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Almádi Fürdô Részvénytársaság
III. befejezô rész

Mint említésre került 1877-tôl vált
Almádi fürdôhellyé és az 1880-as
évek elejére jelentôsen megemelke-
dett a nyaralóvendégek száma. Sokan
fájlalták, hogy nincs Almádiban
templom és vasárnaponként csak
Vörösberényben hallgathatnak szent-
misét. Almádi akkori elsô emberei
összefogtak és 1883-ban Veszprém-
ben, Brenner Lôrinc lakásán elhatá-
rozták egy kápolna felépítését. A ká-
polnát nem az rt. építtette, de érdemei
elvitathatatlanok miután az rt.
vezetôségének tagjai voltak a megva-
lósítók, és a rendezvények jövedel-
mét is e célra fordították.

Kurcz Rudolf adta a telket (nevét
ma utca viseli Almádiban), Brenner
Lôrinc végezte el az összes kômûves
munkát, Krisztián József pedig a kis
kápolna lefedésérôl gondoskodott.
Nevüket emléktábla ôrzi a kápolna
falán. Itt kell megemlítenünk, hogy a
mai Ifjúság lépcsô korábbi neve
Brenner Lôrinc lépcsô volt és méltán
megérdemelné, hogy Almádiban utca
viselje nevét. Feltétlenül említésre

méltó, hogy az rt. által rendezett mu-
latságok bevételeibôl, valamint a
felülfizetésekbôl jutott a kápolnára is,
hiszen azt be kellett rendezni annak
rendje módja szerint.

Az elôzô ismertetésben volt szó az
elsô Anna-bálról amit az Almádi
Fürdô Rt- elnöke Brenner Lôrinc ren-
dezett a Hattyú vendéglôben, összes-
ségében 515 Ft 19 krajcár jövedelmet
eredményezett, amit a Szent Margit
kápolna javára fordítottak. Ez igen
szép összeg volt annak idején, amiért
az adakozóknak Brenner a Veszprém
címû lapban mondott köszönetet.

A részvénytársaság számos in-
tézkedése és a fürdôhely felemelése
érdekében végzett munkálkodása
közül ki kell emelni azt az 1884 ok-
tóberében kelt elhatározásukat,
hogy adakozás útján felállítanak egy
„fürdôkönyvtárat“, ahol a vendégek
újságokat olvashatnak és könyveket
kölcsönözhetnek. A szervezéssel és
a könyvek gyûjtésével Hetessy Dá-
niel vörösberényi körjegyzôt bízták
meg.

Az rt. Almádit felvirágoztató tény-
kedését számtalan momentummal le-
het jellemezni, de helyszûke miatt
csak néhány igen fontosat említhe-
tünk meg, amelyet az 1884. októberé-
ben létrehozott „ötös bizottság“ (tag-
jai: Véghely Dezsô, Óvári Ferenc,
Kemenes Ferenc, Paál Dénes és Ba-
logh Károly) végzett el, természetesen
számítva a széleskörû összefogásra.

-1895 nyarára megépült a Hattyú-
hoz tartozó gyógyterem (kúrszalon),
ahol a bálok, hangversenyek és szín-
darabok kerültek megrendezésre, sôt
az 1920-as évek elején itt voltak Al-
mádiban az elsô mozielôadások is.

-gróf Esterházy Móric fôispán ve-
zetésével kijelölték Almádi hajó-
kikötôjének helyét 200 m-re a
fürdôháztól, pontosan azon a helyen
ahol ma is található. 1889 július 7-tôl
fogadta a hajókat, ekkor kötött ki
elôször a Kelén gôzös Almádiban.

-1888-ban rendkívüli közgyûlésen
fürdôorvost választottak, aki rendsze-
res rendelést tartott a szezonban, a
Hattyú vendéglôhöz tartozó szálloda
egyik szobájában.

-1889 nyarára elkészült a díszes,
virágokkal gazdagon beültetett park.

- a részvénytársaság folyamatosan
gondoskodott arról, hogy évente le-
gyen fürdôzenekar szerzôdtetve.

-elhatározták fürdôfelügyelô alkal-
mazását, aki a település „gazdája volt”.

-évenként választott „Vigalmi
Bizottság“ szervezte a nyári progra-
mokat, amelyet minden szezon kez-
detén nyomtatásban megjelentettek,
és eljuttattak minden vendéghez.

-hatalmas jelentôséggel bírt az rt.
az Országos Kneipp Egyesülettel
1899-ben kötött megállapodása,
amelynek eredményeként már 1899
nyarára megépült a „Gyógyház“ és az
elsô légsátor is. Ennek köszönhetôen
nyerte el Almádi a gyógyfürdô rangot,
amit az 1920-as évekig megtartott.

1903. évben magalakult az Almá-
di Kör, amelyik átvállalta a progra-
mok szervezését, ami tulajdonképpen
nem is egy részvénytársaság feladata.
Természetesen az együttmûködés na-
gyon szoros volt, hiszen az Almádi
Kör elnöke Óvári Ferenc lett aki a
részvénytársaság igazgató választmá-
nyának is tagja volt. Ettôl kezdve az
rt. az alapító okiratának megfelelôen
inkább a település fejlesztésével fog-
lakozott.

1904 szezonjára felépítette az Al-
mádi Kör részére az olvasó körnek al-
kalmas épületet. Ez volt a késôbbi,
emeletesre átépített Sirály panzió
épülete amelyik az 1980-as évek má-
sodik felében került lebontásra. Az
Almádi Fürdô Rt. buzgólkodásának
is köszönhetôen 1909. július 9.-én
megindult az északi parton a vasúti
közlekedés, ami a déli parton már
1861 óta létezett, és nem kis elônyt je-
lentett az ottani települések számára.

Az rt. anyagi gondjai megszapo-
rodtak, az 1909-es évet már veszte-
séggel zárták és 1913-ban eladták a
Hattyú vendéglôt is. Mondani sem
kell, hogy az 1914-ben kitört világhá-
ború nem kedvezett a fürdôhely for-
galmának, nem segítette elô az anya-
gi gondokból való kilábalást.

Az Almádi Fürdô Részvénytársa-
ság 1918. november 10.-én megtar-
tott rendkívüli közgyûlésén elhatá-
rozta a felszámolást, de ezt már
megelôzve Óvári Ferenc erôfeszíté-
sének eredményeként októberben
alakuló ülést tartott a Balatonalmádi
Fürdô és Építô Rt., amelyik a háború
után folytatta elôdje megkezdett
munkáját. 

Elismeréssel kell gondolnunk
azokra az emberekre, akik közel 120
évvel ezelôtt részvénytársaságot ala-
pítva elindították Almádit a
fürdôhellyé válás útján.

Schildmayer Ferenc

Az Olvasókör épülete 1910 körül

A kikötô képe1900-ban A virágos park az 1900-as évek elején
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RÖGBI ÉS KULTÚRA FESZTIVÁL 2001
Van aki arra emlékszik, hogy a

rögbivel kezdôdött el ez az évente
ismétlôdô fesztivál, meg olyan is
van, aki a kultúrára esküszik. Az
elôbbieknek annyiban van igazuk,
hogy 1999-bôl (hinnénk, hogy a
múlt században, sôt a múlt évezred-
ben volt?) többen emlékeznek a
Llanelli Red Scarlet rögbicsapatára,
mint a carmartheni Jac-Y-Do együt-
tesre. 2000-bôl a nôi rögbicsapatokat
már kevesebben tartják számon, bár
meg kell adni, hogy jól esett meg-
csodálni azokat a messzirôl töré-
kenynek tûnô lányokat, akik közel-
rôl azért félelmetes dolgokat mûvel-
tek azzal a furcsa méretû labdával
(is).

Akik meg a kultúrára esküsznek -
közéjük tartozom jómagam is - azért
van igazuk, mert 1999-ben ünnepel-
te városunk tízéves születésnapját.
Az akkori események kiadványaként
a Tizenévkönyv sok helyre eljutott
itthon és külföldön, de egy másik ki-
advány pedig az egész világon köz-
kézen forgott hála a BBC kitüntetô
riportjának és a Walesbôl indított
internet oldalnak. Ezen az utóbbi ki-
adványon egy teljes díszbe öltözött
walesi bárd és a magyar zászló lát-
ható virágzó mandulafák fölé maga-
sodva. A két szimbólum szépen jel-
képezi a több évszázados kulturális,
irodalmi és történelmi kapcsola-
tokat.

Több mint kétezer kilométerrôl
jön el hozzánk immár sokadszor
Meirion Bowen tanácsos, Paul
Hinder sportszervezô és Gareth
Jenkins mesteredzô. Dél-Wales
Carmarthen grófságában és azon be-
lül is Llanelli város kerületében is-
merték meg Balatonalmádi nevét,
méghozzá az oda már több mint tíz
éve ellátogató gimnazisták és kísérô-
tanáraik révén. Az Ysgol Gyfun
Maes-Yr- Yrfa diákjai, szüleikkel és
tanáraikkal baráti tisztelettel csodál-
koztak rá  „A walesi bárdok” angol
és walesi nyelvû elôadásaira, a ma-
gyar néptáncokra, valamint az
elôadó és egyben jól sportoló diá-
kokra. Innen származott az az ötlet,
hogy a Magyar-Angol Tannyelvû
Gimnázium  és Balatonalmádi váro-
sa 10 éves évfordulója tiszteletére
születésnapi ajándékként nálunk
rendezik meg edzôtáborozását és be-
mutató mérkôzéseit annak a csapat-
nak, amelyet a rögbi sportban
világelsôk között tartanak számon.
Ez pedig a Llanelli RFC , amelyet
náluk  egyszerûen csak „Skarlátok-
nak” neveznek, és van olyan reno-
méjuk, mint a Manchester
Unitednek a futball világában.

A sportolók, azért jöttek és jön-

nek, mert szeretnék megszerettetni
ezt a férfias sportot nálunk is, de
most sem egyedül jönnek, hiszen
magukkal hoznak   egy kiváló ko-
molyzenei kórust és egy kelta népze-
nét játszó együttest. Három évvel
ezelôtt egy CD is megjelent Balaton-
almádi 10 éves évfordulójára, vala-
mint a Rögbi és Kultúrafesztivál
tiszteletére amelynek sikerszámai
bevonultak a walesi kedvencek kö-
zé. Az a zene- és táncmozgalom,
amely a kelta nép-zenének fantaszti-
kusan sok hívet szerzett az egész vi-
lágon, nem csupán az ír, vagy a skót,
hanem walesi gyökerekkel is rendel-
kezik. A nálunk járt Jac-Y-Do együt-
tes két tagja is ellátogat most július
hónapban hozzánk.

A 130 éves Llanelli Rugby
Football Club, a walesi kupagyôztes,
amely végigverte a világ legjobb
csapatait Kanadától  egészen Új-Zé-
landig, most is olyan edzôtábort ke-
res, ahol a rivális csapatok nem les-
hetik ki taktikai elôkészületeiket, és
közben megmutathatják, hogy ezt a
játékot is fejjel játsszák, nem csupán
testtel. Amikor korábban arról ír-
tunk, hogy a rögbi a legnépszerûbb
sport Walesben egyáltalán nem tú-
loztunk, hiszen a 30 legismertebb
sportág közül, amelyek között az íjá-
szat a sárkányrepülés és a vitorlázás
is elôkelô helyet mondhat magának
a rögbi az elsô, a futball a második ,
a krikett a harmadik és az atlétika a
negyedik a nézettségi sor-
rendben. A rögbimérkôzé-
seket szombaton tartják zsú-
folt nézôterek mellett, és a
jegyek rendre elkelnek már
elôvételben. Csak összeha-
sonlításképpen vetjük közbe,
hogy egy vidéki mérkôzésre
az állójegy ára úgy  ötezer fo-
rint körüli, míg a jobb páho-
lyok ötvenezerért is kedvez-
ményesnek számítanak.
Ezért hökkent meg Gareth
Jenkins mesteredzô Balaton-
almádiban azon a magyar
„húzáson”, hogy nálunk in-
gyenes a belépô minden
mérkôzésre! A környezô or-
szágokban is tekintélyes
summát kérnek el a belépô-
jegyekért, legyen az Ausztria,
Szlovénia, vagy Románia és
az idelátogató német nyara-
lók is örömmel konstatálják,
hogy mi ilyen gazdagok
vagyunk...

Furcsa lenne persze, ha a
bejáratnál két marcona,
ôrzô-védô kinézetû cerberus
szelektálná a sportrajongó-
kat, méghozzá nyelvi ala-

pon: aki egy szuszra ki tudja monda-
ni hogy „elkelkáposztalaníthatat-
lanságoskodásaitokért”, az magyar,
aki pedig a
„Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyr
ndrobwll-llantysiliogogogoch” az
pedig walesi, ezáltal ingyen sétálhat-
na  befelé!

Tisztességesebb megoldásnak
tûnik az a döntés, hogy nemzeti vá-
logatottak ide, világelsôk oda, most
még ingyenes a belépô, amelyet Ba-
latonalmádi városnak, a walesi
sportszervezôknek, valamint a nagy-
lelkû szponzoroknak köszönhetnek a
sportszeretô érdeklôdôk. Nemcsak
szponzorként, hanem fôvédnökként
is köszönthetjük majd Dr. Deutsch
Tamás minisztert és védnökként, Dr.
Bóka István országgyûlési kép-
viselônket, akik a kezdetektôl fogva
felkarolták a balatonalmádi kezde-
ményezést, fogadták a walesi szer-
vezôket a helybeliekkel együtt, sôt el
is látogattak a mérkôzésekre.

A lelkes helybeliek  közül pedig
egyértelmûen ki kell emelni  Keszey
Jánost, aki az Idegenforgalmi, Kör-
nyezetvédelmi és Sportbizottság el-
nöki elkötelezettségét jóval  megha-
ladó mértékben veszi ki részét az
elôkészületekbôl. Gróf Tibor, a Kö-
zösségi Ház igazgatója az Almádi
Napok rendezvénysorozat keretébe
illesztette az eseményeket, és gon-
doskodik a kulturális szervezési fel-
adatokról, valamint Dergez György

tanár úr, aki a kezdetektôl fogva a
sport oldaláról támogatja a mér-
kôzéseket, sôt arra is hajlandó, hogy
megfelelô számú érdeklôdô esetén
rögbiedzéseket is tartson a gimnázi-
umban. Természetesen ôk hárman
nem tudnának minden felmerülô
gondot  megoldani, de sok helybeli
vállalkozó, vendéglátós és lokálpat-
rióta polgár siet mindenkor a segít-
ségükre. Idén is számítunk minden
jó szándékú ember támogatására, a
mérkôzések látogatására, az esti
koncerteken pedig  megtisztelô je-
lenlétükre és tapsaikra. A részletes
program három nyelven jelenik meg
plakátokon és szórólapokon, az újsá-
gokban és az interneten. Amennyi-
ben hivatalos véglegesítése lapzártá-
ig megérkezett volna, akkor most itt
olvashatnák- ennek hiányában vi-
szont késôbb jut el a megfelelô he-
lyekre.

2001. július 23-tól 29-ig itt láthat-
juk tehát a walesi kultúra és sport
legjelesebb képviselôit a Balatonpart
legszebb fekvésû futballpályáján
meg a Városház téren és közben új-
fent elmorfondírozgathatunk ma-
gunkban, hogy nem lehetne-e kies
nyaralóvárosunkból egy sport-
üdülôhelyet  csinálni, ha már 2000
kilométerrôl is számontartanak ben-
nünket... addig is jegyezzük meg a
walesi üdvözlést „Croeso”, ami azt
jelenti, hogy Isten hozott!

Czuczor Sándor
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Az iskolai beiratkozások kö-

rül kialakult konfliktusban min-

denkinek megvan a maga igazsá-

ga. Az igazgatónak és a tantestü-

letnek azért, mert csaknem két

osztálynyi gyermek oda szeretett

volna járni elsôbe. A szülôknek

azért, mert a 26 fôs osztályban

kevesebb figyelem jut egy gyer-

mekre, mint a 13 fôsben. Az ön-

kormányzatnak azért, mert a 60

körüli összes létszámból maxi-

mum 3 osztály indítható, azaz a

három iskolánkban egy-egy. Van

azonban egy objektív körülmény,

ez pedig a csökkenô gyermeklét-

szám, ami kikényszeríti a változ-

tatásokat. Sokáig ugyanis nem

tartható, hogy városi szinten, át-

lagos osztálylétszámokkal szá-

molva, 4-5 osztállyal többet fi-

nanszírozunk, mint amennyi

szükséges lenne, miközben egyre

kevesebb a gyermek. Esztendôk

óta minden számvevôszéki

ellenôrzés és külsô vizsgálat er-

re figyelmeztet minket. Ha az

idén négy elsô osztály indul a há-

rom iskolában, jövôre még na-

gyobb lesz a probléma. Az isko-

lánkénti egy elsô osztályos mo-

dellre átállás óhatatlanul cso-

portérdekek sérelmével jár

együtt. Az összvárosi érdekeknek

leginkább megfelelô megoldást

mégis meg kell találnunk, taná-

roknak, szülôknek és az önkor-

mányzatnak, közösen.

Balatonalmádi-Öreghegy,

2001. július 1.

