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ANYAKÖNYVEK
MINT TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI FORRÁSOK

Az anyakönyvezés Magyarországon 1895. óta állami feladat. Ezt
megelõzõen csak egyházi anyakönyvezés volt, aminek mai értelemben vett
formáját a Tridenti Zsinat (1542-1563) rendelte el, illetve vezette be. 1895-ig
a különbözõ felekezetek önállóan vezették anyakönyveiket, amelyekrõl éves
kivonatot készítettek a levéltárak számára. Mint ismeretes, Almádi 1936-ig
Vörösberény filiája volt, így anyakönyvet nem vezetett. Az éves összesítõk
tételes felsorolást tartalmaztak, születési, házasságkötési és halálozási ada-
tokkal. Természetesen nem voltak olyan részletesek, mint az egy-
házközségeknél vezetettek. Megjegyzendõ e vonatkozásban: az egyházak és
lelkészeik különbözõ alapossággal cselekedtek. A Vörösberényi Református
Egyházközség 1735-tõl meglevõ anyakönyvei nagyon sok Almádira
vonatkozó adatot is tartalmaznak. Közülük néhányat érdemes ismertetni a
legkorábbiak közül, a XVIII-XIX. század fordulója körüli idõbõl, valamint az
1800-as évek közepérõl.

Keresztelések: „1778. március 6. Almádiban Görög Mihálynál vin-
celléreskedõ Molnár Mártonnak és Tóth Juliannának fiacskájuk meg-

kereszteltetett V. Berényi plébános Hatos István comissioja mellett.” Név
szerint felsorolja a keresztapák és keresztanyák neveit, összesen nyolc sze-
mélyt említve.

„1801. január 16. Almádi Vendégfogadós Fitos Józsefnek és Kováts
Katalinnak fiok István megkereszteltetett.” Majd tizennégy személyt sorol fel,
mint keresztszülõket.

”1806. január 3. Almádi Vendégfogadós Kováts Józsefnek és Kováts
Karolinnak leányok Susánna megkereszteltetett.” Hét személy, mint kereszt-
szülõ megnevezésével.

„1812. augusztus 2. Susánna, Vajda János Pinkóczi Jáger és Kerülõ,

Malomsoki Susánna leánya. Keresztszülõk Nemes Raksányi Görgy és Sziládi
Mária, Kováts Ángyán István és Nemes Hetesi Sófia, Weszprémi Posta Mester
Fülöp József kisasszonya Katalin, Csajági Tiszt.(tiszteletes) Jávor István Úr
leányasszonya Klára.” A keresztszülõkbõl láthatóan a Káptalannál jelentõs
tisztséget viselõ személy gyermekérõl van szó.

Halálozások: „1792. október 3. Almádi vincellér Sáfár Ferencnek leányká-
ja Katalin, énekszóval temettetett.”

1798. szeptember 29. Almádi vendégfogadós Bozai János énekszóval
temettetett, 50 esztendõs.”

1802. május 13. Szent Gáli lakos Demeter Pál felesége a Kövesi Hegyen
véletlenül kútba esvén meghalt és itt eltemettetett, 40 esztendõs.
Nyilvánvalóan a Kövesi dûlõrõl van szó, amelyik a mai Bajcsy-Zsilinszky út
és a Szabadság út között terült el.

„1802. május 13. Sz. Király Szabadi lakos Csizmazia Mihály a Szõlejénél
Sárkutába meghalálozván és ide behozatván itt eltemettetett. 70 esztendõs.

Néhány említésre méltó anyakönyvi feljegyzést találhatunk ebbõl az idõbõl,
amelyek csak részben, vagy áttételesen vonatkoznak Almádira és
Vörösberényre. Közülük néhányat érdekességük folytán érdemes megemlíteni.

„1797. március 20. A.(Alsó) Õrsi Öreg Potrai Ferencné Litérre menõ
útjában, a Loki szõllõk között véletlenül meg holt, ki is megtaláltatván ide bé
hozatott és itten eltemettetett. Énekszóval.”

„1802. május 28. Mezõ Szt. Györgyi Kemenesi József a Savanyú vízre
(Balatonfüred) menõ útjában, Almádiban meghalván ide behozatott és itt
eltemettetett. 40 esztendõs.

„1806. augusztus 13. Ökör pásztor Körmöndi János gonoszságáért a
Panduroktól megfogatván a hurcolásba meghalt. 45 esztendõs, erõszakos
halállal.

1810. december 22. Nemes Vég Ferenc, Lõrinc Ferenc gyilkos keze által,
egy valaska (?) vágással ki végeztetett estveli 6 és 7 óra között, 48 eszt. 24-
dikén reggeli 9 órakor Prédikációval néki tisztesség tétetett; elébb énekszóval
eltemettetvén 

23-dikán estve, minekutána a T.(ekintetes) N.(emes) Vármegye chirurgusa
megvizsgálta.

„1821. december 8. Lõrinc Ferenc a Szõlõhegyen Lõrinc István, Nemes
Bodalaki Ferenc és Végh Ferenc által agyon verettetvén orvosi vizsgálat után
eltemettetett, 45 esztendõs, prédikációval.”

„1819. augusztus 28. Julianna, Veszprémben lakozó Molnár Ferenc és
Berényi Éva az Almádi Szõllõhegyen született lánya. Jegyzet; Ezen törvényte-
len ágyból született leány megkereszteltetésekor eltitkolván a gyermek
törvénytelen születését Atyát is írattak bé a Komák; s idõvel kitudódván; álta-
lam beíratott bizonytalan atya neve ki is töröltetett. Vári Szabó Sámuel
prédikátor

„1884. december 4. Simon Gábor szõllõmûves Hamar Klárának özvegye,
Szt. Király Szabadjai származású Almádi lakós meghalt, 72 éves, vízkór,
Jegyzetek; Az 1884-ik évben felszenteltetett temetõben, õ az elsõ halott, nyugati
alsó sarkában.”

Az 1820-as évektõl kezdve minden esetben megjelölték a halált elõidézõ
betegségeket, vagy egyéb okokat, amelyeket ma egészen más néven ismerünk,
esetleg már nem is fordulnak elõ. Hatvannál több betegséget említenek,
kezdve a „dagadozás”-sal, a „guga”-án keresztül, a „mirigy”-ig. Egyetlen
esetben fordul elõ a „természetes” halál, igaz, egy 91 éves nõnél jelölték meg
így az okot.

Talán ez a rövid ismertetés is megmutatja, hogy a szigorúan vett
anyakönyvi adatok mellett sok érdekességre akadhatunk, amelyek a település
történetének apró momentumai.

Schildmayer Ferenc

Vörösberényi anyakönyv részlete
AJÁNDÉKOT VÁSÁROLJON HELYBEN!

- vázák, kaspók, konyhai kiegészítõk
- cserepes, vágott, selyem virágok

- díszcsomagolók, tasakok, masnik
- karácsonyi kellékek, gyertyák, mécsesek

- ajándéktárgyak a család minden tagjának
ÚJ!

EZÜST ÉKSZEREK NAGY VÁLASZTÉKBAN
KARÁCSONYIG 10% KEDVEZMÉNNYEL

Várom kedves vásárlóimat
MELINDA VIRÁG- ÉS AJÁNDÉKBOLT (a vörösberényi temetõ mellett)

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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Fölnõttünk-e Ferkó álmához?
„Ne bántsd a magyart” emlékmû Balatonalmádiban

Már réges-régen fel kellett volna állítanunk ezt
az emlékmûvet. Emlékmûvet - mementót - vádira-
tot vagy csak egy szelíd emlékeztetõt. Minden
álmunkat gyermekeinkben álmodjuk tovább, mint
ahogy bennünket is megálmodtak szüleink, õket
pedig nagyszüleink. Mi már olyan anyagiasak let-
tünk a 21. század elejére, hogy nem csupán az
álmainkat álmodjuk tovább gyermekeinkben,
hanem számon is kérjük tõlük. Zavarunkban meg
azzal mentegetõzünk, hogy tõlünk is számon kérik
eleink...

Ferkó barátom, azaz Nagy Ferenc felelõs szer-
kesztõ, illetve a Délvidékrõl ide-menekült sorstár-
sunk temetésén ígértem meg mindannyiunk nevé-
ben, akik ott voltunk akkor, hogy nem nyugszunk,
amíg az általa megálmodott emlékmû nem áll.
Mert emléket kell állítani mindazoknak, akik ártat-
lanul szenvedtek magyarságukért. Szenvedtek és
szenvednek, csak azért, mert olyan helyre szület-
tek, amelyet a nagyhatalmak elszakítottak tõlünk.
Trianoni traumának nevezik tudományosan azt a
görcsöt, amely 84 éve nyomaszt mindannyiunkat -
akár bevalljuk, akár nem. Már maga a Trianon név
is riadóztatja a nyelvészt, hiszen eredetileg határt
jelentett annak a településnek a neve, ahová a kirá-
lyi kispalota felépült Párizs mellett. Utána pedig
nyolcvannégy éve nyomorgatja lelkünket az a
tény, hogy a mostani Magyarország olyan egye-
dülálló terület a világon, amely önmagával hatá-
ros. Induljunk csak neki a világnak a szélrózsa bár-
melyik irányában és mindenütt magyarul beszélõ-
ket találunk a határ túlsó oldalán. Már amennyien
még beszélik, és amennyinek engedik beszélni
nyelvünket, mert számuk napról-napra fogy.
Milliókra rúg azoknak a száma, akik nemcsak
beszélték, hanem dalolták is a mai napig megõrzött
összetartó örökségünket, de õk már a temetõkben
alusszák örök álmukat. Hivatalosan külföldön.
Akárcsak Ferkó itthon...

Álmuk viszont itt kísért minden jobb érzésû
magyart és nem hagy nyugodni, mert nem tettünk
feleannyit sem, mint amennyit tehettünk volna.
Bûnbánatunk látványos jeleként el-ellátogatunk
Erdélybe, a Felvidékre, Délvidékre sõt a bátrabbak
még a Kárpátok aljára is, ahová olykor ajándékot,
néha segélyt, de legtöbbször csak jó szót és barát-
ságot vihettünk magunkkal.

Miért kell egyáltalán akkor ez az emlékmû vagy
emlékeztetõ éppen most? "Ne bántsd a magyart!"
éppen 2004-ben? Nos, nem csupán 2004-ben, nem
is nyolcvannégy éve, hanem már több mint négy-
száz esztendõ óta! Zrínyi Miklós költõ és hadvezér
nem véletlenül választotta lélekébresztõ tanulmá-
nya címéül a Ne bántsd a magyart. Legtöbben
mégis inkább az alcímre, azaz a Török áfium elleni
orvosságra emlékeznek, amennyiben európai, sõt
világtörténelmi összefüggéseiben vizsgálta meg
országunk helyzetét és rámutatott arra, hogy
egyetlen hatalomnak sem állt érdekében a magyar-

ság segítése. Akkoriban a török elleni harcról volt
szó, azóta meg sok minden másról. Következtetése
mégis erkölcsi parancs maradt mind a mai napig a
Kárpát-medencében: "Elfussunk? nincs hová, so-
hun másutt Magyarországot meg nem találjuk,
senki a maga országából barátságunkért ki nem
mégyen, hogy minket helyheztessen belé. A mi
nemes szabadságunk ez ég alatt sohun nincs,
hanem Pannóniában.” 

„Hic nobis vel vincendum, vel moriendum est”
Az utolsó latin nyelv? mondatot, amely Vörös-
marty Mihály Szózatában teljesedett ki, minden
ünnepi alkalommal énekeljük is: „Itt élned, halnod
kell!"

Igen, itt élnünk, halnunk kell! Nekünk itt, ahová
születtünk és ahol élünk, nekik ott, ahová születtek
és ahol élnek. Születésünk és halálunk között azon-
ban nem mindegy, hogy bántanak-e bennünket.
Bántani persze bántanak, de magyarságunk miatt
azért legalább a szülõföldünkön ne bánthasson
senki. Sajnos, tucatjával lehetne idézni irodalmi és
köznapi példákat az Óvilágtól az Újvilágig arról,
hogyan bántanak bennünket. Még talán mosoly-
gunk is azon a Nobel-díjas amerikai írón, aki azt
találta írni fõ mûve második oldalán, hogy "Ha van

egy magyar barátod, akkor nincs szükséged ellen-
ségre." Nem kellemes, de elviselhetõ az a közép-
korból ránk maradt cseh közmondás, amely szerint
"ne higgyj a magyarnak, még akkor sem, ha három
szeme van." Viszolyogtató viszont, amikor Er-
délyben egyes Kárpátokon túlról odatelepített
"emberek" (jobb híján maradjunk ennél a kifeje-
zésnél) "bozgornak", azaz hazátlannak nevezik az
ottani õslakos magyarokat. Ennél undorítóbb már
csak az, amikor a rádióban megkérdezett "pláza-
patkány" azt bírja nyilatkozni, hogy ha már azok
egyszer kimentek Erdélybe lakni, akkor marad-
janak is ott...

Aki ezek után azt hiszi, hogy a fenti bornírtsá-

got nem lehet alulmúlni, az súlyosan téved. Pró-
báljunk csak meg munkanélküliként bekopogtatni
a nyitrai városházán, és szerényen mondjuk meg
a nevünket is, ha véletlenül mégis felveszik az
adatainkat. Ha netán valaki történetesen Kiss
Csaba névre hallgat, mint az egyik felvidéki bará-
tom, akkor az ottani hivatalos közeg rögtön ráför-
med: "Ilyen névvel akar maga itt munkát keres-
ni?"

Van még mélyebb bugyra is a pokolnak, csak
nem északra kell poroszkálni, ahol állítólag már
"eurokonform" a hozzáállás, hanem dél felé. Nem is
kell messze menni, Horgos a határon van, bár annak
a másik oldalán. Ott még munkát sem kell keresni,
elég ha magyarul merészelünk megszólalni a
"kizárólag" szerbül értõk közelében. Nem én éltem
át, hanem mások, így a megszégyenítõ részletekre
nem térnék ki. Arról sem szeretnék részletesebben
szólni, hogy Horgostól délebbre meg is verik a ma-
gyarokat, vagy az ott lakó magyarok házára halálos
fenyegetést kennek fel valakik, akik feltehetõleg
nem az állatkertbõl szabadultak ki. Objektíven vizs-
gálva a fenti kérdést, viszont nem hallgathatjuk el
azt a tényt, hogy a veszprémi állatkert egykor híres
majma majdnem mûvészi szinten festett...

Mûvészetrõl persze más jut az embernek eszébe
manapság is. Nekem például egy emlékmû itt
Balatonalmádiban, odalenn a budatavai kanyarban,
ahol a strandok bejáratánál legközelebb simul a 71-
es út a sínekhez. Maradt ott egy háromszög alakú par-
cella, ahová Ferkó egy emlékmûvet álmodott, mert
azt majd mindenhonnan látni lehet. Egy nagy kopjafa
lebegett lelki szemei elõtt, vagy egy vöröskõ oszlop.
Engem inkább a nád ragadott meg, amelyet
egyenként könnyû eltörni, de kötegbe kötve
fedélként szolgál már évezredek óta. Nádból akár ki
lehetne rakni a Kárpát medencét is: ahol egy tömbben
laknak a magyarok, ott sûrûbben hajlonganának a
nádszálak, a szórványban ritkábban. Veszeli Lajos
barátom viszont márványkövet képzel oda, méghoz-
zá indákkal, amelyek egymásba kapaszkodnak.

Egyesítve a három elképzelést, Ferkó álma
valósuljon meg ott, ahová álmodta, Veszeli Lajos
elvontabban, mégis tisztábban fejezné ki azt, amit
én is látni és láttatni szeretnék. Ne bántsa senki a
márványba álmodott indákat, mert õk már a szû-
kebb helyükön is megtalálták a legtermészetesebb
létformát: az összegabalyodásnak tûnõ összeka-
paszkodást, az egymásnak feszülésnek tûnõ köl-
csönös támogatást és az önfojtogatásnak tûnõ
együttélést.

Mindezt pedig egy Almádiból elszármazott, de
Genovából mindig visszatérõ mûvész véshetné
meg nekünk és értünk. Berzsenyi Balázs felaján-
lása még mindig érvényes: carrarai márványba
szeretne vésni egy mûalkotást, amelyet a városa
kér. Kérhetünk-e most 2004-ben mást, mint ne
bántsd a magyart?

