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ALMÁDI R ÉGI ÉPÜLETEI
Kánya-Villa

Almádi századforduló 
környékén épült épületei 
közül ez a villa abba a cso
portba tartozik, amelyek egy 
szőlőben, önállóan épültek 
és nem a régi pince-présház 
fejlődött nyaralóvá, akár 
többszöri átépítéssel. Az 
épület a címben szerepelő 
néven ismert Almádiban, 
holott alig több mint tíz évig 
volt Kánya Kálmán a tulaj
donosa.

A terület az 1858. évi 
kataszteri felmérés adatai 
szerint László István 
veszprémi lakosé volt, 
„szőlő pincével a berényi 
dűlőben” birtokállási meg
határozással, 1 katasztrális 
hold 278 négyszögöl terület
tel. Érdekesség, hogy az ere
deti Országos Levéltárban 
őrzött iraton Veszprém 
helységnév át van javítva 
Almádira.

Szentkirályszabadja te
lekkönyvi adatai már a 
terület 1 kh 1382 négyszögöl 
nagyságban és Gyivis János 
tulajdonában levőnek rög
zítik. Ugyanezen adatokkal 
került át az 1882. augusztus 
27-én felfektetett, önálló 
Almádi telekkönyvbe. 1883. 
március 22-től új tulaj
donosa van a birtoknak

Huszár János és neje Rótfi
scher Etelka veszprémi 
lakosok személyében, majd 
1893. április 25-től az egész 
terület gyerekeik öröksége 
lett. Időközben terület
kiigazítás folytán -  1890.

október 5-i bejegyzés -  a 
birtok nagysága 1 kh 818 
ölre növekedett.

1895. február 8-i be
jegyzés szerint dr. Rada 
István -  aki egyébként 
veszprémi kanonok volt -  
1500,- Ft-ért megvásárolta a 
birtok egy részét, 1382 
négyszögöl nagyságban. Dr. 
Rada nyaralót építtetett 
magának a birtokon, ame
lyik „szőlő pincével a Köves

dűlőben birtokállási meg
nevezéssel szerepel a nevére 
nyitott új telekkönyvi betét
ben. Az építés ideje pon
tosan nem ismert, de egy 
1905-ben kiadott képes le
velezőlapon már megjelent a

képe. Érdekes módon a 
telekkönyvbe valamilyen ok 
miatt nem került bevezetésre 
az építés ténye.

1919. április 5-én dr. Rada 
István eladta 110.000,- 
koronáért a nyaralóját 
Bagoly Béla és neje, Angyal 
Etel budapesti lakosoknak 
úgy, hogy 50.000,- korona 
zálogjog megmaradt a 
nevén. Nyilvánvalóan csak 
később került sor a vételár

teljes kiegyenlítésére, amit a 
teherlapi törlés igazol. A 
következő tulajdonos Mód 
Lajos építész és neje Primus 
Mária budapesti lakosok 
voltak, 8.000.000,- korona 
vételár ellenében. Végül 
1936-ban vásárolta meg a 
villát és az akkor már csak 
768 négyszögöles telket 
Kánya Kálmán nyug. kül
ügyminiszter -  aki néhány 
évvel később Almádi 
díszpolgára lett -  nyaraló 
céljára. 1952-ben a villa 
államosításra került, jelenleg 
óvoda működik benne, ami 
megfelelő használatot jelent.

A század elején szokás 
volt a saját villát képes le
velezőlapon megjelentetni a 
tulajdonos megnevezésével, 
aki aztán a lapot saját le
velezésekor alkalomszerűen 
használta. Ilyen volt a dr. 
Rada villáról készült lap is, 
ami illusztrálja az ismer
tetést.

Az épület mai állapota 
nem sokban különbözik az 
eredetitől, bár a hozzá tar
tozó telek időközben kisebb 
lett, és a terasz egy részét 
zárttá építették át. Meg
fontolás tárgya lehet a helyi 
védelem alá helyezése.

Schildmayer Ferenc

Látkép az egykori Lujza-lak tornyából 1904 körül

1905-ben kiadott látkép a villáról A villa képe a kert felől 1910 körül



Magyarország -  „más” szemmel II.
Egy nemzet utazási szokásait, 

motivációit megismerni és 
megérteni akkor tudjuk igazán, ha 
bepillantást nyerünk az emberek 
mindennapjaiba, életvitelükbe. 
Ahhoz, hogy ez nekünk, ösztöndí
jasoknak sikerüljön, a 9 hónap 
alatt olyan családoknál helyeztek 
el két másik magyar társammal, 
amelyeknél a családfő az ösz
töndíjat adó cég munkatársa. Így 
első naptól kezdve bekerültünk 
egy családba, élvezve ennek min
den előnyét és hátrányát.

Megtapasztalhattuk például a 
magyar és a német konyhamű
vészet közötti különbséget, amely 
igen jelentős. A német gasztro
nómiai „csodáknak” nem az 
igénytelenség az oka, hanem a né
met háziasszonyok -  tisztelet a 
kivételnek -  egyszerűen sajnálják 
a konyhában töltött időt. Ezért 
utazik nagyon sok német család 
előszeretettel olyan országokba, 
amelynek jó a konyhája. Így pl. 
Franciaországba, Olaszországba 
és Magyarországra is. A francia 
konyhával ellentétben a mi kony
hánkat nehéznek és fűszeresnek 
tartják. Ebben van igazság, de 
nagyon sok vendéglátóhelyen már 
túlzásokba is esnek: azt hiszik, 
egy halászlé akkor igazán magya
ros, ha nem érezni az ízét az erős
paprikától és ujjnyi vastag zsír
réteg borítja.

Hozzánk hasonlóan, a németek 
is szívesen fogyasztanak bort -  
annak ellenére, hogy tipikusan 
sörivó nemzetnek tartják őket. 
Nagyon kedvelik a magyar 
borokat, amelyek nemcsak jó 
minőségűek, hanem lényegesen

kedvezőbb árúak is, mint a német 
vagy francia borok. (Persze csak 
ha Magyarországon vásárolja az 
ember.) A gasztronómia területén 
tehát viszonylag még mindig 
vonzóak vagyunk, és igyekeznünk 
kell, hogy azok is maradjunk. Bár
milyen változás akár a minőség, 
akár az ár rovására elegendő ah
hoz, hogy az egyre kevesebb ide
látogató turistát is elriassza. Saj
nos, már sok német turista rendel
kezik „elegendő tapasztalattal” ah
hoz, hogy más úticélt válasszon 
magának.

Más pozitív tulajdonságainkat is 
még gyakrabban kellene bevet
nünk: ez pedig a közvetlenség, 
vidámság, vendégszeretet. Ahogy 
a németekre gyakran mondják: 
hűvösek, tartózkodóak, Magyar- 
országot a külföldi turisták legál
talánosabban a szívélyességgel 
illetik. Nem véletlenül lett a ‘96 
Magyarország millecentenáriumi 
rendezvénysorozat meghatározó 
gondolata is ez: „barátságos 
nemzet, barátságos emberek”.

Ez tehát néhány azok közül a 
vonzerők közül, amelyek miatt 
sokan úticélul választanak ben
nünket. És hogy miért utaznak 
hozzánk mégis egyre kevesebben? 
Gyakran feltettem magamnak ezt 
a kérdést a 3 hónapos utazási iro
dai munkám során. A válasz akkor 
kezdett igazán körvonalazódni, 
amikor a német turisták fejével 
próbáltam gondolkodni. A kép tel
jességéhez hozzátartozik, hogy a 
németek olyan szinten „űzik” a 
turizmust, amely számunkra -  
egyelőre még -  ismeretlen. Ezt 
nyilván azért tehetik, mert az

utazni vágyók anyagi keretei 
lehetővé teszik. Köztudott, hogy a 
németek sokat utaznak és ezt 
igyekeznek is minél jobban ki
használni az utazásszervezők, 
utazásközvetítők. A német utazási 
irodákban nemcsak az irodát 
működtető cég útjait lehet le
foglalni, hanem még számos más 
iroda katalógusából is választhat 
az utas. (Már Magyarországon is 
egyre több iroda dolgozik ezzel a 
módszerrel.)

A Deutsches Reisebüro 250 
irodájában például kb. 15 uta
zásszervező mintegy 120 kataló
gusából kínálnak minden igényt 
kielégítő szolgáltatásokat. Az 
úticél kiválasztásánál a vendégek 
elé táruló kínálat olyan hatalmas, 
hogy Magyarországot szinte észre 
sem lehet venni. Nagyon kedvelt 
úticél Amerika, amely területénél 
fogva számtalan lehetőséget kínál 
bármely évszakban, és évről-évre 
kedvezőbb áron.

Egy átlagos német család 
megengedheti magának, hogy 
évente legalább kétszer elutazzon, 
a rövidebb síutakat nem számolva. 
A közeli -  Európán belüli -  úti
céloknál egyre inkább megfigyel
hető, hogy az emberek nem for
dulnak utazási irodához. Mivel 
autóval utaznak, csak a szállásra 
van szükségük, és egyre szíve
sebben foglalják ezt közvetlenül 
vagy az ismerősök által ajánlott 
címen. Így a zsebükben marad az 
utazási irodák nem csekély 
összegű jutaléka.

Már nem „divat” januárban 
lefoglalni a nyaralóházakat, ugya
nis nagyon sokan csak indulás

előtt két héttel döntik el azt is, 
hogy egyáltalán melyik országba 
utaznak. Ezért válik egyre 
nehezebbé itt a Balatonnál is a 
foglalások alapján megjósolni, 
milyen vendégforgalom várható a 
szezonra.

Aki nem keres fel utazási irodát 
és ismerősétől sem kapott ajánla
tot, szívesen fordul információért 
a célország Németországban lévő 
idegenforgalmi képviseletéhez 
vagy a külföldi város idegenfor
galmi irodájához. Itt ingyenes pro
pagandaanyaghoz, szálláskataló
gushoz juthat és hasznos taná
csokat is kaphat. Magyarország 
egyetlen német idegenforgalmi 
képviseletén, Frankfurtban volt 
szerencsém egy héten keresztül 
válaszolni a telefonon és szemé
lyesen feltett kérdésekre. Szá
momra is meglepő volt, mennyien 
érdeklődnek még mindig hazánk 
iránt. Míg a képviseleten az egy 
hét alatt közel 200 érdeklődőt 
tájékoztattam, az utazási irodában 
eltöltött 3 hónap alatt ez a szám 
mindössze 3 volt.

Sokan szükségtelennek tartják 
az ilyenfajta, közvetlen nyereséget 
nem hozó tevékenységet, mond
ván túl sokba kerül és az ered
ményessége sem mérhető. Az 
információadásból tényleg nem 
folyik be pénz, de a megfelelő 
tájékoztatás és a kínálat bemu
tatása elengedhetetlenül szük
séges. Ez teszi ugyanis lehetővé, 
hogy egyáltalán megadjuk a német 
és más turistáknak a választás 
lehetőségét. Amihez már az élet 
minden területén hozzászoktak.

Lang Brigitta

Tudós nyelvész feleségeként
L ő r i n c z e  L a j o s n é  v á l a s z a i

Lapunk és a Napló annak idején részletesen beszámolt róla, hogy a 
tudós professzor születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett 
almádi emlékünnepségen dr. Grétsy tanár úr meleg hangon méltatta 
Lőrincze Lajos nyelvművelő munkásságát. A tágabb értelemben vett 
szülőföld ünnepségének bevezető előadása több oldalról megvilágította 
Lőrincze emberi arcát, néhány pályázat pedig teljes egészében ebből a 
célból íródott, s ezekből részletek hangzottak el a helyi megemlékezésen. 
Ezt követően -  főként fiatalok -  kérdéseket intéztek a tudós nyelvész 
özvegyéhez, aki nagy pedagógiai érzékkel, fáradhatatlanul vála
szolgatott. Így még teljesebb kép és követhető út tárult a hallgatóság elé.

Az első kérdés az iránt érdeklődött, hogy milyen kihívást jelentett a 
nagy hírű nyelvész feleségének lenni. Erzsébet asszony elmondta, hogy 
mindketten elkötelezettjei voltak egy-egy tudományágnak. A férj 
nyelvészként, ő pedig történészként munkálkodott. Talán az se véletlen, 
hogy levéltári kutatómunka alkalmával ismerkedtek meg. Más kérdésre 
a válasz: kevés szabad idejükben óvakodtak külön ismereteik többletével 
terhelni egymást. Két gyermekük született, és célszerű munkamegosztás
ban Péter fiuk tudományos intézetekkel, Zsuzsa lányuk művészeti 
körökkel, az özvegy pedig főként iskolákkal ápol kapcsolatot.

A tudósok régióit ugyancsak megkísértő szakmai féltékenység felől 
tudakozódott egy újabb kérdés. A válaszban arról értesültünk, hogy ez az 
emberi gyengeség Lőrinczét nem érintette meg. Irigykedésekre nem

figyelt, igyekezett mindenkihez barátságos hangon közeledni. A feléje 
irányuló vádat legtöbbször tisztelői oszlatták el.

