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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

I d é n ,  S z e n t  I s t v á n  
m e g k o r o n á z á s á 
n a k  1000. é v f o r d u l ó 
ja  é v é b e n  a  S z e n t
J o b b  ú j o n n a n i  o r 
szág já rá sra  in d u l, s  
en n ek  e lső  á llo m á
s a  B a l a t o n a l m á d i .



Egy terv, ami nem valósult meg
1928 év elején felhívás jelent 

meg a „Magyar Vármegyék és Vá
rosok Üdülő-Szövetkezete“ nevű 
cég megalapítására. A felhívást ki
bocsátók szövetkezeti társas házak 
építését határozták el Balatonalmá
diban. A felhívást a következők je
gyezték: Vármegyék és Városok Or
szágos Mentőegyesülete, Várme
gyei Tisztviselők Országos Egyesü
lete, Komfort Építő Rt., balatonal
mádi Fürdő és Építő Rt. mint jogi 
személyek, valamint Szabó Márton 
és Mód Lajos építészek, Dr. Dencz 
Ákos országgyűlési képviselő, Ba
ross Gábor ny. postatakarékpénztá
ri vezérigazgató és földeáki Dr. 
Návay Aladár ny. államtitkár meg
hatalmazott miniszter.

A felhívásban hosszasan ecsetel
ték Balatonalmádi kiváló adottsága
it mind földrajzi, mind pedig üdülé
si szempontból- Érdekes és tanulsá
gos a felhívás bevezetője egy részé
nek idézése, amiben indokolják ter
vezetük megvalósítását, ugyanis 
egyes megállapításai akár napjaink
ra is vonatkozhatnának.

„Nem szorul bizonyításra, hogy 
a „nyaralás", ami valaha fényűzést 
jelentett, ma már „üdülés”, ami 
minden dolgozó embernek életszük
séglete. Nem beszélünk orvosi 
szempontokról, nem akarjuk a nap
fény, a levegő és a víz csodatevő 
erejét emlegetni, elég egyszerűen 
rámutatni arra a súlyos küzdelem
re, melyet a megélhetésért a mai vi

szonyok között vívnunk kell. Nincs 
az az erős szervezet, mely a mai 
gondterhes életben egy év alatt el 
ne kopna, nincs olyan idegrendszer, 
amely ne szorulna reá minden év
ben egyszer a teljes és tökéletes pi
henésre. Ennek az elvnek a felisme
rése nem is hiányzik, hiszen min
denki arra törekszik, hogy megta
karított filléreiből egy kis házacskát 
építsen, s ott, a maga portáján, sa
ját kedve szerint pihenve gyűjtsön 
erőt egy újabb esztendő munkájára.

Sajnos, minél szükségesebb en
nek a törekvésnek a gyakorlati kivi
tele, annál nagyobb akadályokba 
ütközik. A közmondásosan elszegé
nyedett középosztálynak még csak 
kilátása sincs arra, hogy belátható 
időn belül egyéni építkezéssel oldja 
meg üdülésének kérdését. Ezen a

bajon akarunk mi segíteni azzal, 
hogy az egyéni törekvéseket egyesít
jük és közös erővel építjük meg üdü
lésre szolgáló otthonunkat! “

A tervezett épületek, illetve lak
részek elég egyszerűek voltak a le
írás szerint: „... mintegy 240 vízve
zetékes mosdóval, zsalugáteres ab
lakokkal, hézagmenetes padozattal 
ellátott villanyvilágítással felsze

relt, minden évszakban való tartóz
kodásra alkalmas, tehát kémények
kel is ellátott tágas szobát fogunk 
építeni a parkírozott udvar köré he
lyezett nyolc, egyenként kétemele
tes, kő- és téglafalu, üreges beton
mennyezetű épületben. Az egyes 
szobákat kívánságra két ággyal, 
asztallal és három székkel, fali 
szekrénnyel fogjuk berendezni. Az 
épületben szükséges mellékhelyisé
gek és személyzeti szobák rendelke
zésre fognak állni.“

Először két szövetkezeti házat 
kívántak építeni 1.100.000,- pengő 
értékben. Egy üzletrész ára 100,- 
pengő volt és egy lakrész megszer
zésére 40-46 üzletrészt kellett je
gyezni, ami nem volt kis összeg an

nak idején. Igaz részletfizetési lehe
tőséget is adtak, de ennyi pénzért 
egy kis önálló nyaralót lehetett épí
teni. A felhívást kibocsátóknak 
megállapodásuk volt a Balatonal
mádi Fürdő és Építő Rt.-vel, hogy a 
létesítendő üdülőtelep mellett 
„...egy hangverseny, kaszinó, tánc, 
nyitott és zárt helyiségű éttermet, 
vendéglőt magába foglaló épületet 
emel, ahol a szövetkezet tagjai ked
vezményekben fognak részesülni. “

A felhívás részletes tájékoztatást 
adott arról, hogy miként használhat
ja és hasznosíthatja a tulajdonos a 
lakrésztét. Ez csaknem teljesen azo
nos volt a mai szövetkezeti üdülők
nél kialakult gyakorlattal.

A mellékelt helyszínrajz szerint 
a tervezett épületeket az állomással 
szemben az Öregparkban, nagy
részt a mai teniszpályák helyén, a 
Sóhajok hídja felé eső terület egy 
részén kívánták felépíteni. A felhí
vás végén rögzítették hogy legalább 
egy épület megépítéséhez szüksé

ges üzletrészek lejegyzése esetén 
megindul a szövetkezet alapítása. 
Az kb. 30-35 lakrészt jelenthetett. 
Amennyiben 1928. június 15-ig 
nem alakul meg a szövetkezet a 
befizetéseket kamat nélkül vissza
térítik. Ma már nem ismeretes mi
lyen sikere volt a kezdeményezés
nek, volt-e egyáltalán érdeklődés. 
Mindenesetre nem valószínűsíthe
tő az induláshoz szükséges üzlet
részek lejegyzése, mert nem való
sult meg a tervből semmi. Megem
lítendő, hogy az aláíró Mód Lajos 
építész akkoriban az egykori Ká
nya-villa (ma óvoda) tulajdonosa 
volt

Schildmayer Ferenc

A felhíváshoz csatolt helyszínrajz (kicsinyítve)

A tervezett beépítés távlati képe a Balaton felől
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Ismétli magát a történelem?
Az ősrégi álnaív kérdésre már ré

gen megszületett az elegáns válasz: 
„a történelem nem, a történészek vi
szont igen”. Ha már ismételnek, ak
kor viszont úgy tűnik, hogy csak 
egyes tényeket ismételgetnek sűrűb
ben, másokat meg ritkábban. Vala
miféleképpen mindig úgy válogat
nak ebben az ismételgetősdiben, 
hogy előbb-utóbb nekik legyen iga
zuk, bár ezeket (nagyon helyesen) 
már nem is történészeknek nevezik 
manapság, hanem politikusoknak.

Akár hiszik, akár nem, már 2000 
évvel ezelőtt is ünnepeltek millenni
umot, méghozzá a római birodalom 
fennállásának ezeréves évfordulóját, 
sőt millenáriumot is. Ez utóbbi a ró
mai 0-mérföldkőnek felelt meg, csak 
akkor még aranymérföldnek hívták 
és emlékmű alakját öltötte a Via 
Sacrán. Feltüntették rajta a biroda
lom főbb városait, valamint a Rómá
tól való távolságukat. Valahogy így 
kellene a politikai pártoknak a va
lóságtól való távolságát is meghatá
rozni, amikor mondjuk két város
ban a választók kétharmada nem ad
ja le szavazatát másodjára sem. Nem 
ezt a tényt emelte ki egyikőjük sem 
Ezért is döntöttem úgy, hogy meg
vizsgálom a kétezer és ezer évvel ez
előtti eseményeknek azt a csoportját, 
amelyet a legtöbb történelemkönyv
ben érdemesnek tartottak kiemelni. 
Megjegyzem, már ott is válogattak...

❖

Tiberius császár uralkodása alatt 
egy szegény ács gyermeke, Jézus, 
igazságot kér a nép nevében, aláza
tosságot Isten előtt, testvériséget 
egymás között, könyörületet és meg
bocsátást másoknak, mindenek felett 
pedig szeretetet Isten minden teremt
ménye számára. Judea és Izrael ró
mai provincia lesz Palesztina néven, 
mert büntetésül a feledés átkát szán
ják lakosainak. Palesztina ugyanis a 
rég eltűnt filiszteusok nevét teszi is
mertté, nem véletlenül lázadtak te
hát a zsidók ilyetén történelemhami
sítás és a rabság ellen.

Cunobelint (Shakespeare Cym
beline-nek nevezi) a rómaiak elis
merik a Britek Királyának, ami elin
dítja a Brit szigetek meghódítását, 
hiába harcolnak majd az ellenállók 
Caradog és Boudicca vezetésével. 
Egyre nagyobb számban érkeznek a 
római telepesek és előkészítik a tere
pet Claudius császár hódításához, 
miközben a brit előkelők római lu
xusjavakat élveznek, egyre több ró
mai árút rendelnek és római mintára 
verik még a pénzérméket is.

A tarsusi Saulus, elindul Damasz
kuszba de útközben látomása nyo
mán megvakul és amikor újra látni

kezd megtér. Paulusként már nem 
üldözi Jézus követőit, hanem az első 
misszionáriusként hirdeti a hitet, le
veleket ír a csüggedőknek miközben 
keresztény közösségeket alapít. 
Többek között levelet ír a 
Galatabelieknek, akiknek a nevében 
nem nehéz felismerni a kelták (más 
néven a gallok) keletre szakadt ma
radványait -  így emlékeztet bennün
ket egy három, azaz a zsidó, görög 
és római világot összekötő igehirde
tő arra az elvre, hogy minden ember
nek joga van az üdvösségre.

Kínában a késői Han dinasztiát 
felváltja a Ming dinasztia és ismét 
igazolják a dinasztikus ciklus elmé
letét, amelyet többen a Mennyei 
mandátumként ismernek. Az elöre
gedő dinasztia elhanyagolja a kor
mányzati kötelességeit, eltűri a lusta 
és korrupt hivatalnokokat, nem ké
pes kordában tartani a tartományo
kat, egyre súlyosabb adókat vet ki és 
nem gondoskodik a védelmi falak 
építéséről. Árvizek, éhínség, föld
rengések és idegen hódítók mellett 
megjelennek a fegyveres banditák, 
amelyek együttes hatására egy új di
nasztia követeli magának a mennyei 
mandátumot. Először is helyreállít
ják a békét, hűséges hivatalnokokat 
neveznek ki, földet osztanak a pa
rasztoknak, utakat építenek, kijavít
ják a csatornákat és a gátakat a vé
delmi falakkal egyetemben. Néhány 
generáció múltán viszont ők is elöre
gedés útjára lépnek.

