezésnek
ilyen hatása? A válasz egyszerû:
Jézus. Minden szó, ami Jézus szá-
jából elhangzott, és minden tett, amit
véghezvitt, az idõ, a történelem min-
den pillanatában érvényes. Nemcsak
akkor és azokhoz az emberekhez
szólt, akik abban a történelmi idõben
körülvették, amikor a Földön élt.
Éppen úgy szól – ha megengedjük –
hozzánk is.

Egyik különösen fontos üzenete

Máriáról, az õ édesanyjáról szól. A
keresztfán, a legborzalmasabb szen-
vedések közepette, életének utolsó
óráiban, perceiben mondja el utolsó
tanításként, hogy Mária nem csupán
az õ édesanyja, hanem mindenkié,
minden emberé a történelem végéig.
Kiemelt szerepû az üzenet azért is,
mert a haldokló utolsó szavainak
különös jelentõsége van.

„Jézus keresztje mellett ott állt
anyja, anyjának nõvére, Mária,
Kleofás felesége és Mária Mag-
dolna. Amikor Jézus meglátta anyját
és az ott álló tanítványt, akit sze-
retett, így szólt anyjához: Asszony,
íme a te fiad! Azután azt mondta a
tanítványnak: Íme, a te anyád! És
attól az órától magához vette õt a
tanítvány.” János 19, 25

Ezzel Jézus Krisztus, a szeretett
tanítvány és minden szeretett ta-
nítvány, minden ember édesanyjává
tette anyját, Máriát. Mária pedig, aki
mindent elfogadott, Jézus fogan-
tatásától, a Kisjézus születésétõl a
Keresztre feszítésig, elfogadta ezt az
utolsó nagy feladatot is. Ez a feladat
azonban nemcsak az akkori földi
életére vonatkozott, hanem átível a
halálán túlra is. Így lehet mind-
nyájunk édesanyja. Hozzá indultak
el öregek és fiatalok gyalog, és ezért
érintett meg mindenkit a találkozás a
zarándokokkal.

Ebben az esztendõben a legbát-
rabbak vágtak neki a sümegi útnak,
de a keresztet visszahoztuk, és Mária
meg persze Barsi atya várják vissza
jövõre is. Nemcsak a keresztet,
hanem téged is kedves olvasó.
Hiszem, hogy áldást és fényt hoztunk
Sümegrõl Almádinak. Minden
zarándok a maga módján, a maga
életében. Egyik zarándoktársam, aki
legalább 50 éves boldog házasság-
ban él, így fogalmazott: „Most még
jobban szeretem a feleségemet, mint
mikor elindultunk.” Ennyi elég,
hiszen senki nem tehet mindent, de
mindenki tehet valamit.

Kedves testvérem, Mária téged is
hív!

Szabó Kalliopé

* A Cursillo a katolikus egyház
egyik lelkiségi, megújulási mozgal-
ma. A Spanyolországból indult ki,
tulajdonképpen egy formája, mód-
szere az evangelizációnak, vagyis
annak a folyamatnak, amikor az
ember rádöbben arra, hogy Isten
gyermeke, és megengedi, hogy az
isteni szeretet hatalmas erõvel járja
át a szívét. A Cursillo-t végzettek egy
lelki családot alkotnak. A Cursillo
mindenki számára nyitott. Balaton-
almádiban információval Domján
Rózsa szolgál. Tel.: 430-419

„Atyaisten szép leánya, 
Mária segíts!

Fiúisten édesanyja,
Mária segíts!

Téged jöttünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni,

Mindennemû szükségünkben,
Mária segíts!”
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HORGÁSZTANYA-AVATÁS
Jelentõs pályázati pénzzel és helyi összefogás-

sal bõvült és megújult a Balatonalmádi
Sporthorgász Egyesület tanyája. A Gazdasági
Minisztérium pályázatán nyert 5,4 millió forint és
a helyi összefogással biztosított önrész – összesen
mintegy 6,7 millió Ft – megteremtette a
lehetõséget a korábban meglévõ 150 m2-es épület
(a jövõben, mint vendégház) és a kikötõ teljes

felújítására, valamint egy új kiszolgáló épület
felépítésére. Az egyesület tagjai több hónapon
keresztül jelentõs társadalmi munkát végezve
járultak hozzá a létesítmény felújításához.
Járulékos beruházásként elkészült a tanya bejárata
mellett egy kerékpáros pihenõ is.

A felújított létesítményt bensõséges ünnepség
keretében szeptember 3-án Pál Béla, a Gazdasági
Minisztérium turizmusért felelõs politikai

államtitkára avatta fel. Az avatási ünnepségen
jelen volt dr. Bóka István és Nagy Jenõ ország-
gyûlési képviselõk és Pandur Ferenc, a város pol-

gármestere. A tanyaavatás egyben szoboravatás is
volt. A horgásztanya elõterében került felállításra
Fáskerti István kõszobrász – egyébként aktív
egyesületi horgász - alkotása, amely a Balaton jel-
legzetes halfajait ábrázolja.

Pál Béla államtitkár, elismerõen nyilatkozott a
horgászturizmust támogató létesítményrõl, mint a
helyi összefogás példaértékû eredményérõl.
Hangsúlyozta a politikusok és közszereplõk
Balatonért való felelõsségét, kiemelte a Balaton
part vonzerejének, a szabadidõ eltöltés kínálatá-
nak, ezen belül a horgászturizmus felfuttatásának
fontosságát. Pandur Ferenc polgármester elis-
merõen szólt a település civil szervezeteinek
munkájáról, ezen belül az egyik legnagyobb civil

szervezetrõl és Sporthorgász Egyesületrõl, ame-
lyet az önkormányzat azzal is támogatott, hogy a
horgásztanya területére 15 éves használati jogot
adott. Horváth György a Sporthorgász Egyesület

elnöke beszédében áttekintette az 1951-es
alapítástól eltelt idõt, amikor is a MOHOSZ
negyedik tagjaként, 27 fõvel megalakult a jelenleg
420 tagot számláló egyesület. A szolgáltatásokat
illetõen elmondta, hogy a tanya jelenleg 14
vendéghorgász szálláshelyet és 3 csónakot tud biz-
tosítani, jövõre ezek mellett 3 horgász stég is épül.

Ezt követõen a hangulatos összejövetel halász-
lével és birka pörkölttel folytatódott.

N.K.

A felújított horgász kikötõ
Pál Béla államtitkár mondott avató beszédet

Fáskerti István szobra

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

szolgáltatásokkal várja kedves ügyfeleit!
• befektetési alapokhoz kötött, 

ingatlan-elõtakarékossági jellegû életbiztosítás 
(lakásfinanszírozási program)

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

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

Tel.: 88/574-400, 574-401 Mobil: 06-20/932-4411
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XIII. Berényi Szüret
Szeptember 11-én megren-

dezésre került Balatonalmádi és
Vörösberény civilszervezeteinek
összefogásában, az 1992-ben újjá-
szervezõdött Vörösberényi Polgári
Olvasó Kör fõszervezésében a XIII.
Szüreti Felvonulás és Bál. 

