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ÖREG ALMÁDI HÁZAKRÓL...
A XIX. század fordulóján és az 1900-as évek elején épült épületekről készültek az alábbi fényképek. Ma már nem láthatjuk őket eredeti állapotukban, tegyük hozzá 

szépségükben, valamennyin különböző mértékű beavatkozás történt. Akad közöttük olyan, amelyet a felismerhetetlenségig átépítettek, van olyan is, amelyik nagy vo
nalakban őrzi eredeti architektúráját. Mint ismeretes, Almádi valamikor szőlőhegy (promontórium) volt, amit a képek is igazolnak, mert a községháza kivételével min
den épülethez láthatóan tekintélyes méretű szőlő is tartozik. Sajnos azt kell mondanunk, hogy építése óta változatlan formában levő ház alig található Almádiban.

Schildmayer Ferenc

Községház képe a Bajcsy-Zsilinszky út felől. Erről az oldalról volt a 
posta és távírda hivatal bejárata. Épült 1898-99-ben.

Jákóy-villa (Horváth-villa) Almádi egyik legnagyobb szőlőbeli háza 
volt. Nagy vonalaiban őrzi eredeti arculatát. Épült az 1890-es évek 
elején, a Lenkei Vilmos Dani utca 6. sz. alatt található.

Edvi-Illés Károly neves jogtudós nyaralója, amelyikhez tekintélyes 
méretű szőlő tartozott. Teljesen átépítették, az eredeti megjelenése alig 
ismerhető fel. A Szabadság út 13. sz. alatt található. 1908 körül épült át.

Szelima nyaraló jelentősen átalakítva, a Kompolthy emlékmű feletti 
dombon áll. Épült az 1890-es évek végén. A Kompolthy út 1. sz. alatt 
található.

„Országút a vendéglő m ögött” olvasható egy régi fénykép hátulján. 
Az út a mai Baross Gábor út 47. valamint az 54. számú házak közöt
ti szakasza, a Református templom irányába tekintve. A kép (1900) 
a Bajcsy-Zsilinszky út körül készült.

Terike-villa, korábban Becsák nyaralóként is ismert volt. Jelentősen 
lecsupaszított homlokzata csak em lékeztet a régire. A  Bajcsy- 
Zsilinszky u. 37. sz. alatt áll. 1900-ban épült.



A GERENCSÉRI UTCA
Két busznyi boldog balatonalmádi polgár 

indult Nyitragerencsérre testvér-településünk 
meghívására még október elején. Több 
esemény is indokolta jelenlétünket: bélyegkiál
lítás, magyar nyelvű szentmise és zoborhegyi 
zarándoklat, ezért mentünk papostól-pol
gármesterestől, dalostól-dokumentaristáig, 
akik közé még több képviselő is keveredett. 
Jómagam tényleg szívesen mentem, egyrészt 
hívtak, másrészt meg vittek, no meg régen 
voltam már őseim földjén, amit ők még 
Felvidéknek neveztek. Történelmi évben 1956- 
ban voltam ott először édesapámmal a 
rokonokat felkeresni, majd négyévente és egyre 
ritkábban a sírokat koszorúzni. Gyerekként 
először az eltérő dolgokra figyeltem fel, felnőtt
ként meg arra, ami összeköt bennünket. Még ma 
is jelen vannak az elválasztó és összekötő voná
sok, és talán azért is járok egyre többet arra, 
hogy az előbbiek haloványuljanak, az utóbbiak 
meg erősödjenek.

A mostani „abc” valahogy úgy kezdődik, 
hogy adjon isten, becherovka meg corgony, 
mert alighogy megérkezünk, ebben a sorrend
ben fogadnak bennünket. Aki még nem ivott 
becherovkát, annak jobban kell vigyázni, mert 
többször kínálják, mintsem szeretné, aki meg 
ivott, utána rögtön kéri a helyi sört is, - a 
legénykére magyarosítható corgonyt - mert le 
kell azt a fűszeres italt öblíteni valamivel. Az 
egész meg valahogy úgy folytatódik - nem 
pedig végződik! - hogy „xyz”, azaz XY még 
nem volt Zobor hegyen, vigyük fel hát íziben. 
Tényleg milyen ember lehet az, aki az egykori 
bencés remeték szent hegyét még meg sem 
mászta, aztán nem tekintett észak-nyugat felé és 
nem dalolta el csordultig telt lélekkel a „Csitári 
hegyek alatt” kezdetű csodaszép népdalt?

A Zobor-hegy tetejéről tényleg belátni a 
Csitári-hegyeket, meg az egész Zoboralját, ahol 
a legészakibb magyar nyelvi sziget húzódik 
Gerencsértől Ghymesig. A hegy tetején egy 
hatalmas tévéátjátszó torony nyúlik az égbe és 
lábainál egy ezredéves emlékmű talapzata tör
pül, amelyet 1896-ban állítottak Örs vezér 
emlékére négy derék, szárnylengető turul
madárral. Hogy-hogynem, de 1918 után addig 
gyakorlatozott ott a vadonatúj csehszlovák 
légierő, amíg el nem találták mind a négy turul
madarat. Még a megmaradt talapzatot is magas
nak tartották a szlovák távközlési technikusok, 
mert interferenciát okozna az ötvenszer ma
gasabb torony mellett, ezért legott lebontottak 
még belőle pár sor követ...

Nos, ezt a gyönyörű szép emlékművet akar
ják helyreállíttatni a gerencsériek, mert a 
Zobor-hegy teteje az ő határukhoz tartozik, 
különben is az Európai Unióban védeni kell az 
értékes műemlékeket, nem pedig rombolni. A 
pénzt pedig mindjárt meg is igényelték egy 
uniós pályázaton, amihez én is hozzá szeretnék 
járulni, hacsak egy euro híja is lesz a szükséges 
összegnek.

Ha már fenn voltunk a hegy tetején, a 
gerencsériek olyan terülj asztalkámat csináltak 
a közelben, hogy lehetetlen volt ellenállni. A 
kis parázson sült kolbászkákhoz, meg szalon
nához úgy csúszott a bor, hogy alig győztem a 
számat csukva tartani. Amikor lopva kinyitot
tam, vagy enni kellett, vagy inni, illetve 
énekelni. Nos, ez utóbbi ment a legnehezebben
- akár hiszik, akár nem - mivel mindig több 
strófát énekeltek a gerencsériek, mint mi almá
diak. Ráadásul még incselkedtek is, hogy mi 
tényleg csonka-magyarok lehetünk, mert még 
a népdalokat is csonkán tudjuk. Eldalolgattunk 
volna még hosszabban is, ha a szomszédban 
sürgölődő vadászok át nem jönnek érdeklődni, 
hogy kákabélűek a balatonalmádiak vagy 
sem? Lőttek egy kis őzet meg szarvast, aztán 
rittyentettek belőle egy igazi vadpörköltet. 
Szinte könyörögtek, hogy segítsük már 
megenni. Vonakodásnak ilyenkor helye nem 
lehet, mert még megszólnának érte, ámbár az

előételnek kínált kökénypálinka sem volt lebe
csülendő, no meg a marhulovica sem. Nem 
tévedés, nem nyomdahiba: ez utóbbi ital egy
beírandó, már csak annak okán is, hogy a 
legjobb tudomásom szerint a Zobor-hegyen 
egyetlen Vica sem volt. Mirkó barátunk barát
ságos barackpálinkája hallgat erre a szép 
névre, hiszen a címke tanúsága szerint az üveg 
tartalmának becsületes és teljes szlovák neve 
Mirova Marhulovica. Mit mondhattunk volna 
még ezek után? Aki megkóstolta Mirkó 
pálinkáját az egyből dupla adag pörköltet kért, 
aki meg nem, az repetázott. A nálam is többet 
evők pedig a dupla adag után repetáztak. Ha 
netán valaki kételkedne a hegytető étvágy
javító hatásában, az próbáljon meg a vénasszo
nyok nyarán felnyargalni egy 12 méter híján 
600 méteres hegyre. Fogadni mernék, hogy 
utána még az elemózsiás kosár szélét is 
megrágná. Ami az ottani felnyargalást illeti, 
ezt a fiatalabb (azaz 60 év alatti) gerencsériek 
mutatták be. A nálam ifjabb almádiak, úgy 
komótosan felkaptattak, jómagam pedig 
inkább battyogtam. Meg-megálltam, néze
lődtem és egyre többet gyönyörködtem a 
panorámában, mint a 70 éves legendás vadász, 
Kittenberger Kálmán a nagymarosi kapasz
kodón.

Lefelé meg, tele gyomorral már nem kötött 
volna le annyira a táj, hiszen a nyüzgér nyúlnak 
is nehezére esett volna, nem nekem, a magam 
becsületes 95 kilós sport-súlyával. Mi több, 
még be is sötétedett, így aztán dzsippel jöttem 
le, hogy az esti vacsoráig mégis mozoghassak 
valamelyest. Ez a mozgás a laposabb részen 
egészen élvezetes volt: még a bélyegkiállítást is 
megnézhettem újra, ahol takaros, háromnyelvű 
feliratok igazítottak el a ritka bélyegek, képes
lapok és elsőnapi bélyegzők között. Olyan 
példás kiállítást hoztak össze Nyitrageren
csérben, hogy az északi-Balatonpart is cso
dájára járna, ha jövő nyáron lehoznák.

A kultúrház kiállítóterme reggelre teljesen 
megváltozott: varázsütésre eltűntek a tablók és 
a tárlók, helyüket széksorok foglalták el, a szín
padból pedig oltár lett. Felújítás vége felé tart 
ugyanis a gerencséri katolikus templom és 
addig vasárnaponként az átrendezett nagy
teremben tartják a szentmisét. Először szlo
vákul, majd magyarul. Igor atya balatonalmádi 
misemeghívása után, most János atya celebrál
ta a gerencséri magyar szentmisét olyan 
átszellemülten és bölcsen, hogy amíg élek el 
nem felejtem. Csak egyetlen mozzanatot 
szeretnék felemlegetni az előbbiek illusz
trálására, ugyanis prózában képtelenség vissza
adni az egész esemény csodás hangulatát.

Igor atya magyarul üdvözölt mindannyi
unkat:

„Köszöntöm a külföldi vendégeket!” Mire 
János atya szelíden csak annyit válaszolt: 
„Határtalanul szeretünk benneteket.”

A szentmise után a polgármesterek rózsaül
tetésre invitálták a híveket és a kultúrház, meg 
a templom közötti út mentén 50 hazulról 
hozott rózsatövet ültettünk el szép takarosan. 
A Kodály Zoltán által egykor itt gyűjtött ősi 
népdal szövegét énekelték a helybeliek az 
egész idő alatt: „Gerencséri utca, végig piros 
rózsa, szállj le kocsis az ülésről, szakajts egyet 
róla.” A történelmi viharokban eltűntek ugya
nis az egykori piros rózsák és mi köthetne ben
nünket szorosabban össze, mint egy ősi nép
dal. Közép-Kelet Európa legszebben 
tangóharmonikázó jegyzője pedig rátromfolt a 
gerencsériekre, mert újabb sorokkal bővítette 
a „csonkán” énekelt szöveget már az ültetés 
elején: „Gerencséri utca, nincsen piros rózsa, a 
gerencséri polgármester nem szakíthat róla”. 
A rózsatövek elültetése és meglocsolása után 
pedig jött az újabb strófa: „Gerencséri utca, 
van már piros rózsa, az almádi jóbarátok, 
gondoskodtak róla!”

Czuczor Sándor

Beszámoló az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány 
2003. évi gazdálkodásáról

Az "Almádiért" Közalapitvány Kuratóriuma nevében öröm
mel értesítem városunk polgárait, hogy szeptember elején megkap
tuk az APEH-tól az értesítést, miszerint a céljainkkal szimpatizáló 
adózók által felajánlott SZJA 1 % -ok összege ebben az évben 
várhatóan 476.142 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a kultúrát szerető és pártoló névtelen 
támogatóinknak, akik az idén is megtiszteltek bizalmukkal és ránk 
bízták jövedelemadójuk 1 %-át. Célunk továbbra is Balatonalmádi kul
turális, irodalmi és zenei életének gazdagítása, fiatal tehetségek, 
művészek pártolása, valamint a lakosság és az ideérkező vendégek 
széleskörű tájékoztatása az „Új Almádi Újságon” és más kiadványokon 
keresztül. Részt veszünk Balatonalmádi vonzóbbá, „otthonosabbá” 
tételében környezetünk szépítése, virágosítása, régi művészeti- 
építészeti értékeink felújítása, valamint új értékek létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdekében az alapítványunk által
2003. évben szervezett ill. támogatott jelentősebb eseményekről 
már az „ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG”-on keresztül folyamatosan beszá
moltunk Önöknek. Most részben törvényi kötelezettségünknek is 
eleget kívánunk tenni, amikor 2003. évi gazdálkodásunkat 
számokkal is bemutatjuk.

Tevékenységünket az előzőekben leírtak szellemében tovább 
folytatjuk, melyhez továbbra is számítunk az Önkormányzat támo
gatására, valamint az Önök önzetlen adományaira (beleértve a 
felajánlott SZJA 1%-ot is). A befolyt pénzeszközök fel
használásáról a jövöben is az „ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG” hasábjain 
tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat. Schildmayer Ferencné

a kuratórium elnöke
1. Rendezvények támogatása 2 580
1.1. Farsang 8
1.2. Téltemető-Tavaszköszöntő 78
1.3 . Vörösberényi szavalóverseny 18 
1. 4. Konrádi Gy.:A látogató c. előadás 50 
1. 5. Húsvéti játszóház 36
1.6. Anyáknapja 28
1.7 . Gyermeknapi programok 141
1.8. "Szent Iván éj" 10 
1. 9. Országos Ifjúsági Kézműveskiállítás

és pályázat 112
1.10. Péter-Pál napi vigadalom 188
1.11. Hattyúbál 347
1.12. Mazsorett találkozó 161
1.13. "Régi zene" rendezvény 500
1.14. Balaton tárlat 97
1.15. Polgár Attila fotókiállítás 20
1.16. Veszely Lajos kiállítás 180
1.17. "Lőrincze napok" 40
1.18. "Egészségnap" Sanki Egyesület támogatása 210
1.19. Cimbora 112 
1. 20. "Szépkorúakért" koncertek 57
1.21. Vörösberényi népdalkor 78
1.22. Könyvtári találkozó 26
1. 23. Mikulás és karácsonyi ünnepség 83
2. Kulturális kiadványok támogatása 422
2.1. Balatoni Fiúk c. könyv kiadásának támogatása 210
2.2. Vecsey K. Mária 2 kiadványának támogatása 

(Z-füzetek) 177
2 .3 . Almádi Füzetek I. 35
3. Idősek Klubja (szépkorúak támogatása) 116
4. Városi Vegyeskar támogatása 470
5. Fiatal tehetségek támogatása (1 fő) 15
6. Városszépítő tevékenység kiadásai 391
6 .1 . Rákóczi szobor felújítása 100
6 .2 . Egyéb városszépítés 291
7. Egyéb kiadások 171 
Alapítványi célú kiadások összesen 4 1 6 5

FIGYELŐ
- A Veszprém megyei Napló legnépszerűbb balatoni település 
értékelő és díjkiosztó rendezvényén dr. Németh Márta alelnök és 
Veiland László turisztikai hivatalvezető vett részt. Az idei nyertes 
településen, Balatonakaliban megrendezett programon az elis
meréseket Pál Béla turisztikai államtitkár és Lasztovicza Jenő 
országgyűlési képviselő adta át Balatonakali, Tihany és Zánka pol
gármestereinek. Az értékelést a Balatontourist Rt. és a Megyei 
Turisztikai Hivatal is támogatta.
- A Veszprém-Győr vasútvonal megszüntetésével kapcsolatos, 
civil kezdeményezésre összehívott megbeszélésen, Bakonyszent
lászlón Bozsoki Lajos, elnöki titkár és Veiland László, a Megyei 
Turisztikai Hivatal vezetője vett részt. A civil szervezetek jelen 
lévő képviselői a vasútvonal megszüntetése ellen tiltakozó levelet 
fogalmaztak meg és írtak alá.
- A Tihanyi Bencés Apátság és a Veszprém Megyei Múzeum Igaz
gatósága közös szervezésében Tihanyban, az apátság kőtárában 
nyílt meg a Válogatás a római kori villák és vidéki települések 
anyagából című kiállítás, melyen a megyei önkormányzatot 
Pusztai István alelnök képviselte.



Néhány sor 
az 24. hónapról 
a Városházán
2004. október

Megtisztelő bizalmukból ka
pott mandátum unk első felét 
fejeztük be, amelyről mérleget 
vonni terjedelmi okok miatt itt 
nincs lehetőségem. M egteszem 
ezt novem ber közepén az őszi 
lakossági fórumokon.

Henry Ford szerint: „Össze
jönni -  jó  kezdés. Együtt marad
ni -  haladás. Együtt is dolgozni -  
siker.” A választók akarata sze
rint 2002. október 20-án össze
állt a több mint 40 je löltből a 
képviselő-testület, a lakosság 
döntésével megadta a jó  kezdés 
esélyét. Az elm últ két évben 
több-kevesebb eredménnyel, si
kerrel tettük a dolgunkat, együtt 
m aradtunk, együtt fogunk m a
radni -  mert ezt is vállaltuk, és 
haladtunk, haladunk. A második 
félidőben -  reményeim szerint -  
az eddigiektől még jobban fog 
együtt dolgozni a képviselő-tes
tület, a tevékenységünket segítő 
szakemberek és a közélet, a tele
pülés jövőjéért tenni akarók kö
zössége -  tehát a siker sem ma
radhat el. Ehhez még több mun
kára, nagyobb összefogásra lesz 
szükség.

2002-ben nem sikerült, tavaly 
részeredményt értünk el a Japán 
hitel terheinek csökkentésében 
megyei parlamenti képviselőink 
segítségével. Az idén újra a 
Pénzügym inisztérium  „győ
zött” , elutasították a kezdem é
nyezők javaslatát. (Jövőre újra 
megkíséreljük, rem éljük na
gyobb sikerrel.) Pedig a 2005-ös 
fejlesztési elképzeléseink meg
valósításához nagy szükségünk 
lett volna a hitelfizetés átüte
mezéséből nálunk maradó forrá
sokra is. M ert azt halljuk a 
híradásokban - és a rendelke
zésre álló számok is igazolják, - 
hogy az országos költségvetés 
tervezetében az önkormányzatok 
többsége számára hátrányosan 
alakulnak a norm atívák, csök
kenhet a kurtaxa utáni 2 Ft-os 
támogatás, és nem lesz vissza
igényelhető a kommunális (köz
mű) beruházás utáni 15 % sem. 
Az elfogadásig -  valamennyiünk 
javára -  talán változtatnak a 
javaslatokon, ill. a rendeleten. 
Balatonalmádi, 2004. november 2.