Czuczor Sándor

Minden kedves olvasónknak, szerzõnknek, támogatónknak, hirdetõnknek, valamennyi almádi 
polgártársunknak szeretetteljes Karácsonyt kívánunk! Az Új Almádi Újság szerkesztõi
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Az õszi lakossági fórumokra
sem nõtt az érdeklõdõk száma a
korábbiakhoz viszonyítva, pedig
az elõre jelzett témák (tájékoz-
tató a településszerkezeti terv-
rõl; 2004. év értékelése; 2005.
évi költségvetési koncepció) és
az egyéb aktuális ügyeink miatt
nagyobb részvételre számítot-
tam. Érdektelenség van közü-
gyeink iránt, pedig e találkozá-
sok is alkalmat és lehetõséget
adtak volna az alaptalan – de
talán nem szándékosan elindított
– hírek, információk megbeszélé-
sére, értelmezésére és tisztázásá-
ra. Köztudott, és szerepel is a
Képviselõ-testület programjá-
ban, hogy a megüresedett ingat-
lanok hosszú távú használatára,
funkciójának meghatározására
készüljön egy koncepció, mert az
ad-hoc döntések korábban sem
vezettek eredményre. Boros
László képviselõtársam ezt állí-
totta össze és szándéka ellenére
terjedt el a zeneiskola bezárásá-
nak, ill. áthelyezésének híre. Az
elõbbi fel sem merült bennünk, az
utóbbi pedig, a jelenlegi általá-
nos iskolai csoportszámok miatt
nem aktuális. A szülõi értekezle-
ten abban is egyetértettünk az
érintettekkel, hogy az intézmény
léte olyan érték a város számára,
amellyel kapcsolatosan bármi-
lyen lépés csak alapos, mindenre
kiterjedõ elemzés után lehetsé-
ges.

Jogszabályi akadályok miatt
évek óta húzódik a közvilágítási
hálózat elõzõ ciklusban elhatáro-
zott bõvítése. (Ugyanis minden
érintett ingatlanra a jelenlegi elõ-
írások szerint a földhivatalnál szol-
galmat kell bejegyezni.) A szolgál-
tató képviselõivel végre sikerült
kompromisszumos megoldást ta-
lálni, így a tavasszal reméljük
megkezdõdhet a kivitelezés.

A tél közeledtével ismét szük-
ség van a lakosság összefogásá-
ra. E helyen többször kértem már
a többi évszakban az ingatlanok
elõtti rendszeres gyomtalanítást,
takarítást. Most a síkosság elhá-
rítására a KOMMUNÁLIS Kft-
vel, a hóeltakarításra pedig a
VÍZ-SZERVIZ Kft-vel és Horváth
György egyéni vállalkozóval
szerzõdtünk. A járdákról a hóla-
pátolásban számítunk az ingat-
lantulajdonosok segítésére.

Advent van. A BÉKE harmó-
niáját, a SZERETET biztonsá-
gát, az ÁLDOTT ÜNNEP örömét
kívánom mindenkinek. 
Balatonalmádi, 2004. december 1.

Pandur Ferenc
polgármester

Néhány sor
az 25. hónapról
a Városházán
2004. november

Önkormányzati hírek
Pandur Ferenc polgármester a november utolsó

csütörtökén megtartott testületi ülésen az elmúlt egy
hónap fontosabb eseményeirõl beszámolva elmondta: a
kelet-balatoni kistérség önkormányzatai úgy döntöttek,
hogy jövõre többcélú társulást hoznak létre, az Eon Rt.-
vel sikerült megegyezni a közvilágítás felújításával járó
hálózat-bõvítésrõl, s hogy a napokban határoznak a
Kommunális Kft. jövõ évi szemétszállítási díjairól. A
legutóbbi, október 28-i zárt ülésen a képviselõ-testület,
folytatva a külterületi ingatlan-értékesítést, több telket
eladott. Mint a polgármester bejelentette, a testület bün-
tetõ-följelentést tett a rendõrségen Tari Tibor, a Pannónia
leváltott igazgatója ellen.

A város 2005. évi költségvetési lehetõségeit mérlegre
tevõ elõterjesztésbõl kiderült, hogy a jövõ évre számítás-
ba vett kiadás meghaladja a bevételt. 2005. évi tervezhetõ
bevétel a jelenlegi ismeretek szerint 1.533.731 e/Ft, a
2005. évi kiadási szükséglet 1.702.047 e/Ft, a hiány
168.316 e/Ft. A hiányt a költségvetési koncepcióban a
bevételi oldalon fejlesztési hitelként vették számításba.
Mint az elõterjesztésben megfogalmazódik: a költségve-
tés készítése során a feltüntetett hiány csökkentésére kell
törekedni, mert ekkora mértékû hiány költségvetési év
végéig történõ visszapótlása hitelfelvétel nélkül nem
képzelhetõ el. A hiány csökkentésének eszközei lehetnek
a további pályázatokon elnyert támogatások, megürese-
dett ingatlanok értékesítése, államkötvény értékesítése. 

A város a mûködtetési kiadásokon túl igen kicsi össze-
get fordíthat beruházásra, kivétel a csatornahálózat fej-
lesztése. Számításba véve a szükséges beruházási igénye-
inket ennél jóval nagyobb összegre lenne szükség – ol-
vasható a polgármester által jegyzett elõterjesztésben.
Sem a részben önállóan gazdálkodó intézmények, sem a
hivatal, sem az egyéb ingatlanok  tekintetében nem szá-
míthatunk felújításra annak ellenére, hogy az intézmé-
nyekkel, valamint egyéb ingatlanainkkal kapcsolatosan
felmerülõ kiadásokra 20.000 e/Ft összegû igény jelentke-
zett. (2003. novemberében készült el az oktatási intézmé-
nyekre vonatkozó felújítási ütemterv, amely 2005. évre
36.000 e/Ft összegû felújítási lehetõséget ígért.) 

A Veszprém Megyei Önkormányzat megkereste váro-
sunkat a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium tetõfel-
újításához való hozzájárulás érdekében. A tanintézet
épülete az önkormányzat tulajdonában van, így a felújí-
tási kötelezettség is Almádit terheli. A felújítás elõrelát-
hatóan 8.000 e/Ft-ba kerül, ennek fedezetét Balatonalmá-
di Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat közösen biztosítaná. Az intézmények és a
hivatal részérõl további 2.000 e/Ft eszközbeszerzési
igény, valamint 10.000 e/ Ft mûködési  célú kiadási igény
kielégítetlen marad. A 2004. évben elkészült tervek meg-
valósításához, amennyiben 50%-os önrésszel pályáz-
nánk, a következõ évben 140.000 e/Ft-ra lenne szükség
(Wesselényi és Káptalanfüredi strand homokozása, Ba-
ross G. utca felújítása, Vörösberény, Ady E. u. 2. elõtti
térrendezés, Veszprémi úti járda, Kálvin utca felújítása,
Panoráma kerékpárút, Öregpark felújítás II. ütem Gom-
bákkal, Szent István park felújítása). 

A Városháza számos funkciója nem kellõ mennyiség-
ben s minõségben biztosított az épületben – fogalmaz az
elõterjesztés. Az irattározás, mûszaki nyilvántartás, rak-

tározás, számítástechnikai és távközlési hálózati központ,
fûtési rendszer, dohányzás problémáira megoldást kell
találni.  A képviselõk felszólalásaikban az idegenforgal-
mi vonzerõt növelõ fövenyfürdõk fejlesztésének, a
nagyrendezvények támogatásának, a rossz közutak hely-
reállításának a fontosságára hívták föl a költségvetés
készítõinek a figyelmét. A testületi tagok közt akadt
olyan, amelyik megjegyezte: nem elõrelépés, hanem
hátralépés tapasztalható a város anyagi lehetõségei tekin-
tetében. Kutics Balázs tette föl a költõi kérdést: ha nem
lesz pénz, hogyan fejlõdjünk?

Az ingatlanhasznosításról hozott testületi döntés
értelmében a város a Pannóniába helyezi át az idõsek
klubját, a mûvelõdési intézmény a földszinti 5. és 6.
számú szobákat engedi át nyugdíjasainknak. Korábbi
határozatát visszavonva az önkormányzat úgy döntött,
hogy a volt könyvtár helyére a Családsegítõ Szolgálat és
a Nevelési Tanácsadó kerülhet – az átalakítás jövõre
történhet meg. A Györgyi Dénes utca 11. számú villát,
megüresedése után, értékesíti a város. Az Ady Endre utca
2. számú, a Családsegítõ elköltözésével megüresedõ
ingatlanban helyezik el a Védõnõi Szolgálatot, a gyer-
mekorvosi rendelõ külön bejáratú „fertõzõ váróját”, a
háziorvosi rendelõt, a fennmaradó részen pedig összkom-
fortos lakást alakítanak ki. Az Ady utca 25. alatti orvosi
rendelõt és bérlakást illetõen a város fönntartja értéke-
sítési szándékát, az Ady u. 23-at, a volt községi bikaistál-
lót kiürítik s városi irattár elhelyezésére alkalmassá
teszik. A Mogyoró úti intézmény területén elképzelt új
óvoda építésének terveit a város megrendeli és keresi a
pályázati lehetõségeket a megvalósításhoz szükséges
pénzösszeg megszerzésére. A Zeneiskola jövõbeni mû-
ködtetésével kapcsolatos és a Kánya-villa helyreállításá-
val foglalkozó elõterjesztést a testület levette a napiren-
drõl. Az intézményi ingatlanok hasznosításához szük-
séges forrást több önkormányzati tulajdonban lévõ épület
értékesítése biztosítja.

Az egészségügyi ellátás helyzetét áttekintve a képvi-
selõ-testület többek között úgy határozott, hogy az önko-
rmányzat nem változtat az alap- és szakellátások körén és
biztosítja az egészségügyi szolgáltatók mûködési körül-
ményeit.

Az ingatlan-tulajdonosok igényei és a szabályozási
terv készítése során fölmerült szakmai észrevételek miatt
a testület néhány pontban módosította a városrendezési
tervet. A kérések egy részét azért kellett elutasítani, mert
ellentétesek a balatoni területrendezési terv elõírásaival,
s vannak olyan igények is, amelyek nem jogszabály-elle-
nesek, de elfogadásukat a tervezõk szakmai megfontolá-
sok alapján nem javasolják. Ferik Tünde fõtervezõ a volt
Nevelõotthon hasznosítása kapcsán kifejtette: Almádiban
ez az utolsó hely, ahol közpark alakítható ki. Ugyanõ
elmondta, hogy nem javasolják az utolsó szõlõhegyi
telkek beépítését, mert Almádit e tekintetben egyébként
is rossz példaként emlegetik a Balaton-vidéken.

Bálint Sándor elõterjesztésére a képviselõk elfogadták a
kettõs állampolgárságról szóló, népszavazással kapcsolatos
fölhívási kezdeményezést. A határainkon túli magyarokkal
azonosuló, a kisebbségi sorba kényszerített testvéreinkkel
sorsközösséget vállaló IGEN-nel való voksolásra tíz
képviselõnk hívta föl az almádiakat. S. M.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzata
ÉRTÉKESÍTÉSRE meghirdeti a

Balatonalmádi, Rákóczi u. 34. sz. alatti
64 m2-es (HRSZ: 1199/27/A/2)

társasházi kazánház megnevezésû
ingatlant (a volt Hõközponthoz tartozott).
Pályázati feltételek a Polgármesteri Hivatal
Városgondnoksági osztályán személyesen

(tel.: 88/430-296) átvehetõk, illetve a Város
honlapjáról (www.balatonalmadi.hu )

letölthetõk. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2005. január 19. 12.00 óra

N Y I L A T K O Z A T
Balatonalmádi Város önkormányzati képviselõi - az egységes
magyar nemzet iránt érzett felelõsségük tudatában, csatlakozva
a határon túli magyar szervezetek egyöntetû felhívásához - arra
kérik Balatonalmádi választópolgárait, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt a 2004. december 5-ei népszavazáson,
és "igen" szavazatukkal támogassák a magyar nemzet határokon
átívelõ újraegyesítését. A képviselõk jelen nyilatkozatukat
megküldik a testvértelepülés, Nyitragerencsér polgármesterének
azzal a kéréssel, hogy ismertesse azt a település lakosaival.
2004. november 25. 

Bálint Sándor Kutics Balázs
Boros László Lõrincz Attila
Czuczor Sándor Schildmayer Ferenc
Dr. Hoffmann Gyöngyi Szabó Jenõ
Keszey János Dr. Walter Rózsa
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Nyugodt idõszakot tudhatunk ma-
gunk mögött, hiszen a bûnügyi kró-
nikánk átlagos képet mutat. 9 betöréses
lopást regisztráltunk, amelyek a hely-
szín tekintetében már változatos képet
mutatnak, közülük hetet követtek el
nyaralók sérelmére, tehát a város peri-
fériális területein, míg két betörés a
város sûrûn lakott területén, illetve egy
üzlet sérelmére történt. 

Többször írtam már e lap hasábjain
is a közömbösségrõl, arról, hogy még
mindig a „nem bele avatkozni” kényel-
me határozza meg az állampolgárok
viszonyulását annak ellenére is, hogy
adott esetben a hatóság elfogadja és
tiszteletben tartja az anonimitás igé-
nyét. Azt is sokszor bizonygattam már
Önöknek, hogy saját magunk tesszük
nehézzé a bûnözés elleni harcot, mivel
ez természetesen csak a bûnözõknek jó
és kedvezõ, hiszen nem kell attól tarta-
niuk, hogy leleplezõdnek és felelõsség-
re vonják õket. Ez a megállapítás külö-
nösen a két belsõ területen elkövetett
betöréses lopásra vonatkozik, hiszen
biztosak vagyunk benne, hogy különö-
sen az üzlet feltörésének voltak szem-
tanúi, igaz az eseményekrõl tett észle-
léseiket a mai napig megtartották ma-
guknak. 

Engedjenek meg egy példát. Koráb-
ban komoly gondot okozott, hogy az
épülõfélben lévõ ingatlanok sérelmére
több olyan betöréses lopást követtek el,
amelynek célja a fûtõberendezés meg-
szerzése, ilyen néven is híresült el ez a
betöréssorozat, azaz ez a kazánlopásos
ügy. A déli parton, az egyik kapitánysá-
gon állampolgári bejelentést kaptak
arról, hogy egy átadás elõtt álló épület-
ben idegenek vannak. Ezt követõen vo-
nultak ki az ottani kollégák a helyszínre,
ahol sikerült elfogni egy 4 fõs társasá-
got, akik meglehetõsen nagy szakérte-
lemmel szerelték le éppen a fûtõberen-
dezést és a hozzá tartozó szerelvé-
nyeket. A vizsgálat jelen állása szerint
12, a területünkön elkövetett ilyen jel-
legû bûncselekményt ismertek el. Nem
vagyok benne biztos, hogy amikor a mi
területünkön „dolgoztak”, akkor nem
volt-e szemtanúja ezeknek az esemé-
nyeknek. Biztos, hogy volt, és közel 100
családot károsítottak meg, míg végre
akadt valaki, aki tett is ellenük, s most a
hatóság elõtt kell felelniük. Természe-
tesen az állam érvényesíteni fogja a
büntetéshez fûzõdõ érdekeit, hiszen ez
egy társadalmi igény is, azonban a káro-
sultak csak polgári peres eljárást kö-
vetõen érvényesíthetik velük szemben
az okozott kárral kapcsolatos igényüket. 

Sajátos, az évszakokra nem jellemzõ
bûncselekményekrõl is érkezett beje-
lentés. Ebben közokirat-hamisítás,
csalás, tartás elmulasztása is szerepel.
Felbukkant ismét a hamis pénz, igaz
ezúttal nem magánszemélyeket károsí-
tottak meg, hanem olyan cégeket, ame-
lyek szolgáltatásaiknál fogva jelentõs
területen terítenek árut és hozzák be

ennek ellenértékét. Így utólag már nem
lehetett megállapítani, hogy hol fizettek
hamis bankjegyekkel. Jelen van az
ittasság is, az alkohol, mint a bûncse-
lekmény motiváló oka. Ez két területen
is tetten érhetõ. Az egyik a garázdaság,
amely szinte mindig ezzel együtt jár, a
másik, az ittas jármûvezetés, amely
jelentõs számban fordult elõ az elmúlt
idõszakban. Úgy tûnik számomra, itt is
hiábavaló minden figyelmeztetés, min-
dig akadnak olyanok, akik megpróbál-
ják, hátha nekik sikerül. A cikkírás idõ-
pontjáig 6 olyan helyi polgár akadt, aki-
vel szemben a bíróság határozza meg a
büntetés mértékét, mely természetesen a
vezetõi engedély hosszabb idõtartamú
bevonásával is jár. Nyolcan szabálysér-
tési eljárásban kerülnek felelõsségre
vonásra s biztosak lehetnek abban, hogy
a vezetõi engedély hosszú idõre az
okmányirodákban fog pihenni. 

