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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
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Almádi régi épületei
Szeöke-villa

Az eddigi ismertetésekben 
néhány, a századforduló kör
nyékén épült házról esett szó. Az 
1880-as évek elején elindult 
építési kedv a világháború miatt,

az 1910-es évek első felében 
megszakadt, és ezzel lényegében 
lezárult az almádi villaépítések 
első szakasza. Természetesen nem 
csupán az eddig megismert 
épületek tartoznak ebbe a csoport

ba.
A következő periódus az 1920- 

as évek második felében kez
dődött, az inflálódott koronát 
felváltó új pénz, a pengő 
bevezetésével, a lassan fellendülő

gazdaság kísérőjeként. A Szeöke 
villa építésének pontos dátuma 
nem ismert, de valószínűleg 
1929-30-ban készült el.

Ha a birtoklástörténeti adatokat

vizsgáljuk, akkor a már ismert 
1858. évi kataszteri felmérés a 
kiindulási bázisunk. Eszerint a két 
katasztrális hold 1199 négyszögöl 
nagyságú terület tulajdonosa 
Győri Sámuelné szentkirály
szabadjai lakos volt. Az akkori 
birtok határait körülbelül a 
Remete patak, a Bajcsy-Zsilinszky 
út, a Hétvezér út és a Postás Üdülő 
területének délkeleti határával 
jellemezhető.

A szentkirályszabadjai telek
könyvben már György Lajos bir
tokaként szerepel, 1865-ben pedig 
Pintér Mihály és neje, veszprémi 
lakosoké a birtok, amelynek 
nagysága 2 kh 869 négyszögölre 
módosult. Időközben többször 
cserélt gazdát, és az 1882. augusz
tus 27-én felfektetett almádi 
telekkönyvben Menczel Antal 
veszprémi lakos a tulajdonosa, aki 
1878-ban vette meg, 400 osztrák 
értékű forintért. Ismételt adás
vételek után, 1918. február 9-én, 
60.000 koronáért Raft Gyula és 
neje Takács Olga vásárolták meg a 
területet. 1927. július 8-án kiállí
tott községi bizonyítvány alapján 
„a rajta épült ház... Raft Gyula és 
neje Takács Olga nevére beje
gyeztetik”. Az épület ma is áll a 
Hétvezér út és a Széchenyi sétány 
sarkán, annak idején gyógyszertár 
volt benne, miután a tulajdonos 
akkor gyógyszerész volt, aki 
Almádi első gyógyszertárát hozta 
létre ezzel. Későbbiekben cuk
rászda működött az épületben, 
amelyik Pap cukrászda néven vált 
ismertté.

Több kisebb területrész eladása 
után a teljes maradék területet par
cellázták 1928-ban. Ezekből a 
területekből 1929-ben egy 93 és 
egy 32 négyszögöl nagyságút vett

meg Szeöke Bálintné sz. Illay 
Mária, aki rövidesen megépíttette 
a ma is álló villát. Érdekességként 
kell megemlíteni, hogy a telkek 
viszonylag kicsik voltak, általában 
125-150 négyszögölesek. A te
rület délkeleti sarkán épült, Raft 
villához képest ez a ház szintén a 
Remete patak partján, de az 
egykori birtok másik sarkán áll.

Az épület mai tulajdonosa két 
éve vásárolta meg és helyreállíttat
ta, teljes egészében megőrizve 
eredeti architektúráját, ami igen 
dicséretes dolog, mert sajnála
tosan ez jellemzi a legkevésbé a 
mai épületrekonstrukciókat. A 
tulajdonos megemlítette, hogy a 
többrétegű festés alatt színes, 
tájakat ábrázoló falfestés volt, 
amit sajnos nem sikerült meg
menteni, mert az új villamos 
vezetékezés során a vésések miatt 
tönkrement, csupán néhány erede
ti gipszstukkó maradt meg a 
mennyezeten.

Mindenképpen példaként kell 
megemlíteni a helyreállítást, mivel 
Almádi egyik, a maga korára 
jellemző architektúrájú épületét 
őrizte meg számunkra, és remél
hetőleg példaképül fog szolgálni 
Almádi helyi védelemre érdemes 
épületeinek későbbi helyreál
lításához.

Schildmayer Ferenc

Az épület képe 1931-ben

A helyreállított villa képe



Millecentenárium magunknak

1399. szeptember 28-án Berec 
veszprémi püspök lemondott a jogta
lanul szedett hatodról, amelyet a káp
talan tizedeiből, valamint a bor- és 
gabonakilencedekből élvezett. Vajon 
mit jelentett ez a XIV. században és 
éppen Veszprém megyében?

A tizedet, a föld termései, tehát a 
bor, a gabona, a bárány és a méhkas 
után kellett fizetni az egyháznak egész 
Európában, így nálunk is. Ez volt a 
dézsma (a latin decima szóból), ame
lyet mindenki adott a társadalmi 
helyzetére való tekintet nélkül. A 
kilencedet, azaz a nonát, a földesurak 
szedték a jobbágyoktól a gabona és a 
bortermés után 1351. óta, és ebben a 
korban már pénzben kapták meg. A 
későbbiekben ebből alakult ki a 
köbölgabona és a csöböradó. Ha a 
földesúr püspök volt, akkor jogosan 
járt neki a tized, mint az egyház 
képviselőjének és a kilenced is, mint 
földesúrnak. A tizedet viszont két 
részre osztották fel az egyházon belül, 
ráadásul a hatod, azaz a káptalani 
negyed után megmaradó összeg sem 
egyedül a püspököt illette meg az egy
háznak járó tized teljes összegéből. A 
szárberényiek tehát már akkor tudták, 
hogy az általuk fizetett adó hová 
kerül!

A hazai piacok belső vámja a hat
vanad volt, miután a királytól városi 
kézre kerültek, tehát a városi piacon 
akarta a kereskedő értékesíteni az áru
ját. A határon a külföldi kereskedők 
viszont a dupláját, azaz harmincadot 
voltak kötelesek fizetni, pontosabban 
az áru értékének 1/33-át. Az előbbit 
Veszprém városa szedte, méghozzá a 
biliegei vámnál, az utóbbit pedig a 
mainál jóval messzebb húzódó ha
tároknál.

1401. június 24-e jelentős évszám 
városunk fejlődése szempontjából, 
hiszen Kisszárberényt első alkalom
mal említik oklevélben. János felsőör
si prépost végrendeletében a veszpré
mi székesegyházra hagyott két itteni 
szőlőt, amely valószínűleg a mai 
Vörösberény és Felsőörs között 
lehetett, tehát a település dél felé ter
jeszkedett. Kisszárberény a korábbi 
Szárberénytől való elkülönülése miatt 
kapta a nevét, és az oklevél tanúsága 
szerint a káptalan birtoka volt, az ősi 
falumag pedig az apácáké. A falvak 
terjeszkedését másutt is hasonló elő
tagokkal jelzik, a Káli-medencében 
volt például Kisörs és Nagyörs, vagy a 
szomszédunkban Alsóörs és Felsőörs.

1407-ben Zsigmond király Szent
györgyi Vince Tamásnak szolgálatai 
fejében szárberényi birtokrészeket is 
ad, amelyek a Kővágóörsi családé 
voltak. Oklevelek bizonyítják, hogy 
Felsőörs neve a kiterjedt kőbányászat

alapján egyideig Kővágóörs (sőt 
Zalavége-Örs) volt, majd az itteni 
kővágók vándoroltak el a mai 
Kővágóörsre, amelynek a korábbi 
neve viszont Szentlászlóörs, illetve 
Boldogasszonyörs volt.

Babocha Balázs az apácák jogainak 
megsértése ellen tiltakozik, amikor a 
szárberényi Szent Márton parokiális 
egyház plébánosát zaklatták. Vele 
egyidőben zaklatták a leányegyházak 
rektorait Kenesén, Mámán, Padragon 
és Csittényben. A katolikusoknál a 
parókia a plébánia neve volt a 
plébános vezetése alatt levő terület és 
a hívek összességének jelölésére. 
Akkor a hívőknek még nem volt 
beleszólásuk az ügyek intézésébe, és a 
parókia akár több falut is magába 
foglalhatott. A kápolna és a később 
alapított egyházak mind az első plébá
nia alá tartoztak és az utóbbiakat 
nevezték leányegyházaknak vagy fi
liáknak. A felsorolt települések a 
veszprémvölgyi apácák birtokai 
voltak, és a Balatonfűzfőn található 
mámai templomrom még a mai 
állapotában is fenséges.

Az egyházon belüli szigor a kápta
lan tagjaira is vonatkozott, ezért nem 
meglepő, hogy 1415-ben Pálfi Péter 
veszprémi prépostot, a káptalan 
elöljáróját kiközösítették, pedig ő a 
püspök után második volt a rangsor
ban. Olyan szigorú volt az ítélet, hogy 
40 veszprémi lakosnak még azt is 
megtiltották, hogy vele bármilyen 
kapcsolatot tartsanak. A határozatot 
hozó László almádi apát jelenléte a 
mai Monostorapáti melletti Almád, 
mind hiteleshely megnövekedett te
kintélyét jelzi.

A Veszprém megyén belüli egyházi 
problémák olyan komolyak voltak, 
hogy a király színe elé is eljutottak, 
sőt a királynak külföldi útjain is 
foglalkoznia kellett velük. 1416. 
augusztus 16-án Zsigmond király lon
doni oklevelében szigorúan meghagy
ta a veszprémi püspöknek, az egy
házmegye kormányzóinak, vár
nagyoknak és alvárnagyoknak, hogy a 
kanonokokat (azaz a káptalan tagjait) 
és más veszprémi papokat szabad 
végrendelkezésükben ne akadályoz
zanak, és ezeknek elhunyta alkalmá
val házaikat ne fosszák ki. A káptalani 
vagyonra fényt derít egy későbbi 
összeírás, amikor a veszprémi kápta
lan ingóságai között az egyházi kin
csek, ruhák és felszerelések mellett 
171 könyvet is felsorolt a leltár!

Zsigmond király éppen előző napon 
(1416. augusztus 15.) kötött szövet
séget Canterburyben, amely Eszter
gom angliai megfelelője, V. Henry 
angol királlyal Franciaország ellen. 
Angliai látogatásának további 
bizonyítéka a yorki katedrálisban ma 
is látható királyi szablyája és az itthon 
kivetett 66 quarting rendkívüli adó,

amelyet az ország védelme céljából 
minden polgárra és jobbágyra kirót
tak. (A quarting az egyetlen pénznév, 
amelyet az angoloktól vettünk át.)

1418. február 6. fordulópont a 
pálosok életében, mert V. Márton pápa 
engedélyezte, hogy prédikálhassanak 
és gyóntathassanak a templomaikban. 
Sajnos a források ekkor már nem szól
nak a berényi erdőben épült pálos 
kolostorról és templomról, amelyet 
éppen száz évvel korábban dúltak fel.

1450-ben kiújul a pereskedés a káp
talan és az apácák között, és ez 
különösen azokon a településeken 
okozhatott feszültségeket, ahol 
közösen birtokoltak területeket, vagy 
egymás mellett, mint Szárberény és 
Kisszárberény esetében. Még akkor is 
érezhető volt, amikor nyolc vitás 
paloznaki telekért folyt a pereskedés 
(ahova a berényiek eljártak szüretel
ni), mert két év múlva a káptalan 
eltiltja az apácákat a legeltetéstől Bere 
és Mesteri területén Ez is kihatott a 
berényiekre, mert mindkét falu 
Veszprémtől délre feküdt, és csak a 
török hódoltság alatt semmisültek 
meg.

A fentiek alapján valószínűsíthető, 
hogy ebben a perben is az apácák 
nyertek, és tekintélyüket tovább 
növelte, amikor 1456-ban V. László 
király pallosjogot adományozott 
nekik. A pallosjog a középkorban 
bizony azt jelentette, hogy akár halá
los ítéletet is kiszabhattak, ameny
nyiben a birtokuk területén követtek el 
súlyos bűncselekményt. A pallosjogi 
hatalom jelzésére a földesúr általában 
akasztófát állíttatott fel a birtoka 
határán, de a veszprémvölgyi apácák 
esetében sem akasztófáról, sem halá
los ítéletről nincs tudomásunk.

1461-ben ismét királyi be
avatkozásra került sor, amikor Mátyás 
király értesült a veszprémi káptalan 
panaszáról, hogy Vetési püspök a 
szokástól eltérően a káptalan jobbá
gyait éjjeli őrségre és különböző 
munkákra kényszeríti. A nagy tudású 
humanista, Vetési Albert, Mátyás ki
rály diplomatája nagyarányú épít
kezésekbe kezdett a veszprémi vár
ban. Ebből az időből származik a vár
ban levő vörösmárvány pillérkő, vagy 
Vetési-kő, amelyen a Kaplony nem
zetség kiterjesztett szárnyú sasmadara 
látható, azaz Vetési püspök címere. Ez 
a kő hazánk első keltezett reneszánsz 
emléke! Mindenesetre a káptalan is 
megkapta a méltó királyi választ a 
„feljelentéséért”, amikor Mátyás ki
rály elrendelte, hogy a káptalan 
méltóságviselő tagjai is fizessenek 
hadiadót. Ne feledkezzünk el arról, 
hogy a törökök már a magyar 
határszélen voltak, sőt 1479. augusz
tusában portyázó csapataik már elju
tottak Zala és Vas megyébe is!

A török elleni védekezésre kellett az 
egyforintos hadiadó, amely alól senki 
sem mentesülhetett, és az állami adó 
nagyságából mindig következtetni 
lehetett egy település nagyságára, 
lakosaik vagyoni állapotára. 1488-ban 
Kisberény (tehát már nem Kisszár
berény) jobbágyai 13 forint állami 
adót fizettek, Szárberény pedig 20 
forintot. Kenese rovásadója ugyan
ebben az évben 49 forint, tehát a 
megye egyik legtekintélyesebb te
lepülése. Mátyás király tehát 
keményen megadóztatta a jobbá
gyokat, mégis úgy maradt meg a népi 
emlékezetben, mint az igazságos ki
rály, és 1490-ben bekövetkezett halála 
után terjedt el a szólás: „Meghalt 
Mátyás király, oda az igazság!” Arra 
mutat ez a kegyeletes emlékezés, hogy 
az adókért cserébe meg is védte őket a 
földesúri túlkapások és a külföldi mar
talócok ellen. Hogyne emlékeztek 
volna így akár a szárberényi és a kis
berényi jobbágyok is, amikor alig fél 
évvel Mátyás halála után már Habs
burg Miksa hadai szállták meg 
Veszprémet, majd Székesfehérvárt!