Amerikában megjelennek az első 
maya építmények a buja esőerdők 
tisztásain és kialakulnak sajátos vá
rosállamaik, amelyek magasan fej
lett civilizáció ígéretet hordozzák. 
Ezekben a városokban - még a mos
tani romok között is kivehetően - 
megtalálható egy téglalalap alakú 
sportpálya, amelyen pok-a-tok-ot 
játszottak. Két távolabbi felén tégla
fal határolta, amelyben ott volt egy 
kőgyűrű, de nem vízszintesen, mint 
a mai kosárlabdánál, hanem függő
legesen. A tömör gumiból készült 
arasznyi átmérőjű labdát ezen kellett 
átütni, ami nem akármilyen sportem
bereket kívánt meg, ugyanis a kő
gyűrűk tíz méter magasan voltak el
helyezve. A szabályok szerint azon
ban sem a kezük vagy a lábuk végét 
nem használhatták, csak a könyökü
ket a csuklójukat és a csípőjüket. A 
játékosnak, aki pontot ért el, joga 
volt azonnal berohanni a nézők közé 
majd a legszebb öltözetet és ékszert 
leszedhette a leggazdagabb nézőről.

❖

A kétezer éves események után 
lássuk az ezer esztendővel ezelőtt 
történteket:

India északi részére behatolnak a 
baktriai Demetrius király hadai , 
akik még azoknak a makedón harco
soknak a leszármazottai voltak, akik 
Nagy Sándor seregével kerültek 
ilyen távol Európától. Igaz, hogy 
őseik fellázadtak az embertelenül 
hosszú hadjárat ellen és hátramarad
tak, de a leszármazottak már ugyan
azt szerették volna elérni amit Nagy 
Sándor: mélyen benyomulni Indiába 
és a keleti meg a nyugati kultúrát 
egyesíteni. A baktriai érmeken görög 
és indiai feliratok szerepeltek, 
Gandhara a főváros valódi hellenisz
tikus központtá épült ki, végül még
is mindannyian beleolvadtak az in
diai többségbe.

Velence, az Adria gyöngyszeme, 
a kereskedő városállam és Genova 
nagy riválisa meghódítja az Adriai- 
tengert a dalmát partokkal egyetem
ben. Azért a dalmát partokon nyo
mulnak dél felé, mert Itália középső 
része a pápai államhoz tartozik , dé
lebbre pedig Bizánci birodalom 
nyújtózkodik. Levante, a Föld-közi 
tenger nyugati medencéje viszont 
szilárdan Velence kezében van 
Negropontétől, Naxoszon át Kréta 
szigetéig. Afrikában az arabok ter
jeszkednek Spanyolföldre és Szicí
liába is átcsapva, ami megerősíti a 
keresztes hadjáratok mielőbbi meg
indítását. Hatalmas hasznot hoz ez a 
velencei flottának meg a genovainak 
is. A muranoi születésű bencés szer
zetes Gellért is a Szent-földre igye
kezett, de hazánkba sodorta sors: 
Bakonybélbe és Csanádra majd pe
dig Budára. A hegyre, ahonnan leta
szították.

„A cserebogár” című napló egy 
ismeretlen japán hölgy ecsete alól 
került ki. Ecsete és nem tolla , mert 
a kana jeleket kecses kis íróecsettel 
írták rizspapírra. Nem véletlen, hogy 
a nők írtak maradandóbbat Japán
ban, nekik ugyanis nem kellett meg
tanulni a bonyolult kínai jeleket. Sei 
Shonagan: „Makurano Maki” (Pár
nakönyv) címen megírja tapasztala
tait a japán császári udvarban töltött 
éveiről, bár már előtte kikerült A 
legnagyobb hatású mű mégis a szin
tén 1000-ben íródott Genji meséje 
Murasaki regénye, aki Heian csá
szár udvarában az arisztokraták tor
zsalkodását látva döbben rá arra, 
hogy a szerelem és a szépség múlan
dó és semmi sem tart örökké. Az 
ezeréves tanka versforma minden
esetre még ma is hat, mint az egyik 
legkorábbi vers is:” Amikor eljő a ta
vasz, az olvadó hó nyomot sem 
hagy. Bárcsak a te szíved is így ol
vadna el irántam”.

A nyughatatlan vikingek (nyuga
ton normannok, keleten varégok) 
mindenhová eljutnak, ahol víz van, 
legyen az patak, folyó vagy óceán. 
Vörös Erik fia Leif Erikson a jól is
mert izlandi és grönlandi útvonalon 
át állítólag felfedezi Észak Ameri
kát. Izland szigetén már működött az 
Althing, a legrégibb parlament, 
Grönland pedig még tényleg zöld 
volt, amint neve is jelzi, legalább is 
a déli részén, hiszen számos telepü
lésen éltek és földet műveltek. A mai 
Kanada Nova Scotia tartományában 
száll partra és elnevezi Hellu
landnak, délebbre egy másik terüle
tet pedig Marklandnak. Legénysége 
között van Tyrker a tengerész aki 
szőlőtőkéket talál és Vinlandnak ne
vezi el a még délebbi területet. Ősi 
dán szóhasználat szerint a tyrker szó 
ekkor türköt, azaz magyart jelölt és 
a köz-hiedelem szerint a magyarok 
keresték mindenütt a szőlőt meg a le
vét már akkor is.

Géza nagyfejedelem fia István ki
rály apostoli felség címet és koronát 
kap II. Szilveszter pápától, amellyel 
Európa uralkodói magukkal egyen
rangúnak ismerték el. Koronázási 
palástja, koronája és jogara mellett 
ránkhagyta törvényeit és intelmeit. 
Az előbbiben a magyar állam és az 
egyház szervezéséről gondoskodik, 
az utóbbiban a hit megőrzéséről, a 
tiszteletről, a vendégek befogadásá
ról és gyámolításáról szól. Akárhová 
megyünk a környéken beszédes em
lékekkel találkozunk legyen az Sóly, 
Szentkirályszabadja vagy Veszprém. 
Reánk maradt Szent Jobbja, amely
nek kápolnája a Szent Imre templom 
mellet 1957 óta várja a helybelieket 
is. Emlékeztet minden arra járót az 
államalapítóra és a művére: Magya
rországra.

❖

Kétezer és ezer év távlataiból ki
csit feleselni támad kedve az ember
nek még a német filozófus-óriással, 
Hegellel is:” A történelemből tehát 
megtanulhatjuk, hogy az emberek és 
a kormányok sohasem tanultak sem
mit a történelemből sőt nem csele
kedtek az abból levonható következ
tetések szerint.” A közel kétszáz 
éves aforizma sohasem tűnt aktuáli
sabbnak mint manapság, mégis 
mintha tanultunk volna valamit. 
Csak lassan és kis hatásfokkal, de 
javíthatatlan derűlátóként a millen
nium évében mégis azt mondom, 
amit a bölcsebbek: „csatta mate 
kudasai”, vagy „wait a little”, azaz: 
várjunk még egy kicsit. Hátha még
is tanulunk.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 114. hónapról 
a Városházán

2000. április

Ebben a hónapban a szo

kásosnál korábban, azaz ma, 

április 24-én van az Új Almá

di Újság lapzártája annak ér

dekében, hogy május első  

napjaiban jelenhessen meg, 

kellőképpen beharangozandó 

a május 12-i M illenniumi 

Nap eseményeit. Mely napon, 

amint ismeretes, városunkba 

érkezik a Szent Jobb, és 

Rockenbauer Zoltán minisz

ter úrtól megkapjuk a Millen

niumi Zászlót.

Ezúttal rendhagyó módon 

nem az elmúlt 24 áprilisi nap 

legfontosabb eseményeiről 

írok, hanem arról, ami hol

nap következik, bár a kimene

telét még nem tudom. H ol

nap, április 25-én tárgyalja 

Budapesten, a Nemzeti Kul

turális Örökség Minisztériu

mában az egyházi egyeztető 

bizottság a Katolikus Egyház 

balatonalmádi-vörösberényi 

kárpótlását. A tét nagyon 

nagy. Holnap dől el, hogy a 

kilenc éve megoldatlan ügy ki

tolódik 2011-ig, vagy pedig  

az elkövetkező egy-két évben, 

netán még a millenniumi idő

szakon belül nyugvópontra 

ju t. Ami nem kevesebbet jelen

tene, minthogy a Katolikus 

Egyház visszakapná jogos tu

lajdonát, és egyúttal befejez

hetnénk a berényi iskola fe l 

építését.

Reménykedjünk együtt!

Balatonalmádi-Öreghegy, 

2000. április 24.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Az Önkormányzati híreket a következő számunkban 
közöljük. Az újság a Szent Jobb érkezése miatt előbb 
jelenik meg, lapzárta a testületi ülés előtt volt

Pályázati felhívás
Balatonalmádi Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
Gazdasági, Településfejlesztési és -üzemeltetési Bizottsága
-  a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva -

pályázaton meghirdeti

• Balatonalmádi, Véghely D. utcai Bazár-soron lévő 6 m2 

alapterületű büfé profilú üzlethelyiséget 8 m2 előkerttel 

2003. október 15-ig szóló időtartamra.

Felajánlható minimális bérleti díj 2000 évre:

177.473,-Ft + 44.368,-Ft (25% ÁFA) = 221.842,-Ft, mely 

a továbbiakban a KSH inflációs ráta mértékével emelkedik. 

A bérleti díj negyedévente előre fizetendő.

• Balatonalmádi, Véghely D. utcai Bazár-soron lévő 6 m2-es 

divatáru, ajándék, bazár profilú üzlethelyiséget a hoz

zátartozó 4 m2 előkerttel, 2003. október 15-ig szóló idő

tartamra.

Felajánlható minimális bérleti díj 2000 évre:

187.473,- Ft + 46.868,- Ft (25% ÁFA) = 234.342,-Ft, mely 

a továbbiakban a KSH inflációs ráta mértékével emelkedik 

A bérleti díj negyedévente előre fizetendő.

• Balatonalmádi, Véghely D. utcai Bazár-soron lévő 6 m2-es 

söröző profilú üzlethelyiséget 2003. október 15-ig szóló 

időtartamra.