Néhány sor
a 128. hónapról
a Városházán

2001. június

Kerényi László
polgármester

Dr. Kerényi László polgármester
távollétében Pandúr Ferenc alpolgár-
mester elnökletével zajlott le a váro-
si Képviselô-testület június 28-i so-
ros ülése, amely abban is különbözött
a többitôl, hogy a rekordszámú napi-
rendi pontok megtárgyalását jóval a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat-
ban megszabott határidôn belül sike-
rült megtárgyalni.  A korábban már
túl költségesnek találtatott légkondi-
cionáló berendezés okán  csak  annyit
kívánok itt közbevetni, hogy ilyen
kánikulában és ennyi  résztvevôvel
akár hûvösebb helyen is megtartható
lenne a képviselô-testületi ülés, külö-
nösen akkor, ha a tárgyalt témákkal
kapcsolatban  még jobban felforróso-
dik a levegô... 

Pandúr Ferenc  beszámolt a leg-
utóbbi ülés óta történt jelentôsebb
eseményekrôl és örömét fejezte ki,
hogy a testület tagjai közül többen is
megjelentek a nagy sikerû vörös-
berényi juniálison. Aszokásos bizott-
sági beszámolókon Keszey János az
Idegenforgalmi Környezetvédelmi
és Sport Bizottság elnöke kapott több
kérdést, köztük a nyári ren-
dezvényekrôl és azokon belül is a
Mazsorett találkozóról, illetve a III.
Kultúra- és Rögbifesztiválról. Vála-
szában az elnök és Silló Piroska bi-
zottsági referens tájékoztatást adott a
helyi elôkészületekrôl, amelyek üte-
mezett rendben folynak, és Keszey
János felolvasta Dr. Deutsch Tamás
miniszter úr válaszlevelét a fôvédnö-
ki felkérés elfogadásáról és a várha-
tó miniszteri látogatásról, mely az
utóbbi rendezvénnyel kapcsolatos. 

Grúber Sándor rendôrkapitány
rendhagyó módon kezdte tájékozta-
tóját a város aktuális közbiztonsági
helyzetérôl, melyen elôször a hason-
ló beszámoló hosszú történetében
nem a múltbéli eseményekrôl, hanem
a jövôben bekövetkezô változásokról
szólt. Július 1-tôl 17 fôvel bôvült a
kapitányság létszáma, mivel frissen
végzett, illetve gyakorló rendôr-
tisztek érkeztek városunkba. Az
újoncok gyakoribb járôrözést, állan-
dósított közterületi jelenlétet, vala-
mint „többnyelvû  intézkedéseket ké-
pesek foganatosítani“, amennyiben
szükség lesz rá. Itt jegyezzük meg,
hogy Balogh Csaba önálló képviselôi
indítványát, mely szerint az önkor-
mányzat biztosítson anyagi fedezetet
1 fô állományban lévô rendôr túl-
munkában történô foglalkoztatásá-
hoz, a Képviselô-testület elfogadta. 

A következô napirendi pontban
Dr. Szûcs Sándor jegyzô írásban és
szóban ismertette a 2001. május 15-e
és június 15-e között megjelent fon-
tosabb jogszabályokat, amelyek kö-
zül közérdeklôdésre tarthat számot
az Állategészségügyrôl szóló rende-
let, illetve az elektronikus aláírás
bevezetésérôl szóló törvény. Ezután
került sorra a lejárt határidejû önkor-
mányzati határozatok végrehajtásá-
ról szóló írásbeli jelentés, majd pedig
az általános iskolák és a Városi Ze-

Önkormányzati hírek
neiskola pedagógiai programjának
módosítása. Mindegyik elôterjesztést
egyhangúlag, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül fogadta el a testület.

A Széchenyi-terv  lakáspályázatá-
nak második tárgyalásán Martin Gá-
bor  és Peresztegi Gábor  építészmér-
nökök  részletesen ismertették a Ha-
dak útja 1. sz. alatti bérlakások terve-
it, a Képviselô-testület pedig a várha-
tó lakbéreket a teljes bekerülési költ-
ség minimum 2 %-ában határozta
meg.  Átfogó értékelés hangzott el a
helyi önkormányzati  Gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról, amelyet  az Európai Integráci-
ós igények, a hazai történelmi hagyo-
mányok és családvédelmi rendszer
valós reformja indokoltak. Az írásbe-
li beszámoló egyik mellékletében
örömmel olvashatjuk, hogy a tavalyi
évben rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülôk száma 63
%-kal növekedett 2000. január és de-
cember hó között. Ezután követke-
zett a Családsegítô- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat intézményvezetô helyet-
tesének Himáné Matula Klárának az
intézmény feladatellátásáról szóló
beszámolója, amelyet a Képviselô-
testület egy tartózkodás mellett elfo-
gadott. 

Hatalmas várakozás elôzte meg a
testület környezetvédelmi rendeleté-
nek megalkotását, hiszen önálló ren-
delet alkotásról volt szó és nem ki-
sebb tét forgott kockán, mint az,
hogy üdülô vagy pihenô város-e Ba-
latonalmádi.  A vaskos elôterjesztést
megkapták a civil szervezetek is,
akik közül a Városvédô Egyesület és
a Nôk a Balatonért Egyesület képvi-
seltette magát. A jelenlévô civil szer-
vezetek  összlakossági véleményt
véltek megfogalmazni követeléseik
hangoztatásával, amely komoly vitát
eredményezett. Az elnöklô alpolgár-
mester nem a vitát és a véleménycse-
rét kívánta berekeszteni akkor, ami-
kor arra figyelmeztette a felszólaló-
kat, hogy az önálló rendelet el nem
fogadása esetén az eddigi és több hi-
ányossággal bíró elôírások maradnak
érvényben. Ennek tudatában, vala-
mint a további teljesebb körû egyez-
tetések reményében bízva fogadta el
a testület az elôterjesztett önálló ren-
deletet, amely 2001. július 15-én lép
hatályba. (A rendeletet teljes terje-
delmében az Új Almádi Újság au-
gusztusi számában tesszük közzé). 

A napirendtôl eltérôen ezután ke-
rült sorra Kerekes Csaba a Gazdasá-
gi, Területfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottság elnökének sürgôsségi in-
dítványa, amelyet Pandúr Ferenc al-
polgármester a megjelent szülôk
nagy számára való tekintettel a
Képviselô-testület egyetértésével
elôrehozott.  A Györgyi Dénes Isko-
la elsô osztályába beiratkozott gyer-
mekek szülei kifogásolták, hogy nem
indulhat két párhuzamos elsô osztály,
holott a beiratkozott tanulók létszá-
ma kétszerese a másik két iskoláé-
nak. Czuczor Sándor a Humánpoliti-

kai Bizottság  elnöke  elôször a szám-
adatokat pontosította: a Váci Mihály
iskolába 15, a Vörösberényibe 16, a
Györgyi Dénes iskolába pedig 26 ta-
nulót írattak be. Ezután  hosszan ele-
mezte a különbözô szakmai és tan-
ügyi igazgatási problémákat, majd
kitért arra is, hogy a HPB csupán eb-
ben az évben 6. alkalommal szembe-
sül ezzel a problémával és korrekt
megoldást kíván találni, amely  min-
den szempontból elfogadható. Sze-
rencsétlennek tartotta azt a szembe-
állítást, amely a Váci Mihály iskola
megszüntetésében látja a kimenetet.
Szót kaptak a szülôk képviselôi is,
akik hátrányos helyzetnek vélik a 26
fôs elsô osztály beindítását, hivat-
koztak a demokráciára és emberi
alapkövetelményekre is.  Czuczor
Sándor leszögezte: tiszteli a szülôk
igyekezetét, hogy minél jobb feltéte-
leket biztosítsanak gyermekeiknek.
A levezetô alpolgármester egyetértve
a HPB erôfeszítéseivel azt javasolta,
hogy az érdekelt felek bevonásával
még az iskolakezdés elôtt tartson
újabb ülést és hozzon olyan határoza-
tot, amely minden kritériumnak meg-
felel. 

Dr. Szûcs Sándor jegyzô elôter-
jesztésében tárgyalt következô napi-
rendi pont  a város közterületeinek
rendeltetéstôl eltérô célú használatát
és a közterületek rendjének általános
szabályait foglalta magába. A testület
a bizottságok elôzetes állásfoglalását
figyelembe véve a  rendeletet  elfo-
gadta, mely 2001. július 15-én lép
hatályba. (Ezt a rendeletet is az Új
Almádi Újság augusztusi számának
mellékleteként tesszük közzé). 

A 2001. évi eredeti költségvetés
módosítását , amelyet a Képviselô-
testület március 1-én hagyott jóvá az
indokolta, hogy a 2000. évi pénzma-
radványt be kellett építeni, biztosíta-
ni kellett a Képviselô-testület dönté-
seibôl fakadó többlet kiadások fede-
zetét, valamint a május hónapig le-
utalt (megigényelt) állami támogatás
költségvetési elôirányzatát is. 

Az aktualitások között megsza-
vazta a Képviselô-testületet a Vörös-
berényi Általános Iskola mûködteté-
sével kapcsolatos többletköltségeket,
kiegészítette a Tourinform Iroda név-
használati szerzôdését, és támogatta
a lakossági önerôs útépítéseket a Ka-
kukk közben, az Árok utcában és a
Kövesalja utcában, mégpedig jelen-
tôs összegekkel. 

Az Almádi Kommunális Kht.
Felügyelô Bizottságának megválasz-
tására nem került sor, mivel a GTB
nem kívánt élni javaslattételi jogával. 

Arra az elôterjesztésre, amely ál-
lásfoglalást kért a vendégkártya ki-
váltásával kapcsolatban a Gazdasági,
az Idegenforgalmi és a Pénzügyi Bi-
zottság javaslatára a Képviselô-
testület úgy döntött, hogy a vendég-
kártya rendszer zártsága és informa-
tikai jellege miatt kivételek adására
nincs lehetôség. 

N.F.
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek
Lassan, szinte észrevétlenül

kezdôdött el a szezon. Az idôjárás sem
volt igazán kedvezô. A bûnügyi króniká-
ban - bár egyre több bûncselekmény el-
követését regisztráljuk - mégsem mutat-
ják az adatok az ilyenkor szokásos képet,
tehát igazán még csak néhány olyan
napról beszélhetünk, amikor tömegek
keresték fel a partot. Elsôsorban a betö-
réses lopások számában következett be
változás. A Rozmaring utcában, a Rá-
kóczi utcában, a Mátyás király, vala-
mint az Erkel F. utcában vált ismertté
nyaraló betörés, melynek során mûsza-
ki cikkeket, használati tárgyakat vittek el
az elkövetôk. A belváros egyik újságos
pavilonját egy héten belül kétszer is fel-
törték. Nyilván az olvasás iránt érdek-
lôdô bûnözôk. A vörösberényi városré-
szen folyó építkezések egyikén egy konté-
nert törtek fel, ahonnan az útépítéshez
szükséges gépek tûntek el. Több lopás is
történt, melyek helyszíne elsôsorban a
forgalmasabb belvárosi üzletek. Itt sze-
retném felhívni a Tisztelt Újságolvasók
figyelmét, hogy egy kicsit nagyobb gon-
dot fordítsanak személyes tárgyaikra, hi-
szen több olyan eset is történt, amikor a
nyitott táskából vitték el a pénztárcát, il-
letve ôrizetlenül hagyott telefont, vagy
ruhanemût vitt el az alkalmi tolvaj.

Több gépkocsi feltörésrôl kaptunk
bejelentést. Az Óvári utcából, a Szabolcs
utcából és a Magaspart utca területérôl.
Ami jellemzi ezeket a bûncselek-
ményeket az az, hogy egy kivételével fé-
nyes nappal követték el, ami ha figye-
lembe vesszük, hogy az évnek ebben az
idôszakában ezek igen forgalmas terüle-
tek, a bûnözôk gátlástalanságára, illet-
ve az állampolgárok nemtörôdömségére
is utal. Általában is igaz, de különösen
a bevezetôben leírt betörések körülmé-
nyeire jellemzô, hogy többet nappal kö-
vettek el úgy, hogy a közvetlen szomszéd-
ságban lévô épületben, vagy lakásban a
lakók otthon voltak, csak éppen nem
törôdtek azzal, hogy mi történik a szom-
szédságukban.

A nyár egyik jellemzô bûncselek-
ményfajtája a garázdaság, a verekedés,
amelybôl szintén több eset is történt az
elmúlt néhány hétben. Ezek közül az
egyik jelentett különös veszélyt, hiszen
csoportosan követték el. Ezekben az ese-
tekben szinte mindig számíthatunk ar-
ra, hogy az állampolgárok segítik a
rendôri munkát, hiszen a bejelentések,
az esetekrôl közölt információk alapján
mindegyik bûncselekmény elkövetôjét
röviddel az elkövetés után elfogtuk.

Természetesen nemcsak bûncselek-
mények ismeretlen elkövetôirôl tudok
Önöknek beszámolni, hanem több sike-
res elfogásról is. Június hónapban ké-
résünknek megfelelôen Budapestrôl, a
Készenléti Rendôrségtôl, illetve a Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság központi
erôibôl folyamatosan kapjuk a
megerôsítést, amelyet különbözô célú
akciókra, megelôzô jellegû rendôri fel-
lépésre fordítunk. Ezek során több
bûnelkövetôt sikerült ártalmatlanná
tenni. Olyanokat is, akik már a
felelôsségre vonás elôl igyekeztek meg-
szökni vagy olyanokat, akik más terüle-
ten követtek el bûncselekményeket.

A következôkben a már állandó ro-
vatnak számító, a közlekedéssel össze-

függô témákról, eseményekrôl szeretném
tájékoztatni Önöket. Továbbra is magas
az ittasan gépkocsiba ülôk száma. En-
nek következtében ismét sikerült „csú-
csot“ dönteni. Jelenleg 8 balatonalmádi
polgár ellen folyik valamilyen eljárás it-
tas jármûvezetés miatt. Ami különösen
szomorú, hogy négyen közülük ilyen ál-
lapotban okoztak súlyos következmény-
nyel járó balesetet. Úgy tûnik számomra,
hogy sem a várható következmények, sem
a növekvô büntetési tételek nem jelente-
nek kellô visszatartó erôt. A nyár, a sza-
badság sokak számára szabadosságot is
jelent. Az ittas jármûvezetés veszélyeit so-
kan nem veszik komolyan, potenciális
veszélyt jelentve ezzel mindannyiunk-
nak. Ugyanez mondható el a sebességha-
tárokat túllépôkkel szemben is. Állandó-
an magas azoknak a száma, akiket ilyen
szabálysértés elkövetése miatt kell
felelôsségre vonni.

A közlekedés témaköréhez tartozik,
hogy az Önkormányzat illetékeseivel kö-
zösen a kollégáim bejárták azokat a vá-
rosrészeket, ahol valamilyen gondot,
vagy problémát jeleztek az állampolgá-
rok, illetve a rendôrök szolgálat ellátásuk
során tapasztaltak. Ennek látható jelei is
vannak, hiszen a megbeszélést követôen
például korlátokkal zárták el az autó-
buszpályaudvar és a városháza felé esô
parkoló területét megakadályozva ezzel,
hogy az abból az irányból behajtók zavar-
ják az autóbusz közlekedést. Több hason-
ló módosítással is fognak a közeljövôben
találkozni. Kérem, ne megszokásból ve-
zessenek, figyeljenek ezekre a változások-
ra, hiszen ezeket is elsôsorban a bizton-
ságos közlekedés érdekében tettük!

A biztonságos közlekedés érdekében
a  Városi Balesetmegelôzési Bizottság
szervezésében kollégáim az általános is-
kolások számára egy közlekedésbizton-
sági vetélkedôt szerveztek, amelynek na-
gyon sok támogatója volt az Önkor-
mányzaton kívül. Engedjék meg, hogy
név szerint is megemlítsem ôket, megkö-
szönve támogatásukat, hiszen így
lehetôvé vált az is, hogy a különbözô ka-
tegória díjazottjainak ércékes tárgyju-
talmakat tudtunk átadni. A CBA Po-
lyák Kft., a Tempo ABC, a BIKE Cen-
ter, valamint a Prosit Bt. tulajdonosai-
nak, vezetôinek szeretném még egyszer
megköszönni támogatásukat.

Az elmúlt idôszakban a kapitányság
területén érintett önkormányzatok
vezetôivel, polgárôr egyesületek tiszt-
ségviselôivel, valamint a velünk
együttmûködô társszervezetek képvise-
lôivel egy értekezletet, megbeszélést tar-
tottunk, amelynek legfôbb témája az
volt, hogy megbeszéljük azokat a közös
feladatokat, amelyek az elôttünk álló
szezonban ránk várnak. Hasznosnak és
eredményesnek ítélem meg ezt az eszme-
cserét, hiszen így lehetôség lesz arra,
hogy közösen is fel tudjunk lépni azok-
kal a jelenségekkel szemben, amelyek
zavarhatják az állampolgárok nyugal-
mát, gondtalan nyaralását.

Végezetül a magam és a kollégáim
nevében minden újságolvasónak jó
nyaralást kívánok!

Balatonalmádi, 2001. június 25.
Grúber Sándor

r.alezr. bôrkapitányság

- A Megyei Népmûvészeti Egyesület – a népmûvészet valamennyi ágában
várva az alkotásokat – Veszprém megye élô népmûvészete címmel július  6-22
között rendez kiállítást a Balatonalmádi Padlásgalériában.

- A szezon elsô csigolyasérültjét Balatonalmádiból szállították a gyôri
kórházba. A fiatalember – a sekély víz és oly sok figyelmeztetés ellenére – fejest
ugrott a Balatonba.