Pandur Ferenc 
polgármester

Önkormányzati hírek
Elkelt az utóbbi években Közösségi házként ismert 

épület -  jelentette be az október 28-i képviselő-testületi 
ülésen Pandur Ferenc. A vevő, a Nextus Kft. a 49 millió 
forint vételárból 10 milliót már kifizetett, így biztosnak 
tűnik az adás-vétel. Mint a polgármester lapunknak 
elmondta, a budapesti cég Almádiba teszi át székhelyét, s 
arra készül, hogy az épület eredeti állapotát visszaállítva 
lakóházként hasznosítja a volt Közösségi házat. A tervek 
szerint az épület földszintjén két kisvállalkozásnak ad majd 
helyet a kft.

A város idei idegenforgalmi eredményeiről és gond
jairól Bálint Sándor, a gazdasági bizottság elnöke számolt 
be. Mint az előterjesztésben megfogalmazódott, a turizmus 
helyzetét legpontosabban az idegenforgalmi adó jelzi. Ez 
az adónem városunkban 2004-ban a terv szerint 50 millió 
forint bevételt hozott volna, a központi költségvetésből 35 
millió forint állami támogatást igényelt Almádi előzetesen. 
Az Aurora Szálló az idén nem nyitott ki, ennek is köszön
hető a tervezettől való elmaradás. Szeptember végéig 29 
millió forint idegenforgalmi adóbevétele volt a városnak 
(96.833 éjszakát töltöttek nálunk vendégeink), egy évvel 
ezelőtt ez az összeg 32,2 millió forint volt (a vendégéjsza
kák száma 134.311).

A forgalom az eddigi adatok szerint a tavalyihoz képest 
28 százalékkal csökkent, a visszaesés a nagyobb szál
lásadóknál -  szállodáknál, fogadóknál, cégüdülőknél -  
kisebb, mint a fizető-vendéglátásban. A közületi szál
lásadóknál 10,5, a magánházaknál 45-50 százalékos 
visszaesés tapasztalható. Míg korábban 30-70 százalékos 
volt a megoszlás a magánszálláshelyek és a közületiek 
között, mostanra ez az arány a 20-80 százalékhoz közelít. 
Csökken az itt tartózkodás ideje is, ez idén átlag 4-5 nap 
volt. A három városi fürdő bevétele tavaly 114, idén 80 
millió forint volt, azaz 2004-ben csak a 2003-as bevétel 70 
százalékát értük el.

Év végéig még körülbelül 2 millió forint idegenforgal
mi adó-befizetésre számítanak a szakemberek, akik azt 
javasolják, hogy a jövő évi tervek készítésénél ne vegyék 
figyelembe az Aurorából származó bevételt.

Németh Béla, a Váci Iskola volt vezetője nyerte el a 
pályázattal meghirdetett vörösberényi iskolaigazgatói

tisztet. Az önkormányzat döntése értelmében módosult az 
Almádiért Közalapítvány alapító okirata, a változás 
értelmében a közhasznú szervezet működése kiegészül a 
környezetvédelem és az útfejlesztés támogatásával. A 
testület támogatta Balatonalmádinak az uniós ISPA önerő
pályázathoz való csatlakozásunkat. A térség szentgáli hul
ladéklerakójának megépítéséhez szükséges almádi hoz
zájárulás 7 millió forinttal csökkenhet, ha pályázatunk 
sikeres lesz. A testület jóváhagyta a vörösberényi 
Gumiklinika nevű, közkedvelt gumijavító műhely régóta 
húzódó ügyében született megállapodást. Eszerint akisvál
lalkozás korszerűsítheti, bővítheti a műhelyt s a beruházás 
eredményeként megszűnik a műhely előtti téren való 
munkavégzés. A képviselők áldásukat adták arra a tervre, 
amelynek 2005-ben kezdődő megvalósulása nyomán 
megújulnak a strand főbejárata előtt a vasúti átjárónál talál
ható kis vendéglátó üzletek, a meglehetősen leromlott 
állapotban lévő, úgynevezett Gombák.

Sürgősségi eljárással döntés született arról, hogy az 
önkormányzat a nőgyógyászati járóbeteg-ellátás és a 
várandós anyukák gondozása érdekében hozzájárul egy 
legföljebb kétmillió forint értékű ultrahang-készülék 
vásárlásához, illetve a rendelő melletti volt öltöző ren
delkezésre bocsátásához. A városi támogatás feltétele, 
hogy a kft. vállalja a szakellátás működtetését.

A volt Váci Mihály Általános Iskola hasznosításáról 
tovább folyt a testületben a vita. A Verseny utcai ingatlan 
hasznosítására újabb, az eddigieknél szélesebb körben 
közzéteendő felhívást jelentet meg a város a volt iskola 
bérbe, használatba adására, értékesítésére, vagy bármi más 
módon való hasznosítására. Az előző felhívásra három 
ajánlat érkezett, kettő értékelhetetlen volt, az alaki 
követelményeknek egy érdeklődő (a Magyar Kolping 
Szövetség) ajánlata felelt meg.

A testületi ülésen szóba került a három városi fürdő 
állapota, illetve téli őrzése. Mint elhangzott, a városi önko
rmányzat gazdasági bizottsága novemberi ülésén 
foglakozik a strandok helyzetével. A fürdőkhöz hasonlóan 
többen is szóba hozták a helyi köztisztasági vállalatnál, a 
Kommunális Kft.-nél kialakult kedvezőtlen helyzetet, a 
polgármester az ügy rendezését ígérte. S. M.

2005. évi Balatonalmádi 
falinaptár kapható!

- a Tourinform irodában, és a Pannónia Könyvtárban (Városház tér 4.)
- a Balatontourist Almádi irodájában (Petőfi S. u. 6.)
- a BORA fotóban (Baross G. u. 48.)
- az Ági Papír-Írószer és Nyomtatványboltban (Baross Gábor u. 39.)
- a Papír-írószer és Könyvesboltokban (Baross G. u. 51.; Szabolcs u. 21.)
- a Hattyú-Tempo Áruházban - az Újságárusnál 
Cégeknek emblémázható kiadással
a Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi referensénél (88/438-400).

Tájékoztatás SZJA 1% felhasználásáról
Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány kuratóriuma 

nevében tájékoztatom tisztelt támogatóinkat, hogy a 2002. évben 
személyi jövedelemadójuk bevallásakor alapítványunk részére 
felajánlott -  22.827 Ft - SZJA 1 %-ot 2003. évben az alapító 
okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően: Balaton
almádi városban élő ténylegesen rászorulók részére szociális 
segítség nyújtása érdekében használtuk fel. A hosszan elhúzódó 
tél miatt 10 családnak juttattunk hasított tűzifát 371 eFt értékben, 
50 eFt-tal hozzájárultunk a nagycsaládosok és idősek karácsonyi 
ünnepségének megrendezéséhez, 2 fő részére nyújtottunk pénz
beli támogatást (vízdíjtámogatás, albérleti támogatás for
májában) összesen 50 eFt összegben.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2003. évi szemé
lyi jövedelemadó bevallás alkalmával jószándékú embertársaink 
ismét tettek felajánlásokat alapítványunk részére. A támogatás 
várható összege 18.716 Ft, amelyet szintén a céljainknak 
megfelelően kívánunk felhasználni. Köszönjük a szíves felajánlá
sokat, szerény anyagi lehetőségeink ellenére továbbra is meg
próbálunk segíteni a rászorulókon, illetve az egyéb ellátási formák
ból valamilyen okból kimaradókon.

Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk 
alapítványunk létezéséről és támogatni kívánnak bennünket közzé 
tesszük bankszámla számunkat, amelyre várjuk önkéntes 
adományaikat. OTP Balatonalmádi 11748083-20014146.

Szegedi Józsefné 
a kuratórium elnöke

Lyukas zászló Almádinak
Lyukas zászlót adományozott az ’56-os Szövetség váro

sunknak. Az ötvenhatos szervezetek idei közös megem
lékezésén, október 22-én a Honvédség fővárosi művelődési 
házában, a Stefánia-palotában Sinkovics Gyula, az ’56-os 
Szövetség elnöke adta át polgármesterünknek, Pandur Ferencnek 
az emlékzászlót. Az ünnepségen Boross Péter volt miniszterel
nök és Mádl Ferenc köztársasági elnök mondott beszédet.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált 
lyukas zászlót idén 12 település, köztük Balatonalmádi mel
lett például a délvidéki magyarság szellemi központja, 
Szabadka, a Balaton-vidékről pedig Keszthely s Hévíz kapta 
meg. A lyukas emlékzászlóval a közélet és a környezet tisz
tasága érdekében kifejtett erőfeszítéseket ismeri el az ’56-os 
Szövetség. Pandur Ferenc lapunknak elmondta: a lyukas for
radalmi zászlót minden október 23-i megemlékezésen ki fogja 
tűzni a város.

Az idei ünnepségen már ott lobogott a Hősök Emlék
művén a Nagy Októberi Magyar Forradalom zászlaja, a 
gyűlölt vörös zsarnokságot jelképező Rákosi-címertől 
megszabadított lyukas zászló.

K Ö Z L E M É N Y
Balatonalmádi város városrendezési tervéről

Balatonalmádi város településszerkezeti tervének 
módosítására, valamint szabályozási tervére és helyi 
építési szabályzatára vonatkozó javaslat ügyfélfo
gadási időben a Városháza aulájában megtekinthető.

A településrendezési tervekkel kapcsolatos 
véleményeket, javaslatokat írásban lehet eljuttatni 
a Polgárm esteri Hivatal M űszaki Osztályához 
(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu elektronikus postacímre.

mailto:pmhivatal@balatonalmadi.hu


Rendőrségi hírek
Az elmúlt hetek bűnügyi krónikáját 

két bűncselekményfajta, a gépkocsi
feltörés, valamint a nyaraló-betörés 
jellemezte. Talán hivatkozhatom arra, 
hogy nagyon sok helyen és módon 
próbáltuk elérni azt, hogy az állampol
gárok jobban figyeljenek értékeikre, így 
esetünkben arra, hogy az utcán, vagy 
parkolóban hagyott gépkocsiban lehető
leg ne hagyjanak táskákat, 
fényképezőgépet, laptopot, sorolhatnám 
tovább a listát. Mindenesetre olyan tár
gyat vagy értéket, amely csábítja a 
bűnözőket arra, hogy ezeket megszerez
zék. Nem törődtek azzal sem, hogy ha 
esetleg a riasztót bekapcsolva hagyta a 
tulajdonos. Általában a szélvédőt törték 
be, és így nyitották ki az autót, s néhány 
másodperc alatt elvitték a kiszemelt tár
gyakat. Nem csak a sötétséget 
kihasználva történtek ezek a bűncselek
mények, fényes nappal is követtek el 
ilyeneket, ennek ellenére egyetlen beje
lentést sem kaptunk.

A másik bűncselekményfajta, ami 
jellemzővé vált, a betöréses lopás. Ez 
esetben sem mindig a nyaralóterületek 
voltak a bűnözők célpontjai, bár az 
ismertté vált események többsége itt 
történt, pl. a Bihari utcában, a Mátyás 
király utcában, a Remetevölgyi úton, 
illetve az Őz utcában, hanem a város 
belső területein, lakásokba, üzletekbe is 
hatoltak be erőszakos módon. A Fűzfői 
út egyik emeleti lakásában hengerzár 
töréssel jutott be az elkövető, s külön
böző porcelán tárgyakat vitt el az 
ismeretlen elkövető. De törtek be 
üzletbe is, ahonnan dohányárut vitt el, s 
fényes nappal történt a behatolás, ter
mészetesen az elkövetőt, vagy az 
elkövetőket senki nem látta.

Néhány további bűncselekményről 
is érkezett bejelentés. Ilyen volt például 
az egyik üzletben az eladó figyelmét 
elterelve loptak el készpénzt, az egyik 
általános iskolában az egyik diák mobil- 
telefonját vitte el ismeretlen elkövető. 
Nem maradt el a menetrendszerűnek 
számító garázdaság sem, melynek 
elkövetőit a kollégáim elfogták. A tette
sek mind a négyen fiatalkorúak: közúti 
jelzőtáblát rongáltak meg súlyosan, azt 
cserélni kellett. Attól tartok, hogy az 
elkövetők nem mérték fel tettük súlyát,

hiszen a jog ezt közlekedésbiztonsága 
elleni bűncselekményként értékeli, túl a 
rongálás anyagi következményein. 
Ezzel kapcsolatban azonban fel kell vet
nem a család, a szülői felelősség 
kérdését is. Számomra megdöbbentő, 
hogy az ismertté vált esetek több
ségében a szülők azt követően szem
besültek csemetéik viselt dolgaival, 
amikor már egy büntetőeljárás része
seiként felelősségre vontuk az 
elkövetőket. Ezekben a családokban 
nem igazán történt számonkérés, vagy 
egyáltalán valamiféle szülői törődés, 
hogy a gyerek vagy a gyermekek mivel 
töltik a szabadidejüket, azok a tárgyak, 
eszközök, amelyeket haza visznek, hon
nan, milyen forrásból származnak. Jó 
lenne, ha ezen változtatnának az érintet
tek, hiszen akkor már általában késő a 
családi kapcsolatok újragondolása, 
amikor büntetőeljárás
következményeivel kell szembe nézni.

A cikkírást megelőző napokban egy 
szinte öntudatlan állapotra lerészegedett 
ember okozott balesetet, és csak a vak
szerencsén múlt, hogy a járdán, amelyet 
szintén igénybe vett sajátos közlekedési 
stílusában, nem lett áldozata ennek az 
ámokfutásnak. Jellemző, hogy alko
holmérgezés miatt kórházba kellett 
szállítanunk, s csak hosszú órák múlva 
került olyan állapotba, hogy kommu
nikálni lehetett vele. Az elmúlt időszak
ban 4 olyan helyi polgár akadt, akivel 
szemben ittas vezetés vétsége miatt 
büntetőeljárást kellett kezdeményezni, 
továbbá 6 olyan, akik szabálysértési 
eljárás következményeivel számolhat
nak. Természetesen az eseményeket 
követően vagy éppen az eljárás alatt mi 
rendőrök vagyunk a hibásak, legalábbis 
az eljárás alá vontak szerint, hogy 
elveszti a családfő a megélhetést jelen
tő jogosítványt, vagy a távoli városban 
tanuló diák ebben a tanítási évben már 
csak tömegközlekedési eszközökkel 
utazhat. Bár tudjuk, hogy a vezetői 
engedély elvesztése az egyik leg
érzékenyebb pont, elvételére mindig 
számíthatnak az érintettek és a jelentős 
összegű pénzbírság is alaposan meg
növelheti a család terheit.

Grúber Sándor r. alezredes 
rendőrkapitány

FELHÍVÁS
Értesítem a lakosságot, hogy az őszi lakossági fórumokat az alábbi 
helyszíneken és időpontokban tartjuk.
2004. november 15. hétfő 18.00 volt Váci Általános Iskola 
2004. november 16. kedd 18.00 Pannónia Kulturális Központ 
2004. november 17. szerda 18.00 Vörösberényi Kultúrház 
2004. november 18. csütörtök 19.00 Kéttannyelvű Gimnázium
Főbb témák: - tájékoztató a településszerkezeti tervről

- 2004. év értékelése
- 2005. évi költségvetési koncepció 

Megtisztelő érdeklődésére számítva,
Tisztelettel: Pandur Ferenc, polgármester

BAKSAI

AUTÓSISKOLA
Gépjárművezető tanfolyamot indít november 23-án 

Balatonalmádiban!
Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! 

Azonnali 30%-os tandíjkedvezmény! 
Diáktandíj: 65.000,- forint részletfizetési lehetőséggel. 

Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Ingyenes tankönyvhasználat! Jelentkezni: Baksai Gábornál 

Balatonalmádi, Lehel út 27. 06-30-916-3286, 06 88/ 593-960

Népszavazási közlemény 2004
Tisztelt Választópolgár!

Mint ismeretes, Mádl Ferenc köztársasági elnök 2004. december 5-ére országos ügy
döntő népszavazást írt ki.

A népszavazás során kettő kérdésben lehet majd véleményt nyilvánítani. A köztársasági elnök 
korábban az egészségügyi közszolgáltató intézmények tulajdonlásával kapcsolatban kitűzött 
időpontra tűzte ki az állampolgársági szabályok módosításával összefüggő népszavazást is.

A választópolgárok az alábbi kérdésekben nyilváníthatnak véleményt:
-  „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak 

maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az 
ezzel ellentétes törvény?”

-  „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes hono
sítással -  kérelmére -  magyar állampolgárságot kapjon a magát magyar nemzetiségűnek 
valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. 
évi LXII. Törvény 19. §-a szerinti ’Magyar igazolvánnyal’ vagy a megalkotandó törvény
ben meghatározott egyéb módon igazolja?”

A népszavazás lebonyolításával kapcsolatban az előző választáshoz képest az alábbi vál
tozások lesznek Balatonalmádiban:

-  A 4. szavazókor - amely eddig a Váci iskolában működött - a Pannónia Kulturális 
Központ felső szintjén kialakított helyiségben kapott helyet, így a 4. szavazókörhöz tar
tozó utcákban lakó választópolgárok a Pannónia Kulturális Központ felső szintjén 
adhatják le szavazataikat.

-  Az 5. szavazókörből (Mogyoró úti óvoda) a 6. szavazókörbe (Kultúrház, 
Vörösberény) kerül át a teljes Kisberényi utca.

Az új utcák közül a Dob utca, a Magyar utca, a Platán utca teljes egészében a 6. 
szavazókörhöz (Kultúrház, Vörösberény) tartozik.

A népszavazásról szóló értesítést 2004. november 6-ig már e változásoknak megfelelően 
kapják meg a választópolgárok. (Amennyiben a kézbesítés valamely okból elmaradt, a 
Polgármesteri Hivatalban lehet érdeklődni).