Felajánlható minimális bérleti díj 2000 évre:

179.200,-Ft + 44.800,- Ft (25% ÁFA) = 224.000,-Ft, mely 

a továbbiakban a KSH inflációs ráta mértékével emelkedik 

A bérleti díj negyedévente előre fizetendő.

• Balatonalmádi, Wesselényi-strandon lévő 20 m2-es 

divatáru, ajándék profilú üzlethelyiséget 2000. szeptem

ber 15-ig szóló időtartamra.

Bérleti díj 2000 évre:

384.120,-Ft + 96.030,- Ft (25% ÁFA) = 480.150,-Ft, mely 

a továbbiakban a KSH inflációs ráta mértékével emelkedik. 

A bérleti díj negyedévente előre fizetendő.

(Igény esetén élőkert biztosítható.)

A pályázatokat zárt borítékban, 

Kerekes Csaba GTB-elnök nevére címezve kell leadni 

a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 

29. számú irodájában 2000. május 22.12.00 óráig.

Balatonalmádi 
Közösségi Ház 

májusi 
programjából

6-án 15.00 óra
Anyák napi játszóház

12-én 17.00 óra
Milleniumi nap a Városháza téren

19-én 17.00 óra
A világ labdarúgó csillagai A-tól 
Z-ig. Sportfotó kiállítás meg
nyitója.

19-én 21.00 óra
A Grog együttes hard-rock kon
certje a volt Auróra étteremben

27-én 21.00 óra
Funky disco a volt Auróra 
étteremben.

27-én 17.00 óra
A művészetbarát egyesület össze
jövetele

28-án 10.00 óra
Gyereknap a sportpályán

APRÓHIRDETÉS
Angoltanárnő nyárra oktatást, kor
repetálást vállal. Jelentkezni lehet: a 
438-011-es vagy a 30/2639-865-ös tele
fonon.

Nyaralók, üdülők, 

épületek karbantartása.

Kertrendezés, parkok, 

pázsitok gondozása.

Fűnyírás, sövénynyírás, 

gallyazás, fák kivágása, 

telekápolás.

Gyors, pontos, 

m egbízható

munka!

Tel.: 439-315, 

30/9485-850



Rendőrségi hírek

Április hónapban a cikkírás idő
pontjáig 8 betörést jelentettek be a 
Szabolcs utcából, Fűzfői utcából, 
Szabadságkilátó utcából és a 
Kisberényi utcából. Szerencsére 
több betörés tettesét elfogtuk. Egyre 
több az olyan bűncselekmény, ami
kor rövid időn belül sikerül elfogni 
az elkövetőt. Továbbra is a város 
külső területei jelentik a bűnözők 
kedvező célpontjait. Itt van nagy je
lentősége az állampolgári segítség
nek, a polgárőrök munkájának. Ta
lán Önöknek is feltűnt, hogy különö
sen a Posta, valamint az OTP épüle
tének környékén rendőr kollégákat 
látnak, akik golyóálló mellénnyel és 
gépkarabéllyal felszerelve vigyáz
nak a pénzszállításra, a Magyar Pos

tával kötött együttműködési megál
lapodásunknak megfelelően.

Kollégáim 6 bűnözőt is elfogtak 
korábbi viselt dolgaik miatt, akik 
hosszabb börtönbüntetésre számít
hatnak.

Az önkormányzat továbbra is 
igényli azt, hogy a testületi üléseken 
tájékoztassam a képviselőket váro

sunk közbiztonságának aktuális kér
déseiről. Már korábban is beszámol
tam arról, épp ezen a fórumon is, 
hogy egyre több a fiatalkorú, sőt a 
gyermekkorú bűnelkövető. Kollé
gáim eddig is és ezután is rendsze
resen járják az iskolákat és igény 
szerint nyújtanak tájékoztatást. En
nek része például a DADA-program

is. Az előadásokkal az iskolák peda
gógiai nevelő munkáját kívánjuk 
elősegíteni.

Néhány szót a közlekedésről. Bár 
a balesetek számát tekintve tovább
ra is tart az a kedvező tendencia, 
amely az idei évet jellemzi, azonban 
nem mehetünk el szó nélkül amel
lett, hogy nő az ittas járművezetők és 
a gyorshajtók száma. Nem jelente
nek visszatartó erőt úgy tűnik a már
cius 1-én életbe lépett új szabálysér
tési törvény szigorú szankciói sem.

Kérek minden tisztelt újságolva
sót, aki gépjárművel közlekedik, 
hogy fokozottan ügyeljen gépjármű
ve műszaki állapotára. Azt hiszem 
ez mindannyiunk érdeke.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

É R T E S Í T É S
óvodai beíratásról

Értesítem a kedves Szülőket, hogy a 2000/2001. évi óvodai beíratások mind
három óvodában:

1. sz. Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 33.
1/A Óvoda Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.
2.sz. Óvoda Vörösberény, Ady E.u.27.

2000. május 17,18,19-én 8 órától 16 óráig lesznek.

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
-  azokat a gyermekeket, akik 2000. december 31 -ig betöltik 3. életévüket;
-  azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévüket, de ez ideig óvodai nevelés

ben nem részesültek, lehet ill. kell beíratni.

Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik 2001. május 31-ig töltik be 3. 
életévüket.

Mindhárom óvodában szeretettel várjuk Önöket, kérjük, hogy a beíratásra hoz
zák el gyermekeiket is.

Sári Jánosné óvodavezető

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Gazdasági, Településfejlesztési és -üzemeltetési Bizottsága

PÁLYÁZATRA MEGHIRDETI
a Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 60/2. szám alatti

-  4 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, közlekedő, előszoba -  
102 m2 alapterületű összkomfortos komfortfokozatú

BÉRLAKÁST.
A lakás bérleti díja: 250,-Ft/hó/m2. 
Bérleti időtartam határozott idejű: 

2002. december 31-ig tart. 
A pályázatokat 2000. május 15-ig

a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksági osztályára kell 
benyújtani.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 29-es irodájában 
Somodiné Epres Anikónál, 

illetve a 88/430-296-os telefonszámon lehet.

Ú j  m á r k a  a  s p o r t d i v a t b a n

NYITVA: hétköznap 9 -1 7 , szombaton 9 -12  óráig, ebédszünet 12-13 óráig 

Balatonalmádi, Fűzfői u. 69. (benzinkút mögött) 
Tel.: 3 0 /217 9 -7 18

l a k a t o s  v á l l a l k o z ó
l é p c s ő k  •  k o r l á t o k  •  k e r í t é s e k  

k a p u k  •  k ö n n y ű s z e r k e z e t e s  c s a r n o k o k  
e g y é b  l a k a t o s m u n k á k  

T e l .:  0 6 - 3 0 / 9 4 6 9 - 9 1 6

B O R O S T Y Á N
virág és ajándékbolt

KÍNÁLATUNK

-  vágott- és cserepes virágkülönlegességek
- selyem- és szárazvirágok
-  sírcsokrok és koszorúk egyedi kötészeti 

stílusban
-  esküvői csokrok 

(az első kedvezménnyel!) 
-  növényvédő szerek és tápoldatok

-  ajándék- és dísztárgyak 

BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL!
B a la to n a lm á d i, F ű z fő i ú t 6 9 .

(a benzinkút mögött)
T e l . :  0 6 - 3 0 - 2 4 7 4 - 0 6 8  

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-14 V: 8-12



Az egészséges egészségügyért
Városunk egészségügyi helyze

tének megnyugtató megoldására hí
vott össze megbeszélést április vé
gén a Humánpolitikai Bizottság és 
az önkormányzat. A jelenlegi hely
zet ugyanis zavaros, bonyolult. 
Dr. Piri Ida és dr. Huszár Gábor a 
mostani atomizált, mozaikszerű 
szervezeti felállás helyett olyan 
egységes szakmai társasági formát 
ajánlott, ami -  szerintük -  egyaránt 
képviselné a betegek, az önálló pra
xist folytató orvosok, ápolók, gon
dozók és az önkormányzat érdeke
it. Meggyőződésük -  mondták 
hogy valamiféle lépést az élet úgy
is kikényszerít, és ebben a mostani 
barátságos helyzetben kedvezőbb 
lenne belülről megszerveződni, 
mint várni egy -  esetleg barátság
talanabb -  kívülről jövő szervezés
re. Fennáll ugyanis annak a veszé
lye, hogy bizonyos érdekcsoportok, 
vagyonprivatizációk ellehetetlenü
léssel fenyegethetik a város egész
ségügyi létét.

Almádinak soha nem volt megfe
lelő szakrendelő-intézete, ez a mos
tani legfeljebb egy jó stílusú egész
ségháznak felel meg. Az ország és a 
régió egészségpolitikáját kiegészí
tendő; városi funkciót betöltő, a 
vonzáskörzeteket, szezonális igé
nyeket kielégíteni tudó poliklinikát 
kellene tudni létrehozni, ami a prak
tizálás nyugodt körülmények között 
történő felelősségteljes munkájának 
feltételei mellett kellemes, tiszta be
tegfogadó helyiséget is biztosítana. 
Az önkormányzat -  úgy néz ki -

hosszú távon nem lesz képes a rá há
ruló feladatokat egyedül mind meg
oldani, a szakellátások alulfinanszí
rozottak, a törvényjavaslatok homá
lyosak, semmiféle kedvező kibonta
kozást nem mutatnak.

A Humánpolitikai Bizottság fel
kérésére dr. Hegedűs Tamás jegyző 
a társaság megszervezésére és az 
egészségügyi ingatlanok üzemelte
tésére a közhasznú társaság formát 
javasolta. Az ebben a formában 
megköthető húsz tevékenység közül 
itt három jöhetne igazán számítás
ba: egészségmegőrzés, betegség- 
megelőzés és gyógyító egészség- 
ügyi rehabilitáció, de mód van a 
szociális gondozástól a tudományos 
kutatásig egyebekre is. Ez a kiemel
ten közhasznú kategória kedvező 
beszerzési-, adó-, továbbképzési le
hetőségekkel működhetne. Egyelő
re tizennégy alapító egységgel in
dulna, de hosszabb távon, praktikus 
okokból a város valamennyi praxisa 
csatlakozhatna. Az alapításhoz 
szükséges indító tőkébe az önkor
mányzat is besegít.