-  A természetességet Lőrincze Lajos a szentgáli családjától, illetve 
neveltetésének manipulációktól, hamis pózoktól mentes környezetéből 
örökölte -  hangzott egy újabb felelet. Azzal folytatódott a sor, hogy az 
úgyszintén pápai indíttatású és országosan ismert nyelvésszel, dr. Rácz 
Endrével külön barátságot ápolt a fővárosban, hisz annak testvérbátyjá
val, dr. Rácz Istvánnal, aki több évtizeden át a Petőfi gimnázium igaz
gatóhelyetteseként tevékenykedett, kisiskolásként osztálytársak voltak a 
diákváros kollégiumában.

Megtudtuk, hogy professzor úr szakmai érdeklődését semmiképp se 
kívánta korlátozni a hitvestárs, ezért a külföldi kutatóutakra nem kísérte 
el férjét. Egyik válasz kitért rá, hogy ritkán pihent a nyelvész. Élményt 
jelentett számára a kaszálás a szabadi nyaralóban, s elmélyedéseit ter
mészeti sétákkal igyekezett kipihenni Mátraházán, Szigligeten, másutt. 
Feszültségoldó alkalmak egyébiránt ritkán jutottak osztályrészül nép
szerű tudósunknak.

Lőrincze Lajos pihenőóráiban sem engedett meg magának nyelvi 
lezserséget. Pontosabban: a családi asztal körül se vétett nyelvünk 
törvényei ellen. Ugyanakkor hivalkodással sohasem gyomlálta mások 
hibáit se otthon, se baráti társaságban. A kedves szavú emlékezőtől végül 
azt hallottuk, hogy külön áldozataiért felemelő örömökkel kárpótolta őt 
az élet. Márkus Zoltán



Néhány sor 

a 64. hónapról 
a Városházán

1996. február

FELHÍVÁS TELEFONRA

Hosszú vajúdás után elérhető 
közelségbe került a telefon- 
hálózat nagyarányú, a jövő 
század igényeit is kielégítő 
fejlesztése.

Néhány napja a Bakonytel elég 
rossz módszerrel, nem névre és 
címre szólóan, hanem szórólap
ként terjeszt a városban egy 
„Nyilatkozatot” és egy „Tisztelt 
Asszonyom/Uram” megszólítású 
levelet (ld. 4. old.). Akihez nem 
jutott el, kérem fáradjon be a 
Városháza portájára, ott kapható, 
helyben kitölthető és egy urnába 
bedobható. Március végéig lehet
séges!

A „Nyilatkozat” 1. pontja 
szerint akinek már van telefonja, 
igényelhet további vonala(ka)t 
kiépíteni a háza faláig ingyen. 
Aki már igényelt, és befizetett, 
vagy most igényel, a megfelelő 
kockát ikszelje be. A 2. pont 
szerint ingyen létesíttethet vo
nalat az is, aki csak később ter
vez készüléket vásárolni. Az 1. 
és 2. pont bármelyik kockájának 
bejelölése egyúttal azt is jelenti, 
hogy beengedjük a tel
künkre/lakásunkba az építőket és 
szerelőket. A 3. pontot nem 
érdemes választani, hiszen min
den ingatlan értéke nő, ha bele
kerül a telefonvonal, ráadásul 
ingyen.

Közös érdekünk, hogy minél 
többen jelentkezzünk. Annál 
gyorsabban és nagyobb erővel 
kezdi meg a Bakonytel a munkát. 
Ahol műszakilag csak lehet
séges, a föld alatt fektetik le a 
rézvezetékeket 80 cm mélység
ben. Ehhez persze fel kell ásni 
minden utcát és kertet, ám 
megéri elviselni a kellemetlen
séget. A Bakonytel ez évben 
döntő többségünknek telefont 
ígér. Reméljük, hogy ezúttal 
betartja ígéretét.

Balatonalmádi-Öreghegy,

1996. március 1.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Az UT I és a Bakonytel Rt. örömmel értesíti, hogy megkezdi a terület 
telefonhálózatának nagyarányú fejlesztését. Feltétlenül szükséges, 
hogy a mellékelt nyilatkozatot a hátoldalon található átmutató 
szerint kitöltse és visszajuttassa hozzánk.

Jelenleg az Ön számára mind az előfizetői leágazás, mind pedig a 
belső vezeték kiépítése díjtalan.

Tájékoztatjuk azokat, akik eddig telefonlétesitésért még nem fizettek 
az önkormányzatoknak, hogy a belépési díj:

30.000.- Ft+ÁFA magán előfizetőknek
90.000.- Ft+ÁFA közöleteknek.

Amennyiben a nyilatkozatot nem juttatja időben vissza, akkor 
jövőbeli telefonigényének kielégítése jelentős késedelemmel járhat.

Arra kérjük, hogy a nyilatkozatot 10 napon belül juttassa vissza a 
helyi Önkormányzati Hivatalba.

M egértését és együttműködését előre is köszönjük.

ügyvezető igazgató
UTI Bakonytel Rt.

Február 15-én rendkívüli kép
viselőtestületi ülésen még egyszer
-  s amint az ülés végére kiderült -  
szerencsére ez ügyben utoljára 
asztalhoz ültek a „szembenálló” 
felek, nevezetesen: a képviselők 
és a háziorvosok. Lapunkban ko
rábban megjelent rövid tudósítá
sokból ismert az olvasó előtt, hogy 
az önkormányzat a háziorvosokkal 
1993-ban megkötött finanszíro
zási szerződések felülvizsgálatát 
határozta el, megbízva dr. He
gedüs Tamás jegyzőt, hogy 
együttműködve az orvosok jogi 
képviselőivel, dolgozza ki az új 
szerződések tervezetét. A mó
dosítás lényege: a kettős finan
szírozási rendszer fokozatos 
megszüntetése. Végül is mindkét 
fél engedett, s a kölcsönös komp
romisszumok alapján az új 
szerződések aláírásra kerültek.

❖

A képviselőtestület február 29-i 
rendes ülésén dr. Kerényi László 
polgármester -  a megszokott 
módon -  jelentést tett a lejárt 
határozatok végrehajtásáról, és 
beszámolt az ülésig eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. Beszá
molt arról, hogy az önkormányzat 
1996. évi költségvetésének 
előkészítése az utolsó szakaszba 
jutott és azt március 14-én terjeszti 
a tesület elé.

A városi gáz- és csatornafej
lesztés ügyében szinte hetente tár
gyaltak Várpalotán a japán hitel 
folyósítása ügyében, ha lassan is, 
de tisztázódnak az ügyben a vitás 
kérdések.

Nem kis büszkeséggel tájékoz
tatta a testületet arról, hogy az 
immáron hagyományos Balatoni 
Városok Találkozóján sportolóink

tekében első, asztaliteniszben 
pedig második helyezést értek el.

Első napirendi pontként tárgyal
ta a képviselőtestület a pol
gármester előterjesztésében a vá
rosi telefonfejlesztés helyzetét, 
melynek kapcsán köszöntötte 
Thomas Fletcher urat, az UTI 
Bakonytel Rt. amerikai ügyvezető 
igazgatóját és munkatársait. Az 
előterjesztés tájékoztatást adott a 
„telefonügyben” 1993. óta történ
tekről. Városunk ekkor csatlako
zott a térség telefonfejlesztésének 
előmozdítását szolgáló, önkor
mányzatok által létrehozott befek
tető társasághoz, majd később -  
külföldi szakmai befektetők 
bevonásával -  megalakította a 
Bakonytel Rt-t. Az 1994-ben kiírt 
koncessziós pályázatot ezen tár
saság nyerte el, de -  különböző 
procedúrák miatt -  csak 1995. II. 
1-én vehette át a szolgáltatást a 
MATÁV Rt.-től. Az első ünnepé
lyes „kapavágásra” 1995. novem
ber 1-én került sor. A hálózat 
kiépítéséről az ALCATEL Kft. ez 
év február 13-án adott tájékoz
tatást a társaság tagjai részére. 
Városunkban a posta épületében 
kerül kialakításra a digitális, 9500 
vonal kapacitású telefonközpont, 
várhatóan április hónap végéig. 
Innen kiindulva a kábeleket az út 
két szélén fektetik párhuzamosan, 
az út alatti átfúrások csökkentése 
érdekében. Az építéshez a mun
kaárkok rövid időre lesznek csak 
nyitva, betemetésük folyamatosan 
történik. A megjelölt befejezési 
határidő 1996. december 31-e. 
Balatonalmádiban a társaság 
jelenleg 750 befizetést tart nyil
ván. A megkötött szerződések 
alapján -  tekintettel arra, hogy a 
beruházás a már fentebb említett 

okok miatt csúszik
-  az igénylőket 
20% kötbér illeti 
meg, melynek kifi
zetése a társaságot 
terheli. Az előter
jesztés vitája során 
a polgármester és a 
képviselők részéről 
több kritkai meg
jegyzés, észrevétel 
hangzott el a tár
saság felé. Thomas 
Fletcher úr meg
köszönte az észre
vételeket, javasla
tokat és elfogadta a 
kritikát is. Elnézést

kért a telefonra váróktól, egyúttal 
ígéretet tett arra -  remélve, hogy a 
számos akadályozó tényezőn már 
átjutottak - , most már a terveknek 
megfelelően, komoly intenzitással 
folyhat a hálózat kiépítése. (Itt 
jegyzem meg, hogy a telefontémá
val lapunkban a polgármester úr is 
foglalkozik.)

Ugyancsak a polgármester 
előterjesztésében hallgatott meg 
tájékoztatót a képviselőtestület a 
városi gáz- és csatornafejlesztés 
tavalyi megvalósulásáról és idei 
terveiről. Ismert, hogy a tervezett 
5 szakaszból a múlt évben 3 meg
valósult, a további két ütem befe
jezésére pedig augusztus 31-ig 
vállalt kötelezettséget az önkor
mányzat. (Kisberényi u. és 
Veszprémi u. környéke, valamint a 
Tisztviselőtelep.) A beruházás 
fedezetéül szolgál a Központi 
Környezetvédelmi Alapból kapott 
támogatás és a japán hitel.

A tervek már elkészültek, a ha
tósági engedélyek kiadását azon
ban szolgalmi jogi problémák hát
ráltatják. Várhatóan azonban a 
nyári idegenforgalmi szezonra el
készül mindkét szakasz. A gáz
építés további vörösberényi szaka
szai, valamint Káptalanfüred és az 
Öreghegy részbeni gázellátására 
vonatkozó tervezési munkálatok 
folyamatban vannak. Ha a szük
séges engedélyeket sikerül időben 
megszerezni, a kivitelezés ez év 
őszén Vörösberényben tovább 
folytatódik. A csatornahálózat ter
veinek aktualizálása gőzerővel 
folyik, idén március 14-ig 
elkészül, s ennek alapján 1997-re 
az önkormányzat a céltámogatási 
igényét is be tudja jelenteni. A 
céltámogatás mellett itt is fedezet 
a japán hitel, optimális esetben 
ugyancsak ez év őszén elkezdőd
het a kivitelezés (Vörösberény, 
K.füred, Öreghegy) de az 1997. év 
tavaszi kezdés a valószínűbb.

Az előző két napirendi pont 
témájánál nem kevésbé fontos be
számoló következett a budatavai 
távfűtési rendszer jelenlegi hely
zetéről és várható jövőjéről. Őri 
István, az Almádi Kommunális 
Kft. ügyvezető igazgatója előter
jesztése mellett a társaság fel
ügyelő bizottsága, valamint az ön- 
kormányzat gazdasági bizottsága 
is írásban fejtette ki a témával 
kapcsolatos megállapításait. A 
távfűtőművi szolgáltatás árbevé
tele 1995. évben valószínűleg



nullszaldó körül teljesül. Ugyan
akkor a lakásoknak a rendszerről 
történő folyamatos leválása és 
egyedi fűtési módra történő átál
lása miatt, továbbá a gimnázium, 
mint legnagyobb fogyasztó 
esetleges leválása következtében a 
szolgáltatás jelentős mértékben 
veszteségessé válhat, ami 
megkérdőjelezheti jövőbeni sor
sát. A képviselőtestület határoza
tában feladatául adta a társaság 
ügyvezetésének, vizsgálja meg, 
milyen további leválási igény 
várható, illetve a fűtést továbbra is 
igénybevevőknek milyen elvárá
sai vannak a szolgáltatással kap
csolatban. Felkérte egyúttal a fel
ügyelő bizottságot, hogy az Almá
di Kommunális Kft. fűtési és 
egyéb tevékenységei szétválasz
tásának lehetőségét, feltételeit 
vizsgálja meg és a társaság 
ügyvezetésével együttesen annak 
eredményét terjesszék be a gaz
dasági bizottság áprilisi ülésére.

Az aktualitások között tárgyalta 
a képviselőtestület a Magyar- 
Angol Tannyelvű Gimnázium 
jövőbeni fenntartásának helyzetét. 
A testület -  figyelembevéve az 
iskolaügyi, művelődési és sportbi
zottság, valamint a pénzügyi 
bizottság javaslatát -  úgy döntött, 
hogy a gimnázium fenntartói jogát
1995. január 1-i hatállyal 1999. 
június 30-ig a Veszprém megyei 
Önkormányzatnak (a jelenleg is 
fenntartónak) adja át külön megál
lapodás alapján.