Még egyszer szeretném hangsúly-
ozni, hogy az ittas vezetés nem bocsá-
natos bûn, tehát mindenkinek tisztában
kell lennie azzal, hogy milyen következ-
ményekkel jár, ha „lebukik”. Utólag
már felesleges azon gondolkodni és fõ-
leg vádolni bennünket, amiért a család
megélhetése, általában a család egzisz-
tenciája veszélybe kerül, mivel a család-
fõ hosszabb-rövidebb ideig nem veze-
thet jármûvet. 

Az elmúlt lapszámban írtam arról a
veszélyrõl, amely a temetõk környékén
megnövekedett gépjármû forgalomból
adódik. Örömmel tájékoztathatom Önö-
ket, hogy a mindenszentek és a halottak
napi megemlékezések kapcsán nem
kaptunk bejelentést gépkocsi-feltörésrõl,
vagy más bûncselekményrõl. A rendõri
erõfeszítéseken kívül nagyon sokat kö-
szönhetünk a polgárõröknek is, hiszen
õk voltak azok, akik a város temetõit
szinte rendszeresen felügyelet és
ellenõrzés alatt tartották, s így akadá-
lyozták meg bûncselekmények elköve-
tését. Ez úton is szeretném megköszön-
ni ezt a segítséget nekik. Õk vannak
szinte minden nap jelen például a vörös-
berényi iskolánál is, ahol figyelnek a
gyermekek közlekedésére, arra, hogy
minél kisebbre csökkenjen a baleset
bekövetkezésének esélye. Az elõttünk
álló ünnepek megnövekedett forgalma
miatt is számítunk további segítségükre,
támogatásukra. 

Végezetül a kollégáim és a magam
nevében szeretném megköszönni egész
éves kitüntetõ figyelmüket, érdek-
lõdésüket. Kérem, továbbra is segítsék
munkánkat, amelyet – bízom benne,
hogy Önök is így érzik – az állampol-
gárok biztonsága, nyugalma érdekében
végzünk. Mire ez a lapszám megjelenik,
már nagyon közel járunk az év végéhez,
a karácsonyi ünnepekhez. Így hát
engedjék meg, hogy ezúton kívánjak
Önöknek kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és nagyon boldog új évet.

Grúber Sándor r.alezredes
rendõrkapitány

Rendõrségi hírek M E G R E N D E L É S
AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN MEGJELENÕ

HIRDETÉSHEZ

Megrendelem az Új Almádi Újság 

2005.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . havi számában/számaiban

Megnevezés terjedelem nettó nettó negyedéves féléves éves
egységár havi díj folyamatos folyamatos folyamatos

Reklám cikk 1 flekk 1/4 oldal 25 000 Ft

Reklám cikk 2 flekk 1/2 oldal 40 000 Ft

Reklám cikk 1 oldal 1 oldal 65 000 Ft

Hirdetés 1 oldal 56 000 Ft 160 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft

Hirdetés 1/2 oldal 28 000 Ft 80 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft

Hirdetés 1/4 oldal 14 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft

Hirdetés         10*10 cm 10 000 Ft 28 000 Ft 54 000 Ft 108 000 Ft

Hirdetés         5*10 cm 6 000 Ft 17 000 Ft 32 000 Ft 64 000 Ft

Az árak a 25%-os áfát nem tartalmazzák.

A fenti lehetõségeken túl, egyedi igényeknek megfelelõen külön megál-
lapodást kötünk

Megrendelõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Számlázási cím: (ha nem egyezik meg a megrendelõvel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Balatonalmádi, 2005.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
megrendelõ aláírása

Kérjük a hirdetéseket lehetõleg lemezen, ha ez nem lehetséges gépelt
szöveg formájában legkésõbb a megjelenés elõtti hónap 25-ig, minden
esetben pontos név, cím, telefonszám, átutalás esetén bankszámlaszám
megadásával a szerkesztõségbe eljuttatni!

Új Almádi Újság Szerkesztõsége
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

FELHÍVÁS
Az Almádiért Közalapítvány nevében kérjük, hogy akik az alapítványunk
részére támogatásként befizetett összeg után járó adókedvezményt igénybe
kívánják venni - és a korábbi években adóazonosító jelüket még nem küldték
el számunkra - az alábbi adatlapot olvashatóan kitöltve címünkre
legkésõbb 2005. január 20-ig juttassák vissza. Címünk: Almádiért
Közalapítvány, 8220. Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Ügyintézõ: Szabóné K.Kornélia  88/583-930
----------------------------------itt levágandó------------------------------------------

ADATLAP

Név: ..................................................................................................................

Lakcím:.............................................................................................................

Adóazonosító jel:..............................................................................................

Dátum: ...................................

.........................................................
aláírás

Baksai
Autósiskola

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!

Baksai Gábor
Balatonalmádi, Lehel út 27.

06-30-916-3286, 06 88/ 593-960

T
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Nem adhatjuk föl!...
Szomorú sors szabta valóság: 1920 nyarán a

trianoni döntéskor 190.000 négyzetkilométerrel
csonkították meg hazánk, a történelmi Magyar-
ország területét. Tíz és fél milliónyi honfitársunkat
szakították el az anyaföldtõl, tõlünk. Idestova
nyolc és fél évtizede már... Sokan várunk szerte
Európában és a világban a külhoni testvéreinknek
és egyáltalán a magyarságnak kijáró igazság-
tételre.

Trianon után nekünk Budapest, a Dunántúl és
az Alföld maradt. Kifosztottak bennünket múlt-
béli értékeinkbõl, elvették jövõnk alapjait.
Gazdasági egységünk teljességgel megbomlott.
Noha a vesztes oldalon fejeztük be az I. világ-
háborút, nem voltunk háborús bûnösök. Mégis
kiszolgáltatottként vehettük tudomásul az egy-
oldalú békediktátumot, hazánk földarabolását.
A trianoni döntés Európában példátlan igazság-
talanság volt.

Azóta jó néhányan a brit és a francia poli-
tikusok közül is képeseknek bizonyultak a fáj-
dalmas valóság meglátására. A múló idõben
Trianon irodalma Európa-szerte s itthon fölöt-
tébb gyarapodott. Legutóbb két jelentõs mû
született ebben a témakörben. Bencsik Gábor:
Lord Rothermere és a Magyar Revízió (Magyar
Mercurius Bp. 2002) és Szidiropulosz
Archimédesz: Trianon utóélete, Házból,
Hazából kirekesztett (XX. Század Intézet,
2003.) címû irodalmi szemlefüzére. Mindkét
jelentõs kötet nagy ívû történelmi áttekintés.
Céljuk összecseng: eloszlatni a múlt évtizedek
sugallta homályt! Pótolni a keletkezett, a
történelmet is meghazudtoló ismerethiányt.
Segíteni az eligazodást Trianon értelmezésében,
érveket adni valós megfogalmazásához. Meg
kell ismernie a világnak a versailles-i kastélyban
hozott döntést, még ha a határok módosítására
nincs is lehetõség. Ám az azokon átívelõ jogos,
békés igazságtevésre igen! Megmaradásunk
törvénye is erre int bennünket.

Tündökletes Balaton-vidékünk jó ismerõje,
avatott leírója, Eötvös Károly ezt fogalmazta
meg már idejekorán számunkra. „A magyar védte
honát, hitét, szabadságát, függetlenségét, nyelvét,
egyéniségét... Érzésekben, gondolatokban, esz-
mékben, törekvésekben, nemzeti örömökben és
fájdalmakban, hõsökben és asszonyokban egy
nemzetnek szíve sincs úgy tele, mint a magyaré...
Évszázadokon át véreztünk hitért, független álla-
mi létért, nem egyszer majd az enyészet szélein, de
a becsületet, a méltóságot és az önbizalmat mindig
megóvtuk...”

Nagy igazság: e szabad lélegzetû balatoni táj
mindig otthona volt a múzsáknak. Kiváltképp
Trianon után lett éppen a tó és környéke a nemzet
eszmélkedõ, pihenõ és lelki gyógyhelye is. A
Balaton-kultusz kiteljesedésében méltó szerep
jutott a remény ébrentartásának és a vigasz-
talódásnak. 

Almádi mindig élen járt a nemzeti érzés
ápolásában. Közéleti személyiségei követendõ

példát állítottak kortársaik elé és az utókornak.
Erkölcsi, szellemi hagyatékuk érdemes illõ fõha-
jtásunkra. Kõbe, éspedig az itten tájhonos permi
vörös homokkõbe vésték történelmünk tiszteletét,
kortalan üzenetét. Apáról fiúra szálló mûvészi
mesterfaragással, szépséget árasztó fantáziával!
Nagyszerû monumentumok vöröskõbe álmodott
sora szól hozzánk almádi árnyas tereirõl. 1902-ben
a hazafias érzés Petõfi bronz mellszobrát emelte
faragott kõtalapzatra. Majd esztendõ múltán
Kossuthot. 1914-ben Véghely Dezsõ meghitt
hangulatú emlékpadját avatták. 1918-ban II.
Rákóczi Ferenc mellszobrát helyezték míves kõ-
oszlopra. 1928-ban állították és avatták föl a part

egy vonzó darabján a Trianonra örökké em-
lékeztetõ irredenta Örökmécsest. 1935. májusában
szentelték föl az I. világháborúban hõsi halált halt
almádi hazafiak faragott, magasba szökõ, az
ország legnagyobb méretû vöröskõ emlékmûvét.
Még ez évben állítottak ugyancsak e kõbõl
emlékoszlopot Kompolthy Tivadar hírlapírónak.
1962-ben pedig a káptalanfüredi katolikus tem-
plom kriptájában vörös sírkõlappal adóztak Váth
János emlékének.

Nem csak az irodalomban, faragott köveinkben
nyugszik a múlt, hanem - Almádiról szólván -
képzõmûvészeti alkotásokban is. Szidiropulosz
Archimédesz említett könyvének címlapját Ve-
szeli Lajos Trianon címû nagyméretû olajfest-
ménye illusztrálja. Témakibontása mélyen meg-
érintõ! Érzelemgazdag. Színvilágában kifejezõ,
lepelbe burkolódzó, méltóságteljes, üllõ nõalak.
Messzeségbe réved... A parttalan fájdalom meg-

rázó erejû néma kiáltása. Magára maradt nem-
zetünk szívszorító szimbóluma. A könyv belsõ
lapjain pedig grafikáiban idézi meg Isonzónál har-
colt katona nagyapját. Fokozatosan „csonkolta” a
rajzolt képet. Éppen így illeszkedik döbbenetes
módon a bennünk szunnyadó kibeszéletlen
tragédiához. 

Mintha az érzelmek és gondolatok víziószerû
együttállásának lehetnénk tanúi. Lord
Rothermere, az angol sajtómágnás 1927-ben a
Daily Mail-ben Magyarország helye a Nap alatt
címmel hatalmas visszhangot kiváltó cikket írt.
Reményt keltve az igazságtalan trianoni döntés
ellenében. Évtizeden át tartó nagyszabású kam-

pányt indított a revízióért, a törvény néhány
hibájának kijavításáért. Szinte fölébresztette
Európa lelkiismeretét, bár erõfeszítéseit a hivat-
alos Magyarország meglehetõs hûvösséggel
kezelte. A világ érdeklõdését fölkeltõ óceán-
repülést (Justice for Hungary, Endresz György
és Magyar Sándor, 1931. július 15-16., Harbor
Grace - Bicske) is támogatta anyagilag.
Rothermere-t a magyarok, Almádi is, nagy
barátjuknak tekintették. Annak idején a Zsófia
Gyermekszanatórium udvarán a lord szobrát is
elhelyezték. 

Lélekmelengetõ a történet folytatása. A
Városháza téren legújabb kori emlékünk az úgy-
szintén mívesen faragott vöröskõbõl emelt or-
szágzászló. A közepén magyar címerrel díszített
zászlótartó kõemelvény egyik oldalán Balaton-
almádi, másikon testvérvárosunk, Eggenfelden
bronzcímere. Fényük a Felvidékrõl,
Kárpátaljáról, Erdélybõl, Délvidékrõl és
Burgenlandból hozott cserépnyi, virágnevelõ
földre esik. Az elõtérben pedig legújabb szenzá-
ció-ereklyénk: Nagy-Magyarország almádi
vöröskõbõl pazarul kifaragott látványos kõ-
térképe. Majd’ méterszer méteres, arasznyi
vastag kõlapból a Kárpátok ölelte egykor volt
édes haza dombormûve.

Majbó Gábor, Balatonalmádi Podmaniczky-
és Balaton-díjas örökös alpolgármestere, ismert

lokálpatrióta gyermekkorából emlékezett erre a
Park utca egyik házának udvarán egykor díszelgõ
kõremekre. Amit az akkori birtokos a politikai
helyzetre figyelemmel, érthetõ félelmében 1945.
után elásott. A jelenlegi ház- és telektulajdonos,
Batyky Józsefné engedélyével októberben fölku-
tatta földtakarta rejtekhelyét. Kiásta, ajándékul
meg is kapta s  nyomban a városnak ajánlotta.
Azóta az országzászló mûegyüttesében emeli a tér
látványértékét. Majbó Gábornak az adományozó
mellett jó néhány köszönetre érdemes segítõje
akadt, akikkel e fontos politika- és kultúrtörténeti
relikviát rangos környezetében közkincsé emel-
hette.

Szeretett szûkebb pátriánkban, íme, így futnak
össze évtizedek folyamán a dráma keltette hazafias
érzelmi szálak. Kimondott, leírt, megfestett, kõbe
örökített szomorú valóságként...

Albrecht Sándor

MMAANNUU    DDIIVVAATT
Egész évben nyitva!

Szabadidõ ruhák, joggingok márkás sport ruházat.
Nõi-férfi divatáru, konfekció ingek, nyakkendõk.

Alkalmi nõi blúzok, nadrágok. Gondoljon az ünnepekre!
Folyamatos választék bõvítés az igényekhez igazítva.

Balatonalmádi, Petõfi S. u. 23. /A posta mellett./
Nyitva: H: 1430-17; K-P: 9-13, 1430-17; Sz: 9-12

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót és érdeklõdõt.

C I P Õ V I L Á G 
Balatonalmádiban a fórumnál

Egész évben nyitva
Alacsonyabb árakat szeretne? Nem kell tovább várnia!

Mi már most leszállítottuk árainkat!!!
Minden férfi - nõi - gyermek téli lábbeli árából, valamint Daniel-Ray

táskáink árából már december 1-tõl, 20% engedményt adunk!
(Amíg a készlet tart!!)

Óriási választékkal, udvarias  kiszolgálással  várjuk kedves vásárlóinkat!
MI  MINÕSÉGGEL  ADJUK  LÁBÁRA  A  KÉNYELMET!

NYITVA: H-P: 930 -1730 -IG,  SZO: 9-13-IG.



Hogy nyaralója van az Öreghe-
gyen, régóta tudom, de hogy
városkánk állandó lakosa, s pláne
hogy Almádit érezze a világon a
számára legfontosabb helynek, ki
gondolta volna?! Veszprémben él –
csinos, a két keze munkájával gon-
dozott családi villában az Erzsébet-
ligetben -, élete jó részét a megye-
székhelyen töltötte újságíróként.
Vagy másfél évtizedet a Pap János
nevével fémjelzett korszakban
számûzöttként Pesten és Szolno-
kon kínlódott és alkotott végig;
ennek az idõszakának a terméke a
Csíksomlyói passió, amelyet fél-
ezerszer adott elõ a Nemzeti Szín-
ház, s amelyet könyv alakban nem-
rég második kiadásban jelentetett
meg a Helikon Kiadó. („Vélet-
lenül” a világsikert arató színpadi
mû rendezõje, Kerényi Imre is
almádi polgár...)

- Almádi a második szülõföl-
dem, Almádit fogadott szülõföl-
demnek tartom! A magyar Felvi-

dékrõl elüldözték a családomat, itt, a tóparton alakult ki bennem, hogy tulaj-
donképpen Almádit tekintem szülõhelyemnek. 1938-ban születtem, a Nyitra
melletti Nagycétényben éltem nyolcéves koromig. 1946-ban, amikor sokakat
a Szudéta-vidékre, másokat Magyarországra hurcoltak, mi elmenekültünk.
Megszüntették a magyar iskolát, apám, anyám tanító volt, lehetetlenné tették
õket, elmenekültek. Akkor már hatan voltunk testvérek, késõbb, itt
Veszprémben, még három testvérem született. Én kezdettõl fogva Almádit
tekintettem szülõhelyemnek. 