A megbeszélésre meghívottak -  
a Baross utca 32. és 44. szám alatti 
rendelő praktizáló orvosai, vezetői, 
a családsegítő központ képviselője -  
az elhangzottakra reagálva aggálya
iknak adtak hangot: “Nem tudni, há
nyan képesek a vállalkozáshoz 
szükséges alaptőkét megfinanszí
rozni, a fenntartási költségeket ki
gazdálkodni. Nem világos, hogy eb
ben a formában mennyire lehet szá
mítani az eddig összetartó erőként is

funkcionáló önkormányzat segítsé
gére. A praxisprivatizáció buktatói is 
most kezdenek érződni, az első év 
tapasztalatai: kevés pénz, tetemes 
büntetések, a mindennapos munkát 
megkeserítő gondok. Talán korai 
még szervezkedni, nem látni tisztán 
a célokat, a lehetőségeket, meg kel
lene várni a praxistörvényt, az 
egészségügyről szóló kormányzati 
döntést...”

A problémahalmaz és a kérdés te
hát adott: lesz-e a városnak hosszú 
távon jól működő, jól átlátható, 
szakmai, érdekképviseleti, jogi 
szempontból önálló személyiségű 
egészségügyi intézménye, és mikor?

A következő megbeszélés idő
pontja: nyár vége. Az egészségügyi 
csomagban cipelt bajokra addigra 
mindenképpen kellene találni meg
oldást.

Vecsey Kiss Mária

Művészetbarátok Egyesülete
A május 26-i, pénteki klubdélutá

nunkat 16.30 órakor kezdjük. Té
mánk címe ez lehetne: az óvodás 
gyermekek és a nyár. A beszélgetést 
a téma ismerői vezetik e gondolatok 
körül:
- foglalkozás a helyi lakos gyerme

kekkel,
- a nyaralásra érkező gyer

mekek,
- nyári szünet az óvo

dákban,
- fürdési, úszástanulási 

lehetőségek,
- jellemző nyári betegsé

gek és megelőzésük,
- jellemző nyári balesetek és 

megelőzésük,
- vigyünk-e kisgyermeket külföldi 

útra?
- a kisgyermek iskola előtti utolsó 

nyara,
- kirándulás a környéken, gyerme

kekkel,

- óvatosan a napozással!
- óvatosan az étkezéssel, nyalánk

ságokkal, stb.

Klubdélutánunkra nemcsak tag
jainkat, hanem vendégeinket is szí
vesen látjuk.

Az egyesületbe belépni 
szándékozók számára köz

löm, hogy a tagdíj a fo
lyó évre 1.200 Ft, nyug
díjasoknak, diákoknak 
600 Ft. Ebben az ös
szegben benne foglalta

tik a nívós, évente ötször 
megjelenő Művészet és 

Barátai című folyóirat kézbesí
tése is.

A belépési szándék közölhető a 
klubdélutánon, vagy levelezőlapon 
az alábbi címen: Láng Miklós, 
Lozsántai u. 7., tel.: 430-767.

Köszönet a CB A üzletlánc támo
gatásáért!

Alapítva 1973

EL

KO

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

B a r o s s  G . u. 19.

TEL./FAX: 88/439-058, 60/396-8 37

Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok

eladása és szervize.

Gyors, udvarias kiszolgálással várjuk Kedves Vásárlóinkata Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30)2268-676



Hazánkban elsőként
Május hatodikán, szombaton, im

már nyolcadik alkalommal búcsúz
nak a ballagó diákok a Magyar- 
Angol Tannyelvű Gimnáziumtól, 
Balatonalmádi városától és a kelet- 
balatoni kistérségtől. Búcsúznak a 
“gondtalan” diákévektől, osztályfő
nökeiktől: Várkuti Annától és Uray 
Szabolcstól, tanáraiktól és diáktársa
iktól, sőt azoktól a menzás néniktől 
is, akik mindig biztosítottak repetát

az örökké éhes diákoknak. Éhesek 
voltak persze a szépre és a jóra is, 
mivel közülük többüket hallhatott és 
láthatott Balatonalmádi város lakos
sága: Horváth Lászlót, aki tavaly a 
fáklyás felvonulást vezette díszma
gyarban; Vajai Pétert, aki a sporto
lókat köszöntötte az Öreg Parkban; a 
világjáró Gecs Mónikát aki április
ban koncertezett a vörösberényi re
formátus templomban. A könnyűze

ne hívei többször hallhatták Tóth 
Zoltánt, aki társaival együtt talán a 
legszebb március 15-i műsort adta 
évekkel ezelőtt; Molnár Jenőt, aki a 
United Games gimnáziumi főszerve
zőjeként vétette magát észre. Újj 
Mészáros Tamás pedig East 
Sussexben képviselte Magyarorszá
got a környezetvédelmi Diák-ENSZ 
Konferencián. Csupán az almádi 
származású diákok felsorolása kiten

ne egy ünnepi beszédet, pedig 65 di
ákot búcsúztat az igazgató...

Hagyományosan elsőként ballag
nak a kéttannyelvűs diákok, mivel 
nekik a magyar írásbeli előtt még 
meg kell írniuk az angolt is. Elsőként 
tehát itt borul virágdíszbe a gimnázi
um, amelyet az érettségitől még 
messzebb álló diákok díszítenek fel 
erre az ünnepélyes alkalomra.

N. F.

Máll László víz-gáz-központifűtésszerelő mester

Szerelés tervezéstől a kivitelezésig 
Gázfogyasztó készülék 

üzembe helyezése

MÁLL LÁSZLÓ 
Balatonalmádi, Madách I. út 7. 

Telefon: 88/432-151, Mobil: 30/9599-503

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel állunk 

az Önök rendelkezésére.

Régi nyílászárók cseréjével 

3 0 - 5 0  % -os energia-megtakarítás érhető el.

FEHÉR ABLAK
Márkaképviselet: Hansági Endre

8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 88 /431-745, 06-30-9972-153
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R é s z l e t f i z e t é s i  l e h e t ő s ég

Sz á m ít á s t e c h n ik a i
szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET-előfizetés:

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

❖  CD-írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130

VÍZ-SZERVIZ KFT.
MÉLYÉPÍTŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, megrendelőinket, hogy 
ÉPÍTŐIPARI GÉPKÖLCSÖNZŐ ÜZLETÜNK és a 

VÍZ-SZERVIZ KFT. TELEPHELYE ELKÖLTÖZÖTT 
a Kéttannyelvű Gimnázium mellé, 
az Építő utca 8. alatti épületbe.

Tel./fax: 88/439-675,30/9396-979 
Továbbra is vállaljuk:

-  Gépi földmunkák, tereprendezések
-  Vízvezetékszerelés, hibaelhárítás
-  Mélyépítés, építési telkek közművesítése
-  Magasépítés, parképítés és fenntartás
-  Forgalomtechnikai megbízások teljesítését.

Új szolgáltatásaink:
-  autómosás (kézi -  gépi)
-  VESZKOMP számítástechnikai szaküzletünk 

Veszprém, Egyetem u. 1/a. alatt várja vásárlóit. 
Tel.: 88/400-858, 30/9599-069



A  Sze n t  jobb k a p o lná r ól
Hiteles történet közel fél évszázad távlatából attól, aki élő tanúja, cselekvő résztvevője volt az eseményeknek. 

Visszaemlékezését saját leírása alapján az alábbiakban ismertetjük:

43-45 év távlatából az alábbiakra emlék
szem vissza:

(írás sajnos nem maradt a témáról, talán 
érthető okokból. A neveknél lehet hiba is.)

1954 körül az almádi plébániatemplom 
freskóit festtette az Egyházközség, dr. Pintér 
Sándor plébános irányításával. A festő Bics
kei Karle János volt. A munka meglehetősen 
elhúzódott. Sokféle gond volt, főleg a festék
anyaggal. Munkakedvben, lelkesedésben nem 
volt hiány. A művész István nevű testvére, aki 
szobrászművész és építő mérnök volt, több
ször megfordult a munkahelyen. Egy alka
lommal a plébánián szóba került, hogy a Bu
dai Várban, ahol István művészeti, főleg 
szobrász munkát végzett, micsoda értékek 
mentek tönkre a háború miatt. Az is igaz, 
hogy a Vár XVIII.-XIX. századi építményé
nek háborús lerombolása sokkal korábbi, kö
zépkori és újkori építményeket hozott felszín
re. (Pl. a világviszonylatban is kimagasló -  
Anjou kori -  szobortemető.)

Ami dr. Pintér atya képzeletét legjobban 
megragadta, az Bicskei Karle István által el
mesélt Budavári Zsigmond templom és an
nak egy -  még érintetlen -  része, a főoltár 
mögött lévő és a Szent István jobbját őrző 
kis kápolna volt. Nagyon gyorsan szerét is 
ejtették, hogy ezt a kis „ékszerdobozt” meg
tekintsék. A megtekintéskor az is kiderült, 
hogy a Vártemplom (egy kb. vörösberényi 
templom méretű) erősen romos állapotban 
van. A mellékoltárok jórészt összetörtek, 
szobrok és oltárképek eltűntek, a tetőzet kö
zépen beomlott. Sok helyen bokáig, sőt tér
dig érő omladék állt, A Vártemplom a többi 
rommal együtt teljes lebontásra volt ítélve. 
Csodák csodájára állt a főoltár és mögötte egy 
embernyi nyíláson át be lehetett bújni a Szent 
Jobb kápolnába. A mennyezet kupolája Lotz 
Károly festőművész terve alapján, Velencei 
Mozaik Stílusban az Almádiban ma látható 
képet mutatta, sérült, légnyomásos állapot
ban. A fülke közepén egy márványtömb osz
lop állt, sajnos összetörve. Egy kis fülkében 
volt a helye a Szent Jobb Szarkofágnak. Erre 
a márványtömbre lehetett kiemelni, innen 
vállon lehetett továbbvinni. A Szarkofágot 
gótikus stílusú, ezüst, oldalt üveges díszláda
szerűen kell elképzelni. A témának megfelelő 
királyi pompájú ereklyetartó volt. Ezt a Szar
kofágot abban az időben már a Pesti Bazilika 
őrizte. A Szent Jobb háborús történetéről nem 
tudok beszámolni, de az ostrom idején az 
Egyház azt biztonságba helyezte, mint a ma
gyar nép nemzeti kincsét, amelyet nagy tisz
telet, hódolat illetett meg.

A mozaik kupola tehát állt Mindent, ami 
a Várban fellelhető, a Várgondnokság engedé
lyével lehetett kutatni, mozgatni. Elvinni pe
dig szinte lehetetlen volt.

Pintér atyával bementünk a Várgondnok
ságra, hogy mi szeretnénk megmenteni a le
bontásra ítélt Vártemplomból a Szent Jobb 
kápolna fülkét és azt onnan Almádiba elhoz
ni. Közben Bicskei K. István összeköttetése 
révén felvettük a kapcsolatot egy mozaik res
tauráló csoporttal, melynek vezetője 
Schillinger művész volt.