Ugyancsak régi és közlekedés- 
biztonsági szempontból akut prob
lémát igyekezett a testület or
vosolni -  legalábbis enyhíteni -  a 
FÓRUM-csomópont átépítése 
kapcsán. Mint korábban is je
leztem, az erre vonatkozó tervek 
elkészültek, az átépítés várható 
költsége 8 millió forint, ebből út
alapi pályázat alapján max. 3,5 
millió forint nyerhető el, melyre 
az önkormányzat benyújtja már
cius hónapban pályázatát. A fenn
maradó költségeket az ez évi költ
ségvetési tervben kell biztosítani. 
A kivitelezés -  sikeres pályázat 
esetén -  ősszel elkezdődhet.

Ezt követően Schildmayer Fe
renc alporgármester előterjesz
tésében került sor a Balatoni 
Üdülőkörzet Regionális Rende
zési Tervének (BRRT) vélemé
nyezésére. A Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium 
kormányelőterjesztést készített a 
BRRT-felülvizsgálat eredményé
ről és azt tájékoztatásul és vé
leményezésre az önrkormányzat
nak megküldte. Az előterjesztés

megállapítja, hogy a 16 évvel 
ezelőtt készített és jóváhagyott 
BRRT számos, máig érvényes 
elhatározása ellenére összessé
gében elavultnak tekinthető, más
részt az építési tevékenység 
átmeneti korlátozásáról szóló ren
delet nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket.

Az előterjesztés javasolja, hogy 
a csak egyes településekre kiter
jedő és általában tiltó jellegű 
építési szabályozást megengedő 
jellegű, de szigorú szabályozás 
váltsa fel.

A képviselőtesület a megküldött 
dokumentumok alapján alakította 
ki véleményét, szorgalmazva a -  
sok tekintetben megkésett -  
egységes építésügyi, területhasz
nálati, környezetvédelmi és ter
mészetvédelmi szabályozás 
mielőbbi hatálybalépését. Javasol
ta, hogy a készülő Balatoni 
Építésügyi Szabályzat utalja a 
helyi rendezési tervek hatáskörébe 
a közműpótló létesítmények 
engedélyezését, valamint a komp
lex zártkertrendezési tervek 
alapján már kialakított „szőlőhe
gyi övezetek” építési szabá
lyozását. A balatoni üdülőkörzet 
fejlesztési feladatainak össze
foglalásával és a területhasználati 
korlátozások előírásaival alap
vetően egyetértett a testület, Bala
tonalmádi város vonatkozásában 
azonban módosításra is tett 
javaslatot.

Negyedik alkalommal -  most 
Trosits András képviselő sür
gősségi indítványára -  foglalko
zott a testület a városi autóbusz 
helyijárattal. A szenvedélyektől 
sem mentes vita keretében a 
képviselők részéről pro és kontra 
érvek hangzottak el, amellett, 
hogy 1996. évben nyújtson-e költ
ségvetési támogatást (611.000 Ft), 
avagy sem az önkormányzat a 
helyijárat üzemeltetéséhez a 
Veszprémi Volánnak.

A szavazás végeredménye: 14 
képviselőből 7-en mellette, 
ugyancsak 7-en ellene voksoltak, 
így hatályban maradt a korábbi 
döntés, miszerint a támogatást a 
testület március 1-től megvonta.

Befejezésként -  az Önkor
mányzati Törvény és a Szervezeti 
és Működési Szabályzat előírá
sainak megfelelően -  zárt ülésen 
önkormányzati hatósági ügyekben 
döntött a képviselőtestület.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a Polgármesteri Hivatal
ban és a Városi Könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz. S.

Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr 

Egyesület március 23-án (szom
bat) 9 órakor tartja ezévi közgyű
lését a városháza nagytermében, 
melyre azúton is meghívja tagjait.

Március 21-én (csütörtök) a 
városháza előcsarnokában 16 óra 
és 17 óra között várjuk azokat a

balatonalmádi polgárokat, aktív 
dolgozókat és nyugdíjasokat, akik 
városunk rendjéért és a lakosság 
biztonságáért tenni akarnak, ezért 
vállalják a polgárőrség keretén 
belül a rendszeres járőrözést, biz
tonsági és figyelőszolgálatot.

Elnökség

R e n d ő r s é g i
h í r e k

Az utóbbi hónapban az Előd 
utcában és annak környékén elsza
porodott a nyaralófeltörések szá
ma. Ennek megakadályozása 
végett rendőreink a szabadidejüket 
feláldozva portyaszolgálatot vé
geztek. Az egyik épületnél felfi
gyeltek több értékes tárgyra, me
lyeket kikészített az elkövető 
elvitelre. A figyelés meghozta 
eredményét. Az elkövetőt az Előd 
u. 21. számú nyaralóban tetten
érték.

Van még mit mondania, hiszen 
mint kiderült, nem is hazánk fia. A 
határtól idáig nem tisztességes 
úton szerezte be napi betevőjét és 
az éjszakai szállásokért sem fi
zetett.

Ugyanezen az estén sikerült a 
Lovas, Felsőörs és Alsóörs terü
letén történt betörések elköve
tőinek kilétét felfedni. A három
tagú társulat elfogását az Örsön 
lévő örsparancsnok-helyettesek és 
az alsóörsi körzeti megbízott haj
totta végre.

Ismeretlen tettesek betörtek a 
DÁVID cukrászdába, ahonnan 
csokoládét, magnót, szeszesitalt, 
süteményt vittek el.

A Bercsényi utcából és a Kilátó 
utcából magnós rádiót, televíziót, 
órát, szeszesitalt loptak el.

Feltehetően szakmát akar vál
toztatni az az elkövető, aki a 
Baross Gábor utcai OPTIKA szak
üzletet látogatta meg az éjszakai 
órákban, hiszen 800.000 forint 
értékű szemüvegkeretet, szem
üveglencsét, szemfenékvizsgálót 
és pénztárgépet tulajdonított el.

Úgy látszik, a bűnözők körében 
„zarándokhely” lett a berényi gáz
cseretelep, mert ismételten meglá
togatták. „Emléktárgyként” 11 db 
11,5 kg-os gázpalackot vittek 
magukkal. Sajnos, az üzemeltetők 
még mindig nem tettek meg min
dent annak érdekében, hogy az 
éjszakai látogatókat elriasszák.

A temetőknél parkoló gépkocsi
tulajdonosok figyelmét ismételten

felhívjuk, ne tartsanak értéket a 
kocsijukban. A Pinkóczi temetőnél 
nem egy esetben táska, irat és 
készpénz tűnt el.

Ne hagyjunk őrizetlenül értékes 
tárgyat, vagy olyan táskát, mely
ben számunkra értékes dolgok 
vannak. Példa erre az az eset, 
amikor az ÉDÁSZ egyik irodá
jában őrizetlenül hagyott táskából 
tűnt el az ott dolgozó pénze.

1996. február 02-án a Hunyadi 
utcában IFA típusú tehergépkocsi
ról tűzifát árusítottak ismeretlen 
személyek. Akadt is két vevő az 
utcában, de nem igazán meleged
hettek a vásárolt fától. A tettesek 
az egyik helyen a pénzt felvették 
és elfelejtettek lerakodni, míg a 
másik helyen a kifizetett összeg 
ellenértékeként csak töredékét 
rakták le a fának. Jelenleg csalás 
miatt indult eljárás az elkövetők 
ellen. Kérjük azoknak a segítségét, 
akik értékelhető adattal tudnak 
szolgálni a teherautóról, vagy a 
gépkocsi utasairól.

Baleset
Megalakult a Balesetmegelőzési 

Bizottság a rendőrörs területén. 
Elsősorban az általános iskola ta
nulóit szeretnénk felkészíteni a 
balesetmentes közlekedésre. Se
gítséget adunk oktatásokhoz és 
versenyekhez. Ezzel kapcsolatban 
ötleteket várunk, és azok jelentke
zését, akik szívesen nyújtanak se
gítséget. A munkába szeretnénk 
bevonni a Polgárőrségeket. A bi
zottság tagjait a polgármesterek, 
közlekedési és rendőri szakem
berek képezik.

Egyéb
Keressük a FAV-042 frsz-ú Lada 

típusú személygépkocsit, melyet a 
községből kötöttek el.

Traffipax
Műszeres sebességmérés már

ciusban 16-án, 20-án, 23-án, 25.én 
és 31-én lesz.
Balatonalmádi, 1996. február 21.

Újvári Attila r. tzls.



Vezetőségválasztás 
a BSE élén

A minden évben kötelező évi beszámoló küldöttgyűlés most február
ban egybeesett a négyévenkénti tisztújító rendezvénnyel. Az ügy 
fontosságára való tekintettel 1996. február 26-án a BSE tagsága a Györ
gyi Dénes Általános Iskolába összegyűlt, hogy meghallgassa Bódis 
József elnöki beszámolóját. A szavaszóképes tagság, az összlétszám több 
mint 80%-ában a gyűlésen megjelent, s érdemben elfogadta a mindenre 
kiterjedő, részletes elnöki beszámolót. Mivel az alapszabály értelmében 
a tisztségviselők 4 éves mandátuma lejárt, így a következő 4 esztendőre 
új vezetőséget kellett választani. Az ülést Gurszky János vezette. A 
jelölőbizottság előzetes felmérése alapján a BSE elnöki posztjára 1 fő, 
Bódis József úr -  neve merült fel. Az ülésen további javaslat alapján 
Zaharovits Sándor is felkerült a jelöltlistára. A vezetőség tagjaira 8 fő 
javaslat érkezett, melyből visszalépés után 4 fő maradt. A jelölés után 
Bódis József elnök Zaharovits Sándor javára visszalépett, így más elnök
jelölt személy hiányában a tagság Zaharovits Sándort 4 évre a BSE 
elnökének megválasztotta.

A vezetés tagjai: Horváth József, Bogdán Tamás, Szász Sándor, Hegyi 
Zoltán.

Az új elnök zárszavában megköszönte a régi elnöknek, a régi vezetés
nek az egyesületért tett minden fáradozását. Rövid programbeszédében 
az új elnök vázolta a jövő feladatait, saját elképzeléseit, a team-munkát, 
s egyben tájékoztatást adott arról, hogy március végén ismét össze kell 
hívni a küldöttgyűlést, ahol meg kell választani a számvizsgáló bizottsá
got.

Az új vezetés türelmet és megértést kér az elkövetkezendő hónapok 
munkájához, melyről folyamatosan az Új Almádi Újság hasábjain 
tájékoztatást adunk.

Optimiszttel a tengeren
Az első tengeri versenyünkre február közepén került sor Abbáziában.
A Balatonalmádi ÉDÁSZ Vitorlás Club támogatásával került sor erre 

az útra Eszes Béla bácsi indultunk.
Nagy örömmel készültünk, mivel még Optimiszttel csak a tavakon 

hajóztunk. Kovács Zsombor 6. osztályos, Bors Bálint 4. osztályos tanu
lók és Eszes Tamás közösen vitorláztunk. Most tapasztaltuk meg, hogy 
milyen nagy a különbség a tavak és a tenger között. Szerencsésen célba 
értünk a futamokon. A sikeres és jó hajózás után ígéretet kaptunk, hogy 
a tavaszi szünetben szintén idejöhetünk edzőtáborozni. Vendéglátóink 
sült hallal, fánkkal és teával kedveskedtek nekünk.

Remélem, hogy a következő útunkról is nagy élményekkel fogunk 
hazatérni.

Institórisz István
5. osztályos tanuló

Gyalogos teljesítm énytúra kiírás
B A K O N Y  5 0 ,  2 5

1996. március 16.
BAKONY 50. MTSz minősítési pontérték: 93.
Indítás: Veszprém vasútállomás, 6-8 óráig. Útvonal: Veszprém vasútállomás -  

Séd-völgy -  Csatár-h. -  Herend -  Nagy-Nyerges -  Öreghálás -  Pápavár-alja -  
Németbánya -  Városlőd. Emelkedő: 900 m. Menetidő: max. 12 óra.

BAKONY 25. MTSz minősítési pontérték: 45.
Indítás: Herend vasútállomás, 7-9 óráig. Útvonal: Herend vá. -  Bors-telek -  

Nagy-Nyerges -  Öreghálás -  Városlőd. Emelkedő: 400 m. Menetidő: max. 6 óra.
Hozzájárulás a rendezési költségekhez: március 7-ig 150 Ft/fő, legalább öt fő 

együttes jelentkezése esetén 100 Ft/fő, a helyszínen: 200 Ft/fő. Befizetés posta- 
utalványon az egyesület címére, vagy a Balatonalmádi OTP, Bauxitkutató TSE 
11748083-20015264 számra.

Sportorvosi engedély nem kell, de a túrán mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, illetve a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényel
hető.

Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot kap. A teljesítők elismerő 
oklevelet és kitűzőt kapnak.

Egyéb tudnivalók: Csomagszállítást a rajtból a célba 50 Ft/csomag díjért vál
lalunk. A BAKONY 50 résztvevőinek zseblámpa erősen ajánlott. Előzetes bejelen
tést kérünk, és kellő létszám esetén autóbusz-különjáratot indítunk a célból 
Veszprém vasútállomásra 19°°-kor.

Természetjárás
Nem befolyásolt bennünket, a 

Bauxitkutató Természetjáró Sport
egyesület tagjait a rémisztő havazá
sokról, járhatatlan utakról szóló 
információk tömege, mi így is 
összejöttünk, s gyalogoltunk egy jót, 
beszámoló közgyűlésünk ürügyén.