1493 nevezetes év településünk 
történetében, mivel első ízben tűnik 
fel oklevélben Almádi neve, méghoz
zá egy szőlő adásvételi okiratában. 
Almádi ekkor Kisberény és Kisszár
berény határában található, tehát 
dűlőnév lehetett. Nevének eredete 
vitatott. Az „almafás” magyarázatot 
növényföldrajzi adatok nem tá
masztják alá, az Atyusz-Almád 
nemzetség itteni birtoklásáról nem 
rendelkezünk okleveles bizonyítékok
kal, ahogy Almád monostor (a mai 
Monostorapáti és Kapolcs között) bir
tokáról sincs tudomásunk.

Ugyanebben az évben készült el a 
nagyvázsonyi pálos kolostorban 
Kinizsi Pálné, Magyar Benigna ma
gyar nyelvű imádságos könyve, ame
lyet ma Festetics kódexnek ismerünk. 
Egy évre rá meghalt Kinizsi Pál és a 
Veszprém megyei főispánság a 
humanista tudósra, Vitéz János 
püspökre szállt, hiszen ez a rang a 
veszprémi egyház és püspökeinek régi 
(1313. óta) kiváltsága. Vitéz János 
Mátyás király kancellárja volt, de a 
törökellenes politika feladása miatt 
bírálta felséges királyát, aki ezért 
„tisztes” fogságban tartotta Visegrá
don és Esztergomban. Unokaöccse, 
Janus Pannonius, a hazai latin nyelvű 
humanizmus első költője, Váradtól 
búcsúzva belehalt az összeesküvésbe, 
Így írt egy dunántúli mandulafáról: „S 
íme virágzik a mandulafácska 
merészen a télben / Ám csodaszép 
rügyeit zúzmara fogja be majd.” Hát 
ez történt nálunk ezidőtájt, amire 
érdemes emlékezni, közben végleg 
felfedezték Amerikát.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 68. hónapról 
a Városházán
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Az elmúlt hónapban jelentősen 
erősödtek bel- és külföldi kap
csolataink. Élve az új területfej
lesztési törvény felhatalmazásá
val, 12 közelebbi és távolabbi 
szomszédunkkal, Lovastól Bala
tonvilágosig, megalakítottuk a 
Kelet-balatoni Önkormányzati 
Térségfejlesztési Társulást. Cé
lunk az érintett települések 
fejlesztéseinek összehangolása. 
Egyidejűleg tagjai vagyunk a 
már korábban Várpalota és 
környéke önkormányzataival 
létrehozott társulásnak, melynek 
célja a japán hitel megszerzése és 
minél eredményesebb fel- 
használása a csatorna-, gáz- és 
ivóvízhálózatunk fejlesztése ér
dekében. E munka során megta
pasztaltuk, hogy még kilátástalan 
helyzetekben is a közös erőfe
szítések előbb-utóbb meghozzák 
gyümölcseiket. Folyamatban van 
a gázhálózatunk építése, és már 
biztos, amit eddig csak feltétele
sen mondhattam: ősszel meg
kezdjük a csatornázást. Sokat 
ígérőén fejlődnek külkapcso
lataink is. Júniusban járt nálunk 
Eggenfelden és Ennepetal kó
rusa, egy további nagy létszámú 
kirándulócsoport és a futballklub 
szintén Eggenfeldenből, együtte
sen sok száz vendégéjszakát 
hozva a konyhára. Szabadkára 
utazott egy busznyi diákunk 
Brenner Kálmánné képviselőasz
szony vezetésével a „United 
Games of Nations” rendez
vénysorozata alkalmából, miköz
ben 5 országból mintegy 100 
fiatal vendégeskedett Almádi
ban. (Ennek is köszönhetjük 
részben a budatavai játszótér 
jelentős fejlesztését.) A hónap 
végén 13 zoboraljai polgármester 
töltött nálunk négy napot 
Szlovákiából, közöttük Finta 
Rudolf, városunk testvértelepü
lésének, Nyitragerencsérnek a 
polgármestere. Velük együtt részt 
vettünk Gödöllőn a magyar pol
gármesterek első világtalál
kozóján, ahol sok új ismerőst és 
barátot szereztünk mindannyiunk 
örömére és remélhetőleg hasz
nára is a jövőben. 
Balatonalmádi-Öreghegy 
1996. július 1.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselőtestület 1996. június 27-i ülése
Egyperces néma felállással adózott 

a testület a nemrégen tragikus 
körülmények között elhunyt Csoma 
János katolikus lelkész emlékének.

Dr. Kerényi László polgármester 
ezt követően röviden beszámolt a két 
ülés köztti fontosabb eseményekről és 
a lejárt határidejű határozatok végre
hajtásáról. Elsőként említette váro
sunk nemzetközi vonatkozású kapcso
latait, ennek keretén belül a UNITED 
GAMES-t, illetve a felvidéki pol
gármesterek magyarországi láto
gatását. Mindezekről lapunkban rész
letes beszámolók is megjelennek.

A gáz-, csatorna- és telefonprogram 
megvalósítása folyamatos váro
sunkban, a beruházás részleteiről a 
városgazda tollából értesülhetnek 
olvasóink.

Kellemes színfoltként említette a 
város kulturális életében az ennepetali 
és eggenfeldeni német kórusok ven
dégfellépését az Aurórában. A két 
kórus az Almádi Vegyeskar meg
hívásának tett eleget, s mindketten 
nagy sikerrel szerepeltek.

Schildmayer Ferenc alpolgármester 
képviselte városunkat a Balatoni 
Szövetség rendezésében Zánkán meg
tartott konferencián. Az alpol
gármester az ott hallottak közül 
kiemelte, hogy törvény készül a pros
titúcióról, mely ősszel kerül a Parla
ment elé.

Nemcsók János balatoni kormány- 
biztos tájékoztatást adott az eddigi 
tevékenységéről, melynek során ismét 
szóba került és nagy vitát váltott ki a 
motorcsónak használatának engedé
lyezése a Balatonon. Döntés nincs az 
ügyben, a vita tovább folyik.

A lejárt határidejű határozatok 
között szerepelt, hogy az önkor
mányzat pályázatot nyújtott be az 
Útalaphoz a FÓRUM csomópont 
átépítésére, amely most nem járt siker
rel. A képviselőtestület -  Gróf Tibor 
képviselő indítványára -  a célra 
önrészként elkülönített 5 millió forin
tot továbbra is céltartalékként kezeli 
és új pályázatot nyújt be.

Fő napirendi pontok között szere
pelt a város általános iskoláinak 
beszámolója az elmúlt tanévről, illetve 
az 1996/97. tanévre való felkészülés
ről.

Trosits András, az iskolaügyi, 
művelődési és sportbizottság elnöke 
az előterjesztéshez fűzött kiegé
szítésében hangsúlyozta, hogy sajnos 
a Parlament még mindig nem fogadta 
el az új oktatási törvényt -  csak a ter
vezete látott napvilágot -  ezért igen 
nehéz ebben a helyzetben biztosan ter
vezni és felkészülni az új tanévre. 
Ismertette továbbá a bizottság 
véleményét, mely szerint -  a városi 
érdekek hathatósabb érvényesítéért -  
meg kell határozni nemcsak a maxi
mális, de a minimális létszámot is, 
amelyre egy osztály indítható és 
egyidejűleg intézkedni kell az indoko
latlanul alacsony létszámú osztályok 
összevonásáról. Mindez természete
sen a gyermekek és a pedagógusok 
érdekeit szem előtt tartva hajtható

végre.
Fábián László igazgató társai 

nevében is megköszönte az iskola
ügyi, művelődési és sportbizottság 
munkáját, az alaposságot, amelyet e 
téma tárgyalása során tanúsított. A 
képviselők részéről több kérdés, 
észrevétel is felvetődött az előter
jesztéssel kapcsolatban.

Dr. Farkas Miklós képviselő azon 
módosító indítványát, hogy az új 
tanévben csak 4 első osztály induljon, 
elvetették. A képviselőtestület az ere
deti határozati javaslatot fogadta el, 
mely szerint 5 első osztály indul a 
város általános iskoláiban az új 
tanévben, és az 1998/99-es tanévtől 
vonják össze a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában indított két első 
osztályt.

A költségvetéssel összefüggő 
előterjesztések közül érdeklődésre 
tarthat számot Rénes Mária 
könyvvizsgáló által készített jelentés 
az önkormányzat 1995. évi egy
szerűsített beszámolójáról. A könyv- 
vizsgálói jelentés összegezésként 
megállapította, hogy az önkormányzat 
az elmúlt évben kedvező pénzügyi 
pozícióban volt, likviditási gondjai 
nem voltak, s mindez megfontolt 
gazdálkodás esetén alapot ad az ezévi 
terv teljesítéséhez. Ugyanakkor -  
elsősorban a sűrűn változó jogszabá
lyok következtében -  jogalkalmazási 
problémákra hívta fel a figyelmet a 
könyvvizsgáló. Ezen apróbb szabály
talanságok kiküszöbölésére dr. He
gedüs Tamás jegyző „Intézkedési ter
vet” dolgoztatott ki a hivatallal, 
melyet a testület elfogadott.

Ismert olvasóink előtt, hogy a Bala
ton Volán ez év elején a helyijáratú 
autóbusz-közlekedést megszüntette, 
mivel az önkormányzat az ehhez szük
séges pénzeszközök biztosítását nem 
szavazta meg. Ugyanakkor feladatul 
kapta a hivatal, dolgozza ki a helyi
járatú és a helyközi járatok nyugdíjas
bérletei közötti árkülönbözettel kap
csolatos lakossági kiadások ellen- 
tételezését. A rendelettervezet módo
sítására Gróf Tibor képviselő tett 
javaslatot, melyet több képviselőtársa 
is támogatott. Az ún. „C”-változatot a 
testület elfogadta, melynek lényege a 
következő:

A közlekedési támogatás igény- 
bevételére azok a legalább 1995. 
szeptember 1-től Balatonalmádi 
állandó lakhellyel rendelkező 70 alatti 
rokkant, vagy öregségi nyugdíjban 
részesülő személyek jogosultak, akik:

a) a távolsági autóbusz-közlekedést
5 km-re szóló bérlettel rendszeresen 
igénybe veszik és azt bérletük leadásá
val igazolják;

b) havi jövedelmük nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének (9600 Ft) két és 
félszeresét.

A támogatás összege, ha a jogosult 
jövedelme:

a) nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150%-át, 1.000 Ft;

b) ha az a) pontban foglalt mértéket

meghaladja, de nem magasabb, mint 
az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200%-a, 800 Ft;

c) a b) pontban foglalt mértéket 
meghaladja, de legfeljebb az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 
250%-a, 500 Ft.

A támogatás kérelemre adható, 
amelyet a polgármesteri hivatalnál 
kell benyújtani, mellékelve a 
kérelmező nyugdíjszelvényét, a bérleti 
igazolvány másolati példányát és a 
kérelmező nevére kiállított havi bér
letet.

Ugyancsak fő napirendi pontként 
tárgyalta a képviselőtestület az önkor
mányzat tulajdonában álló, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbe
adásáról és elidegenítéséről szóló ren
delettervezetet, melyet vita nélkül ren
deletté emelt.

Terjedelmi okok miatt a rendeletet 
teljes egészében közzétenni nem 
tudjuk, de a lap következő havi 
számában a lakosságot érintő ren
delkezéseket kivonatosan közöljük.

Az aktualitások körében szabályoz
ta a képviselőtestület a közszolgálati 
dolgozók (köztisztviselők és közalkal
mazottak) lakásépítési és -vásárlási 
támogatását.

A káptalanfüredi strandrekonstruk
ció tárgyalása eredményeként elfogad
ta a strand beépítési tervét, és döntött 
az engedélyezési tervek elkészítéséről.

Határozott továbbá a testület a 
gázprogram lakossági hozzájárulási 
összegének meghatározásáról, csator
natársulat szervezéséről, támfalak 
helyreállításáról. (Lásd a városgazda 
cikke)

Elbírálta a TOURINFORM Iroda 
vezetői állására kiírt pályázatot, és 
Koszorusné Schildmayer Etelkát bízta 
meg az iroda vezetésével.

Végezetül -  zárt ülésen -  egyedi 
fűtéstámogatási ügyben benyújtott 
fellebbezést bírált el a testület.

Az önkormányzati jegyzőkönyvek 
a polgármesteri hivatalban és a Városi 
Könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.

A rendszeres 
szemétszállítás 
nyári rendje

Az év elejétől bevezetett kötelezően 
igénybe veendő szemétszállítási szol
gáltatás augusztus 31-ig heti két alka
lommal történik.

Hely hiányában a részletes szállítási 
rendet nem tudjuk közölni, de a városi 
hirdetőtáblákon kifüggesztjük az újság 
megjelenésével egyidőben.

A szemétszállításért fizetni kell, 
szerződés vagy a Kommunális Kft. 
díjbeszedőjénél, vagy a kft. tele
phelyén (Balatonalmádi, Rákóczi u. 
43., telefon: 88/338-688) köthető.



Rendőrségi hírek
1996. június 1-én az Admirál 

Sörözőben a felszolgáló nem tett 
eleget egy külföldi állampolgár 
rendelésének, mivel szemmel 
láthatóan ittas volt. A vendég ezt 
zokon vette, és mérgében a koráb
ban rendelt sörét a felszolgálóra 
öntötte, majd az üres poharat a 
pult mögötti tükörbe vágta.

A cselekmény után társaival 
nem várták meg a rendőri in
tézkedést, a helyszínről gépkocsi
val eltávoztak. Szerencsére a gép
kocsizó járőr a helyszín közelében 
volt, és éppen ezt a gépkocsit iga
zoltatta. A garázda személyen 
kívül társa ellen is eljárást indítot
tunk ittas járművezetés vétségének 
alapos gyanúja miatt.

Garázdaság miatt indítottunk 
eljárást egy veszprémi lakos 
ellen,, aki a Bajcsy-Zs. úti ABC- 
ben az ott dolgozókat zaklatta, a 
berendezési tárgyakat rugdalta, 
majd onnan eltávozva, kis idő 
elteltével a Veszprémből Bala
tonalmádiba tartó autóbuszon több 
utassal kötekedett és verést 
helyezett kilátásba. Szerencsére a 
verés elmaradt, az elkövetőt 
őrizetbe vettük, ellene az eljárás 
megindult.

Krimibe illő eseménynek volt 
részese egy budapesti lakos is, aki 
a balatonalmádi Kodály utcában 
lévő nyaralójában betörőt fogott. 
A tulajdonos hajnali 3 órakor arra 
ébredt, hogy betörik a fürdőszoba 
ablakát, az ajtó mögött mozgást 
hallott. Az ajtót bezárta, majd 
azonnal értesítette a rendőrörsöt. 
Az elkövetőt a járőr elfogta, 
eljárás indult ellene

Június 18-án két fiatal vár
palotai lakos az alkoholtól fel
erősödve a Városháza téren 
kukákat és padokat döntögetett. 
Garázdaság vétsége miatt indítot
tunk ellenük eljárást. Az elszá
moltatásuk során közölték, hogy 
azért tették, mert „JÓ BULI 
VOLT”.