- Élénk érdeklôdés mellett tizedik alkalommal tartották meg az Almádi
Orvosnapot. A Semmelweis-napok utódaként megrendezett eseményen a
résztvevôk - aktív és nyugdíjas orvosok, egészségügyi dolgozók – értékes és
aktuális szakmai elôadásokat hallhattak. Fôbb témák voltak: az egészségpolitika
várható tendenciái, patológiai kutatások, gyógyszerismertetés (különös tekintet-
tel a non szteroid gyulladáscsökkentôkre).

- Oltárképképet festett a balatonfûzfôi Jézus Szíve plébániatemplomnak
Veszeli Lajos festômûvész. Jézusnak a Jordán folyóban történô meg-
keresztelkedését bemutató kép búcsúi szentmise keretében részesült püspöki áldásban.

- Július 24-ig megtekinthetô kiállítás nyílt Milos József fotómûvész képeibôl
az alsóörsi Törökházban.

- Informatikai és segélyhívó rádiós rendszert építettek ki a Balaton
partján. A viharjelzôk mûködését, a különbözô mentô- és  katasztrófaelhárító
szervezetek tagjai közti kommunikációt és sokféle nyilvános információszolgál-
tatást biztosító rendszer – melynek része egy helyzetmeghatározó berendezés -
korszerû segítséget nyújt az életet mentôk számára. 

- A hajópark felújítására fordított 12 millió forinttal és új hajók vásárlásával
idén a legjobban felkészített hajókkal dolgozhat a vízirendôrség. A fürdôzôket
13 járôr és 7 mentôhajó felügyeli.

- Apad a Balaton, de a víz minôsége jó. A normális 100 -110 centiméternyi
vízszint helyett átlagvízszintje 83 centiméter, ám a területileg illetékes
környezetvédelmi felügyelôség és tisztiorvosi szolgálat legutóbbi vizsgálatai
alapján a víz összességében kiválónak tekinthetô. A három Balaton-parti megye
területén a tájékoztatási rendszerbe bevont 19 strand közül 14 – köztük a bala-
tonalmádi strand – kiváló, 5 pedig megfelelô minôsítést kapott.

- Télen-nyáron üzemelô bobpálya épül  Fûzfôn a fedett uszoda tôszom-
szédságában. A 40 méter szintkülönbséggel épülô, 600 méter hosszú pálya a
beruházó szándéka szerint idegenforgalmi attrakció lesz.

- Idegenbeli gyôzelmük után jó esélyük van a sikerekre a balatonalmádi
szenior labdarugóknak sorozatban játszott meccseiken.

- Hatodszor lesz pénzdíjas kispályás labdarugó torna a balatonalmádi
sporttelepen. A július 7-8-án megrendezésre kerülô Kronos-Dreher verseny nép-
szerûségnek örvend az élvonalbeli labdarugók között.

- 8. helyen zárta elsô NB I/B-s évét az MMH-Bau kézilabdacsapat. A
– felkészülési lehetôségeit figyelembe véve – kiváló eredményt elért bala-
tonalmádi együttes nyáron indul a strandkézilabda bajnokságon is.

- Harkakötönyben a június 1-én rendezett Tájfutók Rövidtávú Országos
Bajnokságán Bikki Sándor az F 50-es kategóriában bronzérmet szerzett.

- Már kilencedik alkalommal rendezték meg a Balaton-felvidéki Ifjúsági
Labdarúgókupát, amelyen idén több mint félezer dán - köztük lányok is - és
közel kétszáz magyar igazolt játékos vett részt. A mérkôzéseket Alsóörsön,
Balatonalmádiban, Balatonfûzfôn és Várpalotán bonyolították le.

- Michael York szereplésével dokumentumfilmet forgattak a Balaton par-
ton Hankiss Elemér Emberi kaland címû könyvébôl. A premiert ôszre tervezik
a Spektrum Televízióban.

- 15. alkalommal vetélkedtek a csapatok a  gyôzelmi kupáért a Bauxitkutató
TSE hagyományosan megrendezett éjszakai tájékozódási versenyén.

- Civil szervezetek képviselôinek regionális konferenciáját tartották
Balatonalmádiban. A polgári társadalom segítôi legfontosabb feladataiknak a
szegénység elleni küzdelmet, a hátrányos helyzetûek, fogyatékosok megsegítését,
a nemek közti egyenlôség biztosítását és a civil társadalom mûködési stabilitásá-
nak megteremtését tartják. 

- Átépítették a Veszprémi Egyetem egykori káptalanfüredi vízitelepét. Az
elitkollégiumként és vendégházként üzemelô 32 férôhelyes panzióban kerti
úszómedence, étterem és fodrász-szalon is mûködik.

- Eddig ismeretlen tettesek több mint egymillió forint értékû építôipari fel-
szerelést  vittek el a vörösberényi iskola elé telepített konténerbôl.

FIGYELÔ:

Melidóra 2000 Bt. Balatonalmádi, Szabolcs u. 19.

Könyvelôirodánk vállalja társaságok teljes körû könyvelését,
ügyintézését.

Bejelentkezés: 30/2041294
****

Bababoltunkban kiságy 10790,-; 200 db-os popsitörlô 558,-
fa etetôszék 7990,- járóka 8490,-

törzsvásárlóknak további kedvezmények.

Spóroljon az utazáson és az áron!
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H I R D E T M É N Y

Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a KDT Környezetvédelmi
Felügyelôség közzététeti az alábbi Elôzetes Környezeti Hatástanulmányt:
Tárgy: Nitrokémia 2000 RT. által tervezett 2-bróm-2-etil-butil-karbamid
(gyógyszer hatóanyag) gyártás 8 tonna/év kapacitással.
Tevékenység leírása: A Nitrokémia 2000 RT évi max. 8 tonna mennyi-
ségben tervezi Carbromal (2-bróm-2-etil-butil-karbamid) nevû gyógyszer
hatóanyag gyártását. A gyártást a Központi-II. telephelyén mûködô
Finomkémia-2 üzem meglévô berendezéseiben kívánja megoldani.
Tevékenység helye: A Nitrokémia 2000 RT. Központi-II. telephelyén
mûködô Finomkémia-2 üzem meglévô berendezéseiben.
Az Elôzetes Környezeti Hatástanulmány megtekinthetô:

- KDT KF Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
- Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Mûszaki oszt. fszt. 6. ügyfélfogadási idôben

(hétfô-szerda: 8-15. óra    péntek: 8-13.óra)
A dokumentációval kapcsolatos észrevételek 2001. július 22-ig írásban

benyújthatók az Önkormányzat Jegyzôjénél (Polgármesteri Hivatal,
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) vagy KDT Környezetvédelmi
Felügyelôségen (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.).
Balatonalmádi, 2001. június 22.

dr. Szûcs Sándor jegyzô sk

A strandi vendégforgalomra vonatkozó összesített adatok:

Év: 1999. 2000. Változás elôzô 
Belépések Belépések évhez 

száma: száma: képest (%)
gyerek 128.029 80.205 - 37,4

Napijegy felnôtt 89.561 119.153 33,0
összesen 217.590 199.358 -  8,4
gyerek 11.849 11.936 0,7

Heti jegy felnôtt 12.164 16.044 31,8
összesen 24.013 27.980 16,5
gyerek 8.789 6.113 -  30,5

Helyi lakos bérlet felnôtt 6.137 12.931 110,7
összesen 14.926 19.044 27,5
gyerek 3.276 2.543 -  22,4

Nem helyi lakos felnôtt 4.855 10.083 107,6
bérlet összesen 8.131 12.626 55,2

gyerek 3 11 266,6
Dolgozó felnôtt 283 92 -  67,5

összesen 286 103 -  64,0
gyerek 60.761 47.878 -  21,3

Vendégkártya felnôtt 37.803 67.224 77,8
összesen 98.564 115.102 16,7
gyerek 212.707 148.686 -  30,1

Mindösszesen felnôtt 150.803 225.527 49,5
összesen 363.510 374.213 2,9

Dr. Szûcs Sándor jegyzô és Keszey János – az IKSB elnöke – válaszát az új-
ság augusztusi számában közöljük.
(szerk.)

Civil szervezet a hivatalhoz
Az Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete elnökének   -

Mágori Erzsébet - újságunkhoz érkezett felhívását és az önkormányzat
jegyzôjéhez írt levelét dr. Szûcs Sándor jegyzô és Keszey János – az Idegen-
forgalmi, Környezetvédelmi és Sportbizottság elnöke – válaszával egyetem-
ben közöljük. 

(szerk.) 
_____________________________________________________________

Tiszelt Fôszerkesztô Asszony! 

A jegyzô úrnak küldött levél két oldalának megjelentetését kérem az Új Al-
mádi Újság 2001 júliusi számában, a Balatonalmádi IVSZE közleményeként. 
Elutasítás esetén kérem annak írásbeli indoklását. 
Várom megtisztelô válaszát. 
2001. 06.11. Mágori Erzsébet 
_____________________________________________________________

Dr. Szûcs Sándor Úr 
Jegyzô 
Balatonalmádi 
Széchenyi Sétány 1. 

Tisztelt Jegyzô Úr! 

Balatonalmádi város képviselôtestülete 2001. február 1-i testületi ülésén
egyhangú szavazással módosította a városrendezési tervet, a volt balatonal-
mádi nevelôotthon területén felépítendô 80-100 lakásos lakópark megvalósí-
tása érdekében. A város önkormányzata csak a döntés után, 2001. április hó-
napban rendezett e témában lakossági fórumot, ahol a képviselôtestület dön-
tését megváltoztathatatlan tényként ismertette a megjelent kis létszámú lakos-
sággal. A volt nevelôotthon területére felépítendô lakópark a város lakossá-
gának és a nyaralótulajdonosoknak az életlehetôségeit szûkíti, létfeltételeit
rontja, kizárólag a beruházásban érdekelt cégek extraprofit teremtését szol-
gálja. Ezt a lakóparkot tilos felépíteni, mert: 

1. Ez a város egyetlen és utolsó jól megközelíthetô területe, ahova ha kell,
közintézmények építhetôk. 

2. Ez a város egyetlen beépítetlen földje, ahol munkahelyek teremthetôk,
csökkentve a városban élôk legnagyobb gondját, a munkanélküliséget. 

3. Balatonalmádi túlépített. A nem bôvíthetô szûk keresztmetszetet jelentô
Balaton parti sáv a jelenlegi lakosság minimális szükségleténél 3.5 km-
rel rövidebb. 

4. 100 jelenlegi háztulajdonos házába nem jut vendég, ezért ingatlanjaik
leértékelôdnek. 

5. Nem a város egész területét fejlesztik, hanem egy töredéknyi területen
alakítanak ki a városképbe nem illô idegen testet. 

Balatonalmádi Önkormányzata találja meg a volt nevelôotthon megvásár-
lásának lehetôségét, ha kell a volt Auróra étterem átépítésének elhalasztása
árán, az átépítéshez kötelezô saját erô felhasználásával. Ezért kérem a Jegyzô
Urat, hogy a tervezett lakópark felépítésének megakadályozása érdekében
kezdeményezze népszavazás kiírását. A terület két tulajdonosa Veszprém Me-
gye Önkormányzat (85%-os tulajdonos) és Balatonalmádi Város Önkormány-
zata (15 %-os tulajdonos). A területet azonnal takaríttassa ki, és végeztessen
patkányírtást. Az egész környék patkányokkal telített, így a városban bármi-
kor járvány törhet ki. 

A mágneskártyás beléptetô rendszer strandbelépôi csak vonalkóddal ellá-
tottak, és nincs rajtuk külön sorszám. Az önkormányzat tulajdonában lévô
Káptalanfüredi-, Wesselényi- és Budatavai strandokon 1999-ben összesen re-
gisztrált 363510 (háromszázhatvanhárom ezer-ötszáztíz db) és a 2000-ben
összesen regisztrált 374213 (háromszázhetvennégy ezer-kettôszáztizenhárom
db) belépés feltûnôen kevés. A vonalkódban esetleg elhelyezett sorszám em-
ber számára nem értelmezhetô, így ellenôrizhetetlen. A kialakított rendszer
korrupció gyanús, ezért kérem, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket. 
Várom megtisztelô válaszát. 

Mágori Erzsébet 
A Balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók 
és Szobakiadók Egyesületének elnöknôje 

Balatonalmádi 2001-05-14  
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PAP RAP-REPLIKA
Meglehetôsen ritkán olvasom Louis Farrakhan írásait, pedig az

amerikai iszlám közösség vezetôje jó néhány közérdeklôdésre számot
tartó témában tette már le névjegyét. Legutóbb, azaz a múlt héten, a rap-
zenével foglalkozott egy kétórás beszédében, ráadásul ezt a beszédet élete
egyik legfontosabb nyilatkozatának nevezte. Nem kevesebbet állított ,
minthogy ô megérti a rap-zenészeket, hiszen lépten-nyomon azt tapasz-
talják, hogy hazudnak a politikusok, a bírák, a szüleik és tanáraik. Erre
fel írnak dalokat, hogy mocskos szövegekkel álljanak bosszút mindezért.

Meg kell hagyni, tagadhatatlanul szép eredetmonda az, amit a
tiszteletes mond, és azzal teljesen egyetértek, hogy nem lehet egyszerre
prédikálni és rap-zenét produkálni. Külföldi és hazai sztárjaik ugyanis ezt
teszik. Hazai kis világunk még nem züllött le annyira  mint az óceánon
túli, bár a legjobb úton van afelé. A rap szövegek pedig, ott is és itt is,
magát a mondanivalót teszik tönkre a hihetetlen durvaságukkal. A zenei
aláfestést most inkább nem elemezném, mert ízlésrôl  nem illik vitatkozni;
ezért csupán annyit jegyeznék meg, hogy  - dr. Grétsy László tanár úr
szerint is - pár éven belül olyan lesz a nyelvünk, amelyet a mai ifjúság
beszél! Elszomorító lenne, ha kizárólag a mai politikusok és közéleti
személyek alja lenne a követendô példa, mivel külhonban is, meg kies
hazánkban is léteznek még tiszta beszédû és tekintetû emberek, még
akkor is ha nem az ô hangjuk hallatszik a legmesszebbre. A legtöbb
otthonban sem a durva beszéd az uralkodó, még akkor sem, ha az alpári
hangokat erôsíti fel a média egynémely profitcentrikus képviselôje. Talán
van még az óceánon túl és itthon is tiszta forrás, amelyet nem szabadna
megfertôzni, hogy mások is meríthessenek belôle, akár száz év múlva is.
A zene ugyanis hihetetlenül gyors és hatékony üzenetet közvetít.Ezért
aztán tényleg ne bántsuk a rap-zenét, hiszen bennünket is bántottak a pop-
pal a rockkal és a heavy metallal. Csupán ennek a zenének a képviselôit
és rajongóit emlékeztessük arra, hogy milyen hatalmas a felelôsségük!

Cz. S.

POLGÁRÔR HÍREK

Ismét örömteli hírrôl számolha-
tok be: a Balogh Boglárka, Hansági
Endre, Horváth Balázs és Magyar
Zoltán összetételû csapatunk a júni-
us 9-én Székesfehérváron megren-
dezésre került Országos Polgárôrnap
járôrversenyén a III. helyezést érte el
36 ponttal, míg csapatlövészetben a
másodikak lettek, ezzel is tovább
öregbítve egyesületünk jó hírnevét.
Külön kiemelném a csapat hölgy
tagjának kitûnô teljesítményét és fel-
készültségét, mellyel helyt állt a ke-
mény férfiakat próbáló verseny-
számokban. Ezúton gratulálunk
Horváth Balázs és Magyar Zoltán
polgárôrtársainknak abból az alka-
lomból is, hogy tanulmányaik befe-
jezése után most már a hivatásos
rendôri állomány tagjaiként vehet-
nek részt a bûnmegelôzési és
bûnüldözési feladatokban, munká-
jukhoz kitartást és sok sikert kívá-
nunk!

Járôreink júliusban elôrelátható-
an több, a rendôrséggel közösen

végrehajtott, közbiztonsági és közle-
kedési akcióban vesznek részt, vala-
mint ott lesznek a veterán motorosok
találkozójának biztosításában és az
„Almádi napok” rendezvényein is.

Õsztôl újra kezdjük nagy sikerû
rendszeres téli nyaralóellenôrzésün-
ket, a részletekrôl bôvebben majd
szórólapjainkról ill. telefonon ke-
resztül tájékozódhatnak az érdek-
lôdôk.

Kérjük, hogy aki valamilyen gya-
nús eseményt észlel, vagy tudatni
akar valamit a polgárôrséggel, hívja
a következô mobil számot: 06-

30/265-5059.
Továbbra is várjuk azon polgárok

jelentkezését (a fenti mobil számon),
akik szívesen részt vállalnának mun-
kánkban és egyetértenek céljainkkal.   

Támogatásokat pedig az alábbi
számlaszámra várunk: 11748083-
20013781. Segítségüket elôre is kö-
szönjük!