A névjegyzéket 2004. november 6-tól november 13-án 16.00 óráig közszemlére tesszük, 
az a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2004. novem
ber 6-tól november 13-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a jegyzőhöz (Intézi: 
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fsz. 8. szoba) telefon: 88/431-851.

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén lehet, de:
- Amennyiben Ön a szavazás napján lakcímétől távol lesz, 2004. december 3-án 16.00 

óráig személyesen vagy meghatalmazott útján (vagy ajánlott levélben úgy, hogy az ajánlott 
levél 2004. november 30-ig a hivatalba megérkezzen) a lakcím szerinti illetékes jegyzőtől 
igazolást kérhet, amellyel (és a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas ira
tokkal) azon településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik.

- Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát leadhatja a Magyar 
Köztársaság valamelyik nagykövetségén, amennyiben november 19-én 16.00 óráig a 
lakóhelye szerinti jegyzőtől -  személyesen vagy meghatalmazott útján ill. ajánlott levélben 
-  kéri a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A Magyar Köztársaság területén a népszavazás 2004. december 5-én, vasárnap, 6.00 
órától 19.00 óráig tart. Szavazni kizárólag a következő érvényes igazolványok valame
lyikének bemutatásával lehet:

- lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és -  személyazonosító igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és - útlevél, vagy
- lakcímigazolvány és - 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, vagy
- lakcímigazolvány és - sorkatona esetén katonai igazolvány
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az 

„Értesítő”-t szíveskedjék a szavazásra magával vinni.
Kampányt folytatni 2004. december 4-én 0.00 órától december 5-én 19.00 óráig tilos!
A népszavazással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2004. november 27-től 

december 5-én 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni.
A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhelyezni csak a vonatkozó 

helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően lehet. (Kérjük, hogy a plakátozni szándékozók a helyi 
rendelet betartása érdekében előzetesen egyeztessenek a közterület-felügyelőkkel: Polgármesteri 
Hivatal, Városgondnoksági Osztály, II. em. 43-es szoba, tel: 88/430-344) A plakátot az, aki elhe
lyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2005. január 4-ig köteles eltávolítani.

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban 
(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Választási Iroda, illetőleg a Választási 
Információs Szolgálat ad hivatali munkaidőben:

Dr. Szűcs Sándor HVI vezető (I. em. 23. szoba) telefon: 88/438-181
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h. (I. em. 36. szoba) telefon: 88/430-254
- általános választási tudnivalók,
- szavazatszámláló bizottságokba történő személyi delegálás
- jogorvoslat
Koszteczky Zsuzsanna HVI tag (Fsz. 8. szoba) telefon: 88/431-851
Dobosné Kárpáti Emőke HVI tag (Fsz. 14. szoba) telefon: 88/430-361
- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- választási értesítő, ajánlószelvény kézbesítésének elmaradása
- igazolás kérése,
- lakcímnyilvántartás Helyi Választási Iroda

Pszichiátria szakrendelés és gondozás
Balatonalmádiban 2004. november 1-től 

Balatonalmádi, Baross G. u 32. Tel: 88/ 430-047 
Rendel: Dr. NYÍRI PÉTER pszichiáter szakorvos 
Rendelési idő: hétfő 13 - 16-ig, csütörtök 8 - 14-ig 
B A L A T O N F Ü R E D E N
Balatonfüred, Csárda u 1. Rendelőintézetben Tel: 87/580 - 888 
Rendel: Dr. Nyíri Péter pszichiáter szakorvos 
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 8-12, csütörtök -  
A balatonalmádi és vonzáskörzetébe tartozó betegeket, ha nem tudnak az almádi ren

delésre menni, Balatonfüreden is ellátja az orvos az ottani rendelési időben.
Időpont egyeztetés telefonon szükséges!



1956-os megemlékezés
Dr. Hoffmann Gyöngyi képviselőasszony beszéde
Tisztelt Ünneplő Közönség! Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm az emlékezőket, s külön köszöntöm azokat, akik nemcsak megélték, hanem 

tettek is a forradalomért, és szabadságharcért. 48 évvel ezelőtt történt eseményekre 
emlékezünk most. A magyar történelemnek egy olyan időszakára, mely jelentős visszhang
ot váltott ki, felrázta az egész világot. 1956-ban Magyarország a sajtó címlapjára került. 
Mindenhol kiemelt helyen foglalkoztak a szovjet katonai hatalommal szembenálló maroknyi 
magyarság forradalmával, melyet Márai Sándor szavai szerint „Csodált és bámult a világ”.

Azóta hosszú utat jártunk be. Sokan és sokféleképpen elemezték, értékelték 1956 
októberének történéseit, melynek megítélése mindmáig vita tárgya. A társadalom tudatában 
és a közbeszédben mindvégig forradalom volt, mely leverése után átalakult ellenfor
radalommá, vagy éppen sajnálatos októberi eseményekké. Az én nemzedékem iskolai 
tananyagként találkozott 1956-tal. A mi generációnk félig elhallgatott történetekből ismer
hette meg a forradalmi eseményeket, melyeket az idő folyamán sokféle fénytörésben láttunk, 
igazságát sokáig elferdítették. Ezért is fontos a rendszerváltás után elkezdődött történelmi 
feltárás, melynek eredményeit feladatunk és kötelességünk tovább örökíteni.

Tudjuk, hogy a legtöbb forradalom nem kezdeményezés, hanem válasz. Válasz a hat
alom kihívó, érthetetlen viselkedésére. 1956. október 23-a egy megalázott nemzet válasza 
volt, egy olyan rendszer ellen, melyet a hazugság és az erőszak drótozott össze, mely 
kártyavárként omlott össze a szabadság és a bátorság előtt. 48 évvel ezelőtti eseményekhez 
is az vezetett, hogy a hatalom jelentősen megsértette mindazt, amiből ez a nemzet történelme 
során építkezett. A történelemből ismert, hogy évszázadonként egyszer, mindig, fellobbant 
a végtelen akarat, a nem mérlegelő, a realitásokkal nem számoló, de a magyar megmaradás 
parancsából következő nagy fellángolás.

1956 a nemzeti összefogás kivételes pillanata volt, melyben a nemzet jobbik énjét mutat
ta meg. Az egész országot a szabadság levegője hatotta át. Egy szempillantás alatt kiderült, 
mit akar valójában a magyar nép. Lapok alakultak, civil szervezetek nőttek ki a földből, pár
tok újra kezdték demokratikus működésüket. Örökérvényű eredménye ezen összefogásnak 
a lyukas zászlók alatt egyetértésben gyülekező, vállvetve harcoló öregek, fiatalok, munká
sok, parasztok, diákok és katonák, akik példát adtak nemcsak a későbbi magyar 
nemzedékeknek, hanem a környező népeknek is. Megmutatták, hogy Európának ebben a 
régiójában a zászló magasra emelhető, felemelhető, ha alatta egyetértés uralkodik. A 
történelem nagy pillanataiban ugyanis képesek vagyunk egységesen cselekedni, képesek 
vagyunk és tudunk a kis nemzetek összetartó erejével és erkölcsi erejével és erkölcsi 
fölényével tisztességesen élni.

A forradalmat azonban eltiporta a túlerő. November 4-én hajnalban, amikor megdördül
tek a. fővárost ostromló páncélosok ágyúi, úgy tűnt, minden elveszett. Elveszett a maga 
kézzelfogható valóságában. A hatalom mindent megtett azért, hogy október 23-át, és a 
szabadságot az emberek elfeledjék. Ám az igazság igazság marad, még ha elhallgatják is, és 
az igazság igazság marad akkor is, ha valaki nem akar tudomást venni róla.

Október 23-a üzenete nagyon egyszerű számunkra. Győzelem! A szabadság győzelme a 
durva erőszak és a zsarnokság felett. Mert tisztelt Hölgyeim és Uraim, 1956 és a magyar for
radalom végül mégis győzött, hiszen belőle fakadt a rendszerváltoztatás. Győzött, mert 
velünk él. Győzött, még akkor is, ha sokba, nagyon sokba került is a győzelem!

Nagy Imre szerepe és sorsa elválaszthatatlan a forradalom és a szabadságharc lényegétől. 
Ő és mártírtársai adtak erőt sokaknak a hosszú börtön, a kiközösítés és az emberi méltóság 
megalázásának elviseléséhez. Most rajtunk azonban a sor, hogy felmérjük képesek vagyunk  

- e október üzenetét fogadni? Tudunk-e az általa nyújtott erkölcsi tőkével méltó módon 
gazdálkodni? Megteszünk-e mindent azért, hogy a fiatalabb nemzedékek is megismerjék és 
megérthessék? Nem zsugoríthatjuk pár soros tananyaggá október 23-át, melynek máig be 
nem gyógyult sebek az élő tanújelei. Nem foszthatjuk meg tartalmától, melyből hiányzik a 
történelmi beágyazottság igénye és a megértésre törekvő értelmezés.

Legrangosabb nemzeti ünnepeink egyike, melyben az általa szimbolizált események 
magukba sűrítik a dicsőséget, tragédiát, éltető erőt és a gyászt.

A tanulságok levonása erkölcsi kötelességünk. Nézőpontok, hangsúlyok különbözhetnek, 
azonban az erkölcsi értékrend alapelveiben az egyetértés nélkülözhetetlen, az igazolt történel
mi tények nem lehetnek vitásak. Most amikor összegyűlünk az 1956-os forradalom megün
neplésére, mindenekelőtt fejet kell hajtanunk annak hősei előtt. Fejet kell hajtanunk azok előtt, 
akik a fegyverrel a kezükben álltak ki, a világ egyik legerősebb hadserege ellen megmérkőzni. 
Fejet kell hajtanunk továbbá azoknak, akik borzalmas halállal lakoltak, vagy kegyetlen 
börtönökben sínylődtek évekig. És meg kell hajtani fejünket azok előtt is, akik itt, velünk élnek.

Mert ők bátrak voltak, soha meg nem alkuvók, akiknek sorsa, kettétört életútja minden 
magyarázat nélkül hitelesíti a személyt és cselekedeteit. Róluk, 1956 hőseiről írta Fekete 
István egy Bécsben élő barátjának a forradalom lázas napjaiban a következő sorokat: „Itt 
nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és taktika. Itt csak halálba menő 14-20 éves 
gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén az istentelenség szörnyű ürességével, a hazugság 
maszlagával, nekimentek felborítani a hegyet és megfordítani a történelmet, eszméletlen cél- 
tudatossággal élni, vagy meghalni. És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet 
és győzelmesesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek testük meghalt, 
mert örökké élnek az örökkévalóságban és a nemzet szívében. És élve maradnak a többiek 
is, akik itt, közöttünk élnek.”

Ez a mai nap az övék. Az övék, Önöké, akik életet vettek magukra a szabadságért, min
dannyiunk közös szabadságáért. Az áldozat azonban nem volt hiábavaló, a világ felfigyelt 
Magyarországra, a történelem új fordulatot vett. Nekünk szabadságban élőknek méltónak kell 
lennünk azokhoz, akik a nemzet nagy pillanataiban helytálltak. Köszönet azon honfitár
sainknak, akik akkor cselekedtek, amikor mások még mérlegeltek. Köszönet azoknak is, akik 
akkor is szót emeltek, amikor mások még keresték a szavakat. Megőrzött hitük, 
tevékenységük méltó volt a forradalomhoz. A szabadságharc ugyanis a mai kor emberét is 
gondolkodásra készteti. Gondolkodásra a szeretetről, szolidaritásról, nemzeti eszmények 
határokon átnyúló megtartó erejétől, társadalmi egységről. Mindszenty József hercegprímás 
még 1956-ban 8 évi börtön után azt mondat: „Most a magyar szívekben szeretetre és össze
fogásra van szükség”. Ez a gondolat 48 év távlatából is érvényes.

Bízom abban, hogy 1956 emléke nem merül feledésbe, mert akik nem emlékeznek a múl
tra, nem fogják érteni a jelent és elveszítik a jövőt is. Ezért a mi feladatunk, hogy megértsük 
1956 üzenetét és teljessé tegyük mindazt -  most már az Európai Unió tagjaként, de ma
gyarként megmaradva -, amit célul tűztek ki!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

A Váth János díj átadása
Az idén ketten nyerték el a Váth-díjat, amelyet az október 23-i ünnepségen Almádi 

polgármestere, Pandur Ferenc adott át. Alább közöljük a díjat adományozó városházi 
határozatot.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 14/1996. (IX. 26.) sz. rendeletével a nagysz
erű néptanító, író és közéleti személyiség „Váth János” emlékére díjat alapított. A díjra 
azon balatonalmádi polgárok jogosultak, akik:

- az oktatás, a kultúra, a művészetek, vagy a tudomány,
- a helytörténeti kutatások, vagy a hagyományápolás,
- a szociális, a testi-lelki segítségnyújtás, vagy az egészségügyi ellátás, a sport terén 

átlag feletti teljesítményt nyújtottak, s ezzel kivívták szűkebb közösségük megbecsülését.
Dr. Keszey János orvosi hivatását 1952-ben kezdte a zirci kórházban. Miután vala

mennyi osztály munkáját megismerte, 1956-ban járási főorvosnak nevezték ki. 1960- 
tól Bakonyszentlászlón körzeti orvosként dolgozott. Balatonalmádiba 1963-ban került 
áthelyezéssel. Településünkön éveken keresztül egyedüli háziorvos volt. Öt év múltán
- egy kolléga érkezésével - már ketten végezték a körzeti orvosi feladatokat, látták el a 
gyermekorvosi rendelést, az anya- és csecsemővédelmi tanácsadást, a mindennapos 
orvosi ügyeletet. Évekig a helyi Vöröskereszt elnökeként munkálkodott. Mint a Községi 
Tanács tagja és az Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke jelen
tős eredményeket ért el a szociális gondozás, a területi éjszakai- hétvégi orvosi ügyelet 
megszervezésében, s annak összehangolt működtetésében egészen 1988-ig, nyugdíjba 
vonulásáig. Élete során számos kitüntetést kapott, legutóbb 2002-ben a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen vehette át aranydiplomáját.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 191/2004.(VII.06.) sz. határozatával Dr. 
Keszey János nyugalmazott főorvosnak több évtizedes gyógyító -  közéleti 
tevékenysége, Balatonalmádi egészségügyi ellátása terén hosszú időn át végzett 
kiemelkedő munkássága elismeréseként „Váth János” díjat adományozott.

Botos Ernőné 1939-ben szerzett tanítói képesítést Budapesten az 
Angolkisasszonyok Királyi Katolikus Tanítónőképző Intézetében. Oklevele meg
szerzése után 1941. végéig a főváros zuglói iskolájában tanított. Férjét a háború alatt 
többször áthelyezték, így 1942-ben Kárpátaljára, 1944-ben Erdélybe, azt követően 
Ausztriába költöztek. 1950-től él családjával Balatonalmádiban. 19 évig 
Szentkirályszabadján, majd 1976-tól 1980-ig, nyugdíjazásáig a Vörösberényi Általános 
Iskolában tanított. Nyugdíjasként még hosszú ideig, 16 évig aktívan dolgozott, a város 
általános iskoláiban -  14 évig a Váci Iskolában -  folyamatosan helyettes tanító volt. 
Ebben az időszakban szeretettel foglalkozott a Nevelőotthon diákjaival is. 
Felkészültsége, gyermekszeretete révén a legbonyolultabb pedagógiai helyzeteket is 
eredményesen oldotta meg. Tenni akarása, lendülete ma is példaként említhető. 
Szakmai tapasztalataiból sokat át tudott adni a város tanítóinak. A kollégák, tanítványok 
és a szülők körében a mai napig feltétlen tiszteletnek örvend. Több nemzedék számára 
bizonyította, hogy valódi tekintélyt csak hiteles nevelők képesek szűkebb és tágabb 
környezetükben szerezni. Hosszú időn át a város szintű iskolai szavalóversenyek, kul
turális és iskolák közötti programok lelkes szervezője; nyugdíjazását követően évekig 
a nyugdíjas pedagógusok klubjának összetartója, vezetője. 65 éve szerzett tanítói 
diplomája, közmegbecsülésre méltóan teljesített pedagógusi hivatása elismeréseként 
ebben az évben az Esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola vas 
emlékdiplomában részesítette.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 278/2004.(IX.30.) sz. határozatával Botos 
Ernőné nyugalmazott pedagógusnak a város közoktatásában hosszú időn át végzett 
kiemelkedő oktató-nevelő munkája, kulturális tevékenysége, példamutató helytállása 
elismeréseként „Váth János” díjat adományozott.

Tájékoztatás SZJA 1 % felhasználásáról
A Balatonalmádi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriuma nevében tájékoztatom 

tisztelt támogatóinkat, hogy a 2002. évi személyi jövedelemadójuk bevallásakor 
alapítványunk részére felajánlott -  56.196 Ft - SZJA 1 %-ot 2003. évben az alapító 
okiratunkban megfogalmazott céloknak megfelelően Balatonalmádi város közbizton
ságának növelése érdekében használtuk fel : a rendőrkapitányság eszközeinek 
bővítésére, rendezvények , vetélkedők szervezési költségeire, baleset-megelőzési pro
paganda lebonyolítására fordítottuk.

Örömmel fogadtuk az APEH értesítését, hogy a 2003. évi személyi jövedelemadó 
bevallás alkalmával ismét jelentős számban tettek felajánlásokat alapítványunk részére. A 
támogatás várható összege 81.352 Ft, amelyet szintén a céljainknak megfelelően kívá
nunk felhasználni. Köszönjük a szíves felajánlásokat, továbbra is az Önök érdekében, 
városunkért dolgozunk. Azok számára, akiknek eddig nem volt tudomásuk alapítványunk 
létezéséről és támogatni kívánnak bennünket közzé tesszük bankszámla számunkat, ame
lyre várjuk önkéntes adományaikat. OTP Balatonalmádi 11748083-20008031.