Június 21-én a hajnali órákban 
egy igencsak lestrapált Lada 
személygépkocsit állítottunk meg 
a 7 1-es főúton. Az igazoltatáskor a 
csomagtartóban 10 db légpuskát 
és 1 db autósrádiót találtunk. Az 
előállítás során kiderült, hogy a 
három fiatal közül kettő ellen 
lopás miatt körözést adtak ki. A 
tárgyakat bűncselekmény útján 
szerezték. Számlájukon több 
budapesti gépkocsifeltörés is 
szerepel.

A város területén 11 alkalommal 
követtek el nyaralóbetörést. Az 
épületekből televíziókat, parabola 
beltéri egységeket, iratokat, 
italokat, készpénzt, fűnyírót tulaj
donítottak el. A Bihari utcában az 
egyik nyaralóból 10 darab kacsát 
vittek el (!). A Kócsag utcában az 
egyik nyaralóból lambériát loptak, 
majd az épületet távozáskor fel
gyújtották. A Szabolcs utcában 
egy lakásbetörés történt. Kérünk 
mindenkit, hogy lehetőleg zárják a 
lépcsőházakat, amennyiben gya
núsan viselkedő személyeket lát
nak, értesítsék a rendőrőrsöt.

Gépkocsit négy esetben törtek 
fel, mind a négy helyszínen 
okmányokat és készpénzt vittek 
el. Júniusban négy személy- 
gépkocsit loptak el a városból. 
Rendszámuk DW-AA 918 VW 
Golf, MTK-LH 16 BMW, KO 57 
CC BMW,

A negyedik gépkocsit az Óvári 
utcából lopták el, de azt a sértett 
visszavásárolta. Kérjük azokat, 
akik külföldieket üdültetnek, hogy 
a vendégek gépkocsijait lehetőleg 
az udvarban, ahol garázs van, 
akkor ott parkoltassák éjszakára. 
A gépkocsitolvajok módszere, 
hogy a zárbetétet kihúzzák (vagy a 
csomagtartóból, vagy a tanksap
káról, vagy az utas felőli ajtóból). 
Tájékoztassák vendégeiket, hogy 
lehetőleg olyan helyen parkol

janak napközben, ahol a jármű 
szem előtt van, és többször nézzék 
meg a zárak meglétét, vagy azok 
épségét. Ha lehet, a strandra 
inkább gyalog menjenek a 
vendégek. Ezzel megelőzhető a 
gépkocsik feltörése és ellopása, 
valamint kevesebb torlódás lesz a 
városban is.

Keressük még az UCR-917 
frsz.-ú MZ 250 típusú motor- 
kerékpárt. Segédmotorkerékpárt 
egy esetben loptak el a Laposa 
Dániel utcából.

Elszaporodtak a kerékpárlopá
sok is a városban. Kérünk min
denkit, hogy őrizetlenül ne marad
jon kerékpár, és amennyiben 
lehetséges, a vásárláskor kérjenek 
kísérőlapot, melyen a kerékpár 
gyári száma szerepel. Amennyi
ben nincs gyári szám, úgy 
helyezzenek el azonosításra alkal
mas jelet, vagy számot olyan pont
ra, amit csak a kerékpár gazdája 
ismer.

Baleset

A rendőrörs területén a 12 
közlekedési balesetből tíz a város
ban történt. A balesetek többsége a 
figyelmetlenségből és a szabályta
lan előzésből eredt. Halálos 
közlekedési baleset egy alkalom
mal történt, amikor gyorshajtás 
miatt egy külföldi motorke
rékpáros a budatavai kanyarban 
fának ütközött és a helyszínen 
életét vesztette.

Kérjük a járművek tulajdono
sait, hogy a városban zajló 
munkálatok miatt fokozottabban 
tartsák be a KRESZ utasításait.

Több helyi lakos volt, aki a 
gázvezetésnél felállított jelzőké
szülék piros jelzése ellenére 
továbbhaladt, ellenük szabálysér
tési feljelentés készült.

_________Egyéb_________

Több bejelentést, illetve felje
lentést kaptunk egy csalóról. Az 
elkövető kb. 30-40 év közötti, 
erős testalkatú, kb. 170-175 cm 
magas nő. Módszere, hogy laká
sokhoz beállítva arra hivatkozik, 
gépkocsija lerobbant, és nincs nála 
készpénz a javításra. A kért összeg 
fejében arany nyakláncot, arany
gyűrűt és arany nyakéket ad át 
ellenértékként. Ezek az ékszerek 
nem valódiak, hanem arannyal 
futtatott ékszerek, melyek értéke 
jóval kisebb, mint amennyi kész
pénzt kapott az elkövető.

Akinél ezen személy megje
lenik, vagy hasonló módszerrel 
kér pénzt, azonnal értesítse a 
rendőrörsöt, és lehetőség szerint 
tartsák ott az elkövetőt.

Kérjük továbbá a lakosságot, 
hogy idegen embereket ne enged
jenek be lakásukba. Kettő alka
lommal régiségek vásárlása ürü
gyén idős emberekhez mentek be. 
Amíg a lakás tulajdonosának 
figyelmét lekötötték, addig társaik 
több tárgyat magukhoz véve 
távoztak.

Megjelent területünkön egy 
álrendőr, aki valószínűleg korább
ról „SZERZETT” rendőriga
zolvánnyal visszaélve különböző 
jogcímeken helyszíni bírságokat 
fizettet gyanútlan állampol
gárokkal, illetve igazoltatja őket. 
Kb. 40 év körüli, erős testalkatú 
férfi, aki kb. 170 cm magas és 
gondozatlan külsővel rendelkezik. 
Legutóbb a Városháza téren iga
zoltatott. Kérjük a lakosság segít
ségét felkutatásában.

Traffipax
Műszeres sebességmérés július

ban a 7 1-es főútvonalon 15-én, 
20-án, 25-én és 31-én lesz.

Újvári Attila r. ftzls.

É P Í T K E Z Ő K  

F I G Y E L E M !

Betonacél- 
szükségletét 

rendelje meg időben!
Legyártás 

szereleléssel együtt.
Tekenység:

ácsmunkák,
vasbetonszerelés.

Mészáros Péter 
vállalkozó

Csopak, Veszprémi u. 27. 
Tel.: 06-87-446-548

NON STOP

É L E L M I S Z E R

a  F ó r u m m a l  s z e m b e n

Oh—5 h-ig  5%  k e d v e z m é n y !

Z ö l d s é g ,  g y ü m ö l c s

B ala ton a lm ád i, Szabolcs u . 2 1.

BUDATAVÁN
(Fórummal szemben) 

Szabolcs u. 29.
KILÓSRUHA

ÜZLETEMBEN

FÜGGÖNYés
Á G Y N E M Ű
kilóra kapható.

Nyitva: de. 10-12-ig, 
du. 14-18-ig



SPORT
VÖRÖSBERÉNYI DIÁKNAPOK

A berényi általános iskola az idei tanév végén is megrendezte hagyományos diák
napjait. Megnyitó beszédében Tóth Attila igazgató említést tett az elmúlt évek 
eseményeiről, majd vázolta az ötnapos rendezvény főbb állomásait. A római kato
likus templomban köszöntötte a szombathelyi SYRINX furulyaegyüttes tagjait és a 
megjelent hallgatóságot, akik között ott volt városunk két alpolgármestere is. A 
koncerten reneszánsz és barokk muzsika szólt. A következő napokban volt történel
mi, természetismereti és intelligenciavetélkedő, majd laktanyalátogatás Szent
királyszabadján. Nagy sikert aratott a tizenhat osztály által bemutatott színes, 
látványos sportünnepély, amelyet két-háromszáz szülő nézett végig. Remek hangu
lat alakult ki a tanár-diák mérkőzéseken és a vetélkedőkön is. Volt képzőművészeti 
műhely, filmvetítés a búvárkodásról és a Kis-Balatonról. Előadás a hajózás 
történetéről, „Ki mit tud?” és még sok minden más folytatta a sort. A jól sikerült 
diákrendezvények az iskola udvarán tartott zenés „térbulival” és hóbortos divatbe
mutatóval értek véget. Zs. M.

Pordenonéban 
jártunk...

Négy város hagyományos sakktornáját 
rendezték június végén a kedves olasz 
kisvárosban, ahová a Közösségi Ház SE 
együttesét, mint címvédőt várták. Persze, 
amíg a kockás táblákig eljutottunk, történt 
egy és más. Például a szerencsés 
megérkezést követően értesülhettünk 
vendéglátóinktól, hogy a két órával koráb
ban általunk is igénybe vett főutat lezárták, 
mert a lábakon álló, fölötte átívelő 
autópálya nemes egyszerűséggel rásza
kadt. Szörnyű látványt mutatott a 
képernyőn, ahogy a kamionokat próbálták 
kibányászni a törmelékből. Bizony 
szerencsénk volt... Nem baj, gondoltuk, 
majd a sakkverseny kárpótol minket. 
Wolfsbert, Pordenone, Zágráb csapatai 
voltak az ellenfelek, ám a sorsolásnál 
elpártolt tőlünk a szerencse. Tartalékos 
csapatunk a horvátokat kapta elsőként, s a 
kisarányú vereség azt jelentette, hogy 
hátralévő ellenfeleink ellen már nem 
hibázhattunk. Jöttek is szépen a pontok, de 
Zágráb csapatát nem sikerült utolérni. Így 
két elsőség után idén a második hellyel 
kellett megelégednünk, de jövőre a horvát 
fővárosban lehetőségünk lesz a javításra. 
Ennek reményében búcsúztunk el 
házigazdáinktól.

G.T.

TENISZHÍREK
50%-os teljesítmény az OB II. csapatbajnokságon
Teniszcsapatunk befejezte 

tavaszi szereplését az OB II-ben, a 
mérleg három győzelem, három 
vereség.

A z eredmények:
B.-almádi-Bp. Elektromos 2:7.
Győzött: Hitter Cs., Hitter Cs.- 

-Rajnai Cs. páros.
Nagykanizsai Olajbányász-B.- 

almádi 3:6.
Győzött: Hitter Cs., ifj. Varga, 

Szabó L.-Kovács L., Dudás Zs
.-ifj. Varga párosok.

B.-almádi- Keszthelyi Helikon 
4:5.

Győzött: Hitter Cs. ifj. Varga, 
Szabó L.-Kovács L., Dudás Zs.- 
-ifj. Varga párosok.

Keszthelyi Helikon-B.-almádi 
4:5.

Győzött: Hitter Cs., ifj. Varga 
L., Szabó L.-Kovács L., Hitter 
Cs.-Rajnai Cs., Dudás Zs.-ifj. 
Varga L. párosok.

Bp. Elektromos- B.-almádi 6:3.
Győzött: Hitter Cs., Hitter Cs.- 

-Rajnai Cs., Dudás Zs.-ifj. Varga 
L. párosok.

B.-almádi-Nagykanizsai Olaj
bányász 5:4.

Győzött: Hitter Cs., Rajnai Cs.,

ifj. Varga L., Hitter Cs.-Rajnai 
Cs., Dudás Zs.-ifj. Varga L. 
párosok.

Az eredményeket reálisan 
értékelve, a csapat a maximumot 
nyújtotta. Kis szerencsével meg 
lehetett volna nyerni a Keszthely 
elleni itthoni meccset is, de 
ugyanígy Keszthelyen veszthet
tünk volna.

Sajnos mégis harmadikak let
tünk csoportunkban, mivel a 
toronymagasan első Bp. Elektro
mos az utolsó meccsét Keszthe
lyen elvesztette. A magyar sport
ban vannak ilyen „meglepetések”. 
Ezzel csapatunk bár ugyanannyi 
pontot gyűjtött, mint a Keszthely 
(a Keszthely egyszer kikapott a 
Nagykanizsai Olajbányásztól is), 
jobb szettaránnyal ők kerültek a 
felső ágra az őszi rájátszásnál, és 
így az 1-4. helyért játszhatnak, 
míg mi csak az 5-8. helyezésekért.

Most a nyári pihenő következik 
a csapatbajnokságban. Játékosaink 
egyéni versenyeken készülnek a 
sikeres szereplésre az őszi ráját
szásos fordulóban.

HIS

A Magyar 
Marathon 

Klub 
programjaiból

Túlélő felkészítő tábor: július 
15-21.

Helyszín: Káptalanfüred. 
Strandröplabda-edzőtáborok: 

július 8-14. és aug. 12-18. 
Helyszín: BSE sporttelep. 
Olimpiai ötpróba, úszás: július

13. Rajt helye: Káptalanfüred, 
szabadstrand.

Kölyök strandfoci kupa: július
14.

Helyszín: BSE sporttelep. 
Dzsungelkötélpálya verseny:

július 21.
Helyszín: BSE sporttelep. 
Országos fejelőbajnokság:

július 27-28.
Helyszín: BSE sporttelep. 
Bővebb felvilágosítás a 3262- 

840-es telefonszámon.



S P O R T

Népünnepély, vagy horgászverseny? Ez volt az első 
kérdés, amit feltettem Petrenka Jánosnak, a Sporthorgász 
Kupa szervezőjének május 24-én reggel az almádi 
négyméteres partszakaszon. A válasz rövid és egyértelmű: 
egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Aki végignézte a négyórás 
versenyt, igazolhatja a fenti állítást. A szinte teljes 
„fegyverzetét” felvonultató Honda cég, az alsóörsi Halász- 
csárda büféje és bográcsban főtt halászléje, horgászcikk- 
kereskedők bemutatója és profi bográcskészítők biztosították 
a népünnepélyhez szükséges hátteret. Remekül.

Ami a sportot illeti, ezen a téren sem volt okunk panaszra. 
Harmincnégy csapat vetélkedett egymással. Profik és 
amatőrök, akik között politikusok, színészek, bankárok, 
sportolók, kiképzett és valóságos űrhajós próbálkozott a földi 
halandó (értsd: egyszerű mezei horgász) számára elképzel
hetetlen mennyiségű és minőségű felszereléssel és csalival a 
Balaton -  állítólag túlszaporodott -  keszegállományát ritkí
tani. Több-kevesebb sikerrel. Lelkesedésben nem volt hiány, 
hiszen a vetélkedés örömén túl a százezer forintos nagyság- 
rendű díjak is ösztökélték a versenyzőket. A fogás szinte csak 
küszből és keszegből állt. Volt versenyző, aki több, mint két
száz darabot fogott belőlük egy óra alatt egy bottal. Nem 
unatkozott, az biztos. Meg is kapta érte járó jutalmát -  egyéni 
kategóriában és csapatban egyaránt. Első helyezett lett az 
Energofish-gárda, második a Balatoni Halászati Rt. csapata, 
és nagy örömünkre harmadik az Almádi Sporthorgász 
Egyesület, 6,3  kg-nyi zsákmánnyal.