A jó hangulatot elõsegítette az
elfogyasztott „szõlõlé” és remek idõ,
melyet évek óta hiányoltunk. A
színes forgatagot útközben sok
érdeklõdõ láthatta, akik közben a
kínált gyümölcsöt, bort, perecet,
mustot kóstolhatták. 

A felvonulást három helyszínen
mûsor színesítette, ahol fellépett a
Hattyú Mazsorett Csoport, a
Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és
a Vörösberényi Népdalkör és a
Felnõtt Tánccsoport. Hajnalig tartó
mulatság tette fel a koronát erre a
napra, melyet jövõre megismételni
szándékozunk!

Köszönet a szervezésben és a
lebonyolításban résztvevõknek és a
felajánlásukkal segítõknek! Külön
köszönet az alábbiaknak: Anita
Horgászbolt, Autoferro Szövetkezet

- Borsi Lõrinc, Balaton uszoda, Ba-
latonalmádi Város Képviselõi,
Balatonalmádi Város Önkormányza-
ta, Bartók Kft., Berényi Gazdabolt,
Berényi Kisbolt, Bike Center, Bíró
Péter, Bora Fotó, Borbás Tibor,
Borsos László, Budai Sándor,

Cimbora Kör, Cipõvilág üzlet, CPU
Számítástechnikai üzlet, D és N BT.
De-Jó divatüzlet, Dekart reklám,
Diófa étterem, Donnabella Kft.,
Duna Lajos, Elko Kft., Fábián József
Kertbarátkör Vörösberény, Garázs
Bolt, Gergely Ferenc, Gitta Imre,
Hattyú ABC, Hégely Sándor, Hegyi
Zoltánné, Hollender József - Ci-
garetta Center Jutka Butik – Né-
methné Kerekes Emõke, Kerekes
Csárda Kertbarátkör Balatonalmádi,
Kiss Tibor, Kurucz László árufu-
varozó, Laukó Tibor, Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat, Lovas-
egyesület, Lõrincz Andrea, Lõrincz
Lajos, Lugas Borpince, Marina
Venucci Kft., Márkus János és Tsa.,
Meli Mosoda, Melinda Virágüzlet,
Merill Kft., Mikes Idegenforgalmi
iroda, Miki Büfé, MOL Benzinkút.,

Molnár Pál, Mozart Cukrászda,
Nagy Lajosné, Németh és Társa BT,.
Németh János fuvarozó,  Némethné
Hollender Éva, Neon Villamossági
Szaküzlet, Népdalkör Vörösberény,
Néptánckör Vörösberény, Non –
Stop Fitness,  Nyugdíjasklub Vörös-

berény, Obermajer BT., Offis Team,
Orbán László,  Ormos Kft., Osváth
Kálmán, Pannónia Kulturális Köz-
pont, Paprika Csárda, Pénzvarázs

Kft., Pireus étterem, Polgárõr Egye-
sület, Polyák CBA, Popei Hor-
gászbolt, Pordán Mihály, Pufi Pék-

ség, Rendõrség, Sári Gyula, Sarkos
Sörözõ,  Szabó Pékség,  Szentesiné
Brazsil Márta,  Szentkirályszabadjai
lovasok és fogatosok, Szöllõsi Dá-
vid, Tamási Károly, Terramota Kft.,
Theodóra Gyógynövény, Tóka
Center, Trans Comp 3000 Kft., Ujj

Mészáros István, Vadnai Péter, Vella
Szalon, Virág étterem, Vollain Fe-
renc és Nagy László, Vörösberényi
ABC, Zánka Borozó.

A Vörösberényi Polgári Olva-
sókör Elnöksége nevében:

Varjas Zoltán elnök

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

TISZTELT BETEGEIM!

Ezúton szeretnék 16 év után elbúcsúzni Önöktõl, egyúttal
megköszönni az eddigi bizalmukat, mivel 2004. október 31-tõl
Balatonalmádiban a rendelõintézeti mûködésemet megszüntetem.

A továbbiakban a veszprémi Megyei Kórház szülészeti-nõgyó-
gyászati osztályán fogok dolgozni.

Amennyiben továbbra is megtisztelnek bizalmukkal, magánren-
delésemre várom Önöket.

Bejelentkezés lehetséges a délutáni órákban a 70/379 15 33 tele-
fonszámon.
Magánrendelés helye: Rendelõintézet-terhestanácsadó,
Veszprém, Komakút tér 1. /egyetemmel szemben/ 
Ideje: péntek 16-18 óráig

Köszönettel:
Dr. Tallai Zsolt szülész-nõgyógyász szakorvos
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Kései sirató
Búcsú a barátomtól

Fõszerkesztõ Úr, elkéstem a cikkel. Sõt, most
már véglegesen, mindennel elkéstem. Tudod, az
úgy volt, hogy eredetileg nem ezt a cikket akartam
leadni, más írással szerettem volna elõször jelent-
kezni az Új Almádi Újságban. Beszéltünk is, hogy
mire gondolok, Te csak annyit mondtál: írd meg. De
nekem nem volt idõm, valahogy soha nem volt
idõm. Hát most lett! 

Itt ülök a papír elõtt, folynak a könnyeim, és a
múlt 46 évre gondolok. Csaknem fél évszázad!

Nyolc évesek voltunk, szinte szembe szomszé-
dok a Szabadság utcában, és azonnal, mint ez
késõbb kiderült (milyen képtelenség ezt leírni) egy
életre barátok lettünk. Ültünk a szõlõ sarkában a
magunk építette fûkunyhóban, merész terveket
szövögettünk, és visszaélve az engedéllyel, hogy
éjszaka kint alhatunk, éjfélkor egészen a
Vörösberény táblához szöktünk, afféle bátorság-
próbaként. 

Azonnal befogadott a családod, anyád fiaként
szeretett, tudta, hogy összetartozunk. 

Gyermekként azért vártam a nyarakat, hogy
együtt lehessünk. Az elsõ utam (a megérkezés után
öt perccel) hozzátok vezetett, hogy aztán a nyár már
együtt teljen. Kamaszként titkos „nõügyekrõl”
beszéltünk, aztán az egyik évben arra érkeztem,
hogy Te már nem Ferkó vagy, hanem Kisfineszes.
Volt saját neved, mint az indiánoknak. Nagyon iri-
gyeltem, de most már nem irigylem. Aztán
leérettségiztünk, és mindketten feladtuk életünk
elsõ táviratát. „Sikerült!”

„Nekem is!”
A katonaságtól már kissé bõbeszédûbben le-

veleztünk. Ma is megvannak a leveleink, amiket
hatalmas, barna csomagolópapír ívekre írtunk.
Ekkoriban állt össze az a társaság, amely mindket-
tõnk életének meghatározójává vált. Péntekenként,
most már Pesten, az Erzsébet sörözõben váltottuk a
világot, zömében a fõvárosba került almádiakkal.

Veled, bátyáddal, a két Tüû testvérrel, Paulisinecz
Janival, és másokkal, akik ma is, szétszóródva is,
egy szellemi közösséget alkotnak. 

Nõk jöttek aztán mindkettõnk életében, most
már igazi nõk. És máig él bennem a nap, amikor a
régi Hattyú vendéglõbe hívtál egy vasárnap délben,
innánk meg egy sört. Szokatlan volt minden, a
titkolódzás, az idõpont, a helyszín, talán ezért is
emlékszem rá ilyen élesen. 