Szemes János, a kuratórium elnöke

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a települési Önkormányzat valamint a szolgáltató Balatonalmádi 

Kommunális és Szolgáltató Kft. között érvényben lévő hulladékgyűjtési és szállítási 
szerződés értelmében a szolgáltatási díj ingatlanonként egy darab 110-120 literes 
edényzet ürítését tartalmazza. A rendszeresített 1 db 110-120 literes edényzetnél több, 
vagy nagyobb, űrtartalmú edényzetek ürítését a szolgáltató az ingatlan tulajdonossal 
kötött külön megállapodás alapján végzi. Az esetlegesen keletkező többlet hulladékok 
elszállítására a Kommunális Kft. a cég emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákokat 
forgalmaz 231 Ft-os egységáron, mely összeg tartalmazza a szállítás és a kezelés díját is.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az 1 db 110-120 literes edényzeten felüli, vagy na
gyobb űrtartalmú edényzetek ürítését, amennyiben arra vonatkozóan szerződést nem 
kötöttek, Társaságunk a jövőben nem tudja vállalni.

Amennyiben Ön rendszeresen, a szabványosított 1 db 110-120 literes edényzetnél 
több, vagy nagyobb, űrtartalmú edényzetet kíván ürítetni, kérjük jelezze a szolgáltató
nak, 8220. Balatonalmádi, Rákóczi u.43., vagy a 88/439-194-es telefonszámon. 
Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft.



EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
Egészségnap a Pannóniában

Már a tavalyi egészségnap is jól sikerült, az idei pedig különösen. A rengeteg bemu
tató, mérések és előadások is megalapozták a rendezvény sikerét, de a legfőbb ok talán 
még az volt, hogy pozitív energia járta be a házat, és ez az emberekre is jó hatással volt.

Már a tavalyi egészségnapra is jó emlékekkel gondolok vissza, az idei pedig különösen 
jó hatással volt rám. És nemcsak rám, környezetemre is. És persze azokra az emberekre, 
akik eljöttek október 25-én. Mert bizony mindenkin látszott, hogy jól érezte magát.

A siker titka lehet, hogy a jó előadásokban rejlik, hiszen kivételes emberek osztot
ták meg velünk tudásukat. Hallhattunk Phythagorasz üzenetéről, felismerhettünk a 
színterápia jelentőségét, szó esett az asztrológiáról, a népi gyógyászat bölcsességéről, 
gyógynövényekről és immunerősítő teákról, de a bennünk rejlő művészről is tudomást 
szerezhettünk, sőt a lányok, asszonyok sorsukat is megfordíthatták. Az előadások a 
Pannónia nagytermében zajlottak, ahol Makray János és Makray Mariann festők 
alkotásai díszítik a falakat. (Zárójelben jegyzem meg, október végéig még bárki 
megtekintheti a kiállítást.) A képek olyan pozitív erővel és energiával hatottak és hat
nak, hogy azt valóban érezni kell.

Az előadások, bármilyen érdekesek is voltak, nem vonzottak mindenki. Az emberek 
egy része ugyanis személyre szabott információkra éhesen érkezett, de szerencsére itt 
mindenki választ kapott testi és lelki egészségével kapcsolatos ügyes-bajos kérdéseire. 
A haj gyógyász azonnal tanáccsal szolgált hajkoronánk szépségének megőrzésére. A 
grafológus személyiségjegyeinket tárta fel írásunk alapján. Állapotfelmérés, szeretet 
virágterápia, gyógyítás és egészséges életmód. Az ember szinte falta az információkat. 
S ha közben megéhezett, volt biomenű bioélelmiszerből a Zóna Étteremben, s kaphat
tunk bioszendvicset, amely mangalica kolbásszal készült.

Én is körbejártam. Volt, ahová nem jutottam be, de a számomra fontos kérdésekre 
választ kaptam. Az aurafotóm közepesre sikerült, de nem azért, mert nem mosolyog
tam eléggé a képen, hanem mert a kép azonnal rávilágított minden testi és lelki bajom
ra. A lényeg azonban, hogy tanácsot kaptam, hogyan tehetem jobbá az életemet. Az 
íriszdiagnoszta előtt sem tudtam titkolózni, kis kamerájával mélyen belenézett a sze
membe, és azonnal tudta, hogy a gyomrom, a vesém, és még sorolhatnám... De ő is 
segített, tanácsot adott és kontrollra rendelt vissza. A klubszobák között járva irigyen 
néztem a thai masszázs résztvevőit, oda nem jutottam be. Sok ilyen volt, mint például 
az Etka Jóga, a Fitt Ball bemutató, és még sorolhatnám.

S bár minden betegségem, fizikai és szellemi bajom-gondok kiderült, mégsem voltam 
sem elkeseredett, sem bánatos. Hiszen tudtam, tudom, mit kell tennem. Vigyáznom kell 
magamra, és erre biztatom Önöket is, vigyázzanak magukra! Mert az életet ajándékba 
kaptuk, becsüljük meg azt, s a pillanatnyi örömért ne dobjuk el évek boldogságát.

Köszönet a rendezvényért a szervezőknek, a Magyarországi Sanki 
Egészségmegőrző Tudományos Egyesületnek és a Holisztikus Oktatási Központnak, 
és köszönet mindenkinek, aki részt vett rajta! Azt már bizton tudom, hogy jövőre sem 
marad el ez a nap, amely segít, hogy vigyázzunk az egészségünkre. Vincze Eszter

A szív napja Balatonalmádiban
2004. október 9-én

Már másodízben, ezúttal a Pannónia Kulturális Központban rendezte meg a 
Horváth József Honismereti Kör a Szív Napját. Míg tavaly a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem idén a Balatonfüredi Állami Szívkórház vállalta a fővéd
nökséget. A rendezvény védnökei a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, a Veszprém 
Megyei ÁNTSZ és a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete tevőlegesen 
is részt vettek az esemény megrendezésében, előadókat, szakértőket, a szűrésekhez és 
mérésekhez jelentős anyagi támogatást biztosítva. Délelőtt a lakosság részére orvosok 
tartottak felvilágosító előadásokat a szív és az érrendszer betegségeinek kockázati 
tényezőiről, mint a magas vérnyomás, magas koleszterinszint, dohányzás, túlsúly, 
helytelen táplálkozás. Dr. Sydó Tibor kardiológus főorvos, megyei sportfőorvos, dr. 
Bertalan Rita gyermekgyógyász-endokrinológus, dr. Kucsinka Katalin kardiológus 
szakorvos, dr. Naményi Miklós tüdőgyógyász, a Megyei Tüdőgondozó Intézet vezető
je, Tamás Ágnes mb. vöröskeresztes megyei titkár vetített képekkel kísért előadásai 
jelentős értéket képviseltek és megszívlelendő tanácsokkal látták el a hallgatóságot.

Délután 13 órától kezdődtek az állapotfelmérések és szűrések, melyeket tanácsadás 
követett. Vérnyomás, vércukor, koleszterin-szint méréseken, testsúly, testtömeg-index 
megállapításokon kaphattak képet a résztvevők egészségi állapotukról. ETKA Jóga, 
szívbarát torna járult hozzá az egészséges életmód elsajátításához.

Nagy érdeklődés fogadta az ételbemutatót és kóstolót. A rendezőknek négyszer kel
lett „megteríteni az asztalokat!” Remekeltek a balatoni Cimborák ötletes és mulatsá
gos feltűzött falatkáikkal, melyeket káposztába és félbevágott tökbe szúrtak fog
piszkálóval. Nagy sikere volt a híres vörösberényi káposztás, tökös-mákos réteseknek 
Bugovics Edit konyhájából és a finom friss káposztás pogácsának Csécsi Rozália 
kezéből. Kardos Adrienne a nyers zöldségekből frissen turmixolt nevezetes spanyol 
zöldséglevest, a „gaszpaccsót” kínálta. Egyébként ő vezette az -  nagy részben maga 
készítette ételekből álló -  ételbemutatót és tette igazi látványossággá. Segítői voltak 
Bugovics Edit, Kardos Lajosné és a Diabetesz Klub tagjai, Rózsa Judit idegenforgal
mi szakember Budapestről, aki helyi nyaralótulajdonos, a már említett Cimborák 
Nagyné Markó Ottília vezetésével. Zöldségkrémek, kímélő franciasaláta, egyszerűbb 
és gazdagabb zöldséges ételek, gyümölcssaláták és turmixok, sárgarépás sütemény 
Csabainé Petró Kati híres püspökkenyere, muffinok, mandula, dió, tökmag színesítet
ték a választékot. Az ételbemutatót Kónya Anikó, az Állami Szívkórház ápolási igaz
gatója nyitotta meg. Élelmiszer-hozzájárulással közreműködött Polyák Sándor (CBA 
Élelmiszerbolt). A Zóna Étterem szakácsai hozott anyagból elkészítették az ismert 
vörösberényi „kímélő káposztás töltikét”. Dr. Kardos Józsefné

Gyógyulás otthon
Magyarországon 1996 óta van lehetőség a kórházi ápolást kiváltó, vagy lerövidítő 

otthoni szakápolásra. A megyében elsőként 1997 februárjában balatonkenesei 
székhellyel jött létre ez az ellátási forma, melynek működési területe: Balatonkenese, 
Balatonakarattya, Küngös, Csajág, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Balatonaliga, 
Balatonfűzfő, Papkeszi, és Balatonalmádi.

Az elmúlt majd’ nyolc év alatt értünk el szép eredményeket, de úgy érzem ez az idő 
is kevés volt ahhoz, hogy az emberek megismerjék munkánk lényegét és az ő 
lehetőségeiket.

Néha ugyan elkerülhetetlen, de senki sem szeret kórházban feküdni. Amennyiben 
viszont már nem feltétlen szükséges és a beteg állapota is megengedi, lehetőség van 
arra, hogy otthonában, szerettei körében a megszokott helyén gyógyuljon és kapja meg 
a megfelelő szakellátást.

A szakápolási szolgálatok által ellátható tevékenységeket törvény szabályozza.
Munkák legnagyobb részét kitevő ellátások a műtéti sebek, fekélyek kötözése, 

felfekvések kezelése, injekciózás, infusios terápia, fizikoterápia és gyógytorna.
Ezeket a tevékenységeket a háziorvos, kórházi orvos, vagy más szakorvos rendelheti el.
Az otthoni szakápolás Társadalombiztosítás által finanszírozott tevékenység, 

melyért a betegnek fizetnie nem kell.
A szakképzett ápoló a beteggel, vagy a családdal egyeztetett időpontban rendsz

eresen megjelenik és elvégzi az orvos által elrendelt tevékenységeket A TB ahogy 
finanszírozza az otthonápolást, úgy be is határolja a havonta ellátható vizitek számát, 
ami sajnos ritkán van összhangban az ellátandó betegek számával.

Ilyen feltételek mellett sajnos előfordul, hogy nem, vagy csak későn tudunk eljut
ni a rászorulókhoz. Ez esetben a műtétes betegnek tovább kell a kórházban maradnia, 
a fizikoterápiára, pedig várni kell.

Mivel ez egy országos jelenség, többek között ennek ellensúlyozására alakultak az 
Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztárak, hogy a TB Által nem, vagy csak 
részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat is minél többen igénybe vehessék.

Ma Magyarországon kb. 40 ilyen egészségpénztár működik. Ezek a tagok befizeté
seiből és munkáltatói hozzájárulásokból biztosítják tagjaiknak és azok közeli hozzá
tartozóinak, mind a gyógyító tevékenységeknek, mind a megelőző ellátásoknak az 
anyagi fedezetét.

Szolgálatunknak jelenleg a következő egészségpénztárakkal van ellátási 
szerződése:

DIMENZIO-, TEMPO-, K&H MEDICINA-, OTP-, VITAMIN-, HARMÓNIA-, 
TALIZMÁN-, CREDIT SUISSE LIFE & PENSION- és UNIQA egészségpénztárak, 
valamint a Magyar Egészséghálózattal.

Felismerve, hogy olcsóbb a megelőzés, mint a gyógyítás, ők az otthonápoláson túl 
előtérbe helyezik az olyan megelőző ellátásokat, mint a gyógytorna, vagy a gyógy
masszázs.

Ezen egészségpénztárak tagjai és hozzátartozói részére mindez elérhető.
A nehézségek ellenére mi továbbra is a legjobb tudásunk szerint végezzük 

munkánkat és bízunk benne, hogy egyszer eljön az az idő, hogy minden rászoruló kor
látozás nélkül hozzájuthasson ahhoz, hogy otthonában kaphassa meg a szükséges 
ellátásokat.

További információkért hívja a 06-20 / 9734-804-es telefonszámot.
Bókkon Tamás 

BOMEDIC'99 BT

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN
az 1.sz. Gépjárművezető-képző Munkaközösség 

kedvezményes téli tanfolyamain!

Legközelebbi garantált elméleti tanfolyamunk megnyitója:
2004. november 30. (kedd) 16 óra 

Helye: az ISKOLA KIRENDELTSÉGE, - a Szolgáltatóház emeletén - 
(Balatonalmádi Jókai u.7.)

Csak délelőtt ér rá?
Jelentkezzen már most a délelőtti elméleti képzésre, 

melyet - személyre szabott ütemben - az Ön igényei szerint tartunk!

Mi számítógép nélkül is felkészítjük az elméleti vizsgára!

Ha tavasszal már motorozni szeretne, 
az elméleti tanfolyamot végezze el ebben az évben, most olcsóbb!
A téli időszakban a tanfolyamdíj adó-visszatérítéssel mindenki 

számára 64.600,- Ft
személygépkocsi esetén, melyre részletfizetési kedvezményt adunk! 

A motoros tanfolyamok árairól érdeklődjön és a tanfolyamra (személy- 
gépkocsi, motorkerékpár, segéd-motorkerékpár) jelentkezzen 

kirendeltségünkön:
Ügyfélfogadás: H, Sz, P: 8-12 • K, Cs: 13-17 

Telefon: 06/20/471-6988 
Akkreditációs lajstromszám: AL-858 

OKÉV reg.sz. 02-0088-03
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Lapunk hasábjain már hírt 

adtunk arról, hogy a Balatoni 
Szövetség 100 éve alakult. Ez 
alkalommal készült interjú dr. 
Bóka Istvánnal a Balatoni 
Szövetség elnökével, aki 
készséggel válaszolt szerkesz
tőségünk kérdéseire.

A Balatoni Szövetség múltjáról és a kezdetekről 
kérdeztük először az elnök urat.

A Balatoni Szövetséget 1904. augusztus 11-én Siófokon 
alapították dr. Óvári Ferenc javaslatára, az akkori Balatont 
szerető hazafiak részvételével. A szövetséget elsősorban a tó 
és környezetének fejlesztésére hozták létre. Áldásos munká
ja eredményeként elkészült a Szabadbattyán - Tapolca közti 
útvonal, Aszófőn a Balaton partján lévő településeket vil
lamos árammal ellátó erőmű, körtelefon, 1910-ben állami 
kezelésbe vették a kikötőket, és még lehetne sorolni.

Ezek az alapszabályban rögzített célok megvalósításá
nak eredményei voltak:

„A Balatoni Szövetség megalapítói átérezték, hogy 
nagyobb részben még parlagon heverő pompás kincs a 
kiaknázására odaadóbb tevékenységet kell kifejteni. 
Elismerésünkkel találkozik, ki a Balaton fejlesztésének 
ügyét igaz szívvel teszi magáévá.”

A Balatoni Szövetség nagyot lépett előre, amikor 1927- 
ben Balatonfüreden felépült a székház, és akkor már biztos 
központtal rendelkezett.

A II. világháború viharait átélve, 1948-ban a rendszer 
minden társadalmi szervezetet megszüntetett, így a 
Balatoni Szövetséget is. Az újjászületésre 1989-ben volt 
alkalom, amikor dr. Gáti István tanácselnök és dr. Filiszár 
Tibor tanácstitkár kezdeményezésére újjáalakították a 
Balatoni Szövetséget. Ezt követően 1991. február 8-án jött 
létre Balatonfüreden a ma is eredményesen működő 
Balatoni Szövetség.

Milyen szerepet tölt be jelenleg a számtalan balatoni 
szervezet között?

A Balatoni Szövetséget a tó és környékének önkor
mányzatai alakították meg a nemzeti kincs érdekeinek 
képviseletére és fejlesztésére. Így tevékenységének jellegét 
megszabja az önkormányzatiság és a vállalt célok meg
valósítása, vagyis a helyi lakosság képviselete az önkor
mányzatokon keresztül.

Mennyi befolyása van a szövetségnek a BFT 
gazdálkodására, a pályázatok elbírálására, az együtt
működés keretein belül?

Elsősorban a kistérségeken keresztül és az alelnöki 
poszton keresztül tudunk befolyással élni a BFT 
munkájára, így a gazdálkodásra is. A pályázatok elbírálását 
első fokon a témában szakismerettel rendelkezők végzik, 
csak ezután lehet véleménnyel élni.

Vannak-e hatékony tárgyalások a BSZ részéről a 
balatoni régió ügyében?

A szövetség elnökségén belül igen hatékony munka folyik 
a régió ügyében. Nem egyszerű feladat, mert a politikai hatá
sokra is tekintettel kell lenni. Ilyen körülmények között 
megfelelő diplomáciai eszközöket kell igénybe venni, és ha a 
hatékony tárgyalásokat nézzük, akkor ennek az előkészítése 
van folyamatban több alternatívát is tekintetbe véve.

Legközelebbi közgyűlésünkön is foglalkozunk a régió 
kérdésével, minimális elérendő cél a Balaton térség önál
lósága.

Sajnos el kell mondani, hogy a kormányzat részéről túl nagy 
fogadási készség nem mutatkozik a Balaton régió ügye iránt.

Nem gondolja-e a szövetség, hogy a rohamosan 
csökkenő balatoni turizmust figyelembe véve ildomos 
lenne a tó marketing ügyét új alapokra helyezni?

Az új alapokra helyezés alapvető feltétele, hogy az alul
ról építkező idegenforgalmi struktúrát kell kiépíteni. És 
létrehozni. Nem is beszélve a turizmust szabályozó 
törvényről. A Balatoni Szövetség elnöksége rendkívüli 
elnökségi ülés keretében foglalkozott a javaslatával, melyet 
megküldött az új fejlesztési stratégiát kidolgozó Országos 
Idegenforgalmi Bizottságnak. A vélemény az, hogy 
elengedhetetlenül szükséges az új alapokra történő átállás, 
minél előbb. Látni kell azonban, hogy jó marketinget csak 
pénzzel lehet biztosítani, amíg a kormányzat részéről csak 
egyirányú folyamat van a jövedelem elvonása felé, addig 
alapvetően változásra nem számíthatunk.