Megelőzte ezt egy megyei ter
mészetjáró értekezlet, ahol 
egyesületünket megtisztelték a 
„Veszprém megyei Turizmusért” 
fából faragott emléktányérral, 
amelyből az idén kettőt osztottak ki. 
Februárban gyalogolni jó, szeren
csénkre ezen a szombaton az 
Almádiból Huszárokelőpusztára 
vezető utakon nem volt hótorlasz, az 
erdőben legfeljebb a fáról lepotyogó 
hópamacsok nedvesítettek bennün
ket. A nyomokból ítélve az erdő éli 
világát, jó pár négylábú keresztezte 
egymást előttünk. A hatalmas 
bükköst elhagyva, pihenőhelyünkön 
megbeszéltük a bauxitkutatók ezévi 
természetjáró eseménynaptárát, me
lyet mellékelünk, mintegy jelezve, 
hogy létezünk, megtartjuk bauxitku
tató természetjáró túráinkat, ame
lyekre mi mindig szeretettel fo
gadunk minden természetbarát 
érdeklődőt. Terveink között szerepel 
egy földtani természetvédelmi tábor 
indítása az Aggteleki karszton, ahol 
geológus túravezetővel kalapáccsal, 
kőzeteket tanulmányozva földtani 
kirándulásokat vezetünk két turnus
ban, június 18-27. és július 24-aug.
2. között. De az élettelen természet 
megismerése mellett az élővilág sem 
marad el, hiszen az Aggteleki 
Nemzeti Park egyik fő érde
kességével, a hucul lovakkal napon
ta találkoznak a résztvevők, mivel a 
program szerint naponta lovaglást, 
kocsikázást nyújtanak a táborozók
nak. Felvilágosítás: hirdetményein
ken, az iskolákban Tóth Mária ta
nárnőnél, illetve a 338-631-es tele
fonon. Ismerkedő gyalogtúra- 
találkozó: március 30-i mecseki 
autóbuszos túrán, valamint az április 
13-án 8 óra 45 perckor a Balaton
almádi buszpályaudvarról induló 
túrán.

A világörökség listájára frissen 
felvett Aggteleki és szlovák karszt 
területén lévő barlangokkal egye
sületünk tagjai szinte meghitt vi
szonyba kerültek a tavalyi Országos 
Természetbarát Találkozón. A nagy 
esőzések a Baradla barlangban kissé 
megemelték a vízszintet, s a túra
vezetők ölben vitték át a barlangi 
patakon a túrázókat. Ez a szolgál
tatás a felszínen ugyan elmaradt, 
pedig ott is jócskán jutott a vízesés
ből. Az autóbusszal bonyolított 
többnapos túránkat segítette a bala
tonalmádi önkormányzat, s az ANP 
igazgatója is. Ezúton is köszönetet 
mondunk nekik. Mindkét intézmény 
évek óta támogatja egyesületünket, 
ami különösen fontos és jóleső 
érzés, hiszen bázisszervezetünk

(Bauxitkutató V., Geoprospekt Kft.) 
megszűntével ugyancsak árván 
maradtunk... Ezúton is keresünk 
szponzorokat, jogi tagokat!

Sportegyesületünk augusztusban 
lesz tízéves. Az ország túraver
senyzői, teljesítménytúrázói és vízi
túrázói minket már úgy ismernek, 
mint almádi bauxitkutatósok. Egye
sületünkben kétségtelen megtalál
ható a régi munkahelyünkből szár
mazó barátságok összetartó ereje. 
Gyermekeink táborozása, a fiatalab
bak és öregebbek túraversenyzése, 
teljesítménytúrázása, a nyugdíjas 
séták egyaránt megmaradtak progra
munkban.

A BAKONY 50 gyalogos teljesít
ménytúránk olyan országos hírű ren
dezvény, ahol közel 700 ember 
mozog az erdőben (szponzorok 
figyelmébe ajánljuk, kiváló reklá
mozási lehetőséget nyújtunk!). 
Gyalogos és vízi vándortáborozá
saink, valamint más gyalogtúráink 
során nemcsak a szabadidő egész
séges eltöltése a célunk, hanem a 
természetvédelemre, természetsze
retetre késztetést, erre irányuló 
magatartási formák elsajátítására is 
törekszünk. Valamikori munkahe
lyünk geológiai kutatóhely volt, így 
nem véletlen, hogy köztünk lelkes 
hívei és támogatói vannak a földtani 
természetvédelemnek. Ezzel a cél
zattal számos pályázaton több
kevesebb sikerrel indultunk, tavaly 
éppen egy Almádiban vezető tan
ösvény tervezetét készítettük el. Ezt 
az idén is folytatni akarjuk, s ennek 
rövid kirándulásvezetőjét -  remél
jük -  az Új Almádi Újságban nem
sokára közölhetjük. A BXTSE nyílt 
túrái 1996. első félévében:

Március 16. Bakony 50 teljesít
ménytúra, ind. Veszprém vá. 6-8 
óráig.

16. Bakony 25 teljesítménytúra, 
ind. Herend vá. 7-9 óráig (Tóth 
Mária túravezetővel).

30. Mecsek, gyalogtúrák, jelent
kezés: március 23-ig (Kertész 
Gabriella, polgármesteri hivatal, 
előleg: 500 Ft).

Április 13. Balaton-felvidéki 
gyalogtúra, találkozás: B.almádi 
buszpályaudvar, 8 óra 45-kor (tú
ravezető: Knauer j.).

21. Tavaszi Tájoló országos túra
verseny (autóbusszal, később ki
jelölendő helyen)

Május 25-26. Éjszakai XI. Bau
xitkutató Kupa, Piroska Kupa és 
délutáni ifjúsági Millecentenáriumi 
Kupa a jutasi erdőben.

Június és július: földtani ter
mészetvédelmi lovas táborok az 
Aggteleki karszton.

Rendezvényeinkre jelentkezni 
lehet bármelyik nyílt túránkon, 
illetve Kertész Gabriellánál (Pol
gármesteri Hivatal), vagy Knauer
nénál (338-631-es telefon).

Knauerné Gellai Mária



Alom vagy valóság?
Sakkberkekben egyre többször 

teszik fel ezt a kérdést mindazok, 
akik figyelemmel kísérik a KHSE 
sakkcsapatának bajnoki szerep
lését a legmagasabb osztályban. 
Mert ki gondolta volna, hogy négy 
fordulóval a befejezés előtt a négy 
bajnokesélyes mögött közvetlenül 
a mi gárdánk következik a tabel
lán. Megelőzve olyan együtte
seket, amelyeknek a tartalékcsapa
tai ellen is megizzadtunk egy-két 
éve. Persze tudjuk, messze még a 
vége, előttünk a Honvéd és az 
MTK elleni rangadó, ám azt 
hiszem, már most kijelenthetjük, 
megszolgáltuk a támogatók, 
szponzorok bizalmát. A biztos 
bennmaradás helyett a leg
erősebbek között emlegetik Almá
di sakkcsapatát. S ha a végére két- 
három hellyel hátrébb is végzünk, 
akkor sem kell szégyenkezni, lé
nyeg, hogy továbbra is így együtt
maradjon a gárda, ezzel a len
dülettel fejlődjön a Koch testvér
pár, és akkor még sok örömet 
szerezhetünk a (talán az ered
mények hatására) egyre bővülő 
szimpatizánsok táborának.

Eddig nem közölt eredmények:
NB I.
Balatonalmádi, 1996. február 4.
Közösségi Ház SE-Csuti SK 

Zalaegerszeg 6:6.
Óriási bravúr ez a döntetlen a 

bajnokság előtt még legnagyobb 
esélyesnek tartott zalai gárda 
ellen.

Adorján-Grószpéter 1;0, Tol
nai- Sherzer 1;0, Izsák-Horváth 
Gy. dönt., Fáncsy-Horváth T. 
dönt., Galyas-Bárczay dönt., 
Kubacsny-Portisch F. dönt., 
Kovács-Karsa 0;1, Horváth 
M.-Csiszár 1:0, Orsó-Horváth S. 
dönt., Forgács-Dupsky 0:1,

Sulyok-Portisch G. dönt., Sárkány 
P.-Horváth Á. 0:1.

Budapest, 1996. február 18.
Vasas Diana-Közösségi Ház SE 

4,5;7,5.
Az angyalföldi gárda kissé 

elbizakodva fogadta az újonc 
vidékieket, aztán igen hamar 
arcukra fagyott a mosoly. Most 
küzdhetnek a bennmaradásért...

Bile-Adorján dönt., Káposztás- 
-Tolnai 0:1, Banas-Izsák dönt., 
Besztercsényi-Fáncsy dönt., Sza
bó-Galyas 1:0, Horváth J.-Ku
bacsny dönt., Szekeres-Kovács 
0:1, Létay-Horváth M. dönt., Ha
vasi-Orsó 0:1, Kovács G.-For
gács 0:1, Kis-Sulyok 0:1, Jakab
-SárkányP 1:0.

A bajnokság állása a 9. forduló 
után:

1. Miskolc 73 pont
2. Honvéd 72,5
3. MTK 70
4. Csuti SK 63,5
5. Közösségi HázSE 56,5
6. Kecskemét 56
7. Postás 55,5
8. Statisztika 55,5
9. Nagykanizsa 53

10. Haladás 51
11. Vasas 43
12. Törekvés SE 39
13. Ajka 34,5
14. Mattador 32
Hátralévő mérkőzések: Sta

tisztika (otthon), Honvéd (idegen
ben), Ajka (otthon), MTK (idegen
ben).

Megyei bajnokság
Ajka, 1996. február 11.
Ajka SSE-Közösségi Ház SE

II. 7:5.
Szoros mérkőzés a jó erőket 

felvonultató ajkaiak ellen.
Nyert: Horváth M., Sulyok, 

Hegedűs, Kisházi, Koch K.

Döntetlen: -.
Balatonalmádi, 1996. február 25.
Közösségi Ház SE II.-Tapolcai 

Honvéd 8:4.
Nem várt magabiztos győzelem 

a harmadik helyen álló gárda 
ellen. Talán a Miki büfé támo
gatásában kell keresni a titkot? 
Örvendetes a Koch lányok kettős 
győzelme. Nyert: Fáncsy, Sulyok, 
Kisházi, Borsos, dr. Fekete, Koch 
J., Koch K. Döntetlen: Hegedüs, 
Fáncsy L.

Tartalékcsapatunk a közép
mezőnyben tanyázik a megyei 
bajnokságban.

Az elmúlt időszak híre még, 
hogy Koch Janka és Kata korcso
portjukban megnyerték a megyei 
diákolimpiát. Gratulálunk!!!

G.T.

Adorján András nemzetközi nagymester a Csuti SK elleni mérkőzésen

„Talán itt van már 
a tavasz” 

Most érdemes 
elkezdeni!!!

Jöjjön a 
SZINKRON-ALMÁDI  
A UTÓSISKOLÁBA,  

AMELY 
GÉPJÁRMŰVEZETŐI 
T A N F O L Y A M O T

INDÍT!
Tanfolyam-megnyitó:
1996. március 18-án (hétfő)

16 órakor 
Helyszín: 

Balatonalmádi Mogyoró u. 15. 
Jelentkezés: 

Ábrahám Péter 
Balatonalmádi, Mogyoró u. 15. 

(benzinkúttal szembeni 
sorházakban)

Tel.: 88 339 079.
Az elméleti KRESZ-oktatás 

50% kedvezménnyel!
További részletfizetési 

kedvezmények!

D IÁ K O L IM P IA
A vörösberényi általános iskola 

tanulói kiválóan szerepeltek a 
Veszprém megyei Diákolimpia 
sakkversenyein Veszprémben.

Korcsoportjában I. helyezést ért 
el Koch Janka, ugyancsak korcso
portos bajnok lett Koch Katalin. 
Jól megállta helyét harmadik 
versenyzőnk is, Szőnyi Piroska.

DUÓ  H ISZTÉR IA  
A

MIKI BÜFÉBEN
( AVAGY A MIKI HISZTIZIK A BÜFÉBEN )

PÁROSAN SZÉP AZ ÉLET.
A FÉL KUPAK IS EMBER.

H A  G Y Ű JT I A  PE PSI D U Ó  H ISZ T É R IÁ S  
K U P A K JA IT  , M I 

SEGÍTÜNK M EGTALÁLNI A PÁRJÁT.

ÖNT ÉS K UPAK JAIT SZERETETTEL  
VÁRJUK  A M IK I BÜFÉBEN  

( A PÁRKERESÉS ING YENES )
MIKI BÜFÉ: BUDATAVA SZABOLCS Ú. 21.

HELGA ÉVA MIKI



T A V A S Z - B Ű V Ö L Ő

HOSSZÚ ÉS KEMÉNY EZ A TÉL, MINDNYÁJAN BELEFÁRADTUNK MÁR. 
VÁRJUK A TAVASZT, A FÁK BIMBÓZÁSÁT, AZ ARANYESŐ SÁRGÁJÁT  
ÉS A MANDULAFÁK RÓZSASZÍNJÉT.
S  A TAVASZHOZ UGYANILYEN TERMÉSZETESSÉGGEL HOZZÁTARTOZIK 
A SZERELEM.
EZZEL A VERS-CSOKORRAL SZERETNÉNK HÍVNI, BŰVÖLNI, SIETTETNI 
A JÓ IDŐT, S VELE EGY KIS NAPSUGARAT, ÖRÖMÖT SZEREZNI KEDVES 
OLVASÓINKNAK.