Felgyorsultak az események. A mozaiko
sok a mozaik színoldalára speciális papírt ra
gasztottak. Utána az egész felületet leszedték 
spakli szerű szerszámokkal, és a Várkápolna 
melletti egyik épületben -  a volt Udvarlaki 
Őrség szobáiban hatalmas asztalokra terítették 
ki. Közben a Várgondnokság főmérnöke kö
zölte, az almádi pontyokra tekintettel engedé
lyezik a javítást és az elszállítást. Kiderült, 
hogy ez az úr, akkor elvtárs, szabadidejében 
Pestről az almádi mólóra, vagy a NEVIKI 
mólóra járt horgászni, s ott sok kellemes na
pot töltött.

Az 1956-os események kissé visszavetet
ték a munkát. A mozaikosok, élen a vezető
jükkel jórészt disszidáltak. Új szakember gár
dát kellett szervezni a helyreállítás folytatásá
hoz. Ez is sikerült 57 tavaszán. Közben be
ázott a mozaikműterem, egy másik -  romos
-  épületbe kellett átköltözni. A volt József fő
herceg palotába. Bicskei K. István adott he
lyet a szobrászműterem egyik szobájában.

A Várkápolna is egyre pusztult. Félő volt, 
hogy a kis fülke is megsérül. A sors segített. 
Lakó (István?) mérnök, a Vár-épületek építés- 
vezetője (veszprémi kőműves család) segített 
az ügynek. Ácsokkal belülről feldúcoltatta a 
templom mennyezetét, és azt a lehetőséget te
remtette meg, hogy ha a mozaik készen lesz, 
vissza lesz rakva a kupolára, ki lehessen vin
ni az épületből. A volt királyi kocsibeállón 
keresztül terveztük az elszállítást.

A kész mozaikot -  színoldalán a speciális 
papírral, újra helyére ragasztották a mozaiko
sok. Pintér atya két nagyon jó kőműves szak
embert küldött, akik a kupola négy lábát ki
szabadították a falból, és szállíthatóvá tették 
az egészet. Az egyik neve Mecséri László, al
mádi lakos a másikra nem emlékszem.

Ugyanakkor szétszedtek egy oltárt is, hogy 
azt Almádiban a Szent Jobb kápolnába lehes
sen elhelyezni. Néhány apróbb darabbal, osz
lopokkal vagy 10 m2 járólappal együtt össze
sen 2 teherautó rakomány gyűlt össze. Emlé
keim szerint 1957 őszén, vagy 58 tavaszán

történt a szállítás. A kupola olyan nagy volt, 
hogy lelógott a Csepel teherautóról az egyik 
oldalon. Almádiban külön szakember gárda 
várta az érkezést, emelőbakkal leemelték a ku
polát, és a mai helyére görgették, hogy fel le
hessen állítani. A kis mozaik-kápolna lassan 
berendezésre került. Még az eredeti kovácsolt
vas kaput is sikerült sértetlenül elhozni. Sok 
munka volt mindez, hiszen nagy érték, és na
gyon sérülékeny tárgyak voltak. A mozaiko
sok almádiba utaztak, amikor minden építé
szeti munka a helyén volt, és leszedték a spe
ciális papírt a színoldalról. Az utazás és felra
kás következtében sérült, leesett mozaikdara
bokat újra helyrerakták. Átcsiszolták a színol
dalt. Végül teljesen pompájában előttünk állt. 
Ragyogott Lotz Károly egyetlen mozaikja. A 
nagy romhalmazhoz képest kis darabka ez a 
néhány négyzetméter, de ezt legalább sikerült 
átmenteni a világégésből, hogy ország-világ 
láthassa, mit tud a magyar.

Mindezeknek részese, résztvevője voltam. 
Szerveztem a mozaikosokat, Lakóék embere
it. Rendelkezésre bocsátottam a szállításhoz 
szükséges teherautókat (munkahelyem tulaj
donai voltak). Nagyon sok demizson almádi 
(mise)bor és kisüsti pálinka egyengette az 
utat, hogy időben minden rendelkezésre áll
jon. A közömbös embereket hazaszeretetre hi
vatkozással sikerült az ügy mellé állítanom. 
Nagy szeretettel, lelkesedéssel dolgoztam, hi
szen gyökereim Almádiba nyúltak. Nagy
apám, első Tóth János Almádiban volt építő
mester. Édesapám, második Tóth János Al
mádiban a Községházán dolgozott haláláig.

(III.) Tóth János 
jelenleg lókúti lakos

Utóirat:
Fentieket felolvastam Mecséri László kő

műves mesternek, aki a kápolna bontásában, 
építésében segítőtársával Csincsik Antallal 
részt vett. Tóth János által leírtakkal teljes 
mértékben egyetértett

F. év április 9-én a Rádió délelőtti „Új év
ezred felé” c. műsorában Sediánszky János 
műsorvezető említette a Budai várban a hábo
rú által okozott károkat, műemlékek megsem
misülését, -  többek között megemlítették e 
kis ereklyeőrző kápolna elvesztését is. Tóth 
János barátunk sürgősen tájékoztatta, hogy e 
kápolna életben maradt, mivel az dr. Pintér 
Sándor almádi plébános irányításával, ide
szállítása, felépítése által megmenekült a 
pusztulástól, s íme most május 12-én egy na
pig ismét őrzője lehet a Szent Jobbnak

M. G.
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A  szent j o b b  ér k ezése elé
A Szent Jobb balatonalmádi útjának közeledtével örömmel köszöntöm a város lakóit, 
mindazokat, akik az Államalapító Szent István királyra ma is tiszteletteljes hűséggel 
tekintenek. Csakis méltánylással említhetem azt a gondos készséget, amelyet a város 
vezetősége, élén a polgármester és a plébános úrral, a Nemzeti Ereklye méltó fogad
tatása és helybéli tartózkodása érdekében nyilvánít. Miden bizonnyal a lakosság is szí
vesen vesz részt az előkészületekben és az érkező Szent Jobbot szívből köszönti. 
Mielőtt a találkozás napja ránk virradna, a Szent Jobb változatos történetét szeretném 
az érdeklődő olvasók elé tárni.

Sz é k es
f e h é r v á r t ó l  

B udapestig

Első királyunkat halála után -  
végakaratának megfelelően az ál
tala alapított székesfehérvári 
Nagyboldogasszony bazilikában 
helyezték nyugvóhelyre. Bebal
zsamozott holttestét egy római 
márványkoporsóba tették, amely a 
templom közepén, a főoltár előtt 
volt fölállítva.

Amikor 1061-ben Vata fia, Já
nos vezetésével pogány lázadás 
tört ki az országban, a katolikus 
főpapok a Boldogasszony temp
lom káptalanja és hithű nemesek a 
szent király földi maradványait a 
keresztény motívumokkal átfara
gott előző szarkofágba helyezték 
vissza, és a templom mellett egy 
föld alá épített sírkamrában rejtet
ték el. Bizonyítékul a király szar
kofágját 1803-ban találták meg a 
romok első föltárása idején, a sírt 
pedig, amely a templom délnyuga
ti oldalán van, 1970-ben fedezték 
föl a régészek.

a  s z e n t  k i r á ly
jobbja B erekis 
f a lu b a  k e r ü l

1061-ben, Szent István király 
első exhumálásakor és második el
temetésekor a jelenlévők egy tit
kos határozat alapján a szent ki
rály teteméről leválasztották a 
jobb karját. Ezt vitte magával egy 
Mercurius (magyarul Mérk) szer
zetes Bihar megyébe, a Berettyó 
folyó egyik legnagyobb szigetén 
fekvő családi birtokába, a Berekis 
nevű falucskába, ahol a monostor
templomban (egyes források sze
rint fatemplomban) helyezte el, és 
a legnagyobb tisztelettel vette kö
rül első királyunk drága ereklyé
jét.

Amikor Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án az ünnepé
lyes szentté avatáskor VII. Ger
gely pápa kifejezett engedélyével 
fölvétette sírjából I. István földi 
maradványait, a jelenlevők na
gyon meglepődtek és valósággal 
megdöbbentek, hogy az uralkodó 
jobb karja hiányzik.

A szentté avatás után, 1084-ben 
tudta meg Szent László király, 
hogy Szent István jobb karja teljes 
biztonságban van, és igen nagy 
becsben őrzik Bihar megyében.

A király 1084. május 30-án za
rándokolt el Berekisbe, amely na
pot azóta a Szent Jobb megtalálá
sának, átvitelének, sőt „fölma
gasztalásának” is nevezünk.

Szent László a „jámbor tolvaj
nak”, Mérknek megbocsátott. 
Berekis nevét Szent Jobbra változ
tatta. Álmos herceget bízta meg, 
hogy alapítson ott egy bencés 
Szent Jobb apátságot. Amikor ez 
megtörtént, a monostor első apát
jának természetesen Mercuriust, 
magyarosan Mérket nevezte ki.

Hogy mikor került a Szent Jobb 
Székesfehérvárra újból, sajnos 
nem tudjuk pontosan. Föltehető
leg a XV. században már Székes
fehérvárott volt, mert Páter Laskai 
Osvát (1450-1511), a híres feren
ces szónok és hittudós már erről 
tanúskodik.

Még egy érdekes eseményt kell 
megemlítenünk a Szent Jobbal

kapcsolatban, amely egészen pon
tosan nincs eldöntve, de eddigi is
mereteink arra engednek követ
keztetni, hogy Könyves Kálmán 
királyunk volt az, aki kettéválasz
totta Szent István jobbját: a kart 
Lemberg városának adta, a kézfe
jet pedig Álmos hercegnek ajándé
kozta, aki azonnal visszaadta a 
már említett Szent Jobb apátság
nak.

A sz e n t  jobb 
v á n d o r ú t j a

A Szent Jobb következő állo
mása: Berekis és Székesfehérvár 
után Raguza, a mai Dubrovnik. 
Mivel 1541-ben a törökök feldúl
ták Székesfehérvár városát, a káp
talan kérésére a Szent Jobbot kü
lönös módon tisztelő ferencesek 
vitték magukkal Dalmáciába, és 
ott Raguza városában őrizték. Itt 
1771-ig a domonkos atyák nagy 
büszkeséggel és kegyeletes áhítat
tal övezték szent király földi ma
radványait.