A rendezők szerint az immár negyedszer megrendezett 
verseny elérte fő célját. Kötetlen formában -  és nem utolsó
sorban -  gyönyörű környezetben jöhettek össze az ország 
közéleti emberei, politikai elvektől és pártállástól 
függetlenül. Az, hogy minderre Almádiban került sor, 
köszönhető Petrenka úrnak, akinek -  elmondása szerint -  
különösen kedves hely városunk. Úgy gondolja, hogy 
amennyiben Almádi város vezetése áldását és támogatását 
adja, tovább lehet bővíteni a rendezvényt. A tervek kétnapos 
idegenforgalmi szezonnyitóról szólnak. A bevált horgász
verseny mellett más sportrendezvények, politikai fórumok, 
tűzijáték is szóba került. Mindez komoly reklámot jelenthet 
Almádinak, s mivel nem a haszon kitermelése az elsődleges 
szempont, viszonylag olcsó lenne a rendezés. Petrenka úrék 
nyitottak minden ötletre, sőt várják azokat.

A horgászverseny már ‘95-ben is nemzetközi volt, 
testvérvárosunk, a német Eggenfelden háromfős csapattal 
jelentkezett, akárcsak idén. Victor Gröll, Franz Mitterer, 
Edvin Bucksch urak úgy is, mint a Passauer Presse tudósítói 
áztatták a zsinórokat. A sors szeszélye folytán elég rossz 
helyet fogtak ki, de nem is ez a lényeg, mondják, hanem a 
hangulat. A csodálatos atmoszféra, a jó rendezés, a 
gyerekek-felnőttek kapcsolata a vízparton mind-mind kel
lemes emléket szereztek. A verseny náluk persze más. Első
sorban a folyóvízi horgászat jellege miatt, másrészt ők több 
időt hagynak a fogásra, s inkább nagyhalakra pályáznak.

A remek időben és hangulatban lezajlott verseny végén 
úgy búcsúztak a résztvevők, hogy jövőre ugyanitt, 
ugyanekkor találkozunk. Nem lenne rossz, ha a „jubileumi” 
ötödik rendezvény már az új tervek szerint zajlana. Meg
valósítására egy év áll rendelkezésre.

Nagy Ferenc

Férfi kézilabda

V É G R E  N B  I I . !
A Hercules SE keretein belül működő szakosztályunk az előző három 

évben mindig csak harmadik helyezést mondhatott magáénak. Idén sza
kított ezzel a „hag y o m án n y al” , és nagyszerű teljesítménnyel rukkolt ki: 
első lett! Az első hellyel egyben megszerezte a jogot, hogy az 1996/97-es 
idényben már az NB II. mezőnyében játsszon.

Dicséret illeti az egész csapatot, amely a tavalyi év kezdeti kudarcai 
után kiharcolta a feljutást. Akarattal, elszántsággal és kemény munkával. 
Jelenleg sem csak a babérokon ülnek, hanem az erőgyűjtés, az aktív 
pihenés időszakában az augusztus 25-i rajtra koncentrálnak.

A következő bajnoki szezonban céljuk a biztos bennmaradás mellett az 
utánpótlás nevelésének elindítása a balatonalmádi iskolákban. Ugye, 
most sem maradunk egyedül?

Faragó György

Baseball Almádiban
Már több mint kétéves múltat tudhat maga mögött a magyar-angol tan

nyelvű gimnázium baseball csapata, amelyet David Greenawalt tanár úr 
lelkesedése, kitartása és biztatása hívott életre. Rettenetesen nehéz volt 
pályát találni, utána pedig felszerelést. A tanár úr töretlen optimizmussal 
mindent megoldott, és segítségére sietett Felber Gyula képviselő, Illyés 
Péter; a Fórum vezérigazgatója és sok jóbarát. A lelkes csapat és az után
pótlás most azon morfondírozik, hogy David Greenawalt távozása után ki 
fogja az elkezdett munkát folytatni. Tizenhárom tüzes legény tanárt vár!



A valóság és annak költészete...
Nem engednek a színvonalból a 

Padlásgaléria rendezői! Kezdettől 
rangos, nemegyszer képzőművésze
tünk értékmérő tárlatait láthattuk itt, e 
sajátságosan nagyszerű térben. Pazar

fehér csarnok, ahol jól érvényesül és 
hat az érték. Országosan is mind 
nagyobb híre kél. Rangja nő.

A „padlás” idei kiállítási programja 
a balatoni nyár jeles művészeti 
eseményeit gyarapítja. Fóth Ernő 
Ferdinánd Judit művészházaspár 
bemutatásával nyitotta a tárlatsoroza
tot. Utánuk Veszeli, Kajári, Amerigo 
Makk kiállítása következik.

Bár a rendezés bő teret hagy a két 
művészegyéniség anyagának szét
választásához, ők magvas, elmélyül
ten nagy értéket hordozó és itt kiállí

tott képválogatásukkal is összetartoz
nak. Kétségtelen, a két nagy formá
tumú alkotóirány két ponton való 
együttállása, egymást kiegészítő, 
erősítő volta.

Ferdinánd Judit ezúttal is 
bizonyságát adja: míves mesterségbe
li tudása több pilléren nyugszik. Raj
zos elemekből építkező, összefogott 
színkompozíciói látványszámba men
nek. Témái révén bepillantást enged
nek életfilozófiájába. Gondolkodásra, 
sőt továbbgondolásra sarkall. A min
den tárgyat, élőlényt hordozó földről 
indul. A mozdulatlan kövekben az 
állandóságot jelképezi, majd elemei 
bennünket, s képzeletünket köny
nyedén ringatja egy más síkban létező 
világba. Angyal-gyűjteménye a lélek

befoghatatlan vándorútjára visz ben
nünket, hogy aztán rádöbbenjünk 
lehulló madártollak okán: bár fölfelé 
vágyakozunk -  csak lent lehet élnünk. 
A valóság bölcs átköltésével, léleksi
mogató színvilágával Budapesttől 
Kubáig, Kiskőröstől Párizsig, Los 
Angelesig méltán meghódította a 
műértő és -pártoló közönséget.

Fóth Ernő, Munkácsy- és Köztár
saság díjas festőművészünk mes
terképei ugyancsak az elvont gondol
kodás színálmai. Síkba, foltokba, 
terekbe foglalt lélegző, élő 
szerkezetek. Ahány vezérmotívum, 
annyi leszűrt, végsőkig kicsiszolt 
gondolat. Akár tenyérnyi felületen is 
bizonyítja nagy formátumú törekvé
seit. A történelembe ágyazott örök 
emberi sors kérdéseit méregeti, titkait

kutatja. Festői eszközökkel megfogal
mazott mondanivalója a rög, a gödör, 
a korpusz, a mementó így válik balla
da tömörségű, tiszta hangú, ünnepé
lyes dallammá. Szimbólummá! 
Morális művei révén a mai magyar 
képzőművészet legkiválóbbjai közé 
emelkedett. Színgazdag, nagyméretű 
gobelinjei, díszes mozaikjai, freskói 
és pannói hazánk számos közin
tézményét, épületét díszítik nemzeti 
művészetünk megbecsült értékeiként.

Mindketten a valóság talajában 
gyökerező, ám azt a színek és kom
pozíciók adta keretek között átfogal
mazó költészetet művelnek.

Ezt tárták elénk, megérdemelt 
érdeklődés mellett és sikerrel.

Albrecht Sándor 
Fotó: Durst László

Ferdinánd Judit és Fóth Ernő művészházaspár 
közös tárlatának megnyitója

Vas megyei művészek Almádiban

Rasperger József grafikusművész, művészeti főtanácsos 
nyitotta meg a tárlatot a Közösségi Házban

„TANÁROK ES TANÍTVÁNYOK”
Kiállítás a padlásgalériában

Zsúfolásig megtelt május 31-én délután a bala
tonalmádi Padlásgaléria. A nagy meleg sem tudta 
elriasztani a sok-sok érdeklődőt, akik részt vettek 
az almádi képzőművészeti események sorában 
kissé rendhagyó, szokatlan, Tanárok és 
tanítványok című kiállítás megnyitóján.

Pedagógusok és tanulók, a város közéleti és 
kulturális vezetői; művészet-szerető, a kép
zőművészet iránt érdeklődő polgárok jöttek el. 
Nem véletlen. Megszoktuk, hogy Almádiban a 
legtöbb tárlatnyitáson, kulturális eseményen 
általában sokan megjelennek.

Végignézve a kiállítás gazdag anyagát, megál
lapíthattuk, hogy az betekintést engedett a 
következetes, folyamatos vizuál-esztétikai 
nevelés, rajztanítás szakmai titkaiba. Megmutatta 
annak eredményeit és bizonyított. Bizonyította, 
hogy az oktatási rendszerben, az emberré nevelés 
folyamatában milyen meghatározó szerepe van -  
illetve lehet -  a rajztanításnak, a művészeti 
nevelésnek, ha azt avatott, hozzáértő emberek, 
szakemberek igényesen, lelkiismeretesen és 
lelkesen végzik, s maguk is alkotó emberek.

A kiállításon megtekinthettük Balatonalmádi 
három általános iskolája és a Kéttannyelvű Gim
názium tanulóinak legjobban sikerült, legszebb

munkáit, s az őket tanító tanárok (Fábián László, 
Szőllősi Máté, Saller Endre, Gecsné Jancsó 
Erika, Szabó Sándorné) alkotásait.

A kiállított alkotásokat és tanulói munkákat 
nem szándékozom részletesen elemezni és 
értékelni, csupán néhány fontosabb tényt 
rögzítek.

Fábián László és Szőllősi Máté neve nem 
ismeretlen a képzőművészeti berkekben. 
Művészeti világképül,  témaválasztásuk, alkal
mazott technikájuk különböző, de műveik érett, 
színvonalas alkotások.

Igazi örömet, esztétikai élményt jelentett látni 
a „tanítványok” munkáit is. A meglepően 
sokrétű, gazdag anyag nagyobb része a tanórákon 
készült, különböző technikával. A legtöbb kiállí
tott kép tanulmányrajz, de néhány önálló alkotás 
is található közöttük. A sok ötletesen, 
változatosan és igényesen elkészített munka 
bizonyítja, hogy az almádi iskolákban 
következetes, színvonalas és korszerű vizuál
esztétikai nevelés és rajzoktatás folyik. És nem 
kevés a jó képességű, tehetséges gyermek sem. 
(Akik a kiállításon díjat, elismerést kaptak.)

A kiállítás megálmodója és fő szervezője Szől
lősi Máté tanár, a Váczi Mihály Általános Iskola

művészpedagógusa, aki negyvenkét évet töltött a 
küzdelmes és szép pedagóguspályán. Nyugdíjba 
vonulása előtt ízelítőt kívánt adni saját és rajz
tanár kollégái eredményeiről, s a közönség elé 
tárta a tanárok és tanítványok alkotásait.

Nagyszerű volt Szőllősi tanár úr ötlete. Jól si
került, több szempontból is értékelhető kiállítást 
szervezett. Elismeréssel és köszönettel kell gon
dolnunk rá, a pedagógusra, a művésztanárra, aki 
évtizedeken át oktatta, nevelte a gyermekeket, 
aki jelentős eredményeket ért el a rajzoktatás, a 
művészeti nevelés terén, akinek több 
tanítványából lett alkotó művész vagy 
rajzpedagógus. (Mészáros György, György deák 
György...) És hány gyermekben keltette fel az 
érdeklődést a művészet iránt, hány gyermekkel 
ismertette meg a képzőművészetet, s nevelte őket 
olyan emberré, akik igazabb, igényesebb, értéke
sebb életet élhetnek, mert megismerték, ami által 
több, teljesebb lehet az ember. A szépet, az igazi 
szellemi értéket.
 A padlásgalériai kiállítás idején a Váci Mihály 

Általános Iskola nyolc tanulójának rajza szere
pelt a NOE által szervezett országos gyermek
rajz-pályázat budapesti kiállításán is.

Fülöp Lajos



Ze n e p a vi l o n - a v a tó
A rekonstruált zenepavilont június 15-én avatták fel 
városunkban. Az ünnepségen Schildmayer Ferenc 
alpolgármester mondott beszédet, amelyet köz
zéteszünk lapunkban.

Különböző formában és helyen többször felmerült 
a gondolat, milyen jó lenne, ha az Öregparkban 
egykor volt zenepavilont vissza lehetne állítani és az 
eredeti funkciójának megfelelően használni. Végül 
megszületett az elhatározás, a millecentenárium 
évének egyik méltó ünnepi programja lesz a rekonst
ruált zenepavilon felavatása.

A múlt század második felében és e század elején 
minden olyan településen, ahol park volt, elsősorban 
városokban és fürdőhelyeken, csaknem biztosan 
zenepavilont is építettek. Ezekben a kisméretű, 
díszes építményekben rendszeres zenei programok 
zajlottak, más és más körülmények között, de azonos 
céllal, azaz a nagyérdemű közönség szórakoz
tatására. Így volt ez Almádiban is, mint az északi 
Balaton-part lendületesen fejlődő fürdőhelyén, ahol 
három zenepavilon létesült az idők folyamán. Az 
első 1902. tavaszán épült -  a park centrumában, a 
mai Liget Kávéház helyén -, és a szezonra már 
átadták a fürdő közönségének.

1902. június 15-én nyitotta meg a fürdőévadot az 
Almádi Fürdő Rt. vezetőségének egyik tagja. 
Nevéről sajnos nem tesz említést a tudósító. Egyéb 
írásokból valószínűsíthető, hogy Joó János vörös
berényi plébános tartotta a megnyitó beszédet, 
miután akkor ő volt a fürdőigazgató. Tehát pontosan 
ebben az órában -  akkor nem volt nyári időszámítás
-  történt az említett esemény, 94 évvel ezelőtt. A 
fürdő megnyitása, ami mindig június 15. és 30. közé 
esett, Almádi fürdőhely megnyitását jelentette, ami
vel kezdetét vette a szezon. A megnyitó napján lépett 
szolgálatba a fürdő személyzete, megkezdte ren
delését Almádi kedvelt fürdőorvosa, Lenkei Vilmos 
Dani, és már hangolt a szezonra szerződtetett 
zenekar.