KORMOS ISTVÁN

Három napja

Három napja szívemen 
hintázik a szerelem, 
hintázik a szerelem 
három napja szívemen.

Hintán piros szoknya ül, 
piros szoknya elrepül, 
fehér pendely penderül, 
fehér pendely elrepül.

Száll a hinta, föl-le száll, 
meztelen lány rúgkapál, 
keze, lába, haja száll, 
nevem után kiabál.

Három napja szívemen 
hintázik a szerelem, 
hintázik a szerelem 
három napja szívemen.

JÓZSEF ATTILA

Tedd a kezed

Tedd a kezed 
homlokomra, 

mintha kezed 
kezem volna.

Úgy őrizz, mint 
ki gyilkolna, 
mintha éltem 
élted volna.

S

Úgy szeress, mint 
ha jó volna, 
mintha szívem 
szíved volna.

SZÉCSI MARGIT

Körülötted bolyongok

Belső zsebedbe bújva 
lehetne élni szépen 
dobogós boldogságban 
halálig szívverésben.

SZABÓ LŐRINC

Szeretlek

Szeretlek, szeretlek, szeretlek, 
egész nap kutatlak, kereslek, 
egész nap sírok a testedért, 
szomorú kedves a kedvesért, 
egész nap csókolom minden percedet.

Minden percedet csókolom, 
nem múlik ízed az ajkamon, 
csókolom a földet, ahol jársz, 
csókolom a percet, mikor vársz, 
messziről kutatlak, kereslek, 
szeretlek, szeretlek, szeretlek.

LADÁNYI MIHÁLY 

Szerelem

Hiába tépem le rólad a tekintetemet 
Gyönyörű kínokat kínálsz, amikor látlak...

KÁNYÁDI SÁNDOR 

Szemed

Mióta fürkész ez a szempár, 
hány ezer év óta követ? 
Sugaraitól hasadtak már 
atomjaikra fák, kövek.

mérgeződtek tengerek tőle, 
hamvadtak lábon dzsungelek; 
csak én állom még egyelőre 
s csalok belőle könnyeket.

BUDA FERENC

Ne rejtőzz el...

Ne rejtőzz el, úgyis látlak! 
Rádcsukom a szempillámat. 
Benn zörömbölsz a szívemben, 
s elsimulsz a tenyeremben, 
s elsimulsz az arcom bőrén, 
mint vadvizén a verőfény. 
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy, 
nagyon jó így, hogy velem vagy. 
Mindenekben megtalállak, 
s öröm markol meg, ha látlak. 
Nézz rám, szólok a szemednek, 
ne fuss el, nagyon szeretlek!

A z oldalt összeállította: Hollóné Beh ring Anikó Grafika: Veszeli Lajos



Gyeplő nélkül
J

öhetne már a tavasz! „Rendre, rendre: 
sorjában A fehér szín után jön a sárga, a 
hóvirág után a déli domboldalakon, 

mintha maga a kén virágzott volna ki, szinte 
nevetnek a sombokrok sárga csokrai, alattuk 
pedig a tavaszi kankalin majdnem ugyanolyan 
színű kis virágai. És ha felsüt a nap, az 
öregerdő mélyén, mintha a tavasz orgonája 
szólalna meg, búgni kezd az első vándor, távoli 
tájak fészekrakó üzenetét hirdetve: búgni kezd 
a vadgalamb. Lágy ez a hang; nem kiált, nem 
harsog, nem sikolt, csak szétfolyik, mint a 
sóhajtás, és meghallja mindenki,” -  Megint 
Fekete Istvánt olvas.

Azon nőtt föl: Lutrán, Kelén, a Tüskeváron, 
Téli tereken, Bogáncson, meg a többin. Na
gyon élvezte az író stílusát, az évszakok, tájak 
gyönyörűséges leírását, a hangulatot, amiben a 
regények cselekményei játszódtak; míg olva
sott, együtt élt a szereplőkkel: természettel, 
növénnyel, állattal, emberrel.

Most úgy érzi, még jobban hiányzik ez a 
közeg, mint gyerekkorában. Talán, mert olyan 
hosszú volt a tél. De lehet, hogy inkább azért, 
mert manapság még jobban kellene a Tüskevár

Matulájának a fiatalokat tévedéseik követ
kezményeit is megtapasztalni hagyó, ezáltal is 
tanító, ám mégis féltő, óvó bölcsessége, az 
öreg sokatmondó szűkszavúsága, István bácsi 
kemény, komoly szeretete, Nancsi néni főztje, 
a Gyeplő nélkül fiatal ispánjának szakértelme, 
jószándéka, embert értékeiért tisztelő jelleme, 
következetessége, becsületessége, a „tanulat
lan” sommások, béresek évszázadok tapaszta
latait hordozó tudása, Bogáncs hűsége, Kele 
alkalmazkodó képessége, Vuk fogékonysága, 
Csí és Vit ösztönei, és a többi szereplő állatian 
is emberi tulajdonságai. Kell a tiszta, szép 
szerelem, amilyen László és Zsuzsika között 
szövődött a Koppányi aga testamentumában, a 
két árva gyerek: Matyi és Panni jövőbe, az élet 
továbbvitelének szépségébe vetett hite a Hajnal 
Badányban, kellenek az élet jelenségeit ismerő, 
szerető, elfogadó nagy Barangolások, a ter
mészettel való szerves együttélés, kellenek a 
küzdelmek állat és állat, ember és állat, ember 
és ember, természet és élőlény között azzal a 
mélységes, értő, belülről jövő szeretettel, ami 
Fekete István regényeiből sugárzik. Mert ez az 
Élet. Ez hiányzik olyan nagyon: a valós élet.

Ezért olvassa most újra gyerekkora regényeit 
érett fejjel is. Azért, mert a napi valóság egyre 
életszerűtlenebb. Nap, mint nap élettelen tár
gyak, fogalmak, számok, számlák, számí
tógépek, kamatlábak, üzleti ügyek, hálózatok, 
médiumok, szerencsejátékok, mesterséges 
kitalálmányok, műtárgyak, műmicsodák bűv
körében él. Ébren és álmában spekulál, 
kalkulál, rohangál, meg nem áll. Ez köti le min
den idejét. Körülötte mindenki így táncol: öreg 
és fiatal, a „civilizáció” követelményeitől gúzs
bakötve. Teszik ezt a hatalomért, a meg
gazdagodásért, a szintentartásért, vagy pusztán 
csak az életben maradásért.

És közben fogy a Ballagó idő, fogynak a 
Lutrák, Kelék, Huk, fogynak az élettapasztala
tok, bölcsességgel megáldott emberek, megke
serednek a hivatástudattal, szakértelemmel 
bírók, fogy az élettér ember, állat, növény 
számára. És, bízva a maga alkotta lóerőben, 
robotok irányításában, robog a világ a maga 
gyártotta szekerén egy ismeretlen úton, ame
lyet nem virágos rét, nem hullámzó vetések, 
nem csillogó vízben fejüket fölütő bíbicek 
vagy nyírfasorok szegélyeznek...

Vecsey K. Mária

R egélő századok
A fehér szárnyas ajtó tárva-nyitva, a széksor vége kígyózik a 

folyosóra...; gyerekek nyújtogatják a nyakukat, fel-felállnak, akár lábujj
hegyre, hogy ne csak halljanak, lássanak is. (Van mit!) Apróságok -  
olyan ovis formák -  az anyai szoknyákon, zeneiskolások mindenfelé az 
idősebbek koszorújában.

A Kecskés együttes művészeit úgy körülveszi az érdeklődők hada, 
mintha nem is a XX. század minden régit porosnak, avultnak, maradinak 
kicsinylő világában lennénk.

A krónikás a X. század tájékára kalauzolja vissza hallgatóságát; a 
vetítővásznon egyidejűleg korabeli kódex iniciáléjának nagyított képe 
jelenik meg, majd a zene felcsendülése teszi teljessé, igazán hitelessé a 
pillanatot.

Van itt sámánsíptól dobig, dorombtól tekerőlantig jó néhány ritka 
hangszer-régiség.

De mindez nem elég: időnként táncos perdül a csodálkozók elé, s ropja 
a csöpp helyen a fergeteges, furcsa figurákat.

A többnyire kobozzal kísért históriamondás érdekes mondákkal tarkí
tott, ráolvasó szövegekkel, mondókákkal fűszerezett. Felcsendül az 
Ómagyar Mária-siralom is, hallunk historikus énekeket, korabeli 
tánczenét. Haladunk lassan királyok, történelmi események szerint előre 
az időben. Aztán megint tánc, történetmondás, énekelt, illetve hangszeres 
zene...Nem is győzöm sorolni!

Különben is: úgy kell annak, aki az Almádiért Alapítvány rangos ren
dezvényeire nem figyel! Az ilyen eseményeket át kell élni, nem csupán 
olvasni róluk! Úgy láttam -  hallottam a folyosóról figyelve a történteket 
(nem fértem be a nagyterembe) - , hogy senki sem unatkozott. Hát még 
amikor az előadás végeztével gyerekeink kézbe is vehették a régi korok 
régi hangszereit!

Csak köszönni lehet a Kecskés együttesnek, hogy őrzik, ápolják 
nemzetünk ősi -  ám szép művészetük, hittel teli előadásuk révén -  máig 
eleven, érdekes zenei, irodalmi hagyományait.

Történt mindez az Úrnak 1996. esztendeje, február havának tizenket
tedik napján a magyarság honfoglalásának nagy évdordulójára 
emlékezvén, Balatonalmádi városának zeneiskolájában.

N. S. G.

I N F O R M Á C I Ó S  
F Ü Z E T  1 9 9 6

Értesítjük az érdeklődőket, hogy 1996-ban új formában kíván
juk megjelentetni a már jól ismert információs füzetet.

A turisták jobb és teljesebb körű informálása érdekében ez évtől 
2 különálló, de egymást kiegészítő kiadványt tervezünk.

1. CSALOGATÓ FÜZET
A színes városi fotókat és 3 nyelvű (magyar, német, angol) 

városleírást tartalmazó színvonalas prospektus több évig is 
használható, mert nem tartalmaz gyorsan elévülő információkat. 
A kiadványt elsősorban „csalogatóként” külföldre kívánjuk eljut
tatni. (Főképpen már az 1997-es év előkészítésére.)

2. INFORMÁCIÓS FÜZET
A csalogató füzettel megegyező formátumban, annak 

kiegészítőjeként, de önmagában is használható fekete-fehér, 
aktuális információkat tartalmazó információs füzet, hirde
tésekkel. Felépítése a már megszokott kiadványhoz hasonló, 
színes hirdetéseket azonban nem tartalmaz. A már itt lévő 
vendégeknek szánjuk, továbbra is évente jelenne meg.

Az információk gyűjtését az önkormányzat 1996. évi költ
ségvetésének elfogadása után (várhatóan március 15.) kezdjük 
meg.

Várjuk azoknak a cégeknek és vállalkozóknak a jelentkezését, 
akik támogatnák a színes prospektus megjelentetését vagy hirdet
ni kívánnak az Információs füzetben.

További információ és jelentkezés: a Polgármesteri Hivatalban 
Kovács Piroska osztályvezetőnél vagy Lang Brigitta idegenfor
galmi referensnél.

Munkaadók figyelmébe!
Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás

A 8 9 / 1 9 9 5 .  (VII. 14 .)  Korm. sz. r en d e le tb en  m e g h a tá r o zo tt  s z o l 
gá lta tás  — m e ly  a m u n k a v á lla ló k  k ö te lez ő  ü z e m o rv o s i  e llátásáról  
rendelkezik  -  nyújtását k e z d te m  m e g .

R end elő : B ala tona lm ádi B a r o ss  G. u. 5 6 .
Telefon: 3 3 9  1 92 .

Dr. Farkas Miklós háziorvos



Millecentenárium magunknak

997- ben halt meg Géza feje
delem és fia, István is feje
delemként uralkodott 1000-ig. 
Nem ő volt viszont az Árpád-ház 
legidősebb tagja, hanem Koppány, 
aki ősi jogon magának követelte a 
fejedelemséget (senioratus) és 
Géza özvegyének, Saroltának a 
kezét (leviratus). Somogyi bir
tokairól a Balatont megkerülve 
támadta meg Veszprémet, miköz
ben végigpusztította a környéket. 
Az esztergomból induló István a 
már kereszténnyé lett törzsekkel 
és német lovagokkal Szent Márton 
segítségét kérte és fogadalmat tett, 
hogy győzelme esetén adomá
nyokat tesz tiszteletére. A jövendő 
király Veszprém mellett győzte le 
a pogány sereget és történészeink 
máig vitatkoznak, hogy a Séd völ
gyében lévő Táborállás, a Csatár
hegy, illetve Sóly község köze
lében volt a csata. Győrffy György 
figyelt fel arra, hogy Koppány 
lázadása után István a hozzá hű 
kabar és besenyő törzseknek ado
mányozott falvakkal vette körül 
Koppány birtokait. Feltűnő, hogy 
kilenc(!) Berény, öt Örs, négy Kér, 
három Tomaj nevű település talál
ható a Balaton mellett és délebbre, 
máig őrizve ennek a biztonsági 
intézkedésnek a nyomát. Ne cso
dálkozzunk azon tehát, hogy Vö
rösberény első templomát Szent 
Márton tiszteletére szentelték fel, 
azon viszont el kellene gondol
kodni, hogy a fent említett három 
Berény település mellett Almád 
helynév található - ráadásul mind
egyik a Balaton közelében!