A  szen t jo bb  
h a z a h o z a t a l a

Mária Terézia császár és király
nő mindent elkövetetett, hogy 
Szent István ereklyéje végre haza

kerüljön. Jelen diplomáciai tár
gyalás eredményeként a Szent 
Jobb 1771. április 16-án már Bécs
ben volt, majd Budára szállították, 
ahol 1777-ig az Angolkisasszo
nyok elnevezésű rend gondozásá
ra bízta a királynő.

1777-ben a Budára helyezett 
egyetem őrizte a Szent Jobbot, 
majd II. József rendeletére a ke
resztesek féri rendje, akik a rend 
megszűnéséig, 1865-ig tisztelettel 
vigyáztak rá.

1865-től az esztergomi főegy
házmegye papsága látta el a Szent 
Jobb őrzését. 1944-ig a budavári 
királyi palota úgynevezett Zsig
mond-kápolnája volt az otthona 
Szent Királyunk jobbjának. Ennek 
mozaik falfelülete látható Balaton
almádiban. A II. világháború vi
szontagságai közepette a külföldre 
hurcolt és visszahozott ereklyét 
1945. augusztus 19-étől a pesti ol
dalon, a már említett Angolkisas
szonyok templomában őrizték.

Dr. Lékai László bíboros, prí
más, esztergomi érsek elhatározá
sa alapján a Szent Jobb hazánk fő
városának legnagyobb templomá
ban, lelki központjába, a budapes
ti Szent István bazilikába, az úgy
nevezett Szent Lipót kápolnába 
került, ahol Dominek György (a fi
atalon elhunyt lelkipásztor, szob
rász, építész) tervei szerint emelt 
tabernákulumban őrizték. Az új és 
méltó őrzési hely ugyanitt, a bíbo
ros főpásztor végakaratának meg
felelően, 1987. augusztus 20-ára 
készült el. A teljesség kedvéért je
gyezzük meg, hogy a Szent Jobb 
végleges hazatérése utáni első 
ereklyetartót, egy rokokó ezüst 
szekrénykét Mária Terézia készít
tette. A jelenlegi, díszes, kápolna- 
szerű gótikus, „Lippert-féle” erek
lyetartó 1862-ben a magyar püspö
kök költségén készült el. 
Scikovszky János bíboros, herceg- 
prímás, esztergomi érsek ünnepé
lyesen helyezte el benne Szent Ist
ván király jobbját.

A sz e n t jo b b n a k  
e le d d ig  k é t  

o r s z á g j á r á s á t  
t a r t j u k  s z á m o n

1938. májusában fővárosunk
ban rendezték meg az Oltáriszent
ség tiszteletére a XXXIV. Eucha



risztikus Világkongresszust. Ezen 
az akkori pápa, XI. Pius követe, 
Egugino Pacelli bíboros, államtit
kár -  a későbbi XII. Pius pápa -  is 
megjelent. E kongresszus egybe
esett Szent István király halálának 
900. évfordulójával. Az ünnepi 
sorozat befejezéseként egy újabb 
ünneplés kezdődött. Útnak indult 
a Szent Jobbot szállító aranyvo
nat. Állomásról állomásra, város
ról városra haladt végig az orszá
gon, bejárva az akkor a trianoni 
Magyarország területéhez vissza
csatolt felvidéki és erdélyi ország
részeket is.

1988-ban, Szent István halála 
950. évfordulóján az országjárás -  
három kivétellel -  a szent király 
által alapított érseki és püspöki 
székvárosokat, valamint a pan
nonhalmi, Szent István alapítású 
főapátságot érintette. Ezek szerint 
a Nemzeti Ereklye őrzési helyét, a 
budapesti Szent Jobb kápolnát ti
zenkét alkalommal hagyta el.

Idén, Szent István megkoroná
zásának 1000. évfordulója évében 
a Szent Jobb újonnani országjárás
ra indul, s ennek első állomása Ba
latonalmádi. Kívánjuk szívből, 
hogy e kezdet méltó legyen az elő
zőekhez. Immár ismerve a bala
tonalmádi ünnepi rend tervezetét, 
e kívánalom megvalósítására min
den alapunk megvan.

Szabó Géza 
kanonok, plébános, 

a Szent Jobb őre

P R O G R A M

2000. május 12.

16.30 óra Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb érkezése
Vörösberénybe, a Katolikus templomhoz

17.00 óra A Szent Jobb fogadása a Városháza téren
A Millenniumi emlékzászló átvétele.
A kormány nevében átadja:
Rockenbauer Zoltán miniszter,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
Közreműködik a Magyar Légierő Zenekara.
Karnagy: Katona János őrnagy.
Ünnepi menet a Szent Imre templomba

Balatonalmádi Szent Imre 
Plébánia programja

2000. május 12.
18.00 óra Ünnepi szentmise: Szabó Géza protonotárius kanonok,

a Szent Jobb őre
19.30 óra Zenés áhitat a Szent Imre templomban

Közreműködik: Balatonalmádi Városi Vegyeskar, 
Vonós Quartett.

21.00 óra Ünnepi szentmise a magyar hazáért
Gyűrű Géza általános érseki helynök

24.00 óra Szentmise az egyházért és az ifjúságért
Nagy Károly kerületi esperes

2000. május 13.
01.00 óra Az ereklye elhelyezése a Szent Jobb kápolnában.

Ezer mécses meggyújtása az ezeréves 
Magyarországért.

08.00 óra Ünnepi szentmise a Szent Jobb búcsúztatására.
Szabó János plébános

09.00 óra Indulás Veszprémbe autós díszkísérettel.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Balatonalmádiban 2000. május 12-én ünnepeljük 

államiságunk ezeréves évfordulóját.

A MILLENNIUMI NAP keretében fogadjuk váro

sunkban a Szent Jobb nemzeti ereklyét és megkapjuk 

a kormány millenniumi emlékzászlaját.

A Szent Jobb ereklye 16.20 órakor érkezik a vörös

berényi katolikus templom mellé, ahonnan 

lovashuszárok felvezetésével indul a Városháza térre.

Útvonal: Thököly utca, Veszprémi út, Baross G. ut

ca, Petőfi utca, 71 -es út, Városháza tér.

A 17.00 órakor kezdődő és kb. 1/2 órás ünnepség 

után ünnepi menet indul a Szent Jobb Kápolnához. Út

vonal: Városháza tér, ABC előtti parkoló, Baross utca, 

Dr. Óvári F. utca.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy a fenti út

vonalak környékét szíveskedjenek kitakarítani, eset

leg díszíteni (zászló, virág, esetleg ablakokba papír

zászló).

Kérjük, hogy aznap a Városháza téri parkolóban, a 

Baross utca Óvári utcáig terjedő szakaszán és az Óvá

ri utcában ne parkoljanak. Javasolt parkolási hely: 

murvás parkoló a Posta mögött, a Wesselényi strand 

parkolója.

A menet idejére szóló útlezárásokért szíves türel

müket kérjük.

A programokról plakátokon és az Új Almádi Újság 

hasábjain tájékoztatjuk Önöket.

A közös ünnepre mindenkit szeretettel várunk.

Támogatásukat köszönjük.

Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi

M á ju s  7 . ,  A n y á k  n a p ja
Ibrahim Juszupov

Anyám
Fiókáit védvén a jégesőtől 
rab a madár fészkében fönn a fán,  
lélegzeted vagyok, mosolyban őrzöl, 
mint beteljesült álmodat, anyám.

Hogy megszülethessek -  te megszülettél, 
életre keltél, hogy életre keltsél, 
úgy érzem olykor: te csak arra lettél, 
hogy hajnalig ébren maradj, anyám.

A véredből fakadt a tej, mi táplált, 
úgy ringattál, akár folyó a nádszált, 
bölcsőm mellett mindig aggódva rámtárt 
szemekkel ültél éjszaka, anyám.

Sokan mondják: „Anyám kedves, becézlek, 
lásd, étkedül adnék elédbe mézet... “
Nem hiszek én mézes-mázas beszédnek, 
adóm leróni oly nehéz, anyám!

Ha dolga-tenni fiad elcsatangol, 
akárha gyűrűd vesztenéd, aranyból, 
pilládról ékszer-álmodat olyankor 
hiányom ujja lopja el, anyám.

Ha utazáskor asszonynak, gyereknek 
ezt-azt veszek és téged elfeledlek 
- ilyenkor mások már korholva feddnek -  
te megbocsátasz akkor is, anyám.

Te vagy a fa  és én vagyok gyümölcsöd, 
keresed bennem, amit nélkülöznöd 
kellett miattam, napfénnyel betöltöd 
tőled kapott életemet, anyám.



Balatonalmádi -  Oristano
2000. március 23-30-ig

A UNITED GAMES magyar
országi szervezete elnyert egy pá
lyázatot az Európai Unió támoga
tásával szervezett rendezvényre, 
melyre Olaszország Szardínia 
szigetén Oristano város adott ott
hont 5 ország, 5-5 sérült fiatalja 
számára.

Jelen voltak, Angliából, Spa
nyolországból, Litvániából, 
Olaszországból. Magyarország
ról: Dr. Bánhidi Miklós, Bella i 
Péter, Csapó Tamás, Tompáné 
Szabó Edina és Bakonyvári Zol
tán.

Vegyes érzelmekkel fogadtam 
a hírt Hegedűsné Julikától (Moz
gássérültek Egyesülete), amikor 
megtudtam, hogy részt vehetek 
ezen a neves európai rendezvé
nyen. Tele voltam várakozással, 
gondolatokkal, hogy is zajlik egy 
ilyen rendezvény, ahol szinte 
mindenki más nyelven beszél.

A United Games Magyaror
szági Egyesület vezetője Dr. 
Bánhidi Miklós készített fel ben
nünket az ottani várható esemé
nyekre.

Élmény volt az utazás, hiszen 
repülővel mentünk Budapestről 
Rómába, majd onnan Cagliariba, 
ahol busz várt és vitt bennünket 
Oristanoba, a szálláshelyünkre. 
Aznap éjjel keveset pihentünk, és 
elmondhatom, hogy nem volt 
időnk unatkozni az elkövetkező 
10 napban.

Vendéglátóink gondoskodtak 
színes, tartalmas programokról, 
így jártunk THARROS-ban, ahol 
megcsodálhattunk helyi neveze
tességeket, emlékhelyeket.

Fürödtünk a tengerben, amely 
csodálatosan kék volt és sós.

Gyönyörködtünk a pálmafákban 
és a karnyújtásnyira lévő narancs
fákban. Megcsodálhattuk a 
cooperatív kertészetet, ahol a he
lyi szellemi sérülteknek adnak 
munkát, amivel lefoglalhatják 
magukat és hasznosak is egyben.