Beültünk a félig telt vendéglõbe, rendeltünk és
Te fojtott hangon azt mondtad: Ne nézz oda
feltûnõen, ott az ablak melletti asztalnál, az a szõke
a szüleivel..., na mit szólsz? A Marcsi volt! És vége
lett a kalandoknak, rám a tanú megtisztelõ szerepe
jutott az esküvõtökön, és hamarosan elsõ gyer-
meked keresztapaságával is megtiszteltél. Persze,
hogy én is Nektek mutattam be elõször jövendõ
feleségemet. 

Ekkoriban, hajnalig tartó ivászatokon és beszél-
getéseken keresztül alakultunk azzá, amik végül let-
tünk. Rejtõt kívülrõl, Fekete Istvánt minden õsszel,
Berta Bulcsút, Moldovát, Burnst, Hemingwayt,
Steinbecket, Kerouacot olvasva, Elvist, Bill Haleyt
és a Top Twentyt hallgatva, és a kertmoziban a
Phaedrat nézve ötször egymás után. Megjártuk
Lengyelországot és a felvidéki várakat, évente visz-
szatértünk Zebegénybe, hogy augusztus 20-án
Szent Istvánt dicsérjük a minket körülvevõ
Alkotmány ünnepének ellenében. Rajongók
voltunk, Neked pedig sok tekintetben sikerült
megõrizned a hímport a szárnyaidon. 

Aztán hétköznapok jöttek és gyerekek, ket-
tõnknél összesen öt fiú, volt kiket nevelnünk.

Egyszer úgy alakult, hogy én segíthettem neked,
és akkor évekig együtt dolgoztunk, napi kapcsolat-
ban álltunk hivatalosan is. Húsz év szaladt el
észrevétlenül. Én mentem hozzátok, Te jöttél hoz-
zánk, mindketten napi kenyérharcokban õrlõdtünk,
de mellette új barátságok szövõdtek. Nélküled nem

ismertem volna meg Czuczor Sándort és Veszeli
Lajost, akik általad ajándékoztak meg felnõttkori
barátságukkal.

De sokat dédelgettem magamban a képet: nem-
sokára ott ülünk majd most épülõ öreghegyi házam
teraszán, jó borokat iszunk, és egymás szavába
vágva szögezünk le megfellebbezhetetlen igazsá-
gokat. Lent pedig az alkonyati égbolt tükrözõdik
majd a lassan gyulladozó lámpáktól ölelt partok
között. 

Ahogy mindig mondtam Neked, én Szabó Évike
kenyeréért akarok Almádiban végkép letelepedni.
De ez csak félig volt igaz! Más miatt is. A közös
múltunk miatt, a meghitt beszélgetések miatt, a nyi-
tott ajtód miatt, Edina és Marcsi barátsága miatt, a
gyerekeid és az unoká(i)d miatt, barátaid miatt, akik
engem is befogadtak, a pontyok és süllõk miatt, az
újság miatt, az eljövendõ húsz-harminc év miatt. 

Hogy az emléked miatt, az nekem nagyon kevés!
Kivel fogom én Rejtõt idézni? „Mert itt mégis abban
a tudatban vannak, hogy meghalt a Fülig Jimmy és
mégis csak éppen úgy mennek és lármáznak, mint
tegnap...  Ép úgy futnak az autók, … ép úgy csilin-
gelnek a villanyosok és ami a legkínosabb: ép úgy
süt a nap! Nem tudom teccik-e érteni?” 

Fõszerkesztõ Úr, ez engem nagyon készületlenül
ért! Egy nap híján egy hónapja temettük el az apá-
mat, aki tizenhét évig volt a Nagystrandon
bemondó. Õ azonban kilencvenkét évet élt, és ezt a
nyarat még Almádiban akarta tölteni. Része volt
Almádinak, akárcsak Te! Nála betelt az idõ, de Te
esélyt se kaptál, csak megszólalt a Hang váratlanul:
Nagy Ferencet várják a bejáratnál. És akkor Almádi
napszámosának mennie kellett.

A várossal együtt én is saját halottamnak tekin-
telek, és az élet olyan, hogy még a temetésedre sem
tudtam elmenni. De Marcsi megígérte, hogy majd
kimegyünk ketten..., talán jobb is lesz úgy.

Gyorgyevics Tamás

A IV. finn-magyar alkotótábor almádi kiál-
lítása szeptember 5-30. közt volt látható a
Padlásgalériában. A tárlatot Pekka
Kujasalo, Finnország budapesti nagy-
követe és Kuti Csaba megyei közgyûlési
elnök nyitotta meg.

Finn-magyar
alkotótábor

- 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 döntésének
megfelelõen – döntött a badacsonyi és a balatonszepezdi kempingek értékesítésével kap-
csolatos feladatokról, a hirdetmény, a vételi ajánlatok, illetve azok elbírálásáról, a
szerzõdéskötés rendjérõl; tájékozódott a szezonra történõ felkészülésekrõl, az elõszezon
addigi forgalmi adatairól.
- A Mogyorósi napok keretében a Veszprémi Petõfi Színházban került sor a 45 éves litéri
Zöldág Együttes jubileumi mûsorára, melyen határainkon kívül élõ magyar népitánc együtte-
sek is felléptek. A rendezvényt Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte.
- Veszprémfajszon, a Sándor Huszárok Lovas Klubjában sor került a 2004. LYON-RÓMA
Európai Történelmi Huszár Túra diplomaátadó ünnepségére, ahol Kuti Csaba a megyei köz-
gyûlés elnöke vette át a túrát támogatónak kiállított méltató diplomát.
- Veszprém megye és Alsó-Ausztria együttmûködése keretében hét héten át tartott a „Nyelvi
Offenzíva” elnevezésû program. Osztrák gyermekek táboroztak Balatonalmádiban, a
Magyar-Angol Kéttannyelvû Gimnáziumban, ahol magyarul tanultak. A nyelvtanulás mellett
lehetõségük nyílt a magyar népzenével-néptánccal való ismerkedésre és kipróbálhatták
kézügyességüket az agyagozásban is A gyerekeket meglátogatta Mag. Johanna Mihl-
Leitner, Alsó-Ausztria tar tományi tanácsnoka, hivatalnok asszony. Vele volt Klinger
Alberich, a Landes Akadémia igazgatója is. Czuczor Sándor igazgató úrral együtt
Balatonalmádiban Kuti Csaba a megyei közgyûlés elnöke fogadta a miniszter asszonyt és
kíséretét. A jó hangulatú program az iskola aulájában közös csárdásozással zárult.
- A Veszprémi Mûvész Céh tisztújító közgyûlésén megválasztották Veszely Lajos utódját,
Kapros Kósa Edit céhmestert. Az apátsági galériában a megalakulásának 15. évfordulóját
ünneplõ Mûvész Céh jubileumi kiállításának megnyitóján pohárköszöntõt mondott Kuti
Csaba a megyei közgyûlés elnöke. Patka László a megnyitón méltatta a Céh másfél
évtizedes tevékenységét.

FIGYELÕ DIABETES CLUB
2004. évi programja

A klub foglalkozás helye:
Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár, Balatonalmádi Város-
háza tér 4.