Lázár Róbert
titkár

I. Országos Mazsorett és
Fúvószenekari Találkozó
Balatonalmádi, 2001. július 8–11.

A találkozó programja:

Július 8. vasárnap, Gála-nap:

17.00–18.00: Mazsorett csoportok és fúvószenekarok zenés, táncos felvonulása 
(Baross Gábor u. – Városház tér)

18.00–21.00: Mazsorett és fúvószene bemutatók (helyszín: Városház tér)
21.00–24.00: Utcabál

Július 9. hétfô:

9.00–10.00: Zenés-játékos reggeli torna (helyszín: Sportpálya)
17.00–18.00: Mazsorett csoportok és fúvószenekarok zenés, táncos felvonulása

(helyszín: Baross Gábor u. – Városház tér)
18.00–20.00: Mazsorett és fúvószene  bemutatók (helyszín: Városház tér)

Július 10. kedd:

Mazsorett bemutatók fúvószenével
10.00–10.30: Neptun strand, Balatonalmádi
17.30–18.30: Fórum-Tempo Üzletközpont, Balatonalmádi
19.00–19.30: Határ Csárda, Balatonalmádi
19.00–19.30: Glas Hotel, Balatonalmádi

Július 11. szerda:

Mazsorett bemutatók fúvószenével
10.00–10.30: Neptun strand, Balatonalmádi
17.30–18.30: Fórum-Tempo Üzletközpont, Balatonalmádi
19.00–19.30: Udvarház Étterem, Felsôörs
19.00–19.30: Hotel Auróra, Balatonalmádi

Nyugalom  -  AKCIÓS ÁRON

Június 15. - szeptember 30. között

Baltonparti lakásába, nyaralójába
felügyeletünkre bekötött riasztórendszer már

36.000,- Ft + Áfá-tól!
20 % elôleggel 24 havi részletre is!

Készpénz fizetés esetén további kedvezmény!

Készenléti díjunk: 1.400,-Ft + Áfa/hó!

Riasztásra járôr indul a helyszínre!

Kérje ingyenes felmérésünket és árajánlatunkat!

NYUGALOM, ITT VAGYUNK!

8200 Veszprém, Szabadság tér 2.
Tel./Fax: 88/422-887, 422-097
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Terv szerint augusztus 20-án ad-
ják át ünnepélyes keretek között az
új vörösberényi iskolaépületet. Ez
kárpótlás lesz a vörösberényieknek a
településrész több évtizedes lemara-
dásért – fogalmazta meg a polgár-
mester egy lakossági fórumon.

Az iskola építésének második
üteme annyira elôrehaladott állapot-
ban van, hogy biztosra vehetô, szep-
temberben minden vörösberényi di-
ák az új épületben kezdheti el a tan-
évet. Jelenleg már vakolják a fala-
kat, a szomszédos sportpályát már
leaszfaltozták. Erre még a jeleket
kell felfesteni, és a sportszereket kell
felállítani. A június végi testületi ülé-
sen a képviselôk megszavazták az is-
kolának azt a pénzügyi fedezetet,
amely egy melegítô konyha kialakí-
tását, fenntartását teszi lehetôvé. Ez-
által a gyerekek étkeztetése is hely-
ben megoldódik.

Az álmok tehát hamarosan telje-
sen megvalósulnak, ami nagyban
köszönhetô az 1991-ben létrehozott
Vörösberényi Iskoláért Közalapít-
ványnak és támogatóinak. Az alapít-
vány 1997-ig 52 millió forintot
gyûjtött össze, amikor megtörtént a
csoda. Soros György saját alapítvá-
nyán keresztül megduplázta ezt az
összeget. A közismert üzletember
nem szokott ilyen célra adakozni,
meggyôzésében kulcsszerepe volt
Brandeisz Elza egykori almádi
tanárnônek, ugyanis ô nyerte meg az
ügyhöz Sorost. Kettejük kapcsolata
még a második világháború ideje
alatt kezdôdött, amikor Elza néni ke-
zébe vette a Soros család sorsát.
György valószínûleg ezért érezte
úgy, ennyivel tartozik.

Elza néni a hatvanas évek eleje
óta Sopronban él, de Almádiba min-
den évben többször visszatér. Nem
csak az emlékek vonzzák ide, hanem
az emberek kedvessége, hiszen Elza
nénit sokan ismerik, szeretik váro-
sunkban. Amikor pár hétre lejön a

Balaton-partra, barátnôjének Baj-
csy-Zsilinszky utcai villájában száll
meg. Én is ott találkoztam vele a
nyár elején. A megbeszélt idôpont-
ban tárt kapuval és karokkal foga-
dott. 94 éves kora ellenére
meglepôen friss szellemileg, és
mondhatni, fizikailag is. Akik talál-
koznak vele, azok kivétel nélkül ha-
sonló véleményen vannak. Hajkoro-
nájának külön csodájára járnak, hi-
szen nem csak szép, hanem kimon-
dottan dús is – meséli derûsen Elza
néni. Amikor Soros Györgyrôl kér-
dezem, felcsillannak szemei, és szin-
te félbeszakíthatatlanul áradozik a
megnyerô külsejû, magas fiatalem-
berrôl, akit 1944 júniusában ismert
meg. A fiú édesanyját jött megláto-
gatni Balatonalmádiba, aki a
fôvárosi zsidóüldöztetések elôl me-
nekült ide. Idôvel György is ideköl-
tözött, elsô szálláshelyük a „Mi fész-
künk” nevû épületben volt, és Elza
néni viselte gondjukat. Ezért emle-
getik ôt Soros György megmentô-

jeként. Ha nem veszi kézbe az édes-
anya és fia sorsát, ki tudja mi törté-
nik velük a második világháború
borzalmai közepette. Három év múl-
va „Gyuri” – így becézi Elza néni –
kiutazott édesapjával Svájcba egy
eszperantó konferenciára, ahonnan
már csak az idôsebbik Soros tért ha-
za, György Angliába ment. Akárcsak
a mesében, a család legkisebb fiú-
gyermeke egy bôrönddel a kezében
próbált szerencsét a szigetország-
ban. Itt nehéz munkák mellett elvé-
gezte a közgazdasági egyetemet.
1956-ban átkelt az óceánon, és az
„Új világban” telepedett le végleg. A
hatalmas fizikai távolság sem tudta
azonban elszakítani az erôs érzelmi
szálakat, amelyek Magyarországhoz
kötötték. Ennek köszönhetôen Elza
nénivel is fennmaradt a kapcsolata.
Az addigra már Sopronban élô
tanárnô elôször 1969-ben ment ki az
Egyesült Államokba, és azóta még
háromszor volt ott, utoljára 1986-
ban. A kilencvenes évek elején aztán
szívmelengetô meglepetés érte: leve-
let kapott Jonathántól, György fiától.
A fiú arról írt, hogy szeretné megis-
merni azt, aki nagyon szerette az ô
nagymamáját. Elza néni legnagyobb
meglepetésére a fiú beszélt magyarul
és Budapesten tanult. Személyes ta-
lálkozásuk alkalmával ugyanolyan
dolgos és nyitott embernek ismerte
meg Jonathánt, mint Györgyöt. 

Elza néni így vált Soros György
és a vörösberényi iskola megmen-
tôjévé. Kapcsolata a Soros család-
dal, a ritka kontaktus ellenére, azóta
is nagyon jónak mondható. Az
építkezésrôl készült fényképeket is
elküldte   Györgynek, hogy láthassa,
jó helyre adta a támogatást. Elza né-
ni megint „fûzi” Sorost, most azt
szeretné elérni, hogy legyen itt az is-
kolaátadáson. És osztozzon a vörös-
berényiek örömén!

Józsa Péter

Fiatalok a hátrányos
helyzetû társaikért
A United Games 2001 elnevezésû

nemzetközi ifjúsági csereprogram
június negyedike és tizenegyedike
között zajlott térségünkben. A fiata-
lok szálláshelye a káptalanfüredi
Köcsi tó melletti táborban volt.

A magyarországi programokkal
egyidôben Európa másik hat orszá-
gában és Indiában is rendeztek ifjú-
sági találkozókat. A szervezôk évrôl-
évre kiemelnek egy ifjúságpolitikai
témát, amely a résztvevôk beszélge-
téseinek, alkotótevékenységének
középpontjába kerül. Idén a táboro-
zók a hátrányos helyzetû és sérült fi-
atalok problémáit dolgozták fel
mûhelymunkában. A United Games
megnyitójára Balatonfûzfôn került
sor. A diákok az Öveges középisko-
lától vonultak nagy transzparensek-
kel, énekszóval a gyártelepi
Mûvelôdési Házhoz, ahol a saját ma-
guk által készített díszlet elôtt mutat-
koztak be egymásnak rövid
mûsorszámokkal. A legnagyobb si-
kert a szlovák csoport aratta, amely
magyar népdallal is megörvendez-
tette a közönséget. 

Az egyhetes programsorozat alatt
más Veszprém megyei településekre
is ellátogattak a fiatalok, ahol sérült
fiatalokat segítô intézmények mun-
kájába tekinthettek bele. Az össze-
gyûjtött tapasztalatokat plenáris ülé-
sen vitatták meg, de az almádi gim-
náziumban rendezett nyilvános fóru-
mon is szót ejtettek ezekrôl a prob-
lémákról. Az alkotómûhely tagjai
egy kiállítást is összeállítottak Zir-
cen, amely az elôítéletek leküzdésé-
re hívta fel a figyelmet. Ezen a tele-
pülésen volt a záró gálaest, amelyen
a fiatalok az együtt töltött egy hét
alatt megálmodott és megvalósított
produkciókkal léptek színpadra. Sor
került még egy nemzetközi ételkos-
tolóra is, ahol a különbözô országok
konyhájának ízeit ismerhették meg a
résztvevôk.

A kiemelt téma mellett fontos
volt, hogy a különbözô országokból
érkezett fiatalok egymás kultúrájával
is megismerkedjenek, és elsôsorban
játékpedagógiai módszerekkel kap-
csolatokat alakítsanak ki. Az United
Games keretében az almádi mólón
megrendezett zenés táncest már
szinte hagyománynak mondható,
amelynek remélhetôleg még hosszú
idôn keresztül lesz folytatása.

JÓPÉ

AAAA mmmm eeee ggggmmmm eeee nnnn tttt eeee tttt tttt     áááá llll oooo mmmm

Brandeisz Elza ott volt a berényi iskola alapkôletételénél…

...és elsô ütemének átadásánál is. Fotó: Durst



Képek, történetek
Új Zéland messze van. Június 12-

én este azonban közel került hozzánk
Novák László fotográfus barátunk
jóvoltából. A vetített képeken meg-
jelenô tájak, állatok egy órára a Föld
túlsó felére varázsoltak bennünket,
miközben arról is bizonyosságot
nyertünk, hogy Novák László nem-
csak a fényírás varázslója, hanem
szavaival és történeteivel is képes a
varázslatra. A varázslat hitelességét
az a fajta humánum adta, ami
valószínûleg egy természetfotósnak
eredendôen a sajátja kell, hogy le-
gyen, amely humorával, szerénysé-
gével fogva tartotta a hallgatóságot.
A fotózás szépségei mellett szó esett
a remek felvételek elkészítésének
meglepô körülményeirôl, a véget
nem érô esôrôl, a segítô barátokról,
az ottani emberek sajátos hétköznap-

jairól, szokásairól, s arról, hogy hányszor több birka él a szigeteken, mint
ahány ember.

A Györgyi Dénes iskola könyvtárában megjelentek ritka pillanatokkal let-
tek gazdagabbak, és azt tanácsolják másoknak, ha azt látják kiírva: „Novák
László vetített képes élménybeszámolója látható“, akkor habozás nélkül ke-
rekedjenek fel - valódi élményben lesz részük. Mi biztosan elmegyünk.

fl
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Z E N E

Talán nem mindenki tudta a gye-
rekek és a szülôk közül sem, milyen
kivételesen ünnepélyes félóra része-
sévé vált június 13-án, a Balatonal-
mádi Városi Zeneiskola hagyomá-
nyos tanévzáró hangversenyén. 

Ez a koncert egy tanév kitartó
munkáját tette mérlegre mindnyá-
junk füle hallatára: megméretve a
gyermeki, a pedagógusi sôt még a
szülôi hozzáállást is. A “próbát” em-
berül állta a felsorakozó muzsikáló
gyereksereg, képviselve azon társai-
kat is, akik most a hallgatóság között
foglaltak helyet. 

“Mi dolgunk a világon? Küzdeni
/Erônk szerint a legnemesebbekért”:
tehetségünk minél teljesebb kibontá-
sáért; a szülôk, nagyszülôk, testvé-
rek alkotta közönség iránti szeretet,
megbecsülés jeleként; meg azért is,
mert ez a hangverseny nem csupán
egy iskolaév kadenciája volt mind-
össze. Jóval több annál!  

Iskolánk életében is lezárult egy
szép, családias, harmonikus kor-
szak: Lovas József, a Balatonalmádi
Városi Zeneiskola igazgatója nyug-
állományba vonult. Így vált évzáró
hangversenyünk zenei búcsúzássá.
Neki szólt a zongora, a fuvola, a fu-
rulya, a hegedû, a cselló, a gitár…,

rólatok gyerekek! A hangversenyrôl
emlékezni fog rátok, hiszen az ese-
ményhez méltón, szépen játszotta-
tok. 

Mindannyian igyekeztünk, hogy
Jóska bácsi szívesen gondoljon visz-
sza ránk, hogy – akár naponta! –
meglátogasson bennünket a jövôben
is, és bölcs tanácsaival a háttérbôl to-
vább építgesse ezt a muzsikás kicsi
fészket, melynek megteremtésén,
védelmén annyit fáradozott az esz-
tendôk során.  

(Anövendékhangverseny elhang-
zása után szerettem volna mindezt
elmondani, de … ha az embernek
összeszorul a torka …) 

KEDVES, ÖRÖKÖS, TISZTE-
LETBELI IGAZGATÓNK! Kívá-
nunk hát Neked együtt mindahányan
jó pihenést, hozzá jó egészséget,
rengeteg derûs mindennapot és csu-
pa-csupa gyönyörû, muzsikás esz-
tendôt odahaza, erdôn-mezôn baran-
golás idején és pecázás közben is a
kék Balaton partján. 

Balatonalmádi, 2001. június 13. 
Sok szeretettel: 
minden munkatársad és a zene-

sulis nebulók 
Nagyné Sárfi Gabriella

Tanévzáró búcsúhangverseny

Holló Miklós játék közben Fotó: Durst László

Kuriózumszámba menô zenei él-
ményben volt részük azoknak, akik
június 1-én HOLLÓ MIKLÓS
ütôhangszeres hangversenyét végig-
hallgatták. Városunk három kulturá-
lis intézménye, a Közösségi Ház, a
Városi Könyvtár és az esemény
helyszínét biztosító Zeneiskola jó-
voltából helyi illetékességû
mûvésznövendék mutathatta meg já-
téktudását a lelkes hallgatóság elôtt. 

De ismeretnyújtó is volt ez az al-
kalom, mert “élôben” mutatta be a
kevéssé ismert hangszereket, ame-
lyek között 4 üstdob, 2 marimba és
kisdob sorakozott fel a Váci
Zenemûvészeti Szakközépiskola
fôiskolára készülô növendéke játé-
kának bemutatására. 

Külön érdekességet jelentett a
hangszerek önálló, nem kíséretként,
hanem dallamhangszerként való
használata, hisz a hallott mûveket a
szerzôk kifejezetten ezekre kompo-
náltak. Átiratot – az egy Bach prelú-
diumon és fugán kívül – nem is hal-
lottunk. 

Az ütôhangszeres kultúra nem is-
meretlen Balatonalmádiban, hiszen
Miklós bátyja, Holló Aurél – mint az
Amadinda Ütôegyüttes tagja – nem-
zetközi hírû és rangú mûvész, s talán
nem tévedek nagyot, ha öccse pálya-
választásában az ô hatását gyanítom. 

Elôször Carter 8 etüdjébôl hallot-
tuk a 4.improvizációt, olyan darabot,
amely jótékonyan viseli magán a ze-
nei effektusok változatos egymás-
rakövetkeztetését. Sammut kompo-
zíciójában, amely marimbán szólalt
meg, a szerkesztettség áttetszôségét
és a tempók változását élvezhettük.
A mû hangzásvilága egyáltalán nem
tûnt “modernnek”, hagyományos
keretei között is élvezetes volt. 

Ezután Bach-mû, egy praeludium
és fuga következett, bizonyítva,
hogy az ütôhangszerek “mindent
tudnak”, hogy még a bachi polifó-
nia, szólamainak szoros egymásmel-
lettisége és egyidejûsége is megszó-
laltatható rajtuk, ha avatott kéz irá-
nyítja lépteiket. 

A hangverseny számomra legér-
dekesebb mûsorszáma Fleck kisdob-
ra írt szvitje volt, amelyen Holló a
“hangmagasság nélküli” szféra sok-
féle variánsát sorakoztatta fel. A dal-
lami elem hiányát a mû a ritmus és a
dinamika, a hangerôváltozatok játé-
kával helyettesíti, bizonyítva, hogy
téves dolog a (mai) zenét a hangma-
gasságok váltakozására redukálni.
Musser prelüdje ismét marimbán
szólalt meg, amelyet 2 ütôvel adott
elô vendégünk. A két rétegû alkotás
plasztikusan vált el egymástól, mi-
közben nem hagyta el a romantika
hangzásvilágát. 

Pihenésül HEGEDÛS TÍMEA
zongorajátékát hallottuk, aki Bach és
Chopin egy-egy kurrens mûvét adta
elô, elôbbit fegyelmezett mértéktar-
tással, utóbbit robbanékony energiá-
val. 