Most nincs lehetőség arra, hogy ismertessem, mit 
írtak Almádiról az egyik veszprémi újságban, a 
„Veszprém vármegye” című hetilapban, csupán a 
legjelentősebb, 1902-ben történt eseményekről 
teszek említést.

Március közepén már befejezéshez közeledett a 
part rendezése, ami azt jelentette, hogy a fürdőháztól
-  a mai örökmécsestől -  a kikötőig terjedő partszaka
szon 18-20 méter szélességben sétányt és partfalat 
építettek, az addigi posványos Balaton-part helyén, 
Ekkor telepítették azt a fasort, amelyiket több mint 
tíz éve kivágtak. Ezen terület mögött már létezett a 
park, amit Véghely Dezső telepített 1885 és 1890 
között. Ekkor készült el „egy csinos pavilon Óvári 
Dr. áldozatkészségéből a zenekar céljára”, ol
vashatjuk az említett lap 1902. május 4-i 
számában.

Ugyanekkor már megérkezett az öntödéből Petőfi 
Sándor mellszobra, amelyet július 31-én avattak fel. 
A szobor, mint akkoriban nagyon sok minden, 
közadakozásból létesült, azaz az Almádi Fürdő Rt. 
által rendezett mulatságok belépti díjaiból, valamint 
a felülfizetésekből gyűjtötték össze több éven át a 
szükséges pénzt.

Nem kisebb jelentőségű az sem, hogy kiépítették a 
közvilágítást, azaz lefektették a csöveket az 
acetiléngáz-világításhoz. Elsősorban az újonnan 
kialakított sétányon, valamint egyéb közterületen 
helyeztek el ilyen gázlámpákat. A korabeli lelkes

tudósító szavait idézve: „Július első napjaiban már 5-
6 hatalmas ívlámpa szórja sugárkévéit esténként a 
Balaton sokszor megénekelt víztükrére”.

A három említett esemény -  sétány és 
zenepavilon, Petőfi-szobor, közvilágítás kiépítése -  
mellett még számos egyéb történésről lehetne 
említést tenni. Kezdve azzal, hogy a szőlőbirtokosok 
népgyűlést tartottak, sürgetvén az olasz borvám

klauzula kormány általi eltörlését. Folytatva azzal, 
hogy megvásárolták és felépítették a zenepavilon és 
a Petőfi-szobor közötti területen, a pozsonyi orszá
gos kiállítás egyik pavilonját, amelyik hajóváróterem 
és cukrászda célját szolgálta. Mellékesen megem
lítem, hogy elhelyezése nagyon sok vitát kavart a 
sajtóban. Befejezve azzal, hogy december 7-én este 
nyolc órakor Budapesten, a Bristol Szállóban meg
alakították az Almádi Kört, amelyik évtizedeken át 
motorja és rendezője volt az almádi fürdőéletnek. 
Még csak annyit, hogy az 1899 nyarán megindult 
Kneipp-kúra ekkor már virágkorát élte, és Almádi 
kedvelt gyógyfürdőként is ismeretes volt.

Remélem, ezzel a néhány mondatos ismertetéssel 
sikerült egy rövidke bepillantást nyújtani a század 
eleji Almádi fürdőhely életébe. Ez a most elkészült 
zenepavilon a régi rekonstrukciója, most már csak 
használni kell, minél többet zenélni benne, magáért a 
zenélés öröméért, valamint a hallgatók szórakoz
tatására.

Ennek jegyében avatom fel és adom át használatra 
mindazoknak, akik örömüket lelik benne.

Régi zene 
ha n g v e r s e n y e k  

a vörösberényi református 
erő d templomban
Július 12. 20.00 óra

Harmónia a reneszánszban 
Banchieri énekegyüttes 

Július 19. 20.00 óra
Barokk gyöngyszemek 

Collegium Musicum együttes 
Július 26. 20.00 óra

Mosolygó muzsika 
F ers Márta -  ének 

Horváth Anikó -  csembaló 
Csizmadia Angelika -  csembaló

Jurtatábor 
Almádiban

A magyar nép a Kárpát
medencébe érkezésének 1100. 
évfordulóját 1996-ban ünnepli. 
Ebből az alkalomból a Rege 

Társaság JURTATÁBORT állít 
fel a cimborások számára Bala
tonalmádiban a leendő iskola 
területén (Mandulás).

Az építkezések 1996. július 
20-án kezdődnek. A tábor 
augusztus 2-től 20-ig zajlik 
ezen a területen.

Meghívó
A  Balatonalmádi Vegyeskar 

meghívja Önt és Kedves Családját 
a Strassbourg Villanelle 

és a Sainte Cécile kórusokkal 
közös hangversenyére, amelyet 

1996. július 9-én, 

kedden este 20 órakor rendezünk 
az Auróra Étteremben.



A csodálatos Elza néni
H

áromszor találkozhattam 
eddig Brandeisz Elza 
tanárnővel, pedagógus kol
légával, illetve Elza nénivel, és 

mindhárom alkalommal elbűvölt. 
Lehetetlen volt nem csodálni, mert 
aki valaha is közelébe került, 
érezte a belőle áradó szeretetet. Ha 
társaságban találkoztunk, a feléje 
áradó rajongás is ugyanakkora 
volt. Ha három szóval kellene 
jellemeznem -  ami persze képte
lenség - ,  akkor kedvenc kifejezése 
a „teli szívvel szerető” jelző jutna 
eszembe.

Életrajzát ismertetve szinte a 
XX. század történelmét kellene 
leírnom, és azért ragaszkodom a 
szinte szóhoz, mert Elza néni 7 
évvel fiatalabb, mint századunk -  
csak 90 éves. Olyan ter
mészetességgel beszél 1848-ról, 
meg a kiegyezésről, mint mi az 
1989-es rendszerváltozásról. Sok 
szépet látott kisgyermek korában 
Pestszentlőrincen, amikor még „az 
osztrákok is csak minket fejtek”. 
Azután jött a háború 1914-ben és 
elvitt mindent. 1919-ben már Sza
muely Tibortól kellett félnie. Hal
lotta is beszélni, de még nála is 
rondább volt a Vörös Újság! 
Borzalmas lehetett egy 7 éves 
kislánynak látnia sok-sok „fiatal” 
látogatót, akik elköszöntek család
jától, mielőtt a frontra indultak, a 
világháborúba, ahonnan sohasem 
tértek vissza. Később még sza
badon sétálhatott Pesten, illetve 
inkább gyalogolhatott, mert Kis
pestről egy szakaszjegyet tudott 
venni a zsebpénzéből. Nem kellett 
tartani a rossz emberektől a Hoffer 
gyár környékén, részeget is alig 
lehetett látni, így aztán haza mert 
menni este is. Sokszor eljárt a TIT- 
előadásokra, mert minden érdekel
te, de legjobban a mozgás. A 
mozgás minden formája: a gyalog
lástól a táncig, az orkesztikától a 
balettig. Élete lett a mozgás, 
amiért örök hálával tartozik 
tanárának, Kállay Lilinek, aki idén 
már 96 éves, és rendszeresen 
meglátogatja. Elza néni a fiata
labb, meg egészségesebb!

B
alatonalmádiba 1944-től 
járt le rendszeresen, mert 
egy kis házikójuk volt a 

Liszt Ferenc utcában. (Még szülei 
vették az Óvári-telep olcsó 
telekárai idején.) Káptalanfüreden 
lakott egy győri fiatalember, aki 
szerette volna Elza néni segítségét 
kérni pesti barátai elhelyezésében

-  ami akkor egyértelműen 
rejtegetést jelentett. Soros György 
édesanyja -  Jutka volt az, aki 
hozzá került a nyári lakba, amit 
inkább sufninak neveznénk ma az 
Öreghegy oldalában. Horváth 
János tanító (Váth János, azaz írói 
nevén ismerősebb!) házába csak 
akkor költözött át, amikor 
hűvösebb lett az idő. Sokat jártak 
addig is strandolni, vitorlázni és

sétálni. Felsőörsre menet látták azt 
az amerikai repülőgéprajt, ami 
még aznap szőnyegbombázásssal 
a föld színével tette egyenlővé 
Elza néni pestszentlőrinci örök
ségét. Végleg Almádihoz kötődött, 
elszegényedett, de barátait tovább 
rejtegette. Ezen a nyáron jött le a 
14 éves fiú, Soros Gyuri, aki na
gyon szerette édesanyját. El nem 
ment volna mellőle, és együtt jár
tak Felsőörsre tejfölért, túróért. Ha 
már ott voltak, alaposan megnéz
ték az apátsági templomot. Érde
kes, hogy egyáltalán nem félt, pe
dig neki is bujkálnia kellett, mint 
az édesanyjának. Sok-sok év után, 
amikor New Yorkban lett egy szép 
házuk a Long Island-en, akkor is 
mindig meglátogatta édesanyját 
egészen a haláláig. Magyarország
ra hazajőve pedig vagy ő látoga
tott el Elza nénihez, vagy pedig 
meghívta egy gyönyörű pesti szál
lodába, de esténként együtt vacso
ráztak. Élt-halt az őszibarackért, 
és még 1972-ben is azt kereste 
Almádiban, amikor először jött 
haza Amerikából. Első útja a Bala

tonhoz vezetett Elza nénihez, de a 
szállása Füreden volt abban az új 
szállodában, a Marinában. Gye
rekei megtanultak magyarul, 
különösen a Jonathan, aki olyan 
gyönyörű levelet írt Elza néninek 
Sopronba,  hogy még mostanában 
is előveszi. Legutoljára a Közép
európai Egyetem felavatásakor 
találkoztak Pesten, de a Gyurká
nak annyi dolga volt, hogy csak

rövid ideig beszélgethettek. Azt a 
szép könyvet Balatonalmádi és 
Vörösberény történetéről viszont 
akkor adta oda neki Elza néni: 
hadd olvasgasson már Almádiról, 
ha ritkábban jár errefelé!

R
emek emberek voltak azok 
a Sorosék, a tisztes polgári 
életmód mellett nyelvet ta

nultak, és a gyerekeknek is meg 
kellett tanulniuk egy-két nyelvet. 
Meg dolgozni is. A Sorosné pél
dául a Gerbeaud-nál (a híres „zser
bó” sütemény tőle származik!) 
kitanulta a cukrászatot és maga is 
nyitott egy cukrászdát, ami a 
sütemények mellett arról volt 
híres, hogy ügyvédfeleségek 
voltak a felszolgálók. Hát ilyenek 
voltak a háború utáni évek. Soros
né férje még az első világháború 
után a hadifogságban megtanult 
oroszul, így aztán amikor bejöttek 
az oroszok a második világháború 
végén, akkor őt hívták tolmácsol
ni. Igaz, nem sokáig. Így inkább az 
angollal meg az eszperantóval 
foglalkozott, azon a nyelven írt 
több könyvet, meg cikket. Külön

ben az eszperantó segítségével 
disszidáltak, mert egy konferen
cián kinnfelejtették magukat -  
onnan ment a Gyuri Angliába. 
Hogy az is miken ment át: mind
járt az elején eltört a lába és tanul
nia kellett valahogyan, de nagyon 
nehezen akartak neki segíteni. A 
londoni egyetemen viszont olyan 
könnyen és csodálatosan tanult, 
hogy Amerikába már a tanulmányi 
eredményei alapján hívták meg!

Elza néni hűséges maradt Ba
latonalmádihoz, mert 1962- 
ig itt dolgozott, amíg nyug

díjba nem ment. Nehezen akarták 
kinevezni tanítónőnek is, a sok 
átképzés meg „fejtágítás” ellenére. 
Eredményei viszont magukért 
beszéltek: a tornászcsapat már 
1954-ben országos második helye
zést ért el. Fel is figyeltek rá, mert 
egy ilyen kis faluból nem jutott 
még fel a döntőbe egyetlen ver
senyző sem, nemhogy tornászcsa
pat. Hát még akkor hogy néztek, 
amikor 1955-ben az elsők lettek! 
Bagoly Gyöngyvér, Pusztay Ibo
lya, Pusztay Mária, Török Lívia, 
Vágvölgyi Mária, meg az Ágnes. 
A kitüntetést persze az igazgató 
kapta, nem a korábbi, akit addigra 
már Fűzfőre helyeztek át, hanem 
az új, aki semmit sem tett értük. 
Elza néninek, az országos sikert 
elért tanárnak és edzőnek csak 
pénzjutalom jutott. Többet ért vi
szont mindennél az almádiak lel
kes köszöntése, amikor a pályaud
varon zenekarral várták az „ara
nyos lányokat”. Ott volt a falu ap
raja-nagyja, a rögtönzött zenekar 
ötször játszotta el a himnuszt man
dolinon, harmonikán és hegedűn -  
a lelkesedés miatt is, no meg aztán 
csak azt tudták... Többet jelentett 
neki Bagoly Gyöngyi, Kerényi 
Laci, Pásztor Lajos és Szegedi 
Erzsi szeretete és tisztelete, ami 
40 év múltán is visszahozta 
Almádiba. 2000 szilveszterét is itt 
fogja köszönteni -  rajta aztán 
igazán nem múlik!

H
a a magyar állam nem is, 
de Izrael felfigyelt Bran
deisz Elza nagyszerű 

emberi helytállására, amelyet a 
holocaust idején tanúsított: a haza 
barátja kitüntetés mellett fát ültet
tek tiszteletére Jeruzsálemben. 
Elza néni szerénységére jellemző, 
hogy oda sem ment el, más hozta 
el neki a kitüntetést is ...

Czuczor Sándor 
Fotó: Milos József

A 40. éves találkozón Bagoly Gyöngyvér 
és Pásztor Lajos köszönti Elza nénit



Rokonaink körében
Több mint egyéves szervező- 

munka eredményeképpen május 
utolsó hétvégéjén megrendezésre 
került a Berényiek I. Országos 
Találkozója. Amikor 1995. áprili
sában az ötletadó Dér András és 
Mester Ferenc felvetették a ren
dezvény gondolatát a Vörös
berényi Polgári Kör vezetőinek, 
még sok kétely merült fel: vajon 
egy településrész egyesülete 
néhány tucat lelkes taggal, mini
mális nagyságú, lényegében az 
önkormányzat által nyújtott támo
gatásra korlátozódó pénzesz
közökkel meg tud-e tartani egy 
országos találkozót. Szerencsére 
volt elég bátorság a munka felvál
lalásában, kitartás a véghezvite
lében és a hagyományteremtő 
esemény megvalósulhatott. Hoz
zájárult ehhez sok külső segítőnk, 
legfőképpen a vendéglátó Balaton 
Akadémia. Sikerét mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy ven
dégeinkkel, a tizenegy Berény 
nevű településsel azóta szinte 
naponta érintkezünk, kapjuk tőlük 
a híreket, információkat. Mi is 
igyekszünk kezdeményezéseink
kel a magunk és értelemszerűen 
településrészünk javára fordítani a 
kapcsolatok adta lehetőségeket. 
Ennek eredményeit remélhetőleg a 
nem távoli jövőben tagtársaink és 
a város egész lakossága is érzékel
ni fogja.