A győzelem után István királlyá 
koronáztatta magát a pápa által 
küldött koronával, amelynek 
valószínű időpontja 1001. január 
1. lehetett. Kijelölte az első püspö
ki és várispáni székhelyeket, ame
lyek közül kitüntetett szerepet 
kapott Veszprém. Ha ismerjük a 
régi egyházmegyei határokat, 
akkor rögtön látjuk, hogy az egész 
Dunántúl ide tartozott és Győr, 
valamint Pécs környékét jobban 
elkerülte, mint Esztergomot. 
Valószínű, hogy már attól kezdve 
érseki székhelyként szerepelt, bár 
sokan a veszprémi püspökség 
elsődlegességét olvassák ki belőle.

1000 körül adták ki István 
törvényeit, amelyek közül min
denki emlékszik a magántulajdon 
feletti szabad rendelkezésre és a 
vasárnap megünneplésére, de a 30. 
cikkelyre már kevesebben, pedig 
az a feleségük elöl nyugatra 
szökött férjek vagyonáról in
tézkedik...

A pannonhalmi apátság -  akkor 
még Szent Márton hegye -  kivált
ságlevele 1002-ből származik, bár 
eredetije nem maradt fenn, így 
kissé módosított átirata tanús
kodik arról, hogy már korán 
elkezdődött az oklevélhamisítás, 
amit udvariasabban interpolálás
nak, azaz közbetoldásnak nevez
nek manapság. Azért kellett mind
ezt előrebocsátanunk, mert a 
veszprémi püspökség alapítóleve
lét a XIII. századi átiratokban 
„kissé” megváltoztatták. Pedig az 
1002-ben kelt eredeti példány 
Berény települést említ, igaz 
„Fehér vár megyéjében” azaz a 
mai Fejér megyében, amit azután 
Bergenire torzítottak. (Sajnos a tíz 
legkorábbi oklevelünk közül hat 
biztosan hamis!) A valódi, vagy 
eredeti oklevelet felnyitás után 
meg kellett erősíteni, azaz át kel
lett íratni, mert a pecsét feltörése 
után hitelét vesztette a tartalom is.

Ennyi diplomatikai bevezetés 
után térhetünk csak rá a veszp
rémvölgyi monostor alapítólevelé
re, amelyet tudósaink egy része 
996-ra, míg a többiek 1018-31 
közötti időre dátumoznak, és erre 
az ad lehetőséget, hogy az eredeti 
elveszett. A fennmaradt két máso
latán pedig nincs eredeti dátum, 
viszont megismétlik az eredeti 
görög nyelvű szöveget és annak 
latin nyelvű fordítását. Szép finto
ra a szakértelemnek, hogy azt a 
példányt fogadták el sokáig hite
lesnek, amelyiken ott volt a pe
csét, holott azon csak a pecsét volt 
valódi, amelyet Kálmán király 
újíttatott meg 1109-ben. (Nem 
szép kijelenteni, de lelopták a hite
les másolatról és mesteri módon 
rárakták a hamisítványra, amire 
csak Hóman Bálint jött rá 1911- 
ben!) A későbbi pereskedések 
időszakában az apácáknak min
denáron bizonyítaniuk kellett bir
tokaikhoz való jogukat és bizonyí
tották is, még ha a püspökkel vagy 
a káptalannal is kerültek vitába a 
tizedszedési jog okán.

A veszprémvölgyi monostor a 
hiteles oklevél tanúsága szerint 
kapott kilenc falut földjeikkel 
együtt: „először Szagarbryen, 
negyvennyolc füsttel és hat 
halásszal”. Ez településünk első 
említése és a sárgás-vörös jelen
tésű szó alakult át Szárberénnyé, 
majd Vörösberénnyé az idők 
folyamán. Ugyanebben az 
adománylevélben szerepel Máma, 
az apácák második birtoka, a szláv 
anya szóhoz kapcsolható, és ere
detileg egy forrásra vonatkozha
tott (1985-ben még láthatók voltak 
Mána-puszta épületei). A har
madik birtok neve Sándor volt, 
amely vagy birtokosa „akaratáról” 
tanúskodik, mint a mai Akarattya, 
vagy egyszerűen magyar sze
mélynévi eredetű. A negyedik bir
tok neve Knesa, azaz Kenese, 
amely a Kanizsa szóval egy tőről 
fakadva kenézi, fejedelmi birtokra 
utal és szláv lakosságra. Az 
apácák ötödik birtoka Csittény, 
eredeti írásmóddal „Tü Csitüm”, 
török eredetű és kerítés, gyepű 
jelentéssel bírhatott. A részletes 
névelemzés egyedüli oka annak 
bizonyítása volt, hogy egy 
évszázaddal a honfoglalás után 
milyen békésen megfértek egymás 
mellett a különböző népelemekkel 
lakott falvak. Talán azt is érdemes 
megjegyezni, hogy a letelepülő 
magyarok már akkor sem akarták 
mindenáron magyarosítani a más 
nyelvi eredetű településeket.

Az apácák, akik a Szent Vazul 
rend után bazilita néven is 
ismertek és Veszprém mellett 
Marosváron, Visegrádon, Szá
vaszentdemeteren és jóval később 
Máriapócson bírtak monostorral. 
Legfontosabb feladatuk az Isten- 
és emberszeretetre való kitartó 
törekvés volt, gondoskodtak a 
környék szegényeiről. A monostor 
szervező tevékenysége nyomán 
1020-30 között állandósult neve 
lett Szár-Berénynek, Máma, Sán
dor, Kenese és Csittény falvaknak. 
Ekkor adja ki István király II. 
törvénykönyvét, amelyben min
den 10 falut templomépítésre 
kötelez és elrendeli az egyházi 
tizedet, azaz a dézsmát, amely az 
apácák tulajdonába került.

1031. Imre herceg vadászat 
közben meghalt, és az ország 
trónörökös nélkül maradt. 7 év 
múlva követte István király, akit 
Székesfehérváron a bazilikában

temetnek el egy római szarkofág
ból átfaragott koporsóban. 1043- 
ban hal meg Gizella királyné, és 
nem Veszprémben, hanem a pas
saui Niedemburg kolostor apátnő
jeként temetik el. Sírján ugyanaz a 
kardminta látható, mint I. András 
tihanyi szarkofágján.

I. András alapította Tihanyban a 
bencés kolostort és ebben az 
oklevélben 58 magyar szó és sok 
helységnév őrződött meg: „Ba
latin”, „Tichon”, „Knez”, „fehe
ruaru rea menech chodu utu rea” -  
amelyekben nem nehéz felismerni 
a Balatont, Tihanyt, Kenesét és a 
Fehérvárra menő hadi utat.

1060-ban fogolyként halt meg I. 
András király a zirci udvarházban, 
miután a mosoni csatában ledobta 
a lova, és az általa alapított temp
lomban temették el Tihanyban.

Az első eredetiben fennmaradt 
hazai magánoklevél 1079-ben 
kelt, amikor Guden (Gödény?) 
paloznaki úr I. László király vitéze 
11 szőlőt adományoz a veszprémi 
Szent Mihály egyháznak 5 szol
gacsaláddal, 2 eke földdel (kb. 
200-300 hold), ökörrel és 
juhokkal. Ez Paloznak első 
okleveles említése és a szláv 
nyelvekben „szőlőskert” jelentésű 
szó rokon a budatavai Lozsánta 
dűlőnévvel.

1082-ben János veszprémi 
püspök kérte I. László királytól a 
veszprémi egyház körülhatá
rolását. Gug bakonyi ispán és 
Barnabás királyi jegyző szerint az 
egyháznak (Szár)Berényben volt 3 
eke földje, 2 szőlője, jó erdeje, 
halászata a Balatonon és igen sok 
szolgálója. (Bár az oklevél hamis, 
de nem a benne levő helynevek, 
mivel „csak” birtokokat szerettek 
volna visszamenőleg igazolni!) 
Szárberénytől Dörgicséig össze
függő területen éltek ekkor már az 
egyházi szolgálónépek, akik job
bára földművesek, szőlőművelők 
és halászok voltak.

Balatonfőkajárt 1086-ban 
olvashatjuk először oklevélben, és 
mivel később Hargony néven is 
említik, valószínű, hogy Kajár 
udvarispán neve rokonítható a mai 
„kiáltó” szóval. Valahogy ennyit 
illene tudni közvetlen környékünk 
történetéről a 996 és 1096 között 
évekből.

Czuczor Sándor



A második 1100 évünk kezdetén
Polgár Zsuzsa sakkvilágbaj

nokról jut eszembe, hogy Lezsák 
úr újra sátort vert Gödöllőn. 
Szabó úr Detken az Antall úrra 
esküdött. (Lett is belőle új párt 
azóta; szerk. megjegyzése). Isépy 
úr nem hagyja frakcióvezetni a 
Giczy pártelnök urat. A sajtó- 
tájékoztatón eddig tiszteletre
méltó kereszténydemokrata öreg
urak taszigálják egymást a szótól. 
Orbán úr újabban egyetért Lezsák 
úrral. Mindketten csaknem Csur
ka úrral. Szívük joga. S az enyém 
is. De a Pető úr is magyar. Sőt, 
még a Kis úr is. Tetszik, vagy 
sem. Torgyán úr támogatja Lezsák 
és Giczy urakat. Torgyán úr nem 
támogatja Isépy és Szabó urakat. 
A Torgyán úr vízválasztó. Torgyán 
úr a vízválasztó? Horn úrnak 
megint bal oldalt dobog a szíve. 
Ejtette a Bokros urat. Előtte nap a 
Bokros úr számítógépezett, a

Suchmann úr meg a Nagy úr 
operabálozott. Hát a Krausz úr mit 
csinált? Mindeközben a Zsuzsa 
veszített, remizett, nekigyür
kőzött, és nyert, nyert, nyert.

A jobboldali magyar nagytőke 
Torgyán úr felé tájékozódik. A 
baloldali magyar nagytőkének 
kezd elege lenni a Horn úrból. A 
jobboldali és a baloldali magyar 
nagytőke együtt fog miniszterel
nököt választani. Ők már tudják, 
hogy kit. A jobboldali és baloldali 
magyar nagytőke előbb-utóbb 
egyszerűen csak magyar nagytőke 
lesz. A pénz beszél, a kutya ugat. 
Le kell nyelnünk, hogy melyik 
honnan indult, melyik mit csinált 
eddig. A tehetségtelenje úgyis 
kihullik, a maradéknak meg kell 
majd munkás, művész, értelmisé
gi. Kellünk majd nekik mi. Meg 
fogjuk szabni az árunkat. Mint a 
Zsuzsa.

Urak, urak, Ti nagykutyák, nép
nemzetiek és kozmopoliták! Ma
gyar Kapitalisták! Kérünk egy kis 
fifikát!

Fegyverszünetet mindenek 
előtt. Aztán tanítót, papot minden 
faluba. Megszállott Polgár papát, 
minél többet. Iskolát, akár néhány 
gyereknek is. Közösen óvott utó
dokat, sokat. Belőlük új világbaj
nokokat. A munka becsületét. Az 
ősök tiszteletét. Kultúrát, a mién
ket. Hogy legyen mivel összevet
ni a másokét. És választani tudni, 
a miénket, vagy a másokét.

Köröttünk mindenki Európába, 
és a NATO-ba igyekszik. Mi is. 
Minek? Hisz mi itt vagyunk, 
Európában 1100 éve. S a NATO, 
az jó nekünk? Erőlködünk, 
erőlködünk, amikor nem is tőlünk 
függ. A cár nem akarja, az elnök 
se igazán. Taszár éppen elég biz
tonság nekünk, meg az a jó

néhány multi, aki nálunk beruház. 

Nyugalom, a pénzüket nem 

hagyják veszni! Lehetnénk szép 

csendben Közép-Európa Svájca. 

Nálunk találkozhatna Kelet és 

Nyugat. Még mindig óriási az esé

lyünk. Hagyjuk a nagypolitikát 

másra, mi dolgozzunk, szaporod

junk, üzleteljünk, vegyesvál

lalkozzunk, gazdagodjunk. Épít

sünk kolbászból kerítést, ha lesz 

már miből, és kínáljuk meg vele 

az oláhot, rácot, ruszint, tótot. 

Nem fog haragudni érte. Sem 

ránk, sem az ottani testvéreinkre, 

sem a világbajnokainkra. A másik 

1100 évünkben.

Vesztettünk? Vesztünk? Gyűr

kőzzünk, remizzünk, gyűrkőz

zünk, nyerjünk!

Balatonalmádi, 1996. február 23.

KLpm

A Szabolcs utcai 
KÖNYVESBOLT

(a Fórum mellett) 

ajánlata:
Gyermek- és ifjúsági könyvek, 

mesekönyvek, USBORNA 
enciklopédiák, lapozok, kifestők 

akár 40%-kal olcsóbban.
Szép kivitelű természettudományi 
történelmi albumok 20-40%-os 

kedvezménnyel. 
Könyvújdonságok.