A foglalkozás idõpontja: min-
den hónap elsõ kedden 15 órakor.
szeptember 7. – A nyári él-

mények megbeszélése, õszi
program összeállítása.

október 5. - A cukorbetegség
tünetei, korai felismerése. E.a.:
Dr. Árkai Anna

november 2. - A diétás ételekrõl.
Azok készítése, tanácsok. E.a.:
Nagy Margit.

december 7. - Karácsonyi elõ-
zetes, Gyermekmûsor, ajándé-
kozás, beszélgetés.
Minden klubtag részvételére

számítunk!!
Új jelentkezõket szívesen fo-

gadunk a klubba.
Tagdíjak befizetése a foglal-

kozáson Kardos Lajosné gazdasá-
gi vezetõnél.

Dr. Árkai Anna
Fõorvos, klubvezetõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány az adó 1 %-ból felajánlott 354.519.-

Ft. Támogatást az iskolai hangosító berendezés felújítására használta fel. Az
ALMÁDI DSK az adó 1 %-ból felajánlott 76.328.-Ft támogatást úszás
oktatására, sportszerek vásárlására és útiköltségre fordítottuk. Tanulóink
nevében ezúton köszönjük támogatóink segítségét!

Györgyi Dénes Iskoláért Alapítvány Almádi Diáksport Kör
Fábián László Szalai Eszter
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„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

MI, ALMÁDI REFORMÁTUSOK
Nagyon örülünk annak a lehetõségnek, hogy városunk lapjának hasábjain

rendszeresen megjelenhetünk. Elsõsorban aktuális gyülekezeti alkalmainkról
és híreinkrõl szeretnénk tájékoztatni az érdeklõdõket, emellett lelki táplálékot
is szeretnénk nyújtani az olvasóknak, továbbá célunk az, hogy városunk lakói
képet kapjanak egyházközségünk életérõl. A mostani számban alkalmainkat
soroljuk fel, egészen karácsonyig. A következõ újságban pedig egy
bizonyságtételt olvashatnak majd. 

RENDSZERES ALKALMAK
Istentisztelet vasárnap 10.30-kor, (Fûzfõgyártelepen és Tobrukban 8.00-

kor, Balatonfûzfõn 9.00-kor).
Gyermek-istentisztelet vasárnap 10.30-kor a gyülekezeti teremben.
Bibliaóra kedden 17.30-kor a gyülekezeti teremben (Balatonfûzfõn 16.00-

kor)
Ifjúsági óra kedden 18.30-kor a gyülekezeti teremben.
Hittanórák szerdánként 14.00 órától 1-3 osztály, 15.00 órától 4-6 osztály,

16.00 órától 7-8 osztály a gyülekezeti teremben. (Balatonfûzfõn kedden 13
órától a Jókai Mór Általános Iskolában, szerdán 13 órától pedig az Irinyi János
Általános Iskolában van hitoktatás)

IDÕSZAKOS ALKALMAK
OKTÓBER 06, szerda, 18.00, ökumenikus istentisztelet Tobrukban. 
Október 16-17, szombat-vasárnap, 14.00, 20-40 évesek csendesnapja

Almádiban. 
Október 16, szombat, 18.00, FILMKLUB: Amadeus. 
Október 22-24, péntek-vasárnap, 17.00, Pasaréti ifi Almádiban. 
Október 31, vasárnap, 10.30, úrvacsorás istentisztelet (reformáció: 8.00,

9.00, 10,30). 

NOVEMBER 1-7, hétfõ-vasárnap, õszi szünet. 
November 9, kedd, 17.30, Margaret amerikai misszionárius elõadása „feje

tetejére állt világ” címmel a gyülekezeti teremben. 
November 13-14, szombat-vasárnap, 14.00, 20-40 évesek csendesnapja

Almádiban. 
November 13, szombat, 18.00, FILMKLUB: Passió.
November 28, vasárnap, advent elsõ vasárnapja, 10.30, felnõtt konfirmáció.
DECEMBER 2-4, csütörtök-szombat, BÛNBÁNATI ALKALMAK

(16.00 és 17.30). 
December 4-5, szombat-vasárnap, 14.00, 20-40 évesek csendesnapja

Almádiban (Ifi karácsony, szolgálat a gyülekezetekben). 
December 4, szombat, Szeretetvendégségek a gyülekezetekben (16.00 és

17.30).
December 17-18, péntek-szombat, 16.00, Hittanos csendesnapok

Almádiban.  
December 19, vasárnap, KARÁCSONYI gyermekmûsor (9.00 és 10.30). 
December 19, vasárnap, 10.30, Bolla Ferenc Alapítvány pályázati

díjkiosztója B.almádiban. 
December 24, péntek, szentestei istentiszteletek (16.00 és 17.00). 
December 25, szombat, karácsony elsõ napja – úrvacsora (8.00, 9.00,

10.30).
December 26, vasárnap, karácsony második napja – legátus (9.00 és

10.30).
December 31, péntek, óévi hálaadó istentisztelet (16.00 és 17.00). 
JANUÁR 01, szombat, újévi istentisztelet (9.00 és 10.30). 
Január 02, vasárnap, újév elsõ vasárnapi istentisztelete (8.00 és 9.00 és

10.30).
Steinbach József református lelkész

Sokszemszög
Sokszemszög címû kiállítással mutatkozott be a Pannóniában az Almádi Fotókör. A tárlaton látható felvételekbõl válogattunk.

Ligetéjszaka (Pataki János) Tükrözõdés (Szakó Dezsõ)

Három éve felkeresett a Márkus család, hogy
megtanulnának lovagolni. Ment minden, mint a
karikacsapás, néhány hónap múlva, mikor
beléptek a lovas egyesületbe, a születési adatok
felvételekor csaknem kiesett a toll a kezembõl.
Kiderült, hogy Tomi 13 éves. Sok edzõtábort
bejártam válogatott atléta koromban, de ilyen testi
adottságokkal rendelkezõ fiatalembert nem láttam.
Azonnal a VEDAC-hoz küldtem, hogy Szabó Ernõ
barátom faragjon belõle is olimpiai bajnokot, mert
ha nem teszi, akkor Kiss Balázs csak véletlenül lett
az. Aztán milyen a világ, Ernõ barátomnak menni
kellett a VEDAC-ból, de néhány hét után
megalakította a VESC atlétikai szakosztályát. Azt
tanácsoltam Tomi szüleinek, hogy vigyék oda
fiúkat. Tomi a korosztályos rendszernek köszön-

hetõen mindig egy évvel idõsebbekkel versenyez,
de elmondása szerint, ez nem zavarja, õ saját
magát akarja legyõzni és mindig egyéni csúcsot
akar dobni diszkosszal és kalapáccsal is. Tavaly az
országos bajnokságon még mint a Vörösberényi
Általános Iskola tanulója diszkoszvetésben volt
ezüstérmes, 45 méteres dobással, ekkor kalapácsa
is 46 méter körül landolt. Ez évben viszont hatal-
masat fejlõdött. Decemberben az országos bajnok-
ságon 61.18-cal ezüstérmet szerzett és bekerült a
korosztályos válogatottba.