Vendégeink részéről a kapcso
latteremtési készség ereje engem 
személy szerint is kellemes 
meglepetésként ért. Elárulhatom,

hogy sem én, sem vezetőségi tag
jaink nem voltunk felkészülve a 
barátság, a nyitottság ilyen 
mértékű megnyilvánulására. El is 
határoztam, hogy ezt az örömöt 
meg fogom osztani a kedves 
olvasóval -  vagy e hasábokon, 
vagy külön kiadványban -  
egyenként foglalkozva testvértele
püléseinkkel.

Most csak arra szorítkoznék, 
amit a berényiek származásáról a 
rendezvény alatt és azóta általában 
megtudtam. Ezzel egyben vála
szolhatok sok helybeli hozzám 
intézett erre vonatkozó kérdésére, 
és talán fény derülhet a ren
dezvényen részt vevők irra
cionálisnak tűnő, már-már misz
tikus összetartozási érzésének 
okaira is...

Kik is tehát a berényiek? Tudni 
kell, hogy a honfoglalásban a hét 
magyar törzs mellett egyéb népek 
is részt vettek. Közöttük jelentős 
erőt képviseltek a kabarok, akik 
850 előtt csatlakoztak a magyar 
törzsekhez, amikor a kazár kagán 
ellen fellázadtak. Gyűjtőnevüket 
is ez alapján nyerték (kabar = 
lázadó). Észak-Kaukázusban, ahol 
a magyar-kabar érintkezés végbe
ment, ma is megtalálható Kabar
dia, Csecsenföld szomszéd
ságába!).

A szaktudósok többségének 
álláspontja szerint a berény szó 
egy kabar törzs neve, amely a

magyar Keszi, Kér és Jenő tör
zsekei együtt telepedett le a Fe
hérvár és Veszprém közötti térség
ben. Ez az ősi szállásterülete. Itt

zajlott le István és Koppány között 
a magyarság legnagyobb törzsi 
összeütközése. Ezt követően So
mogyban Koppány birtokából az 
István mellett kiálló törzsek jelen
tős adományokat kaptak. Ezért 
van jelenleg is Somogy megyében 
a legtöbb Berény nevű település. 
Az északi területeket a határvédel

mi vonalak (gömöri gyepű) ki
építésekor szállták meg, az Alföld
re (Mezőberény) pedig egyéb te
lepítések eredményeképpen kerül
tek. Így alakult ki a Berény hely
nevek képünkön látható eloszlása.

Mit lehet tudni a berényiekről? 
A történeti források nagyon 
keveset árulnak el. Jó harcosok 
voltak, mindig a csatarend élén 
álltak, de értettek a föld
műveléshez is. Bolgár-török nyel
ven beszéltek, tőlük vettük át a 
szőlőművelés és kertgazdálkodás 
egyes magyar nyelvben is 
meghonosodott szavait (pl. gyü
mölcs). Sok egyéb mellett tőlük 
származik a fejedelem pajzsra 
emelésének szokása is.

Hogy a kései utódok, a mai beré
nyiek mit őriztek meg „nemzeti” 
karakterükből, arra csak a lezajlott 
rendezvény remek hangulatából tu
dok következtetni. Mindenesetre a 
Berényiek Szövetségének meg
alakulásával (lásd az előző lap
számban közölt közös nyilatkoza
tot) mindenkinek alkalma nyílik 
bizonyítani. A magam és vezető
ségünk tagjainak részéről -  bár ko
rántsem vagyunk mind őslakosok -  
igyekezni fogunk az elkövetkező 
hétköznapokon is „kabaros” 
lendülettel helytállni. Ehhez ke
resünk partnereket, akik ön
zetlenségükkel, tenniakarásukkal 
Vörösberény javát tudják szolgálni.

Nándori Gyula

Ki is rendezte a 
találkozót?

Több újság is tudósított a 
Berényiek I. Találkozójáról. Sok 
szépet és jót írtak róla. A cikkek 
egy részében azonban nem lett 
megemlítve a Vörösberényi Pol
gári Kör, mint rendező. Többek 
között az Új Almádi Újságban 
sem. Ez megütközést keltett tag
társainkban, akik idejüket felál
dozva, lelkesen vettek részt a 
szervezésben. Többen méltat
lankodtak és helyreigazítást kér
tek. Ennek más újságok eseté
ben eleget tettünk (pl. Szabad
föld), ehelyütt ettől eltekintünk, 
mert véleményünk szerint az ér
dekelteket nem kell, a tájékozat
lanokat nem érdemes meg
győzni. Tagtársainktól pedig 
ilyen kérdésekben nagyobb 
belátást kérünk, hiszen az elis
merés olyan gyümölcs, amely
nek meg kell érnie. Nem ma
gától és azonnal lesz a miénk.

VPK vezetősége

A Berény helynevek eloszlása a Kárpát-medencében. 
A Berényiek ősi szálláshelye

Környezetünkért
A Város- és Környezetvédők Egyesülete megalakította 

környezetvédelmi csoportját Módi Mihály vezetésével. A csoport célul 
tűzte ki, hogy szervezett, szakirányú tevékenységével részt vesz váro
sunk néhány, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémájának 
feltárásában, megjelenítésében, a megoldási lehetőségek kidolgozásában.

A környezetvédelmi csoport terveiben szerepel:
-  Az „1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól” önkormányzatokra és a lakosságra vonatkozó részeinek fel
dolgozása, propagálása.

Javaslat kidolgozása -  e törvény alapján -  városunk a kör
nyezetvédelmére vonatkozó rendeletének módosítására.

-  Javaslatok kidolgozása a város környezetvédelmi programjához, a 
megvalósítást segítő feladattervek kidolgozásához.

-  Folyamatos részvétel a lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekről történő tájékoztatásában.

-  Aktívan részt kívánunk venni a város fejlesztési tervei 
környezetvédelemmel foglalkozó fejezeteinek kidolgozásában.

-  Kapcsolatokat kívánunk kiépíteni a Veszprémi Egyetem 
környezetvédelmi szakembereket képző tanszékével.

-  Környezetvédelmi feladatok megvalósítására irányuló tervek kidol
gozásával kívánjuk elősegíteni, hogy városunk önkormányzata sikeresen 
szerepeljen az e témakörben kiírt pályázatokon.

A vázolt tevékenységünkhöz kérjük városunk lakosságának támo

gatását. Debreceni István titkár
Város- és Környezetvédők Egyesülete



„Szeretve szolgálni, szolgálva szeretni!”
Csoma János atya halálára

Úrnapja volt. Az Oltáriszentség kenyerében köztünk élő Jézust ünne
peltük. A forró nap után az est enyhületét vártuk... vártuk, mert még 
nem tudtuk, mi vár ránk...

A Nap, mint egy hatalmas kerek, ragyogó kenyér lassan alákúszott az 
égen. Sugarai még egyszer parancsolóan végigcikáztak a vízen... a Ba
laton vizén: „emeld föl azt, kit magadba temettél!”

Hetek óta szinte nincs olyan nap, hogy eszembe ne jutna Ady Endre 
egy versének -  megbocsáthatóan -  átformált sora: „...és június lett, és 
egyedül maradtam.” -  Egyedül maradtunk.

Elment, elmentek a mi jó pásztoraink. (Illés Béla atya május 19-én 
halt meg.) Csodálatosan szép életeket és élet-példákat; iszonyúan sok 
elvégzendő és folytatandó munkát és kilátástalan űrt maguk mögött 
hagyva. Ők elmentek, mi itt maradtunk. Ők 
hitünk, reményünk szerint már boldogok, mi 
pedig sírunk. Siratjuk őket, mert emberek 
vagyunk, és siratjuk valahol legbelül magunkat 
is... mi lesz velünk nélkülük!?

A feszítő kérdések, a döbbent csend mélyén 
Jézus szava adhat bátorítást és megnyugvást:
„Én mindennap veletek vagyok a világ végéig!”
Az általa kiválasztott és küldött pásztorok elme
hetnek ugyan, de ő itt marad velünk. Nem gon
dolatban, nem képzeletben, hanem abba a Szent 
Kenyérbe elrejtőzve, amelyet -  épp annak 
csodálatos ünnepén -  Úrnapján emelt föl 
utoljára János atya ezekkel a szavakkal: „Néz
zétek az Isten Báránya; nézzétek, az Élet 
Kenyere!”

Csoma János atya áldozatos élete után immár 
megpihent. Akarata szerint édesanyja mellett, a 
celldömölki temetőben.

A nehéz órák és hetek után, a Gondviselés 
szeretetébe kapaszkodva mi is megpihenünk és 
megvigasztalódunk, hogy aztán újult erővel 
tudjunk nekilátni a hátrahagyott munkának az 
egész plébániai közösségben.

Hiszen János atya egy roppant nehéz, de 
ugyanakkor egy csodálatosan szép feladatot 
hagyott ránk örökül: tovább vinni azt a Lélektől 
eltelt sokoldalú lelkipásztori munkát, amit ő ebben a balatonalmádi 
közösségben közel egy évtizeddel ezelőtt megkezdett: elsősorban is a 
léleképítés területén, hiszen abban volt ő igazán nagy.

Itt Almádiban széppé tette a templomot és a plébániát. Az egy
házmegyében Érsek atya jó munkásaként elindítója volt számos kato
likus oktatási intézménynek; kiemelten is a veszprémi Szeminárium
nak. Életének utolsó nagy mozzanataként pedig csodálatos ünnepséget 
szervezett első királynénk, boldig Gizella jobb kéz ereklyéjének haza
térése alkalmából.

E sokféle -  és még számtalan föl nem sorolt -  feladat, felvállalt 
munka, fizikai erejét lassan felőrölte ugyan, de lélekben mindig friss 
maradt. A látható, az anyagi dolgokban való szüntelen munkálkodása 
mellett is meg tudott maradni a láthatatlan, az isteni értékek hű sáfár
jának: jó pásztornak, jó magvetőnek. Lélektől, élettől eltelt prédiká
cióin sokan és sokszor épülhettek.

Pappá szentelésekor választott jelmondata nem szójáték és üres 
szólam volt, hanem olyan gondolat, amely egész papi életét átszőtte, 
annak minden mozzanatából kisugárzott: „Szeretve szolgálni, szolgálva 
szeretni.” Ezért ismétlődhetett meg papi életében sokszor a csoda: 
amerre csak járt, ahol csak megjelent, vele mindenütt megjelent a lük
tető élet, a szívbéli derű és a növekedés, úgy látható, mint a láthatatlan 
értékekben.

„Szeretve szolgált” akkor is, amikor a rárakódott terhek és a fáradt
ság, mint embernek beárnyékolták napjait; és „szolgálva -  kőkemény

munkával -  szeretett” akkor is, amikor ereje már-már felőrlődni lát
szott.

Olyan pap volt, aki engedte, sőt akarta, hogy megvalósuljon rajta az 
írás szava: „a házadért (Egyházadért) való buzgóság emészt el engem!”

Olyan pap volt, aki azt a bizonyos „gyertyát” mindkét végén egy
szerre égette. A viasz most elfogyott..., a láng ellobbant..., DE EGY 
TITOKZATOS FÉNY ITT MARADT KÖZÖTTÜNK...!

A Balaton csendesen hullámzik, hatalmas, hűvös sóhajtásokat küld 
a város felé... Azt mondják, kék a vize, de számunkra sokáig szürkén 
csillog az ég...

Szabó János 
kinevezett plébános

Vecsey K. Mária

És aztán az ég is
Csattan a kilincs, és máris 

zárva a kapu; fölötte katedrális. 
Tornyai magasba törnek: 

kapaszkodó karjai a görcsös földnek.
A kapu előtt az élet.

Mögötte harangok zúgnak, zeng az ének.
Kinn csábít a vásáros nyár; 

benn az örök vasárnapok himnusza száll. 
Bemész? Vagy maradnál? Mégis... 
befogad a föld is, és aztán az ég is.



„Mindig szerettem dolgozni”
Vannak, akiket vezetéknevük, s vannak, akiket keresztnevük szerint szólítanak. 
Akár munkahelyükön, akár a tömbházban, ahol élnek. Ez így is van rendjén, de a 
különbség azonnal feltűnik az idegennek. Én is így voltam, mikor Szegedi 
Józsefnét kerestem a polgármesteri hivatalban, majd pedig a Petőfi Sándor 
utcában. -  Á, az Erzsike! -  segítettek rajtam, s én már tudtam, hogy nem egy 
merev, hivatalos beszélgetés elé nézek, hanem egy oldottabb, mondhatnám barát
ságos órácska előtt állok. Nos, ez utóbbiból kettő lett, mert Erzsike még jól 
emlékezett egy vékonydongájú legénykére, aki édesanyjával, nagymamájával és 
öccsével szorgalmasan rótta Almádi utcáit

Az üdülőhelyi díjakat szedő asszony 
ugyanis az édesanyám volt, a legényke 
(a vékony dongák megmaradtak!) pedig 
ezen sorok írója. A személyes emlékek 
talán nem érdeklik a kedves olvasót, de 
mindenképp megmagyarázzák, miért is 
„bácsi”-ról, „néni”-ről, s nem elvtársról 
vagy úrról esik olykor szó a riportban.

Szegediné Erzsike a polgármesteri 
hivatal titkárságvezető-helyetteseként a 
közelmúltban ment nyugdíjba, így ké
zenfekvő, hogy egy pályarajzzal kezd
jük a társalgást kicsiny, de választékos 
női ízléssel berendezett lakásában.

-  Hárman voltunk testvérek, s én úgy 
éreztem, nekem, a legnagyobbnak illik 
munkába állni. A veszprémi gyors- és 
gépíró iskola elvégzése után én is 
munkahely után néztem. Mielőtt bárki 
könnyelműen legyintve azt mondaná, 
hogy akkor ez nem okozhatott gondot, 
hát téved. A fiatalokért azért nem lel
kendeztek, mert még nem volt gyakor
latuk. Fiatal fejjel sehogy sem értettem, 
hogy legyen gyakorlatom, ha még nem 
is dolgoztam?! Végül 1957. május 2-án 
a Községi Tanácshoz kerültem, ahol 
megfogadtam, hogy bizonyítani fogok. 
Még ma is szívesen emlékszem Mihály 
Rudi bácsira, Sand Hedvig nénire, Zon
gor Kálmánné (Bori néni)-re. Ők biztat
tak, segítettek. A közösségbe hamar 
beilleszkedtem, s el tudtam igazodni a 
szerteágazó feladatok között. Akkoriban 
a tanácselnököket még „fentről” 
nevezték ki, s bizony nem mindegyikük 
értett a szakmához. Az almádiak is 
szerették volna, ha olyan ember a ve
zetőjük, aki ismeri a gondjaikat- 
bajaikat. Ez Szabó László tanácselnök
sége és Szalay László vb-titkársági ideje 
alatt valósult meg. Szabó László tíz éve 
alatt rengeteget fejlődött a falu. Nekünk 
is lépnünk kellett, s feletteseim javas
latára beiratkoztam a Lóczy gimnázium
ba, Füredre. Így lettem előadó, de 
munkám oroszlánrészét a tanács- és vb- 
ülések jegyzőkönyvezése töltötte ki.