Hogy mitõl alakult ki benne ez a nagyon erõs kötõdés Almádihoz?
Gyermekként nyaranta ide járt le a „vicinális” vonattal fürdeni, késõbb
udvarolni: elsõ felesége, Kati – Rohonyi Katalin zenetanárnõ – családjának az
Öreghegyen volt háza a Mátyás király és a Kisfaludy utca sarkán. 1987-ben
Balogh Elemér két gyermekével özvegyen maradt, majd újranõsült, Gopcsa
Katalin mûvészettörténészt vette feleségül. Mostanában már kettejük hat gyer-
mekét és négy unokáját is fogadja nyaranta - a népes család további hozzátar-
tozóival együtt - az örökségként szerzett öreghegyi otthon. 

Micsoda élet volt a régi Almádiban! – magyarázza Balogh Elemér.  Se
rendes út, se víz nem volt, az öreghegyi vasútállomásra jártak le ivóvízért, de
mindez a legkevésbé zavarhatta az akkori almádi ifjúságot. Most nyaranta
érezhet hasonló boldogságot, amikor megjelenik a család és megtölti élettel
a nyaralójukat. Õsztõl tavaszig az övé a ház: írógép, számítógép, könyvek,
jegyzetek a dolgozószobájában, készülhet az új regény, az új színdarab, az új
elbeszélés. 

- Almádiban állandó lakos lettem, és amikor lehet, itt vagyok.
Veszprémben, rossz idõben húzom meg magam, meg amikor a munkám oda
köt. Nyáron családi találkozóhely a házunk, gyermekekkel telik meg a porta,
velük élek és nagyon jól érzem magam!  Augusztus végén elcsöndesedik a
vidék, olyan csönd van! Itt tudok gondolkodni, írni. Gyönyörû a rálátás a
Balatonra; az életem gyakran azzal telik, hogy kiülõk a diófa alá, vagy a lugas-
ba és nézem a végtelenbe veszõ túlsó partot.

Büszke a kertre, ahol minden gyümölcsfát õ ültetett, s arra, hogy kemény
munkával maga rakta a porta 25 méter hosszú kõfalát. Úgyhogy amikor kiül
a fák alá, jó gazdához illõ módon van mit szemrevételeznie. 

Végül emlékeztetõül Balogh Elemér almádi író eddigi könyvei: Ússzatok,
halacskák (regény, 1975), Szépségverseny (regény, 1980), Csíksomlyói pas-
sió (dráma, társszerzõ Kerényi Imre, 1982, 2004), Kutyakomédia (regény,
1989), Sógorom harminchárom rémisztõ álma (regény, 1991), A semmi farka
(regény, 1996). Ami pedig most készül az öreghegyi írói mûhelyben: Vidéki
állatmesék a címe annak az elbeszélés-sorozatnak, amely korunk s e balatoni-
bakonyi világ furcsa emberi megnyilvánulásait pellengérezi ki a szerzõre
jellemzõ szelíd csúfondárossággal. 

S. M.
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ÉRTESÍTÉS

Értesítjük kedves Ügyfeleinket, hogy
az 1. sz. Gépjármûvezetõ-képzõ Munkaközösség

Balatonalmádi Kirendeltsége
(Szolgáltatóház, Jókai u.7.)

következõ elméleti tanfolyamát 
2005. január közepén indítja

Minden eddigi és leendõ tanítványunknak

BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

T

Kis almádi irodalomtörténet

Balogh Elemér az Öreghegyen

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

Holland rézedények, ajándéktárgyak, régiségek nagy választékban kaphatók a
KARÁCSONYI AKCIÓS VÁSÁR

ideje alatt.
Ebédlõ szekrénysor tömör fából 75.000 Ft-tól Kanapék, fotelok 18.000 Ft-tól
Asztalok (ebédlõ, dohányzó) 12.000 Ft-tól Állólámpák 16.000 Ft-tól
Székek, telefonasztalok 2.000 Ft-tól Heverõk, ágyak 12.000 Ft-tól
Ágyrácsok, ágybetétek 3.500 Ft-tól

Bútorokat, kiegészítõket bizományba átveszünk.
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Köszönet
A Nõk a Balatonért Egyesület köszönetet mond a Pannónia vezetõjének,

Annának és személyzetének a Tökfesztivál megrendezésében nyújtott nagyfokú
segítségéért, mely nélkül a rendezvényünk nem sikerülhetett volna ilyen nagy-
szerûen. Külön köszönjük Molnárné Perus Zsuzsa és a Pufi pékség támogatását.
Köszönjük a gyerekek és kísérõik nevében is, hogy ilyen színvonalas rendezvényt
segítettek biztosítani valamennyiünk számára! NABE Balatonalmádi csoportja

Bálozzunk!
A Nõk a Balatonért Egyesület ismét megrendezi hagyományos bálját, 2005.

január 29-én a Pannónia Kulturális Központ termeiben. A programról és a jó
hangulatról gondoskodunk.  Várjuk régi és új vendégeinket, töltsön velünk egy jó
és kellemes estét.

Jegyek az Ottilia vendéglõben megrendelhetõk személyesen, vagy az 574-365-
ös telefonon. Jöjjön és bálozzon velünk az idei farsangban is, sok szeretettel várjuk! 

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok és Üdülõtulajdonosok!
Kívánunk Önöknek kellemes és vidám Karácsonyi ünnepeket boldogságban, egészségben és
biztonságban gazdag új esztendõt! Kérjük önöket, hogy észrevételeikkel segítsék munkánkat.
A Polgárõr Egyesület vezetõsége és tagjai nevében  Hansági Endre elnök

3. Berény-Kupa Lovas Tájékozódási Verseny
(Elõzõ, novemberi számunkból kimaradt az alábbi eredmény.) Ifjúságiak: I. Futó Anna (Soma)
Varga Éva (Gloria) VLE 7.19p  II. Szénási Viktória (Soma) Szentesi Vajk (Gloria) VLE 7.30p.
III. Horváth Eszter (Colstok) Kecskés Borbála (Irma) Pint u. Lovarda 11.05p.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
Kíván minden Kedves Vendégének

a

Donaldo Pizza Bár
Balatonalmádi

Baross G. utca - piac tér

Nyitvatartás egész évben!

16-22 óráig
Házhozszállítás!

Tel.: 06-20/9427-497
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Adventus Domini, az Úr eljövetele, az ádvent kezdõdik most. Ez a régen
kisböjtnek nevezett idõszak a Karácsonyra való lelki felkészülést, a várakozást
jelenti.  4 vasárnapot foglal magába ez az idõszak Karácsony elõtt.

A katolikus egyház szertartásai jelképekben különösen gazdagok ebben a
Karácsonyt megelõzõ idõszakban. Karácsony éjszakája, a leghosszabb éjsza-
ka, amikor megszületik a fény. Megszületik az Isten fia, Jézus Krisztus, aki
elhozza a földre a bûntõl való megváltást, a békét, a szeretetet. 

A hajnali, csendes roráté misék, ahová az ember még napfelkelte elõtt indul
el, figyelmeztetnek a sötétségre, melyben az ember jár, ha Krisztus nélkül él.
Különösen kiemelik a várakozást a fényre, világosságra. Ezt a várakozást
szimbolizálja, hogy az ádventi koszorún minden vasárnap eggyel több gyer-
tyát gyújtunk meg. A gyertya a katolikus szertartásokban magát Jézust
jelképezi, mert lángja világít és melegít, a gyertya, pedig önmagát fogyasztja
el eközben, ahogyan Krisztus meghalt az emberekért.

Minden gyertyának külön jelentése van, mindazokra emlékeztet, akik
várták az Üdvözítõ eljövetelét. Az elsõ gyertya Ádám és Éva gyertyája, akiket
az Isten kiûzött az Édenkertbõl engedetlenségük miatt. Akiknek a sorsuk lett
a szenvedés, a munka, az öregedés és halál. Nekik ígérte meg elsõként az Isten,
hogy eljön majd a Megváltó, aki eltörli a bûnt és a halált.

A második gyertya a zsidó népet jelképezi, akik hosszú-hosszú
nemzedékeken át, várták a Messiást és õrizték az Egy Istenben való hitet a sok
nép között. Az õ népükbõl származik a Megváltó.

A harmadik gyertya Keresztelõ Szent Jánosé, aki közvetlenül Krisztus elõtt
született és rokona is Jézusnak. Az õ feladata volt, hogy elõkészítse Krisztus
útját az emberek szívéhez, az emberek lelkéhez, bûnbánatot hirdetve.

A negyedik gyertya kicsit különbözik a többitõl. Az elsõ három gyertya
színe lila, mely a várakozást, a reményt szimbolizálja. A negyedik gyertya
rózsaszín, mert ebben jelen van már az öröm, hiszen ez a gyertya Máriáé, aki
mindenkinél jobban várta az Üdvözítõ megszületését, hiszen a gyermeke
megszületésére várt.

Mi mindnyájan, akik meggyújtjuk sorban a gyertyákat, a fény, a szeretet, a béke
megszületésére várunk. Adja a Jóisten, hogy minden családban megszülethessen
a Kisded, aki legyõzte a világot, a bûnt és a halált, és végtelen szeretettel vár min-
den emberi lelket, hogy szívére ölelhesse õket. Boldog Karácsonyt!

Sz. K.

A négy ádventi gyertya

MIÉRT JÖTT JÉZUS?

Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerõsített engem,
mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet elõbb õt
káromló, az övéit üldözõ és erõszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem,
mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bõségesen kiáradt rám a
mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a
beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világ-
ba, hogy a bûnösöket üdvözítse, akik közül az elsõ én vagyok. De azért
könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsõsorban énrajtam mutassa meg
végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök
életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan
egy Istennek tisztelet és dicsõség örökkön-örökké. Ámen.

1Tim 1,12-15
Pál apostol MAGASZTALJA AZ URAT: Jézus Krisztus a világra jött.

Otthagyva a menny dicsõségét és harmóniáját eljött erre a világra. Ez a tény
nemcsak karácsony evangéliumának, hanem a Szentírás központi üzenetének
is a szíve. És milyen ez a világ, ahová eljött? Milyen volt akkor, és milyen ma?
A módszerek változtak, de a bûn hatalma nem változott. Pál szíve azonban
tele van hálával, mert Jézus Krisztus a világra jött. És miért jött Jézus Krisztus
a világra? 

1. Elõször is azért, hogy Általa az Úr kilépjen láthatatlanságából, és közel
jöjjön az emberhez. A 17. vers „láthatatlan” Istenrõl beszél. Az egyetlen, élõ
Isten Õbenne testet öltött és kilépett elérhetetlen világosságából, hogy bebi-
zonyítsa, hogy Õ van, és megmutassa, hogy Õ milyen, valamint megváltsa az
emberiséget. Isten Krisztusban elment a legvégsõkig, hogy bennünket meg-
gyõzzön, ennél nagyobb csodára ne várjunk, mert „akinek ennyi jó kevés, azt
érje gáncs, és megvetés” mondja az egyik opera záró kórusa. 

2. Másodszor, Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bûnösöket meg-
tartsa (15). Pál itt õszintén és nyíltan vall arról, hogy milyen volt egykor, a
damaszkuszi úton történt esemény elõtt. Káromló, erõszakos, hitetlen és tudat-
lan. Mindegyikrõl külön tanulmányt lehetne írni, hogy hogyan tapasztaljuk
meg manapság a káromlást, az erõszakosságot, és a hitetlenségbõl fakadó
tudatlanságot. Mindig intsen alázatra az, hogy milyenek voltunk mi is egykor.
Krisztus kegyelme által vagyunk azok, akik vagyunk, „és ez nem tõlünk van,
Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjék!” (Ef 2,8). Pál hálaadással magasz-
talja az Urat azért, hogy bõségesen kiáradt rá a kegyelem. Ezt a világot, és ben-
nünket mindannyiónkat egy pusztulás felé nehézkedõ gravitáció húz lefelé. A
megtartatás azt jelenti, hogy az élõ Isten Krisztus által alánk teszi kezét, meg-
tart, hogy ne zuhanjunk bele a mélységekbe. Kányádi Sándor írja egyik ver-
sében: „Egyszer mind lehullunk, de Valaki minden lehullást a kezében tart”.
Ezért a MEGTARTÓ ÉS MEGIGAZÍTÓ kegyelmért hálás Pál.

3. Továbbá hálás azért is, hogy Isten Krisztusban nemcsak megtart és
megigazít, hanem vezet a megnyert új élet útján, vagyis MEGSZENTEL.
„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerõsített engem…
és szolgálatra rendelt” (12). Az Õ erejével tudjuk bátran megharcolni a hit har-
cát, nem görcsölve, hanem tökéletlenségünk érzése közben is bízva abban,
hogy az Úton vagyunk, és lesz számunkra megérkezés; mert ezen az úton és
ebben a harcban Õ van velünk. Az új életben naponta megerõsít, és közben
szolgálatra rendel. Mert ettõl kezdve már nem önmagunknak élünk, hanem
Krisztusban a másik ember számára. Tudunk-e szolgálni, adni, lemondani, ha
kell alul maradni a másikért. De rászorulunk a naponkénti megerõsítésre! Pál
hálás, mert naponta megtapasztalta ezt az erõt, ami nélkül nincs keresztyén
szolgálat, legfeljebb keresztyén propaganda. 

4. Végezetül Pál hálás az örök élet ajándékáért. A doxológiában azt írja
Istenrõl, hogy Õ az „egyedül halhatatlan” Isten (17). Vagyis a halhatatlanság
egyedül Isten tulajdonsága, teremtményei csak akkor részesedhetnek ebben,
ha Isten ezzel megajándékozza õket. Az ember számára a bûneset elõtt, az
édenkertben az örök élet szintén az Isten ajándéka volt, amit ugyan eljátszot-
tunk, de Krisztusban visszakaptunk. Pál ebben a szakaszban szinte a Rm 8,
29-30 paralelljeként szól megigazításról, megszentelésrõl és MEGDI-
CSÕÍTÉSRÕL. 

Ne féljünk tehát elfogadni ezt az evangéliumot, hogy Krisztus azért jött erre
a világra, hogy Általa Isten láthatatlanságából kilépjen, megigazítson,
megszenteljen és megdicsõítsen. 

Steinbach József református lelkész

„Békesség nektek” (János evangéliuma 20,19)

ÁLDÁS - BÉKESSÉG
Mi, almádi reformátusok

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
új évet kívánok valamennyi balatonalmádi családnak!

Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal és segítették munkámat.
Továbbra is várom véleményüket és javaslataikat, 

hogy együtt dolgozzunk és tegyünk 
ALMÁDIÉRT!

Dr. Hoffmann Gyöngyi, képviselõ
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Karácsony készülõdik... Karácsonyra készülõdünk... Drága szeretett
ünnepre!

Nagy ünnepre, amely életünk kihagyhatatlan, megunhatatlan, csodálatos
része. Ünnepre, amely megállít, elbûvöl, magával ragad, néha szívbe markol,
máskor simogat. Ünnepre, amelybe ha belekapaszkodunk fölemel, amelyre ha
ráfigyelünk tanít, ha belemélyedünk megváltoztat. De vajon gondolkodtunk-
e már azon, hogy miért is van Karácsony? „Mert Isten úgy szerette a világot,
hogy Egyszülött Fiát adta oda érte”? – Igen – ezért volt az elsõ Karácsony! De
miért lesz 2004. december 25-én is Karácsony? Mert Isten múlhatatlan
szeretettel ma is, most is szereti a világot, az embert, a bûnös embert. Eljött és
eljön, hogy „megkeresse és üdvözítse azt, ami elveszett.” Karácsony – az elsõ
óta - egyik legszebbike Isten megszámlálhatatlan szeretet-jeleinek. 

Azért szeretjük a Karácsonyt – ha erre sokszor nem is gondolunk –, mert
Isten titokzatos szeretete szövi át az ünnep minden pillanatát, az ünnep egész
auráját Ádventtõl Vízkeresztig. Ez az isteni szeretet ösztökél bennünket –
talán jobban, mint máskor – az iránta való és az egymás iránti szeretetre.

Ez indítja el az ember-szíveket egymás felé családtagok, barátok, ismerõsök
és ismeretlenek között és reményünk szerint örökre és visszavonhatatlanul
magyar és magyar között. Ez az isteni szeretet sarkall bennünket arra, hogy
kezet, védõ kart nyújtsunk, talán jobban, mint máskor az elesettek, a védte-
lenek, megalázottak, a szenvedõk felé, családon belül éppúgy, mint a „nagy
családon”, a nemzeten belül. 

Ennek az isteni szeretetnek tüze olvaszt majd szét a szent ünnephez
közeledve mindenféle akadályt ember és ember, magyar és magyar között.

Az isteni szeretet méricskélés nélküli igenje, amellyel közénk lépett az elsõ
Karácsonyon, tanít meg bennünket is méricskélés nélkül, IGENT MONDANI
minden jóra, szépre, szentre, igazra és EGYMÁSRA. Legyen így! S, ha így lesz,
nemcsak a Karácsonyunk lesz boldog, hanem jövendõnk is. János atya

Karácsony - a szeretet igenje!