Befejezésként FÁBRY BOG-
LÁRKA, a Váci Zenemûvészeti
Szakközépiskola ütôtanszak-vezetô
tanára játszott “duettet” Holló Mik-
lóssal, amely a jelképességen túl ze-
nének is jelentékeny volt, különös
tekintettel annak “perpetu mobile”
jellegére. 

A közönség hálásan köszönte
meg Holló Miklós nagyszerû hang-
szerjátékát, remélve-kívánva a
fôiskolás-jelölt sikeres muzsikus-
jövôjét. 

Szelényi Pál

ÜTÔHANGSZERES KONCERT
A ZENEISKOLÁBAN

Nem panaszkodhatunk, a június  bôvelkedett kulturális
eseményekben. Egymást érték a városban is a színvonalas
mûvészeti élmények, öröm róluk beszámolni. Csokorba fogva
tesszük közzé a köréjük fonódó gondolatokat, képeket.



10 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

I R O D A L O M
Születésnapi kiállítás a padlásgalériában

Dobos Lajos fest
Dobos Lajos 1921-ben Budapesten

született. Itt végezte tanulmányait. 1946
óta vesz részt különféle bel- és külföldi
kiállításokon. Az  1981-ben rendezett
nagysikerû londoni Magyar Akvarell
Kiállításon 5 mûve került bemutatásra.
Több, mint 40 arcképet festett a várpa-
lotai Vegyészeti Múzeum számára a ma-
gyar vegyészeti tudomány nagyjairól.
Munkái számos európai országon kívül
az USA, Izrael  és Ausztrália
gyûjteményeibe is elkerültek. Tematika-
ilag a Balaton és környéke áll érdek-
lôdése középpontjában, de szívesen fest
portrét, csendéletet, aktot is.
Természetelvû festô, munkáinak alapja
a természeti élmény; festményeire a szí-
nek harmóniája, a nagyon átgondolt
kompozíció, a gondosan megmunkált
felületek jellemzôek. Mûvészeti oktató
tevékenységéért 1970-ben megkapta a
Budapesti Mûvelôdési Központ plakett-
jét és jutalmát. 1973-ban elnyerte az Itá-
liai Nemzeti Kiállítás diplomáját, 1991-
ben pedig a Balatoni Tárlat díját. 1955
óta tagja a Képzômûvészeti Alapnak,
majd utódjának, a Magyar Alkotó-
mûvészek Országos Egyesületének. Tag-
ja a Magyar Vízfestôk Társaságának.

- Én a mûvészetet a maga teljességé-
ben szeretem – mondja. Nem választha-

tó el egymástól zene - irodalom –
képzômûvészet, és én nem is akartam
ezeket soha szétválasztani.
Mindegyikbôl annyit fogadtam be,
amennyit csak tudtam, és az egyiket kö-
zülük magam is mûvelem.

Kötôdésemet a Balatonhoz Egry Jó-
zsef munkái inspirálták (halálának 50.
évfordulója éppen most, 2001. június
19-én volt). Képei lenyûgöztek fényimá-
datukkal, egyszerûségükkel, szuggeszti-
vitásukkal, szinte   kényszerítettek  ar-
ra, hogy megismerjem a miliôt, amiben
készültek. Így kerültem Badacsonyba,
majd Fonyódon, Lellén, Földváron,
Révfülöpön, Kenesén át Almádiba. Az
„egry-bûvölet” hozott tehát a 60-as évek
Almádi Mûvésztelepére, ahol a festôtár-
saság házat bérelt, hogy dolgozhasson.
Balogh Ervin mûvészkollégámmal
együtt itt is ragadtunk, és ma már csak
ketten visszük tovább ezt a folyamatot a
régi társaságból. Mindketten saját  há-
zat vettünk, hogy folytassuk, amit el-
kezdtünk. 

- Kik voltak a mesterei?
- Egry mellett Szônyi istván,

Szentiványi Lajos, Novotny Emil Ró-
bert mesterek voltak nagy hatással rám.
Valamennyien a tájképfestészet
kiemelkedô alakjai, sokat tanultam

Szerelme a zene,
sorsa a költészet

Intim hangulatú mûsoros beszélgetéssé vált Baranyi Ferenc-Kassai

Franciska költôi-elôadói estje június 12-én a Közösségi Házban. A Veszeli
Lajos vezette est oldott hangulatát még kellemesebbé tette a József Attila díjas
költô, mûfordító anekdotázó kedve. 

A humoros, könnyed csevegésbe elgondolkodtató mondatok, mély
értelmû szavak is vegyültek. Szó esett a líra igazmondásáról, költôi állás-
foglalásról, „közszolgálati” líráról, irányított versírásról, gazdasági cen-
zúráról és sok minden másról. Baranyi Ferenc költôi ôszinteséggel vallott
pályájáról, és elmondta: neki nincs célja posztmodern, szürrealista hókusz-
pókuszokkal, ô Petôfi szavait szem elôtt tartva – „Én használni, s nem ragyo-
gni akarok” - fogalmilag pontos, dekódolható, közérthetô verseket ír, mert
hatni akar velük. Bár a realista líra egyre inkább háttérbe szorul, hisz abban,
hogy a költô feladatai közé tartozik: magabiztosabbá tenni a humánumot a
világban. Az írásmûvek sorsokat tudnak orientálni, árnyalni, terelni, és az
írástudó felelôssége az, hogy ezzel éljen, de soha ne éljen vissza.

Költôi pályafutása mellett Baranyi beszélt zenei elkötelezettségérôl is,
mert, mint mondta: zenemûvészeti tanulmányai, a muzsika értése és szeretete
áthatják életét, a szerelem máig a zene maradt, a sorsa pedig a költészet lett. 

A saját elôadásban elhangzott költemények és Kassai Franciska
elôadómûvész által megzenésített, gitárkísérettel elôadott versek után az est
író-olvasó találkozóvá, kötetlen beszélgetéssé terebélyesedett, és a Postás
üdülô szívélyes vendéglátásával ért véget. Vecsey Kiss Mária

Baranyi Ferenc

Ki dallá lesz
Ki dallá lesz, az már örökre
az igazsággal csendül össze,
bármily hamisan intonálnák
azok is, akik kitalálták.

Ki dallá lesz, az nemcsak dallam-
íveket jelent, öt vonalban
rögzített halk melódiákat,
melyek szelíden szerteszállnak,

hanem jelenti a reménység
törvényerôre emelését,
amelytôl nem tágít a nemzet,
amíg fiai énekelnek.

Ki dallá lesz, fölzeng az égre,
elnémul minden földi vétke,
még a becsületére száradt
szeplôk is hangjegyekké válnak…

Fotó: Durst László

EGY ÚJABB FÜLÖP
KÖTET MARGÓJÁRA

Ifjú életének hihetetlenül gazdag tárházából merít ismét a nyugalmazott
igazgató-festômûvész író Fülöp Lajos, aki Budataván is a Bittva-part
igézetében él és alkot. Talán a  nyugodt, pasztell-árnyalatokban gazdag és
letisztult  Balatoni festményeihez a kulcs is ugyanott rejtôzik, ahol derûs öntu-
datra ébredt, mert arra nevelte az otthon és az iskola. Térben  hatvanegynéhány
kilométer, idôben hatvanegynéhány év választ el attól az idilli világtól, ahol
Fülöp Lajos nevelkedett, és amelyre most  bölcs humorral emlékezik.Ha vala-
ki végigfut a tartalomjegyzéken, azonnal megállapíthatja, hogy a szerzô nem
babonás, ugyanis  tizenhárom novella sorakozik egymás után a „Kétszer kettô
meg egy”-tôl a „Buksi, Bogár, Színész meg a többiek”-ig. Az iskolai barátkozá-
soktól az ember és a négylábú barátok közötti meghitt kapcsolatig minden meg-
található, ami vidéken csak elôfordulhat, ha nyitott szemmel közlekedünk a
világban. Fülöp Lajos pedig tágranyílt szemmel csodálkozott rá a
„madzagosok” azaz a nem iskolakötelesek életére, akik mégis be-belopóztak a
iskolába. A nyárádi illetve dákai nyarak , leskelôdések és hôstettek hoztak olyan
kalandokat, mint amilyen csodákat a telek, de a fürdôzések , a ladikázások és
hógolyózások  között még mindig maradt idô arra, hogy maguktól is sokat
nôjön-növögessen az akkori gyermekek fejük lágya.Érdekes végigkövetni, hogy
a minden porcikájában pedagógiai ihletésû  Fülöp Lajos a fenti kalandok
megélése és lejegyzése közben, hogyan lesz kezdô tanárból  érett pedagógus majd
igazgató, miközben a Bittva-partról egyre jobban közelít a Balatonhoz,
Csajágon és Kenesén át Budatavához. Kis csalódások és a nagy varázslatok
világából igaz emberi kapcsolatokig fejlôdve  sikerül neki nem elveszítenie,
hanem a megkísértések között is megtartani Móra-tanító-úri mesélôkedvét.
Ennél fogva merem ajánlani a „VARÁZSLATOK ÉS KÍSÉRTÉSEK” címû
novellagyûjteményt három különbözô korosztálynak: akik már régen jártak
iskolába, akik most járnak iskolába, meg azoknak is, akik még nem iskolá-
sok. Gyanítom és remélem, hogy nem fogják letenni, ha egyszer belekezdenek!

Czuczor Sándor

Ki dallá lett, immár legyen dal,
meghalhat – ámde el sosem hal,
az Úristen füléig harsan
a valóságnál igazabban.
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KÉPZÔMÛVÉSZET
A MESTERSÉG KÖLTÉSZETE

A Padlásgaléria sajátos színtér, amelyet a fogadóképesség szélessége és az
egységes fehér háttér tesz kedvezôvé a magukat jelentôségteljes hatékony-
sággal megmutatni szándékozó mûvészek számára. Ebben a térben bátran és
szabadon mozoghatunk, kiválaszthatjuk azokat a  mûveket, amelyek szerint
a tájékozódás értelmessé, jelentéstelivé válhat. 

DOBOS LAJOS  azok közé  a festômûvészek közé tartozik, aki mûveivel
irányítja az érdeklôdôt. A láthatók sokfélesége a bôség érzésével hat, nem
bôbeszéddel, hanem kizárólag a képek erejével. Ennek az orientációnak meg-
nyilvánulása a „Fôfal“ közepére függesztett három olajportré, amely már a
terembe lépéskor leköti a látogató figyelmét. Egyrészt mûfaj és méret okán,
másrészt az ábrázoltak súlya által.

A képek elhelyezésével tagoló másik „mozdulat“ az akvarell-aktok
‘adagolása“: ezek az apró remekek arányosan osztják az egymásnak derék-
szögben felelô kiállítási felületeket. A további „blokkok“ közül leválni látszik
az akvarellista Dobos bibliai csoportja (Menekülés Egyiptomba, Madonna a
gyermekkel, Ítélet, Golgota, Keresztlevétel), amelynek „vastag“ felrakása
adekvát a „komoly témával“, és elsô látásra ellentmondani látszik a mûvészre
jellemzôbbnek érzett lírai derûnek.

A nagyszabású egyéni kiállítás módot ad arra, hogy az alkotó arculatát  ko-
rábbi megnyilatkozásainál teljesebben láttassa. Ez a még mindig részleges tel-
jesség olyan mûvészre vetít fényt, aki számára az akvarell „könnyû mûfaja“
univerzális, mindentudó kifejezôeszköz.

Az eddig említett, valamilyen szempontból elhatárolható témakörök kifej-
tése igen változatos. Az aktok például nem mûfaj szerint „beállítottak“,  mert
egy részük él és „mozog“, olyképpen, ahogy a címek is jelzik (Kíváncsi, El-
fáradt, Beszélgetôk), s csak részben hagyományos (Fekvô, Elfáradt, Leány-
alak, Mûteremben).

DOBOS LAJOS kiállításának teljeskörûsége magában foglalja „máshon-
nan vett tárgyak“ mûvészi feldolgozását is. Hiszen (tudjuk mindannyian),
hogy minden mûforma attól azonos önmagával, attól bír különléttel, hogy tár-
gyával elkülönül a többitôl.  Dobos Lajos képes arra, hogy e mûfaji határo-
kat mintegy áthágva nagystílû, festôi reflexeken túlmutató célokat is kitûz-
zön és megvalósítson a látszólag kismûfajban is. A „Hideg van“ címû kép
kékje nem lokálszín, hanem a képegészre kiterjedô, azt egybefoglaló fluidum.
Ugyanilyen kiemelt a „Rózsák“ címû festmény is, amely nem szokványos vi-
rágcsendélet, hanem a virágok elôhívta egész képet betöltô színözön.

Míg a „Diadalünnep“-ben az ünneplés rekvizitumai a szó szoros értelmé-
ben, mint szerves  lények jelennek meg, a „Duna a Parlamenttel“ narratív
megközelítésû, a „Zsámbék romja“ pedig már csaknem leíró. S mindez egyet-
len tág értelembe vett mûfaj“technikai“ keretei között, a vízfestéket legfel-
jebb csak itt-ott keményítve egy-egy fedôszín-festékkel.

Az már kevéssé lep meg, hogy az olajportrék mûvészének nem esik nehe-
zére a mesterségbeli bravúrt a vízfestés mûfajban is megismételni, amelynek
szín- és fényfoltjai mintegy távolról, utalásszerûen kapcsolódnak a témákhoz
(Önarckép, Vak).

Dobos Lajos kiállítását az teszi összefoglaló érvényûvé, hogy nem hiá-
nyoznak anyagából a par excellence akvarellek sem, azok az alkotások, ame-
lyek lényegét néhány alkotó mozdulat  adja. Mûvészetében ezek szabják a
mértéket, „ôk“ adják az alaphangot, amelyek-minden dráma és „eltérés“ el-
lenére- a nagyobb részét teszik ki anyagának. A felsorolhatatlan szféra darab-
jaiból hadd emeljem ki a „Latyak“ telitalálatos pillanatképét, a „Virágzás“ bá-
ját és a „Halódó fák“ melankóliáját. Szelényi Pál

ômûvész 80 éves

tôlük. Én nem szégyellek tanulni bárki-
tôl, akitôl csak lehet, az ember egész éle-
tén át csiszolódik, mindig van mibôl
profitálnia, csak észre kell ezt venni. 

Az én festészetem természetelvû, a
természetbôl indul ki, de soha nem má-
solja azt, hanem megfelelô technikai
felkészültséggel hozzáadja a tudás- és
érzelemvilágát. Mûvészi felfogásom
alapjai: a kép megkomponáltsága, és a
színi elképzelés fontossága. Fontos a
rajzi tudás, a színérzék, a technikai biz-
tonság.  A festészethez csak „nagyon ki-
hegyezett ceruzával” szabad közelíteni -
ahogy azt valaki megfogalmazta. A lát-
vány élménye mindig a festôé. Valami –
akár szín, akár forma – megragad, és ez
a szerzett tudással és érzelemmel együtt
hozza létre az alkotást.

- Mit gondol a mûvészet folyamatá-
ról, formáiról, a mai mûvészetrôl?

- A folyamatról olyan anekdotával
válaszolok, ami  megtörtént eset: Egy
kakasról rendelt képet egy ismert japán
festônél (Hokusai 1796-1849)  egy fôúr.
Egy hét múlva érte ment, de a kép még
nem volt kész. Egy hónap múlva újra
ment, a festmény még mindig nem ké-
szült el. Dühösen otthagyta a festôt, és
nem is nézett feléje egy teljes évig. Ak-
korra azonban már annyira elfogyott a
türelme, hogy megint elment, és most
már követelte a megígért, elvállalt mun-
kát. A festô erôsen szabadkozott, és szé-
gyenkezve vallotta be, hogy a kép még
most sincs kész, de most már érdemes
megvárni, rögtön el fogja készíteni. Le-
ültette a herceget, hozta a papírt és az
ecsetet, egy perc alatt lerajzolta a kakast,
pillanatok alatt elkészült a kép.  A
fôrangú úr ekkor gerjedt csak igazán
haragra, csúnyán lehordta a festôt,
amiért az egy teljes évet váratott erre a
párperces munkára. Akkor a festô beve-
zette ôt a másik szobába, ahol a falakat

megfestett kakasok képei borították.
Ebbôl az egyévnyi munkából született
az a párperces festmény, amit a festô
már vállalni mert, magáénak vallha-
tott. 

Ennyit a mûvészet folyamatáról.
Ennyi minden van egy képben – sok -
sok idô, munka, „egy szobányi kakas”.

- A történet megható. Ám vannak,
akik a mûvészet lenullázódásáról, a
kultúra xerox-fokáról, a null-
mûvészetrôl beszélnek. Azt mondják,
hogy azzal, hogy a technika tökéletese-
désével már mindent: reklámot, képre-
gényt, divatfotót, bármilyen illusztráci-
ót, akármilyen csip-csup dolgot mûvészi
fokon lehet elôállítani, csökken az érzé-
kenység az igazi értelemben vett
mûvészet iránt. Hogy a mûvészet össze-
keveredett a gazdasággal, s már-már lét-
rejött a mûvészet paródiája.