Üres és műsoros videó- és 
hangkazetták.

Papír- és irószer áruk. 
Képeslapok, csomagolópapír.

Gondoljon 
a közelgő húsvétra is!

Vérnyomásmérők, vércukor
mérők, orvosi készülékek javítása, 
forgalmazása (postai utánvéttel 
is). MED-Szerviz Székesfehérvár, 
Nagyszombati u. 165.

Tel.: 22 305 979.

A Közössig Ház rock and roll 
tanfolyamot hirdet általános isko
lai tanulóknak 

Részvételi díj: 1650,- Ft 
Jelentkezés, előfoglalkozás: 

március 14-én, 18 órakor a 
Közösségi Házban.

„O  te m p o ra, 
o m o r e s!”

(Ó idők, ó erkölcsök! Cicero)

Elöljáróban szeretném közölni, hogy nem erős

ségem az írás és panaszkodni sem szeretek. Higgyék 

el, lenne mire! Életem közel négy évtizedét kemény 

munkával átdolgoztam, és vártam arra, hogy végre 

eljöjjön az a boldog, békés öregkor. Ugyanakkor 

tapasztalom a társadalomban fellelhető -  ránk, 

nyugdíjasokra lecsapódó -  negatív hatásokat.

Az átalakulás eme görcsös időszakában mind

annyian szenvedünk az inflációtól. Nyugdíjunk 

hónapról-hónapra elértéktelenedik, egyre többen 

jutottunk el odáig, hogy nem tudjuk megvásárolni a 

létfenntartáshoz szükséges gyógyszereinket. Mindig 

reménykedünk abban, hogy majd csak jobb lesz 

egyszer, de úgy látszik, ez csak remény marad. 

Rákényszerültünk arra, hogy boltról boltra járjunk és 

felkutassuk, hol lehet olcsóbban hozzájutni az 

alapvető élelmiszerekhez.

Az elmúlt fél év során nem kellett túlságosan sok 

felfedező utat tennünk, mert a Vörösberényben meg

nyílt szociális boltban kedvező áron vásároltunk. 

Nyugdíjas barátaim véleménye szerint is feltétlenül 

szükség volt egy ilyen olcsó árfekvésű boltra. 

Hónapok óta tapasztaljuk azt is, hogy a ténylegesen 

rászorulók egyre nagyobb számban jutottak ingyenes

tűzifához. Úgy gondolom, és biztosan úgy is van, 

hogy nagy segítséget jelentett ez az akció váro

sunkban azoknak a családoknak, akik részesültek 

ebből a tüzelőből. Tudomásom szerint még nagyon 

sok az igénylő, hiszen az idei tél még tombol. Február 

végén azonban futótűzként terjedt el a hír, hogy az 

egyik éjszaka a szegényeknek szánt tűzifából egy jó 

teherautóra valót elloptak. Teljesen ledöbbentem! 

Évszázadokkal ezelőtt -  nagyapáink elmondása 

szerint -  Sobri Jóska és Savanyú Jóska betyárként 

raboltak, kifosztották és megkönnyebbítették a 

gazdagok zsebeit - , de a szegény emberek jussához 

nem nyúltak!

„O tempora, o mores!” Milyen időket és erköl

csöket élünk mi most? Milyen erkölcsű emberek 

képesek arra, hogy több millió forint értékű 

teherautóval az éj leple alatt zavartalanul elorozzák a 

fát azok elől, akik esetleg ezzel a mennyiséggel 

megoldották volna téli fűtésüket? Minden jóérzésű 

emberben óriási a döbbenet és a felháborodás -, de 

véleményem szerint ez nem elég! Tenni kellene ez 

ellen és a többi -  társadalmunkban fellelhető -  

negatívum ellen is.

Hogy miképpen? Sajnos nem tudom! Reményke

dem azonban, és bízom, hogy végül valóra válik 

Robert Burns fohásza: „S fohászom most oly kort 

idéz -  mert eljön majd, azért is, Melyben a földön: 

érdem, ész diadalt ül, azért is! Azért is, azért is, jön az 

a kor, azért is, Midőn testvér lesz mindenütt az ember,

-  csak azért is!!!
Szigethy Zsóka



Balatoni Városok 
Sportbajnoksága

Hagyományosan, idén már 
negyedszer rendezték meg a Bala
toni Városok Sportbajnokságát a 
parton lévő nyolc város csapa
tainak részvételével.

A Fonyódon, Balatonlellén, Sió
fokon, Balatonkilitiben lebonyolí
tott előfordulók után, 1996. február 
24-én Keszthelyen került sor a 
zárónap sporteseményeinek meg
rendezésére.

Az előkészítést és a verseny- 
sorozatot is végigkísérte egy nem 
felhőtlen vita a résztvevők amatőr 
státuszát illetően. Többségi döntés 
alapján ugyanis a kispályás lab
darúgóknál a városi bajnokságban 
szereplőket sem lehetett indítani, 
ugyanakkor női és férfi kézilab
dában még az NB Il-es csapatokat 
is. Ezért nem indulhatott sakkcsa
patunk sem, mert akik tavaly még 
amatőrnek számítottak, az idén 
profik lettek azért, mert indultak a 
megyei bajnokságban!

Ugyanakkor állandóvá váltak a 
gyanúsítások, hogy akik pályára 
léptek, azok közül ez és ez, ebben 
és ebben a csapatban igazolt já
tékos.

Számunkra ez a versenysorozat 
azért értékes, mert egyébként nem 
tudnánk télen hasonló rendez
vényen részt venni. Meggondo
landó, hogy más elvek szerint, 
kisebb térségben gondolkodva -  
nem kellene-e másfajta téli sport- 
eseményeket rendezni. A gazdasá
gosság sem elhanyagolható té
nyező: csupán a szállítási költség 
százezres nagyságrendű!

Városunk csapatai a következő 
eredményeket érték el:

Kispályás labdarúgás:
IV. helyezés.

Siófok -  B.almádi 5:3
B.-földvár -  B.almádi 1:3
B.-füred -  B.almádi 2:1
B.-lelle -  B.almádi 2:3
B.-boglár -  B.almádi 7:7
Fonyód -  B.almádi 0:3
Keszthely -  B.almádi 4:3

Női kézilabda: V. helyezés 
B.-lelle -  B.almádi 9:17 
Siófok -  B.almádi 20: 4

B.-füred -  B.almádi 22:14
B.-boglár -  B.almádi 13:11
Keszthely -  B.almádi 9: 7
B.-földvár -  B.almádi 7:16

Férfi kézilabda: VI. helyezés
Siófok -  B.almádi 16:12
B.-füred -  B.almádi 18:13
Keszthely -  B.almádi 12: 9
Fonyód -  B.almádi 13:11
B.-földvár -  B.almádi 15:14
B.-boglár -  B.almádi 12:12

Asztalitenisz (két forduló volt):
II. helyezés 

Siófok -  B.almádi 1:4 1:4 
B.-füred -  B.almádi 1:4 1:4 
Keszthely- B.almádi 3:2 3:2

(Horváth „Peca” Keszthely ellen 
döntő szettben 20:19-es állásnál 
ziccert rontott és kikapott. Ha leüti, 
nyer a csapat. Dr. Orbán György 
szerint a Paraolimpián még indul
hat.)

Teke:
1. Balatonalmádi 2319 fa
(Eck Judit, Horváth Győző,

Vezér Gábor, Krózser Menyhért). 
Eck Judit a női egyéniben is első 
helyet szerzett.

2. Siófok 2278 fa
3. B.-lelle 2090 fa
4. B.-boglár 1998 fa
5. B.-földvár 1998 fa
6. B.-füred 1986 fa
7. Fonyód 862 fa

*

Helyreigazítás
Az előző számban megjelent 

„Összegzés...” című cikkben a 
BTC tenisz szakosztályáról azt 
írtam, hogy „...az NB III-ban si
került stabilizálni helyüket”. Nos, 
annyira stabilizálták, hogy 1995- 
ben veretlenül meg is nyerték, így 
az idén az NB II-ben rajtolhatnak.

Ha valakinek, nekem ezt illett 
volna tudni...

Elnézést kérek a BTC 
sportolóitól, és azt kívánom, hogy 
az ominózus cikkbeli jóslatom 
váljon be: „szerintem rövidesen 
megcélozzák a feljebblépést...”

Felber Gyula 
sportszervező

A Közösségi Ház havi programja
m á r c i u s

12. 9.00-1700 Cipővásár
13-14. 16.30-19.00 Univerzális energia tanfolyam.
15. 1030 Nemzeti ünnep az ősparkban lévő Kossuth szobornál. Ünnepi 

beszédet mond: Bíró Zoltán főiskolai tanár. Műsort adnak: Kiss T. István, 
Nyirkó István, Kőrösi Csaba, a Petőfi Színház színművészei és a Táro
gató együttes.

Koszorúzás.
16. 1500 Borverseny.
21. 1000 Petrolay Margit: Világszép kecskebéka és társai, a Kabóca 

Bábstúdió előadása a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermében, 
belépőjegy ára: 30 Ft.

22. 1700 Tavaszi Tárlat ‘96.
Az almádi képzőművészek alkotásaiból.
27. 1700 Gyógynövények a háztartásban.
Bemutatóval egybekötött közös program a Diabétesz Klubban és a 

Kertbarát Körben.
Márciusban induló tanfolyamainkra:
-  számítógépkezelői (60 órás)
-  KRESZ
-  rock and roll még várunk jelentkezőket.
Információ a Közösségi Házban 9-20 óráig
vagy a 338-011-es telefonon.

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselőtestületének gaz

dasági bizottsága a Balatonalmádi, Wesselényi-strand melletti 81 m2 
alapterületű, rossz műszaki állapotú, volt strandgondnoki épület 
(vöröskő épület) hasznosítására ötleteket vár Önöktől.

Kérjük, hogy az épület hasznosításával kapcsolatos gondolataikat, 
elképzeléseiket szíveskedjenek az önkormányzat vagyonkezelőjéhez
1996. március 22-ig eljuttatni. (Polgármesteri Hivatal Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. sz. 26-os szoba.)

Aki konkrét hasznosítási szándékkal jelentkezik, előzetesen 
egyeztetett időpontban az épület megtekintését biztosítjuk.

Köszönettel:
Boros László 

gazdasági bizottság elnöke

Cherry Master • Super Bank • Bally 5000 
• Magit Card • Biliárd

CLUB ARAMIS 
BISZTRÓ

JÁTÉKTEREM

NYERŐGÉPEK
BALATONALMÁDI BUSZPÁLYAUDVAR



Gyönyörű látvány az ablakon 
túl kavargó hóvihar, amelyből 
csak néha-néha tűnik elő a Megye
hegy oldala. Szívesen elnézeget
ném, ha januárt és nem márciust 
mutatna a naptár. De azt mutat, s 
ilyenkor nem havazást, hanem 
bodorkákat lestünk a móló végén, 
vagy a nádas előtti vizeken. Ott, 
ahol most 30 cm-es jég, és több 
mint két hónapja vastag hótakaró 
zárja el a fényt és oxigént a tó 
élővilága elől, ki tudja mekkora 
károkat okozva. Bosszankodni 
nem érdemes, az időjárás úgyis 
olyan, amilyennek felsőbb hatal
mak elrendelik. Legfeljebb annyit 
tehetünk -  ha már nagyon 
mocorog bennünk a horgászláz -  
hogy még egyszer alaposan átnéz
zük botjainkat, orsóinkat -  aztán 
kinézünk egy másik ablakon, 
hátha ott már tavaszodik. Ki 
tudja? Előbb-utóbb jobbra fordul
nak a dolgok, és megindulhat a 
hadjárat a Kis-Balatonból kirajzó 
kárászok ellen. Állítólag túlsza
porodtak arrafelé, és olvadáskor 
ellepik a Balaton nádasait. 
Legalábbis ezt mondta a februári 
horgász közgyűlésen a Halászati 
RT képviselője. Véleménye meg
alapozottnak és őszintének látszik.

Hozzászólásában elhangzott, hogy 
az RT 1995-ben 70 vagon halat 
fogott ki a tóból, ennek kb. fele

angolna volt. A busa halászatát 
még nem sikerült megoldani, 
jóllehet szinte korlátlan mennyi
ségben eladható lenne.

Több oldalról is beleláthattunk a 
‘96-os területi jegyek ára körül 
kialakult vitába. Az összeg 1200 
Ft-ról indult, és végül 400 Ft-nál 
állapodtak meg a horgászok és az 
RT szakértői. Elég nagy a különb

ség. Belátták a döntéshozók, hogy 
az emelés csak az orvhorgászok 
számát gyarapítaná.

Valószínű, hogy újból egye
sületi tagsághoz kötik a horgász
jegy kiadását. Az elmúlt két év 
zavaros viszonyai (fogási naplók, 
fegyelmi felelősségre vonás 
lehetősége stb.) egyértelműen iga
zolják az ötlet jogosságát.

Folytatódik a kompról való hal- 
telepítés a Balatonon, ezzel to

vábbra is elkerülhető az egy-két 
hetes helyi halfogási tilalom.