“Zakariás megtelt Szentlélekkel és így prófétált: 'Áldott az Úr, Izrael Istene,
hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki....megadja nekünk, hogy
félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban. Te pedig kisgyer-
mek a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr elõtt jársz, hogy elkészítsd az
õ útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bûneik bocsánata
által, Istenünk könyörülõ irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelõ
fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál
árnyékában lakoznak.' ” Lk 1,67-68.75-79

A BETELJESÜLT ÖRÖM 
Egy örömtõl túláradó szív énekét olvashatjuk igénkben, az evangéliumban.

Zakariás kimondhatatlanul örül és örömében énekel. Örömmel énekel, mert
átélte és megtapasztalta: Istennek az õ számára kimondott szava beteljesült, az,
amit korábban nem hitt el, megvalósult. Gyermeke, fia született, úgy ahogyan
azt Isten hírnöke elõre megmondta. Örömmel énekel tehát, de énekében
érdekes módon nem a gyermekét dicséri, nem õvele dicsekszik, ahogy ter-
mészetszerûleg egy ilyen helyzetben egy boldog apa viselkedne. Nem,
Zakariás egyedül és kizárólag Istent dicséri, õt magasztalja. Istent dicséri azért,
mert az ÚR meglátogatta az õ népét és váltságot szerzett neki. Zakariás az elõtte
álló jövõrõl úgy szól, mintha az már beteljesedett volna. Jézus még meg sem
született, de õ úgy beszél róla, mint aki már véghez vitte a megváltást. Isten
szava mindig ilyen: már most, a jelenben teljesen bizonyosak lehetünk benne,
hogy amit mond, az beteljesedik, sõt úgy vehetjük, hogy az már be is teljesült.
A jelenben megvalósult jövõ bizonyossága ez! 

Bizonyosság ez a mi számunkra is. Tudjuk, hogy Jézus megszületett,
közénk jött, értünk halt meg: így váltott meg minket a bûn átkától, a haláltól.
Ezt azonban nem érezzük most a maga teljességében, nem tapasztalhatjuk meg
most maradéktalanul, hiszen a szívünk még a bûn szorításában él. Rossz gon-
dolataink és rossz tulajdonságaink rabjai vagyunk sokszor, az önzetlen
szeretet lángjai sem hevítik mindig a szívünket. Emellett a környezõ világunk
is egyre jobban kifordul önmagából, egyre vadabb, egyre ridegebb lesz, seké-
lyes, silány elveket követ, pénzközpontú és élvezethajhász gondolkodású:
csillogó, díszes külsõ, valódi tartalom nélkül. A világ Zakariás idejében is
hasonló volt: vad és kegyetlen, az emberek sem voltak jobbak, szeretettelje-
sebbek, mint ma. Zakariás mégis örül és énekel, örüljünk mi is vele együtt:
Urunk, Istenünk meglátogatott minket, azaz kegyelmesen, szeretettel
közeledett és közeledik felénk, és váltságot szerzett nekünk! Már most, a
jelenben legyünk teljesen bizonyosak: Istenünk az örök üdvösséget készítette
el nekünk! Igaz, hogy ígéretének beteljesülése az idõben még elõttünk van,
még ránk vár, de Isten szava alapján kétség nélkül hihetjük: üdvösségünk meg-
valósult, elvégeztetett. Örüljünk hát Zakariással együtt az üdvösségünk
bizonyosságának ismeretében! 

Ebben az örömteljes ismeretben pedig a bûneink bocsánata által maradunk,
maradhatunk meg. A bûnbocsánat pedig nem hatékony a bûn felismerése,
megvallása és megbánása nélkül. Újra és újra rá kell döbbennünk, hogy
szívünk a bûn szorításában él és meg kell vallanunk mindazt, ami terheli a
szívünket, mert az csak így tisztulhat meg Isten bûnbocsánata, rajtunk
könyörülõ irgalma által, és így erõsödik meg az üdvösség bizonyosságának
örömteli ismeretében. Az így megtisztított szívvel szolgálhatunk Istennek
szentségben és igazságban. Szentségben: Istennek életünkben is csodálatos
módon megvalósult igéjében bízva, az õ bûnt feltáró akaratához igazodva,
hogy szeressük õt, Urunkat, Istenünket mindennél jobban, még saját
magunknál is jobban.  És szolgálhatunk Istennek igazságban, azaz Isten
bûneinket megbocsátó kegyelmének bizonyosságában, hogy ne legyen két-
ségünk: a mennyei fény felgyúlt és világít, ezért oszlik a sötétség! Nem a halál
árnya vetül ránk, hanem az örök élet fénye ragyogja be az életünket! Örüljünk
tehát ezen az ádventen is Zakariással együtt és kérjük Istent, hogy adja meg
nekünk és szeretteinknek ezt a csodát!

Áldott karácsony-várást mindenkinek!
Isó Zoltán

evangélikus lelkész

Felhívás
Karácsonyra készülve idén is megrendezzük Almádiban a már hagyo-

mányos ünnepi élõképet, ahogy kicsik és nagyok átélhetik Jézus
születésének gyönyörû misztériumát. 

December 22-én, szerdán 15 órától várjuk az érdeklõdõket a Pannónia
elõtti térre. Az élõkép kapcsán betlehemezés, városi mûvészek koncert-
je és a Gizella Kamarakórus estjére várjuk Önöket! A szeretet ünnepség-
re hozzunk valamit az ünnepi asztalra! 

A szervezõk kérik azoknak a segítségét, akik bármilyen élõ állat
(birka, kecske, ló, stb.) kölcsönzésével hozzá tudnak járulni az élõkép
még élõbbé tételéhez! 

Érdeklõdni december 15-ig lehet Molnárné Perus Zsuzsánál, telefonon:
70/455-41-00! Segítségüket elõre is köszönjük! A szervezõk

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a 70 éven felüli almádi lakosokat, hogy az elmúlt évekhez
hasonlóan az önkormányzat idén is karácsonyi csomagot biztosít
részükre, melyek december 10-tõl a Polgármesteri Hivatalban átvehetõk
hétfõtõl-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
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PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

8220 Balatonalmádi, Városháza tér 4. Pf.: 67.
Tel.: 88/57-44-55; 438-011; Fax: 431-772

E-mail: pannoniakultura@invitel.hu
NYITVA TARTÁS: hétfõ–péntek 10–19 óráig

szombat: 14–19 óráig, vasárnap: szünnap
Rendezvény esetén programfüggõ!

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Kedves Almádiak! 
2004. decemberétõl a kelet-balatoni kistérség több településén, így Almádiban
is megjelenik egy információs kiadvány, amely kis városunk 3500
postaládájába eljut minden hónap elsõ napjaiban. A Pannónia programjairól,
rendezvényekrõl, a könyvtári és egyéb városi eseményekrõl már december-
ben és a jövõ évtõl minden hónapban ebbõl az információs kiadványból
tájékozódhatnak. Az intézmény havi mûsorfüzete ebben a hónapban jelenik
meg utoljára. Kérjük, programjainkat, rendezvényeinket keressék az informá-
ciós füzet belsõ oldalain, amelyet havonta juttatunk el Önökhöz! 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

VALAMENNYIÜKNEK A PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR VALAMENNYI DOLGOZÓJA! 

India, ahogy én látom
Az elõzõ közel három hét csupán álomnak tûnik, pedig India misztikus világát

valójában megtapasztaltam. Ezer meg ezer gondolat, érzés kavarog bennem, s mégis
nehezen jönnek a szavak. India: a magával ragadó, a csodálatos, az ezerarcú, a
meghökkentõ, a borzasztó, a leírhatatlan... Indiát nem lehet szavakba önteni, csak
átérezni.

A párával telített lég nedvessé, kissé nyálkássá tesz mindent, és nyomasztó érzés-
sel tölt el mindenkit. A lélegzés megnehezül, és idõ kell, míg az ember hozzászokik
a langyos levegõhöz.

A horizonton elbukó óceán morajlása, ahogy a habzó hullámok hozzácsapódnak
a part homokjához, majd elcsitulva, lassan visszahúzódnak, elmondhatatlan békével
és nyugalommal árasztja el a szíveket.

Az élénkzöld rizsföldek látványa a háttérben sorakozó pálmafákkal és távolabb
lévõ lankás dombocskákkal mosolyt fakaszt az arcokon.

Az omladozó, falusi házikók elõtt épp színes szárijait mosó asszony vagy szinte
mezítelen, viháncoló gyerekek alakja, akik közelében épp egy tehén kotorászik a
szemétben, már nem csak vidámsággal tölti el az embert. Ahogyan az utakon káosz-
szerûen közlekedõ autósok, motorosok, biciklisek sem.

Nem egyszer marad tátva a száj és kerekedik ki a szem, mikor a sofõr videojátékba
illõ elõzésbe kezd és a szembejövõ gépkocsi elõtt az utolsó pillanatban tér vissza a saját
sávjába (természetesen végig dudálva). Megeshet az is, hogy az elõzött autó is épp egy
sártócsát, valamilyen állatot, családját szállító motorost vagy áruját piacra vivõ bicik-
list kerül ki. (Dudálva, hogy a szembejövõ se maradjon ki, valószínû, õ is tülköl.) A
kocsikban általában üvölt a zene, de az utasok hangos beszéde ezt elnyomja.

Nemcsak a vezetési „kultúrájuk” megdöbbentõ, de a nagyvárosok forgataga is, mert
a városokban a forgalom zajához hozzáadódik még a járókelõk, útszéli árusok, a laká-
sokból kihallatszó rádiók zaja. Ha a hangzavarhoz hozzávesszük a kipufogók füstjét,
a büfékbõl kiáradó étel szagát, a szemét és az út szélén magukat könnyítõk marad-
ványainak bûzét, akkor érthetõvé válik, miért vágynak a tehetõsebbek csendes farm-
jaik után, ahol délutánonként vagy hétvégenként kipihenhetik magukat.

Egy európai számára azonban a farmok sem a megnyugvás és kényelem szigetei,
mert a vadon a bogarak, gekkók, kígyók, esetenként krokodilok otthona is. A tavak is
inkább chai-hoz (az indiai teához), mint vízhez hasonlítanak. 

A negatívumok felsorolásánál említést érdemelnek az illemhelyek, melyek az
égetõen fûszeres ételekrõl jutottak eszembe, de állapotukat inkább nem részletezem.

Miért is éreztem akkor olyan jól magam? Talán, mert Indiában az életet tapasz-
taltam a vidám és szomorú oldalával együtt. Nemcsak a kirakatok vonzó ruhái vagy
a plakátok figyelemfelkeltõ üzenetei (hogy „Vegyél!”) ragadták meg tekintetemet,
nemcsak a múzeumokban kiállított pompára, csillogó gazdagságra figyeltem fel,
hanem az érzésekre, arra, ami igazán számít: akkora nyomorral és szegénységgel
körülvéve is boldogok; mosoly, vidámság ül az arcokon. Az idegenek felé teljes biza-
lommal vannak. Nem is idegenként, elsõ perctõl barátként bánnak az emberrel és
mindent megtesznek, hogy vendégük semmiben ne szenvedjen hiányt.

A közel három hetes United Games során, ami idén a „Legyél te a változás” (Be The
Change) címszó alatt zajlott, több iskolát látogattunk meg, hogy megismertessük a
gyerekeket az elsõsegély alapjaival és fontosságával, és, hogy jobb tanulási feltételeket
biztosítsunk, olvasó-szoba berendezésével. Ezen kívül bábjátékot mutattunk be
nyomornegyedekben, amely a tanulás és oktatás fontosságáról szólt. A látogatások
alatt több száz gyermekkel léptünk kapcsolatba. A hála, a köszönet, az öröm, amit a
mi jelenlétünk váltott ki belõlük, feledhetetlen élmény volt számomra. A padok nélküli
iskolákban, a földön, egymás hegyén-hátán tanuló, szakadt ruhájú gyerekek látványa
összeszorította a szívemet, mert szemükben ott volt a tudásszomj, de értelmes kis
képük az idõvel átalakul azzá a bamba, semmitmondó tekintetté, amely a nyomorne-
gyedek lakóira jellemzõ. Azok a picik többet érdemelnének, és õk nem is tudják, hogy
létezik több, jobb vagy más.

Az United Games célja a békés együttélés biztosítása nemzetek és népek között a
más kultúrák megismertetésével, megértetésével és elfogadtatásával elsõsorban a tár-
sadalom legalapvetõbb rétege, a fiatalok között. Ez a cél megérintett engem. Ha nem
is sikerült teljesen megértenem, de három feledhetetlen hét alatt megismertem Indiát
olyannyira, hogy szeretnék én lenni a változás az életükben. Szeretnék tenni valamit
azokért az emberekért, ha nem máshogy, legalább e cikk megírásával, vagy azzal,
hogy jövõre is részt veszek a programon.

A másik ok, amiért megpróbáltam élményeimet besûríteni ebbe a szövegbe (nem
tudom, mekkora sikerrel) az, hogy felhívjam a figyelmet: Legyél te a változás!

Ha szeretnél segíteni, csak írj egy e-mailt, vagy hívj fel! Felber Orsolya
ofelber@hotmail.com - 06-88/430-050 

Zeneiskolai pillanatképek
I.

November 18-a van, délután 15 óra 15 perc. A zeneiskola folyosóján érdek-
lõdõ gyermekek, szülõk, tanárok hallgatják Borsné Simon Györgyi szavait. A
rajztanár Györgyi néni éppen most nyitja meg a kiállítást, amely „A muzsika vilá-
ga” címmel meghirdetett rajzpályázat alkotásait mutatja be.

A tanárnõ bevezetõjében a mûvészetek õsidõkbe nyúló összefonódásáról, a
zene és a képzõmûvészet egymást komponálásra, rajzolásra, festésre ihletõ szép
kapcsolatáról beszél, majd lelkes szavakkal méltatja a gyerekek grafikáit, fest-
ményeit. Dicsér, ajándékot oszt, tanácsokat ad meggyõzõ érvekkel, derûs jóin-
dulattal. Szavait tovább erõsíti a kis hegedûs Józsa Dalma és a nagyobbacska
gitáros, Kálóczi Gabriella muzsikája.

A gyerekek azóta is figyelmesen nézegetik a folyosót díszítõ képeket. Az igaz-
mondás füzetébe szépen gyarapodnak a kiállítás anyagával kapcsolatos
vélemények, elismerõ megjegyzések.

A rajzpályázat elsõ helyezettje lett Toronyi Gyõzõ A zenei világa címû grafikája.
A második helyezést kapta Szénási Dóra Diótörõ címû képe. Harmadik

helyezést ért el Lakics Xénia Tücsökmuzsika címû festménye. Külön dicséret-
ben részesült Kerekes Júlia, Kovács Márton, Toronyi Gyöngyi, Ujlaki Kata.
Dicséretet kapott és természetesen melléje csokoládét a tárlat minden résztvevõ-
je, hiszen mindnyájuk érdeme, hogy ez a kiállítás megszületett: õk teremtették,
az õ fantáziájuk hívta életre.

A hagyományteremtés csírája, reméljük, szárba szökken az elkövetkezõ esz-
tendõkben, és továbbra is alkotni fognak szépségre fogékony gyerekeink a zene
s a mûvészetek minden lehetséges területén.

II.
No de ilyet! Három-három hangversenyt sûrített magába a minap a hétfõ (nov. 22.)

és a szerda (nov. 24.) délelõtt a Kósa György Városi Zeneiskolában. A borús, hideg
idõ nem jelentett akadályt, hogy – órarend szerinti teendõiket, „hõsiesen” félbe-
hagyva – ellátogassanak hozzánk, egy kis hangszeres bemutatóra, a Györgyi Dénes
Általános Iskola gyermekei. Hétfõn becsücsült hozzánk az alsó tagozat, óránként
váltva egymást két-két osztálynyi csemete, majd szerdán a felsõsök következtek...

Sokan most járnak elõször zeneiskolában. Látszik, nem tudják igazán, hogyan
is viselkedjenek. Ám a hangoskodás, nevetgélés idõrõl idõre csendes
csodálkozásba csap át: saját osztálytársaik állnak a pódiumon! A szereplõ gyer-
mekek lámpaláza erõsebb jóval a szokásosnál. Hiába, nem kis dolog az osztály
elé kiállni! Ennek ellenére a produkciók színvonala többnyire megüti a mértéket,
sõt, sokszor kirobbanó tapsra ösztönzi a látogatókat.