Munkacsoportok alakultak, 
ahol megismertük egymást, a 
problémáinkat megbeszéltük. 
Irigykedve hallgattuk, hogy pl. 
Angliában elképzelhetetlen, hogy 
a közintézményekben, tereken ne 
építettek volna olyan feljárókat, 
parkolókat, telefonokat, amelye
ken a mozgáskorlátozottak életét 
megkönnyítik.

Meglepő volt számunkra, 
hogy Európa fejlett országaiban 
sok oldalról segítik, támogatják a 
sérült embereket, a társadalom el
ismeri őket.

A programok színesek, válto
zatosak voltak, az ellátás minden 
szempontból kielégítő volt.

Megismertük egy kicsit a vál
tozatos olasz ételeket (tésztafélé
ket mártásokkal, tengeri finomsá
gokkal).

Jó barátságok alakultak ki más 
országok fiataljaival.

A rendezvény elérte célját, hi
szen a UNITED Games alapgon
dolata: A UNITED Games Euró
pa különböző városainak, régiói
nak együttműködésén alapuló, if
júságpolitikai projekt.

Az ilyen jellegű találkozások 
jó lehetőséget biztosítanak a nem
zetközi együttműködés kiszélesí
téséhez, a fiatalok közötti jó ba
rátságra.

Bakonyvári Zoltán

NABE -hírek
A Nők a Balatonért Egyesület 

almádi csoportja a tavaszi hóna
pokban sem pihent.

Február és március főleg a 
szervezési feladatokkal telt, ápri
lisban azonban már látványosabb 
programjaink is voltak.

Április 3-án tavaszi nagytaka
rítást szerveztünk a kerékpárút 
mentén. Sajnos idén is csak tag
jaink és gyerekek „szedték” a vá
ros szemetét, pedig jól jött volna 
mások segítsége is. Ennek elle
nére húszan 40 zsáknyi szemetet 
gyűjtöttünk, és ha hiszik, ha 
nem, még jól is éreztük magun
kat. Köszönjük a Kommunális 
Kht. segítségét és Kovács M i

hálynak a finom csokoládét.
Április 17-én Fábián László 

grafikusművész közreműködésé
vel megnyitottuk első festmény- 
kiállításunkat, melyet Fikner P i

roska nagyigmándi művésztanár 
alkotásaiból rendeztünk. A kiállí
tás 2 hete alatt sokan megtekin
tették a derűt, harmóniát sugárzó 
tájképeket, csendéleteket. A ven
dégkönyv bejegyzései arról ta
núskodnak, hogy Fikner Piroska 
alkotásai elnyerték a közönség 
tetszését. A kiállításnak a vörös
berényi művelődési ház adott ott

hont, köszönjük Mester Ferenc 

és kolléganője, Erzsi segítségét. 
Májusi programjaink

Május 20. 7.30-11.00: Ked
vezményes virágvásár és virágje
gyek beváltása az almádi piacté
ren.

Május 21:. Millenniumi ün
nepség az Öregparkban a Zenepa
vilonnál.

-  Ismerjük meg Balatonalmá
di kincseit pályázat eredményhir
detése.

A díjak között Somogyi Lajos 
keramikusművész alkotásai és 
egyéb értékes nyeremények.

-  A jótékonysági bál bevételé
ből 14 db pihenőpad és egy ivó
kút átadása.

Május 27.: „Parlagfű Nap“
A pontos helyszínt és időpon

tot plakátjainkon és a Napló ren
dezvények rovatában közöljük.

Szeretettel várjuk Önöket ren
dezvényeinken!

Továbbra is „Védjük együtt! “

A NABE balatonalmádi cso
portja nevében:

Schottné Molnár Annamária 
csoportvezető

F IG Y E L E M !
Április 6-án elveszett egy 7 
éves fekete, szürke, rajzos 

ordas farka kutya. 
Bobi névre hallgat. 

A megtaláló vagy 
nyomravezető 

10 000 Ft jutalomban 
részesül. 

Köszönjük! 
Földesi Ferenc, 
Balatonalmádi, 

Kisberényi út 14. 
Tel.: 430-084,30/9873-110

Megyer Ákos
építész tervező és kivitelező

ÚJ ÉPÜLETEK -  tervezése

-  kivitelezése
-  műszaki vezetése

RÉGI ÉPÜLETEK -  felújítása

-  utólagos víz- és hőszigetelése

STATIKUS SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE

Tel.: 06/88/431 -630, 06/20/9150-134 
Balatonalmádi, Erkel Ferenc u. 39.



Anyanyelvi rovat 3.

Vezetés -  vezetőség...
Idézet az Új Almádi Újságból: 

„Erről a tenisz klub vezetése nyilván 
többet tud mondani” és „az egyesü
letvezetés pályázat alapján ugyan
csak működteti az Auróra volt 
munkásszállóját...” Idézet a Hiva
talos nyelvünk kézikönyvéből: 
„ Az -ás, -és kézős szavakat nemcsak 
túl gyakran, hanem olykor helytele
nül is alkalmazzák a hivatalos nyelv
ben, pl.: A tervet a vezetés állította 
össze. Mivel itt a mondat alanya nem 
a cselekvés folyamatát vagy ered
ményét, hanem a cselekvőt, a cse
lekvés végrehajtóját kívánja megne
vezni, az -ás, -és képzős főnév he
lyett inkább az ige folyamatos mel
léknévi igenevéből -ság, -ség képző
vel továbbképzett gyűjtőnevet kel
lett volna használni: A tervet a veze
tőség állította össze.”

A lapidézetet tehát fogalmazzuk 
át ennek megfelelően:

„Erről a teniszklub vezetősége 
nyilván többet tud mondani” és „az 
egyesület vezetősége pályázat alap
ján ugyancsak működteti az Auróra 
volt munkásszállóját...”

Ha már az -ás, -és képzőnél tar
tunk, hadd jegyezzem meg, hogy 
más vonatkozásban is használjuk 
őket helytelenül vagy fölöslegesen, 
amivel mondatunk bonyolultabb, 
nehézkesebb lesz. Például: „Az EU
hoz csatlakozásunk egyik kulcskér
dése a demokrácia erősítése, a kör
nyezetvédelem javítása, a jogrend
szer harmonizálása.” A fogalmazás 
helyesebb lenne, ha az -ás, -és végű 
elvont főneveket mellékmondatokká 
oldanánk fel: „Az EU-hoz csatlako
zásunk egyik kulcskérdése, hogy 
erősítsük a demokráciát, javítsuk a 
környezetvédelmet és harmonizál
juk a jogrendszert.”

Az -ás, -és végű szavakhoz gyak
ran kapcsolódik hozzá az -i mellék
névképző. Ezzel is csínján kell bán
nunk. A „kutatási csoport” helyett 
„kutatócsoport”, „hitelesítési zára
dék” helyett „hitelesítő záradék”, 
„feladási ország” helyett „feladó or
szág” fogalmazás a helyesebb.

Remélem, hogy a szerkesztés -  
azaz helyesen: szerkesztőség elfo
gadja ezt a közleményemet...

Láng Miklós

ALMÁDI KOMMUNÁLIS KHT.

F E L H Í V Á S A
NE FÁRADJON! HÁZHOZ MEGYÜNK!

Megbízólevéllel rendelkező díjbeszedőink negyedévente meg
keresik otthonában, hogy az aktuális szemétdíjat beszedjék.

Panaszait, észrevételeit, valamint az adatváltozásokat kérjük, a 
díjbeszedővel közölje!

Idén is megszervezzük a lomtalanítási akciót. Feleslegessé vált 
tárgyait, háztartási eszközeit kérjük május 2-án és 7-én ingatlan
ja elé kihelyezni:

LIMLOM szállítási napok: 
2000. május 2. és 8.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy használt, jó állapotban lévő 
kukaedényzet vásárolható a KHT. telephelyén bruttó 4500 Ft
ért.

Megértő együttműködését köszönjük!

Almádi Kommunális KHT.

K ö s z ö n tjü k

Tamási Áron:

Időszerű tanítás
(Részlet)

Természet törvénye, hogy a fa mindig vessen 

rügyeket, amíg jó a gyökér, erős a törzs, és hűségesek 

az ágak. De amit a természet nyújt, embernek kell azt 

gondozni, ha akarjuk az éltető gyümölcsöt.

A Balatonalmádi „TENNIS CLUB" 1925 
Sportbáljának támogatói

Almádi Fürdő Rt.
ANAKONDA
Anita horgászbolt
Auróra szálloda
BelleFemme
Szépségszalon
Bike Center Marosi László
Brencsán Mariann
Budatava ABC
CBA CENTER
CPU
Cserép Béla
Csoki Fagyizó Veszprém
Dani Bt.
Dobos András 
Dudásné Pirik Mariann 
ELKO
Elli Fodrászat 
Fábián László 
Gecs Mónika 
General Fodrászat (Hugi)

GITTA autósbolt 
Gurszky János 
Hattyú virágbolt 
Hégely Sándor 
Írisz Virágszalon 
Jáger István
Jósvafői Gyógybarlang Kft. 
Keszey János 
Kiss Tibor 
Manna Tours 
Marcsi Kozmetika 

Máyer Mária 
MMH-Bau 
Nagy László
Némethné Hollender Éva 
NIKE Veszprém 
Nyúl Csaba 
Obermayer Zoltán 
Ottilia Vendéglő 
Papír Írószer (Mógór Dénes) 
Pax Gyógyszertár

Pirgi István 
Polyák István

Fűzfői Papírgyár 
Popeye Sport Horgász 

és Állatkereskedés 
Porció Étterem Kutics Balázs 
Rattan Nádbútor Fűzföi u. 
Sonneveld 
Szentesi István 
Szentesiné Brazsil Márta 
Szóládi Ferenc 
Szoltinger Timót 
Szőlősiné Séllei Katalin 
Tari Tibor 
Tarsó Lászlóné 
Tóth Béla patikus 
Tóth István
Tóthné Sarvajcz Marianna 
Trum Emil 
Veszeli Lajos 
Zöld Sas Drink Bár

HORGÁSZSAROK
Tisztelt olvasóink, horgászatked

velő almádi polgárok!
2000 május 27-én, szombaton 

6.30-kor kezdődik a szokásos évad
nyitó horgászverseny, a Fidesz, 
Sporthorgász, Balzer Kupa Almádi
ban a „négyméteres” partszakaszon.

A résztvevők között -  az elmúlt 
évekhez hasonlóan -  köszönthetjük 
a színészek, a miniszterek, újság
írók, olimpikonok és a testvérváro
sok csapatát.