-  Mennyiben volt más az akkori és a 
mai irodai munka?

-  A járások megszűntével temérdek 
feladat szakadt a nyakunkba. Nem volt 
magnó, de még sokszorosítani is csak a 
tekerős, mindent összefröcskölő stencil
géppel lehetett. Előtte pedig az írógép 
volt az egyetlen technikai segítség. A 
különbség fizikálisan is lemérhető: a 
nap végére úgy elfáradtunk, hogy estére

olvasni már egyőnknek sem volt kedve.
Az „ős-hős” időket máig is felidéz

zük volt munkatársaimmal.
-  A munka mellett kapcsolatokat is 

kellett teremtenie...
-  Igen, s mondhatom, nem esett 

nehezemre, mert természetemtől fogva 
szeretem az embereket. Mint már mond
tam, akkoriban lényegesen több admi
nisztrációs munkánk volt. Pusztán a 
családi pótlék igényét háromhavonta 
kellett benyújtani, illetve igazoltatni. 
Így apránként összeismerkedtem az 
almádiakkal, s jólesik, ha az utcán 
egymásra köszönhetünk. Kereskedelmi 
és iparhatósági előadóként persze nép
szerűtlen „nem”-eket is kellett mon
danom, amit sikerült megértetnem 
ügyfeleimmel. Ehhez a munkához kel
lett az az eszköz, aminek használatát 
csak az élet iskolája oktatja. Ez a 
türelem és a másik helyzetébe való 
beleélés készsége.

-  A 60-70-es évek testületi munkáját 
pártviták még távolról sem fémjelezték. 
Mi volt az akkori „divat”?

-  A beszámoltatások korát éltük. 
Minden intézmény, hivatal, vállalat 
vezetője, legyen az óvoda, vagy 
kutatóintézet -  köteles volt részletesen 
beszámolni, amit aztán részletes

aprólékossággal a vb. vagy a tanács
tagok megvitattak. A tanácstagok több
nyire egyszerű emberek voltak, de job
ban ismerték körzetük apró-cseprő 
gondjait, mint a maiak. Jó tudni, hogy 
ők is ingyenes munkát végeztek, s döntő 
többségük nagyon lelkiismeretesen.

-  Ne feledkezzünk meg Erzsike 
magánéletéről sem, hiszen a kép csak 
így teljes.

-  1961-ben mentem férjhez Szegedi 
Józsefhez, aki a Fűzfői Nitrokémiánál 
dolgozott. Lányunk, Tünde is Al
mádiban járt iskolába kitűnő pedagógu
sokhoz, mint pl. Rácz Elemér, Rácz Fe
renc, Brandeis Elza néni. Talán az 
egykori tanítóiból sugárzó gyermek- 
szeretet vezérelte őt is a pályára: előbb 
Pápán óvónőképzőt, majd Sopronban 
tanítóképzőt végzett. Sajnálom, hogy 
nem szülőfalujában -  azaz most már 
városában -  oktatja a betűvetés 
tudományát, hanem Sopronban, ahová 
férjhez ment. Ő az egyik büszkeségem, 
no meg a két unokám.

-  Az almádi hivatal közben „kinőtte 
magát”, s új helyre költözött. Válto
zott-e Erzsike munkája ezáltal?

-  1989-ben még Rácz István volt a 
tanácselnök. Ő volt az, aki felismerte, 
hogy a régi -  a földrengés által meg
rongálódott -  tanácsház már elavult, 
nem lehet benne egy méltó, hangulatos 
és emlékezetes esküvőt megtartani. 
Nem sokan hittek abban, hogy új 
helyünk valaha is tető alá kerül. Már
pedig sikerült. A változás óriási volt: 
mindenki második otthonának mond
hatta, ügyfeleink is elégedettek voltak. 
Előadóból főelőadó, illetve titkárság- 
vezető lettem. Tetszett az új irodám, s 
jól éreztem magam.

-  A rendszerváltás kit így, kit úgy 
érintett. Önt hogyan?

-  A pártharcok nem voltak biztatóak, 
így nem csoda, hogy többen is féltünk: 
mi lesz velünk, ha nem kellünk vala
ki(k)nek? Nem hízelgésből mondom, de 
nagy megkönnyebbülés volt, mikor 
megtudtuk, hogy a választások győztese 
Kerényi László, akit egyrészt gyer
mekkoromtól fogva ismerek (osztálytár
sam volt), másrészt olyan korrekt 
vezető, aki mellett a munkahelyi légkör 
is jó.

-  Több elismerést is kapott 
munkájáért. Melyikre emlékszik a 
legszívesebben?

-  Egy 1988-as vb-ülésen -  mint 
egyébként is -  én vezettem a jegy
zőkönyvet. Az ülés vége felé megkértek, 
hogy álljak fel, hagyjam el a termet. 
Megijedtem, mit csináltam rosszul? 
Talán kifelejtettem valamit, ami fontos? 
Jó ideig bizonytalanságban voltam, míg 
el nem érkezett április 4-e. Akkor még 
ehhez a naphoz és november 7-hez 
kötötték az elismerések átadását. Nos,

én is itt tudtam csak meg, hogy miért is 
küldtek ki néhány nappal korábban... A 
„Balatonalmádiért” érdemérem ma is a 
legkedvesebb számomra, s őszintén, 
dicsekvés nélkül állíthatom, úgy érez
tem akkor is, s ma is, hogy meg
érdemeltem...

-  Most nyugdíjba vonult, milyen 
útravalót adott utódjának, illetve mit 
tanácsol a ma fiataljainak, akik egy 
önkormányzatnál kezdik a pályafutá
sukat?

-  Türelem, megértés, s az emberek 
szeretete. Próbáljuk meg magunkat is 
beleélni annak a helyzetébe, aki 
önhibáján kívül lett munkanélküli, s 
netán először jön segélyt kérni, de 
próbáljuk meg azt is megérteni, aki 
jogos felháborodottságában jön a 
hivatalba. Gondoljanak arra, hogy szol
gálatot vállaltak, ami nemcsak köte
lességtudatot, de felelősséget is jelent.

-  Mihez kezd a „rászakadt” sza
badidejével?

-  Egyelőre nem nyugdíjként fogom 
fel, hanem egy hosszú szabadságként, 
amit már titkon azért vártam. Sokat 
akarok pihenni, olvasni, s mert épp itt a 
szünidő, hát unokázni is. A munkát sem 
fogom hanyagolni, mert a Vöröskereszt 
továbbra is számít rám, s érzem, sok 
idős ember is várja, hogy meglátogas
sam, elbeszélgessek vele.

Erzsike szolgálata tehát nem szűnt 
meg Almádiban és Almádiért, csak más 
lett: a hivatalost felcserélte az önként 
vállaltra, amiért már nem fizetés jár, 
hanem annál valamivel több. Ez a több 
pedig a nyugdíjasok, az elesettek hálás 
kézszorítása.

Zatkalik András

BÁLÁSRUHA 
VÁSÁR

Kiváló minőségű 
ruhafélék, függönyök, 

jú liu s  18-án és 20-án 
9 órától 

a B alatonalm ádi 
Közösségi Házban, 

Baross u. 22.

T O P -T R A D E  K F T .

M ost
klímaberendezéssel, 
alapáron, kedvező 
részletfizetéssel 

kapható 
a HONDA 

gépkocsik minden típusa!
Ugyanitt minden típusú 

gépkocsi Javítása.
• gumiszerelés, javítás •

• új gumiabroncsok értékesítése • 
• alsó- és felsőmosás, 

motormosás •
• gépkocsi belső takarítás •

• büfé •
Kőfalvi és Társa 
Autójavító Kft. 

Balatonalmádi, Fűzfői u. 156.

60-395-206 • 30-591-786



H A T T Y Ú - B

Hetedszer rendezték meg az egykori Hattyú Vendéglő helyétől induló felvonulással 
kezdődő, jótékony célú Hattyú-bál. A meghívott díszvendég, Almádi szülötte, Kovács 
Árpád, KTM helyettes államtitkára volt, aki Majbó Gábor alpolgármesterrel együtt 
köszöntötte a vendégeket, megnyitva ezzel a bált.
A tánc a szokásos palotással kezdődött, amit a veszprémi Bonita Táncegyüttes 
mutatott be. A vendégek hangulatából következően jó l sikerült a bál, amit a sok 
tombolanyeremény is segített. Az idei fődíjat Sági Sándor festőművész adta, és 

az értékes festményt Némethné Virág Gyöngyi nyerte meg.
S N É

Fotó: Durst László

1996
A lm ádi gim nazisták  

Szabadkán

Az almádi játékokkal egyide
jűleg (június 7-9.) zajlottak 
Szabadkán az UNITED 
GAMES rendezvények. A Bala
tonalmádi Kéttannyelvű Gim
názium vegyeskarát négy ál
talános iskolás, egy önkormányzati tisztviselő és három tanár kísérte el. 
Tökéletesen megtervezett programmal és nagy szívélyességgel vártak 
minket és a német, osztrák, holland és belgrádi delegációkat. Senkinek 
nem volt kétsége, hogy remek hétvége áll előttünk.

Az első hidagzuhany akkor következett (a szó szoros értelmében), 
amikor a szállást megkapva megtekintettük a WC-t és a mosdót. A 
zuhanyozóban ugyanis csak hideg víz volt. Az ember azt gondolhatná, 
hogy ilyen forróságban ez nem túl nagy hátrány, egészen addig, amíg ki 
nem próbálta a már-már elviselhetetlenül jeges vizet. Ezenkívül talán 
csak az állandó késések voltak zavarók (alig pár dolgot sikerült a ter
vezett időben elkezdeni). Mindezek ellenére, úgy érzem, igen érdekes 
programunk volt.

Az érkezést követő napon reggeli után leutaztunk a Palicsi-tóra, ahol 
tutajt építettünk. A több órás munka eredményeképp három tutaj készült 
el: a szabadkaiaké, egy közös erőfeszítéssel, egy harmadik, az almádiak 
lelkes, de annál gyakorlatlanabb csapatáé. A vizes móka után vissza

tértünk Szabadkára és megtekin
tettük (meghallgattuk) a Nyári 
Színházi Játékok opera gála
estjét. Szombaton megrendezték 
idén harmadszor a Diákparla
mentet, melyen az összes de

legáció részt vett (természetesen fordítókészülékek segítették a 
külföldieket); a felszólaló diákok beszédeire a polgármester és az alpol
gármester is válaszolt, a külföldi delegációk tagjai közül azonban csak 
az almádi csapatban volt merész ember, hogy hozzáfűzzön az elmon
dottakhoz néhányat a saját gondolataiból. Miután így megtárgyaltuk az 
ifjúság problémáit, majd eltöltöttünk még egy kellemes délutánt a Pali
csi-tónál, egy nagyszabású koncertet nézhettünk meg, amelyen (hogy 
csak a híresebbeket említsem) Zorán és a Manhattan együttes is fel
lépett.

A Ludasi-tó melletti vasárnapot végül a záróest követte. Itt adták elő 
a delegációk zenés, táncos műsorukat, és ez zárta egy jókora partyval a 
többnapos rendezvénysorozatot.

Az UNITED GAMES célja a különböző nemzetiségű fiatalok közöt
ti barátság megteremtése, és úgy érzem, a szabadkaiak részéről a 
lehetőségekhez képest csodálatos kivitelezésnek voltunk tanúi.

Polgár Denisz



United Games ‘96 Balatonalmádiban
Egy sárkányrepülő „United 

Games” feliratot húzott maga után a 
víz fölött -  ezzel köszöntötte a hajón 
érkező berlini, plzeni, mürzstegi és 
szabadkai küldöttségeket június 8-án 
Balatonalmádiban. A nemzetközi ren
dezvénynek ez már a második napja 
volt. A 160 diák, kísérőik és a vendég 
sepsziszentgyörgyi gyermek néptánc
együttes csütörtök este érkezett a 
Veszprém megyei Ifjúsági alapítvány 
csopaki táborába.

Pénteken „iskolanap” volt, a 
delegációk Tihany, Balatonfüred, 
Alsóörs iskoláit látogatták meg. Al
mádiban a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában a várost és az iskolát bemu
tató műsorral várták a szabadkai gyer
mekküldöttséget, miután megnézték a 
Padlásgaléria „Tanárok és tanítvá
nyok” c. kiállítását, s részt vettek az 
éppen Szabadkára induló nemzetközi 
ifjúsági kerékpártúra almádi startján. 
(Almádit Szabadkán a Kéttannyelvű 
Gimnázium diákjai és a Váci Mihály 
Általános Iskola tanulói képviselték 
Brenner Kálmánné képviselő ve
zetésével.)

„Az Egyesült Európáért és a Békés 
Világért” gondolat jegyében 1990 óta 
szervezett játékfesztivál idei megnyi
tója Tihanyban volt, majd játéktúra 
indult a falu ősi utcáin. A „Gyer

mekek hangja” rendezvényen Füre
den a különböző nemzetiségű gyer
mekek és felelős felnőttek arról gon
dolkodtak, milyennek is kellene 
lennie Európa környezetének ahhoz, 
hogy gyermekbarátnak lehessen te

kinteni. Alsóörsön UNICEF plakát
kiállítás nyílt, majd együttes játékkal 
folytatódott a rendezvény. (Az utolsó 
napon, vasárnap Füred volt a házigaz
da, a „legkellemesebb” program elne

vezésre méltó vízi játékkalvalkáddal.)
Almádiba rekkenő hőségben 

érkeztek a vendégek, de „hősiesen” 
elgyalogoltak a hajóállomásról a 
budatavai játszótérre, ahol -  a mille
centenáriumi események részeként is

-  dr. Kerényi László polgármester 
átadta a megépült játszóteret a 
gyerekeknek. Jelképes gesztus ez, 
hiszen mi mást tehetnénk a Millecen
tenárium évében, a gazdaság és tár
sadalom szétziláltságában, mint hogy 
bízunk gyermekeink jövőjében. A ját
szóeszközök mellett felállított, Tir
nován Ari Vid pápai szobrászművész 
megálmodta hét fából faragott jel is 
erről szól: emlékezés az ősökre, s 
mivel a szobor mászóka is, egyben a 
gyermeki mozgás és fantázia világa, a 
jövő ígérete.