Szeptember 25-én, életében elõször ölthette fel
a címeres mezt Mariborban, a Szlovénia-

Horvátország-Magyarország serdülõválogatott-
jainak viadalán. 61.90 m-es egyéni csúccsal
dobogóra állhatott és átvehette a bronzérmet,
amire azt szokták mondani, elsõre nem semmi.
Eddigi beszélgetéseinken mindig mozgásról, az
edzésmódszerekrõl és hasonlókról beszélgettünk.
Most elpöttyintette, hogy jövõre ifi világbajnokság
lesz Marokkóban, nagyon szeretne kijutni és jó
eredményt elérni. Hiába, evés közben jön meg az
étvágy!

Tomi, ha elfogadod azt az örök igazságot, hogy
a siker egyetlen helyen elõzi meg a munkát (ez
csak az angol szótárban van így), akkor biztos nagy
bajnok leszel. Mi, almádi lokálpatrióták nagyon
szurkolunk!

Szentesi István

A jövõ reménysége
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Szöllõsi Máté

Mi a mûvészet?
/Vers szabadon/

Ahhoz, hogy megérthesd
figyelj a suhanó szélre,
csermely csobogó vízére,
a nyár-éji tücsökzenére,
színeket varázsoló fényre,
a csillagok égi jelére,
dalra, képre s regényre,
benned felépült igényre;
a hamu alatt izzó parázsra,
az igazszerelem varázsra,
anyáink jóraintõ szavára:
mûvészetet féltõk jajára!

Olvass, láss, ne csak nézz!
A mûvészet éltet, de nehéz,
keser-áfonya, de lehet méz,
ha jót alkot az ész, a kéz.

Nem, a mûvészet nem a valóság,
de annak ég-ihletett mása,
gének szilaj szárnyalása,
kultúrád erjesztõ kovásza.

Ha jól figyelsz, akkor érted,
ma giccsek közt kell élned,
az igénytelenségtõl félned,

és tudnod kell jól ítélned!

Szöllõsi Máté: Útban Almádi felé

Berényiek
9. Országos Találkozója

Kilencedik alkalommal találkoztak a Berények, ezúttal Karancsberényben.
A falu a Karancs hegység lábánál, egy kis völgyben fekszik Salgótarjántól

15 km-re nagyon szép környezetben. Hegyek veszik körül, melyek oldalán
gyönyörû erdõk teszik még szebbé a tájat. Ezen zöld karok ölelésében fekszik
az a közel 1000 lélekszámú település, ahova augusztus 6-7-én látogattunk el
egy 53 fõs küldöttséggel. 

Pénteken reggel 7 órakor indultunk a berényi kis posta elõl, és 4,5 órás
utazás után érkeztünk meg Salgótarjánba. Itt csatlakozott hozzánk két
kísérõnk, Bajcsai Sándorné Valika és Antal Tiborné Jolika, akik két napon át
kitartóan kalauzoltak bennünket és nagyon kedves segítõink voltak. A finom
ebéd után szabad program következett, ki-ki kedve szerint válogathatott. 

Voltak, akik a bányamúzeumot nézték meg, mások a várossal ismerkedtek,
vagy a piacra látogattak el. A helyi zeneiskola egyik tanárának invitálására
megnéztük Salgó várát. Egy kisebb kaptatón kellett felmennünk a várhoz, de
a szemünk elé táruló látvány kárpótolt bennünket a fáradozásért. Hegyek, völ-
gyek, lankás dombok és erdõség mindenütt, ami csodálatos élmény volt.
Délután 3 órakor indultunk el Ipolytarnócra, ahol õsleleteket tekinthettünk
meg. A lelõhely feltárása az 1800-as évek második felében kezdõdött el. A
feltárt területeken láthattuk a 20-23 millió évvel ezelõtt itt élt tengeri élõlények
lenyomatait, megkövesedett maradványait. Egy valamikori folyó gázlóját az
ott épen maradt lábnyomatokat, melyek között voltak: orrszarvúhoz hasonló
állat nyomai, páros ujjú patás állat nyomai, madarak lábnyomai, és valami-
lyen nagymacskaféle lábnyomai is. Megtekinthettünk egy több millió éves
megkövesedett fa törzsét.

A régmúltból vissza tértünk a jelenbe, és Karancsberény felé vettük az
útirányt A ropiüzem melletti füves réten már javában folyt az a talk show,
amely a népszerû televíziós sorozat Berényi családja és a közönség között
zajlott, ebbe kapcsolódtunk be mi is csoportunkkal.  Ezután következett a
gulyásparti és a szabadtéri bál, ahol a Capuccino együttes biztosította a jó
hangulatot. A mûsor végét tûzijáték zárta. 

Másnap délelõtt kezdõdött a delegációk tanácskozása, amelyen jelen
voltak a 12 Berény polgármesterei, jegyzõi, képviselõi, köztük a ren-
dezvényen felszólaló dr. Hoffmann Gyöngyi,  valamint Surján László,
Európai Uniós parlamenti képviselõ, Berényi Lajos, a Közbeszerzések
Tanácsának elnöke, a felvidéki magyarságot képviselte Berényi József
államtitkár úr, és a megyei vezetõk. Ezen a tanácskozáson volt lehetõség a
beszélgetésre, egymás gondjainak, problémáinak megbeszélésére, ötletek,
vélemények cseréjére. A tanácskozás végén eldõlt, hogy a következõ
találkozót Kisberény vállalta magára, amely egy picinyke kis település
Somogy megyében a maga 200 fõnyi lakosával. Kis település, de a pol-
gármesterasszony szavaiból kitûnt, fontosnak tartják, hogy õk is szervezzenek
találkozót. Megegyeztünk abban, ami már az elsõ találkozó alkalmával is
lényeges szempont volt: nem az a lényeg, hogy ki tud nagyobb találkozót
szervezni, hanem, hogy lehetõleg minden Berény település meg tudja rendezni
a lehetõségeihez mérten a találkozót. Mindegyik Berény nevû települést
megismerhessük, ápolhassuk, és bõvíthessük a kapcsolatainkat. A csoport
többi tagja ezalatt ismerkedhetett a településsel, a falunézéssel egybekötött
helytörténeti vetélkedõn. Közben felemelõen szép szentmisén vehettek részt
az egyes csoportok tagjai. Ebéd után következett a már évek óta megszokott
és bevált kulturális bemutató. Sajnos a mi csoportunk nem tudott színpadra
lépni, hiszen akkora vihar kerekedett jégesõvel, hogy a hangosítási beren-
dezést és a színpadot teljesen eláztatta. Így az esõ elõl menekülve futtában bú-
csúztunk el egymástól mi, berényiek.

Az esõs, borús befejezés ellenére remélem nem bánták meg, akik velünk
tartottak és eljöttek Karancsberénybe. Hiszem, hogy sok szép élménnyel
gazdagodva tértünk haza. Viszontlátásra jövõre Kisberényben!

Mester Ferenc szervezõ
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 1890.-Ft/q
Tisova dió    /cseh/ 14665-15500 1940.-Ft/q
Sokolovi kocka /cseh/ 14665-15500 1800.-Ft/q
Ledvicei dara /cseh/ 18000-19000 2100.-Ft/q
Ledvicei dió /cseh/ 18000-19000 2160.-Ft/q
Felsõgallai dara /magyar/ 17460-20460 2100.-Ft/q
Felsõgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160.-Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Varga Zoltán karosszéria lakatos
Balatonalmádi, Lehel u. 12.