Milyen állásponton van a szövetség az un. parti 30 méteres 
sáv közkinccsé tételéről, különösen az északi-parton?

A Balaton nemzeti kincs, és ebből kell kiindulni. Tehát 
nyitottá és hozzáférhetővé kell tenni az ország minden 
lakójának és vendégének. Sajnos az elmúlt évtizedek sokat 
ártottak a tó partjának: illegális feltöltések és egyéni 
kisajátítások, beton partfal, stb. Gyönyörű a Balaton, bűn 
elzárni azokat a tótól, akik pihenni, gyönyörködni akarnak 
e természeti csodában.

Mondana-e valamit a szövetség jövőképéről?
Elsőrendű feladat a Balaton régió, de legalábbis a térség 

önállóságának erősítése és a Balaton Fejlesztési Tanács 
erősítése. A kistérségek határait hozzá kell igazítani a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet határaihoz, így legyen 
egységes a térség. Tudatformálással és meggyőzéssel 
elérni a politikusoknál és közigazgatási szakembereknél, 
hogy a Balaton és régiója egységes minden szempontból, 
és Budapest után a legkiemeltebb idegenforgalmi tényező. 
A lakosság 81%-a a Balaton régiót támogatja, mert érzik, 
hogy az EU csak így tudja elfogadni. Az EU csatlakozás 
eredményeképpen 2007-től várható jelentős EU -s források 
kiaknázása valamennyiünk kötelessége. Arra törekszünk, 
hogy a Balaton térsége olyan jogi státust kapjon, hogy ezen 
forrásokat a Balaton-térség fejlődésére lehessen fel
használni. A napi munkák mellett ez fő jövőképünk.

A kérdéseket Veszeli Lajos állította össze.

KÖSZÖNET AZ EGY SZÁZALÉKÉRT
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület (8220 

Balatonalmádi, Móra u. 5.) köszöni támogatóinak, hogy jöve
delemadójuk 1%-át felajánlották. Ez évben befolyt összeget 
(94 934 Ft-ot) nyugdíjasok, gyermekek és kis jövedelműek ter
mészetjáró rendezvényeken (gyalogtúrákon, tájékozódási ver
senyeken) való részvételének elősegítésére, elsősorban külön
járati autóbuszok költségének fedezésére fordítottuk ill. fordít
juk. Ezen belül hozzájárultunk a balatonalmádi Családsegítő 
Szolgálat kirándulásainak költségeihez, valamint nyugdíjasa
ink budapesti színházlátogatásához is.

Már tudjuk, hogy sokan gondoltak ránk 2003-ban is, mert a 
következő évi 1%-os felajánlott összeg az APEH értesítése sze
rint 166 ezer 894 Ft!

Reméljük, a jövőben is támogatnak bennünket. Adó
számunk 18914836-1-19.

KÖZLEMÉNY
A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület 

KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET ELEGET 
TÉVE TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ezúton hozza 
nyilvánosságra 2003. évi mérlegének főbb adatait.

Bevételeink (ezer Ft): előző évi maradvány: 248,9, tagdíj: 
179,5. Támogatások: városi önkormányzat: 470 magánszemé
lyek (1%) 95, pályázatok: 300, rendezvényekhez hozzájárulás: 
189,8, kamatbevétel: 4,4 ezer Ft. Bevétel: 1 487,6 ezer Ft.

2003. évi kiadások megoszlása (ezer Ft): anyagktsg.: 159,4, 
munkabér: 0 Ft, szolgáltatás 188,7, tárgyi eszközök: 36,8 Ft, 
szövetségi tagdíj: 32,3, szállítási költségek: 520, nevezési, 
részvételi díjak: 27,4,+416,7, szállás, étkezés: 42,3+22,6, bankkölt
ség: 24,7, posta: 14,2, egyéb: 2,5. Összes kiadás: 1 487,6 Ft.

Megtartottuk éves munkatervünk túráit, teljesítménytúráit 
és túraversenyeit, egyesületünk alaptevékenységével össz
hangban. Tevékenységünk célja továbbra is az, hogy elősegítse 
az egészséges életmódra, a természet szeretetére való ösztön
zést, s ezekhez szükséges feltételeket biztosítsa.

Gyalogos teljesítménytúra kiírás 
V. Vödörvölgyi Mikulás 15

2004. december 4. - GYALOGOS 
TELJESÍTMÉNYTÚRA -15 KM - KÖRTÚRA!

Felvilágosítás levélben a rendezők címén:
Bauxitkutató Természetjáró SE 8220 Balatonalmádi, Móra 

F. u. 5., Veszprém M. Természetbarát Szövetség, 8200 
Veszprém, Wartha V. u. 3., telefon: Knauemé Gellai Mária: 
88/438-631,30405-2178, Baross Gábor: 30/491-0081 E-mail: 
knauer.gellai@vnet.hu

T o l n e r  I s t v á n  M a l é t e r - e m l é k é r m e
Tolner István Budapesten október 

20-án a Stefánia-palotában Maiéter Pál- 
emlékérmet vett át Iváncsik Imrétől, a 
Honvédelmi Minisztérium politikai 
államtitkárától. A honvédelmi tárca 
vezetője, Juhász Ferenc által adomány
ozott kitüntetés átadási ünnepségén jelen 
volt az ötvenhatos szabadságharc - szov
jetek által orvul lefogott és vértanúhalált 
halt - honvédelmi miniszterének, Maiéter 
Pálnak az özvegye is, aki természetesen 
a legelsőként gratulálok közt volt.

„Tolner István úrnak, az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének ápolása, 
és a honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 
Maiéter Pál Emlékérmet adományozok. Budapest, 2004. október 23. Juhász Ferenc, a 
Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere” - olvasható a kitüntetéssel járó 
oklevélen. Megyénkből még egy férfi nyerte el az idén a Maléter-emlékérmet, a vár
palotai Egerszegi Lajos.

Az 1952-ben négy halálos ítélettel s két kivégzéssel, valamint sok-sok év börtön- 
büntetéssel végződő, a haza fölszabadítására szövetkező hat Almádi-környéki fiatal 
perének három elítéltje, Tolner István, Turi István, Hatvári Hugó ma is köztünk él. Az 
utóbbi kettőt halálra ítélték, végül is 1956-ban szabadultak a kegyelemből életfogytig 
tartó börtönre változtatott büntetésből, hogy azonnal nyugatra meneküljenek, ahonnan 
a rendszerváltozást követően tértek haza.

Tolner István büntetése 12 év volt, ő is a forradalom évében került szabadlábra. A 
felkelés idején nemzetőr; az almádi Öreghegyen élő, 70 éves Tolner Istvánt 1994-ben avat
ták vitézzé, 2000-től a Vitézi Rend Veszprém megyei székkapitánya. A Politikai Elítéltek 
Közössége ügyvezető tanácsának, valamint a Pofosz megyei vezetőségének a tagja.

S.M.
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Gondolatok Szent Imre Hercegről 
a Balatonalmádi Római Katolikus Templom 

búcsúján
Az Imre név a 18., majd a 19. század 

folyamán igen népszerű volt. 1801-től 
1945-ig a férfineveknek körülbelül az 
5%-át adta, ami azt jelenti, hogy minden 
25. férfi Imre volt. A mai névadásokból 
ez a név szinte teljesen eltűnt. Miért? 
Mert a neveket ma már nagyrészt nem a 
szentek nevéről, az ő életpéldájukat 
ismerve választjuk. Miért választották 
olyan sokan az Imre nevet még 50 évvel 
ezelőtt is újszülött fiacskájuknak? Miért 
volt olyan sokáig az ifjúság példaképe 
Szent Imre? Miért népszerűtlen most?

Ha vázlatosan végigtekintünk Szent 
Imre herceg életén, talán megtaláljuk a 
megoldást. Szent Imre jele a 
képzőművészetben a liliom. Ez a szimbo
likától elszokott világunkban is a tisz
taság, szűziesség magától értetődő 
jelképe. Egész egyszerűen Szent Imre 
tiszta volt.

Tiszta volt, mert szentéletű és isten
félő családban született. Apja Szent 
István, anyja Boldog Gizella alázatos és 
azt gondolom, elég kemény katonái 
voltak a keresztény hitnek.

Tiszta volt, mert gondos és szerető 
nevelést kapott. Szent Gellért a nevelője 
és édesapja igen sokat foglalkoztak vele.

Tiszta volt, mert ifjúságát gondos 
tanulmányokkal, és teste megedzésével 
töltötte.

Tiszta volt, mert kisgyermek korától 
az Úrral járt minden nap.

Tiszta volt, mert hiteles példaképek 
álltak előtte. Szent István az államalapító, 
egy egész pogány nép megtérítője. Szent 
Gellért, aki életét adta a hitéért.

Persze mondhatjuk, hogy mindez nem 
az ő érdeme, hiszen ilyenné nevelték, 
nem is tehetett másként. Az azonban már 
az ő döntése, életáldozata volt, hogy

szüzességi fogadalmat tett, bár szép, ifjú 
felesége volt. Erre nem predesztinálta a 
nevelése, és senki sem tudott róla 
feleségén és egy szolgáján kívül.

Azt gondoljuk most, hogy mindez 
elérhetetlen, ódivatú, sőt abnormális. 
Miért választotta sok szülő mégis ezt a 
nevet gyermekének? Mert azt akarta, 
hogy gyermeke tiszta legyen.

A legtöbben nem kapunk ilyen nagy 
és hősies feladatokat az életben, hogy 
államot kelljen alapítanunk, egy egész 
népet megtérítenünk, meghalnunk a 
hitünkért, meggyőződésünkért, szüzessé
gi fogadalmat tegyünk. De tiszták 
vagyunk-e? És tiszták lesznek-e gyer
mekeink?

Vagyunk-e példaképek gyermekeink 
előtt a sok szétesett családdal, a házassá
gon kívüli gyermekekkel? Példaképek 
vagyunk-e akár csak a beszédünkkel? 
Hány sebet kapunk és adunk a tisztátalan 
szavakkal (hazugság, rágalmazás, 
megszólás, főleg felebarátunk háta 
mögött hatásos, veszekedés a családban 
stb.) Példaképek vagyunk-e tettekben? 
Hány tisztátalan cselekedet szennye 
tapad a kezünkhöz (lopás, ha csak kicsi
ben is, adócsalás, hanyag munka, egy 
türelmetlenségből megvert gyerek stb.). 
Hány tisztátalan gondolat röpül át a 
fejünkön minden nap. Hány fiatal 
kallódik el, mert nem törődik vele senki, 
nem szereti, nem neveli senki. Hány fiatal 
veszti el méltatlan körülmények között a 
szüzességét, és kap egy életre hatalmas 
sebeket.

Nem vagyunk hősök, de tiszták 
lehetünk, hogy tiszták legyenek gyer
mekeink is. Segítsen minket Szent Imre 
liliomának illata!

Sz. K.

3. Berény-Kupa Lovas Tájékozódási Verseny
Az időjárás felelős ismét olyan időt biztosított, amilyet csak álmodni lehet. Kicsit 

izgultunk, hogy Felber Gyula barátunk nélkül képesek leszünk-e zökkenőmentesen 
pályát tűzni és lebonyolítani a rendezvényt, de összejött. Hét istálló 21 lova vett részt 
az eseményen és szolgált ki 48 lovast, akik 18 csapatot alkotva derítették fel a hat 
kitűzött tájékozódási pontot. A versenyzőket családtagok és ismerősök kísérték el a 
Malomvölgybe, ahol a rajt és a cél volt.

A következő eredmények születtek.
Felnőttek: I. Völgyesi Balázs (Bambino) Glubkovics Péter (Joker) Litéri Csiszár 

LE.8.33p II. Miskey János (Sidney) Miskey Tamás (Bambi) Szentkirályszabadja 9.50p 
III. Szanyi György (Betti) Bognár Csaba (Jim Beam) Ormos lovarda 10.08p. Családi 
kategória: I. Golubkovics Lívia (Evelin) és édesapja Litér Csiszár Le 13.31p. Az 
egyesületek versenyét és így a Berény-Kupát nyerte a VLE 18 ponttal, 2. a Litéri Csiszár 
LE 14 pont, 3. Pint utcai lovarda 7 pont, 4. Ormos lovarda 5 pont, 5. Miskey istálló 5 
pont, 6. Túzok utcai istálló 2 pont, 7. Bartók úti istálló 1 pont. A legfiatalabb 
versenyzőnek járó különdíjat a hét éves Speier Viktória kapta, a legidősebbnek járót 
Márkusné Németh Margit.

A lovak értékelése: 1. Soma, 2. Gloria, 3. Zizi, 4. Sziszkó a VLE lovai, 5. Joker, Litér 
Csiszár LE.

Szentesi István, VLE elnök

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

Bútorokat, kiegészítőket bizományba átveszünk.

Ebédlő szekrénysor tömör fából 75.000 Ft-tól
Asztalok (ebédlő, dohányzó) 12.000 Ft-tól
Kanapék, fotelok 18.000 Ft-tól
Székek, telefonasztalok 2.000 Ft-tól

Állólámpák 16.000 Ft-tól
Heverők, ágyak 12.000 Ft-tól
Ágyrácsok, ágybetétek 3.500 Ft-tól

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket AKCIÓS árainkkal!
Nyitva: H-P-ig de. 9- 12-ig, du. 15-18-ig Sz.: 9-13-ig

Együttműködés Veszprém 
és Nyitra megyék között

Nyitrán október 19-én a Konstantin Egyetemen együttműködési szerződést írt alá 
Veszprém és Nyitra megye vezetése, az ünnepségen jelen volt Pandur Ferenc pol
gármester és Czuczor Sándor képviselő, gimnáziumigazgató is. Megyénk és a három 
történelmi megyéből (Bars, Komárom és Nyitra megyéből) nemrégiben alakult felvidé
ki -  hol megyének, hol kerületnek nevezett - közigazgatási egység képviseletében Kuti 
Csaba közgyűlési elnök, a vendéglátók nevében pedig Milan Belica kerületi elnök látta 
el kézjegyével a megállapodást.

A köszöntésekben elhangzott, hogy az együttműködést a kelet-balatoni, almádi 
székhelyű kistérség és a Nyitra melletti, javarészt magyarlakta Zobor-alja, Zoborvidék 
önkormányzati szövetsége közti évtizedes baráti kapcsolat alapozta meg. (Városunk 
ottani testvértelepülése Nyitragerencsér.) A három közép-dunántúli megye közül kettő, 
Komárom-Esztergom és Veszprém immár szerződéses kapcsolatban áll a nyitraiakkal, 
s arra lehet számítani, hogy az együttműködés a harmadik megyére, Fejérre is ki fog ter
jedni -  hallhatták az ünnepség résztvevői.

A szerződés aláírása alkalmából rövid művészeti műsor szórakoztatta az ünnepség 
résztvevőit: a helyi szlovák gyermekegyüttes mellett föllépett Veresné Petrőcz Mária, 
aki sikert aratott Zobor-vidéki, bakonyi s balatoni dalaival.

Nyitra megye, illetve kerület 7 járásból áll (aranyosmaróti, érsekújvári, komáromi, 
lévai, nyitrai, tapolcsányi, vágsellyei járás). A három történelmi megyéből alakult, nyi
trai székhelyű szlovákiai kerületet 348 település alkotja, a városok száma 15. A kerület
nek 718 ezer lakója van, az itt élők egyharmada magyar. Jókai Mór szülővárosában, a 
magyarság számára oly fontos Duna-parti Révkomáromban és környékén az elmúlt 
évszázadokban egyre délebbre szoruló nyelvhatár ellenére még a magyarság alkotja a 
lakosság többségét. Mint a nyitrai vár fokán tartott helytörténeti tájékoztatóból a Bakony 
és a Balaton vidékéről érkező vendégek megtudhatták, a magyar-szlovák nyelvhatár jó 
fél évszázaddal ezelőtt Nyitránál húzódott, ahol akkor a lakosság fele volt magyar s ahol 
ma mutatóban ha akad egy-egy magunk fajta. A nyelvhatár jelenleg valahol Érsekújvár 
táján húzódik.

S. M.

Megújult a „Messzelátó”
Városunk talán legmagasabb pontján áll immár évszázada, dr. Óvári 

Ferenc által létesített kilátó, eredeti nevén, régiesen „messzelátó”. A szük
ségszerű szakipari rekonstrukciós (ács, tetőfedő, festő-mázoló, kőműves) 
munkák után, régi formájában hívja látogatóit, ahonnan csodálatos kilátásban 
gyönyörködhetnek, akik veszik a fáradtságot és megjárják az odavezető utat. 
Itt kell megköszönni támogatóinknak az anyagi segítséget. Városunk Önkor
mányzatán túl a Balatoni Szövetség, Veszprém Város Önkormányzata 
valamint a városunkhoz kötődő -  határainkon kívül élők Bakonyvári - 
Vastagh család, Szirti Árpád, Majbó Béla szintén jelentősen besegítettek.

Ezek után már csak az marad hátra; őrizzük meg épségben, szemetelés 
mentesen az utókornak városunk egyik nevezetességét.

Majbó Gábor

AUTÓMOSÓaz Almádi Shell benzinkúton
S Z O L G Á L T A T Á S A IN K :

külső-belső mosás 
motormosás 

kárpit tisztítás 
kézi viaszolás 

polírozásFolyamatos akciónk!5 MOSÁS UTÁN EGY INGYENES

Várjuk vissza a TOTAL mosókártyával rendelkező ügyfeleinket.

NYITVA A HÉT MINDEN NAPJÁN 8-17 ÓRÁIG



Tanfolyam a kereszténységről
- Röviden a cursillóról -

A „cursilló” (spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tan
folyamot jelent. Segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a 
maguk módján Istenhívők is mérlegelhetik, meggondolhatják és átélhetik, mi a 
keresztény megközelítés és válasz a ma nagy kérdéseire. Több nemzedéknek nem 
volt módja hazánkban mélyebben megismerni azt a talajt, amin az európai civi
lizáció kivirágzott. Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursilló, ami egy rövid inten
zív bentlakásos rendezvény. Három és fél nap alatt (csütörtök 17,30-tól vasárnap 
17-ig tart teljes ellátással, díjmentesen) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy 
életen át, emlékezni fognak.