Az érdeklődőket a verseny köz
ben gépkocsi bemutató, horgászcikk 
kiállítás és vádár, valamint Pál Kár
oly ökörforgató mester szervírozá
sában ökörsütés várja. Jó szórako

zás, remek mulatság lesz! Jöjjenek 
el, ígérjük, nem fogják megbánni.

Délután a Fidesz-színészváloga
tott labdarúgó-mérkőzésen szurkol
hatnak a foci szerelmesei.

Június 3-án a Balatonalmádi 
Sporthorgász Egyesület házi halfogó 
versenyére várja tagjai jelentkezését 
úgy a versenyre, mint az eredmény- 
hirdetést követő ebédre.

Helyszín: az egyesület horgászta
nyája, a kezdés időpontja, reggel 6

Nagy Ferenc



A Vörösberényi Polgári Kör hírei

A Vörösberényi Polgári Kör 
megtartotta szokásos évi közgyű
lését, melyen új elnököt és elnök
séget választott. A Polgári Kör a 
közeljövőben célul tűzte ki, hogy 
tagságát aktivizálja, tovább foly
tatja hagyományőrző és hagyo
mányteremtő tevékenységét. A 
városrész érdekképviseletében je
lentős részt kíván vállalni, s sze

retne olyan jól szervezett lenni, 

mint az ősi településrész egyéb 

civil szervezetei.

Első alkalommal rendezi kö

zösen a városi majálist a helyi 

Sportkörrel és a Közösségi Ház

zal.

További terveink között szere

pel még:

-  május 12.: A Szent Jobb ér
kezésére a Séd-híd és a környéké
nek rendbetétele.

-jún ius 3.: Vörösberényben a 
Művelődési Házban májusfa 
kitáncolóbál.

-június 24-25.: Berényiek ta
lálkozója

-  szeptember 23.: Szüreti fel
vonulás

-december 23.: Mindenki ka
rácsonya

A 2000. év vezetőségválasztó 
közgyűlésének döntése alapján a 
Polgári Kör Ellenőrző Bizottsá
gának elnöke Csalló Róbert, tag
jai: Csetényi Tamásné és Gábor 
Istvánné.

Az elnökség tagjai: Fazekas 
Józsefné, Hansági Endre, Istenes 
Károlyné, Jákói Sándor. Dr. 
Kaliczka László, Mester Ferenc, 
Sajtos Ildikó, Szentesi István, 
Vörös Lajosné. Titkár: Tóth At
tila. Alelnökök: Molnár Kata
lin, Kajári Károly. Elnök: Po
lyák István

Az elkövetkezendő időszakban 
felkeressük tagjainkat, egyeztet
jük elképzeléseinket, és természe
tesen szeretnénk kivenni részün
ket a városi millenniumi rendez
vények szervezéséből is.

Kérjük a vörösberényi és bala
tonalmádi polgárait, hogy ren
dezvényeinken való részvételük
kel és ötleteikkel segítsék mun
kánkat. Szívesen látunk minden 
javaslatot és támogatást mellyel 
szervezetünket Ön is segíteni tud
ná.

Polyák István 
elnök

Általános Iskola Igazgatójának!

Tisztelt Igazgatónő/úr!

Hazánk 1000 éves fennállásának méltó megün
neplésére az Öveges József Szakképző Iskola, 
Fűzfőgyártelep Millenniumi földrajzversenyre 
hívja az általános iskolák végzős, és a szakisko
lák 9. évfolyamába járó tanulóit.
A verseny 2000. június 8-án 14 órakor kezdődik 
iskolánkban.

A verseny témakörei:
-  Magyarország természeti és gazdasági földrajza
-  Az 1999. és 2000. év kiemelkedő csillagászati 

eseményei
-  Honfoglalás-kori emlékhelyek a Balaton kör

nyékén

A tanulók a fenti témakörökből feladatlapot töl
tenek ki.

Kérjük az intézmények vezetőit, hogy iskolán
ként legfeljebb két fő egyéni versenyzőt nevezze
nek.

Jelentkezési határidő: 2000. május 15.

A tanulók nevét, osztályát a következő címre kér
jük jelezni:

Öveges József Szakképző Iskola
Fűzfőgyártelep
Gagarin u. 27.

Szíves fáradozásukat előre is köszönjük.

Brenner Klára szervező 
Hengerné Horváth Márta igazgató

Balatonalmádiban

nem  

szezonális
jelleggel 

NŐI DIVATÁRU 
ÜZLETEMBE

eladót
keresek.
Érdeklődni lehet:

06-30/9790-076



A kertbarátkörök életébőlBalatonalmádi
Kertbarátkor

2000. 4. 11.: Hatékony nö

vényvédelem tavasztól őszig

Előadó: Keszey János, a me
zőgazdasági bolt vezetője.

Az első tavaszi munka a sző
lőben és gyümölcsösben, a met
szés. Az 1 cm átmérőjű sebfelü
let felett használjunk sebkenő
csöt. A fák megtisztítása után ala

pos lemosó permetezést végez
zünk, rügyfakadás előtt. Az utób
bi években nagyon elterjedt a 
lisztharmat, monília, tűzelhalás 
a gyümölcsösökben, a szőlőkben 
pedig a peronoszpóra, liszthar
mat és a szürke rothadás. A be
tegségek ellen permetezéssel vé
dekezzünk. A permetezést reggel 
korán, vagy este végezzük, a 
hasznos bogarak (méhek) védel
me érdekében.

A szőlőkben a zöldmunkát, 
fattyazást, szüret előtt pár héttel 
a szőlőfürtök feletti levelek ritkí
tását el kell végezni. Köztudott, 
hogy a hagyományos (karós) mű
velésű szőlők magasabb cukorfo
kúak, mint a kordon művelésű
ek. A hagyományos művelésnél 
a föld visszasugározza a nap me

legét a fürtökre, ami így maga

sabb cukorfokot biztosít. A kor

don művelésnél a levelek eltávo

lításával, részben tudjuk a cukor

fok növelését elérni.

A kártevők elleni permetezést 

általában 12 naponként kell vé

gezni.

Permetezőszerek között van

nak szabadon forgalmazhatóak és 

vannak feltételes forgalmazási 
kategóriák. Az utóbbival az dol
gozhat, akinek megfelelő vég
zettsége van (80 órás tanfolyam, 

kb. 9-10.000 Ft).

2000. 4. 15-16.: Kétnapos 

szakmai kirándulás Szlovéniá
ban, Lendván. Szívélyes fogadta

tásban részesültünk, gyönyörű 
tájakat láthattunk. Szakmai 

szempontból is tanulságos kirán
dulás volt.

2000. 4. 25.: Első féléves be

számoló és vezetőségválasztás.
Az új vezetőség összetétele:

Elnök: Kiss Béla

Vezetőségi tagok: Farkas Ist

ván, K eszei József, Magasmarti 

Ferenc

Gazdasági vezető: Nagy Jó-

zsef

Ellenőrző bizottság: Kovács 

Kálmán, Somosi István

2000. 4. 30.: Majális a „Pap
rika” csárdában.

Szeptemberig nyári szünet.

Vörösberényi 
„Fábián József” 
Kertbarátkor:

2000. 4. 3.: Allergiás beteg
ségek, különös tekintettel a lakó
területünkön

Előadó: Dr. Tóth József
Az allergiaidegen anyagok ál

tal okozott gyulladásos reakció, 
bőr, felső légúti megbetegedés. 
Sokan örökletes adottságok mi
att hajlamosak rá, érzékenyek a 
különféle pollenekre.

Növényi pollenek: parlagfű, 
vadkender, nyírfa, földimogyo
ró, hagyma, krumpli, egyéb 
zöldségfélék.

Pollenfertőzést terjeszthetnek 
az állatok is: papagáj, tyúk, ten
gerimalac, halak, főleg a tengeri 
halak, méhek. A túlérzékenység 
gyakori formája a szénanátha. 
Védekezés: gyógyszeres kezelés, 
akupunktúra, meleg lábfürdő, 
gyógyteák.

2000. 4 .17.:  Közgyűlés -  ve
zetőségválasztás.

Az új vezetőség összetétele:
Elnök: Horváth József

Vezetőségi tagok: Bucsku 

Péterné, Huszkáné Csécsi Rozá

lia, Jákói Sándor; Lefler Endre, 

Madár Lászlóné, Zabó Gyula

Ellenőrző bizottság: Csalló  

Róbert, Takács Károly, Havasi 

József

A II. félév első foglalkozása 
2000. szeptember 4-én lesz.

2000 .5 .1 .:  Kertbarátkor és az 
Idősek klubja közös majálisa 
Lőrincz Csaba pincéjénél.

2000. 5. 27.: Kirándulás 
Szombathelyre, a híres 
STARKL-kert megtekintése.

A nyári szünetre, a sok mun
kához jó erőt és egészséget, jó 
időjárást, bő termést kívánok 
mindkét kertbarátkor tagjainak!

Durts László

A Balatonalmádi Kertbarátkor borvesenyén Árkovics József (a kép bal oldalán áll), a zsűri elnöke imerteti a bor
bírálat eredményeit
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P R O G R A M
2000. május 12.

16.30 óra Nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb érkezése 

Vörösberénybe, a Katolikus templomhoz

17.00 óra A Szent Jobb fogadása a Városháza téren 

A Millenniumi emlékzászló átvétele.

A kormány nevében átadja:

Rockenbauer Zoltán miniszter,

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

Közreműködik a Magyar Légierő 

Zenekara.

Karnagy: Katona János őrnagy.

Ünnepi menet a Szent Imre templomba

Balatonalmádi Szent Imre 
Plébánia programja

2000. május 12.
18.00 óra Ünnepi szentmise: Szabó Géza

protonotárius kanonok, a Szent Jobb Őre

19.30 óra Zenés áhitat a Szent Imre templomban 

Közreműködik: Balatonalmádi Városi 

Vegyeskar, Vonós Quartett.

21.00 óra Ünnepi szentmise a magyar hazáért

Gyűrű Géza általános érseki helynök

24.00 óra Szentmise az egyházért és

az ifjúságért

Nagy Károly kerületi esperes

2000. május 13.
01.00 óra Az ereklye elhelyezése

a Szent Jobb 

Kápolnában.

Ezer mécses 

meggyújtása 

az ezeréves 

Magyarországért.

08.00 óra Ünnepi szentmise

a Szent Jobb 

búcsúztatására.

Szabó János plébános

09.00 óra Indulás Veszprémbe

autós díszkísérettel. Fo
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