Az egyesület versenycsapatát 
már sokszor emlegettük -  meg
érdemelten. A legújabb „fegy
vertény”: Szente Zsolt meghívást 
kapott az ifjúsági nemzeti váloga
tottba. Gratulálunk!

Ha minden a tervek szerint 
alakul, megoldódik egy réges-régi 
gondunk. Megvilágítják a 4 m-es 
partszakaszt. Nem kell a töksötét
ben botorkálnia sem a horgászok
nak, sem a sétálóknak.

Fontos figyelmeztetés: a csó
nakok felszerelésére vonatkozó 
jogszabály nem változott, tehát 
mentőmellény, lámpa, kötél jó ha 
van a csónakban. Az idén már 
komolyan ellenőrzi a rendőrség, 
és büntet.

Azért van jó is ebben a hosszú 
télben. Végre levágták a nádat. 
Igaz, hogy csak felibe-harmadába, 
de mégis megcsinálták. A nyílt víz 
felé sok helyen éppen a jégben 
hagyott horgászkaróktól nem 
tudtak a gépek dolgozni. Évek óta 
kér és fenyeget az egyesület, az 
önkormányzat, a karók mégis 
konokul a helyükön maradnak. Az 
eredmény: magunknak ártunk.

Nagy Ferenc

Ünnepek előtt is akadt süllő a négyméteresnél, igaz, hogy az utat a 
víz és a fagyasztóláda között többször is megtette.

Fotó: Durst László



A jövőformáló
A város kéttannyelvű gimnázimának igazgatója. Történelem-angol szakos tanár. 

Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát. 

Ötvenéves, nős, öt gyermek apja.

Korábbi kitüntetései: Miniszteri Dicséret, Aranykoszorús TIT-jelvény,

Veszprém Megyéért arany fokozat.

Rovatunkban bemu
tatunk egy boldog 
embert. Mert igenis 
vannak szakmák, hi
vatások, amelyek bol
dogítanak. Amelyekre 
születni kell. Czuczor 
Sándor született pe
dagógus, született ok
tató, született tanár. A 
közelmúltban a Ma
gyar Köztársaság 
Apáczai Csere János 
díjával tüntették ki. 
Gratulálunk!

Iskolaalapító. 1987-ben 
vele kezdődött a gimnázium, 
ahogyan Almádi város-léte 
is innen datálódik... Róla 
magáról kérdezem, és 
történelmi mérföldkövekről 
beszél. A Keletről, ahonnan 
jöttünk, a keltákról, a ró
maiakról, Almádi település
ről, amely már a kezdetektől 
lakott hely volt, a Nyugat 
felé vezető kapocs, s amely 
ma ideális otthona iskolájá
nak.

...A tanárairól szól. Arról, 
hogy lélekkel töltik meg a 
tantermeket -  havi hu-
szonötezer bruttóért. És 
arról, hogy az Albionból át

csábított kollégák megtanul
nak magyarul, megszeretik 
Almádit és -  a város pol
gárainak köszönhetően -  
hazatérve jó hírünket viszik.

...Az angol történelmet 
meséli. S a Yorkok család
fáján természetesen talál 
valami magyar -  sőt almádi!
-  vonatkozást.

A város kéttannyelvű gim
náziuma az egyetemre került 
diákok számát tekintve az 
ország középiskolái közt a 
harmadik helyen áll. 
Czuczor Sándor igazgatóról 
azt mondják, hogy mellesleg
-  vagy talán nem is olyan 
mellesleg -  diplomata is. Ha 
iskolájáról van szó, fárad
hatatlan a kapcsolatte

remtésben. Diákjait hívják, 
fogadják Britanniában.

Az Apáczai díjat egy élet 
munkájáért adják.

Kisváros polgára kapta a 
kitüntetést. Komoly tradí
ciókat hordozó, neves is
kolák mellett egy fiatal vá
ros, fiatal iskolájának fiatal 
igaztatója: A legritkább eset, 
hogy ötvenéves korban kap 
valaki életmű kitüntetést!

Ha találkozol vele, tudd: 
boldog ember. Született pe
dagógus, született oktató, 
született tanár. És boldogító. 
Mindazoknak a számára, 
akik a vonzáskörébe kerül
nek, legyen az diák, rokon, 
barát; vagy e földi létben 
egyszerűen csak útitárs.

...Az ember éli a hétköz
napjait. Bántja a gond, a 
betegség, a pénztelenség, a 
fáradság, a közöny. Húzza, 
mint az örvény, lefelé, lefelé. 
És akkor jön egy ilyen 
ember -  egy született tanár -  
és ismeretei bámulatos 
tárházának rendezett szeg
leteiből eléd teríti azt -  és 
pont azt amire épp akkor, 
épp ott és éppen neked szük
séged van. Csak úgy, köny
nyedén, legényesen. És 
érzed, hogy az örvény 
enged. Emel egy „született 
boldogító” szelleme. Föl
felé. Fölfelé!

Vermes Éva

A városi Gondozási 
Központ, a Pedagógusok 
Nyugdíjas Szakszervezete és 
a Herkules SE tavasznyitó 
nyugdíjas kirándulást szervez 
a sárvári termálfürdőbe 1996. 
március 27-én szerdán.

Jelentkezni lehet a Városi 
Gondozási Központban (Ba
latonalmádi, Györgyi D. u. 
11.) március 19-ig.



Ismét(!) Bartókról
Ebben a mi derűs, tiszta fényű zene

iskolánkban, ennek is a legnagyobb termében, 
van egy különös festmény, Veszeli Lajos 

alkotása: a berényi templomocska fölött a ma

gyar föld hajdanvolt neves zeneszerzőinek 

szellemalakjai, az e tájon zajló zenei ese
ményeket figyelik... Bartók Béla is köztük 

van, az őrzők, a vigyázok között. Ma őrá gon

dolunk, őt idézzük -  a magunk módján.
Még volna idő a Bartók Béla emlékére ren

dezeti gyermek zongoraverseny kezdéséig, ám 

itt már szinte minden szék gazdára talált.
Amint a zsüri vezetője, Szirbek Józsefné, a 

veszprémi Csermák Antal Zeneiskola zongo
ratanszékének vezetője is helyet foglalt, az 

izgatott suttogást feszült csend váltotta fel. 

Tamásné Rozika zongoratanárunk -  miután a 

pódiumra szólította az első kis versenyzőt. Azt 

mondják, a legkisebb mindig a legbátrabb. 

Tényleg így lehet! A kisfiú lába alá még zsá
moly is került, hogy biztosabban üljön a hatal

mas, fekete hangszer előtt. Ő is, a többiek is 
elsőként egy Bartók-darabbal rukkoltak elő, a 

másodikat már szabadon választhatták. A 
Bartók Béla által zongorára álmodott Játszó 

gyermekek, Cickom..., Táncdal, Gúnydal, 

Regősének -  kinek amelyik jutott, osztályának, 

tudásának megfelelően -  csendült fel többször

is, a szép -  komoly vetélkedők során. 

Másodiknak mindenki fantáziája, játékos 

kedve szerinti műalkotást próbált megfogal

mazni a zene nyelvén, ki több, ki kevesebb si

kerrel.

Őszinte csodálkozással, sőt tisztelettel 

figyeltem a tekintélyes számú szereplőgárda 

nagy-nagy igyekezetét, amellyel e nemes 

versengésnek méltó részeseivé emelkedtek. 

Amit külön meg kell említenem, az a türelmes, 

érdeklődő figyelem, amivel ezek a gyerekek 

egymás előadását mindvégig követték. 

(Amikor a szereplők és a közönség lélekben 

eggyé tud válni, ott valami szép mindig 

születik!) Aztán a versengés végeztével a nap 

kis hősei kirajzottak a folyosóra...

Lám, mennyire komoly megmérettetés volt 

ez a játék! A kipirult kis arcok némelyikén 

boldog mosoly ragyogott, másokén 

elégedetlenség rajzolódott. Akadt közöttük 

olyan is, aki szülője ruhájába rejtette pofikáját; 

egy-kettőnek a könnye pergett, a nagyobbacs

kák csoportokba verődve elemezték, mi volt jó, 

mit kellett volna ügyesebben... Örültem, hogy 

közömbös, vállvonogató gyereket nem láttam 

egyet sem. Biztosra veszem, hogy a tanulságot 

levonva, a zsüri értékelését megszívlelve mind

annyian tovább fognak játszani, még szebben, 

még jobban.

Köszönjük a szép ünnepet Harsányi Sán

dorné, Lovas József és Tamás Béláné felké

szítő zongoratanároknak legelsősorban, de a 
vállalkozó szellemű gyerekeknek és a velük 
együtt drukkoló, őket segítő szülőknek is. 

Köszönjük a szép ajándékokat, a biztatást, a 

lehetőséget a nemes versengésre!

A Bartók Béla emlékére rendezett házi zon
goraverseny eredménye:

2. osztály: Varga Borbála ezüst; Klemencz 

Dávid ezüst; Nagypáli Dávid bronz; 

Schofauser Viktóra bronz.

3. osztály: Vékony Gábor arany; Szalay 

Máté ezüst; Futó Katalin bronz; Sidó Judit 

bronz.

4. osztály: Szalay Szilárd arany; Major 

Katalin bronz; Takács Anikó bronz.

5. osztály: Németh Vanda arany; Cséri 

Zoltán arany; Takács Kata ezüst; Bogdán 

Tamara ezüst.

6. osztály: Németh Zsófi arany.

Úgy vélem, a bartóki örökségnek mindenkor 

rangos helye lesz a magyarság szellemi értékei 
között, ha gyerekeink vállalják az istápolás, 

őrzés, megőrzés nehéz feladatát.

Nagyné Sárfi  Gabriella

HA MÁR 

VÁLASZTANIA 

KELL, 

VÁLASSZA A 

MINŐSÉGET!

VÁLLALOM:

Festés, mázolás, tapé

tázás, díszítőmunkák, 

rövid határidőre történő 

kivitelezését.

Duna Lajos
szobafestő és mázoló, 

tapétázó mester

Balatonalmádi, 
Hordó u. 4.

06 20 464 954

Tisztelt Balatonalmádi Lakosok!
A Magyar Közlöny 1996. évi

12. számában közzétételre került a 
népjóléti miniszter, a belügymin
iszter, a pénzügyminiszter, 
valamint az ipari és kereskedelmi 
miniszter 4/1996. (II. 16.) számú 
együttes rendelete a lakossági 
tüzelőolaj-felhasználás kiadásai
hoz való állami támogatásról.

A rendelet alapján támogatásra 
jogosult lehet az a háztartás, 
amelyben:

a) az egyedileg biztosított 
alapvető fűtési mód a háztartási 
tüzelőolaj,

b) a lakás háztartási tüzelőolaj
jal biztosított fűtését más, gaz
daságosabb fűtési móddal váltják 
fel.

Nem jogosultak támogatásra 
azok a háztartások, amelyek 
korábban fűtési mód átalakítása 
címén már részesültek támogatás
ban.

A támogatási igényt a Pol
gármesteri Hivatalnál kell benyúj
tani. Nyomtatvány kapható a 
hivatal portáján.

A kérelemhez mellékelni kell 
(aki még nem nyújtotta be) a 
Vámhivatal HTO engedélyét.

Az igények elbírálására 
áprilistól kezdődően, folyam
atosan kerül sor.

Kiadó
Balatonalmádi központjában 

(Szolgáltatóházban)

20 m2-es telefonos, riasztós 
üzlethelyiség, berendezéssel, vagy 

anélkül.

Alkalmas üzlet, iroda, vagy 
fodrászat részére!

(EDIT Kozmetika mellett).

Érdeklődni 
a 421 653 telefonon lehet.



Űzve a telet, a szürke homályt, a tavaszi nap első fénye a ma is felejthetetlen, lángbetűs neveikre esik. Széchenyi, 
K ossuth, A rany, Vasvári, Táncsics, Jókai, Petőf i ... Örökké világitó példájuk  e szent napot minden igaz magyar 
hazafi kivételes ünnepévé avatja. Annak idején hazaszeretetüknek, helytállásuknak  és hős tetteiknek jegyében született 
újjá nemzetünk, s tette meg első történelmi lépéseit az európai polgári lét felé. 48-as lángelméink ugyan a békés fejlődést 
óhajtották, ám a forradalom szabadságharcba torkollott. K ossuth  üres államkasszát, fegyvertelen országot vett át. 
A  semmiből  teremtett államot, hivatalt, hadsereget. N épét nemzetté emelte. Megyénk tájairól a jobbágy- és iparosif
jakból, a diákságból, minden néprétegből  elsőként szerveződött meg a nemzetőrség. Jeleskedve küzdötték  végig a 
szabadságharcot. A  világ ekkor tudta meg igazán, hol van Magyarország!
Elődeink  a szabadság és függetlenség reményében egy családként küzdöttek, fölülemelkedve emberi gyarlóságon, 
politikai ellentéteken. A korszakos, nagy formátumú tervek mégsem válhattak  valóra. A forradalom elbukott. Á m 
bukásában is örök  a dicsősége. Leveretettségében máig ragyog erkölcsi győzedelme. És az a manapság is megszívle
lendő kossuthi  üzenet, hogy ne azon merengjünk, mik  voltunk, hanem egyesüljünk azért, amik lehetünk !

Albrecht Sándor