A cursilló nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót katolikus rendek 
(a jezsuiták és a verbiták) szervezik, de nagyrészt világiak tartják, néha több 
felekezetből. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi 
helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől, sőt val
lásossága mértékétől függetlenül is érvényes és nem ritkán lelkesedést kelt. Mára 
tízezer ember végezte el a cursillót hazánkban.

A cursilló inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevőknek, mint tudás 
megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik 
Istennek gyermeke. Szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint 
egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekből 
megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursilló, azt csak az érti, aki átélte.

A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre 
sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursilló új barátsá
gokkal és új közösségekkel is megajándékozhatja az embert.

A cursilló azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. A cursilló célja, 
hogy az erkölcs megerősítésével javuljanak a közállapotok, és Magyarország újra 
keresztény legyen.

Részletesebb ismeretekkel szolgál a cursilló almádi titkársága (8222 Bala
tonalmádi-Vörösberény, Thököly u. 4. Tel./fax: 88/430-419, Domján Rózsa).

A Balatonalmádi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Hírei

Táboroztunk!
Köszönjük minden támogatónknak, hogy adományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 46 

gyermek nyári táboroztatását megvalósíthattuk Békésszentandráson és Vinyén.
Drámapedagógia:
Nagy örömünkre szolgál, hogy az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz 

benyújtott pályázatunk támogatása lehetővé teszi, hogy a Györgyi Dénes Általános Iskola 38 
tanulója közösségfejlesztő drámapedagógiai foglalkozásokon vehet részt.

Gemencen jártunk:
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati támogatása segít

ségével 2004. október 09-én 46 szociálisan hátrányos helyzetben nevelkedő gyermekkel ker
estük fel a világörökség részét képező Gemenci Erdőt.

Balatonalmádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja
Rendezvényeire minden érdeklődőt szeretettel vár Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 11. 

szám alatt. A programokon való részvétel ingyenes minden érdeklődő számára, Bővebb 
felvilágosítás hétköznapokon a 88/431-938 telefonszámon Némethné Fodor Katalintól 
kérhető!

Pszichológiai tanácsadás: Intézményünkben a térítésmentesen igénybe vehető pszi
chológiai tanácsadás. Időpontja: szerda 1400 - 1730 óráig

Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Balatonalmádi, Ady E. u. 2.)
Jogi tanácsadás: Továbbra is térítésmentesen áll a lakosság rendelkezésére jogászunk. 

Időpontja: csütörtök: 1530 -1 7 30 óráig
Helyszín: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Balatonalmádi, Ady E. u. 2.)
„Kezem nyomán” kiállítás
Beköszöntött az ősz és ezzel együtt a nem hivatásos alkotók, hagyománnyá vált színvon

alas kiállításának évadja! A kiállításra szánt munkákat 2004. 10. 25-től 2004. 11. 04-ig 
munkanapokon 8-11 óra között névvel, címmel ellátva, kiállításra kész állapotban szívesked
jenek eljuttatni Szolgálatunk Vörösberény, Ady E. u. 2. szám alatti épületébe!

A kiállítás megnyitásának időpontja és helyszíne:
2004. november 10. (szerda) 1630 óra Balatonalmádi Városháza Padlásgaléria

A kiállítást megnyitja: Veszeli Lajos festőművész

A KERTBARÁTKÖRÖK ÉLETÉBŐL
Balatonalmádi Kertbarátkor

2004. okt. 12. Virágok és téli gyümölcsök tárolása. E.a: Takács Ferenc
2004. nov. 06. Melegvizes fürdőzés Agárdon
2004. nov. 09. Szőlő és gyümölcs telepítése. Talaj előkészítése.
2004. nov. 23. A pálinkafőzés új szabályainak ismertetése.
2004. nov. 27. Katalin-bál.
2004. dec. 07. Önkormányzat tájékoztatója a város életéről és fejlődéséről.
2004. dec. 21. Éves beszámoló a Kertbarátkor munkájáról és eredményeiről.

"Fábián József" Kertbarátkor.

2004. szept. 20. Szüret, borkészítés. E.a: Floidl Imre
2004. okt. 04. Szőlőtermesztés Magyarországon. E.a: Balikó Eszter
2004. okt. 16. Városnézés-termálfürdő Pápán.
2004. okt. 18. Házi kedvenceink egészségvédelme. E.a: Dr. Tóth László

Durst László

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
MI, ALMADI REFORMÁTUSOK

A múlt havi újságban alkalmainkat közöltük egészen karácsonyig, most pedig egy 
gyülekezeti tagunk, Verebics Mónika bizonyságtételét olvashatják arról, hogyan jutott 
hitre. A következő hónapban együtt készülünk karácsonyra. (sj)

JÚLIUSBAN VOLT A SZÜLETÉSNAPOM
Júliusban volt a születésnapom. Egyéves voltam! A napját nem tudom pontosan. 

Akkor születtem újjá. Azóta élek! Az egész egy hatalmas csoda volt. Olyan tűz lobog 
bennem, amelyről tudom, hogy soha nem alszik ki: a hit lángja, a bizonyosságé, hogy 
Isten szeret, és Szent Fia, Krisztus Urunk mindenkor imádkozik értünk. Az ígéretét, 
melyet a tanítványoknak adott mennybemenetele előtt - „veletek vagyok mindenkor, a 
világ végezetéig.” -, betartotta és betartja mindenkor. Bizonyságtétel. Sokszor milyen 
nehéz megtennem. Mintha valami visszatartana: ne, most ne mondj semmit; ne szólalj 
meg, már nem alkalmas az idő; mit szólnak az emberek; úgysem értik meg...stb. Pedig 
sokszor úgy szeretném a világba kiáltani, hogy meghallja mindenki, aki nem ismeri Őt, 
vagy már hallott Róla, de nem akar tudomást venni a létezéséről: hogy él az Úr, a mi 
megváltó Krisztusunk, akinek mindent köszönhetek.

Köszönöm Istennek, hogy gyermekévé fogadott. Szent kiváltságnak tartom, hogy 
engem is a szolgálatába hív és fogad. Nap mint nap rámutat hibáimra, mind a gondol
kodásomban, mind pedig a cselekedeteimben. Rávilágított számos, addig számomra 
rejtett megkötözöttségemre és megszabadított tőlük. Jézus az én életembe is elhozta a 
szabadulást, a megtisztulást. Ő az igazi szabadító. És ez naponként megújuló ajándéka 
Jézusnak. Hirdetem hát, hogy Jézus mindenre válasz.

Hogyan jutottam el idáig? Vasárnap volt, életem első református istentiszteletén vet
tem részt. Az Igében kérdéseket szegezett nekem az Úr! A lelkem elég meggyötört 
állapotban várt valami biztatót, valami segítőt. Valahogy annyira vágytam rá, mint még 
soha korábban. „ Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből 
a testéből? Hálát adok az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róma 7,24-25). És 
a segítség megérkezett. Félreérthetetlenül, csontomig hatolóan, megsemmisítően, hang
zott az Ige: „ Újonnan kell születnetek! ” Megsemmisülve ültem ott a padban, ráeszmélve, 
hogy mennyire gyarló és nyomorult ember vagyok. Megrázó volt szembenézni a lelkem 
titkos kis zugaiban felgyülemlett szennyel és a megelevenedő igazsággal.

És aztán az Úr magához emelt és minden a helyére került. Azóta szomjazom az Igét, 
rendszeresen olvasom a Bibliát, azonnal letettem a cigarettát, minden emberi kapcso
latom rendeződött; házasságom és szerelmünk is megtisztult, felfrissült, új életet és 
lendületet nyert az Úrban.

A legnagyobb csodának mégis azt tartom, hogy békességet kaptam. Ez nem azonos 
a nyugalommal, ahogy azt egy Igehirdetés alkalmával a tiszteletes úr megfogalmazta: 
„a hívő embernek, ha nyugalma nincs is, békessége van!” Ezt azonban ki kellett vámom. 
Meg kellett tanulnom elcsendesedni, hogy aztán egyszer csak önfeledten, igazán rá tud
jak csodálkozni Isten türelmére. Egy idősebb hívő testvérem azt mondta egyszer: „Majd 
megtapasztalod, ahogy az Úr átfésüli az életedet évekre visszamenően”. Így hát telje
sen rábíztam magam, hagyom, hogy vezessen. Nem hajszolom türelmetlenül az 
élményeket, mert olyan élményben lett részem, mely semmihez sem hasonlítható. 
Megszólalt a lelkem mélységeiből egy halk és szelíd hang. Egy új, de valami félreér
thetetlen. És azt mondta: „Neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy. ”

A környezetemnek, családomnak és barátaimnak is feltűnt, hogy „új ember” lettem. 
Én pedig azóta is tapasztalom Krisztus Urunk megváltó szeretetét és vezetését.

Verebics Mónika

Könyvtári hét a Pannóniában
Az október 16-i, szombati zárónapon adták át Gréti néni babagyűjteményét - a gyer

mekkönyvtár közönsége lelkesen fogadta! Majbó Gábor bácsi úgy fogalmazott átadó 
beszédében, hogy szeretettel látunk további ajándékba kapott babákat a gyűjteményben, 
adoptálni fogjuk őket!

A szombati -  felnőttekből álló csapatoknak meghirdetett - helytörténeti vetélkedőre 
nem találtunk játékos kedvű jelentkezőket. Köszönjük a zsűri tagjainak, hogy vállalták 
e feladatot! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik nyereményekkel támogatták a 
vetélkedő megrendezését. Nem rajtuk múlott a rendezvény sikere! Jövőre újra 
megkíséreljük meghirdetni a vetélkedőt, reméljük, nagyobb sikerrel.

A gyermekeknek rendezett helytörténeti akadályversenynek az eső sem tudta útját 
állni! Mindhárom csapat megoldotta a feladatokat: végighaladva a város számtalan 
gyönyörű pontján kitöltötték a feladatlapokat, megnevezték az utcákat, ahol elhaladtak, 
hazatérve megrajzolták a kirándulás útvonalát, régi épületeket, műemlékeket kerestek 
meg fényképek alapján, és gyönyörű terméseket, leveleket hoztak magukkal az útról. A 
Pannóniában várta őket a meleg tea és a finom pogácsa. Azután még részt vettek a csap
atok egy tréfás vetélkedőn: dénárokat kerestek, illatfelismerő verseny volt, s végül rek
lámot írtak: kedvcsinálót városunkról. Hasznos, játékos, szép délutánt töltöttünk együtt, 
melyet az Almádiért Közalapítvány segített ajándékokkal, Otti néni és Éva néni sütemén
nyel, s nagyon sokan munkájukkal. Köszönjük. Fábiánné Sáray Anna

VÁSÁROLJON EGÉSZSÉGET 
KARÁCSONYRA SZERETTEINEK!

MASSZÁZS ÉS INFRA SZAUNA BÉRLET AKCIÓ 
minden bérletvásárló egy MASSZÁZST kap ajándékba. 

WELLNESS STÚDIÓ 
(Martinovics u. 2 emelet) 

Tel:06-30-426-44-06



A  H u n y a d y  c s a l á d  k é p e i
Aki arra számít, hogy egy családi fotóalbum kinagyított képei fogadják a Pannónia 

kiállítótermeiben, annak Hunyadyék csalódást fognak okozni. Aki arra számít, hogy 
képet kapjon egy család három tagjának festészeti törekvéseiről, az jó helyen jár.

Hunyadyék - még ha nem is őshonosak Almádiban - maholnap ugyanúgy hozzá
tartoznak Káptalanfüredhez, mint Földesék, Visy Pistáék, Keszey doktorék. Pedig 
eléggé rejtőzködő életet élnek, Galagonya utcai "Magaslesük"-ről szemlélik szaladó 
világunkat, és festenek képeket naphosszat.

Három festő egy családban! - kiált fel az ember, de szép is lehet! Időként 
Hunyadyék is felkiáltanak: Uramisten, három festő egy családban!! Bizony- bizony, az 
jó dolog, hogy szinte egy műhelyben dolgozik a család, ismerik egymást, nagyon - de 
három festő egymás napjait nagyon nehézzé is tudja tenni. Ám e viták viszik előre a 
családot, viszik előre egymást, viszik tovább amit egymástól kaptak - s hozzák nekünk 
megmutatni, mire jutottak a saját dolgaikkal - fedezzük fel, mi bennük a közös, s mi az 
ami a sajátjuk, mi az amitől Hunyady István, Vízer Júlia vagy Hunyady Gábor 
képévé válik az a bizonyos festmény.

Pista - az Apa - el sem tagadhatná magát képeitől - barnás, szürkés távlatokat vizs
gálgat, (szinte látni véljük: morog, hunyorog a tájat méregetve), elidőzik a part és a víz 
találkozásán, ecsetjével bejárja az utat a közelitől a távoliig, hogy a horizonton gyögy
házszürkébe oldjon minden színt és formát. Bizonygatja: a Balaton és az Óceán egya
zon víz, de nekünk a miénk az "édes", az óceán hűvös, sós szele csak azért csábít kalan
dokra, hogy legyen honnan hazatérni, s mesélni arról, hogy milyen a hangja a 
tengernek, ahogy hullámait a köves partra futtatja.

Júlia - az Anya - nőiesen finom, ecsettel hímzett virágai, gyönyörű vörösesbarna 
taplógombája, egy-egy karosszérián megcsillanó fényfoltja vizsgálódó, töprengő 
ember élménye a látható világról. Szeretettel és élvezettel kelti életre a részleteket, az 
apróságokat - így juttatva a kicsiket főszerephez, varázsolva törpéből óriást, fakóból 
színekben ragyogó kis világot teremtve. Szelíden megállít minket, hogy hajoljunk 
közel egy fához, virághoz, jégsziromhoz - csodát láthatunk, valódit, igazat.

Gábor -  a Fiú - saját világot, mondhatni mítoszt teremt: kövekből, várakból sző 
meséket nekünk. Várai valójában nem is szerkezetek, hanem inkább lények, nagy 
magányos Kőmanók, akik szürkébe gubózva üzengetnek nekünk. A köveket látjuk a többi 
képen is, hol szárazon, hol vizesen, hol felragasztva és festve, hol a csillagokra sandítva, 
masztodonként fölénk tornyosulva. Akkurátusan megfestve, ahogy ott álldogálnak az 
időtlenségben, elmúlt csaták és sohasem volt diadalok emlékén mosolyogva.

Hármójuk különbözősége változatos kiállítással örvendeztette meg a szép számú 
közönségét, megnyitva azt a sort, amely - a rendezők szándékai szerint -  ismét sorba veszi, 
bemutatja a városunkban élő, ide kötődő képzőművészeket, bemutatva újabb munkáikat.

A Magyar Festészet Napja alkalmával rendezett kiállítás október 19-től, november 
5-ig volt látható a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiállítótermeiben.

FL

P a p p  p r o f e s s z o r  A l m á d i b a n
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség almádi csoportjának meghívására október 8- 

án a városba látogatott Dr. Papp Lajos szívsebész professzor. A terembe lépve puszta 
megjelenésével, pozitív kisugárzásával azonnal nagy hatással volt a mintegy 300 fős 
közönségre. Keszey János pár szavas üdvözlő beszéde után kedves vendégnek járó 
nagy tapssal köszöntötte a hallgatóság is a professzor urat. Ezután Keszey János beszélt 
a doktor úr életéről, munkásságáról.

1948-ban egy Pécs melletti kis faluban, Aranyosgadányban született. Középiskolás 
korában bekerült egy országos biológiai versenyen az első tíz közé, így felvétel nélkül is 
bekerülhetett volna az orvosi egyetemre. A szóbeli beszélgetés eredményeképpen végül 
kizárták az ország minden egyeteméről. Majd rövid fizikai munka, műtősködés és 
katonáskodás után végül bekerül a pécsi orvosi egyetemre. 1989-ben megvédi orvosi dis
szertációját, miután átugorja a kandidátusi fokozatot, amelyre 1950 óta nem volt példa.

1991-től az Orvostovábbképző Egyetem Szív- és Érsebészeti klinikájának igaz
gatója. Posztjából azonban koholt vádak miatt hamarosan felfüggesztik, de a bíróság 
visszahelyezi állásába. Később mégis távoznia kell posztjáról, és 1994-ben létrehoz
za a szívsebészeti centrumot. 1997-ben éhségsztrájkba kezd a gazdasági nehézségek 
okozta szívműtétek elhalasztása miatt, mely eredményesen végződik. 1999-től a pécsi 
egyetem szívgyógyászati klinikájának igazgatója. Az iraki háború idején, 2003-ban 
kiutazik a közel-keleti országba, hogy megakadályozza ártatlan emberek halálát. Kint 
azonban megtiltják neki a segítségnyújtást, és szállásáról is csak ritkán engedik ki. 
Végül visszautazik Magyarországra, mert belátja, hogy kint semmit nem tehet, idehaza 
azonban sok szívbeteg emberen segíthet még.

Balatonalmádi tartózkodása során a hallgatóság nagy része azt várta a professzor 
úrtól, hogy a szívbetegségek megelőzéséről és gyógyításáról fog beszélni. Ez így is 
volt, csak ezt egészen más úton közelítette meg. Szólt az emberek helyéről a világban, 
a haza iránti szeretetről, hűségről. Beszélt az emberek egymás iránt tanúsított 
viselkedéséről, toleranciáról, egymás megértéséről. Az ország szerinte csak akkor 
juthat előbbre, ha az emberek megbékélnek egymással és összefognak, hogy 
környezetüket, hazájukat jobbá és szebbé tegyék.

A professzor úr az emberek lelkén keresztül próbált hatni a szívükre. Ha a lélek 
békében és nyugalomban és akkor a szívünket is megkímélhetjük és megóvhatjuk a 
betegségektől. Ha műtétre kerül sor, a doktor úr simogató kezében meggyógyulnak az 
emberi szívek. Kicsit hihetetlen és ha belegondolunk, meg is borzongunk, hogy a jelen
levők között is volt olyan, akinek a szívét már tartotta a kezében.

Nagy elhivatottságú ember lehet, aki ennyire magára vállalja az emberek testi-lelki 
egyensúlyát.

A mintegy két órás előadás végén sokan dedikáltatták könyveiket és személyesen 
kértek tanácsot a professzor úrtól. Számfira Balázs

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik 2003-ban adójuk 1 %-át az egyesület céljaira ajánlot
ták fel. A teljes összeget, 29 742 Ft-ot beépítettük a Kehidakustyánban 
tett kirándulásunk autóbusz költségébe. Köszönet érte!