Tisztelettel várja régi és új ügyfeleit!

- teljeskörû karosszéria javítás

- huzató paddal

- alkatrész beszerzéssel

- autóápolás (polírozás, takarítás)
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Úgy alakult, hogy utaztunk. Bázakerettyére.
Elõször hosszasan keresgéltük ezt a gyönyörû
nevû zalai falut a térképen, aztán ráleltünk, és más-
nap már az útjait róttuk. 

Ez itt a magyar olajipar bölcsõje, mondta a
település polgármestere, de gyorsan hozzátette, ezt
ma már egyre ritkábban hangsúlyozzák
Bázakerettyével kapcsolatban, annak ellenére,
hogy a század elején felszínre hozott fekete arany
alapozta meg a falu jövõjét. A zalai dombok között
megbúvó házak egyedi hangulatot árasztanak.
Magukban, mélyen elrejtve ott hordozzák azonban
a természet és a civilizáció kapcsolatának furcsa
ellentmondását, ahogy az ember az örökzöldekkel
beültetett arborétumot járva erdei ciklámenre
bukkan, majd a falu utcáin sétálva látja, ahogy a
némán robotoló kutakból szivattyúzzák fel az ola-
jat. Az olajból azonban egyre kevesebb van, így
Bázakerettye is, sok más hazai településhez hason-
lóan az idegenforgalom felé próbál nyitni. Zala
megye egyik „gyöngyszemeként”, a természet
közelségét kihasználva a természetszeretõket csa-
logatja magához, kínálva csodaszép flóráját és
faunáját és nem utolsó sorban a nemrég elkészült
termálfürdõjét. Szervezett programok vannak, de
csak módjával, ide pihenni, kikapcsolódni járnak a
vendégek.

Igen, pihenni, kikapcsolódni, feltöltõdni. Azt
mondják a nálam okosabbak, hogy ez nagyon
fontos, mert a friss energia testünk s lelkünk

épülését segíti. Az egészségturizmus jelentõsége is
emiatt nõtt meg az utóbbi években, és kis
hazánkban gombamódjára szaporodnak a fürdõk
és gyógyhelyek. A nyugati mintát átvéve nálunk is
fontossá vált, hogy többet törõdjünk önma-
gunkkal. A magyar nyelv az utóbbi években
kiegészült olyan szakszavakkal, melyeknek a pon-
tos jelentését inkább sejtjük, semmint ismerjük,
így a wellness, a spa és még sorolhatnám.
Egyszóval: aktív pihenés az egészségünk meg-
õrzéséért, lelkünk üdvösségéért. Vagyis: gyógy-
masszázs, terápiák és kezelések végeláthatatlan
sora, pezsgõfürdõ és ásványokkal megtöltött
medencék. Szakavatottan irányított pihenés, ez
most az elsõ számú divatos turisztikai irányzat.
Zárójelben jegyzem meg, hogy a második helyet
déli szomszédaink lefoglalták, hiszen idén nyárra
Magyarország másik fele „kiköltözött” a horvát
tengerpartra.

De hogy kapcsolódik egymáshoz Bázakerettye
és a wellness? Õszintén szólva, sehogy. Merthogy
a kettõnek tényleg nincs köze egymáshoz, sõt,
egyik sem szeretné, hogy legyen. A wellnessnek
nem felel meg a falu, Kehidakustány nevét is alig
tudják megtanulni a külföldiek, mit kezdenének
Bázakerettyével. Egyébként a termálvíz nem
egyenlõ a gyógyvízzel. A falu pedig nem szeretne
divatozni. Várja a vendégeket, adja magából a
legjobbat, de hírnevet és címlapfotót nem vár érte.
Tudja azonban, hogy a jó élmény maradandó és

híre szájról szájra jár, de tudja azt is, hogy a turista
az õt ért rossz tapasztalatot kétszer annyi embernek
meséli el, mint a jót. Ezért gondosan ügyel arra,
hogy ilyen eset ne történjen. Minket kifejezetten jó
élmények értek. 

Más dolog dolgozni az idegenforgalomban és
más dolog részt venni benne. Elgondolkodtató, ha
meghallgatjuk a szakemberek tavaszi, reménytel-
jes nyilatkozatait a nyári szezon várható
alakulásáról, aztán az õszi értékelést a szomorú,
egyre csökkenõ tendenciát mutató adatokkal.
Hogy a problémát orvosolni kell, az bizonyos,
mint ahogy az is, hogy e tekintetben sokféle
igazság létezik. 

Talán nem kellene erõltetni, nem kellene
mintákat keresni, példákat felhozni és állandóan
mások után futni. Talán nem kellene a tavat a
tengerrel, a dombságot a havas hegycsúcsokkal, a
magyar szokásokat a mediterrán kultúrával és
hangulattal versenyeztetni. Talán Bázakerettye jól
csinálja. Azt adja, amije van. Nem többet, de nem
is kevesebbet. Nem vágyik babérokra, de az eddig
elértek megtartására törekszik, amely az ott
élõknek egy emberként fontos, ezért összefognak
és cselekednek. Együtt. S a látogatók száma
növekszik. Ez esetben beigazolódni látszik az
egyébként ironikus mondás, mi szerint:
Szerénysége erénysége. 

Talán Bázakerettye csinálja jól. 
Vincze Eszter

Bázakerettye és a wellness,
avagy mi történik a magyar idegenforgalommal?

Olvasói levél
Még több fát Almádiba !

Közel 40 éve járunk rendszeresen Almádiba. Családi hétvégi ház révén
materiális kötõdésünk is van a városhoz és igyekszünk az év minden sza-
kaszában minél többet itt lenni. A materiális kötõdésen túl, ennyi idõ múltán,
természetesen érzelmi kapocs is köt ide: gyerekeink – unokáink itt töltött
nyarain túl is nagyon megszerettük a várost. 

Sokszor elgondolkodtam azon, hogy a személyes vonatkozásokon mi
lehet ennek a vonzalomnak a közvetlen oka. Nem nagyon régen eszméltem
rá, hogy én személyesen tulajdonképpen két tényezõ okán szeretek itt lenni.
Az egyik, hogy még a legnagyobb nyári csúcsidõszakban sem fárasztóan,
riasztóan zsúfolt; a másik, hogy mindenütt sok a fa, az egész városnak zöld,
ligetes karaktere van. Balaton-partja sok településnek van, de ennyire
szépen fásított – Vörösberénytõl Káptalanfüredig – nem sok akad.

Nagyon szívem szerinti a város fejlõdése, fejlesztése. Szép lett a
Kulturális Központ, nagyon jót tettek a móló rendbetételével, szép a felújí-
tott Wesselényi Strand és másutt is sok helyen nyoma van a város
„igyekezetének”. Köszönet érte.