A hangszerek jellemzõit maguk a zeneiskolai tanárok mondják el, a muzsikus
gyermekek közremûködésével. Idõnként kérdés is elhangzik a közönség soraiból,
máskor a  nevelõi diplomácia vonja be õket egy kis rögtönzött Ki mit tud?-ba. Sok
mindent tudnak! Csak a visszafogott viselkedés esik nehezére néhányuknak. Kár!
Aztán újabb hangszer következik. Egy-egy tanár is bekapcsolódik a játékba,
szépen megemelve a hangverseny színvonalát. A hangszeresek mellé felsorakoz-
nak az éneklõ gyermekek is, hiszen az ember legszebb hangszere ott van a
torkában. Hogy ezzel a különleges „szerkezettel” milyen ügyesen kell bánni, azt
igazán éppen a zeneiskolások tudják! Vajon milyen hatást gyakorolt a bemutató
az általános iskola tanulóira? Biztosan akadt köztük olyan betyár, akinek csak az
volt a fontos, hogy megússzon egy matekórát; olyan is akadt bizonyára, aki
végigszundikálta nyitott szemmel, félig csukott fülekkel a hangversenyt, ám vél-
hetõen volt köztük olyan gyermek is, amelyik érezte, hogy jó lenne ide tartozni,
a kis muzsikusok sajátos atmoszférájú világába, ahol szólásra bírják ezeket a
különlegesen szép tárgyakat, ahol nem kell restelleni, ha valaki énekelni szeretne.

Valamilyen szinten azért mindenkit megérintett ez a hangszeres bemutató. Ha csak
pillanatokra is, de az ámulat kiült az arcokra; az elcsendesedés még a legelevenebb gyer-
meknél is észrevehetõ volt. Talán lassan-lassan mindnyájan megtanulnak majd
egymásra figyelni, egymás tevékenységét megtisztelni azzal, hogy csendben figyelnek.

Mi pedagógusok – ezen munkálkodunk! Nagyné Sárfi Gabriella 

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

Tel.: 06/30/9565-660
TÜZIFA

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

SZÉN
Fûtõérték KJ/Kg ÁR

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

PÉTA-COOP KFT ZIRC, VASÚTÁLLOMÁS
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Egy pedagógus dicsérete
Minden kincsünk, jövõnk a gyermekeink. Mindennél fontosabb, hogy milyenné neveljük õket. Közhely, hogy egyre több feladat hárul a tanárokra, óvónõkre

a nevelésbõl. Nem mindegy tehát, milyen pedagógusok foglalkoznak gyermekeinkkel. A jó tanárok, óvónõk minden elismerést megérdemelnek. Buzdítom hát
szülõtársaimat, hogy az Új Almádi Újság lapjain, a nyilvánosság elõtt ismerjük el szakmai és emberi teljesítményüket és köszönjük meg mindazt, amit gyer-
mekeinkért tesznek. 

Vízhányó Katalin balett-tanárról
Elsõ alakalommal Vízhányó Katalin balettmûvészrõl, koreográfusról és

táncpedagógusról szóljanak dicsérõ szavak. Vízhányó Katalin, aki
nemzetközi hírnévnek és elismertségnek örvend, évek óta tanít városunkban*.
A balett alapjait tanítja meg a gyermekeknek, de ezzel együtt sokkal többet is.

A legtöbb szülõ nem akar balett-
táncost nevelni a gyermekébõl. Miért
van értelme mégis annak, hogy kis-
gyermekek balettozzanak?

A balett rendkívüli összeszedettség-
re, fegyelemre, összpontosító képes-
ségre neveli a gyermekeket. A kis tán-
cos rendszeres munkával ura lesz
izmainak, belsõ tartásra tesz szert, ami
idõvel a megjelenésén is látszik. Kati
néni „idõsebb” tanítványaival talál-
kozva az utcán már szembetûnõ a vál-
tozás. A kis balettos hölgyeknek tartá-
suk van, kecsesek, bájosak.

A balett-órákon több korosztály van
együtt. Annak ellenére, hogy a gyer-
mekek különbözõ adottságúak és
korúak, mindegyikük tanul és fej-
lõdik. Mindenkirõl tudja a tanárnõ,
hogy mennyit várhat el tõle, és ezt meg
is követeli a gyermektõl. Végtelen pontosságot vár el, de mindenkitõl csak a
maga szintjén. A nagyobbakat példaképként állítja a kicsik elé, akiket ez min-
dennél inkább ösztönöz a jó munkára. 

Tudatosítja a tanárnõ a gyermekekben, hogy egy-egy helyes mozdulatért õk
maguk dolgoznak meg, sokszor heteken át gyakorolva. A gyerekek saját
választásukként élhetik meg az órákon azt, hogy õk akarnak dolgozni. Az ered-
mény – egy fellépés, szólótánc - büszkeséggel tölti el õket, és kitartásra ösztönöz. 

A balett nemcsak a hibátlan mozdulatokról, a helyes tartásról szól, hanem
arról is, hogy a testem segítségével kifejezem azt, ami a lelkemben van. A
gyermekek minden órán táncolnak. A kisebbek varázslattal változnak át az

órán azzá, amivé akarnak, és a maguk fantáziavilágát, vágyait eltáncolják a
társaiknak. A meghitt légkörben, ami a tanárnõt körülveszi, megnyílnak a
gyermekek. A nagyobbak tánc közben szinte átlényegülnek. Valóságos csoda,
ami ilyenkor történik, érdemes megfigyelni a komoly, átszellemült arcokat a

vizsgákon. 
A tanárnõ hangsúlyt fektet arra,

hogy a vizsgák ne csak a szép ruhákról
szóljanak, hanem közös ünnepséggé
legyenek. A gyermekek kiskoruktól
kezdve megtanulják így, hogy amiért
megdolgoztak, amit megtanultak, azt
meg is kell mutatni. Szeretõ családi
légkörben ez könnyû és természetes,
így készülhetnek az élet késõbbi
„szerepléseire” is.

Kati néni balett-iskolájában azt is
elsajátítják a gyermekek, hogy figyel-
jenek egymásra, tiszteljék egymás
munkáját. Egy-egy közös produkció,
koreográfia csak akkor jöhet létre, ha
egy csapat együtt dolgozik. Ezt elõbb-
utóbb mindenki megérti, és az érzi
rosszul magát, aki zavarja a többiek
munkáját. 

Egymás megértéséhez, elfogadásához lelki közösség is szükséges. Ezt a
közös munkán és a fellépéseken kívül a nyári táborok segítik elõ, ahol együtt
dolgoznak a kicsik és a nagyok. Nagyszerû módszere Kati néninek, hogy a na-
gyobb lányok a kicsik pótmamái ilyenkor, a kicsik, pedig megtisztelve érzik
emiatt magukat. Már az is büszkeséggel tölti el õket, hogy megfoghatják egy na-
gyobb tanítvány kezét. Mindenkinek megvan a maga helye és szerepe a csapatban. 

Mindaz a tudás, amit balettozás közben mind lelki, mind testi téren meg-
szereznek a gyermekek, segíteni fogja õket felnõtt életükben. Amilyen hoz-
záértéssel, tapasztalattal, szeretettel, emberséggel tanítja Vízhányó Katalin
tanárnõ a gyermekeket minderre, az már valódi mûvészet.

Szabó Kalliopé
* A Pannónia Balettiskola a Pannónia Kulturális Központban mûködik, délutánonként.

Intézze biztosítási ügyeit helyben!

KÖTELEZÕ?
VÁLASSZA 2005-RE IS A RÉGI ÁRAKAT!

Kössön kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást nálunk 
és válasszon hozzá egyet biztosítási konstrukcióinkból!

Így akciónkban a 30 év feletti új ügyfeleinknek
• a kötelezõre 2004-es díjakat 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
• tûzoltó 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)

A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége 2004. október
2-3-án rendezte tizenkilenc csapat részvételével Balatonalmádiban az I. Országos
Ifjúsági Honvédelmi Versenyt középiskolásoknak. A versenyt pályázat alapján a
Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Fõigazgatósága támogatta.
Lebonyolítója a Bûnmegelõzési Országos Egyesület volt. A rendezvény fõvédnöke
Matyuc Péter, a HM Kommunikációs Fõigazgatója, valamint Kuti Csaba a
Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke volt. A verseny védnökei közt volt Dr. Varjú
Lajos Balatonfûzfõ, és Kürthy Lajos Balatonkenese polgármestere is.

A verseny két részbõl állt. Az egész napos és 20 km-es járõrverseny helyszíne
Káptalanfüred, Felsõõrs, Lovas, Alsoõrs térsége volt nyolc állomással, míg az
elméleti verseny teszt formájában a Magyar Honvédség és NATO „ismeretekbõl” az
esti órákban a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban zajlott, ahol
egyébként a versenyzõ csapatok elhelyezése is történt.

A versenyezõ 19 csapat közül az összesített elsõ helyen középiskolás kategóriában
a Rudas Közgazdasági Iskola és Kollégium végzett Fejér-megyébõl Dunaújvárosból,
míg a második helyezett a budapesti Semmelweis Ignácz Humán Gimnázium csa-
pata lett, a harmadik dobogós helyet az Újhelyi Imre Élelmiszeripari Szak-
középiskola szerezte meg Gyõr-Moson-Sopron megyébõl. Az általános iskolások
külön kategóriás versenyét a Mészöly Géza Általános Iskola balatonvilágosi csapa-
ta nyerte Veszprém-megyébõl.

A rendszerváltással és az MHSZ megszûnésével gyakorlatilag eltûntek a fiatalok
részére szervezett összetett honvédelmi versenyek (ÖHV). Részben ennek mintájára,
de az új honvédség és Magyarország NATO-tagságának 5. évfordulója alkalmával és
az új ismeretek figyelembevételével indult ez az új ifjúsági verseny, melynek elsõ
versenyén a szervezõk vándorkupát is alapítottak. Az ifjúsági honvédelmi verseny
jövõre folytatódik. Horváth Gyula elnök

MTTOSZ HÍREK
I. Országos Ifjúsági Honvédelmi Verseny
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...mindenszentek elõestéjén abban a pár száz lelkes kis faluban, ahol gyermekko-
romat töltöttem. A telet a gyerekek amúgy is nagyon várják – nekünk ezzel az
estével kezdõdött a téli mulatságok idõszaka: a lehelet-láttató hidegben egész
délután lelkesen faragtuk a gyönyörû sárga tököket. A rémesnél rémesebb, vidám-
nál vidámabb, messzirõl világító tökpofákkal a korán leszálló estében a gyerek-
csapatok végigjárták a falut, megállva a barátságos meleget árasztó ablaksze-
meknél - állítólag ijesztgetve a házlakókat...

Nem tudom, honnan
ered ez a hagyomány -
az emlék, az érzés azon-
ban élénken megmaradt:
a magam húsz kilójával
büszkén vittem az óriási,
mesebeli tökfejet.

Ahogy végignéztem
a Pannónia elõtt vonuló
gyermekek (és felnõttek)
boldog-büszke arcán,
kezükben a varázslatos
töklámpással, ma-
gamban melegen gra-
tuláltam a NABE balatonalmádi tagjainak a Tökfesztiválért. A gondosan feldíszített
házért, a nem kis munkával beszerzett tökökért, a rendezvény koronájaként a tökbõl
készült ételek kóstolójáért – legfõképp azonban azért, mert teremtettek-felidéztek
egy hagyományt, amellyel azonosulni tudott/tud egyre több ember. Köszönjük a
gyerekeink örömét, a magunk mulatságát, magam a régmúlt felidézett emlékeit.

Azt mondják, a közösségeket a hagyományai éltetik. Kívánom Balaton-
almádinak, hogy még sokáig legyen Tökfesztiválja, Téltemetõje, Szent Iván éje,
(stb), s olyan emberek, akik mindezeket a mi kedvünkért – talán a maguk öröméért
is – megcsinálják! Fábiánné Sáray Anna

Töklámpást készítettünk...

Oláh Ibolya. Az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkutató versenyének talán
legellentmondásosabb alakja. Vagy nagyon lehet szeretni, vagy egyáltalán nem.
De ha nem, akkor is kíváncsi az ember, hogy mit tud ez a tiszadobi lány. Az élõ,
sõt a személyes találkozás pedig egyértelmûvé teszi a kérdéseinkre adható vála-
szokat. Kirobbanó egyéniség, természetes egyszerûség és hihetetlen energia hatja
át a fiatal hölgyet, aki dalait valóban szívbõl énekli, s annak minden sorát átélve
sokszor szinte könnyezve ér véget a dal. 

Jó érzés látni, hogy vigyáznak rá. Nehogy elsodorja a sztárság árja, ott vannak
mellette olyan emberek, akik egyengetik az útját, dalokat írnak neki és a barátjává
váltak. Jó érzés látni azt is, hogy a versenyben résztvevõk nem ellenfelek, inkább
társak voltak, s ez a kapocs máig erõs közöttük. 

Oláh Ibolya november 19-én, pénteken este másfél órás koncertet adott a
Pannónia nagytermében, csaknem 300 fõs közönség örömére. Az ifjú énekesnõ
mellett színpadra lépett Kandech Evelin, aki szintén a tehetségkutató verseny által
vált ismertté és természetesen Novák Péter, aki több dalt is írt Ibolya most megje-
lent, Egy sima egy fordított címû albumára. A koncerten elhangzottak régi slágerek
újszerû feldolgozásban és persze az újak is, melyeket Novák Péter és Presser Gábor
tehetségét dicsérik. 

Igazi felüdülés volt ez az este. A zene, a szenvedély és az érzelmek játszották a
fõszerepet. Mosoly töltötte meg a Pannóniát, amely a színpadról és a közönség
soraiból egyaránt sugárzott. Vincze Eszter

Egy sima, egy fordított

1994 novemberében nyílt meg az elsõ Tesco áruház Szombathelyen, amelyet az
évek folyamán 42 újabb követett és az idén megnyílt ajkai hipermarkettel együtt
hazánk egyik legnagyobb munkáltatója lett mintegy 15000 alkalmazottal.
Dinamikus bõvítési stratégiájuk eredményeként Közép-Európa legnagyobb friss-
árú elosztó központja épült fel Gyálon, ahonnan több 3000 terméket küldenek az
ország minden részébe. Sokunknak a hónapról-hónapra bõvülõ kedvezmények a
szimpatikusak, másoknak, pedig a veszprémi vagy az ajkai Tesco üzemanyag for-
galmazás, amit összefoglalóan az egyik ismerõsöm tömören imigyen határozott
meg: "az ár beszél, a kutya ugat"...

Többen megismerkedtek már a Tesco bevásárló kártyával, a Tesco áruhitel-kár-
tyával vagy az Áruhitel Plusz Pluszszolgáltatással is, hiszen 23000 ügyféllel
büszkélkedhetnek. Hatalmas nettó árbevételükbõl jótékonysági célokra is jut, elég
csak az Országos Véradó Nap, az Alzheimer Világnap vagy az Aranyág
Alapítvány támogatására gondolni, nem beszélve arról, hogy futárszolgálatuk
segítségével szerkesztõségünket is meglepték egy helyre kis Tesco tortával, ame-
lyet jóízûen elfogyasztottunk.

Ki gondolta volna, hogy egy elsõ világháborús angol pilóta, Jack Cohen londoni le-
rakatából a világ elsõ három kereskedelmi óriásává növi ki magát a cég, akik Koreától
Thaiföldön át Magyarországig mindenütt az élvonalban vannak. Ez a hadipilóta 30
fontsterlinges beruházással kezdte, Tesco teát kezdett el árusítani, amit a teakereskedõ
T.E. Stockwell és saját Cohen nevébõl kombinált betûszóvá. Fogalom lett a Tesco, sõt
napjainkra már Tesco-Globál Áruházak Rt, hiszen hazai nettó árbevételük több mint
150 milliárd forint. Az alapító Jack Cohen 81 évet élt és önéletrajzát stílusosan az aláb-
bi címmel írta meg: "Halmozd fel magasra és add olcsón". Igaza lett. [spl]

10 éves a Tesco

Figyelõ
- Zirc-Olaszfalu térségben találkozott Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke

Michael Ahern ír kereskedelmi miniszterrel és kíséretével. Az ír tõkével (Euro
Green Energy Kft.) megvalósuló szélerõmû park nagy jelentõségû beruházás a
Zirc, Nagyesztergár, Dudar, Bakonynána, Olaszfalu térségben. A látogatás alka-
lmából felállították a szélerõsséget, szélirányt mérõ mûszert, mely a konkrét ter-
vezéshez szolgáltat adatokat. Kuti Csaba köszöntötte a nagyszerû kezdeményezést
abban bízva, hogy lesznek követõi az ír példának.