Szelényiné dr. Péterfia Katalin 
titkár

U N I Q A
In té z ze  b iz to s ítá s i  ü g y e it  h e ly b e n !

K Ö T E L E Z Ő ?

VÁLASSZA 2 0 0 5 -R E  IS A RÉGI ÁRAKAT!

Kössön kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást nálunk 
és válasszon hozzá egyet biztosítási konstrukcióinkból! 

Így akciónkban a 30 év feletti új ügyfeleinknek
• a kötelezőre 2004-es dijakat számolunk fel,
• a második biztosítás (lakás, baleset, casco) díjából 5-10 ezer forint 

kedvezményt adunk,
• kármentesség esetén éves díjának akár 10 %-át is visszafizetjük, valamint
• tűzoltó készüléket ajándékozunk 2004. december 31-ig.

További információért hívja a 
88/574-400, 20-932-4411, 20-414-3943, 20-944-4117 

Címünk: Balatonalmádi, Martinovics u.2. (Piactér mellett)

K i s  a l m á d i  i r o d a l o m t ö r t é n e t

K alász  M á rto n : reg én y ek , v e rsesk ö te tek
Az idén hetven éves Kalász Márton József Attila- és Radnóti-díjas író, költő, 

műfordító több munkáját is Almádiban írta, illetve több munkájának a részletei szület
tek városunkban.

A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején járt rendszeresen Almádiba. 
Fehérvárt élt, a legjobb ottani barátai közül való orvos házaspárnak a Posta mögött volt 
öröklakása, oda költözött hetekre dolgozni. 1984-ben került Pestre, előtte járt Almádiba.

- Sok mindent írtam Almádiban: versesköteteket fejeztem be, ott írtam a Morgató 
című ifjúsági regényemet és a Téli bárány jó részét. Munka után éjfélkor lementem a 
mólóra. Annyira szeretem Almádit, hogy máskor is gyakran megfordultam ott, néhány 
éve én nyitottam meg Csavlek András festő barátom tárlatát. Igazi élményem 
Almádiból a munkám; jó hely, télen is lejártam, mert nem nyaralni mentem a tópartra
- tudjuk meg az írótól, aki azért almádi vitorlásélményeit sem feledi.

Kalász Márton 1934. szeptember 8-án született Sombereken. A Baranya megyei, 
sváb, szerb és magyar lakosságú falu népének sorsát ábrázolja az író talán legjelentősebb 
munkája, a gyermekkora élményeiből merítő, 1986-ban megjelenő Téli bárány című 
regénye. Ugyanebben az esztendőben látott napvilágot a másik Balatonalmádiban író
dott munkája, az említett ifjúsági regény. Hogy mely kötetein dolgozhatott még ezek
ben az években a barátaitól alkotóházi hasznosításra kapott almádi „Posta mögötti örök
lakás”-ban, az adatokból derülhet ki. Az „almádi időszak” könyvtermése a két regény 
mellett: Hírek Árgyélusnak (1975), Megszámított vigasz (1976), Szállás (1978), Az 
imádkozó sáska (1980), Hozzánk a hóbagoly (1983), Ki olvas éjszaka verset? (1987).

Hogy milyen író Kalász Márton - aki a Magyar Írószövetség elnökeként próbálja 
egyben tartani a művészeti és politikai törésvonalakkal szabdalt írótársadalmat -, talán 
egy 1988-as sajtóbeli megszólaltatásából vett idézettel tudjuk érzékeltetni. „A leg
nagyobb élményem, hogy tudok magyarul. Sőt, hogy úgy tudok magyarul, hogy ezen 
a nyelven írok, és nem is tudnék más nyelven írni.”

Pedig megtehetné, mert a gyönyörű magyarsággal megszólaló író-költő anyanyelve 
nem a magyar, hanem a német. Hogy annál hűségesebb írója legyen a magyarországi 
németségnek a hazai svábok sorsának fölmutatásával (például a Téli bárányban).

Hogy milyen hátborzongatóan tiszta és igaz író Kalász Márton, rövidesen újabb 
olvasók győződhetnek meg róla: a Magyar Napló Kiadó ismét megjelenteti a részben 
Almádiban íródott Téli bárányt. Reméljük, lesz, aki meghívja városunkba, a számára 
is oly kedves Balatonalmádiba - ahol legtermékenyebb alkotó éveiből töltött sok-sok 
hónapot a kitűnő író.

Füreden az őszeleji költőversenyen fogtuk faggatóra Kalász Mártont almádi 
élményeiről. Kiderült, igen szereti városunkat! Valami kicsit visszaadhatunk neki 
ebből, ha kézbe vesszük munkáit.

S.M.



A  Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

NOVEMBERI 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: hétfő-péntek 10-19 óráig 
szombat: 14-19 óráig, vasárnap: szünnap 

Rendez vény esetén programfüggő!
A PROGRAMVÁ LTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

November 2-5. kedd-péntek 8-16 óráig 
Szünidei matiné iskolásoknak -  Gyerekprogramok az őszi szünetre 
Helyszín: Pannónia termei 
Részvételi díj: 1. 000 Ft/nap/fő +  ebédköltség 

November 4. csütörtök 17 óra
Róma, az örök város -  Nagy László, fotós kiállítása 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

November 8. hétfő 16. 30 órától 
15 éve dőlt le a berlini fal!
Német est előadással, diavetítéssel, filmvetítéssel, ételkóstolóval és koncerttel 
Helyszín: Pannónia nagyterme és előcsarnoka 
Belépő: felnőtteknek: 500 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 300 Ft 

November 10. szerda 16. 30 óra
Kezem nyomán
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományos kiállításának megnyitója 
Helyszín: Városháza -  Padlásgaléria 

November 11. csütörtök 17. 30 óra
„Ellopott pillanatok a Természet Tárházából”
Balaton-felvidéki Nemzeti Park fotókiállításának megnyitója 
Helyszín: Pannónia előcsarnoka 

November 12. péntek 18 óra
Dr. Horváth Balázs, országgyűlési képviselő előadása 
FIDESZ MPSZ rendezvénye - Helyszín: Pannónia nagyterme 

November 19. péntek 18 óra
Oláh Ibolya: Egy sima egy fordított c. albumának bemutató koncertje 
Helyszín: Pannónia nagyterme - Belépő felnőtteknek: 1200 Ft, diák és nyugdíjas: 500 Ft 
Jegyek elővételben november 10-től válhatok az intézmény portáján naponta 12-18 óra között. 

November 22. hétfő 9-17 óráig
Önkéntes véradás a Pannóniában - Helyszín: Pannónia -  Vízimúzeum 

November 23. kedd 17 óra
M. Mészáros Éva, amatőr festő akvarell kiállításának megnyitója 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 

November 27. szombat 15 óra
Gyermekjogi Konszenzus Nap a Magyar Közoktatás Napja alkalmából 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Pannónia közös rendezvénye 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ termei 

November 29. hétfő 10 óra
Kabóca Bábszínház a Pannóniában
A csillagszemű juhász -  Bábszínház óvodásoknak és kisiskolásoknak 
Helyszín: Pannónia nagyterme - Belépő: 300 Ft 

November 30. kedd 10 óra
Filharmónia Hangversenysorozat -  Bérletes előadás
Győri Ütősegyüttes előadása -  Helyszín: Pannónia nagyterme
A három előadásból álló sorozatra a bérlet 700 Ft, 1 előadás jegyára: 300 Ft

ÚJ TANFOLYAMOK ÉS OKTATÁSOK A PANNÓNIÁBAN
Eszperantó nyelvtanfolyam

hetente két alkalommal -  Várjuk a jelentkezőket! - Jelentkezés: november 9. kedd 
16.30 óra - Oktató: Hegyi Éva

Matek -  fizika felvételi előkészítés és korrepetálás
tantárgyanként heti 3 alkalommal, 60 percben - Várjuk a jelentkezőket! - Oktató: Varga László 

Olasz nyelvtanfolyam 
hetente két alkalommal -  Várjuk a jelentkezőket! - Jelentkezés: november 9. kedd
16.30 óra - Oktató: Hegyi Éva 

Társas tánctanfolyam és illemtan oktatás
10 héten át heti 1 alkalommal 90 percben - Várjuk a jelentkezőket! - Oktató: Gacza Roland

TÜZELŐ 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 145 0 ,-Ft/q

SZÉN
Fűtőérték 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
Felsőgallai dara /magyar/ 17460-20460 2100,- Ft/q
Felsőgallai dió /magyar/ 17460-20460 2160,- Ft/q

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS

Hírünk az országban
Október 22-én, pénteken 16 ,15-17 óráig a Kossuth Rádió „Magyarországról 

jövök” sorozatában Vörösberényről sugároztak riportot „Az én falum, 
Vörösberény” címmel. Béla Pál szerkesztő mikrofonja előtt megszólaltak: Mester 
Ferenc, a Vörösberényi Kultúrház művelődésszervezője, Varjas Zoltán, a Polgári 
Olvasókör elnöke, Bodor János, a Vörösberényi Népdalkör alapító tagja, Érdiné 
Szabó Márta, Érdi Tamás zongoraművész és dr. Kardos Józsefné. A műsor zenei 
szerkesztője a vörösberényi származású Kajári Klári volt. Az adás után a riporta
lanyoknak számosan telefonon, sms-ben gratuláltak.

A műsor jó hangulatával vonzerőt jelentett egész Balatonalmádi számára. 
Éppen ezért érdeklődéssel várjuk a beígért folytatást, melynek címe „Az én váro
som, Balatonalmádi” lesz.

A riportot Mester Ferenc hangszalagra vette, így az érdeklődők a Vörösberényi 
Kultúrházban meghallgathatják, sőt másolatot is kérhetnek hozott kazettára.

KJ.

A Káposztáskertek 
Ünnepe Vörösberényben
Nagy érdeklődés fogadta július 31-én a Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör 

rendezvényét, melynek helyszínei délelőtt a Kolostor Hotel, délután a Mandulás voltak.
Rosta Sándor megnyitó beszédében a rendezvény turisztikai értékeit hangsúlyozta 

és javasolta a „káposztafesztivál” évenkénti megismétlését. A délelőtti tudományos és 
ismeretközlő kerekasztal-beszélgetést dr. Farkas Miklós háziorvos vezette. A 
megszólaló szakemberek: dr. Szabó Éva gyermekgyógyász, dr. Kucsinka Katalin kar
diológus, dr. Dávid Gyula belgyógyász-gasztroenterológus, a Nemzeti Egészség- 
megőrző Intézet és a Balatonfüredi Szívkórház dietetikusai, biokertészek, mint Birkás 
Ákos Szentbékkálláról és dr. Lackovits Emőke néprajzkutató mindnyájan hangsú
lyozták a téma fontosságát és időszerűségét. Vagyis az egészségvédő táplálkozást és 
benne a káposztának gyógyító és betegségmegelőző jelentőségét. A mintegy 100 fős 
hallgatóság köréből is számos vélemény, kérdés és javaslat érkezett.

A rendezvény délben a katolikus műemlék-templom, majd műemléki felújítás után 
elkészült Magtár (Bortár) megtekintésével folytatódott dr. Vollain Mária és Molnárné 
Perus Zsuzsa értő és avatott vezetésével. 13 órakor kezdődött Beethoven IX. 
Szimfóniája Örömódádájának kürtön megszólalásával a nagy várakozást keltő ételbe
mutató és kóstoló, mely a közbeiktatott művészeti műsorokkal valóságos népünnepély 
jelleget öltött. A résztvevő „csapatok” saját készítésű káposztás ételeikkel hatalmas si
kert arattak. A somogyiak Szabásról réteseket, pogácsát, palacsintát, „hajtogatottat” 
hoztak, a másik díszvendég, Olaszfalu hatalmas kondér töltött káposztával, a 
díszítéshez meseszép zöldségfélékkel jelent meg. Mindkét falu csapatát pol
gármestereik, Kovács István és Máhl Ferenc vezették.

Balatonfűzfőt a Nyugdíjas Klub és a Balaton Népdalkor képviselte, ajándékul 
hozva a Vörösberényi Verbunk és az Almádi verbunk „ősbemutatóját”. Papkesziből a 
humoráról megyeszerte híres nyugdíjas klub verses köszöntővel, rétessel, töltött és 
párolt káposztával, vidám népdalokkal érkezett. Litérről jött egy nagy kosár külön
legesen finom káposztás pogácsa -  énekszó kíséretében. Kitett magáért a Balaton
almádi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a nevezetes lengyel „bygosz”-t kínálva, 
receptekkel együtt, színes népviseletben.

Végül, de nem utolsó sorban a helybeliek, a Fábián József Kertbarát kör, a Horváth 
József Honismereti Kör segítőivel a Nyugdíjas Klubból, a Polgári Olvasókörből hozták 
az ezeréves falu sütő-föző tudományát. Bugovics Edit káposztás rétesei, Csécsi Rozália 
híres káposztás kiflije, Kovács Ferencné és Lang László káposztás pogácsái, Lefler 
Endréné, dr. Csabainé Petró Kati töltött és húsos káposztája, Ágnes Asszony kímélő 
zöldfűszeres káposztás „töltikéi” tepsiben sütve aratták a legnagyobb sikert. A Pannon 
Citerazenekar, a fellépő népi együttesek, köztük a Vörösberényi Népdalkör a 
káposztáról szóló népdalok előadásával, a Tótvázsonyi Harmonikás Diákok, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Táncegyüttes gondoskodtak a jó hangulatról. Kézművesek, 
könyvárusítás, szakácskönyvparádé kínáltak bőséges választékot a résztvevőknek.

Az ünnep zárásaként a kitűnő hangzású szabási Asszonykórus adott műsort, majd 
a közönséggel együtt énekelték a Boldogasszony Anyánk népéneket, Vörösberény 
tudós plébánosának, a Honismereti Kör névadójának, Horváth Józsefnek tiszteletére.

Dr. Kardos Józsefné

FOGYI KLUB indul a 
WELLNESS STUDIÓBAN

(Martinovics u. 2 emelet)

3-4 fős csoportokban személyre szabott táplálkozási tanácsok. 

FÜLAKUPUNKTÚRA, MASSZÁZS, INFRASZAUNA ÉS 

PARAFANGÓ kezelés segít az ideális testsúly eléréséhez.

Tel: 06-30-426-44-06 - Kásáné Ria



Síppal-dobbal
„Mintha hazajönnék, úgy járok már tihozzátok...” -  mondta mosolygós bevezetőjében Kósa Gábor, 

iskolánk névadójának művészfia azon a különleges hangversenyen, amelynek a balatonalmádi Kósa 
György Zeneiskola nagytermében örülhettünk, 2004. október 11-én.

Kósa Gábor síppal-dobbal felszerelkezve érkezett barátjával, Kovács Imre fuvolaművésszel 
szövetkezve. Különösek ezek az elhivatott emberek: halk szavúak, szerények, makacsok. Fejükbe vet
ték, hogy a zeneszerszámok sokféleségét, bűvös, varázslatos, lelket gyógyító világát feltétlen ismernie 
kell mindenkinek, de legfőképpen a gyerekeknek. A harangozó lábú, nyakukat nyújtogató apróságok 
kedvéért Kósa Gábor elmagyarázta a vibrafon működését, megdobogtatta a furcsa nevű, ősi ritmusokat 
őrző dobokat.

Meghallgattuk, hogyan szól Bartók Béla Gyermekeknek szánt sorozatából néhány kis darab zongo
ra helyett vibrafonon; Szabadban című zongoradarabjának dob hangzását utánzó szólamát Kósa Gábor 
behelyettesítette valódi dobokkal, a pásztorsípot a fuvola képviselte.

A szokatlan hangszeres bemutatókat derűs kommentárokba illesztette, be-bevonva a játékba a tisztelt 
„nagyérdemű” legkisebb tagjait. A „síppal, dobbal, nádi hegedűvel” kis gólyát gyógyító magyar gyerek 
dalát természetesen egyik csemeténk énekelte a közönség soraiból.

Bartók magyarságának meghitt szépségére eszmélhettek a felnőttebbek az Este a székelyeknél hall
gatása közben.

Haydn muzsikája piccolóra és vibrafonra átültetve a zenélő óra kis bábuit keltette életre 
képzeletünkben. Schumann sem gondolta volna, hogy Ifjúsági albumának darabjai ilyen derűsen, 
kellemesen szólnak vibrafonon. Honegger Kecske-tánca igazán fantáziát megmozgató produkciónak 
bizonyult a kicsinyek számára, a fürge ujjú fuvolista előadásában: „Egészen bizonyosan ilyen lehet egy 
legelésző, ijedező kis gida délutánja” -  állították még napok múlva is gyerekeink. Befejezésül Mozart- 
variációkat hallhattunk egy gyermekdalra, mely már a közeledő telet, Mikulás ünnepét vetítette elénk: 
Hull a pelyhes, fehér hó... Kósa Gábor zongorajátéka hallatán felragyogtak a gyerekszemek, az apró 
lábak szaporán kalimpáltak a széklábak között. Hogy az élmény teljes legyen, hamarjában kisharang- 
zenekar alakult a bátrabb nebulók közreműködésével. Kósa Gábor irányítása mellett így ismét fel
csendülhetett a megunhatatlan Hull a pelyhes...

De még mindig nincs vége a történetnek: a „színpadot” birtokba vették a gyerekek. Szólt a vibrafon, 
tamtam a dobokon, kisharangok feleseltek...!?? Persze! Lehet! Játsszatok, csak szépen, finoman!

Derűvel bélelten, kíváncsian, szeretettel! Lám, milyen nagy szükség van az ilyen közvetlen, gyer
meklelkeket érintő hangversenyre is! Köszönet érte mind a két művésznek.

Nagyné Sárfi Gabriella 
tanár

Tisztelt (Sport) Horgásztársak!
Mint idén egyszer már megtettem, ismét úgy érzem, a nyil

vánosság elé kell tárnom egy a horgászattal kapcsolatos 
ügyet. Ezúttal azonban a baj nem „kívülről” érkezik, hanem 
köztünk keresendő.