A helyi óvodások körjátékkal, a 
Váci iskolások tánccal, a gimnazisták 
énekkel és zenével köszöntötték a 
teret. A kánikula miatt csak rövid 
bemutatót tartott a vendég mürzstégi 
ifjúsági big band zenekar és a plzeni 
leány tánccsoport. Nagy sikert aratott 
Galambos László és csapata aerobik- 
bemutatója, Galambos Ferenc bűvész 
és lufi show nagymestert pedig alig 
akarták elengedni a gyerekek. 
Meglepetésként két huszár is bevágta
tott a térre, a gyerekek estig lovagol
hattak. Mód volt elfeledett népi já
tékok kipróbálására is, pécsi egye
temisták pedig új együttes játékokat 
tanítottak a résztvevőknek. Sajnos, 
kevesen használták ki az alkalmi 
postabélyegzést, pedig erre a napra 
United Games ‘96 Balatonalmádi 
felirattal külön pecsét készült. Nagy 
öröm volt látni, ahogy a berlini táncos 
lányok bevonták műsorukba a jelen
lévő fiatalokat, nagy közös tánc
kavalkád keletkezett -  s ez a fesztivál 
lényege. Feledve nemzetiséget, szár
mazást, felekezetet, az elválasztó időt 
és teret, megismerni másokat, meg
mutatni magunkat a legkönnyebb 
módon játék közben.

Karaoke show és a Varnyú Country 
zenekar koncertje zárta az almádi 
programot. Almádi először vett részt 
ebben a nemzetközi rendezvényben, s 
először került sor a Veszprém megyei 
Önkormányzat, s a négy település 
ilyen arányú együttműködésére is -  a 
tapasztalatokat kamatoztatni kellene 
más területeken is, talán így tanul
hatjuk meg a „régióban” való gondol
kodást, cselekvést.

Ezekre a napokra az öt ország sok 
száz fiatalja, tanáraik és segítőik, s az 
ellátást biztosítók sokasága készült. 
Reméljük, a várakozás izgalma, a 
találkozás öröme sokáig emlékezetes 
élmény marad mindenkinek. Külön 
köszönet az almádi program szer
vezőinek, az óvodának, mindhárom 
általános iskola, a gimnázium taná
rainak és diákjainak, a Közösségi Ház 
munkatársainak, a Hercules Sport
egyesületnek és mindenkinek, aki 
emlékezetes napot szerzett vendé
geinknek, s a nagy hőség ellenére ki
tartó közönségnek.

Kovács Piroska 
Fotó: Durst László

A városunkban folyó közműépítkezésekről
Az 1996-os év városunk közműveinek fejlődésében talán 

több évtized viszonylatában a legjelentősebb év. A több éves 
előkészületek eredményeképpen a csatorna- és gázvezeték
építés a japán hitel keretében folytatódik. Az 1993-ban 
meghirdetett telefonfejlesztés jelei is jól láthatók, az elmúlt egy 
hónapban 30 kilométernyi árkot nyitottak, és már több mint 
100 kilométer kábelt fektettek le az építők. A földmunkákkal 
szinte alig tudott a kábelfektetés lépést tartani, mára azonban 
már sikerült a koordinációt megszervezni. A későbbiekben 
várhatóan jelentősen lerövidül az árkok nyitva tartásának ideje. 
A vízhálózat fejlődésének az öreghegyiek örülhetnek, az 
Öreghegyi Közműépítő Közösség, a Dunántúli Regionális 
Vízmű és az önkormányzat végre össze tudott fogni, és 
megépül a legmagasabban levő területeket is magába foglaló 
IV. zóna medencéje is.

Az összes közmű építéséhez az érdekelt lakosság anya
giakkal is hozzájárul, sok esetben pedig ezek az építkezések 
jelentős közösségalakító tényezők is.

A képviselőtestület június 27-i ülésén fogadta el a soron 
következő gáz- és csatornaépítésekhez a csatlakozás feltételeit.

Gázvezeték építését a nyár végén, a szezon után Vörös
berény belterületi utcáiban folytatjuk. Erről július közepéig 
levélben tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, mel
lékelve az építésben való részvételre vonatkozó megál
lapodásajánlatunkat. A képviselőtestület döntése alapján az új 
gázvezeték-beruházások lakossági hozzájárulása 1996. augusz
tus 15-i esedékességgel 95.000,- Ft. Azok viszont, akik július 
31-ig befizetik a hozzájárulást, 10% engedményt kapnak, azaz 
csak 85.500,- Ft-ot fizetnek. Augusztus 15. utáni fizetés esetén 
a PTK. szerinti késedelmi kamatot kell felszámítani, ami 
naponta 52- Ft.

Az önkormányzat által vállalt teljesítési határidő a műszaki 
átadásig 1996. december 31., ezután az önkormányzatot terheli hason
ló mértékű késedelmi kötbér. A gázellátás megindítása az új 
vezetékeken az utóbbi időben legnagyobbrészt a biztonsági övezetre 
vonatkozó szolgalmi jog biztosításán múlik. Ahol ugyanis a 
gázvezeték 4-5 méternél (átmérőtől és a fektetés módjától függően) 
közelebb van a telekhatártól, azt a törvény szerint a telek alapnyilván
tartására, a tulajdoni lapra rá kell vezetni. Ezt a rávezetést -  noha az 
építési szabályokon túlmutató korlátozást nem jelent -  sajnos ugyan
úgy szolgalomnak hívják, mintha azt kellene megengedni, hogy a 
telken belül építsenek, vagy éppen a szomszéd azon átjárhasson. Még 
egyszer hangsúlyozom, a biztonsági övezetre vonatkozó szolgalom 
alapján soha senkinek nem kell a telekre bemenni, ott munkát 
végezni.

A gázvezeték-építésben részt venni nem kötelező, de több 
éves tapasztalat alapján feltétlenül érdemes, később csak 
lényegesen magasabb költséggel lehet a szolgáltatásba bekap
csolódni. Mivel a július 31-i fizetési határidő betartása igen 
jelentős előnyt jelent, ezért kérjük az érintett lakosság segít
ségét, összefogását, hogy azok is értesüljenek a gázvezeték- 
építésről, akik levelezési címét nem ismerjük pontosan, az 
ingatlannyilvántartás szerinti levelezési címük nem pontos.

Csatornaépítés Vörösberényben, a Veszprémi út környékén, 
a Kisberényi úton és Káptalanfüreden kezdődik az ősszel. Ez 
összesen több mint 900 ingatlan bekötését eredményezi. Az 
érintett tulajdonosok bevonására csatornatársulat szervezését 
határozta el a képviselőtestület. Az alapítandó társulat érdekelt
ségi hozzájárulása a korábbi éveknek megfelelő, 8 éven 
keresztül negyedévenként fizetendő 2500,- Ft, amely után 
visszajár a 15% állami támogatás is, és a helyi adóból is 
leírható. Jó lenne, ha a társulathoz minél többen csatlakozná
nak, mert a beruházás anyagi alapjai csak így biztosíthatók. 
Nem lehet érv a csatorna ellen az sem, hogy csatornával 
drágább a víz, mivel a csatornadíj csak töredéke a szippantás 
költségeinek. Az úgynevezett „nagy, soha meg nem telő zárt” 
szennyvíztárolók ellen pedig a törvény teljes szigorával kell 
fellépni, mert lassan nem lesz ivóvíz a szennyező emésztők 
miatt. A felszín alatti vizek -  Ferenc forrás, parton lévő kutak
-  nitráttartalma az egészségügyi határérték felett van, 
csecsemőknek nem szabad adni.

A telefonhálózat a város egész területére ki fog terjedni, a 
jövő évtől kielégíthetetlen telefonigény nem lesz. Akik az 
önkormányzattal 1993-ban szerződést kötöttek, ez évben jut
nak telefonhoz, és a vonal feléledését követően a késedelem 
pontos idejének ismeretében postán kapják meg a szerződés 
szerinti késedelmi kötbért. Új igényeket is gyakorlatilag kor
látlanul lehet bejelenteni a Bakonytel Rt. ügyfélszolgálati 
irodájában Veszprémben, a Kossuth Lajos utca 6. szám alatt. 
Jelenleg egy magáncélú telefon bekötési díja 30.000,- Ft + áfa. 
Ezért az első hozzáférési pontig építik ki a telefonhálózatot, 
készüléket viszont mindenkinek magának kell igényei és 
pénztárcája szerint beszereznie. Lehetőség van kielégítetlen 
igény átruházására 1500 Ft + áfa ellenében. Telefonigény-beje
lentő és az átruházáshoz szükséges nyomtatványok a pol
gármesteri hivatalban, nálam is beszerezhetők.

Ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8-15-ig, pénteket 
8-12-ig) készséggel állunk rendelkezésükre.

Szabó Balázs városgazda



Nyakunkon a nyár
A hosszú és kemény tél után még fel sem ocsúdtunk, és itt a szezon. 

Legalább olyan „kemény” lesz a nyár is, mint a tél volt. A gázvezeték és 
a telefonvonalak építése bizony bele fog nyúlni a szezonba, és kétségte
len, hogy kellemetlenségekkel járnak a beruházások. Ha hozzávesszük az 
eddig minden szezonban porondra kerülő éjszakai csendháborításokat, 
netán a szomszéd kutyájának hangos vonítását, megspékeljük egy kis 
füstöléssel (mert vajh mit is lehet mást csinálni a kerti szeméttel?), akkor 
bizony a környezetvédelmi paletta idén nyáron (is) meg fog telni 
panaszáradattal. Ki merem jelenteni, van megoldás.

Ifjúságunk az általános iskola 3. osztályától a gimnáziumi osztályokkal 
bezárólag megismerte diavetítés keretén belül, mit, hogyan kell tennünk, 
hogy ne törjünk borsot egymás orra alá. Bizton állíthatom, sokkal na
gyobb figyelmet tanúsítottak városunk diákjai a téma iránt, mint néhány 
éve a „nagyvárosi” iskolások. Észrevételeikkel, kérdéseikkel meg
erősítették a hitemet, többen vannak azok, akiket érdekel a kör
nyezetvédelem, mint azok, aik csak a mának hajlandók élni.

A városnak van egy jó környezetvédelmi és városüzemeltetési ren
delete, ha csak a fő „csapásait” betartjuk, már nem lehet gond. E lap 
hasábjain teljes terjedelmében és részleteiben is helyet kapott korábban e 
rendelet, de a „puhább” nyár reményében felhívom a városban lakók és 
az itt üdülők figyelmét a következőibe:

-  Szeptember 1-ig nyesedéket, kerti hulladékot égetni tilos, ezt 
követően június 1-ig 10—15 óra között szabad égetni.

-  Szabadtéren, illetve kerthelyiségben zenét szolgáltatni csak a pol
gármester engedélyével lehet, a kibocsájtási határérték betartása mellett.

-  Az eb tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az a lakótársak és a 
szomszéd nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi 
kárt ne okozzon.

Ha belegondolunk, ezek alapvetően is elvárható normatívákon alapuló 
jogszabályok. Ha nem használ a szép szó, a kérés nem talál megértésre, 
a környezetvédelmi csoport nem riad vissza a büntetéstől! Régóta kérjük 
a hirdetőtáblákon, újságban stb., hogy gyakoroljunk toleranciát, és tart
suk be a szabályokat, mrt környezetünkben nemcsak nekünk van 
érdekünk, mi egy része vagyunk a környezetünknek, és az a fontos, hogy 
mindenki otthon legyen benne.

Szentesi István 
környezetvédelmi referens

KÖZLEMÉNY
A Vörösberényi Polgári Kör vezetősége tudatja tagjaival, hogy 

elfoglal hatta hivatalos helyiségét az Ady E. u. 23. sz. alatt, ahol min
den kedden 15-től 19 óráig mindenkit szívesen látunk.

F I G Y E L E M !

ÚJ SZOLGÁLTATÁS ALMÁDIBAN!
A v o lt  b au x itk u ta tó  h e ly é n  (R ákóczi u. 37.) 

m e g n y ito t ta m  ü v e g e s  r é s z le g e m e t

Ü V E G E Z É S  

T Ü K Ö R V Á G Á S  
K É P K E R E T E Z É S

U gyan itt m e g r e n d e lh e tő  
m in d e n n e m ű  a sz ta lo s ip a r i m unka. 

(Javítást, fe lú jítá s t  is vá lla lok .)  
Konyhabútorok kivitelezése egyedi igények szerint!

Hégely és Társai Kft.
T elefon : 8 8 /3 3 8 -2 6 0  

M é r s é k e l t  á r ,  r ö v i d  h a t á r i d ő ,  
m i n ő s é g i  m u n k a .

Nyitva: h é t f ő - p é n t e k  07—16 óráig  
szo m b a to n :  08—13 óráig

A Közösségi Ház júliusi programjából
19-28. ALMÁDI NAPOK ‘96. Helyszín: Városháza tér.
Benne: Pege Aladár koncertje, Nagy Bandó András, Gerendás Péter, 

Demjén Ferenc, folklórműsor, gyermekprogramok 
19. 17.00 Balogh Ervin festőművész kiállításának megnyitója a 

Közösségi Házban.
Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
21.6.00 Almádi Napok ‘96. Horgászverseny. Helyszín: 4 méteres part

szakasz
Figyelem! A Közösségi Ház július 8-14. között festés miatt zárva lesz!

Felhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy a 

Ferenc-forrásból nyert vezetékes 
víz nitráttartalma átmenetileg 
meghaladhatja a normál értéket, 
ezért csecsemők számára 
fogyasztásra nem alkalmas 
Vörösberény egész területén, és 
Balatonalmádi alábbi utcáiban: 
Borgazda, Kisberényi, Prés, 
Pinkóci, Fehérkereszt, Ezerjó, 
Must, Dugonics, Hunyadi, Rét, 
Bornemissza, Török Bálint, 
Csárda, Vödörvölgyi, Hörpintő, 
Vöröshegyi, Szömörce, Reket
tye, Kert, Avar, Vöröskő, Sere
gély.

Nitrátmentes víz vételezhető a 
2-es gyermekgyógyászati ren
delőben, Vörösberény Ady E u., 
kedden 10—12-ig, pénteken 
13.30-tól 15.30-ig, és a központi 
ügyeleten, Balatonalmádi, Ba
ross G. u. 32. szombat-vasárnap 
24 órán keresztül.

dr. Árkai Anna 
orvosigazgató
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