- Bakonynána és Jásd községek közigazgatási területéhez tartozó turistaútvon-
alak felújítására és karbantartására a Turisztikai Hivatal és az érintett önkor-
mányzatok támogatási szerzõdést kötöttek A vállalt feladatok teljesítésének
ellenõrzésére közös terepbejáráson Balajthy Zsuzsanna és Zsebe Péter turisztikai
referensek vettek részt.

- Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár által rendezett „Könyvtári Napok”
keretében Váradi Péter Pál és Lõwey Lilla: Kovászna és Vidéke címû honismereti
fotóalbumának bemutatóján vett részt Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke.
Váradi Péter Pál fotómûvésznek a magyar, különösen az erdélyi kultúra értékeinek
megörökítésében végzett kiemelkedõ tevékenysége, eddigi életútja elismeréskép-
pen Pro Comitatu díjat adott át.

- A Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium és Kollégiumban rendezték meg az
„Anyanyelvünkrõl-anyanyelvünkért” vers- és prózamondó versenyt. A ren-
dezvényen a megyei önkormányzatot Pusztai István, alelnök képviselte.

- Balatoni Szövetség Balatonföldváron tartotta közgyûlését. A Vízi Közmû
törvény tervezetérõl Dr. Varga Miklós helyettes államtitkár (KVVM), a két-
tényezõs víz- és csatornadíj tervezetérõl Csuport László gazdasági vezérigaz-
gatóhelyettes (DRV) tartott tájékoztatót. A közgyûlésen adták át a 2004. évi
Balaton-díjakat: Katus Lajosnak a Balatonlellei Fürdõegyesület elnökének, az
OMSZ Siófoki Viharjelzõ Obszervatórium és a Balatoni Futár regionális folyóirat
képviselõinek. A közgyûlés elfogadta a szövetség SZMSZ-ét. Az ülésen Csima
György, térségi referens vett részt.

- Öskün részt vett Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke a Forrás Népdalkör
15 éves évfordulója alkalmából megtartott Békefi Antal Népzenei Találkozón.
Gyapai Zoltán, országgyûlési képviselõ társaságában köszöntõt mondott és Pro-
Comitatu díjat adott át a kiváló együttesnek.

Híreink
• Jubileumi ülést rendez a Néprajzi Múzeum Gráfik Imre 60. születésnapja

tiszteletére, amelyre tanítványai és barátai emlékkötettel lepik meg az örökifjú
kutatót. Gráfik Imre Almádiba tér vissza, valahányszor kikapcsolódásra vágyik,
itteni barátai csak Salának ismerik, újságunkban pedig többször jelentkezett
kultúrtörténeti cikkeivel. Az Új Almádi Újság szerkesztõsége ezúton is gratulál
a neves kollégának és várja a tisztelgõ kötet bemutatásának lehetõségét.

• Pászti György, fotómûvész egyéni kiállítása nyílt meg a veszprémi Hemóban,
ahol új portréival, egyéni látásmódú pillanatfotóival és megkapó tájfényképeivel
jelentkezett. Hölgyfelvételei egészen különlegesek, a téli megfagyott vaslánc
képe pedig a legdrámaibb alkotása.

• Miskó Tünde, a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium 10. B osztályos tanulója nyerte
el a Veszprém Megye Jó tanulója-Jó sportolója megtisztelõ címet, akit a díjátadásra
elkísér osztályfõnöke, Csizmazia Csaba és testnevelõ tanára, Dr. Szûcs Sándorné is.

• Oklevélben részesült Lesták Eszter, gimnáziumunk 11. B osztályos tanulója az
általa készített ex libriszért (könyvjegyért), amelyet a Balassi Emlékév
tiszteletére készített a hazai kollégiumok közötti versenyre.

Hírek a Vörösberényi Általános Iskolából
A november idén is a tanulmányi versenyek és a jótékonysági rendezvények

jegyében zajlott. Megrendezésre kerültek az országos versenyek helyi fordulói
angol és német nyelvbõl, matematikából és helyesírásból, melyeken 68 tanuló
vett részt. Alsó tagozatos pedagógusaink  Pintérné Barcza Zsuzsa tanító
irányításával olvasási versenyre hívták a környék iskoláit, amelyen
versenyzõivel megjelent a Györgyi Dénes Általános Iskola és a szent-
királyszabdjai Szent István Király Általános Iskola. A legszebben olvasó
gyerekek könyvjutalomban és oklevélben részesültek. 

A diákönkormányzat szervezésében a hónap elején papírgyûjtést tartottunk.
Iskolánk tanulói nagyon lelkesek voltak, 245-en vettek részt az akcióban és
összesen 17.184 kg papírt gyûjtöttek. A gyûjtést versenyben bonyolítottuk,
ahol a legeredményesebb alsó és felsõ tagozatos osztályok jutalomban
részesültek. 46 tanuló egyéni teljesítménye meghaladta a 100 kg-ot, az e felet-
ti rész ára a gyûjtõ tanulóknak kifizették.

Az elõzõ évben sikeres jótékonysági vásárt idén is megrendeztük. Az
adventi vásár ajándéktárgyai Zsapka Jánosné (Adél), pedagógusok és diákok
munkájával készültek. A rendezvénynek idén is sikere volt, a szülõk, pedagó-
gusok a vásárlással a gyermekek szabadidõs- és diák-önkormányzati prog-
ramjait támogatták. Hozzájárulásaikat ezúton is köszönjük.

Napközis csoportjaink Budapestre kirándultak egy szombati napon s
kellemes órákat töltöttek a Planetáriumban és az állatkertben.

A hónap végén 49-en a Vígszínházban jártunk, ahol A padlás címû elõadást
tekintettük meg. A parádés szereposztás (Szinetár Dóra, Kaszás Attila,
Hegedûs D. Géza) felejthetetlen élményt nyújtott számunkra.

Diákönkormányzat
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Profit Plus Pénzügyi Tanácsadó Könyvelõiroda

• Egyéni és társas vállalkozások könyvelése
• Bérszámfejtés, munkaügyi adminisztráció
• Hitel és pályázati kérelmek elkészítése
• Teljeskörû ügyintézés, tanácsadás

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

Németh Krisztina
pénzügyi szakközgazda

Balatonalmádi város turistaforgalma az idegenforgalmi adó alapján
- Részlet az önkormányzat gazdasági bizottságának jelentésébõl. -

A város vendégforgalmát legérzékenyebben az idegenforgalmi adón keresztül érezzük, s
azon keresztül mérhetjük legreálisabban.

Az idegenforgalmi adó 2004. évre tervezett bevétele 50 millió Ft, a központi költségvetésbe az
állami támogatás megigényléséhez bejelentett összeg 35 millió Ft. Az adó mértéke 2004. évben
25%-kal, 240 Ft-ról 300 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként, az idegenforgalmi adóra vonatkozó
törvényi szabályozásban az elõzõ évhez képest változás nem volt.

A 2004. évi idegenforgalmi adóbevétel tervezésénél a 2003. évi bevételekbõl, illetve
vendégéjszakákból indultunk ki, számolva a város legnagyobb szállodájának megnyitásával, s
várható vendégforgalmával. 2003. évben a befizetett idegenforgalmi adó alapján számított,
Balatonalmádiban eltöltött vendégéjszakák száma 143.026 volt, melyhez  a megnyíló szál-
lodában vártak még 25.000 vendégéjszakát. Így összesen a 168.000 tervezett vendégéjsza-
ka a megemelt 300 Ft-os adóval számolva biztosította volna a 2004. évi költségvetésbe ter-
vezett 50 millió forint kurtaxa bevételt. A szálloda idén nem nyitott meg; s a jövõ évi idegen-
forgalmi adóbevétel tervezésénél sem célszerû itt bevételt tervezni.

2004. szeptember 30-ig 29 millió Ft idegenforgalmi adó folyt be, ami 96.833 vendégéjsza-
kát jelent. 2003. év ugyanezen idõszakában 32,2 millió Ft volt a befolyt kurtaxa 134.311
vendégéjszakára. A bevételi adat még nem végleges, hiszen e tájékoztató megírásakor a szál-
lásadóknak az augusztusi vendégforgalomig bezárólag kellett a bevallásukat beadni / bevallási
és befizetési határidõ tárgyhót követõ 15-ig /, a szeptemberi, illetve a további hónapok vendég-
forgalma, a kintlévõségek, hátralékok behajtása még év végéig módosítani fogja a 2004. évi
idegenforgalmi adóbevételt.

A vendégéjszakák száma a jelenlegi adatok szerint 28%-kal csökkent az elõzõ év hasonló
idõszakához képest. A vendégéjszakák számának csökkenése a közületi szállásadók (szál-
lodák, panziók, vállalati üdülök, stb.) esetében kisebb mértékû, mint a magánszállásadóknál.

Az augusztusi vendégforgalommal bezárólag (szeptember 15-ig beadott bevallások alapján)
a közületi szállásadóknál eltöltött vendégéjszakák száma 10,5%-kal csökkent az elõzõ évhez
képest. (A KSH adatai is hasonló tendenciát, 7,6%-os csökkenést mutatnak.)

A magánszállásadóknál eltöltött vendégéjszakák számának a csökkenése az elõzõ évhez
képest 45-50%-os is lehet. Sajnos a magánszállásadókat kevésbé jellemzi az adózási fegyelem
betartása; az ellenõrök felszólítása ellenére is sokan csak õsszel vallják be és fizetik be a kur-
taxát, ezért itt pontos statisztikát még nem lehet készíteni.

A vendégéjszakák számának a megoszlása a magánszálláshelyek és a közületek között a
korábbi években a 30-70% között mozgott. A jelenlegi adatok alapján ez a 20-80%-os arány
felé tolódott el, mely igazolja azt a megyei újságban is megjelent, az idegenforgalomról szóló
felmérést, mely szerint a 2004. évi idegenforgalmi szezon legnagyobb vesztesei a magán-
szállásadók; náluk radikális visszaesés figyelhetõ meg a vendégforgalomban.

Városunk utazási irodáinak az utóbbi évekre vonatkozó vendégforgalmát, annak eloszlását
megvizsgálva kiderült, hogy míg a kempingben, motelben a vendégéjszakák száma az elõzõ
évhez képest 2003. évben stagnált, 2004. évben 26%-kal csökkent, addig a fizetõvendéglátás
keretében a magánszállásadókhoz kiközvetített vendégéjszakák száma 2003. évben az elõzõ
évhez képest 26%-kal, 2004. évben 32%-kal csökkent. 

A magánszálláshelyek iránti kereslet csökkenését jól mutatja az is, hogy a szállásközvetítõ
irodák egy része megszûnt, a megmaradók - 2 iroda kivételével - olyan szerzõdést kötnek, hogy
a kurtaxát nem õk, hanem a szállásadók fizetik, így az adóhatóság felé kötelezettségük nincs. A
közületi szállásadók vendégforgalma csökkenésének egyik oka, hogy sajnos a tavalyi évhez
hasonlóan több vállalati üdülõ bezárt, eladásra vannak meghirdetve, vagy éppen átépítési munkák
folytak a nyári szezonban. Így amíg tavaly 98 közületi befizetõ volt, idén ez a szám 89-re csökkent. 

1997. évben lépett hatályba az a kormányrendelet, mely szerint magánszállásadói
tevékenység csak akkor folytatható, ha a jegyzõ a szállásadót közhitelû nyilvántartásba veszi.
1997-ben 922 magánszemély regisztráltatta magát szobakiadóként. Azóta évente a szobaki-
adók száma csökkenõ mértekben ugyan, de folyamatosan nõtt. Jelenleg 1262 nyilvántartott
szobakiadó 3304 szobában, 7293 férõhellyel tudja fogadni vendégeit. Már tavaly, az elmúlt évek
tendenciáját megtörve megindult az a folyamat, hogy többen szüntették meg az engedélyüket,
mint ahányan kiváltották. Idén 23 szobakiadó váltott engedélyt szemben a 65 megszüntetõvel.

Ennek részben az volt az oka, hogy 1997. évben  sokan kiváltották, megújították  ugyan a
szállásadói engedélyüket, de az APEH-hoz az új nyilvántartásba vételi számukat nem jelentet-
ték be, s öt év elteltével felszólítást kaptak, hogy vagy jelentsék be a kért engedélyszámot, vagy
ha a tevékenységet nem gyakorolják, szüntessék azt meg.

A magánszálláshelyek idegenforgalmi hasznosításáról szóló kormányrendelet 2004. évben
hatályba lépett rendelkezése értelmében minden regisztrált magánszállásadó – függetlenül
attól, hogy volt-e az adott évben vendége – köteles a vendégkönyvét legkésõbb a tárgyévet
követõ január 15. napjáig a jegyzõvel záradékoltatni. Mivel a magánszállásadói engedély
megléte ez évtõl akkor is kötelezettséget ró a szobakiadóra, ha nem is volt vendége, vélhetõ-
leg a szállásadással ténylegesen nem is foglalkozó regisztrált magánszállásadók töröltetni
fogják magukat a nyilvántartásból.

Ahogy a vendégéjszakák száma a magánszállásadóknál az elõzõ évhez képest 45-50%-al
csökkent, úgy a ténylegesen vendéget fogadó magánszállásadók száma is mintegy 40%-al
csökkent. Azaz sokan voltak olyanok, akiknek tavaly még volt, idén pedig egyáltalán nem volt
vendége; a régi építésû, nem túl modern berendezésû házak, lakások iránt nem volt kereslet, fõleg
akkor, amikor a jobb, újabb panziók, kereskedelmi szálláshelyek túlkínálata elvitte az idelátogató
vendéget. A kereskedelmi szálláshelyek árfekvése is konkurencia ma a magánszállásadónak.
(Átlagos ár: 2.678 Ft/fõ/éj).  A vendégek rövidebb ideig – 4-5 napig – maradtak itt, mint tavaly. 

A magánszálláshelyek ellenõrzését idén is 6 fõ kurtaxa ellenõr végezte. (Személyük a tava-
lyi évhez képest változatlan volt.) Tisztán jutalékos rendszerben dolgoztak, azaz a
közremûködésük által befolyt adó után, körzet szerint változó mértékû jutalékot kapnak.

A szállodák, panziók, vállalati üdülõk ellenõrzésére idén a korábbi évektõl eltérõen nem alka-
lmazott a hivatal külön ellenõrt, mert úgy gondolták, hogy a korábbi évek munkájának ered-
ményeként megvalósult az a cél, hogy e közületi szállásadókkal rendszeres és folyamatos a
hivatali kapcsolattartás, üzemeltetésükrõl, a szálláshelyrõl megvannak a szükséges információik.

Ellenõrzésüket a nyári hónapokban egyrészt az adóügyi osztály végezte, másrészt a prob-
lémás helyeken és esetekben a meglévõ ellenõröket küldték ki, akik jegyzõkönyvben rögzítet-
ték megállapításaikat. Amennyiben az adózó a felvett jegyzõkönyv alapján teljesítette a beval-
lási, befizetési kötelezettségét, az ellenõr kapott érte juttatást, ha eredménytelen volt a
jegyzõkönyv felvétele, nem.

Idén nehezen indult a szezon; a júniusi rossz idõ nem kedvezett az idegenforgalomnak, ezért
a magánszállásadók befizetései is késõbb jelentkeznek, mint tavaly. Eddig – a beszámoló
írásakor – ellenõreinknek egy elszámolása volt augusztus végén, addig összesen 3,1 millió Ft
idegenforgalmi adót szedtek be 10.444 vendégéjszakára vonatkozóan. 

Az ellenõrök szeptemberi munkájának (ellenõrzések, egyeztetések, behajtások, felszólítások)
eredménye még változtatni fog az adatokon, annál is inkább, mert az augusztusi vendégforga-
lom után még most készül az elszámolásuk. A bevételi adatokból azonban látszik, hogy a
magánszállásadók szeptember 30-ig befolyt befizetései - 5,8 millió Ft (19.356 vendégéjszaka)
– messze elmaradnak a tavalyi év végi 10,6 millió Ft-os bevételtõl, illetve a 44.185 vendégéjsza-
kától. Sajnos a magánszállásadók a lecsökkent vendégforgalom miatt a kurtaxát is egyre
nehezebben fizetik be, nagyon sokan csak õsszel, csak felszólításokra fizetik be az adót. 

Összegezve: A jelenlegi adatok alapján, a szeptember 30-ig befolyt 29 millió bevétel még
év végéig módosulni fog. A bevallott, még be nem fizetett hátralék 0,5 millió Ft; a szeptemberi-
októberi hónapokra még várható vállalati üdülõkbõl, kereskedelmi szálláshelyektõl, magán-
szállásadóktól kb. 2 millió Ft.