- A mai mûvészeti életben minden
stílusnak megvan a maga helye, egyiket
sem lehet a másik elé helyezni. A lényeg,
hogy az eredmény jó minôségû legyen.
Ne a divatnak, hanem az évszázadok
alatt kialakult követelményeknek felel-
jen meg. Igénytelen absztrakt képek egy-
másutánisága például nem viszi elôre a
mûvészetet. Egy absztrakt festményrôl
azonnal meg lehet mondani, hogy az
illetô tud-e rajzolni, vagy sem. Ha nem,
az neki sem jó, mert nem fejlôdik tôle ô
sem. Ha szellemes, színvonalas, ízléses,
jól komponált, akkor esetleg új utakat
is nyithat.  A tömegtermelés gyakran vá-
lik giccsé, és a bóvli a modern
mûvészetnek is árt. Az biztos, hogy aki
tömegízlést akar kielégíteni, az mindig
veszélyes  vizeken evez.

Én úgy gondolom, van még a jövô
mûvészetének perspektívája. Van még
miért élni, alkotni, és bôven van még
mit csinálni.

- Lajos Bácsi! Isten éltesse születés-
napján, kívánom, hogy sok szép képe
szülessen még itt Almádiban!

- Az egészségi állapotom miatt ma
már inkább a mûteremben, vázlatok
után dolgozom. Ezért aztán gyakran
festek olyasmit, ami már csak az öregek
emlékezetében létezik, merthogy a telkek
beépülésével eltûnnek a kertek, és
eltûnik a kilátás is. És ez nem jó. De Al-
mádi nekem több, mint lehetôség. Tá-
maszpont. Nemcsak a munkám, az éle-
tem színhelye lett. Sok élménnyel gaz-
dagodtam én itt, a táj, a környék szere-
tete mellett sok embert is megismerhet-
tem. Ahová csak megyek, megnyílnak a
kapuk. Tiszteletet, megbecsülést érzek,
és a romló izületeimmel, ha mégis ki-
megyek a hegybe, mindig akad valaki,
akivel egy-egy pohár bor mellett elbe-
szélgethetek. Tavasztól – ôszig, amíg
csak lehet, itt vagyok. Télen a pesti la-
kásomban várom, hogy a jó idô bekö-
szöntével újra visszajöhessek. Haza, Al-
mádiba.

Vecsey Kiss Mária
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A választ egyszerûen megtudhatjuk a naptárból; lehet elseje, hatodika,
huszonhetedike stb.

A gondunk akkor kezdôdik, ha a dátumokat számmal kívánjuk leírni.
Ehhez már igénybe kell vennünk A magyar helyesírás szabályai címû kiadvány
11. kiadását. Ennek a 296. pontja a következôket tartalmazza:

„Az évet és a napot jelölô számjegyekhez a toldalékok pont nélkül, kötôjel-
lel kapcsolódnak: Az  1838-i árvíz; Magyarország 1514-ben; 1848. márc.15-én;
július 6-ig vagy 6-áig; 12-tôl vagy 12-étôl; stb.“

És ennek folytatásában jön a lényeg gondunk feloldásához:
„Az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1-je, 1-jén, 1-

jéig stb. Az elseji v. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji vagy 1-jei.“
Ha már fellapoztuk az említett kiadványt, nézzük meg a 297. pontot is. Az

ebben szereplô példák alapján megtudjuk, hogy ha a napok sorszáma után
névutó következik, a számok után a pontot /vagy a birtokos személyragot/ ki
kell tenni:

december 20. és 31. között, ill. dec. 20-a és 31-e között;
december 10. óta, illetve: december 10-e óta.
És ha már naptárról van szó, vessünk egy pillantást az évszámok leírására,

mert a nyomtatott sajtóban is következetlenségekkel találkozhatunk. Nézzük a
szabályt: „Ha az évszámot névutó vagy névutóból képzett melléknév követi, vagy
ha az évszám birtokos jelzôje egy másik szónak, nem teszünk utána pontot:

1848 elôtt  1526 augusztusában  1914 késô ôszén
1848 elôtti  1848 hôsei  1848 elsô felében
1849 után  1849 tavaszi hónapjai 1849 mártírjai
1867 és  1896 között; 1944/45 nehéz telén stb.“
„Nem teszünk pontot az évszám után, ha a mondatban ez az alany: 1492

fordulópont az emberiség történelmében; 1941-1945 mérhetetlen károkat oko-
zott népünknek. Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellôl is: Az
elmúlt év /1993/ rendkívül aszályos volt.“

Jó, ha mindig kéznél van A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása...
Láng Miklós

Anyanyelvi rovat

Hányadika van?

Projekt-napok a Györgyi Dénes
Általános Iskolában

Diák és tanár egyaránt tudja, mennyire nehéz a tanév utolsó napjaiban a ha-
gyományos oktatási keretek között követelni-teljesíteni. Éppen ezért arra
törekedtünk, hogy tanulóink a megszokottól eltérôen olyan ismeretekre tegyenek
szert e pár napban, amelyek nem sajátíthatóak el a tankönyvekbôl, az ismeretszerzés
folyamata tartalmas idôtöltést jelentsen számukra, gazdagítsa személyiségüket.

A felsô tagozatosok három napon keresztül ismerkedtek településünk történel-
mével, földrajzával, képet kaptak építészetérôl, kultúrájáról, idegenforgalmáról.

Minden csoport választott magának egy témakört, amelyet igyekezett úgy feldol-
gozni, körüljárni, hogy a program végére mindannyiunk számára érdekes, tartal-
mas anyag állt össze.

A témakörök is változatosak voltak: Dr. Óvári Ferenc élete és munkássága,
Balatonalmádi halászata, Balatonalmádi éttermei és kínálatai, a Posta múltja és
jelene, településünk idegenforgalma.

A munkák elkészítése nagyfokú önállóságot és kreativitást igényelt a tanulóktól,
mivel a cél éppen az volt, hogy minimális tanári irányítással dolgozzanak a
gyerekek, s hogy ráérezzenek a közösen végzett ALKOTÓ munka ízére, örömére.

Szükségük volt kézügyességükre, fantáziájukra a makett –és tablókészítésnél,
rajztudásukra fogalmazásaik illusztrálásakor; belekóstolhattak az interjúkészítés
rejtelmeibe, s nyelvtudásukat is kipróbálhatták a német nyelvû anyag összeál-
lításánál. Míg az egyik csapat a tapasztalatszerzés direkt módját választva horgászni
indult, addig a többiek egy „virtuális világban“, a számítógépteremben kalandoztak
az Interneten, s gyûjtöttek a választott téma szempontjából fontos információkat.

A Projekt-napok egyik színfoltja volt az Óvári-kilátóba szervezett kirándulás,
ahol Knauerné Gellai Mária geológus mesélt a gyerekeknek az Almádira oly
jellemzô vörös homokkô keletkezésérôl, elôfordulásáról, felhasználásáról.

A hét végére a munkák elkészültek, s elfoglalták jól megérdemelt helyüket az
iskola üvegtárolóiban. A kiállítás megtekinthetô… reméljük még jó pár évig.

Az alsós osztályok is lehetôséget kaptak, hogy életkori sajátosságaiknak
megfelelôen rész vegyenek a PROJEKT-HÉT programjaiban. Elsô nap útnak indul-
tak az osztályokból szervezôdött csapatok, bejárták a Vörös Homokkô tanösvényt,
megnézték városunk fôbb nevezetességeit. A túra utolsó állomásán János atya
mutatta be a Szent Imre katolikus templomot és a Szent Jobb kápolnát. A következô
nap Cziráki Mariann kalauzolta végig a gyerekcsapatot a Városháza épületében.
Külön élmény volt látni a régmúlt emlékeit ôrzô anyakönyvet.

Az orvosi rendelôben Dr. Koczka Viktória megbízásából asszisztense adott
tájékoztatást az Almádiban mûködô szakrendelésekrôl, és hasznos tanácsokkal látta
el a gyerekeket.

Utolsó napon a csapatok akadályverseny formájában adtak számot az elôzô
napokban szerzett ismereteikrôl. Ezek után a gyerekek fantáziáját megmozgatva asz-
faltrajzverseny következett: Milyennek képzeled el Balatonalmádit a jövôben?
Befejezésül szituációs játék formájában mutatták be, hogy segíthetnek, milyen
tanácsokat, javaslatokat adhatnak a városunkba látogató vendégeknek.

A verseny elôkészítésében, lebonyolításában, értékelésében a pedagógusokon
kívül szülôk is részt vettek.

Ez a hét más volt, mint a többi. Nem iskolapadban ülve, hanem egészen más
formában, mégis sok új ismerettel, élménnyel lett gazdagabb minden kisdiák.

S a folytatás ? 2002-ben is lesz egy „ utolsó hét“!

15 éves az „új óvoda“
A ma még mindig „új óvodaként“

emlegetett Mogyoró úti óvoda az 1985-
ös berhidai földrengést követôen épült
állami támogatásból 1986-ban.

A hatalmas panorámás udvar évrôl-
évre folyamatosan gyarapodott modern
fajátékokkal az önkormányzat költ-
ségvetési támogatásából. Emellett 2 éve
a képviselô-testületbôl két szülô: Bors
Sándor és Kerekes Csaba a gyermeknap
alkalmából - saját képviselôi tisztelet-
díjából - jelentôs összeggel járultak
hozzá az udvarunk további szépítéséhez.

Nevezetesen: - új babaház vásárlása
- a homokozó környékének lapozása
- a régi fajátékok lefestéséhez szükséges festôanyagok megvásárlása.
Az alábbi gyerekek szüleinek, nagyszüleinek köszönjük a segítséget a fes-

tésért: Bors Máté, Buda Barbara, Kerekes Attila és Kerekes Júlia, Buda
Dániel, Szabó Balázs, Kovács Kristóf, Csepely Zsófia, Tátrai Martin, Va rga
Bence, Gurszky Kitti, Zerkovitz Anna, Bors Réka, Kovács Betti, Nagy Cintia,
Va rga Bálint, Tóth Máté, Tóth János

Minden segítô Anyukának, Apukának, Nagyszülônek, Óvó néninek, Dajka
néninek köszönjük az áldozatos munkát, hogy szebbé, emlékezetesebbé vará-
zsolták a gyerekek számára ezt a napot. A Mogyoró úti óvoda dolgozói

Mégegyszer a Gyereknapról
A Társalgó Közéleti Kör terveit, céljait az almádi lakosok a lap korábbi szá-

maiban már megismerhették.
Az alig féléves tevékenység során számos eseményt szerveztünk a városban (pl.:

a városi civil szervezetek párbeszédének kezdeményezése, közösségek tagjai számára
elôadások tartása : Piri Ida fôorvosasszony elôadása a vörösberényi Nyugdíjas klub-
ban az idôskori „EGÉSZ-SÉG” kérdéseirôl, stb., a SZERVUSZ VILÁG! mozga-
lom elindítása.)

Az egyik legfontosabb tervünk valósult meg május utolsó hétvégéjén, a
GYEREKNAPON.

A Társalgó Közéleti Kör tagjai a párbeszéd, a kölcsönös véleménycsere alapján
úgy határoztak, hogy megkérdezik a legilletékesebbeket, a gyerekeket, hogy ôk mit
szeretnének csinálni azon az ünnepnapon, amikor a gyerek szeretetére, a jövônk
építôire, s a felnôtt nemzedék felelôsségére hívja fel a figyelmet az egész társadalom.
A gyerekek véleményének meghallgatását azért is tartottuk fontosnak, mert meg-
gyôzôdésünk szerint, ha ôk olyan városban nônek fel, ahol természetes számukra,
hogy a felnôttek kíváncsiak arra, hogy Õk mit gondolnak, mit szeretnének csinál-
ni,  ha vágyaik teljesülhetnek - nem csupán a GYEREKNAPON -, akkor Õk maguk
is természetesnek tartják, hogy véleményt mondjanak, s hogy tegyenek is vágyaik,
terveik megvalósításáért.

A mindhárom iskolában elhelyezett KÍVÁNSÁG DOBOZOKAT nagy izgalom-
mal bontottuk fel.

A többszáz kívánság megfogalmazása visszajelzés volt számunkra, hogy a
gyerekek komolyan vették a lehetôséget, és leírták „álmaikat”. Sajnos az összes
kívánságot nem állt módunkban megvalósítani, de mégis jól csoportosíthatók
voltak, s így egy-egy csokorban próbáltunk lehetôséget biztosítani arra, hogy min-
denki megtalálja a számítását. A program elôkészítésében, szervezésében
együttmûködtünk a Közösségi Ház vezetôjével és munkatársaival, akik már koráb-
ban is el kezdtek dolgozni a városi Gyereknap megszervezésével.

Milyen csokrokat állíthattunk össze a gyerekek ötletei alapján?
Sportesemények (pl.: kerékpárverseny, görkori- és gördeszka verseny, futás, zsák-

bafutás, teniszezés, ugrókötél verseny, számháború, lovaglás, stb.), ügyességi
játékok (pl.: lángosevés, akadályverseny, lufiborotválás, játszóház, stb.), önmaguk
megmutatása ( pl.: szépségverseny, versmondóverseny, táncverseny, divatbemutató,
rajzverseny, énekverseny, stb.), találkozási lehetôség általuk kedvelt sztárokkal (pl.:
Kokó, Csonka András, Barátok közt c. TV-filmsorozat szereplôi, stb.), egyebek (pl.:
tûzijáték, hajókirándulás, utcabál, tombola, csokievés, stb.).

Természetes, hogy a kívánságok sokaságát egyszerre nem tudtuk teljesíteni, de
május 26-án és 27-én több „álom” is teljesülhetett. 

Volt játszóház, voltak sportjátékok, ügyességi játékok, vetélkedôk, bohóc-mûsor,
arckifestés, lángosevô verseny, és a Közösségi Ház szervezésében fellépett a gyerekek
egyik kedvence Pap Rita és Bodnár Attila.

A GYEREKNAP számunkra legnagyobb izgalommal várt eseménye a hajókirán-
dulás volt. A Balatonalmádi Hajóállomásról május 27-én délután három órakor
indult az a nagyhajó, amelyre több mint 250 gyerek és felnôtt szállt fel, hogy eltölt-
sön egy jó órát a Balatonon, és élvezhesse a sok gyerek közös kérését, a gyereknapi
hajókirándulást!  Azt gondolom, hogy nekünk szervezôknek is nagy élményt jelen-
tett a gyerekek várakozása, hogy elinduljon a hajó, az önfeledt szórakozás, amely-
hez Rosta Géza zenés verses mûsora nagyban hozzájárult.

A vidámságot és a GEREKNAPI ünnep hangulatát csak fokozta, hogy a hajó
kikötése után került sor annak a játszótérnek az átadására, amellyel a Városi Önko-
rmányzat Képviselôtestülete „ajándékozta meg” a város legapróbb lakóit.

A Társalgókör szervezésében ekkor még egy bábmûsort láthattak a résztvevô ki-
csik és nagyok.

Várakozással és izgalommal készültünk erre a napra. Azt tapasztaltuk, hogy
megérte!

Akiknek köszönjük, hogy lehetôvé vált a tervet megvalósítani: Schildmayer
Ferenc, Szabó Tamás, Boros László, Sári Jánosné, Marika, Szabó Zoltán, Hoffer
Éva, városunk óvónôi, Pufi Pékség, Keô Ferenc, Piri Ida.

Szeretnénk, ha ez csak a kezdet lenne, s még számos eseménnyel gazdagíthat-
nánk városunk életét! Borbáth Erika
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Balatonalmádi zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsún

Szabó János atya lelki vezetésével, Szabó Ta-
más és felesége, Hajnalka szervezésében és „ide-
genvezetése” mellett ötvenfôs balatonalmádi za-
rándokcsoport töltötte Erdélyben a pünkösdi ün-
nepeket. Hat napos utunk során elôször a Szent
László alapította Nagyvárad székesegyházát keres-
tük fel, majd a bánffyhunyadi erôdtemplomban
hallgattuk meg Kusztos Tibor református lelkész
történelmi ismeretekben bôvelkedô elôadását.
Elsô szálláshelyünk a Kolozsvár melletti György-
falván, a református Bethlen-házban, illetve csa-
ládoknál volt. Másnap Kolozsvár nevezetességeit,
a Szent Mihály székesegyházat, a Farkas utcai re-
formátus templomot, s a Mátyás szobrot - körü-
lötte a hírhedt „római” ásatások gödreivel - néz-
tük meg. (Jellemzô a Funar vezette Kolozsvár vi-
szonyaira, hogy a Mátyás-szobor lábához helye-
zett piros-fehér-zöld koszorúnknak egy óra múlva
már nyoma sem volt.) A közeli ferences templom-
ban János atya egy budapesti paptársával mon-
dott misét, kérve a Gondviselés oltalmazó segítsé-
gét a zarándokúton. 

Pünkösd szombatja már a Csíksomlyó mellet-
ti Csíkdánfalván találta csoportunkat, ahol a
frissebbek a falu keresztaljához csatlakozva haj-
nali 6 órakor indultak el a dánfalvi Antal József
esperes-plébános úr és János atya vezetésével a kö-
zel 30 kilométeres gyaloglásra, a legtöbb magyart
egy helyre gyûjtô híres csíksomlyói pünkösdi bú-
csúra. A több, mint hat órás úton egymást követ-
ték a falvak keresztaljai templomi zászlókkal fel-
díszítve, elôl a koronás-címeres magyar lobogó-
val. Szinte minden keresztaljában volt folyamato-
san játszó zenekar, s ott voltak az élelmet (és a pi-
henni vágyókat) szállító szekerek is. Az útbaesô
falvak otthonmaradottjai ünneplô ruhában, ka-
laplevéve, friss vizet kínálva köszöntötték az elvo-

nuló zarándok-tömeget. A madéfalvi veszedelem
emlékoszlopánál minden keresztalja megállt, s a
zarándokok a zenekar kíséretével elénekelték a
Székely Himnuszt. Egyszeri pihenéssel,
Csíkcsicsó (csak emlékeztetôül, nálunk meg
Balatoncsicsó van.) templomkertjében megregge-
lizve nem sokkal déli tizenkét óra után ért fel a
buszon érkezôkkel kiegészült zarándok-csoport a
csíkdánfalvi zászló és a Balatonalmádi tábla alatt
a Kissomlyóra, ahol már hatalmas tömeg vára-
kozott a szabadtéri szentmise kezdetére. 