Én a felújítások gondolkodásmódjával szeretnék – segítõ módon –
vitázni. Jó volna, ha figyelnének illetékesek a város zöld területeinek meg-
jelenésére. Kérem, nézzenek kritikus szemmel körül az új Kulturális
Központnál és vegyék észre, milyen csodálatosan szép az elõtte álló három
méltóságteljes platánfa és milyen üres a Petõfi Sándor utca felõli terület;
vagy 4-5 fa találhatna itt helyet. Ugyanúgy hiányoznak fák a Budatava
Strand elõtti parkoló egyik felébõl, s közben milyen látványosan szépek a
másik felében korábban ültetettek. A Balatonfûzfõi út mindkét oldalán,
vagy a József Attila út vasúttal ellentétes oldalán is nagyon sok fát lehetne
ültetni, illetve pótolni. Érdemes végigsétálni a Rákóczi Ferenc utcán, a
Szabadság úton: a nem szívvel készített szabályozási terv értelmetlenül és
feleslegesen szélesre szabta ezeket; mindkét oldaluk fásítható volna, s
rögtön enyhülne a mai sivár látvány. Nagyon sok mellékutca és tér,
teresedés is sok-sok fát „eltûrne” a város minden részén. Fel lehet – és sze-

rintem fel is kell – fedezni ezeket a közterületeket, hogy Almádi karak-
teréhez méltóvá lehessen tenni õket.

Úgy emlékszem, hogy az Almádi Újság valamelyik ez évi számában
Pandur Ferenc polgármester úr már szót emelt a város közterületei ren-
dezettsége, méltó megjelenése ügyében. Nos, - remélve, hogy a
Polgármester Úr ezt nem veszi zokon – én „rádupláznék” az õ gondolataira:
úgy kellene a közterületek rendjét megújítani, hogy e folyamatban a fásítás-
nak, ill. a fák pótlásának is helye legyen. Biztos vagyok abban, hogy ezt nem
lehet pusztán az önkormányzattól várni, ebben aktív részes kell legyen min-
den almádi állandó, vagy „csak nyári” lakó, mindenki, akinek szívügye a
város arculata, s hajlandó ezért valamiféle, akárcsak kicsi áldozatot is hozni.

Mindezért kérem, javaslom, hogy illetékesek – az Önkormányzat? tár-
sadalmi szervezetek? egyesületek? – indítsák el a város közterületei reha-
bilitációjának folyamatát, beleértve a fásítást illetve a fák pótlását is. Ebben
meghatározó szerepe lehet a város fõépítészének és városi kertész
hiányában valaki, itt élõ kertésznek. Az ügy érdekében az Új Almádi Újság
is nagyon sokat tehet(ne)!

Magam nem vagyok állandó itteni lakos, így csak a „saját hatásköröm-
ben” tudok a folyamatokból részt vállalni. Ezek konkrét formája az alábbi:

• feleségemmel együtt jó szívvel vállaljuk, hogy a Városháza terén
(illetékesek által kijelölendõ helyen) az év õszén elültetünk egy platánfa
csemetét, s léte, fennmaradása felett „szülõi gondoskodást” biztosítunk,

• vállaljuk, hogy az „érdekeltségi körünkbe” tartozó Hajnal utcai ingat-
lan elõtt – ismét illetékesekkel egyeztetetten – elindítjuk az utcai fásítást s
ez ügyben a szomszédokat is aktivizáljuk.

Tisztelt Szerkesztõség és Almádi tisztelt állandó illetve ideiglenes lakói!
Tegyünk meg együtt minden lehetségest azért, hogy szeretett Almádink
szép, vonzó legyen unokáinknak is!

Dr. Ágostházi László
építészmérnök, szakmérnök
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A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

OKTÓBERI PROGRAMOK ÉS RENDEZVÉNYEK
8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67.

Tel.: 88/57-44-55; 438-011; Fax: 431-772
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!

Október 6. szerda 18 óra: Városi Ünnepség az aradi vértanúk emlékére
Helyszín: Hõsi Emlékmû (Baross Gábor utca)
Beszédet mond: Bálint Sándor, képviselõ, a Konzervatív Kör elnöke
Furulyával és énekszóval közremûködik: Kiss György, elõadómûvész
A vértanúk emlékére gyertyát gyújtunk. A megemlékezést koszorúzás zárja. 

Október 8. péntek 18 óra: Dr. Papp Lajos elõadása
Szervezõ: FIDESZ MPSZ almádi csoportja
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ nagyterme

Október 9. szombat 10-18 óráig: Szív napja Balatonalmádiban
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei

Október 15. péntek 9-14 óráig: 1000 Ft-os cipõvásár
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Október 11-16. hétfõ-szombat: Könyvtári hét
Helyszín: Pannónia Könyvtár és a Pannónia Kulturális Központ termei

Október 16. szombat 14-18 óra: Városi Helytörténeti Vetélkedõ a Könyvtári Hét keretében
Október 7-ig jelentkezni lehet a Pannónia Könyvtárban!

Október 16. szombat 14-19 óráig: Babaruha börze
Asztalfoglalás a helyszínen 500 Ft-os áron!
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Október 18. hétfõ 19 óra: Fábián József Kertbarát Kör összejövetele
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Október 19. kedd 9-14 óráig: Ruha és egyéb dolgok vására 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Október 19. kedd 18 óra: Hunyadi festõ család közös kiállításának megnyitója a 
Magyar Festészet Napja alkalmából
Helyszín: Pannónia elõcsarnok és olvasóterem
Kiállítás megtekinthetõ november 9-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.

Október 21. csütörtök 17 óra: A Mûvészetbarátok Egyesülete almádi csoportjának
összejövetele
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ olvasóterme

Október 22. péntek 10 óra: Ünnepi filmvetítés
az Angol-Magyar Tannyelvû Gimnázium diákjai számára
Helyszín: Pannónia nagyterem

Október 23. szombat 11 óra:
Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
Váth János díj átadása
Helyszín: Hõsi Emlékmû (Baross Gábor utca)
Beszédet mond: Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ asszony
Gitáron közremûködik: Murka István, zenetanár
Mûsort adnak: Veszprémi Petõfi Színház színészei. A megemlékezés koszorúzással zárul.

Október 31. vasárnap 14 óra: Tökfesztivál 
Szervezõ: Nõk a Balatonért Egyesület almádi csoportja
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei

ÚJ TANFOLYAMOK ÉS OKTATÁSOK A PANNÓNIÁBAN
Angol nyelvtanfolyam kezdõknek és haladóknak!

hétfõ és csütörtök 16. 30 óra
Várjuk a jelentkezõket! Tanfolyamvezetõ: Golubkovics Péterné (30/600-50-20)

Német nyelvtanfolyam kezdõknek és haladóknak! 
hétfõ és szerda 16. 30 óra (kezdõk), hétfõ és szerda 18 óra (haladók) 
Várjuk a jelentkezõket! Tanfolyamvezetõ: Andreas Thimm (20/52-90-921)

Matek – fizika egyetemi felvételi elõkészítés és korrepetálás 
tantárgyanként heti 3 alkalommal, 60 percben
Várjuk a jelentkezõket! Oktató: Varga László (30/568-92-93)

Kifejezõ tánc hölgyeknek hétfõ és szerda délután
Várjuk a jelentkezõket! Vezetõ: Vízhányó Katalin (70/380-20-64)

Erõtréning – harci dobok fiúknak hétfõ és szerda délután
Várjuk a jelentkezõket! Vezetõ: Vízhányó Katalin (70/380-20-64)

Dance aerobic csütörtök 18 óra és szombat 16 óra
Várjuk a jelentkezõket! Vezetõ: Király Anita (70/545-0707)

Éremgyûjtõ Klub kéthetente péntek 15. 30 óra
Várjuk a jelentkezõket! Klubvezetõ: Balogh Pál (70/339-63-47)

Jógaoktatás
Almádiban!

Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium tornaterme

Idõpont: minden hétfõ 19-21 óráig

Érdeklõdni: Selmeci Ágota 06/70 539 6774

A vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
2004. II. félévi programja.

Szept. 6. 19 óra: Az új elnökség bemutatkozása.
Szüreti felvonulás megbeszélése. E.a: Horváth József, Varjas Zoltán
Szept. 20. 19 óra: Szüret-borkészítés. E.a: Floidl Imre.
Okt. 4. 19 óra: Szõlõtermesztés Magyarországon. E.a: Balikó Eszter
Okt. 16. 08 óra: Városnézés-termálfürdés Pápán
Szervezõ: Horváth József, Bucsku Péterné.
Okt. 18. 19 óra: Házi kedvenceink egészségvédelme. E.a: Dr. Tóth László.
Nov. 8. 18 óra: Növényeink szaporítása.-Terményeink téli tárolása. 
E.a:Takács Ferenc
Nov. 13. 14 óra: Márton napi pincelátogatás. Szervezõ: Demeter András.
Nov. 20. 19 óra: Erzsébet és Katalinbál. Zene: Halasi Tibor
Szervezõ: Bucsku Péterné, Zabó Gyula.
Nov. 22. 18 óra: A biogazdálkodás gyakorlata és eredménye.
E.a: Linczmájer Róbert.
Dec. 6. 18 óra: Az újbor kezelése, borhibák. E.a: Árkovics József
Dec. 20. 17 óra: Ünnepi közgyûlés „Karácsonyi elõzetes”.
Szervezõ: Bugovics Edit, Horváth József. Horváth József, elnök

2004. aug. 28-án volt Mezei Orsolyának az esküvõje a balatonalmádi ref. tem-
plomban. Orsika korán elvesztette édesanyját, ezért idõs nagyszülei nevelték
fel. A nagyszülõk tagjai voltak a Vörösberényi Kertbarát Körnek, és mivel
nem volt kire hagyni Orsikát, 8 éves korától 15 éves koráig minden
foglalkozásra magukkal hozták. Korán megszokta a közösségi munkát.
Szorgalmas, tisztelettudó kislány volt, mindenki szerette. 15 éves korában a
pápai ref. gimnáziumban tanult tovább, majd fõiskolán folytatta tanulmányait.
Az esküvõjén személyesen ott voltam és a kertbarátkör nevében is sok
boldogságot kívántam neki.
A balatonalmádi borversenyrõl a következõ számban fogunk beszámolni.
A kertbarát kör nevében: Durst László

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 folyószámlaszámát: 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
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Októberi program
Október 21-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtár I. emeleti könyvtárszobájában Németh Sándor vers-
és prózamondó (Bp.) emlékezik 1956-ra, majd Vitéz Sólyom Zoltán tanár
(Bp.) tart elõadást A magyarság és a Szent Korona igaz története címmel.
Az elõadók egyesületünk tagjai, és a kedvünkért jönnek el a fõvárosból.
Az elõadások után értékes képet sorsolunk ki a megjelentek között;
aprósüteménnyel és üdítõvel is kínáljuk vendégeinket.
Ne csak tagjaink jöjjenek el minél többen, hanem almádi érdeklõdõ közön-
ségét is szeretettel várjuk! Láng Miklós

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 2004.
Október havi-november eleji programja

Október 06-án: KOSZORÚZÁS a Hõsi Emlékmûnél. • Táncpróba 18-órától
13-án: Klubnap 17-órától. Kártya, sakk, kötetlen beszélgetés. • Táncpróba

18-órától
20-án: Vezetõségi ülés 16-órától. Klubnap 17-órától • Termékbemutató

(Kapszulás gyógynövények stb.) Ea: Mótéffi Zsuzsa • Táncpróba 18-órától
23-án: KOSZORÚZÁS a Hõsi Emlékmûnél
27-én: Zenés születésnapi rendezvény
November 03-án: Klubnap 17 órától Kártya, sakk, stb.
10-én: Klubnap 17-órától Kártya, sakk, kötetlen beszélgetések

Közlemény:
2005. január 1-tõl új nyilvántartás készül a klubtagokról. Akik 3 éven keresztül
elmaradtak a tagdíjaikkal, és azt nem rendezik, töröljük a nyilvántartásból.

Köszönet:
A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB vezetõsége köszönetét fejezi ki a
LOVASEGYESÜLET tagjainak, a 42 színpompás lovas részvételéért a
szüreti felvonuláson.
A vezetõség nevében: Boros Gyula, elnök

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat felhívása

A nagy sikerre és érdeklõdésre való tekintettel, immár ötödik alkalommal kerül
megrendezésre a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a 

„KEZEM NYOMÁN”
címû kiállítás.

A településünkön élõ emberektõl várjuk mindazt, amit szeretnének
megmutatni. (Rajzokat, festményeket, metszeteket, kézimunkákat,

kötést, horgolást, fafaragást, fém ill. egyéb munkákat.)
Kérjük a névvel, címmel ellátott munkákat kiállításra kész állapotban 

2004. október 25 – 2004. november 4. között munkanapokon 08 – 11 óráig a
Családsegítõ Szolgálat  (Balatonalmádi, Ady Endre u. 2.) címére

eljuttatni szíveskedjenek. 
A megadott határidõn túl munkákat elfogadni nem áll módunkban.

Kiállítás várható idõpontja 2004. november 10.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Padlásgaléria 

Jelentkezési korhatár nincs!

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai:
Okt.  7.  Csüt. 15 ó. Klubdélután. Legkedvesebb könyveit és íróját ismerteti Toman

Károlyné, Erzsike.
Okt. 14. Csüt.  8 ó.  Kirándulás Bakonybélbe különbusszal. Találkozás a Pannónia

parkolóban.
Okt. 21. Csüt. 17 ó. Közös program a Mûvészbarátokkal.

Este színházlátogatás Veszprémben. Indulás a Pannónia parkolóból 18 órakor.
Okt. 28. Csüt.  8 ó.  Városlátogatás Székesfehérvárra. Találkozás a buszállomáson.
Nov. 4.  Csüt. 15 ó. Klubdélután. Novák László vetíti szép felvételeit.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk.
A vezetõség nevében Fürtösné Erzsi ny. tanító

Értesítés
Értesítjük a Tisztelt Adományozókat, hogy az elõzõ évben a „DLSB

Alapítvány Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnáziumért” számára befizetett
adójuk 1%-át (924.083,-Ft-ot) könyvtárfejlesztésre, technikai eszközök vásár-
lására, osztálykirándulások támogatására, tehetséges tanulók tanulmányi
versenyeken való részvételének támogatására fordítottuk.

Felajánlásaikat megköszönve: a DSLB Alapítvány Kuratóriuma