A 2004. évi költségvetésbe betervezett 50 millió Ft, valamint a központi költségvetésbe beje-
lentett 35 millió Ft idegenforgalmi bevétel biztos, hogy nem fog teljesülni, 32 millió Ft-nál több
bevétel nem várható; a kurtaxához kapcsolódó, 35 millió Ft-ra megigényelt állami támogatási
igényt október végéig módosítani kell.

Az elmúlt években megváltozott a turizmus és az utazás struktúrája. Sok jót kínál a világ,
úgy kell a turistákat befolyásolni, hogy világos legyen, a sok jó közül miér t válasszák
Magyarországot, miért válasszák Balatonalmádit.

FFEEHHÉÉRR  AABBLLAAKK  KKFFTT
2004. december 31-ig megkötött szerzõdésekre 20% engedményt ad, 

2005. március 31-ig ingyenes tárolással.
Mûanyag nyílászárók több féle színben és formában.

Télikertek.
Ingyenes felmérés, árajánlattal.

Nyílászárók cseréje teljes körû helyreállítással.
Hansági Endre

márka-képviselõ Balatonalmádi
Tel.: 06-30/9972-153, Fax: 06-88/431-745
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JIN - JANG
GYÓGYMASSZÁZS SZALON

Balatonalmádi, Fûzfõi út 75.

Értesítem tisztelt vendégeimet, hogy  egészségi állapotom miatt

rövidített munkaidõben, telefonos bejelentés alapján újra dolgozom.

Szeretettel várom érdeklõdésüket a 06-30-975-8501 -es telefonszámon.

Tisztelettel:   Szlamek Tibor

Balatonalmádi Kertbarátkör
2004. okt. 12. Virágok és gyümölcsök téli tárolása. E.a: Takács Ferenc. A tárolás mód-

jai: aszalás, kompót vagy lekvárkészítés. Egyes gyógynövények is alkalmasak lekvár
készítésére, pl. kökény, csipkebogyó, hamvas szeder. Sok gyógynövényt teának szárítva
tárolhatunk. Az almát és a körtét szeptember 15-ig le kell szedni, mert a kései szedés nem
tárolható. A muskátlikat ültessük át és 6-8 C fokos helyiségben teleltessük, és csak 2-3
hetente öntözzük földnedvesre. A rózsa bírja a hideget, azt inkább az ólmos esõ károsít-
ja. A konyhakerti zöldségeket pincében, homokban tároljuk.

2004. okt. 26. Szõlõ- és gyümölcstelepítésérõl és a talaj elõkészítésérõl tartott
elõadást Mestercsiki Ferenc. 

2004. nov. 09. Borok kezelésérõl tartott elõadást és a kénsav mérésérõl gyakor-
lati bemutatót Söptei Géza és fia, Zsolt. Az idén alacsony volt a cukorfok, amit 3
fokkal javíthatunk. A hordók feltöltésérõl ne felejtkezzünk el. A derítés és kénezés
nagyon fontos. 100 l bor derítéséhez 10 dk. bentonit szükséges. 10 napig pihentetni
kell, utána lefejteni.

2004. nov. 23. A pálinkafõzés új szabályait ismerteti Csalló Jenõ. Az EU-csat-
lakozás után csak saját gyümölcsöt és cefrét lehet kifõzetni. 86 liter 50%-os pálinka
engedélyezett családonként. Gyümölcsöt pálinkafõzés céljára felvásárolni és a
cefrébe cukrot tenni nem szabad. 10 hl-ig a seprõ és a törköly kifõzhetõ. Az erjesztési
hõfok 20-25 C fok. A cefrét védeni kell a levegõtõl és minél elõbb ki kell fõzetni. Jól
kezelt cefrébõl 6-12 l pálinka fõzhetõ ki. A pálinkának négy fokozata van: kisüsti,
ágyas, kisüsti érlelt és ópálinka. A pálinka érlelési idejét 2 évrõl 15 évre növelték.

Fábián József Kertbarátkör
2004. okt. 18. Házi kedvenceink egészségvédelme. E.a: Dr. Tóth László állator-

vos. Házi kedvenceinknek nagyon fontos a gondozásuk, elhelyezésük, etetésük. Az
állatok vírushordozók. Járványos betegségeik: agyvelõgyulladás, veszettség, száj- és
körömfájás, influenza, sertésorbánc, tuberkulózis. Állatainkat vigyük el védõoltás-
ra! A járványos betegségek átterjedhetnek az emberre is.

2004. nov. 08. Az elõadás anyaga és elõadója ugyanaz, mint az Almádi
Kertbarátkörben volt  okt. 12-én.

2004. nov. 13. Márton-napi pincelátogatás Demeter András és Herczeg Sándor
pincéjénél, majd ünnepi vacsora a zánkai vendégek tiszteletére. Utána tánc, zene
kifáradásig.

2004. nov. 20. Katalin-bál volt.
2004. nov. 22. A biogazdálkodás gyakorlatáról és eredményeirõl tartott elõadást

Linczmajer Róbert. A biokertészetnél elsõ feladat a környezetszennyezés megszüntetése.
Ellenálló növényfajtákkal, biológiai növényvédelemmel, megfelelõ tápanyag-után-
pótlással minõségi termékeket állíthatunk elõ. A biotermékek kb. 30%-kal kevesebbet
teremnek, de egészséges terményt kapunk. A kártevõk ellen természetes hatóanyagokkal
védekezhetünk. Egy ilyen módszer abból áll, hogy kedvezõ hatású szomszéd növények-
bõl vegyes kultúra-tervet állítunk össze. Biogazdálkodásban célszerû alginit talajjavítót
használni. A biokertészetben csak kéntartalmú vegyszert alkalmaznak. Õsszel a fák
törzsét le kell meszelni. A metszõ szerszámokat hipóval kell fertõtleníteni.

A két kertbarát kör nevében Durst László

Szépségverseny a Pannóniában
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, így szól a kanti esztétika egyik alapelve. Nehéz

és elgondolkodtató meghatározás ez, de igaz. A valódi szépség azonban minden-
kinek mást jelent. 

A Miss Alpok Adria Szépségverseny regionális elõdöntõjét idén Balatonal-
mádiban tartották, a szervezés megtisztelõ jogát a Pannónia kapta. Alig két hét alatt
történt mindez, s nem sikerült volna, ha nincs az a sok segítõ, támogató és barát,
aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 

November 20-án, szombaton este 13, egyáltalán nem babonás lány lépett a
kifutóra, hétköznapi ruhában, fürdõruhában, majd estélyiben igyekeztek meg-
gyõzni a zsûrit arról, hogy õk a legszebbek. Közülük 5-en jutottak tovább a
budapesti országos döntõbe, a legszebbek pedig decemberben Horvátországban
méretik meg adottságaikat a nemzetközi versenyen. 

A szervezõk számára külön öröm volt, hogy helyi indulókból sem volt hiány. A két
almádi és egy fûzfõi hölgy közül kerül ki a legszebb almádi (Gulyás Lilla), a legbá-
josabb (Bognár Tímea) és a legszebb hajkoronával büszkélkedõ lány (Schmidt Edina).

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazt a segítséget, melyet a rendezvény sikeréhez
kapott az intézmény, s ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 2005-ben ismét Almádi
adhasson otthont a Miss Alpok-Adria Szépségverseny regionális elõdöntõjének. 

A rendezvény fõvédnöke Pandur Ferenc, városunk polgármestere volt, fõ támo-
gatónk a veszprémi Reider Optika Kft, a Polaroid napszemüvegek forgalmazója.
A helyszín gyönyörû virágdekorációit a Clívia Virágbolt, Lovasné Ági biztosította,
a lányok szépségének kiemelésében pedig Kustos László, fodrász és Somodi
Brigitta és Farkas Tünde kozmetikusok közremûködtek. A rendezvény gasztronó-
miai támogatója a Prosit 2002 Kft, a Zóna Étterem és a Piazza Kávézó üzemeltetõ-
je volt, míg a dekoratõri feladatokat a Dekart Design Stúdió képviseletében Heilig
András látta el. A verseny hangulatát megadó fényeket a KE-DISZ Kkt-nak, Petrik
Jánosnak köszönjük. Ajándékokkal és további támogatással a következõ szervezetek
járultak hozzá a verseny sikeréhez: Almádiért Közalapítvány, Baksai Autósiskola,
Baksai Gábor - Balatonalmádi, Kardos Anikó – kozmetikai termékek, Kiss László
– takarító kisiparos, Balatonalmádi, Kutics Balázs, Porció Étterem – Balatonalmádi,
Európa West Üzletház – Balatonalmádi, Németh Zsolt, Magyar Marathon Klub,
elnöke, a balatonalmádi Wellness Hotel vezetõje, Nyúl Csabáné – Rövidáru, fehér-
nemû üzlet – Balatonalmádi, OMIKRON DOKK Kft. Felsõörs, Polyák Sándor
CBA-Polyák Center – Balatonalmádi, Shönig Cukrászda és Kávéház – Veszprém,
Szebényi Éva, fotós – Balatonalmádi, Tamás Béla karosszéria javítás-fényezés,
standox technológiával – Balatonalmádi

Segítségüket még egyszer köszönjük, s találkozzunk jövõre is a Miss Alpok
Adria Szépségversenyen, Balatonalmádiban! Vincze Eszter

Immár ötödik éve esemény Almádi teniszéletében a Bíró János mesteredzõ
emlékére rendezett utánpótlást nevelõ teniszverseny. Erre az alkalomra azért is
készült nagy igyekezettel a Csipet-Csapat, mert kerek számhoz érkeztünk. 50.
alkalommal kerültek kiosztásra a helyezetteknek az érmek és a kupák. Amíg
lehetõségünk volt a Váci iskola, illetve a Tenisz Klub pályáin lebonyolítani ren-
dezvényeinket, megyei és országos méretûek voltak. Mostanában „csak” az Öreg-
hegyi Tenisziskola tagjai a résztvevõk.

Mottónk ma is „...Csak jó kedvébõl is Vitéz próbálni indul...” Célunk: minél több
fiatallal (idõssel) megszerettetni az udvariasságra, sportszerû életre nevelõ „fehér”
sportot, hogy a rátermettebbek legyenek Almádi teniszéletének utánpótlás csapata.

Az Öreghegyi Tenisziskola növendékei büszkék elõdeikre; a többszörös megye-
bajnokokra, (Kovács Lajos, Hitter Csaba) és a helyezettekre (ifj. Varga László,
Szentpéteri Zoltán). Reméljük, hogy a mostani teniszcsemeték között lesz majd
újabb megyebajnok. (Vagy talán még több is...?) Az eredményhirdetésen szülõk is
megjelentek, amikor is megemlékeztünk 1849, valamint 1956 vértanúiról.

Eredmények: A felmérõ versenyen arany fokozatot ért el Varga Nikolett, Tira
Klaudia, Tóth János és Tóth Máté. A kezdõk versenyét Kovács Botond nyerte. Második
Szekeres Dávid, a harmadik Budy András lett. Köszönetet mondok Budy Csaba tanár
úrnak a maradandó emléket biztosító oklevél megszerkesztéséért, elkészítéséért.

Varga Laci bácsi

ÖREGHEGYI TENISZ MORZSÁK …

Köszönet az egy százalékért!
A Balatonalmádi Herkules Sportegyesület köszönetet mond mindazoknak,

akik adójuk 1%-ával támogatták tevékenységét. A 2003. évben befolyt
200.043.-Ft-ot szabadidõsport rendezvények pályázati önrészének biztosítására
fordítottuk. Támogatásukra a jövõben is számítunk.

Nyugdíjas Pedagógus Klub programjai
December 09. (csütörtök) 15 óra: Mikulás délután
December 16. (csütörtök) 15 óra: Karácsonyi elõzetes, uzsonna, beszélgetés.
2005. január 06. (csütörtök) 15 óra: Tagdíjbefizetés, az éves program tervezése.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel látunk!
A vezetõség nevében: Fürtösné Erzsi, ny. tanító
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Decemberi program
December 17-én, pénteken 17 órai kezdettel a Kósa György Zeneiskola felsõ-
tagozatos növendékeinek karácsonyi hangversenye lesz, amelyre felhívom
Tagjaink szíves figyelmét.
Itt köszönöm meg a CBA Áruház, a Kósa György Zeneiskola, a Magyar-Angol
Kéttannyelvû Gimnázium, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
valamint az Új Almádi Újság egész évi szíves támogatását.
Minden kedves Tagtársamnak kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánok!

Láng Miklós

TÜZÉPPIEDL
ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS

Felvételt hirdet szakképzett bolti eladói állásra, 
- építõanyag kereskedelmi,

- festék-kereskedelmi területre.
Festõk (nyugdíjas is) jelentkezését is elfogadjuk.

Jelentkezés: írásos pályázatban december 15-ig.
Balatonalmádi, Álmos u. 2.
A HUFBAU csoport tagja

A 2004. évi kistérségi kispályás labdarúgó bajnokság õszi eredményei
Trükkösök – Amaretto  2:2 - Gól: Oláh T., Ács ill. Darnói 2
Turbó Csigák – Zánka borozó  1:5 - Gól: Szántó Cs. ill. Kovács 3, Sóber, Halmai
Mollégák –Trükkösök  3:4 - Kocsárdi, Vékony, Nagy A. ill. Kiss 2, Keller 2
Amaretto – Turbó Csigák  4:5 - Gól: Márton 2, Varga, Darnói ill. Szántó Cs. 4, Szalai
Mollégák – Turbó Csigák  0:7 - Gól: Slavecz 3, Takács 2, Polgár, Szántó
Amaretto – Zánka borozó  7:1 - Gól: Darnói 3, Varga 2, Kocsis 2 ill. Limperger
Amaretto – Mollégák  3:4- Gól: Obermajer, Varga, Szabó ill. Szónyi 3, Hattaej
Zánka borozó – Trükkösök  4:2 - Gól: Kovka, Halmai, Varga, Répási ill. Kovka (öngól), Kiss
Zánka borozó – Mollégák 3:0 - Gól: Kovács 3
Trükkösök – Turbó Csigák 3:1 - Gól: Oláh T. 2, Kiss ill. Takács
A Fûzfõi Sasok mérkõzéseit a csapat ki nem állása miatt 3-0 gólkülönbséggel az ellen-
fél javára írtuk.
A bajnokság végeredménye:
1. Amaretto 10 6 1 3 42-23 19
2. Trükkösök 10 5 1 4 24-20 16
3. Turbó Csigák 10 5 1 4 26-23 16
4. Zánka borozó 10 5 1 4 30-31 16
5. Fûzfõi Sasok 10 3 - 7 13-25 9
6. Mollégák 10 3 - 7 22-41 9
Góllövõlista:
19 gólos: Darnói (Amaretto) - 10 gólos: Szántó (Turbó Csigák) - 9 gólos: Kovács (Zánka
borozó) - 7 gólos: Takács (Turbó Csigák) - 6 gólos: Kalocsa (Amaretto), Kiss
(Trükkösök). Az eredményhirdetésre és a díjátadásra a tavaszi elsõ forduló elõtt kerül sor.

2005. évi Balatonalmádi falinaptár
kapható

a Tourinform irodában, és a Pannónia Könyv-
tárban (Városház tér 4.), a Balatontourist almádi
irodájában (Petõfi S. u. 6.), a BORA fotóban (Baross
G. u. 48.), az Ági Papír-Írószer és Nyomtatvány-
boltban (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)

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2004. decemberi-2005. január eleji programja

December 08-án: Vezetõségi ülés 16 órától, Klubnap 17 órától, Táncpróba 18 órától
December 15-én: zenés Karácsonyi ünnepség vacsorával, 16 órától
December 31-én: Szilveszteri bál 19 órától, Zártkörû rendezvény. Csak meghívóval.
Érd. a Berényi Mûvelõdési házban.
2005. január 05-én: Klubnap 16 órától, Kártya, sakk stb.
Január 12-én: Klubnap 16 órától, Eggenfeldeni program vetítése. Boros Gyula, elnök

Értesítjük Balatonalmádi, Balatonfüzfõ, Alsóörs, Felsõörs, Lovas, Szentkirályszabadja,
Balatonvilágos, Balatonkenese, Balatonfõkajár, Csajág, Küngös települések lakósságát, hogy
az e helységben lakók számára területi ellátási kötelezettséggel

mûködõ nõgyógyászati szakrendelés (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.)
2004. december 1-jétõl ú j r a i n d u l .

R e n d e l é s :
Hétfõ: 9.00-14:00: Dr. Pinteritus Zsuzsanna, szülész-nõgyógyász anaesthesiologus szakorvos
Szerda: 9:00-14:00: Dr. Stark Gábor, szülész-nõgyógyász Adjunktus
Péntek: 9:00-14:00: Dr. Németh Zsolt, szülész-nõgyógyász, klinikai onkológus, adjunktus