Az idôjárás nem nagyon fogadta az idén a ke-
gyeibe a zarándokokat, mert egy rövid jégesô után
szemerkélô esôben vehettünk részt a Bíró László
püspök úr által vezetett szertartáson. Mindkét plé-
bánosunk közremûködött a misén, hiszen a ren-
geteg ember áldoztatásához minden papra szük-
ség volt. A feledhetetlen lelki-szellemi élményt
nyújtó szentmise végén ünnepélyesen, rendezett
sorokban, zászlók alatt vonultak le a hegyrôl a

zarándokok a somlyói kegytemplomban elhelye-
zett gyönyörû Mária-szoborhoz. Közöttük volt
Dávid Ibolya igazságügy miniszter asszony is, aki
tiszteletbeli balatonalmádi lakosként besorolt egy
idôre az almádi tábla alá. A tapasztalatok megbe-
szélése közben a miniszter asszony megígérte,
hogy rövid idôn belül eleget tesz János atya máig
élô meghívásának, és ellátogat hozzánk Balaton-
almádiba. 

A fizikailag fárasztó, de feledhetetlen élményt
nyújtó nap után Pünkösd vasárnapjának regge-
lén közös szentmisét tartott Csíkdánfalván János
atya és Antal József plébános úr.  A mise végén át-
adtuk József atyának, s rajta keresztül a dánfal-
vai híveknek ajándékunkat, egy angyalos-koro-
nás magyar címerrel hímzett gyönyörû fehér mi-

seruhát. A nap további része kirándulással telt el,
megnéztük a karcfalvi erôdtemplomot, érintettük
Csíkszentdomonkost, Márton Áron püspök
szülôfaluját, jártunk a Gyilkos tónál, és a Békás-
szorosban. Este pedig hangulatos ünnepi vacso-
rán búcsúztatott el bennünket Csíkdánfalva
vendégszeretô népe. 

Hétfô hajnalban Gyulafehérvár felé vette az
irányt az autóbuszunk. Rövid idôre megálltunk
Segesváron, Apor Vilmos vértanú gyôri püspö-
künk szülôvárosában, ahol megnéztük a lerom-
lott állapotában is szép várat. Útközben megáll-
tunk a fehéregyházi csata emlékmûvénél, ahol
megkoszorúztuk Petôfi emlékoszlopát. Késô dél-
után érkeztünk Gyulafehérvárra, ahol a Szent
István alapította gyönyörû székesegyházat a ránk
bízott kulccsal mi magunk nyitottuk ki. A magyar
történelem számos nagyjának – köztük Hunyadi
Jánosnak és Lászlónak, Fráter Györgynek – te-
metkezési helyéül szolgáló templom páratlan
egyszerûsége és szépsége feledhetetlen hatást tesz
arra, aki elôször látja. Hunyadi János sírjának
megkoszorúzása után János atya az érseki palo-
tában, Jakubinyi György érsek úr magánkápol-
nájában mondott misét, összegezve a pünkösdi
ünnep és a búcsú lelki ajándékait. A szentmise vé-
gén útnak indultunk utolsó szálláshelyünkre, a
közeli Alvincra, melynek kastélyában egykoron
megölték Fráter Györgyöt. 

A hazautazás reggelén az alvinci missziós ház
szép kápolnájában tartott rövid hálaadás után
Vajdahunyad, Déva, Arad, Szeged volt az útirány.
Az évek óta folyó helyreállítás eredményeként
meglepôen jó állapotban levô Vajdahunyad várát
csak nekünk nyitotta ki a mi kedvünkért taxin si-
etve érkezô, magyarul is tudó román idegenvezetô.
Vajdahunyad alapos megtekintése után magas
Déva várára már csak messzirôl vetettünk egy pil-
lantást, majd rövid idôre megálltunk
Máriaradnán is, az ismert Mária-kegyhelynél.
Ezután Arad következett, az aradi vértanúk em-
lékhelyének megkoszorúzása, majd a délutáni
órákban átléptük a határt, s egy rövid szegedi ha-
lászlé-vacsora után az éjszakai órákban érkez-
tünk vissza Balatonalmádiba. Az eseménydús,
különleges élményekkel teli napok feldolgozása
mindannyiunk számára legalább annyi idôbe te-
lik majd, mint maga a zarándokút.

Bálint Sándor

Mûvészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Júliusi program
Klubösszejövetelt e hóban nem tartunk, de 26-án csütörtökön

megbeszélésre hívom azokat, akik verset, prózát írnak, és nincs megfelelô
publikálási lehetôségük, de szeretnék írásaikat nyomtatásban látni (pl.
emlékül, ill. ajándékozási céllal); megjelentethetôk lennének
képzômûvészeti alkotások fotói is. 

A tájékoztatást 17 és 18 óra között a Közösségi Házban tartom –
hangsúlyozottan nem csak tagjaink, hanem a nagyközönség számára. 

Mindenkit szeretettel várok. 
Láng Miklós

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Györgyi Dénes Általános Iskola

összes tanulójának, szüleiknek és a tanári karnak, valamint minden segítôkész
almádi lakosnak, akik fiúnk Pál Norbert gyógyulása érdekében segítettek. 

Jó érzés tölt el bennünket, hogy városunkban ennyi együttérzô ember él,
aki gondol mások  fájdalmára is. Példaként szolgálhat e rohanó világban min-
den embernek. Külön szeretnénk köszönetet mondani Silyéné Walter Rózsának
és segítôtársainak, akiknek szervezésével anyagi támogatást nyújtottak szá-
munkra a város lakói. Pál család

Nôk a Balatonért Egyesület
(NABE) Hírek

Örömmel tudósítjuk Önöket, hogy Városszépítô Jótékonysági Bálunk
eredményeképpen idén 11 db új paddal szépíthettük az Öregpark móló mel-
letti sétányát.

- Az „Ilyennek szeretném látni a Balatont a következô évezredben,, címû
pályázat beadási határidejét többek kérésére meghosszabbítottuk szeptember
30-ig.

- A „Szép, tiszta, virágos Almádiért „verseny díjkiosztóját az Almádi
Napokon tartjuk a Városháza téren. Köszönjük a közönségdíj szavazatokat.

- Parlagfû mentesítési akciónk idén módosult. Egyesületünk pályázaton
nyert egy fûkaszát, melyet a lakosság rendelkezésére bocsátunk. A fûkasza
kölcsönözhetô Boros Lászlónál. Tel.: 438-316 este.

- Használt háztartási olaj akciónk nem ért véget! Minden leadott 5 l

használt olajért 1 l friss étolajat adunk az Ottilia étteremben 

(tel.: 438-219).
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Több fronton indultak harcba Balatonalmádi ifjú labdarúgói az elmúlt
évben, és régóta várt sikereket értek el. Voltak, akik több mint 60 hivatalos
mérkôzésen szerepeltek a szezonban.

A legszebb eredmény talán a BSE serdülô csapatának a megyei bajnok-
ságban elért második helyezése. 116 rúgott, 35 kapott góllal 49 pontot
szereztek 24 mérkôzésükön, és ezzel az eredményükkel megelôzték többek
között Sümeg, Herend, SK Ajka, Pét, Peremarton csapatait is. A bajnok
egyébként Várpalota lett.

A sikert elérôk névsora: Bogdán Dávid, Bogdán Patrik, Csécsi Gábor,
Csizmadia Tamás, Gáspár Gábor, Gyôri Dániel, Happ Olivér, Jászberényi
István, Nagypáli Dávid, Németh Richárd, Sikos Barnabás, Szalai László,
Szigeti Tamás, Szigeti Zoltán, Szôllôsi Ferenc, Varga András, Zsemberi Péter.

Ugyancsak ezüstérmet szerzett a Györgyi Dénes Ált. Iskola III. korcso-
portos (5. 6. oszt.) csapata a diákolimpia megyei döntôjében. A lejátszott 10
mérkôzésbôl az elsô kilencen még gólt sem kaptak! A fenti, „ferdén szedet-
tek” mellett még a csapat tagjai voltak: Krivácsy Ádám, Kalocsa Attila, Fehér
Dávid, Józsa Imre, Gyôri Dávid, Somogyi Milán, Kaszap Levente.

A II. korcsoportosok (3. 4. oszt.) szintén eljutottak a megyei döntôbe, és
ott tisztességesen helytálltak.

Sikeresen indultak a Györgyi Dénes Ált. Iskola tanulói a Góliát foci-
tornákon. Három tornán szerepeltek a II. és III. korcsoportosok, ahol egyszer
2. egyszer pedig 3. helyezést értek el.

A BSE serdülô és ifi csapatának 3 tagja: Németh Richárd, Takács Gergô,
Cordier Bálint a Lovassy Gimnázium iskolacsapatával megnyerte a diákolimpia
megyei döntôjét és az országos döntôben a legjobb 16 közé jutottak.

További sok focisikert fiúk!
Halmay György

Kihívás Napja
Május 30-án megmozdult a város sportszeretô lakossága. Délelôtt az iskolák-

ban, óvodákban is a megszokottnál többet mozogtak a gyerekek és nevelôik. A
Györgyi  iskolában tanítási szünet volt, a másik két iskolában rövidebb órák és
hosszabb óraközi szünet teremtett lehetôséget a több mozgásra.

Délután a budatavai lakótelepen valóságos sportünnep volt zenével, sok-
sok játékkal, futással, kerékpártúrával. A hölgyek a sodrófahajítás
tudományát is kipróbálhatták, ezúttal a célpont nem a férj volt. 

A többi sportpályán is pattogott a labda, emelkedett a pulzus, egyre-másra
érkeztek a jelentések a résztvevôk, a tizenöt perces  penzumot teljesítôk
számáról. Este 21 órára elkészült az összesítés is, az összes teljesítés ez évben:
9354 tizenöt perces sportolás. Ami persze nem azt jelenti, hogy ennyien vet-
tek részt az akcióban, mert ki-ki  kedve, ideje, ereje szerint többször is nekiru-
gaszkodott.

A nap jelentôségét abban látom, hogy egy kicsit ráirányítottuk a figyelmet
a sportra, talán most azok is megmozdultak, akik egyébként máskor nem tet-
ték ezt.

Balatonalmádi a IV. kategóriában indult, az összlakosság számához vi-
szonyítva 111 %-os teljesítményt produkált és 34, ebbe a kategóriába tartozó
település közül a 19. helyen végzett.

Köszönet mindazoknak, akik az akciót megszervezték és minden
résztvevônek is. Felber Gyula

sportszervezô

Angol nyelvtanárok sportja

- Tessék mondani, szabad itt játszani? - hangzott a kérdés egy ifjú hölgy-
tôl, akirôl akkor még nem tudtam,   honnan  jött.  Magyarul szólt, egyáltalán
nem érzôdött beszédén idegen akcentus,  pedig amerikai.

A budatavai lakótelep sportpályáján voltunk, a válasz: természetesen igen.
De nem láttam sportszert, elképzelni sem tudtam, milyen sportot  kíván-

nak ûzni. Aztán hamar kiderült, hogy egyszerûen a freesbeerôl (magyarul
talán úgy írnám „frizbi“) van szó. Négy-négy fôs csapatot alkottak, a pálya

két végén felálltak egymással szem-
ben, és kezdôdött a játék. A koron-
got egymásnak dobva haladtak az
ellenfél térfele felé, akik ter-
mészetesen ebben meg akarták ôket
akadályozni, és próbálták a játék-
szert megszerezni. A küzdelem  egy
kicsit hasonlított a kosárlabdához,
mármint, ami a korong meg-
szerzését illeti. Volt gyors korong-
reptetés, test-test elleni küzdelem,
egy-két esés is elôfordult.

Jómagam ezt az egyszerû
eszközzel ûzött sportot csapat-
játékként elôször láttam, valószínû-
leg Almádiban ez volt az elsô
mérkôzés. 

Akik rövid ebédszünetüket (is)
kihasználták egy  kis mozgásra, a
Magyar-Angol Tannyelvû Gim-
náziumban tartották évzáró értekez-
letüket. Az Egyesült Államok több
államából érkeztek, angol nyelv-
tanárok.

Példát adtak abból, hogy a
mozgás nem idô, hely, játékszer,
pénz, hanem AKARAT kérdése.

F. Gy.

Almádi focisikerek

Az ovisok is sportoltak

Együtt  a csapat

Kezdôdik a játék...

Üvegezés
– Tükörvágás

– Hagyományos
nyílászárók
üvegezése
hôszigetelt

üveggel
– Helyszíni munka

hétvégén is

T e l . :  
06-30

237-4456
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“… Csak jókedvébôl is / Vitéz próbálni indul…”

MORZSÁK A DIÁK
SPORTKÖR ÉLETÉBÔL

...Ahogy az elôzô számban jeleztük a Gyermek Napon - 3 helyszínen (Váci
iskola, BTC pályák, valamint az Öreghegyi pályán) öröm-teniszt játszott több
mint 20 fiatal. A TÁRSALGÓ KÖR ajándékkal lepte meg a résztvevôket.

A megyei I. o-ban játszó nôi csapatunk gyôzelemmel fejezte be a tavaszi
fordulót. A fokozatosan összekovácsolódott együttes görcsmentes  gyôzni-
akarással 4:2-re verte a veszprémi Szlotta tenisziskola csapatát. Egyéniben
Hegyi Sarolta és Szénási Péterné, párosban Szénásiné - Duna Eszter, valamint
Csizmadia Bernadett - Hegyi Sarolta páros gyôzött.

A nôi és a férfi csapatunk a nyári felkészüléssel szeretné biztosítani az ôszi
fordulóban a megyei I., illetve a megyei III. osztályban maradását. 

A szakköri és csapattagok a nyári szünetben térítés mentesen játszhatnak
az öreghegyi pályán. Laci bácsi ütôt is, labdát is biztosít számukra.

A szünetben több szabadidôverseny kerül megrendezésre, értékes
díjakkal. Az idôpontról az érintettek idôben értesítést kapnak. 

Aktív pihenést kíván: Varga László
Diák Sportkör

tenisz sportcsop. vez.

Ebéd a nemesvámosi Betyárcsárdában

Pihenô az erdô mélyén

KKKKééééppppeeeekkkk    aaaa    nnnnyyyyáááárrrriiii     ttttáááábbbboooorrrrrrrróóóó llll

Almádiak a dobogón
A 2001. június 23-24-én megrendezett Sopron és Jurisich Kupa tájfutó
versenyen versenyzôink dobogós helyezettjei láthatóak az alábbi képeken:

Kaszás Szilvia
N18 (mindkét
nap elsô
helyezett)

Csizmadiáné
Szóládi
Annamária
N21 (elsô nap
második,
második nap
elsô)

Felber Gyula
F50 (második
nap harmadik
helyezett)

Tóth Károly
F35 (második
nap második

helyezett)

Felber Orsolya
N16 (mindkét

nap elsô
helyezett)
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MEGNYITOTTUK  ÜZLETEINKET
BALATONALMÁDI  SZÍVÉBEN

A Baross G. u. 48. sz. alatt!
Nyitva tartás:

H - P:  9-18

Sz: 9-14 PORCELÁN BABÁK,

V: 9-18 FAJÁTÉKOK,

- SZÍNESFILM KIDOLGOZÁS EGZOTIKUS ÉSZEREK,

- 1 óra SZÉLCSENGÕK,  

- 1 nap JÁTÉKMACKÓK

- 3 nap alatt

- IGAZOLVÁNYKÉP AZONNAL Nyitva:

- FILMEK, ELEMEK, KÉPKERETETK, H-P:  9-12  BÔRTISZTÍTÁS,

ALBUMOK, FÉNYKÉPEZÕGÉPE 14-17  SZÔNYEGTISZ- 

ÁRUSÍTÁSA. Sz:    9-13 TÍTÁS, 

- VÁLLALJUK: ESKÜVÕK, CSALÁDI 2-3 NAPOS MOSÁS

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, TÁBOROK, ÉTTER-

GYEREKSOROK FÉNYKÉPEZÉSÉT. MEK, PANZIÓK

FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat,
hogy a HOTEL NEREUS étteremében

lehetôség van éthordós ebédelvitelre
400 Ft/adag áron.

Vállaljuk esküvôk, vállalati
rendezvények,

tréningek, családi napok, kerti partik
szervezését és lebonyolítását.

További információért hívja szállodánkat,
vagy kérje tájékoztatónkat.