Eddig is tudtam, hogy a horgászok között sem mindenki 
„szent”, de most meglepődve tapasztaltam, hogy a horgászeti
ka néhány sporttársunknál „gyenge lábakon áll.” Sajnos 
sokan gondolkodás nélkül hazaviszik a méreten aluli pon
tyokat (akár 8-10 darabot is egyszerre), ráadásul sokszor még 
a 15-20 cm-es halak is a szákba kerülnek! Beszélgetéseim 
során megdöbbenve tapasztaltam, hogy a horgászok egy 
részénél ez elég gyakori.

Úgy gondolom, itt az ideje tudomásul venni, hogy magunk 
elől (is) lopjuk a halat!

Eddig gyakran az alábbi választ adták erre azok, akiknél ezt 
szóvá tettem: „Ha mi nem visszük el, majd elviszik a halás
zok!” Először is ez nem mentség, másodszor pedig az idén 
még halászat sem volt, tehát erre sem lehet hivatkozni. A vilá
gon és szerencsére Magyarországon is terjed a catch and 
release (fogd meg és engedd vissza) elve, aminek a lényege, 
hogy a horgászat célja alapvetően a szórakozás, sport és nem 
a fagyasztóláda telipakolása.

Nem akarok álszent lenni, én is szeretem a halat, ha szép, 
haza is viszem, de csak annyit, amennyi a családnak 
feltétlenül kell. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezzel nem 
akarok senkit megvádolni, vagy megsérteni, csak azt kérem 
minden horgásztársamtól, hogy egy kicsit nézzenek magukba 
és gondolkozzanak el ezen. Legalább mi ne ritkítsuk a Balaton 
amúgy is gyenge halállományát!

Floidl Imre

Profit PIus Pénzügyi Tanácsadó Könyvelőiroda

• Egyéni és társas vállalkozások könyvelése

• Bérszámfejtés, munkaügyi adminisztráció
• Hitel és pályázati kérelmek elkészítése
• Teljeskörű ügyintézés, tanácsadás

Kérésére felkeressük Önt.
Időpont egyeztetés munkanapokon: 30/444-73-76

Németh Krisztina 
Pénzügyi szakközgazda

C I P Ő V l L Á G
EGÉSZ ÉVBEN NYITVA A FÓRUMNÁL

MI MINŐSÉGGEL ADJUK LÁBÁRA A KÉNYELMET! 

FÉRFI, NŐI, GYERMEK BŐRCIPŐK  

MINDEN MÉRETBEN, ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN. 

UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL VÁRJUK  

ÉRDEKLŐDÉSÜKET!

NYITVA: H-P: 9.30-17.30-IG, SZO : 9-13-IG.

Hatékony és kíméletes bőr csiszolás és ápolás mindenfajta bőrprobléma kezelésére!

Fiataloknak, időseknek, hölgyeknek és uraknak!

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

Tágpórusú bőr, ráncok, pigment hibák, 

öregségi foltok, 

akne és egyéb sebhelyek arcon és a testen, 

dohányzás, fény- és napkárosodott bőr, 

terhességi illetve fogyási csíkok kezelése a

MARCSI KOZMETIKÁBAN!

Balatonalmádi, Baross u. 18.

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



Meghívó
Az Oktatás Világnapja alkalmából a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a 
Pannónia Kulturális Központ szeretettel vár minden szülőt, pedagógust, tanuló gyer
meket és fiatalt, valamint gyermekekkel foglalkozó szakembert Konszenzus-napjára 
2004 november 27-én (szombaton) 15 órától 
Meghívott előadónk: Dr. Bíró Endre jogász, oktatásjogi szakértő 
Előadásának témája:

• Sztereotip megközelítés és szemléleti hibák a felnőttek és gyermekek részéről a 
jogokkal és kötelességekkel kapcsolatban.

• A házirend jelentősége a mindennapi oktatási-nevelési gyakorlat tükrében
• A diákönkormányzat működésében rejlő lehetőségek, gyakorlatban tapasztalt 

helyzet az érdekérvényesítés és érdekképviselet területein, az iskola keretei között
• Jogok kívüli útra terelés gyakorlata, mint gyermekjogi, oktatásjogi sérelmek forrása
• Jogorvoslat fórumai, lehetőségei

A rendezvényen közreműködik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ESZCSM 
pályázati támogatással működtetett kamasz drámacsoport, amelyet a Györgyi Dénes 
Általános Iskola diákjai alkotnak.
Az előadás ideje alatt Zsapka Jánosné vezetésével 14.30 órától játszóház várja az érdek
lődő gyermekeket!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

V ÍZI T O R N A

Kortól, nemtől, úszni tudástól függetlenül bárkinek 

ajánlott, aki vízi edzésekkel kívánja erőnlétét karban 

tartani, fejleszteni, egészségét megőrizni. 

Mindezt szakképzett oktató segítségével kínáljuk.

Helyszín: Balaton Uszoda, Balatonfűzfő, Uszoda u .1.

Időpont: minden hétfőn és szerdán 18.00 órától (45 perc) 

Érdeklődni a Balaton Uszodában a fenti címen ill. 

a 88/598-250-es telefonszámon lehet.

Mi segítünk, éljen a lehetőséggel!

MANÓK BOLTJAbaba- és gyermekbizományi
Apró Manók, Kis Manók, Nektek nyílt a bababolt!

Gyertek szüleitekkel, nagy szüléitekkel, Almádi központjába, 

a Baross Gábor utca 37. szám alá (az orvosi rendelővel szemben, 

a Laci cipőbolt helyén).

Új és használt csecsemő- és gyermekruhák, babafelszerelések, 

játékok bizományba vétele és eladása.

Nyitva tartás: H-P: 9-től 12-ig és délután 13-tól 17 óráig, Szo : 9 -12-ig. 

Bizományba vétel: szerda 12-től.

Fontos
lehet azon idősebb korú férfiaknak, illetve özvegyeiknek a tartós időtartamú szabad
ságkorlátozást elszenvedettek részére, a 267./2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján - 
nyugdíj kiegészítő - juttatás igényelése. Fenti rendelet a 3, 5, illetve 10 évi szabad
ságvesztés esetében, 20,30, illetve 40 ezer forint havi nyugdíj-kiegészítést nyújt, 6 hónapi 
visszamenőlegességgel. Fenti rendelet - véleményem szerint - nem igazán volt közhírré 
téve, így fordulhat elő, hogy Almádiban a mai napig - velem együtt - már 3 személy kapta 
meg a jogosító határozatot és a pénz tényleges átutalását, további 3 személy ügye pozitív 
eséllyel folyamatban van. Tudni kell, hogy a juttatásra jogosult elhalálozása esetén a vele 
házasságban élő özvegye is kaphatja a jogos összeg 25%-át, ugyancsak élete végéig.

Amennyiben Almádiban bárki érzi jogosultságát, és megfelelő dokumentumokkal 
rendelkezik, forduljon a budapesti Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, illetve ha engem 
megkeres, szívesen segítek. Majbó Gábor

VÖRÖSBERENYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. november havi -  december eleji programja
November 10-én Klubnap 17 h-tól, kártya, sakk, kötetlen beszélgetések. Táncpróba 18 h-tól. 
12-én Táncpróba 18 h-tól.
17-én Vezetőségi ülés 16 h-tól. Klubnap 17 h-tól. Lakossági fórum 18 h-tól.
19-én Táncpróba 18 h-tól.
24-én Zenés születésnapi rendezvény 17 h-tól.
26-án Táncpróba 18 h-tól.
December 1-én Klubnap 17 h-tól, kártya, sakk, stb. Táncpróba 18 h-tól.
3-án Táncpróba 18 h-tól.
8-án Klubnap 17 h-tól, kártya, sakk, stb. Táncpróba 18 h-tól.
Vezetőség nevében Boros Gyula elnök

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
Nov. 11.csüt. 7 ó. Kirándulás Budapestre. Séta a Várban, múzeum látogatás.

Találkozó a vasútállomáson.
Nov. 18.csüt. Közös rendezvény a Művészetbarátok Egyesületével.
Nov. 25.csüt. 15 ó. Erzsébet és Katalin délután a klubban.
Dec. 2.csüt. 15 ó. Karácsonyi dísz készítése Zsapkáné Adéllal.
Dec. 9.csüt. 15 ó. Mikulás délután.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk.

A vezetőség nevében Fürtösné, Erzsi ny. tanító

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a 70 éven felüli almádi lakosokat, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

az önkormányzat idén is karácsonyi csomagot biztosít részükre, melyek december 10-től 
a Polgármesteri Hivatalban átvehetők hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.00-ig, pénteken 
8.00-13.00-ig a hivatal 13. sz. irodájában. Amennyiben mozgásukban korlátozottak, 
jelezzék azt telefonon az Igazgatási Osztályon.

Balogh Csaba, a szociális bizottság elnöke

Felhívás
A Balatonalmádi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az év végéhez közeledve 

ismét készülődik a karácsony ünnepére. Ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben ren
delkeznek olyan játékokkal, könyvekkel, vagy más egyéb tárgyakkal, kérjük ajánlják 
fel, hogy átnyújthassuk azokat az immár ötödik éve megrendezésre kerülő Szeretet 
karácsonyunkon azoknak a gyermekeknek és családoknak, akiknek karácsonykor is 
nélkülözniük kell! (Balatonalmádi, Ady E. u. 2.)

Segítségüket előre is köszönjük!

DR. TALLAI ZSOLT
SZÜLÉSZ - NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS

MAGÁNRENDELÉS

VESZPRÉM, RENDELŐINTÉZET -

NŐGYÓGYÁSZAT

PÉNTEK 16 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG

BEJELENTKEZÉS

A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN A 

06/70-379 15 33 TELEFON SZÁMON!



Művészetbarátok 
Egyesülete -  
balatonalmádi csoport

Novemberi program
November 18-án, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a Kósa György 
Zeneiskolában meghallgathatjuk a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola 
Magánének Tanszék növendékeinek kamara-hangversenyét. Utána sorsolást 
tartunk, majd aprósüteménnyel és üdítővel kínáljuk kedves vendégeinket. 
Decemberben a Kósa György Zeneiskola növendékeinek karácsonyi hang
versenyén vehetünk részt, amelynek időpontját az újságból megtudhatjuk.

Láng Miklós

Meghívó
Dr. Hervay Levente ciszterci szerzetes, történész
"A veszprémvölgyi apácamonostor története, élet a középkori szerzetes 

rendházakban" címmel tart előadást november 10-én, szerdán 17 órakor a 
vörösberényi Szent Ignác Plébániatemplomban.

Szeretettel várja az érdeklődőket a rendező:
Vörösberényi Horváth József Honismereti Kör.

M E G R E N D E L É S  
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ 

HIRDETÉSHEZ

Megrendelem az Új Almádi Újság

2004.......................................................................havi számában/számaiban

Megnevezés terjedelem nettó
egységár

nettó 
havi díj

negyedéves
folyamatos

féléves
folyamatos

éves
folyamatos

Reklám cikk 1 flekk 1/4 oldal 20 000 Ft

Reklám cikk 2 flekk 1/2 oldal 35 000 Ft

Reklám cikk 1 oldal 1 oldal 60 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 50 000 Ft 140 000 Ft 275 000 Ft 540 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 25 000 Ft 70 000 Ft 137 000 Ft 270 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 12 500 Ft 35 000 Ft 70 000 Ft 135 000 Ft

Hirdetés 10*10 cm 9 000 Ft 25 000 Ft 52 000 Ft 99 000 Ft

Hirdetés 5*10 cm 5 000 Ft 14 000 Ft 29 000 Ft 55 000 Ft

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.

A fenti lehetőségeken túl, egyedi igényeknek megfelelően külön megál
lapodást kötünk

Megrendelő n e v e :.................................................................................................

C ím e :.......................................................................................................................

T elefonszám a:.......................................................................................................

B ankszám laszám a:...............................................................................................

Számlázási cím: (ha nem egyezik meg a m egrendelővel)...............................

Balatonalmádi, 2004....................................................

megrendelő aláírása

Kérjük a hirdetéseket lehetőleg lemezen, ha ez nem lehetséges gépelt 
szöveg formájában legkésőbb a megjelenés előtti hónap 25-ig, minden 
esetben pontos név, cím, telefonszám, átutalás esetén bankszámlaszám 
megadásával a szerkesztőségbe eljuttatni!

Új Almádi Újság Szerkesztősége 
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Pénzbeni támogatás agrár-környezetvédelmi gazdálkodók számára
Agrár-környezetgazdálkodási támogatások igényelhetőek a Földművelési és 

Vidékfejlesztési Minisztérium október közepén megjelent rendelete szerint mindazon 
gazdálkodóknak, akik legalább 1 hektárnyi földterületükön valamely környezetvédel
mi szempontnak megfelelően vállalják a gazdálkodást 5 éven keresztül és mezőgaz
dasági tevékenységből származó bevétellel rendelkeznek.

A rendelet sokrétű lehetőséget kínál függően a gazdálkodási tevékenység típusától, 
a bevállalt környezetvédelmi szempontoktól, a természeti értékek jelenlététől. Célja a 
termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos 
gazdálkodás és a fenntartható táj használat kialakítása, ennek megfelelően a környezet 
állapotának javítása, a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának 
növelése. A kötelezettségek bevállalásával kompenzációban részesülnek a gazdák, 
mely kompenzáció mértéke 25 ezer forinttól kezdődően kedvező esetben akár 100 ezer 
forintot is jelenthet hektáronként. A támogatást igénylők a Helyes Gazdálkodási 
Gyakorlatnak megfelelően gazdálkodással, gazdanapló vezetésével illetve az adott cél
programnak megfelelő vállalások teljesítésével válnak jogosulttá az évenkénti juttatás
ra. A támogatás igénylésének feltétele a blokktérkép elkészíttetése és az adatlap 
kitöltése, és beküldése, melynek határideje 2004. november 26.

Veszprém megye területén az igénylések benyújtásában, elkészítésében segítséget 
kínál a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, mely az országos kiterjedésű 
Független Agrár-Környezetvédelmi Tanácsadó Hálózat tagja. A Csalán Egyesület 
elérhetősége: 88/578-390, előzetes egyeztetés után lehetőség van személyes tanács
adásra is, melynek helyszíne Veszprém, Kossuth u. 1.
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APRÓHIRDETÉS
Őszi, téli, felnőtt és gyerekruhák 50%-os kiárusítása kezdődik 
november 10-től, amíg a készlet tart a Bálás ruha és illatszer 

boltban (Baross G.u.31. Orvosi rendelővel szemben).

KORLÁTLAN SZÉLESSÁVÚ 
INTERNET KÁBELEN

Csatlakozási díj: 0 Ft 

Letéti díj: 0 Ft 

Bérleti díj: 0 Ft

SILVER: 384/64 Kbit/sec 8.750 Ft/hó 
GOLD: 768/256 Kbit/sec 11.250 Ft/hó

Aki november 20 és december 20 között csatlakozik rendszerünkhöz, 

GOLD csomag és 3 havi hűségnyilatkozat választása esetén 

WEB kamerát kap ajándékba!

MERILL KFT

Balatonalmádi, Jókai u.7.

88/438-345 www.merill,hu

mailto:almadiujsag@balatonalmadi.hu


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

A st ra  Viva á tlagogyasztás: 5,5-9,8 l/ 100km, Co2 kibocsátás: 167-174 g/km

Új Opel Astra 1.4-es, 90 lóerős.
légkondicionáló, négy légzsák elöl, ABS, központi zár, állítható kormány 
oszlop, elektromos ablakok elöl, fűthető elektromos tükrök.

már

3 699 000 F t -tól

Opel Corsa Euro 1.2-es, 75 lóerős.
ötajtós, szervokormány, vezetőoldali légzsák, központi zár, állítható kormány- 

oszlop, elektromos ablakok elöl, állítható magasságú vezetőülés.

már

2 399 000 Ft-tói

Astra Classic II. 1.4-es, ötajtós, 90 lóerős*.
széria ABS, szervokormány, vezetőoldali légzsák...

már

2 689 000 F t-tó l

....légkondicionálóval: 2 799 000 Ft-tól

Opel Astra Viva Plusz 1.2-es, 75 lóerős.
szervókormány, vezetőoldal és utasoldali légzsák, légkondícionálo, központi zár.....

már

2 699 000 F t-tó l

Opel Astra Viva 1.2-es, 75 lóerős.
szervokormány, vezetőoldali légzsák, indításgátló_

már

2 449 000 F t-tó l

A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
Ajánla ta ink a készlet erejéig érvényesek! * Érvényes 2004. szeptember 30-ig.

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

Tel.: (88) 410-410, 406-406, Fax: (88) 412-166 
Nyitva: h.-p.: 8.00-18,00, szombat: 9.00-13.00

Olcsóbban mint 
gondolná!

A K C IÓ !
A  g épko csi ko rá tó l fü g g ő e n  

kedvező  a lk a tré s z á ra k k a l  

a lacso n y  m u n k a d íja k k a l  

e lvég ezzü k , garanciális  
vagy garancián  túli, 
a u tó ja v ítá s i m u n k á it .

Igy az Ön megtakarítása akár

20 - 40%  is lehet.

M árkafüggetlen  karosszéria
lakatos és fényező munkák,

teljeskörű szerviz szolgáltatás,

műszaki vizsgaztatá s.

P á l f y  a u t ó s z e r v i z
a  m i n ő s é g  g a r a n c i á j a !

AUTÓ PÁLFY KFT.
8200 Veszprém, Almádi út 21.

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

Hűvös ajánlatok
a veszprémi Daewoo-tól!

Nem kell parkoláskor az árnyékot keresnie, 
hiszen a légkondicionáló minden Daewoo 
modellhez ajándék!*

Új autóját már 10% befizetésével elviheti. 
Roncs autóját most akár 200 000 Ft-ért 
beszámítjuk! Teljes körű szervizszolgáltatással 
és a részletekkel várjuk szalonunkban.

Daewoo Matiz már 1 649 000 Ft-tól 

Daewoo Kalos már 1 890 000 Ft-tól 

Daewoo Nubira már 2 849 000 Ft-tól 
Daewoo Tacuma már 3 349 000 Ft-tól 

Daewoo Evanda már 4 879 000 Ft-tól

* Az akció a klímával felszerelt modellekre vonatkozik 
és 2004. augusztus 31-ig tart.

A fotók illusztrációk.

Autó Pataki Kft.
Veszprém, Almádi út 19. • Tel.: 88/563-920 
Fax: 88/406-488

Daewoo, Nagyszerűbb, mint gondolná.