Telefon: 594-444, 594-440

Fax: 594-448

E-mail: nereus@infornax.hu

www.nereus.hu

KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI 

JÁRÓLAPOK,CSEMPÉK,

KÁDAK ÉS HIDROKÁDAK,

ZUHANYKABINOK  ÉS

HIDROPANELEK, KÜLÖN-

BÖZÔ MOSDÓ ÉS WC

TIPUSOK, FÜRDÔSZOBA

KIEGÉSZÍTÔK ÉS CSAP-

TELEPEK, KÜLÖNLEGES

MINTÁVAL TAPÉTÁK,

BELSÔ, ILLETVE 

KÜLSÔ DÍSZÍTÔ

STUKKÓELEMEK

NAGY VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK.
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Az elmúlt héten ünnepélyes külsôségek között Budapesten a Rock City
Centrumban került sor három világsztár kézlenyomatának megörökítésére a
magyar sport csillagainak falán. A hazai kézilabda-sport kiválóságai között a
mi Bartalos Bélánk is helyet kapott. A jelenleg Kuwaitban edzôsködô, de
mindenkor  balatonalmádi polgárnak számító kézilabdakapus sport-pályafu-
tása alapján méltán érdemelte ki ezt a  nagy elismerést.

Az ünnepélyes aktuson jelen volt az Ifjúsági- és Sportminisztérium
részérôl Dunai Antal olimpiai bajnok, aki meleg szavak kíséretében adta át
a miniszter jókívánságait. Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség
fôtitkára beszédében kiemelte, hogy mindhárom világsztár kézilabdázónk:
Erdôs Éva, Bartalos Béla és Kovács Péter mindenkor és minden esetben Ma-
gyarországot képviselték a nagy nemzetközi világversenyeken, ezzel öregbít-
ve hazánk hírnevét.

Bartalos Béla sport-pályafutása Székesfehérvárról indult, majd Tatabá-
nyán és Veszprémben folytatódott. 1970-tôl válogatott kapuvédô, háromszáz-
tizenhatszor ôrizte nemzetközi mérkôzéseken a magyarok kapuját. 1979-ben
Az Év Kézilabdázója lett. A világklasszis sportoló három olimpián, négy vi-
lágbajnokságon szerepelt. Kétszer volt a világválogatott kapusa.

A magyar sportcsillagok falán ezentúl ott van az kézlenyomata is, azok
között a nagy sportolók között, akik annyi dicsôséget hoztak országunknak.

Kis városunk nevében is gratulálunk Bélának, aki jelenleg Svédországban
van csapatával edzôtáborban, majd a nyár folyamán szeretett otthonában, Ba-
latonalmádiban, itthon tartózkodik.

V.L.

Bartalos
a világsztárok falán

Balról jobbra: Bartalos Béla, Erdôs Éva, Kovács Péter
Fotó: Kertész Gábor

Ha valaki ezután azt mondja
Önöknek, hogy a horgászok
hencegô alakok, hát nyugodt szív-
vel nevessék ki. Az én
felelôsségemre! Tapasztalatból
mondom, hogy ilyen titkolódzó tár-
saságot, mint a csendes sport igazi
megszállottjai még életemben nem
láttam. Évek óta ismerem ôket,
mostanában pedig jószerivel éjjel-
nappal köztük élek, látom, figyelem
mit csinálnak. Tudom, hogy mikor
mivel etetnek, milyen szereléket
használnak, mivel csaliznak. Nyi-
tott könyvek számomra, akik azon-
ban egy varázsütésre bezáródnak,
ha elhangzik a bûvös kérdés (pedig
rém egyszerû kérdés), mit fogtál?
Karthauzi barátokat megszégyenítô
konoksággal hallgatnak, legjobb
esetben is csak egy keserûnek szánt
kézlegyintés a válasz: semmit. Na,
ilyenkor kezd el igazán szimatolni
az ember és beveti az összes trük-
köt, amit csak ismer, hogy kiszedje
a féltett titkot, mert hogy van titok,
mégpedig vizes zsákban lapuló
pontyok formájában, az szinte biz-
tosra vehetô. Ha elég kitartó az ost-
rom, egyszer csak elkezd repedezni
a hallgatás márványfala, hogy
aszongya „ne mondd el senkinek,
de fogtam ám“. Mire én, kissé
álnaív módon felteszem a kérdést,
„hármat“? „Á! Csak kettôt, de az
egyik olyan jó 6 kiló körüli. „ (Biz-
tosra vehetô, hogy nagyobb). Innen
aztán már csak egy lépés, hogy meg
is mutassa a zsákmányt, persze
csakis a kém filmekbe illô konspi-
rációs mûveletek betartása mellett.
Mintegy véletlenül elsétálunk az
autó felé, (a forgatókönyv szerint
stégen halat nézni szigorúan tilos)
úgy teszünk mintha pakolnánk a
csomagtartóba, jó alaposan és

feltûnés nélkül körülnézünk (meg-
jegyzem kettônkön kívül ilyen kora
hajnali órában csak egy kölyökróka
mozgolódik a Horgásztanyán, aki
itt lakik a nádasban és egész bizal-
mas az emberekkel, bár nem látszik
veszettnek),  és végre  kitárul a tit-
kok kapuja, belenézhetünk a zsák-
ba. Csodaszép pontyok lapulnak
benne és mondtam én, hogy leg-
alább 8 kilós a nagyobbik. Elejtôjük
diszkréten félrehúzódva leplezett
büszkeséggel lesi a hatást, ami per-
sze nem is marad el. „Azannya“,
szakad ki belôlem a sóhajtás, „ezért
aztán érdemes volt egész éjszaka
kint ücsörögnöd a csónakban“. Ja,
de tudod mibe kerül ez nekem, kér-
di a cimbora?  Hogyne tudnám, hi-
szen egy hete már mást sem látok,
minthogy minden este telivödör ku-
koricával és bojlival - ami nem két-
fillérbe kerül - húz kifele a nyílt víz-
re etetni a halakat, és két éjszakát
már kinn is töltött minden kézzel-
fogható eredmény nélkül. Most
végre sikerült, bejöttek a halak, így
nem csoda, hogy a zsákmány felet-
ti öröm erôsebbnek bizonyul a
kötelezô titoktartásnál. Ezt pedig
jellemhibának felróni igazán vétek
lenne.

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Az Öböl TV megalakulása, 1997 nyara óta
kíséri nyomon a Balatonalmádiban történteket.
Nem szerencsés, hogy mi állítjuk, de az valóban
ritkaság, hogy egy vidéki szerkesztôség a térsé-
gi hírtelevízió feladatát vállalja fel, s teljesíti is,
immár negyedik esztendeje. Ehhez természetesen kellett az a befogadó kö-
zeg, amit a kelet-balatoni kistérség, s ezen belül Almádi jelentett. S nekünk
a legnagyobb büszkeség, amikor elhangzik rólunk a kijelentés: a mi tévénk!

Az Öböl TV mára a közszolgálati híradózás modern eszközeit alkalmazva
végzi a munkáját, készíti tudósításait. Szakmai elôrelépésünk jelzéseként he-
ti 3-4 anyagunk jelenik meg a Magyar Televízió híradójában, amivel számos
almádi eseménynek teremtettünk regionális országos nyilvánosságot. Sokan
kifogásolják, hogy túl sok a jó, és kevesebb a szenzáció mûsorunkban. Nos,
talán igazuk van, de mi a helyi hírek szintjén nem kívánunk versenytársai len-
ni a kereskedelmi tévék híradóinak. Úgy érezzük, megvan a mi sajátos szere-
pünk az emberek tájékoztatásában, nekünk a korrekt, megbízható helyi infor-
mációk közlése a feladatunk, a botránykeresés és – keltés az mások dolga.(?)

Egyik meghatározó feladatunknak érezzük, hogy minél több nézôhöz jut-
tassuk el a térségi híreket, történéseket. Ezt szolgája a márciustól bevezetett
ismétlési rendszer. Friss adást továbbra is kedd és péntek este 19 órára készí-
tünk, ám a korábbi egy alkalom helyett naponta négy ismétlés látható reggel

6.45-kor és 8.30-kor, továbbá este 19 és 21.30
kezdettel. Így valamely napon, valamely
idôben, tévé nézési szokásaitól függôen, min-
denki láthatja, megtalálhatja adásunkat.

A közelmúltban, térségi feladatainkon túl,
regionális mûsor készítésére is vállalkoztunk. Stúdiónkban készül a Balatoni
Echo címû magazinmûsor, amely kilenc tómelléki televízió összefogásával
jött létre. A magazinban a Balaton régió közös gondjait, eredményeit a tó min-
den részén érdeklôdésre számottartó eseményeit mutatjuk be. Soros vendé-
günkkel pedig a tópart életének valamely fontos terültét beszéljük meg.

Szintén feladatunknak tartjuk a kapcsolatok kiépítését Almádi civilszerve-
zeteivel. A polgári szervezôdések egyre erôteljesebben képesek befolyásolni
a város életét, és jó értelemben véve, arculatát is. Lehetôségeinkhez képest
eddig is részt vettünk programjaikon, beszámoltunk mûködésükrôl, ter-
veikrôl. Gondot eddig is csak az jelentett, hogy késôn kaptunk meghíváso-
kat, amikor másfelé már elköteleztük magunkat. Ezúton is szeretném
együttmûködési szándékunkat kifejezni Almádi civilszervezetei felé, akiknek
megkeresését szívesen várjuk, és lehetôségeink szerint mûsorainkban helyet
adunk nekik.

Tengely József
fôszerkesztô

ÖBÖL TV
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SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fûtés-
szerelô mester

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910
Tel.: 88/439-213,

30/9384-453
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!

E
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K

O

EELLKKOO  ’’9999  KKfftt..

BBaarroossss  GG..    uu..  1199..

TTeell..//ffaaxx::  8888//443399--005588,,  3300//227777--44448822

Villamossági szaküzlet
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

ý Telekvillamosítás

ý Épületek villanyszerelése

ý Villamos fogy. mérôhelyek átszerelése

ý Hibaelhárítás

ý Bojlerjavítás

ý Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körû ügyintézés!

HHHHOOOOTTTTEEEELLLL    AAAAUUUURRRROOOORRRRAAAA

Étlapunkról
egész nyáron fél áron

választhat!

Minden este élôzene!

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 14.
Telefon: 88/438-810, Fax: 88/438-811
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PÁSZTI AUTÓSZALON
mester

A mi autónk
SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280

Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Suzuki új személy- és kishaszon-
gépjármûvek forgalmazása, garanciális
szervizelése, garanciaidôn túli javítása,
mûszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

Kenôanyagok: Castrol, Mobil olajak
márkakereskedése.
Futómû geometriai 

ellenôrzése
Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás
Autorobot

technológiával.
Minden

személy és kishaszon
jármûtípust vállalunk.

On-line szerviz bejelentkezés
Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak
Assistance szolgálat a nap 24 órájában.Virtuális autópiac  www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Hitelközvetítés On-line hitel

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka-
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegô-, olaj és
üzemanyagszûrôk. Gates ékszíjak és vezérmûszíjak.

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,
Építôk u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat az

AAAA NNNN NNNN AAAA DDDD IIII VVVV AAAA TTTT
Kosztümök, nadrágkosztümök, aljak, blúzok, 

nadrágok nagyon jó minôségben, elérhetô áron.
Balatonalmádi, Baross G. u. 21.

az ANTIQITÁS mellett.
Nyitva minden nap.

Újra megnyitott 

a MMááttyyááss  kkiirráállyy  úúttii
vveeggyyeessbboolltt

KKíínnáállaattuunnkkbbóóll::
élelmiszerek, tej-tejtermékek, felvágottak, ûdítôk,

szeszesitalok, háztartási-vegyiáruk
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  77--2222  óórrááiigg  mmiinnddeenn  nnaapp..

VVáárrjjuukk  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiinnkkaatt!!
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Július 6. 19.00 Gajdács Ágota koncertje
Helyszín: Öregpark, Zenepavilon

Július 10. 19.00 Nyári szerelem
Operettgála a Városháza téren

Az Almádi Napok 2001. kulturális- és szórakoztató
rendezvénysorozat programja

Július 20. Péntek
17.00 Az Almádi Napok 2001. hivatalos megnyitója

Megnyitja: Czuczor Sándor képviselô
17.10 Képzômûvészeti kiállítás megnyitója

Helyszín: Közösségi Ház
19.00 Pege Aladár és együttesének koncertje

Helyszín: Városháza tér
20.00 Régi zene hangverseny

Barokk Kamaramuzsika
Helyszín: Vörösberény, Erôd-templom

Július 21. Szombat
14.00 Veterán motorosok találkozója
20.00 A Varnyú Country együttes koncertje

Helyszín: Városháza tér
Július 22. Vasárnap

8.00 Nemzetközi nyílt horgászverseny a Közösségi Ház kupáért
Helyszín: „Négyméteres” partszakasz
Nevezés: 6 órától a helyszínen

8.00 Gyûjtôk börzéje
Helyszín: Györgyi Dénes Általános iskola

19.00 Utcabál a Viktória együttessel
Helyszín: Városháza tér

Július 23. Hétfô
19.00 Nyár esti nóta és operett parádé

Közremûködik: Szentendrei Klári, Daru Szilvia, Wéber Zoltán
Helyszín: Városháza tér

20.00 Forrás Balaton Fesztivál
Gulyás Dénes – tenor
Vígh Andrea – hárfa
Helyszín: Katolikus templom, Vörösberény

Július 24. Kedd
16.00 A III. nemzetközi rögbifesztivál megnyitója
16 és 18 órakor válogatott mérkôzések

Helyszín: Sportpálya
19.00 A három terror

Maksa Zoltán, Ihos József, Ayala humorkavalkádja
Helyszín: Városháza tér

Július 25. Szerda
16 és 18 órakor válogatott rögbimérközések

Helyszín: Sportpálya
19.00 Összeállítás a világ legszebb musicaljeibôl

Fellép: Koós Réka
Helyszín: Városháza tér

20.00 A MÉZ együttes koncertje
Helyszín: Sportpálya

Július 26. Csütörtök
16 és 18 órakor válogatott rögbimérközések

Helyszín: Sportpálya
17.00 A magyar állam történelmi hagyományai

Kézmûves foglalkozások, lovagi torna, vásári vígasság
Helyszín: Városháza tér

Július 27. Péntek
16 és 18 órakor válogatott rögbimérközések

Helyszín: Sportpálya
18.00 A tavak színei

Képzômûvészeti kiállítás megnyitója
Megnyitja: Schilldmayer Ferenc alpolgármester
Helyszín: Városháza, Padlásgaléria

19.00 A Magyar Légierô Díszzenekarának big-band koncertje
Helyszín: Városháza tér

20.00 Régi zene koncert
Reneszánsz és barokk mesterek
Helyszín: Vörösberényi református Erôd-templom

Július 28. Szombat
16 órától a rögbitorna döntôi

Helyszín: Sportpálya
18.00 A Nádas néptáncegyüttes mûsora
19.00 A Garabonciás együttes népzenei mûsora

Helyszín: Városháza tér
Július 29. Vasárnap
19.00 Utcabál a Viktória együttessel
24.00 Tûzijáték

Helyszín: Városháza tér Apróhirdetés
„dr. Wilde,  bôrgyógyász, 424-383„

Masszázs, gyógymasszázs

Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (Or Gold Fodrász Szalon), 

Tel.: 06-30/9063-749

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2001. július-augusztus havi programja

Megnyitottuk üzletünket a Fórumnál
Aktion Man figurák

Love Dolli és Steffi babák társasjátékok

nyári sporteszközök ajándékok, plüss figurák

és még sok minden az unalom ellen

nem csak kicsiknek!

Nyitási kedvezmény - 20 %
Melidóra Játék és Ajándékbolt

Július 4-én Klub-nap
11-én Klub-nap
18-án Vezetôségi ülés  

Kirándulási program összeállítása
20-án Kirándulás GUNARAS fürdôre
25-én Születésnapi köszöntések

Augusztus 1-én  Klub-nap
5-én  Berényi búcsú, hagyományos zenés mulatsággal
8-án Klub-nap
15-én Program összeállítása a Debreceni virágkiállításra
19-20-21-én kirándulás DEBRECENBE
22-én Vezetôségi ülés

Klub-nap
29-én Születésnapi köszöntések

A vezetôség nevében: Boros Gyula, elnök

FELHÍVÁS!

A DEBRECENI kirándulásra jelentkezôknek a hátralévô összeget legkésôbb
augusztus 1-ig kell befizetni  ZSAPKA JÁNOS  szervezônél.
Helye: Vörösberényi Nyugdíjas Klub helysége, minden szerdai napon 16 órától
(Gábor Áron u. 6.) Zsapka János, titkár

Berényiek 6. Országos
Találkozója!

Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét, hogy az idén megrendezésre kerülô
találkozó helyszíne Borsosberény.
A találkozó elôreláthatólag 1 napos lesz.
Idôpontja: 2001. augusztus 19., vasárnap.
Várható költség: utazás + egyszeri étkezés, (ebéd) a jelentkezés arányában
kb. 1500,-2000 Ft/fô.
Indulás 19-én,  5,00 órakor a berényi posta elôl.
Jelentkezési hartáridô: augusztus 5.
Érdeklôdni a Vörösberényi Kultúrházban Mester Ferencnél lehet. T.: 431-353.
Szervezô:

Vörösberényi Polgári Kör

Berényi Búcsú
a 10.30-as Szentmise után

2001. augusztus 5. vasárnap
- Népmûvészeti kirakodóvásár - Mutatványosok
- Lacipecsenye - Borsátor
- Táncház - Zenekarok
- Lovaglás - Íjászat

Este 20 órakor hagyományos
Búcsúbál

(Szervezôk)

A Balatonalmádi Közösségi Ház  programjából:


