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GYÖRGYI DÉNES ÉS ALMÁDI
„a két világháború közti 
sötét és szomorú magyar világ 
egyik legkiválóbb 
magyar építőművésze”

KÓS KÁROLY

Születésének 115-ik évfordulója volt ez év április 25-én. Az építészeti 
folyóiratok részletesen megemlékeztek róla ez alkalommal. A szakmai mél
tatás kiterjedt első tervezési feladatainak ismertetésétől az Iparművészeti 
Iskola igazgatójává történt kinevezéséig. Almádiban az általa tervezett isko
la, valamint utca viseli nevét.

Építészi munkásságának korai időszakát elsősorban az iskolaépítés, illetve 
tervezés jellemzi, de tervezett családi háztól hétszintes lakóépületen 
keresztül világkiállítási pavilonig számtalan épületet. Sokoldalú építész volt, 
pályázatokon igen gyakran vett részt, és nem eredménytelenül. Nemcsak 
építészi feladatokat vállat, hanem építészethez közeli területekre is elkalan
dozott“. Belsőépítészeti munkát is tervezett, sőt IV. Károly 1916-ban történt 
koronázásánál az útvonal dekorációjának megtervezésében is részt vett.

Talán nem felesleges, ha vázlatosan áttekintjük munkásságát, csupán a 
megvalósult fontosabbakat illetően:

1911 Torino, a világkiállítás magyar pavilonja (két építésszel együtt). 
Kassa, többlakásos lakóházak
Öt különböző faluban elemi iskola

1912 Budapest. Városmajor utcai elemi iskola 
Kerekegyháza r. k. templom

1913 Kiskunhalas elemi iskola
1914 Kispest Wekerle-telep egyik lakóház egysége 
1917 Budapest, Hangya-irodaház (ma MOL székház)
1920 Keszthely, Balaton múzeum
1923 Debrecen Déri múzeum (Münnich Aladárral)
1926 Philadelphia, magyar kiállítási pavilon 

Rákospalota elemi iskola
1928 Budapest Elektromos Művek épülete
1929 Barcelona, Világkiállítás magyar bemutató épülete
1930 Budapesti családi lakóházak
1930 Pittsburgh, az egyetem kollégiumának magyar terme
1934 Amszterdam, Nemzetközi Építész Kiállítás magyar bemutatója
1935 Brüsszel, Világkiállítás magyar pavilon
1937 Párizs, Világkiállítás magyar pavilonja

1939 Budapest, Hazai Fésűsfonó üzemi épületei
1940 Budapest, Tomcsányi úti elemi iskola
1943 Budapest, Elektromos Művek déli energia központja

Balatonalmádiban megvalósult, illetve tervezett épületei:
1922 Balatoni Yacht Club háza (terv)
1934 Hősi emlékmű (pályázaton első díjasként nyerte el a munkát)
1934 Saját családi villája (Bajcsy-Zsilinszky u. 1 sz.)
1935 Postatakarékpénztári Tisztviselők Üdülőotthona (Pannónia Villa)
1938 Almádi rendezési terve (pályázaton első díjasként nyerte el a 

munkát)
1939 Dr. Márkus Andor családi háza (Györgyi Dénes u.)
1942 vitéz Legény Béla családi háza (Kossuth u. 9 sz.)
1943 Balatoni Yacht Club épületei (terv)
1948 Általános iskola (Györgyi Dénes iskola)
1949 Református imaház

Néhány megjegyzést kell tenni a felsorolt tervekkel és épületekkel kap
csolatban.

- Balatonalmádi község általános szabályozási tervének elkészítésére 
országos pályázatot írt ki a képviselőtestület. Az akkor önálló Vörösberény is 
csatlakozott a pályázathoz Budatava településrészre vonatkozóan, a mai 
Szabadság úttól a Séd patak medréig kiterjedő területtel. Györgyi Dénes 
„Balatonalmádi rendezési és szabályozási terve“ című munkája nyerte az első 
díjat és egyúttal a tervezéshez való jogot. Sikerét elősegítette az alapos hely
ismeret, amivel rendelkezett.

- A Balatoni Yacht Club épületei címen említett tervvel kapcsolatosan a 
szakirodalom megállapítja, hogy csak terv maradt. Ez azonban nem helytál
ló. Ugyanis a „Balatoni Yacht Club Balatonalmádi építkezése. Személyzeti 
lakóház alaprajzai, metszete és homlokzatai M=1:100“ feliratú, 1943 október
21-én keltezett terv alapján elkészült épület ma is áll, bár kissé átalakították.

Györgyi Dénes felesége, Grofcsik Emília révén került kapcsolatba 
Almádival, mivel a Grofcsik család az 1890-es évektől almádi birtokos volt. 
Sajnos a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán állt korabeli nyaralójuk a közelmúltban 
került lebontásra. A család sírboltja a Szent Imre templom udvarában van.

Györgyi Dénes életútját e rövid ismertetésben csak vázolni volt lehetséges, 
de talán ezzel is többet tudunk az Almádihoz kötődő hírneves emberről.

Schildmayer Ferenc

A párizsi világkiállítás magyar pavilonjának képe 1937-ből

A róla elnevezett iskola képe 1949-ből

Utazási iroda keres 2002. évi 
szezonra önálló nyaralókat 

Balatonalmádiban!

Ajánlatokat:

OPUS UTAZÁSI IRODA
Balatonalmádi, Fűzfői út 9. 

Tel.: 88/431-626, 06-30/340-07-47.



S z e n t Is tv á n  ü n n e p e  e lé
„Magyarok fénye, Ország reménye

Légy áldott Szent István király” Magyar Cantionale, XVII. sz. (1674)

A Magyar Köztársaság 2000. évi
I. törvényéből:

„Ezer évvel ezelőtt első kirá
lyunk, Szent István megkoronázásá
val a magyar nép a keresztény hitben 
egyesült Európa népeivel. Azóta Ma
gyarország a keresztény Európa szer
ves része. Ez biztosította a magyar
ság fennmaradását és évszázadokon 
át betöltött meghatározó szerepét. 
Magyarország ma is Szent István ál
lamalapító művén nyugszik. A ma
gyar állam és a magyar nemzet Szent 
István látnoki személyisége, isteni 
gondviselésben bízó küldetéstudata 
és vasakarata révén vált alkalmassá 
arra a történelmi szerepre, amelyet 
ezer esztendőn keresztül betöltött.”

1083 augusztus 15-re, István ha
lála napjának 45. évfordulójára I. 
László király összehívta Székesfe
hérvárra az ország nagyjait, hogy 
VII. Gergely pápa jóváhagyásával a 
szentek sorába emelje első királyun
kat. A szentté avatást az a László ki
rály kezdeményezte - akit később 
szintén szentté avattak aki az Ist
ván alatt megvakított Vazul ágából 
származott, s akiben a szeretet és a 
nagy király műve iránti tisztelet na
gyobb volt a bosszúvágynál.

A királyi sír felnyitása előtt há
rom napos böjtöt rendeltek el, de így 
sem tudták elmozdítani a sírt fedő 
márványtáblát egészen addig, amíg a 
bakony(bökény)somlyói apáca, 
Karitász tanácsára László szabadon 
nem engedte a Visegrádon őrzött ko
rábbi királyt, Salamont, a tihanyi al
templomban nyugvó I. András fiát. 
Miután Salamon visszanyerte sza
badságát, folytatták a böjtöt, s Mária 
mennybevitele utáni ötödik napon, 
augusztus 20-án leemelték a sírról a 
márványtáblát. Lementek a koporsó
ig, és a szent király testének marad
ványait ezüstládába zárva oltárra he
lyezték, majd elvégezték a szentté 
avatás szertartását. (A Szent Jobbot 
már korábban, minden valószínűség 
szerint 1061-ben leválasztották a 
testről, s mint a királyi tetem legdrá
gább részét ereklyetartóba zárva a 
fehérvári székesegyház káptalani 
kincstárába helyezték.)

A nagy király művét, a kor szín
vonalán álló, hamarosan középhata
lommá váló Magyar Királyság meg
teremtését főképp István szerve
zőkészségének, államférfiúi, hadve
zéri képességeinek (minden háború
ját megnyerte) tulajdonítják. Keve
sebb szó esik jelleméről, erkölcsi 
nagyságáról, pedig Szent István élet
művében lelkiségének legalább ak

kora, ha nem nagyobb része van, 
mint uralkodói erényeinek. Mély ke
resztény hite, lélekformáló ereje, 
rendkívüli belső tulajdonságai nél
kül, csupán erővel és hatalommal 
nem tudta volna a korabeli Európa 
képére formálni országát. A történel
mi változásokhoz ugyanis minden
kor szellemi megújulásra, s a meg
újulást követő lelki egységre van 
szükség.

Hogy a magyar nép a szent király 
lelkiségét mindig előbbre valónak 
tartotta gyakorlati, szervezői képes
ségeinél azt az is mutatja, hogy álla
miságunkat nem a koronázási szer
tartás napján, január 1-jén, hanem 
lelkisége elismerésének, azaz szent
té avatásának napján, augusztus 20- 
án ünnepeljük.

Szent István örök érvényűen ki
sugárzó szellemi nagyságát legjob
ban fiához, Imre herceghez intézett 
intelmeiből ismerhetjük meg. A köz- 
gondolkodásban az elmúlt ötven év
ben méltatlanul háttérbe szorított ta
nító könyvecskét, amely tíz fe
jezetből, s mindössze 250 sorból áll, 
nekünk magyaroknak betéve kellene 
tudnunk. A hatalom gyakorlóinak is 
mindennapos olvasmányul szolgál
hatna, mert meglepően korszerű, 
máig érvényes útmutatást nyújt az 
országvezetés dolgairól.

Az Intelmeket bevezető meleg, 
atyai szavak szokatlanul csengenek 
egy eddig szinte kötelezően kemény
re rajzolt uralkodó szájából: „Gyer
mek vagy, gazdagságban született 
kis cselédem, puha párnák lakója, itt 
az idő, hogy többé ne puha kásával 
étessenek, az téged csak puhánnyá s 
finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság 
elvesztegetése s a bűnök csiholója és 
a törvények megvetése, hanem itas
sanak meg olykor fanyar borral, 
mely értelmedet tanításomra figyel
messé teszi.”

Első három tanítása a hit minde
nek feletti fontosságáról szól: „ha a 
hitnek pajzsát tartod, rajtad az üd
vösség sisakja is, mert e lelki fegy
verekben szabályszerűen harcol
hatsz láthatatlan és látható ellensége
id ellen, s nem koronáztatik meg, 
csak aki szabályszerűen küzd. ..A ki
rályi palotában a hit után az egyház 
foglalja el a második helyet. Így, hát 
fiam, napról napra virágzó szorga
lommal kell őrködnöd a szentegyhá
zon, hogy inkább gyarapodjék, mint
sem fogyatkozzék.”

Évszázadokkal később újra felfe
dezett, bár ritkán gyakorolt elveket 
fogalmaz meg negyedik tanításában, 
ahol a főemberek és a vitézek 
tiszteletéről szól: „tartsd mindig 
eszedben, hogy minden ember azo
nos állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel fel, csakis az alá
zat, semmi sem taszít le, csakis a gőg 
és gyűlölség.”

A türelem és az igaz ítélet a kirá
lyi hatalom ötödik támasza: „ha be
csületet akarsz szerezni királyságod
nak, szeresd az igaz ítéletet, ha ha
talmadban akarod tartani lelkedet, 
türelmes légy. A türelmes királyok 
királykodnak, a türelmetlenek pedig 
zsarnokoskodnak.”

A vendégek befogadásáról és 
gyámolításáról szóló hatodik tanítá
sát - „megparancsolom neked fiam, 
hogy a jövevényeket jóakaratúan 
gyámolítsad és becsben tartsad” - 
sokszor értelmezik egy középkori 
„kisebbségi politika” bizonysága
ként, holott arról van szó, hogy a ki
rályi udvar fényét emelte, ha francia, 
angol vagy itáliai tudós működött 
benne, de haszon is származott az új 
módszereket meghonosító telepe
sek, külföldi kézművesek vagy 
kereskedők működéséből.

A királyi tanács a hetedik helyen 
áll az udvarban „A királynak szóló 
tanács zárva legyen a bölcs szívbe, 
ne terjessze a bolondok szelessége. 
Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs 
leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, 
társul adod magad hozzájuk. A fiata
lok életre való tanácsát mindig ter
jeszd az öregek elé, hogy minden 
cselekedetedet a bölcsesség mérté
kével mérhesd.”

A fiak kövessék az elődöket, 
mondja a nyolcadik fejezet. „Nehéz 
lesz megtartani e tájon királyságo
dat, ha szokásban nem utánzod a ko
rábban királykodó királyokat. Mely 
görög kormányozta a latinokat görög 
módra, avagy mely latin kormányoz
ta a görögöket latin módra? Seme

lyik. Ezért hát kövesd szokásaimat, 
a tieid közt kimagasló így leszel, s az 
idegenek dicséretére szert így te
szel.”

Az imádság megtartásáról ren
delkezik a kilencedik fejezetben. „A 
folytonos imádkozás: a bűnöktől 
megtisztulás és feloldozás. Imád
kozz azért is Istenhez, hogy a tétlen
séget, tunyaságot elkergesse tőled, 
megajándékozzon az erények ös
szességének segedelmével, s így 
legyőzhesd látható és láthatatlan el
lenségeidet.”

A kegyességről, irgalmasságról 
és a többi erényről szól az utolsó fe
jezet. „..ha a királyt istentelenség és 
kegyetlenség szennyezi, hiába tart 
igényt a király névre, zsarnoknak 
kell nevezni. Mindenütt és minde
nekben a szeretetre támaszkodva ne 
csak atyafiságodhoz és a rokonsá
godhoz, vagy a főemberekhez, 
avagy a gazdagokhoz, a szomszéd
hoz és az itt lakóhoz légy kegyes, ha
nem még a külföldiekhez is, sőt min
denkihez, aki hozzád járul. Mert a 
szeretet gyakorlása vezet el a 
legfőbb boldogsághoz. Légy türel
mes mindenekhez, nemcsak a hatal
masokhoz, hanem azokhoz, akik 
nem férnek a hatalomhoz. Légy 
erős, alázatos, mértékletes, szelíd, 
becsületes és szemérmes.”

A zárómondat összegzése: 
„Mindez, amit fentebb érintettünk, 
alkotja a királyi koronát, nélkülük 
sem itt nem tud senki uralkodni, sem 
az örök uradalomba bejutni. Ámen.”

Az ezer évvel ezelőtti sorsfordu
lóhoz hasonló helyzetben levő ma
gyarság lelki megújulása, szellemi 
egységbe forrása még előttünk van. 
Történelmünk bőven szolgál kö
vetendő példákkal a nehéz út megté
teléhez, csak fel kell nyitni múltunk 
könyvét. Hajtsunk úgy fejet az au
gusztus huszadikai ünnepen első ki
rályunk, Szent István előtt, hogy 
gyermekeiként szívünkbe véssük In
telmeit, s megpróbáljuk saját életün
ket az Ő tanításához igazítani.

Bálint Sándor

Augusztus 19-én mutatják be a 
Zeneakadémián Hidas Frigyesnek 
Szent István Intelmeire írott zene
művét. A művész -  elmondása sze
rint - a négy hónapos alkotómunka 
során nem győzött ámulni Szent Ist
ván gondolatainak modernségén, eu
rópaiságán, gyönyörűséges megfo
galmazásán.

István király hadi díszben / egy „S” 
iniciáléban



Néhány sor 

a 129. hónapról 
a Városházán

2001. július
Július 16-án az új oktatási 

miniszterünk, dr. Pálinkás Jó

zsef nemzetközi hírnevű fizikus 

tudós, első miniszteri munka

napjának délutánját Káptalan

füreden, a Komádi Ifjúsági Tár

borban töltötte, ahol Vizi E. Szil

veszter akadémikussal, a Ma

gyar Tudományos Akadémia al

elnökével együtt megnyitotta a 

Kutató Diákok V. Országos 

Konferenciáját. Mintegy nyolc

van, kiemelkedően tehetséges 

középiskolás diák számolt be ku

tatási eredményeiről egymásnak 

és a rendkívül rangos vendégek

nek egy héten át. Számos akadé

mikus és kiváló professzor rész

vétele jelzi, hogy a hazai tudo

mányos élet milyen féltő  gondos

sággal neveli az utánpótlást. A 

konferenciát a Kiváló Diákokért 

Alapítvány Kuratóriuma, sze

mély szerint annak elnöke, dr. 

Csermely Péter, a SOTE Orvos 

Vegytani Intézetének professzora 

szervezte, akinek a társaságában 

öröm volt körbenézni a tudóspa

lántákat, és belehallgatni elfo

gulatlan, lényeglátó kérdéseik

be, lett légyen a kérdezett minisz

ter, vagy akadémikus. A kutató 

diákok különben épp oly hús-vér 

fiatalok, mint a többiek. Szabad

idejükben kirándultak, strandol

tak, sportoltak, tábortüzet rak

tak. Jól érezték magukat nálunk. 

Mostantól mi is belépünk a tá

mogatóik sorába. Remélem, 

jövőre is viszontláthatjuk őket.

Ps.: Ebben a pillanatban 

kaptam a hírt: Pálinkás minisz

ter úr eleget tesz káptalanfüredi 

kérésünknek. Ő avatja fe l az új 

iskolánkat Vörösberényben, au

gusztus 20-án.

Balatonalmádi-Ö reghegy, 

2001. július 31.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülésre hívta 

össze a képviselőket 2001. július 
26-án dr. Kerényi László polgár
mester.

A kilenc napirendi pont megtár
gyalása előtt kért szót Pandúr Ferenc 
alpolgármester, aki a Veszprém-Ba
latonalmádi kerékpárút első ütemé
nek befejezéséről adott tájékoztatást. 
Kérte a képviselőket és az almádi 
polgárokat, hogy az augusztus 20-án 
14.30 órakor tartandó átadási ünnep
ségen (amelyet a veszprémi köz
gyűlésnél tartanak) minél többen je
lenjenek meg. Szentkirályszabadján 
pedig -  ezt követően - dr. Manninger 
Jenő államtitkár mond beszédet. A 
kerékpárút második ütemének tervei 
ugyanakkora készülnek el, és remél
hető, hogy Balatonalmádihoz hason
lóan minden érdekelt fél elő tudja te
remteni a szükséges anyagi fedeze
tet.

Ezután vették sorra a napirendi 
pontokat, amelyek közül az első 
négy iskolai kérdésekkel foglalko
zott. Czuczor Sándor a Humánpoli
tikai Bizottság elnöke elmondta, 
hogy nyolcadik alkalommal kerül te
rítékre a Györgyi Dénes Általános 
Iskola idén indítandó első osztályá
nak ügye. A Képviselő-testület két 
határozata foglalt állást a hosszú tá
vú döntésben (az 1996-os, amelyet
2000-ben megerősítettek), amelynek 
értelmében a várható első osztályo
sok létszámára való tekintettel egy- 
egy első osztályt kívánnak indítani, 
de mindhárom iskolát fenn akarják 
tartani. Az Állami Számvevőszék és 
a Szak”99-es vizsgálatai megállapí
tották, hogy a város ötödik éve egy- 
egy tanulócsoporttal többet tart fenn 
a szükségesnél. A tanügy-igazgatási 
és pénzügyi meggondolásokon túl 
szakmai szempontok sem indokolják 
a két első osztály indítását. Dr. 
Kerényi László polgármester figyel
meztetett arra, hogy nem csupán a 
Györgyi Dénes iskola, hanem a má
sik két iskola tanulóinak és azok szü
leinek érdekeire is tekintettel kell 
lenni. A két év múlva sorra kerülő fe
lülvizsgálatig három iskolát csak 
egy-egy induló osztállyal tud fenn
tartani a város. Jelezte, hogy ugyan
ezen az elven más osztályok is jog
gal kérhetnék a csoportbontást.

Fábián László a Györgyi Dénes 
Általános Iskola igazgatója nem kí
vánt állást foglalni a kérelemmel 
kapcsolatban, mert -  amint ezt több
ször kihangsúlyozta -  az nem az is
kolától, nem is a tanári kartól, hanem 
a szülőktől indult.

Mivel sem a képviselők, sem a 
megjelent érdeklődők nem kívántak 
a kérdéshez hozzászólni, szavazás
ra került sor. Nyolc igennel, kettő 
nem és egy tartózkodás mellett elfo
gadták a Humánpolitikai Bizottság 
határozatát, amely szerint a három 
iskolában egyöntetűen egy-egy első

osztály indítását engedélyezik a
2001-2002-es tanévben.

A Balatonalmádi Napköziotthonos 
Óvodák óvodavezetői állására kiírt 
pályázat előzetes megtárgyalása 
után Czuczor Sándor elnök ismertet
te a HPB javaslatát, méltatva a jelölt 
Herczegné Budai Bea emberi és 
szakmai elkötelezettségét, felké
szültségét, valamint mintaszerűen 
kidolgozott vezetői programját. A 
Testület vita nélkül, egyhangúlag 
szavazott bizalmat az új vezetőnek 
2006 augusztusáig.

Harmadik napirendi pontként tár
gyalták a Városi Zeneiskola igazga
tói állására kiírt pályázatot is. Az 
előzőhöz hasonlóan a HPB ajánlását 
Czuczor Sándor elnök taglalta. Két 
pályázó közül Hódossy Zoltánné 
Huiber Gabriella vezetői programjá
ban az elmélet és gyakorlat össz
hangját emelte ki. Felhívta a figyel
met a jelölt korábbi sikerekben gaz
dag munkájára, hiszen az iskola ala
pításától kezdve, a növendékek ze
nei pályára állításáig múlhatatlan ér
demeket szerzett Hódossy Zoltánné 
Huiber Gabriella. A jelölt rövid ki
egészítésében elmondta, hogy büsz
ke lehet Balatonalmádi városa a Ze
neiskolájára. Ezt követően a Testület 
2006-ig szavazott bizalmat program
jának.

A Vörösberényi Iskola második 
építési ütem pénzügyi fedezetének 
tárgyalásakor már korántsem volt 
ilyen egyöntetű a Testület vélemé
nye. Dr. Dávid Gyula képviselő hiá
nyolta a pénzmaradvány elköltésé
hez szükséges testületi döntést. Ke
rekes Csaba képviselő pedig abbéli 
aggodalmának adott hangot, hogy a 
könnyen jött pénz könnyen el is me
het, valamint a hiánypótlási munká
latok elvégzésénél szigorúbb ellen
őrzést javasolt. Dr. Kerényi László 
válaszában elmondta, hogy mennyi 
egyházi kárpótlást kapunk a Nemze
ti Kulturális Örökség Minisztériu
mától, valamint Soros Györgytől (az 
utóbbi hozzájárulás kieszközlését 
megint Brandeisz Elza tanárnőnek 
köszönhetjük!). A fenti források bir
tokában megépíthető Berényben a 
plusz sportpálya, az új épületrész 
tetőszigetelése, valamint kijavíttat
ható minden hiba, ami eddig kide
rült, sőt még az is, ami ezután fog ki
derülni. Az akkor rendelkezésre álló 
maradék pénzt pedig az adományo
zó kívánságának megfelelően a 
Györgyi Dénes Általános Iskola tor
natermének építésére fordíthatja a 
város. Mindezek után a Képviselő- 
testület a polgármester válaszát elfo
gadta, és az előterjesztést megsza
vazta.

Az Almádi Társalgó Kör ötlete 
alapján az almádi keresztény feleke
zetek és civil szervezetek kezdemé
nyezését terjesztette elő Boros Lász
ló képviselő. A millenniumi év lezá

rásaként a magyar államiság ezer 
évének, valamint az ezredforduló
nak kívánnak emléket állítani egy 
kettőskereszt központi elhelyezésé
vel. A városi költségvetést csupán te
rületrendezési és kivitelezési költsé
gek terhelnék, mivel a kez
deményezők magukra vállalták az 
emlékkereszt elkészítésének, vala
mint a környezet tervezésének költ
ségeit.

Négy képviselő rövidnek találta 
az augusztus 20-i átadási határidőt, 
és kifogásolta az állítólagos elő
készítetlenséget. Majbó Gábor tisz
teletbeli alpolgármester tapasztala
tokon alapuló érvelése meggyőzte a 
kételkedőket, és a Testület úgy fog
lalt állást, hogy a kereszt augusztus 
20-án állni fog a városközpont park
jának közepén.

A Gazdasági és Településfejlesz
tési Bizottság nevében Kerekes Csa
ba módosító előterjesztést nyújtott 
be a Széchenyi Terv lakásprogramjá
ra benyújtandó pályázattal kapcso
latban, amelyet a Képviselő-testület 
június 28-án már tárgyalt. A módosí
tás szerint az előirányzott 22 lakás 
helyett 16 lakás építésének pénzügyi 
feltétele biztosítható. Némi penge
váltás (nyugdíjasház, ifjú házasok 
átmeneti otthona, stb.) után a 
Képviselő-testület megszavazta az 
előterjesztést, mivel egyéb módosító 
javaslat nem hangzott el.

A MAHART részvényátruházási 
szerződéssel kapcsolatban -  amely
nek keretén belül a kikötővel ren
delkező önkormányzatok tulajdon- 
hányadhoz juthatnak -  a Képviselő- 
testület úgy foglalt állást, hogy a 
döntés előtt a korábbi egyeztetések 
elengedhetetlenek.

Ezek után zárt ülésen tárgyalták a 
képviselők a Balatonalmádi volt 
nevelőotthon ingatlanegyüttesének 
hasznosítását és a „Balatonalmádi 
Városért” érdemérem adományozási 
előterjesztést.

Napirend után kért szót Czuczor 
Sándor képviselő, aki ismertette 
Szabó János plébános levelét, 
amelyben örömmel értesítette a 
Képviselő-testületet egy felbecsül
hetetlen értékű nemzeti ereklye Ba
latonalmádi Szent Jobb kápolnában 
való örökös elhelyezéséről, és ennek 
ünnepi előkészületeiről. Ugyancsak 
örömteli hír a Szent Imre templom 
orgonájának felújítása, amelyhez 
minden adakozó szíves és nagylelkű 
hozzájárulását várják.

Nagy Ferenc



Rendőrségi hírek
Júliusban szinte robbanásszerűen 

érkezett meg a szezon. Emberek tízezrei 
keresték fel a Balaton-partot. Ennek kö
vetkeztében szinte kaotikus állapotok ala
kultak ki a 71-es főúton, melynek forgal
mát csak jelentős rendőri erő bevetésével 
lehetett normalizálni. Július elejére meg
érkeztek azok a központi erők is, amelyek 
a kapitányság közterületi rendőri szolgá
latát erősítik. Segítségükkel folyamato
san biztosítani tudjuk az állandó közte
rületi rendőri jelenlétet, amelyre nagy 
szükség is van, hiszen gyakorlati tapasz
talatunk az, hogy az emberek biztonság- 
érzete akkor jó, ha látnak rendőrt, s szá
míthatnak arra, hogy ha gondjuk vagy 
problémájuk akad, azt a testközelben lévő 
rendőr segítségével meg tudják oldani.

Ami az elmúlt időszak történéseit il
leti, legelőször azt a sajnálatos tényt kell 
megállapítanom, hogy minden figyel
meztetésünk, törekvésünk ellenére az em
berek könnyelműsége nem lett kisebb, s 
ez elsősorban a strandi lopások indoko
latlanul magas számában mutatkozik 
meg. A strandok bérlői, üzemeltetői folya
matosan hangosbemondókon keresztül, 
több nyelven elhangzó közleményben hív
ják fel a figyelmet arra, hogy ügyeljen 
mindenki az értékeire. Több strandon 
van arra is lehetőség, hogy az értékeket 
megőrzőbe tegyék, s ennek ellenére néha 
egészen érthetetlen dolgok történnek. Ne
hezen elképzelhető például, és természete
sen logikus indokok sem támasztják alá, 
hogy miért kell egy strandra levinni mil
liós értékű ékszereket, több százezer fo
rintnyi készpénzt, de folytathatnám a 
sort. Az már különösen érthetetlen szá
momra, hogy hogyan lehet ezeket a né
hány perces ismeretséget követően vadide
gen emberekre bízni. S utána jön az 
érthetetlenkedés, az ijedtség, hogy a 
vízből visszatérve az alkalmi ismerősök
nek, illetve az értékeknek is csak hűlt he
lyét találják. A rendőrség jelentős erő
feszítéseket tesz annak érdekében - ponto
san a fent vázolt könnyelműségek miatt 
is - hogy megakadályozza a tolvajok tevé
kenységét. Ennek keretében az elfogott és 
leleplezett tolvajokról készült képeket át
adjuk minden nagyobb strand személyze
tének. Velük egyébként napi informális 
kapcsolatban vagyunk. Kerékpáros 
rendőrjárőrök járják a strandokat, s 
egyenruhás gyalogos járőrök is rendsze
resen megfordulnak a strandokon. A fen
tieken túl polgárőrök is segítik esetenként 
a munkánkat, de ezektől függetlenül úgy 
ítélem meg, hogy ha a strandolok többsé
ge könnyelműségével, nemtörődöm ma
gatartásával a bűnözők „pártján” áll, 
akkor minden erőfeszítés hiábavaló lesz. 
Az elmúlt egy hónapban két nagy értékű 
gépkocsit vittek el, mindkettőt zárt udvar
ból. Az egyiket csak úgy tudták elvinni, 
hogy a hegesztett kaput szabályosan le
tépték, és a kiszemelt gépkocsit kitolták az 
utcára. Természetesen senki nem látott 
semmit, ahogy az már ilyen esetekben tör
ténni szokott.

Arról is írtam már többször, hogy a 
lezárt kapu, a bekerített udvar nem jelent 
abszolút védelmet, s elsősorban a szállás
adókat kérem, hogy hívják fel a gépkocsi

val érkező vendégek figyelmét arra, hogy 
ne csak lezárják a gépkocsikat, hanem a 
riasztó berendezést is kapcsoltassák be ve
lük.

Mindössze 4 nyaraló feltörés történt. 
Igaz azonban az is, hogy mind a 4 sér
tettje német állampolgár, akik közül töb
ben a szúnyogháló „bombabiztos” védel
mére bízták az őrizetlen nyaralót. Talán 
itt sem ártott volna előzetesen a szállás
adónak néhány szóval tájékoztatást adni, 
akkor elkerülhető lett volna ez a kellemet
len eset. 4 gépkocsi feltörés történt, 
amelynek sértettjei is külföldi állampol
gárok voltak. Egy aggasztó jelenségre sze
retném ismételten felhívni a figyelmüket. 
Mivel e lapszámban a közel egy hónap 
történéseivel foglalkozom ugyan, de ez a 
jelenség már hosszabb ideje tart és júli
usban érte el az eddigi negatív rekordot. 
22 fiatallal szemben indítottunk eljárást 
kábítószer fogyasztás és birtoklás miatt. 
Tragikus az, hogy a legtöbbjük alig 20 
éves, és többen közülük már rendszeres 
fogyasztói a tiltott szemek. Társadalmi 
problémáról van szó, amelyben mind a 
rendőrségnek, mind más szerveknek is 
megvan a feladatuk és felelősségük, de 
ettől függetlenül úgy ítélem meg, hogy e 
folyamatosan romló helyzeten csak közös 
és társadalmi szintű összefogással tu
dunk úrrá lenni. Több alkalmi lopásról 
kaptunk bejelentést, amelyeknek elkö
vetői kihasználták a nagyobb tömegeket 
vonzó rendezvényeket, bevásárló közpon
tokat és a már említett emberi gondatlan
ságot, és a nyitott táskákból, félretett ka
bátokból mobiltelefonokat és pénztárcá
kat vittek el.

A már említett kábítószer fogyasztás 
és birtoklás miatt eljárás alá vontakon kí
vül 8 személyt fogtak el kollégáim, akiket 
más hatóságok korábbi bűncselek
ményeik miatt köröztek, de 4 strandi lo
pó is, valamint 6 fő, akit garázdaság el
követésével gyanúsítunk a rendőrség lá
tókörébe került. Ellenük az eljárást, 
amennyiben erre lehetőség van, gyorsí
tott formában, bíróság elé állítás formá
jában folytatjuk le.

Ahogy ígértem azért egy gondolatot a 
közlekedésről is szeretnék megosztani 
Önökkel. Nagyon sok - bár a tavalyi év
hez képest azért egy kicsit kevesebb - az 
anyagi kárral járó koccanásos baleset, s 
még további jellemzője ennek az a körül
mény is, hogy minden ilyen esetben 
rendőri közreműködést igényeltek az in
dulatok, a vélt vagy a valós sérelmek túl
értékelése miatt. A józan kompromis
szum helyett rendőri intézkedést vettek 
igénybe. Ennek azonban minden esetben 
valamilyen felelősségre vonás a következ
ménye.

Végezetül talán az egész cikkből ki
csendülő következtetések miatt is nagyon 
kérem Balatonalmádi lakosságát, hogy 
egy kicsit fokozottabban figyeljen környe
zetére. Ne adjunk ekkora esélyt a 
bűnözőknek! Azt hiszem nem kell külö
nösebben indokolnom, hogy mindannyi
unk közös érdeke ezt kívánja.

Balatonalmádi, 2001. július 25.
Grúber Sándor r.alezr. 

rendőrkapitány

FIGYELŐ:
- Júliusban hatályba lépett a 2001. évi LXIII. sz. törvény, amely május utolsó va

sárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánítja. A magyarság 1924 óta 
ezen a napon emlékezik meg a hazáért életüket áldozott hőseiről. Ennek a rend
szerváltozáskor feléledt szép ünnepnek adott most régen várt hivatalos formát a 
Magyar Országgyűlés.

- A Balatonalmádi Önkormányzat humánpolitikai és titkársági osztályvezetőjének: 
Kovács Piroska Rózsának a köztisztviselők napja alkalmából eredményes tevékeny
sége elismeréseként Pintér Sándor belügyminiszter a közszolgálatért érdemjel 
bronz fokozatát adományozta, valamint miniszteri dicséretben és jutalomban ré
szesítette.

- Kiemelkedően jó turisztikai szezont jósolnak a szakemberek a Balaton-parton. Az
idény eddigi részében a megtelt szállodák, kempingek igazolják is ezt az állítást. A 
csökkenő német vendégforgalmat holland és dán turisták növekvő száma pótolja, 
és harminc százalékkal nőtt a belföldi vendégek száma is.

- Negyedszer rendezett „balatoni vízibulit” a strandokon a Magyar Marathon Klub. 
Tavaly több, mint ötezer strandoló vett részt az öt helyszínen megszervezett vidám 
programokon, melyeken igyekeztek minél több korosztály megmozgatni változatos, 
vidám játékaikkal.

- Egy-egy forró nyári napon akár 1 centiméternyi víz is elpárologhat a Balatonból. 
Ez hetven köbmétert jelent másodpercenként, ami aznap hat millió köbméter víz- 
veszteséget okoz a tóban.

- A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének felgyorsítása érdekében az elkövetkező 3 
évben közműfejlesztésre 5,4 milliárd forintot szavazott meg a kormány a Balaton- 
régiónak kihelyezett kormányülésén, a Somogy megyei Vörsön. A környezetvédel
mi feladatok mielőbbi elvégzésének hangsúlyozása mellett fontos témák voltak: az 
egészség-, konferencia-, vitorlásturizmus fejleszthetősége, a szezonhosszabbítás és 
a közlekedési beruházások kérdései.

- Csaknem 100 millió forinttal növelte a turizmus fejlesztését szolgáló pályázati for
rások összegét a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint önálló társadalomkutató 
műhely felállításáról is határozott. Ez utóbbi a kultúrtörténeti és természettudo
mányi kutatások mellett -  amely területeken eddig is komoly munka folyt -  a ré
gió helyi társadalmi szerkezetével (népességkutatás, kis- és középvállalkozások, 
vendégforgalom, települési önkormányzatok, helyi médiák szerepe stb.) is foglal
kozik.

- Rendőrtiszti főiskoláról érkező segítők, szolgálatot teljesítő német rendőrök, tol
mácsként dolgozó diákok és több pénz segíti a Balaton-parti rendőrkapitányságok 
munkáját a tópart biztonságának megőrzése érdekében.

- Közel tízezren indultak Révfülöpről az idei Balaton-átúszó versenyen. A
Balatonbogláron partra érkezők az 5,2 km-es távot jó időben, jó hangulatban tel
jesítették.

Rendőri ügyelet
Balogh Csaba képviselő javaslatát elfogadva Balatonalmádi önkormányza

ta újfajta együttműködési megállapodást köt a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitánysággal. A megállapodás keretében az almádi önkormányzat 
anyagilag támogatja a helyi rendőrkapitányság túlóra keretét (egyelőre a nyá
ri időszakra), a helyi rendőrség pedig vállalja, hogy állományban lévő rendőr 
munkatársai közül 1-1 fő túlórában helyi közbiztonsági feladatokat lát el. Az 
„almádi ügyeletes rendőr” közérdekű és egyéni bejelentésekre éjjel-nappal a 
438-710 vagy a 107-es telefonszámon áll az állampolgárok rendelkezésére. Ez 
különösen jelentős a szezonális problémák megoldásában.

A Balaton áldozataiért
Kilenc évvel ezelőtt tett alapítványt a tó egyik áldozatának hozzátartozója az 

almádi Szent Imre Plébániatemplomban, hogy minden év júliusának utolsó 
szombatján szentmise keretében emlékezzenek meg a Balaton áldozatairól.

Július 28-án az idei szertartáson a Szent Ignác templom kórusa is 
közreműködött, majd az emlékezők a közeli Yacht kikötőben -  ahol Csoma Já
nos atya, korábbi plébános is életét veszítette -  csendes ima közben vízbe dob
ták a kegyelet virágait. b s

Szép volt
2001 május 30-án a nyugdíjas pedagógusok köszöntése a városháza nagy

termében. Az összejött nyugdíjasokat a Váci Mihály Általános Iskola tanulói 
megható és hangulatos versmondással, énekkel, tánccal emlékeztették a múlt
ra. Külön köszönjük Németh Béláné, Horeczki Tünde és Cservenyák Judit ta
nároknak a csodálatos felkészítést!

Meghatottan hallgattuk Pandúr Ferenc alpolgármester szívhez szóló szavait.
Köszönjük, hogy nem felejtkeztek meg rólunk!

A Nyugdíjas Pedagógusok

FELHÍVÁS!
A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLRA jelentkezők 2001 augusztus 

15-én jelenjenek meg a Vörösberényi Művelődési Házban 16 órakor.

- Program összeállítás - Szoba elosztás céljából.

Zsapka János, szervező titkár



Hivatal a civil szervezethez
„Civilszervezet a hivatalhoz” címmel közöltük múlt havi számunkban az Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók Egyesülete 
elnökének Mágori Erzsébetnek újságunkhoz érkezett felhívását, melyben az elnöknő levelének megjelentetését kérte tőlünk, és választ 
várt az önkormányzat hivatalától a volt nevelőotthon területére felépítendő lakóparkkal, valamint a mágneskártyás strandbeléptető 
rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdéseire, aggályaira. Dr. Szűcs Sándor jegyző és Keszey János -  az Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Sportbizottság elnöke -  válaszát augusztusi számunkban ígértük. Íme a válaszok:

Mágori Erzsébet
Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók
Egyesületének elnöknője

Balatonalmádi

Tisztelt Elnöknő!

Hozzám küldött beadványára - amely az Új Almádi Újság júliusi számában is meg
jelent - anélkül, hogy túllépném tisztségemből fakadó hatáskörömet, válaszom a 
következő:

Elöljáróban hangsúlyozni kívánom azt a tényt, hogy Balatonalmádi Város Önkor
mányzata még nem fogadta el a volt Nevelőotthon és környezetére vonatkozó város- 
rendezési tervet. A Képviselő-testület 2001 februári ülésén a 16/2001.(II. 01.) sz. 
határozatával csak az objektum rendezése tárgyában a Veszprém Megyei Önkor
mányzattal kötendő megállapodás feltételeit állapította meg, nevezetesen: A határozat 
első pontja szerint a Képviselő-testület a még jóvá nem hagyott szabályozási terv 
módosítására vonatkozó Megyei Önkormányzati kezdeményezéssel (kertvárosias 
lakóterület kialakítása, a megengedett beépítettség legfeljebb 15 %-ra emelése, a 
területen lakópark jellegű beépítés lehetőségének biztosítása) egyetértett ugyan, de ezen 
döntés nem pótolja a rendezési terv jóváhagyására előírt eljárást.

A határozat második pontja pedig egyértelműen rögzíti, idézem: „A Városi Önkor
mányzat - a Megyei Önkormányzat költségviseléséről szóló nyilatkozata mellett - vál
lalja a városrendezési tervek szükséges módosításának megbízói feladatait, a rendezési 
terv módosításához szükséges egyeztetési és jóváhagyási eljárás lefolytatását a jog
szabályokban előírt tartalommal és formával, eljárási renddel és határidőkkel.”

Az előzőekben említett egyeztetési és jóváhagyási eljárás során a szakmai és hatósá
gi véleményeken túl az érintett lakosság véleményét is be kell szerezni. A Képviselő- 
testület döntését e vélemények alapján hozhatja meg, a lakossági észrevétel figyelmen 
kívül hagyását indokolnia kell.

A rendezési terv készítése még nem kezdődött meg, annak jóváhagyását megelőző 
egyeztetési eljárás során lesz mód a különböző vélemények előadására.

A leendő lakópark megvalósítás ellen felhozott érveivel nem kívánok vitába száll
ni, arra nincs is kompetenciám. Ezzel kapcsolatban azonban figyelmébe ajánlom a 
témában az Új Almádi Újság 2001 márciusi számában Nagy Ferenc újságíró 
tudósításában megjelent „Kompromisszum után megegyezés” c. cikket, amely rész
letesen és hitelesen mutatja be a terület múltbeli, jelenlegi és várható helyzetét.

Az ingatlan tulajdonjogának a város javára vétellel történő megszerzésére tett 
javaslatának sajnos nincs realitása elsősorban financiális, másrészt jogszabályi okok miatt. 
Az Önkormányzat - Ön által is jól ismert - feszített költségvetése ezt az igen jelentős 
anyagi terhet (300 millió Ft) már nem bírná el, erre a célra - álláspontom szerint - hitel 
felvétele sem jöhet szóba. A volt Auróra étterem átépítésének elhalasztása sem lehetséges, 
mert a kizárólagosan erre a beruházásra elnyert állami támogatást (463 M Ft) vesztene 
el a város, az önrész átcsoportosítása is jogszabálysértő lenne. A vonatkozó szerződések 
részben már megköttettek, sőt az építkezés I. üteme (bontás) már folyamatban van.

Azon kérésének pedig, hogy a tervezett lakópark felépítésének megakadályozása 
érdekében kezdeményezzem népszavazás kiírását, nem tehetek eleget, mert nincs reá 
jogosítványom. A települési szintű helyi népszavazás tartalmi és eljárási rendjét magas 
szintű jogszabályok [1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról; az 1997. évi C. 
tv. a választási eljárásról; a 29/2000. (X.27)BM rendelet az előbbiek végrehajtásáról], 
illetve helyi önkormányzati rendeletek [a 8/2001. (V.15) Ör. SZMSZ; a 13/1993. 
(VII. 1.) Ör] határozzák meg.

Az utóbb említett szerint a helyi népszavazást a polgármesternél írásban 
kezdeményezhetik:

- a települési képviselők legalább 1/4-e,
- a Képviselő-testület állandó bizottságai,
- a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
- a választópolgárok 20 %-a.
A kezdeményezőnek a népszavazásra bocsátandó kérdés megfogalmazására javasla

tot kell tenni.
A népszavazásra irányuló kezdeményezésről a Képviselő-testület - legkésőbb a 

benyújtástól számított 30 napon belül - határozattal dönt.
Köteles kitűzni a népszavazást, amennyiben azt a választópolgárok 20 %-a 

kezdeményezte.
A terület rendezésére és a rágcsálók irtására - az érintettek bevonásával (Megyei 

Önkormányzat, MÁV Rt) - intézkedtem, külön megköszönöm, hogy a helyszíni 
felderítésben munkatársaimat személyesen is segítette.

A strandi mágneskártyás beléptető rendszer működésére tett észrevételével kap
csolatban:

Napijegy vásárlásakor a rendszer egy belépőt bocsát ki, amely a belépéshez és egyben 
a regisztráláshoz szükséges. A belépő kiadásával egyidejűleg a rendszer szerves részét képező 
pénztárgép a 24/1995.(XI.22.) PM rendelet szerinti nyugtát ad, amely rendelkezik az Ön 
által hiányolt sorszámmal. Ezen nyugtát a vendég részére a strand üzemeltetője a belépő 
mellett - az adótörvények alapján - köteles átadni. Ennek elmulasztásából adódó 
jogkövetkezményekért a strandüzemeltetőt terheli a felelősség. Minderre az üzemeltetők 
figyelmét felhívtam, betartását pedig fokozottabban ellenőriztetem.

Balatonalmádi, 2001. július 24.
Tisztelettel: Dr. Szűcs Sándor

jegyző

Hozzászólás a 
“Civil szervezet a hivatalhoz” 

című levélhez
Az Új Almádi Újság júliusi számában az Idegenforgalmi Vállalkozók és 

Szobakiadók Egyesülete elnökének a jegyző úrhoz írott levelére szeretnék 
reagálni.

A levél írója -  többek között -  a volt Nevelőotthon területén felépítendő 
lakópark megvalósítása ellen tiltakozik. A pontosítás kedvéért jegyzem meg, 
hogy a szóban forgó terület a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában 
van a 2348; 2350; 2351 helyrajzi számokon. Külön helyrajzi számon (2352) 
a városnak is van -  a megszűnt Bauxitkutató Vállalat egykori gépműhelyének 
helyén -  a megyei tulajdonhoz viszonyítva kb. 15 %-nyi területe (mely nem 
része a kialakítandó lakóparknak).

A fenti ingatlan területrendezésével kapcsolatban elvileg három lehetséges 
megoldás kínálkozik:

1. A város él elővételi jogával és megvásárolja az ingatlant (kb. 300 millió Ft.)
2. Lemond elővételi jogáról és módosítja a terület Rendezési-, és 

Szabályozási Tervét minden résztvevő érdekének megfelelően.
3. Marad a jelenlegi állapot.

Az 1. pontban vázolt megoldást, ismerve az Önkormányzat anyagi 
lehetőségét nem látom kivitelezhetőnek. Az Auróra étterem felújításának 
elhalasztása nagy valószínűséggel végleg megakadályozná a beruházás meg
valósítását. Ebben az esetben a városközpontban maradna egy felújításra 
szoruló létesítmény.

Mivel a Megyei Önkormányzatnál nem tolongtak a befektetők, ebből 
következtetve megvásárlás esetén a további hasznosítás anyagi terheit is a 
költségvetésünkből kellene fedezni.

A Képviselő Testület hosszas mérlegelés után - számos körülményt 
megvizsgálva -  döntött úgy februárban, hogy hozzájárul a terület Rendezési-  
és Szabályozási Tervének módosításához, ha az a város érdekét szolgálja 
(tehát a módosítás még nem történt meg, mint ahogy a levél állítja).

A jelenlegi állapot fenntartása egyik félnek sem áll érdekében. Ki tudná 
pontosan megmondani, hogy 1993 óta hányan távoztak városunkból, vagy 
meg sem álltak a főút mellett tapasztalt áldatlan állapotok következtében?

Mielőbb döntenünk kell mindannyiunk érdekében, vagy az első (elméleti
leg még ez is lehetséges), vagy a második megoldás mellett.

A levél felveti, hogy a regisztrált strandi belépés feltűnően kevés. A 
környező települések (Balatonfűzfő, Alsóörs és Csopak) adatait nem egyszerű 
összehasonlítani, ugyanis ők a bérlettel belépőket csak kalkulálni tudják (pl. 
Alsóörsön idénybérlet = 90 nap; Balatonfűzfőn = 60 nap, a heti jeggyel 
érkezőket 7 nappal számolják). Velük ellentétben mi pontosan ismerjük 
ezeket a számokat (idénybérlet = 68 nap, heti bérlet = 4,4 nap).

Az összes belépési szám még így is a legmagasabb Balatonalmádiban. 
Igaz, hogy a standterületünk is lényegesen nagyobb, mint az említett Önkor
mányzatok strandjai. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Balaton
almádiban az elmúlt években több vállalati strand megnyitotta kapuit a 
fürdőző közönség számára. A környező települések strandjainak rendbe
hozatala vélhetően tovább csökkentette a nálunk fürdőzni vágyók számát.

Az induló nagyberuházások (Auróra étterem átépítése, Wesselényi strand 
rekonstrukciója), a régóta húzódó problémák megoldására való törekvés, 
(Nevelőotthon) mind azt a célt szolgálják, hogy közös akarattal és össze
fogással városunk fejlődését elősegítsék.

Balatonalmádi, 2001. július 26.
Keszey János 

Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és 
Sport Bizottság 

elnöke



WALESI DALOK & DALNOKOK
Talán a múlt héten olvastam a 

megyei napilapban egy nyaraló nyi
latkozatát, aki kevesellette Balaton
almádiban a sport és zenei progra
mokat. Neki írom az alábbiakat meg 
magunknak, mert teljesen ellenkező 
véleményen vagyunk!

Az Almádi Napok rendezvényso
rozatának köszönhetően olyan zenei 
és sport-események kereszttüzébe 
kerültünk, hogy még a „bőség zava
ra” kifejezés sem takarhatja teljesen 
a helyi kánikulai kínálatot. A sport
ról most csak annyit, hogy a walesi 
Llanelli „Skarlát” rögbicsapatának 
kétszeri játéka a magyar rög
biválogatottal valami olyan kivételes 
alkalom, mintha a Manchester 
United hívta volna ki párviadalra a 
helyi aranylábú fiúkat - ámbár az it
teni focisták nem kaptak volna ki 
ennyivel. Pedig „tavaly előtt óta 
fejlődtek, mert akkor hússzal többet 
kaptak tőlünk” mondta Gareth 
Jenkins mesteredző, aki pedig fo
galom Kanadától Új Zélandig és bár
melyik ország bármelyik csapata 
„mennybe mehetne” vele, mint 
ahogy az itt megjelent csapatok 
edzői irigykedve emlegették a III. 
Balatonalmádi Kultúra és Rögbi
fesztiválon.

A népzene viszont teljesen más 
világ mint a rögbi - hihetné bárki - 
holott Walesben mindkettő a nemze
ti örökség szerves része és hatalmas 
tömegeket mozgat meg. Mindannyi
unk emlékezetében élénken élnek 
még Arany János balladai sorai a 
walesi bárdokról, akik közül 500 
máglyára ment... Nos, azt hiszem, 
költőóriásunk (vagy forrása?) itt egy 
kicsit tévedett, mert még egy bárd 
kivégzését is nemzeti tragédiaként 
élték volna meg, nemhogy ötszázét! 
Tessék csak elképzelni, hogy egy 
820 évvel ezelőtti vérengzés kitör
lődhetett volna az ottani kollektív 
emlékezetből, amikor még a 1176-os 
eisteddfoddot, azaz dalos találkozót 
is évente pazar körülmények között 
ünneplik. Csak az összevetés kedvé
ért említem, hogy mifelénk akkori
ban csak a veszprémi káptalan tagjai 
énekelgettek emlékezetes módon, 
mivel engedélyezték nekik a magán- 
oklevelek kiadását is. Walesben pe
dig hárfások, lantosok és dudások 
gyűltek össze Cardigan várában 
(tisztességes walesi neve: Aberteifi), 
hogy versenyre keljenek egymással. 
A győztes jutalma azóta is egy 
gyönyörűen faragott szék, babérko
szorú meg osztatlan nemzeti megbe
csülés. Ő a bárdok bárdja!

Ezért is fogadtuk örömmel a bár
dok kései leszármazottak, azok kö
zül is kitüntetetten a walesi hölgykó
rust, akik a szép Lleisiu’r Cwm, az
az a Völgy Hangjai néven alakítottak 
kórust öt évvel ezelőtt. Eredeti szán
dékuk egy össznemzeti dalos talál
kozón való megmérettetés volt, ami 
olyan nagyszerűen sikerült, hogy az
óta is együtt lépnek fel Carmarthen 
megyében, ami magyarul Merlin

megyéjével fordítható, mert a nagy 
varázslóról nevezték el, akit ott 
Myrddyn-nek neveznek. (Ilyenkor 
érzi furán magát a fordító, mert rá
kérdeztek, hogy Veszprém vajon 
honnan nyerte nevét. Tény, ami tény: 
akár lengyel, akár pannonszláv vezér 
volt az a Veszprém vitéz, aki ezer
száz évvel ezelőtt itt telepedett le, 
neve mindenképpen csak a „bé- 
kétlenkedő” szóval fordítható ma
gyarra...)

Maga a kórus tényleg varázslatos 
volt és elbűvölte azokat, akik a Szent 
Imre templom hétfő esti miséje után 
meghallgatták őket. Mélabús kelta 
balladák, népzenei relikviák és mo
dem dalok egyformán jól álltak ne
kik. Nem véletlenül: karmesterük, 
Catrin Hughes diplomás zenetanár, 
elismert karnagy és opera-énekes, 
aki a vokális és az instrumentális ze
ne világában is letette már a név
jegyét. „Szabad idejében” egy lon
doni madrigál-kórus tagja, illetve 
Mozart Don Giovanni operájában 
énekel Aberystwythben, ami Wales 
Debrecenének felel meg. Főállásban 
a Llanelli középiskola zenetagozatá
nak vezetője, így azután csoda, hogy 
a Völgyek Hangja nevű hölgykórust 
mikor készíti fel.

Maga a kórus igen fegyelmezet
ten és hallatlanul tisztán énekel, 
amelyet különösen a modem feldol
gozásoknál észlelhet egy hozzám ha
sonló dilettáns és botcsinálta zene
kritikus. A koncert fénypontja a 
klasszikus Thomas Morley madrigál 
mellett a közismert, Whitney Hous
ton által világsikerre vitt dal volt 
„Egy pillanat az életedben”, ami wa
lesi nyelven „Un ennyd mewn oes” 
refrénnel vonult be szívünkbe. Akár 
hiszik, akár nem, pontosabban éne
kelték, mint maga a világsztár, hi
szen ő megengedhette, hogy nyújtsa 
mint a rétes-tésztát, a zenekar úgyis 
követte. Ez utóbbi megállapítást kü
lönben két zeneértőbb koncerthall
gató is megerősítette, különben le 
sem mertem volna írni... Zárásul, a 
walesi himnusz hangzott fel olyan 
lelkesen, mint az almádi vegyes-kó
rus énekelte magyar himnusz a fut
ballpályán, amelyet maga a városi 
jegyző indított az ünnepélyes meg
nyitón.

Dr. Kerényi László polgármester 
úr és Szabó János atya meghatott 
hangon mondtak köszönetet a törté
nelmi koncertért, mivel az almádi 
Szent Imre templomban első ízben 
hangzott el ilyen tüneményes walesi 
repertoár.

Másodszor szerdán hallhatták a 
walesi hölgyeket a Városház téren a 
Méz együttes fergeteges hangulatú ír 
zenéje előtt, és megérdemelt vastap
sot kaptak. Pazar keresztmetszet volt 
ez a kettős kelta koncert még a vájt
fülűeknek is, mert legtöbb hazai ze
nerajongó inkább az ír vagy a skót 
melódiák világát ismeri, holott a wa
lesi folklór nélkül tényleg nem lehet 
teljes a kép. Bennem az a pillanat

maradt meg legerősebben, amikor 
egy Walesben járt gimnazista telje
sen elbűvölten odasúgta nekem a 
koncert végén, hogy ha elmeséli a 
barátjának mit hallott, biztosan meg
bocsátja, hogy negyed órát késett...

Igazságtalan lennék, ha nem 
emelném ki Angharad Bizbi szóló 
énekét, aki joghallgatóként csak 
kedvtelésből csatlakozott a kórus
hoz. Hazájában a Millenniumi Kon
certnek ugyan csak második helye
zettje volt, de a rádió és a televízió 
azóta is rendszeresen játssza száma
it, és CD is készült vele. Szokatlanul 
erőteljes hangja hihetetlenül ha
gyományhű előadásmóddal párosul 
legyen az saját fantázia, egyedi át
dolgozás avagy ősi népdal. A kórus 
számai közé plántálva meglepő és 
egyben felüdítő ellenpontot jelenített 
meg, amit a hálás közönség lelkes 
tapsviharral nyugtázott.

Végére hagytuk az eredeti kelta 
hangvilág instrumentális képviselőit 
a Tyrcan együttest, akiknek a neve 
nem az ótörök „tárkány” törzsnévből 
származik (volt ugyanis a hallgatók 
között olyan , aki erre gyanakodott), 
hanem a Breacon Beacons - azaz a 
walesi Bakony - egyik hármas csú
csát idézi. Kerri Morgan gitáron, 
Anthony O ’Connor hegedűn és

Catrin Hughes pedig pianinón vará
zsolta elénk azt a szilaj világot, ami 
a walesi bányavölgyekben és a vidé
ki fogadókban volt honos úgy 200 
évvel ezelőtt. Mindhárom zenész 
más együttesek vezetőiként is is
mert: Anthony O’Connor éppen an
nak a Jac-Y-Do együttesnek, ame
lyik 1999-ben már bemutatkozott 
Balatonalmádiban.

Visszatérve a bevezető soraim
hoz, tényleg nem értek egyet azzal a 
nyaralóval, aki kevesellette a zenei 
programokat. Nem is kizárólag a 
walesi zenészek miatt, hanem a re
formátus erődtemplomban elhang
zott klasszikus és a Városháztéren 
felcsendült könnyűzenei műsorok 
miatt!

Nem tudtam kitérni ugyanis min
den kiváló előadóművészre, akik kö
zött számos világhírű magyar nagy
ság is akadt, de ami legjobban bánt 
nem ecsetelhettem Katona Jánosnak, 
a Magyar Légierő Zenekara karmes
terének virtuóz teljesítményét. Pedig 
ő megérdemelne még pár oldalt, 
akár karvezetési, akár emberi voná
sait vázolnám fel, hogy a lovagi 
vagy vitézi címét ne is említsem. Ta
lán majd legközelebb, amikor nem 
vitatkozni akarok valakivel.

Czuczor Sándor

BALATONALMÁDI
Kulturális és Rögbi Fesztivál

Július 2 2 -2 9 , 2001

Festival o f  Culture & Rugby
July 2 2 -2 9 , 2001



CIMBORA - TÁBOR 2001
BALATONALMÁDI 
AUGUSZTUS 20-26

Tizedik alkalommal várunk benneteket itt Almádiban, hogy ismét együtt tölt
sünk egy tartalm as hetet, ki-ki kedve szerint: a zene, a történelem , a 
kézművesség, a természetszeretet, az irodalom, a színjátszás jegyében.
Velünk lesznek vajdasági, felvidéki és erdélyi cimboráink is, valamint a haj
dani Kölyökidő c. m űsor jó l ism ert sztárjai.

Választható foglalkozások délelőtt 9.00-kor és délután 15.00 órakor:
• Versírás
• Selyemfestés
• „M últ-kor” -  játék  a történelem mel
• Természet
• Fotózz velem!
• Szerezzünk zenét!
• Énekelt versek -  színházasdi
• „Alexander” m ozgásmódszer

Az esti programok 18.00 órakor kezdődnek:

Augusztus 21. Kedd
M iért pont M ozart? M iért pont Bach?
Vendégünk a veszprémi M endellsohn Kam arazenekar

Augusztus 22. Szerda
„Ördögi kör” -  a veszprémi színházi fesztivál díjnyertes társulata 

Augusztus 23. Csütörtök
A dunaszerdahelyi és a szabadkai cim borák m űsora
Este táncház a kolozsvári és a balatonalmádi táncosok közrem űködésével

Augusztus 24. Péntek
Komolyzene könnyedén
Liszt, Mozart, Chopin, Schumann m űvek a legügyesebb cimborák előadásában

Augusztus 25. Szombat
Búcsú koncert az A uró rában  
A táborban létrehozott produkciók bem utatása

Augusztus 26. Vasárnap
A polgárm ester vendégei vagyunk egy balatoni hajókiránduláson 

Helyszín: Hotel Auróra
R em éljük , telev íz iós k am eráinkkal is jó  b arátságban  lesztek , h isz  szám ta 

la n  TV m ű so r készü l ró la tok , v e le tek  a táborban , s az őszi, esős n apokban  

m ajd  öröm m el fedez itek  fel m agatokat a képernyőn.

Szervusztok, Cimborák!

Szelényi-fotók a 

Közösségi Házban

Szelényi Károly fotóművész kiállításának megnyitója. Megnyitja: Veszeli 

Lajos festőművész Fotó: Durst László

A 14. alkalommal megrendezett Almádi Napok Szelényi Károly 
fotóművész kiállításával nyitott a Közösségi Házban. A neves 
fotóművész eddig megjelent 21 albuma közül az első - „Táj változó 
fényben” -  Balaton és vidéke - éppen szűkebb pátriánk szépségeit 
örökíti meg. A szerző a kötetek anyagát kiállításokon is bemutatja, 
melyeken -  miként az Almádi tárlaton is -  a fényképezés művészetének 
méltóságteljes, pózoktól mentes tisztaságát tárja a látogatók elé.

VKM

Anyanyelvi rovat

3:3
Azaz döntetlen. Mármint hogy az újságunk márciusi számában megjelent 

hirdetésekben a nyitva tartás és a nyitvatartás írásmód. Nyilván az egyik 
helytelen.

A következőket írja A magyar helyesírás szabályai (XI. kiadás) című útmu
tató: „Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában 
egymástól külön írjuk le, hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen. 
Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor, ha két vagy több 
szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. 
Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási 
formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki.

A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak.
Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tag

jaiként kerülnek egymás mellé. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem, sok 
lehetőség, nagyon ügyes stb. Különírjuk számos, mindig együtt használt, 
egységet alkotó szókapcsolat elemeit is: dugába dől, lépre csal...

Egybeírjuk viszont az összetett szavakat, például ha két szó jelentése több 
vagy más, mint a tagok jelentésének az összege. Ilyen lehet a víziló (vízi állat, 
de nem ló), tízórai (nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk), tűzrőlpattant 
menyecske nem a tűzről pattant...

A meggyökeresedett szokást megtartva, nemegyszer jelentésváltozás 
nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk; ezért például a jókedv, egyhavi, 
márványtábla, vízbefúlás stb. szót is összetételnek tekintjük.”

Eddig az idézet. Még megjegyzem, hogy értelmi változást is jelenthet az 
egybeírás vagy különírás. A Szabály példái szerint gyors írás, de gyorsírás; 
sok szög, de sokszög stb.

De most már döntsük el az eldöntendőt! A Szabály szótárában ez áll: nyit
va tartás. Természetesen így találjuk ezt a Magyar helyesírási szótár c. kiad
ványban is (Akadémiai Kiadó, 1999.)

De mennyivel egyszerűbb Nyitva: hétfő szerda, péntek stb.
Tanulság -  válasszuk lehetőleg az egyszerübbet!

Láng Miklós

NYUGALOM BIZTONSÁGI ÉS 
VAGYONVÉDELMI KFT.

8200 Veszprém, Szabadság tér 2. 

Tel./Fax: 88/422-887,422-097

Nyugalom - AKCIÓS ÁRON

Június 15. - szeptember 30. között

Baltonparti lakásába, nyaralójába 
felügyeletünkre bekötött riasztórendszer már 

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

Készpénz fizetés esetén további kedvezmény! 

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

Riasztásra járőr indul a helyszínre!

Kérje ingyenes felmérésünket és árajánlatunkat!

NYUGALOM, ITT VAGYUNK!



Augusztusi 
ünnepi műsorok:

Augusztus 17.
20 óra: „Régi zene” hangverseny a Vörösberényi Református Erőd temp
lomban
Korok, nemzetek, hagyományok, Corvina Consort 

Augusztus 18.
20 óra: Orgonakoncert a Szent Imre Plébániatemplomban az esti 
Szentmise után
Az új orgonát bemutatja: Friedler Magdolna, énekel: Káplán György 

Augusztus 19.
16 óra: Gyülekező a Millenniumi Kettőskeresztnél
16/15: Szent Jobb ereklye partikulájának fogadása és a Kettős Kereszt 
megáldása
Az ereklye átadója: Szabó Géza, a Szent István Bazilika plébánosa, az
áldást Nagy Károly kerületi esperes adja
16/30: Ereklyevivő körmenet a Szent Imre templomhoz
17 óra: Ünnepi Szentmise dr. Márfi Gyula érsek vezetésével 
Gyűrű Géza általános érseki helynök ünnepi beszéde

Augusztus 20.
10/45: ünnepi mise a vörösberényi katolikus templomban 
12 óra: dr. Pálinkás József oktatási miniszter felavatja a berényi iskola új 
szárnyát, majd ünnepi beszédet mond államiságunk ezeréves évfordulója 
alkalmából.
18 óra: A Balaton tárlat megnyitója
20 óra: „Mulató” Színházi előadás a Városháza téren

Az ezeréves állam 
tiszteletére

Az augusztus 18-19 és 20-ai programokkal ezeréves magyar államisá
gunkat a város -  a Millenniumi Év emlékeként -  méltóképpen ünnepli.

18-án 20 órakor az esti Szentmise után Friedler Magdolna orgonakon
certjével -  Káplán György közreműködésével - mutatkozik be a Szent Imre 
Plébániatemplom új orgonája.

19-én két magasztosan szép eseményre kerül sor: a Szent Jobb ereklye par
tikulájának fogadására, amit Szabó Géza, a Szent István bazilika plébánosa 
hoz el és ad át, valamint a -  város tulajdonába egyéni adományként juttatott
-  kettős kereszt megáldására, amit Nagy Károly kerületi esperes végez. Az 
egyházi ceremónia 16 órakor kezdődik az addigra felépített Millenniumi 
Kettőskeresztnél (a buszpályaudvar és az Auróra étterem közti parkban), 
ereklyevivő körmenettel folytatódik, és a 17 órai ünnepi Szentmisével, az 
ereklye elhelyezésével, illetve ünnepi beszéddel zárul.

20-án háromnegyed 11 -kor ünnepi Szentmisével kezdődik a megemlékezés. 
12 órakor dr. Pálinkás József oktatási miniszter felavatja a berényi iskola új 
szárnyát, és ünnepi beszédet mond államiságunk ezeréves évfordulóján.

Magyarságunkat, kereszténységünket ünnepeljük ezekben a napokban. 
Remélhetőleg minél többen!

VKM

Örömmel értesítem Almádi polgárait: hívőket és nem hívőket, hogy az 

almádi plébánia - és ezzel az egész egyházmegye -  rövidesen egyedülál

ló kinccsel gazdagodik. Szabó Géza, a Szent István Bazilika plébánosa 

az almádi Szent Jobb Kápolna részére adományozza ereklye gyanánt azt 

a kis partikulát (részecskét), amely a Szent Jobbról hullott le egy koráb

bi vizsgálat során. Az ereklye végleges elhelyezésére augusztus 19-én 

vasárnap kerül sor a Szent Jobb kápolnában.

Szabó János plébános

Fotóalbum Alsóörsről a 
Millennium évében

Öt év alatt az ötödik helytörté
neti jellegű könyvét adta ki Alsó
örs. Legutóbb „Millesimus” cím
mel fotóalbum jelent meg a nagy 
múltú községről az Alsóörsi Ön- 
kormányzat kiadásában. Az ele
gáns kivitelű értékes album képeit 
Kovács Endre készítette, szövegét 
Albrecht Sándor írta.

Az utóbbi tíz év pillanatképei 
alkotta fotósorozat a négy évszak 
megvilágításában mutatja be a 
„szeretett falu” történetét. Izgal
mas művészi szemléletű változatos 
technika tárja fel a „Szomszéd 
Vár” ma megörökíthető jelenét, 
megőrzött múltját. Merengésre 
késztet, gondolatokat ébreszt, és a 
település jövője feletti képzelgé
sekre serkent.

Ahogy a könyv szép szövege 
mondja: „Utravalóul múltunk s jelenünk ismeretét és a reményt hozzuk ma
gunkkal az új évezredbe, XXI. századunkba. Alsóörs örökbecsű látványával.”

Vecsey Kiss Mária

Nyáresti beszélgetések mellé
Baranyai Galuska
Hozzávalók: 20 dkg tehéntúró, 20 dkg rétesliszt, 1 tojás, 10 dkg füstölt 

szalonna, 2 dl tejfel, 1 nagy csokor kapor, só
A túrót simára mixeljük, majd a liszttel, tojással és a finomra vágott kapor 

felével, kis sóval összedolgozzuk, fél órát pihentetjük, majd sós vízben 
galuskákat szaggatunk, és kifőzzük. A szalonnát apró kockákra vágjuk, majd 
kisütjük, és kiszedjük a pörcöket. A kifőtt galuskákat leszűrjük, hideg vízzel 
leöblítjük, lecsepegtetjük, és a szalonna zsírjába beleforgatjuk. A maradék 
kaprot a tejfellel összekeverjük, ráöntjük a galuskára, átforrósítjuk, és a sza
lonna pörcökkel megszórva tálaljuk.

Adhatunk hozzá friss tejfeles salátát.

Spanyol puding 4 személyre
Hozzávalók: 4 evőkanál kristálycukor, 8 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás 

cukor, 4 tojás, 5 dl tej, a tetejére 2 dl tejszín, 1 evőkanál porcukor.
A kristálycukrot egy evőkanál vízzel a tűzre tesszük egy edényben, és kevergetve 

addig pirítjuk, míg aranysárga nem lesz. Kis tűzálló tálkákba szétöntjük úgy, hogy az 
oldalukra is ragadjon a mázból, és hagyjuk megkeményedni.

Közben az egész tojásokat a tejjel, porcukorral, vaníliás cukorral, hab
verővel simára verjük és a formákba öntjük. Tepsibe vizet öntünk, és bele
állítjuk az edényeket, és így tesszük sütőbe. Kb. 40 percig sütjük. A formák
ban hagyjuk kihűlni, majd személyenként kistányérra külön-külön kiborítjuk, 
tejszínhabbal, karamellszemekkel díszítjük.

Tejszínes csirkemell
Hozzávalók 4 személyre: 2 db csontos, bőrös, csirkemell, egy két alma, 10 

dkg füstölt szalonna, 5 dkg vaj, 2 dl tejszín, 1 kupica konyak, 25 dkg gomba, 
só, őrölt bors, petrezselyem. A csirkemellből úgy távolítjuk el a csontot, hogy 
a hús és bőr egyben maradjon. Felhajtjuk a bőrét, keresztben kis metszeteket 
vágunk ujjnyi távolságra, és felváltva tesszük a vágatokba az almaszeleteket 
és a szalonnát. Visszahajtjuk a bőrét, enyhén besózzuk a húst, és hústűvel 
összetűzzük. A vajjal vastagon bedörzsöljük, alufóliába csomagolva a sütőbe 
megpároljuk, majd kibontva tűzálló tálra helyezzük, és újra átforrósítjuk. A 
konyakkal meglocsoljuk, meggyújtjuk, és ha a lángok elhamvadtak a fel
szeletelt gombával körülrakjuk, és a tejszínnel leöntjük, kissé újra sózzuk, 
borsozzuk és még tíz percre a sütőbe visszatoljuk. Tálaláskor megszórjuk 
petrezselyemmel. Burgonyafánk, vagy párolt rizs illik hozzá.

Jó étvágyat kíván: Pusztai Irénke



70 éve az alkotópályán
Sági Sándor festőművész idén töl

ti be nyolcvanötödik életévét, ami már 
önmagában is keveseknek adatik 
meg. Az alkotó azonban egyúttal 
művészi pályája kezdetének hetvene
dik évfordulóját is ünnepli, amely 
szinte egyedülálló.

A csongrádi születésű Sági Sán
dorban szunnyadó tehetséget már 
egészen fiatalon felfedezték tanárai, 
ezért is tudhat maga mögött ilyen 
hosszú, -  saját bevallása szerint -  
sokszor gyötrelmes pályát. 1932-ben

találkozott mesterével, a világhírű 
Koszta Józseffel, aki két éven keresz
tül tanította az akkor tizenéves alko
tót, és korrigálta rajzait. Sági Sándor 
hosszú ideig alkotott az Alföldön, 
amely állandó témájává vált tájfesté
szetének. 1953-ban a fővárosba költö
zött, ahol amellett, hogy műtermében 
festette képeit, múzeumok (közülük a 
nagyobbak a Magyar Nemzeti Galé
ria, a Szépművészeti Múzeum, az 
Iparművészeti Múzeum) műkin
cseinek védelmében munkálkodott 
közel három évtize
den át. Rövid mát
rai kitérő után 
1971-ben Balaton
almádiban vásá
rolt egy kis lakó
épületet mindössze 
tíz méterre a tó 
partjától, ahol szá
mos Balatont áb
rázoló festménye 
született. A telepü
lés akkor még in
kább egy kis falu
hoz volt hasonló.
Sági Sándor 
először a második 
világháború előtt katonaként járt 
ezen a tájon, már akkor tudta, hogy 
valamikor itt fog lakni. Húsz évvel 
ezelőtt végül Bajcsy-Zsilinszky utcai 
műtermében rendezkedett be, amely
ben azóta is évi tizenegy hónapot tölt 
feleségével, és folyamatosan alkot. A 
fennmaradó időben Budapesten tar
tózkodnak, ahonnan egzisztenciális 
okok miatt nem tudnak elszakadni.

A festőművésznek nagyra törő ter
vei voltak Balatonalmádiban. Szere
tett volna egy képzőművészeti múzeu
mot létrehozni, amelynek tárgyai 
sűrűn rakva ma is ott sorakoznak 
műtermében. Többen ígértek neki se
gítséget, a vágy azonban ez idáig nem 
valósulhatott meg. Az egyik vitrinben

ott látható a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének tagsági iga
zolványa. Sági Sándor tehát „hivatá
sos” művész, még a Magyar Festők és 
Grafikusok Adattára is jegyzi a nevét. 
Polcán ott sorakozik az 1987-ben ki
adott albuma is, amely egész addigi 
munkásságát foglalja össze. Pályája 
során számos bemutatkozási lehe
tőséget kapott. Hazánkon kívül kiál
lított az Egyesült Államokban, több 
európai országban, de képei látható
ak voltak Tokióban is 1970-ben.

Műtermének ablaká
ból szép a kilátás, de 
még szemet gyönyörköd
tetőbbek a falakat borító 
festmények. Ezek legin
kább méretük miatt nem 
lehetnek ott Sági Sán
dor jubileumi tárlatán, 
amely augusztus végéig 
tekinthető meg a veszp
rémi HEMO galériájá
ban (Zalka Máté tér 1). 
A festőművész itt kiállí
tott alkotásai hűen tük
rözik hetvenéves pályá
jának főbb állomásait. 
A kiállításon elsősor
ban tájképeket láthat a 
közönség, amelyek szü
lőföldjét, az Alföldet, és 
a festőnek már régóta 

otthont adó Balatont mutatják be. 
Ami közös ezekben az alkotásokban, 
hogy a víztől nem tud elszakadni az 
alkotó, ez az éltető eleme. 
Valószínűleg azért van ez, mert víz
parton látta meg a napvilágot Sági 
Sándor, aki azért időnként a partról 
elmozdulva tett kalandozásokat a Ba
konyban is. Képeiről nem hiányoz
nak az emberek sem, ebben nyilvánul 
meg humanizmusa. A festőművész 
azonban nem csak képein varázsolja 
széppé a minket körülvevő világot,

hanem a valóságban is megpróbál 
tenni érte. Sokat jótékonykodott már 
életében, de a legnagyszerűbb tette az 
volt, amikor néhány évvel ezelőtt ven
dégül látott Balatonalmádiban hu
szonegy csongrádi „Állami Árvács
kát”. Ezek a szegény sorsú gyerekek 
se előtte, és valószínűleg azóta sem 
látták a Balatont. Akkor a kis vendé
gek az alkotóműhelyben is munkál
kodhattak, amelynek eredménye szin
tén látható a jubileumi, mondhatni 
kollektív tárlaton. Erről így vallott a 
művész: „közel hetven éves művészi 
munkám részei ezek a rajzok, legye
nek képeimmel együtt láthatók...”

Józsa Péter

Sági Sándor fesőtművész jubileumi kiállításának 
megnyitója a HEMO galériájában 2001 július 26- 
án. A kiállítást megnyitja: Bay Éva TV-bemondó

Fotó Durst László

Megújuló almádi templomok
Az elmúlt évben kettős jubileu

mot ünnepeltek a magyar kereszté
nyek, hazánk ezeréves és a keresz
ténység kétezeréves évfordulóját. 
Ehhez méltóan városunk három 
temploma is gazdagodott. Közülük 
egynek az átépítése még most is fo
lyik.

A vörösberényi katolikus templom 
felújítása közel két évig húzódott a 
szükséges papírmunkák miatt. Az en
gedélyek megszerzése a szokásosnál 
tovább tartott, mivel az épület már 
régóta műemlék. Mire a munkálatok 
ténylegesen elkezdődhettek volna, ad
digra pedig beállt a tél, így csak ez év 
májusában fejeződött be a renoválás. 
A templomot korábban utoljára 1965 
és 75 között állította helyre a műem
lékfelügyelőség összefogva az egy
házzal. Az azóta eltelt több mint ne
gyed évszázad alatt nagyon leromlott 
az épület állapota, hiszen akkor nem 
megfelelő anyaggal borították a fala
kat. A templom mostani felújítása so
rán pótolták a foltokban lehullott va
kolatot, valamint újrafestették a fala
kat és a megkopott palatetőt. A barokk 
stílusú épület a bádogosoknak is 
megint adott munkát. A leglátványo
sabb változás, hogy a hátsó oldalon, a 
sekrestye falán vágtak egy ajtót. Ez 
biztonsági szempontból is fontos, hi
szen eddig csak a főbejáraton keresz
tül lehetett elhagyni az épületet, azon
ban mostantól már két menekülési út
vonal is van. Az összesen négymillió 
forintos felújítás saját tőke bevonása 
mellett a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma és a helyi önkormány

zat támogatásával valósulhatott meg. 
A templom új külsejét dr. Takács Nán
dor Székesfehérvári Megyéspüspök 
áldotta meg augusztus ötödikén.

Az almádi Szent Imre Plébánia- 
templom homlokzati falára új rózsa
ablakok kerültek tavaly, a közelmúlt
ban pedig egy kétmanuálos, harminc
négy regiszteres, digitális orgonával 
gazdagodott a templom, most erre 
gyűjtenek a hívek körében. A kétmil
lió forintos Johannus típusú hangszer
ben a legjobb európai orgonák hang- 
felvételei vannak digitális jelekkel tá
rolva. A billentyűk lenyomásakor 
ezek a rögzített hangok szólalnak 
meg. Tervek szerint még augusztus
ban, a hangszerszekrény elkészültével 
szerveznek egy bemutató koncertet, 
amelyen bárki meggyőződhet a kivá
ló hangzásról.

A vörösberényi katolikus templom 
felújítása májusban fejeződött be, míg 
az almádi református templomé akkor

kezdődött. (Ezzel egyidőben pedig a 
vörösberényi református közösség a 
lelkészi hivatal mellé egy több helyi
ségből álló gyülekezeti épületet épít
tet.) Az almádi református templomot 
1956-ban építették szerény 
lehetőségek közepette. Az akkori kis 
költségvetés miatt most több munka 
hárul a felújítókra, akik az épület 
tetőszerkezetét már megemelték, hoz
záigazították a lelkészi hivatal magas
ságához. Ezáltal sok új belső teret 
nyertek, amelyben gyülekezeti terme
ket, egy könyvtárat és egy kis kony
hát alakítanak ki. A feljáró a csonka
toronyban lesz, míg a másik torony
ban vizesblokk épül. Az 1996-ban el
készült padokat kivéve megújulnak a 
templom berendezései, az elektromos 
hálózat, a szigetelés, és lecserélik a 

nyílászárókat is. A renoválás 
magában foglalja a templom 
bejárata előtti tér burkolását és 
lámpák kihelyezését. A 15 
millió forintos beruházásra a 
kis gyülekezet tagjainak öt
százezer forintot sikerült össz
egyűjteniük. A többi pénzt a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma, az Ifjúsági és 
Sportminisztérium, a Balaton 
Fejlesztési Tanács, a Veszp
rém Megyei Fejlesztési Ta

nács, a helyi önkormányzat valamint 
a miniszterelnök, a gazdasági minisz
ter és almádi képviselők saját 
kereteiből sikerült előteremteni. A 
munkálatok előreláthatólag szeptem
ber közepéig tartanak, addig az evan
gélikus imaházban tartják az istentisz
teleteket a reformátusok.

Jó Pé



Kis híradások Káptalanfüredről
Egy éve, hogy a káptalanfüredi Boldogasszony kápolnát elkészülte után 

újraszentelte Paskai bíboros Úr.
A téli csendes időben is általában többen voltunk a szentmiséken, mint 

eddig. Májusig befértünk a kápolnába, és - a nagy ünnepeket kivéve - szinte 
mindenkinek jutott ülőhely. Június óta a kertben, a fák alatt tartjuk a szent
misét. A szabadtéri oltárt ismét gyönyörűen körülültették szorgos kezű 
nyaralótársaink.

A ferencesek 1999-ben visszakapott pihenőházában hetenként váltják 
egymást a csoportok: hittanos gyerekek, kisgyerekes családos táborok, feren
ces templomi kórusok... Velük általában vannak ferences atyák, akik a hely
béli hívek nagy örömére hétköznap is miséznek. A vasárnapi szentmise bemu
tatásával pedig megkönnyítik Kögl Lénárd atya, illetve Szabó János plébános 
atya szolgálatát.

Tavasszal több kedves meglepetésben volt részünk. Évek óta gond a káp

talanfüredi vasútállomás elhanyagolt állapota. Még ősszel a Fürdőegyesület 

és Bajcsy Géza külön-külön leveleket irt a Máv különböző Főnökségeire. 

Tavaszra beérett a „gyümölcs”, és ebben Majbó Gábor is segített. Válaszoltak 

a levelekre. Majd a bozótot irtották ki, az átereszt takarítgatták, és a peronon 

is rendet raktak. Az épületet kitakarították, de ez az állapot átmeneti, hisz csak 

időszakosan működik az állomás, nincs aki folyamatosan vigyázzon rá.

Majbó Gábor, ígéretéhez híven 400 fagyai csemetével ajándékozta meg a 

Fürdőegyesületet. A csemeték érkezése meglepetésszerű volt, némi fejtörést 

okozott, hogy hirtelen kiket is lehet utolérni az ültetésre. Végül az áprilisi 

szombaton tizenhárman jöttünk össze, hogy a Vasút utcában az úttest mellett 

a kicsi növényekből elültessük a sövényt. Ezt az ültetést szintén Bajcsy Géza 

szervezte, és Ő locsolja a sövénykezdeményt. Sajnos azóta több növényt 

„telepítettek át” szorgos kezek, minden valószínuség szerint saját kertjükbe.

Jó lenne minden évben ehhez hasonló apró lépésekkel egyre szebbé vará

zsolni ezt a városrészt.

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy Polniczky József Káptalanfüred 

évtizedei című helytörténeti munkája megjelent. A könyvet hétköznap a 

Fülemüle utcában az „Éva” borozóban, az Árnyas utca 40-ben Martinéknál, 

valamint hétvégén a Kőbánya utcában Kacskovicséknál, és a szentmise után 

lehet 800 Ft adomány ellenében átvenni.

MSÉ

Fotó: Milos

Az erdőben, gyönyörű környezetben lévő kápolna szabadtéri miséi

Fo
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Amikor a hóhér hurkot vet
Meddig lehet megfélemlítéssel hallgatásra kényszeríteni a humánumot? 

Mi mindennek kell megtörténnie, míg mindenki elhiszi, az emberségnek min
den esetben felül kell kerekednie az embertelenségen? Hol van az a pont, ami
kor az ember már félni sem tud, nem mérlegel, önvédő reakcióinak mindegyi
két feladva, emberi mivoltát bizonyítandó, mások védelmében ront rá az 
emberségéből kivetkőzöttre?
Iszonyat és rettenet kövezi az 
utat, amíg valaki idáig eljut.
Veszélyes és kétes kimene
telű akció ez. Az eredmény 
gyakorta ítéltetik kudarcra, 
fullad a környezet közönyébe.

Évekkel ezelőtt jelentek 
meg újságunkban az első hír
adások a sorozatos kutyagyil
kosságokról. Szeretett házi
állatok pusztultak el rettene
tes kínok között, okozva ez
zel maradandó lelki sérülést 
gazdáiknak is. Most a macs
kákat öldökli egy másik gyil
kos.

Jól táplált, öregedő férfi tá
maszkodik háza erkélyének 
fehér korlátján. Körülötte 
ápolt kert, ki gondolná róla, 
hogy száznál is több állatot 
kínzott már halálra? Gondo
zott kertje évek óta macskák vesztőhelye, a kapun, kerítésen -  kívülről nem lát
ható -  drótok, hurkok, huzalok tucatjai. A Bajcsy Zsilinszky utcáról nyíló ut
cák macskatulajdonosai számtalanszor vágták már le a magukat hazavonszoló 
állatok nyakáról, derekáról a hurkot, varratták össze a sebes nyakat, hasat, a 
szétnyíló húst, nézték iszonyodva a kilógó belső részt, próbálták enyhíteni a ha
lálos szenvedést, vagy várták haza hiába a cicát. A szomszédok felháborodott, 
megrendült állapotban, zilált idegekkel, sírógörcsökbe forduló kimerültséggel, 
emberiességükben megalázottan kénytelen tanúi a kegyetlenkedéseknek.

Néha még -  saját biztonságukat kockáztatva -  megpróbálják menteni a 
hörgő, fuldokló, nyüszítő, iszonyú hangokat hallató, vonagló állatokat, de, ha 
kettőt, hármat le is tudnak vágni a huzalokról, másik tíz lóg helyette. A macs
kagyilkos majd mindig lesben áll, husánggal felfegyverkezve fogadja, kővel

dobálja őket. Tudják, mene
külni kell előle, mert volt akit 
már úgy megvert, hogy a ruha 
leszakadt róla, és halálosan 
megfenyegeti a feljelentést ki
látásba helyezőket. Az esetek 
némelyikét állatorvosi tanúsít
vány, több mint egy tucat alá
írás, fényképek bizonyítják. A 
helyszínen jártak már 
állatvédők, rendőrök, volt 
kinn az önkormányzat illeté
kese, de eddig semmi nem vál
tozott. Sorra tűnnek el a kör
nyék macskái, hogy fennakad
va a horgon, irtóztató fuldok
lással múljanak ki a nagy ház 
szépen gondozott kertjében.

A környék jóérzésű embe
rei tűrőképességük határán túl, 
tépett idegrendszerrel próbál
nak formális és informális se
gítséget találni. Saját legyil

kolt háziállataik után kényszerűen szenvedik végig mások állatainak szadis
ta elpusztítását is. Már aludni sem tudnak. Mert ki tud pihenni akkor, amikor 
a kerítésen macskák lógnak, és a kertek alatt hurkot vet a hóhér?

- vékám -

Tisztelt Szerkesztőség!

A képen látható macskát XY kerítésére folyamatosan kirakott drót
hurkok egyike sebesítette meg. Az állat mégis „szerencsésnek” mondha
tó, mert a gyilkos szerszám nem a nyakára szorult, mint a többi áldozat
nak, így vergődése közben nem fojtotta meg magát, hanem több órai kín
lódás után sikerült kiszabadulnia.

A sárga nyakörvet viselő szürke cicát július 21-én, szombaton reggel 
találtuk meg a kerti házunkban.

Másfél napig tartott, amíg a fájdalomtól és félelemtől félőrült állatot si
került annyira megnyugtatni, hogy le tudtuk róla vágni a hurkot. Közben 
a gazdája után tudakozódtunk a környéken, de nem sikerült megtalálni. Így 
hosszas telefonálás után mi vittük el ahhoz az állatorvoshoz, aki hajlandó 
volt a vasárnap ellenére fogadni és megvizsgálni. Dr. Glázer István elal
tatta a sérültet, majd hosszas munkával összevarrta a szörnyű sebet.

Ezúton is köszönjük emberségét és állatszeretetét! A kezelés annyira 
sikeres volt, hogy a cica másnap elszökött. Reméljük, hazajutott!

Mindez azért kívánkozik a nyilvánosság elé, mert nem egyedi esetről 
van szó. A környéken sok gazdi várta, várja haza hiába kedvencét. Ezek a 
megkínzott, elpusztított állatok nem tudnak panaszt emelni, ügyvédet, vagy 
testőrt fogadni. Sajnos a hurok készítőjét - személyiségi jogok megsértésé
nek veszélye miatt - megneveznünk nem szabad! A hivatalok - ahová for
dultunk- ez idáig semmilyen módját nem találták meg a beavatkozásnak.

(Név és cím a szerkesztőségben)
Balatonalmádi, 2001-07-27

A kertbarátkörök életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor 

2001. II. félévi munkaterve

Szeptember 11-én 
Nyári tapasztalatok 
Szüreti előkészület, szüreti teendők. 
Szeptember 25-én
Szőlő és gyümölcsfák telepítése, után
pótlása.
Október 9-én
Őszi talajmunkák a szőlőkben, ker
tekben.
Október 24-én 
Borok fejtése, tárolása 
November 13-án
Konyhakerti növények, termények tá
rolása.
November 27-én
Az új bor vizsgálata, elemzése.
December 11-én
Balatonalmádi diafilmen keresztül.
December 18-án
II. félévi munkaterv értékelése.
2002.1. félévi munkaterv jóváhagyása. 
Óév búcsúztató.
Az összejövetelek a megadott napo
kon 17 órakor kezdődnek.

Kiss Béla 
elnök

A vörösberényi “Fábián József“ 
Kertbarátkor 

2001. II. félévi programja

Szeptember 3. 19 óra 
Felkészülés a szüretre -  a szüreti fel
vonulás megbeszélése 
Előadók: Havasi József; Horváth Jó
zsef; Polyák István

Szeptember 8. 07 óra 
Kirándulás Tamási fürdőre 
Szervező: Zabó Gyula 
Szeptember 17. 19 óra 
Szüret -  borkészítés 
Előadó: Árkovics József 
Október 1. 19 óra
A háziállatok különös járványos be
tegségei
Előadó: Dr. Tóth László 
Október 15. 19 óra 
Falugazdászok előadása aktuális té
mákról
Előadók: Scher Józserf; Szentesi István 
November 5. 18 óra 
Növényeink -  terményeink téli tárolása 
Előadó: Takács Ferenc 
November 10. 14 óra 
Márton napi pincelátogatás 
Szervező: Horváth József 
November 19. 18 óra 
Életkörülmények -  életminőség az 
idős korban 
Előadó: Dr. Piri Ida 
November 24. 19 óra 
Hagyományos Katalin bál 
Szervező: Bucsku Péterné 
Zene: Németh Tamás 
December 13. 18 óra 
Pinceműveletek -  az új bor kezelése -  
borhibák
Előadó: Floidl Imre
December 17. 18 óra
Ünnepi közgyűlés “Karácsonyi
előzetes”
Szervező. Horváth József; Leffler Endre 
Vörösberény, 2001. július 17.

Horváth József 
elnök



Kedves Olvasóink!

Évente egyszer csekket helyezünk el az Új Almádi Újságban, 
melyen keresztül anyagi hozzájárulás küldhető a lap számára. 
Köszönetet mondunk mindazoknak -  egyéneknek, szerveze
teknek akik az erkölcsi támogatás mellett ezzel is segítik az 
újság megjelentetését!

A Balatonalmádi Közösségi Ház programjából:
Augusztus 11-én 19.00 Utcabál

Helyszín: Városháza tér 
Augusztus 19-én 15.00 Fabula Bábszínház előadása ZG kalandjai címmel 

Helyszín: Wesselényi strand 
Augusztus 20-án 18.00 Balaton Tárlat megnyitója

Helyszín: Városháza, Padlásgaléria 
Augusztus 20-án 20.00 Mulató címmel színházi előadás 

Helyszín: Városháza tér 
Augusztus 31-én 17.00 Államfők Árpádtól (Göncz) Árpádig

fotókiállítás megnyitója a Közösségi Házban

Üvegezés
-  Tükörvágás 

-  Hagyományos 
nyílászárók 
üvegezése 
hőszigetelt 

üveggel 
-  Helyszíni munka 

hétvégén is

T e l . :

06-30
237-4456

Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub 

2001. augusztus havi, 
szeptember eleji 

programja
Augusztus 5-én Hagyományos 

„búcsú”, este 20 órától (zenés est) Bál 
8-án Klub-nap 

15-én Klub-nap
Kirándulási program összeállítása

19-20-21-én DEBRECENI VI
RÁGKARNEVÁL

22-én Klub-nap
29-én Születésnapi köszöntések 
31-én Tamásiban fürdés

Szeptember 5-én Klub nap

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetét fejezi ki a 

Vörösberényi Művelődési Ház támfalának felépítéséért az alábbi tagoknak: 
Papp István, Bodor János, Freund János, Kovács Ferenc, Bóday József, 

Göndics Jenő, Herczeg Sándor, Lefler Endre és Szabó László református 
gondnoknak.

A vezetőség nevében: Boros Gyula
elnök

Eb oltás Balatonalmádiban

2001. 09. 04. (kedd) 15.00-17.00 Városháza 
2001. 09. 11. (kedd) 8.00-10.00 Városháza 
2001. 09. 11. (kedd) 14.00-17.00 Vörösberény 
2001. 09. 13. (csütörtök) 15.30-17.00 Káptalanfüred 
2001. 09. 17. (hétfő) 15.00-17.00 Vörösberény 
Oltás díja: 600 Ft
Féregtelenítő tabletta: 100 Ft/db (ajánlott mennyiség 1 db/10 kg testsúlyonként)

HORGÁSZSAROK
Mostanában jobb, ha az ember ki 

sem ejti a száján a 2/2000-es 
KÖVIKI rendeletet. Szitkok és ká
romkodások özöne zúdul elő, - s te
gyük hozzá -  teljes joggal. Ez a ren
delet írja elő a csónaktulajdonosok 
számára azokat a kötelező eszközö
ket, amiket mentési célzattal min
denkinek be kell szerezni előbb- 
utóbb, ha vízre akar szállni.

Az előírt eszközökkel én nem 
igazán foglalkoznék -  hiszen már 
mindenki betéve tudja azokat -  ha
nem néhány időközben felmerült 
kérdést tennék fel, persze a választ is 
- jo b b  híján -  magunknak kell meg
adnunk.

Rejtély számomra a Balaton kate
gória besorolása. Mert hogy itten ka
tegóriák vannak ám, most víz és víz 
között lényeges különbség mutatko
zik. Különben is, amióta kitalálták a 
táblázatokat, rendeletalkotók elő
szeretettel alkalmazzák, mert igen jól 
mutat a szöveges rész között. Szó
val, mi itt a C kategóriába tartozunk, 
ami a part menti tengeri vizekkel, 
nagy öblökkel és folyótorkolatokkal 
veszi egy kalap alá a Balatont, felté
telezve az általános (Benfort skála 
szerinti) 6-os szélerősséget és a 2 m- 
es hullámokat. Persze a felszerelés 
mértéke is ennek megfelelő. Kissé 
túlzottnak látszik a félelem! Nem 
úgy a horgonyok esetében. Ismerve 
a horgászok nagy többségének anya
gi helyzetét, nem hiszem, hogy to
longani fognak a kb. 12.000,-Ft-os 
horgonyokat árusító boltokban. 
Előbb-utóbb megjelennek a házilag 
barkácsolt, betonvasból hegesztett 
alkalmatosságok, amelyek potenciá
lis balesetforrások lesznek a túlzsú
folt csónakokban. Hasonló a helyzet 
a 4-6000,-Ft-os mentőpatkók eseté
ben is, amik „remekül” kiválthatók 
nikecellből kifaragott készítmény
nyel. Hogy aztán mennyire használ
ható veszély esetén, az már más kér
dés. Csak egy-két példát ragadtam ki 
a terjedelmes rendeletből, de pont
ról-pontra járva mindenütt tetten 
érhető a hivatalnoki dilettantizmus, 
amely az egészet jellemzi. Hajlok ar
ra, hogy egyetértsek jó néhány hor
gász véleményével: a 4-5 évvel 
ezelőtt megjelent rendelet akkori al
kotója most úgy érezte, hogy bizo

nyítania kell fontosságát, s 
előrukkolt egy új ötlettel -  naná, 
hogy az EU normákra hivatkozva -  
és még húzott néhányat a csavaron.

Különben van kakukktojás is a 
szövegben. Bármelyik kabaréban 
megállná a helyét az egyik pont, ne
vezetesen a kivilágítással kapcsola
tos előírás. E szerint a lámpához 
(napközben is kötelező kellék) ma
gunkkal kell vinnünk egy db. tarta
lék izzót, és két db tartalék elemet is, 
mert ha nem, úgy büntethetők va
gyunk. A tarifa tízezer forint körül 
mozog. Szerintem a fenti szöveget 
valaki más csempészte a rendeletbe, 
olyasvalaki, akinek van némi hu
morérzéke, mert ez már vicc!

Más vélemények a kereskedő- 
lobbi kezét látják az egész ügy hát
terében. Néhány évvel ezelőtt ezer
szám adták el a mentőmellényeket, 
most a horgony és mentőpatkó a slá
ger.

Ezt az állítást viszont kategoriku
san cáfolja horgászbolt tulajdonos 
barátom, aki szerint nála a kutya sem 
veszi a kötelező felszereléseket. Kü
lönben bátran merem állítani, hogy 
igazi üzlet a vizibicikli árusítás és 
kölcsönzés lesz, ugyanis arra -  mi
vel strandeszköz, és nem „kedvtelé
si célú vizijármű” (borzalmas meg
határozása a csónaknak) semmilyen 
előírás nem vonatkozik. Bátran kite
kerhetünk vele a nádasba, vagy a Ba
laton közepére, a rendőr legfeljebb a 
fejét csóválhatja.

Persze van még egy lehetőség, 
csak nem tudom mekkora az esélye. 
Talán rájön valahol valaki, hogy már 
megint túllőttek a célon, és módosít
ják a rendeletet úgy, hogy minden 
csónaktulajdonos és horgász számá
ra is betartható legyen.

Nagy Ferenc

Apróhirdetés
„dr. Wilde, bőrgyógyász, 424-383„

Balatonalmádi, Martinovics u. 36-ban különbejáratú apartman, 

fürdőszoba-konyha használattal, hosszú távra kiadó. 

Érdeklődni: 438-068-as telefonon lehet.

30 m2 hungarocell kedvező áron eladó. 

Érdeklődni: 06-20/4811-711



Almádi Napok 2001 margójára
14 évvel ezelőtt az akkor még Városi 

Jogú Nagyközség ifjúsági szervezetei il
letve a Művelődési Ház kitalálta, hogy az 
idegenforgalmi szezonban szervez egy 
olyan programsorozatot, amelyen helyi
ek, nálunk nyaralók is találnak bőséggel 
kikapcsolódási lehetőséget. Az egy hétig 
szinte reggeltől estig tartó eseményt elne
veztük Almádi Napoknak, hogy ezzel is 
népszerűsítsük lakhelyünket. Hogy jól 
döntöttünk azt talán az bizonyítja legin
kább, hogy ezt követően egy sor (talán ki
csit később ébredő) rendezvényszervező 
vette át ezt az elnevezést. Bármilyen fur
csa, a most már országos hírű kapolcsi 
napok is tőlünk eredhetnek. A rendszer- 
váltás után aztán a szervezés kizárólag a 
Közösségi Ház kis létszámú, de lelkes 
csapatára maradt, akiknek a fárasztó 
előkészületek után szinte felüdülés a tap
soló publikum, az önfeledten szórakozó 
közönség látványa.

Az elmúlt jó pár év alatt nagyon sok 
honi sztár, közkedvelt művész fordult 
meg nálunk, s ügyeltünk arra is, hogy 
a szórakoztató programok mellett a 
művészet minden válfaja képviseltesse 
magát a rendezvény során.

Így voltunk ezzel idén is, a 14. Al
mádi Napokon! Fárasztó, de lelkes 
előkészületek, téren felállított szabadté
ri színpad... Apropó színpad! Nekünk 
szervezőknek érthetetlen, hogy míg más 
településeken a legnagyobb reklámként 
használják fel ezeket az eseményeket, fo
lyik a hegy leve, árad a lacikonyha illa
ta, addig nálunk elsősorban gazdasági 
megfontolásból, egyre kisebb, eldugott 
helyen, egy vásár árnyékában zajihat
nak az események. Tudom én, hogy kell 
a városnak a bevétel, de ha a megyei lap 
népszerűségi listáján Almádi az élboly
ban tanyázik, talán hosszabb távon töb
bet kamatozik... Persze ehhez összefo
gás, törődés kell. Részt venni a progra
mokon, együtt kijavítani a hibákat, 
örülni, ha másokat örülni látunk. És 
akkor néhány szót a műsorokról. Töb
ben megállítottak a 10 nap során, hogy 
az elmúlt években több hírességet lát
hattunk, bővebb volt a kínálat. Igazuk 
volt. Nekünk szervezőknek is kelleme
sebb érzés, ha mindig tele a nézőtér, ha 
vastaps köszönti a fellépőt. Hogy ez nem 
mindig teljesülhetett, annak egyetlen 
prózai oka van: a pénz. Műsorra fordít
ható éves keretének több mint felét e 10 
napra költi az intézmény, ám a hihetet
lenül elszabadult gázsikkal már nem 
tudunk mit kezdeni. Csak példaként: 3 
évvel ezelőtt egy nem is a közvetlen él
bolyba tartozó, de azért jó nevű gitáro
sunk több mint egy órás élő koncertet 
adott 60 ezerért. Most még két társát

hozta volna (!) 600 ezerért. Nekünk a 
duplája állt rendelkezésre a 10 napra...

Azért bízom benne, akik rendszere
sen részt vettek a programokon, kelle
mes élményekkel is gazdagodtak. Nem

hiszem, hogy a Légierő big-band kon
certjére ne emlékeznénk szívesen, vagy a 
jurtában sütött lepény illata ne marad
na meg legalább a nyár végéig, a meg
nyílt két kiállítás ne nyújtott volna esz
tétikai felüdülést, s szeretném hinni, 
hogy tánc közben újabb szerelmek 
szövődtek a Városháza tér kissé visel
tes aszfaltján. Ha így volt, nekünk 
szervezőknek már megérte, és az égbe 
szökő tűzpuffancsok ugyan a rendez
vényt bezárták, ugyanakkor nekünk jel 
volt: lehet, hogy egy kicsit másképp, de 
már készüljünk a következőre, a 15. Al
mádi Napokra.

És akik nélkül nem jöhetett volna 
létre a rendezvény: CBA Polyák Center 
mint fő támogató, Suzuki Pászti Kft., 
Számfira István vállalkozó, Auróra 
2001. Kft., Balzer Hungária Kft., 
Tradeorg Nyomda, helyi horgászegyesü
let. Köszönet érte!

Gróf Tibor

Szentendrei Klári megnótáztatta a 

közönséget

VETERÁN MOTOROS TALÁLKOZÓ
Varga Gábor és 

Frindt Károly veterán 
motoros találkozót 
szervezett, ahol nem a 
motorosok, hanem a 
gépek értek meg 
matuzsálemi kort. Az 
ország különböző pont
jairól 50 motor érkezett 
a Városháza térre, és ki- 
ki visszaemlékezhetett 
gyerekkorára, nosztal

giázhatott kutatva emlékeiben, amikor még az itt kiállított magyar modellek 
is legfeljebb óhajként szerepelhettek az akkori “magas” életszínvonalon.

A csepergős idő sem vette el a kedvét a szépszámú magyar és külföldi 
érdeklődőnek, csattogtak a fényképezőgépek, a kíváncsi szemek minden 
apró részletet átkutattak. Külön kuriózumnak számított, amikor egy-egy 
motort beindítottak, no és a tiszteletkor is. Az Almádi Napok keretében 5 
kategóriában adtak át jutalomserleget a legjobbaknak.

Ez az esemény -  a veterán motorosok második találkozója - is bebizonyí
totta, hogy lehet és érdemes ilyen rendezvényeket szervezni, mert ha nincs jó 
idő, akkor nehezen tudnak nálunk programot találni az itt nyaralók. F.Gy.

A veteránmotorosok is részt vettek a programokon

Koós Réka partnerével világhírű musical részleteket adott elő

Fotók: Durst L.

A július 24-29. között 

megrendezett III. Kultúrális és 

Rögbi fesztiválra négy csapat 

érkezett. Sajnos a Dinamo 

Bucarest nem jött el és a 

szlovén válogatott is tar

talékosan tudott kiállni.

A végső helyezések:

1. Llanelley, Wels

2. Kolozsvár

3. Magyar Válogatott

4. Szlovénia

FGy

Llanelley csapata

A magyar válogatott

Kolozsváriak pihenőben „Hústorony”

Kolozsvári és magyar csapat „barátságban“



Mazsorettek és fúvósok találkozója
Július nyolcadika és tizenegyedike között zajlott az első balatonalmádi országos 

mazsorett és fúvószenekari találkozó. A négynapos fesztiválon városunk újonnan 
megalakult mazsorett csoportja is bemutatkozott.

A találkozó három fúvószenekar és tíz település tizenegy mazsorett csoportjának 
gálanapi felvonulásával kezdődött, s négy mazsorett csoport és két fúvószenekar 
gazdagította további három napon át városunk kulturális életét. A közel 320 
résztvevő közül az ukrán határhoz közeli kisvárdaiak érkeztek a legmesszebbről. A 
felvonulók a piactértől a Baross Gábor utcán keresztül értek a Városháza térre, ahol 
a polgármester köszöntötte őket. Miután több száz színes léggömb emelkedett a ma
gasba, elkezdődtek a színpadi bemutatók, amelyek még másnap is tartottak. Az 
óvodáskorú kezdőktől a felnőtt korú versenytáncosokig a legkülönbözőbb felkészült
ségű mazsorettek mutatták meg egymásnak és a közönségnek, hogy mit tudnak. Ez 
a fesztivál nem megmérettetés, csupán szemle volt. A résztvevők tanulhattak 
egymástól új koreográfiákat, amelyeket egy-egy csoport esetében a szakmai vezető 
egyénisége határoz meg.

Az alkalomra városunknak is alakult mazsorett csoportja, hiszen a fesztivál nem 
lett volna igazi helybeli fellépők nélkül. A több mint egy tucat általános iskolás lány
nak csupán két hónapja volt a felkészülésre, ezért hetente átlagosan kétszer gyako
roltak oktatójukkal, Barna Anikóval a vörösberényi iskola tornacsarnokában. A cso
port tagjainak vadonatúj kék-fehér, flitteres fellépő ruhát is készíttettek csizmákkal 
együtt. Az ifjú mazsorettek nagy lelkesedésük eredményeképpen -  elfogultság nélkül
-  nagyon jól szerepeltek első nyilvános bemutatkozásuk alkalmával.

Az önkormányzat hagyományteremtő szándékkal rendezte meg ezt a találkozót. 
A jövő nyáron még előbbre kívánják hozni a fesztivál időpontját, hiszen ezzel is 
szeretnék megnyújtani az idegenforgalmi szezont. A rendezvénnyel a Balaton-parti 
kulturális kínálat is színesebbé válik, hiszen ilyen találkozóra a tó körül csak 
Hévízen volt eddig példa. A következő fesztiválon remélhetőleg sokkal többen vesznek 
majd részt, köztük külföldi fellépők is.

JÓPÉ

A város lakosai és vendégei körében sikert aratott találkozón vendégeink voltak:
Település -  Csoport ill. Fúvószenekar
Aba Sárvíz Művészeti Alapiskola Mango Mazsorett Csoport
Agostyán Agostyáni Mazsorett Csoport
Balatonalmádi Balatonalmádi Város Mazsorett csoportja
Balatonfüred Aranyhíd Mazsorett Csoport
Dunaföldvár LÖFAN Mazsorett Csoport Sellő Csoportja
Izsák Izsák Város Mazsorett Csoportja
Kisvárda Mistral Mazsorett Csoport
Kunszentmárton Kunszentmártoni Gyémánt Lányok Mazsorett Csoport 
Székesfehérvár Helyőrségi klub Kiwi Mazsorett Csoportja 
Székesfehérvár Dinamic Dance Mazsorett Sportklub Royal Mazsorett csoportja 
Veszprém Kék Gárdisták Mazsorett és Showtánc csoport
Balatonfüred Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara 
Kunszentmárton Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara 
Tiszavasvári Tiszavasvári Városi Fúvószenekar
Jó azoknak a településeknek, ahol lelkes szervezők, művészeti vezetők és szor

galmas, tehetséges fiatalok aktív művészeti tevékenységet folytatnak önmaguk és a 
nagyközönség örömére. Köszönetet mondunk részvételükért és színvonalas műso
raikért.

Régóta szerettük volna, hogy Almádiban is legyen egy ilyen csoport. 2 hónappal 
a találkozó előtt alakult a Balatonalmádi Mazsorett csoport. Művészeti vezetőjük, 
Barna Anikó értő, és szüleik lelkes támogatása mellett, kitartó gyakorlással értek 
el a Találkozó napjáig, ahol először léptek fel nagyközönség előtt.

Ábrahám Réka, Ábrahám Vanda, Bihari Brigitta, Frindt Viktória, Lisztes 
Mónika Éva, Nagy Eszter, Meiczinger Barbara, Németh Henriett, Németh Judit, 
Nyíró Zsófia, Simon Anikó Judit, Vallyon Dóra

Köszönjük nektek, lányok, s köszönjük a szülőknek is támogatásukat.
S bízunk benne, hogy szeptembertől sokkal több leány jön mazsorettet tanulni, 

s jövőre már kicsik és nagyok külön-külön is nagyobb repertoárral léphetnek fel a 
II. Balatonalmádi találkozón és máshol az országban, s később a környező orszá
gokban is.

Várjuk a 6-18 éves leányok jelent
kezését a Polgármesteri Hivatalban, a 
438-400-as telefonon.

Ezúton is megköszönjük Balaton
almádi lakosainak, vállalkozóinak, 
egyesületeinek, s minden más szerve
zetnek a Balatonalmádi I. Országos 
Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó 
megvalósulásához nyújtott támo
gatását, a megrendezésben való köz
reműködését, s azt, hogy ajándékaikkal 
is emelték a rendezvény színvonalát. Tá
mogatásuk nélkül ez a rendezvény nem 
valósulhatott volna meg. Segítségükre 
jövőre is számítunk. Silló Piroska 

Idegenforgalmi referensA Balatonalmádi Mazsorat csoport Fotó: Durst

Népművészet magas fokon
Az Országos Ifjúsági Népi 

Kézműves Pályázat alapgondolata 
több évvel ezelőtt Debrecenben szü
letett meg. A megyei kezdeményezés 
országos méretű pályázattá nőtt, és 
azt bizonyítja, hogy az ezredfordulón 
is megőrződnek mindazok az érté
kek, melyek egy nemzet sajátossága
it a hagyományos kézműves kultúrán 
keresztül jelenítik meg. A  IV. Orszá
gos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 
és kiállítás értékmentőit és őrzőit a 
10-25 éves korosztály képviseli. A 
kétévente meghirdetett pályázaton a 
kézműves szakiskolák, szakközépis
kolák, amatőr szakkörök fiataljainak 
munkáit két korosztályi kategóriában 
minősíti a zsűri: 10-15 éves és 15-25 
éves korosztály. A munkák minősége
-  kezdő fiatalokat meghazudtolóan -  
rendkívül színvonalas, akár érett 
művészek dicséretére is válhatna. A 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériumának támogatásával nemzeti 
alapprogramként létrehozott pályá
zatok anyagát nyolc helyszínen állít
ják ki. Balatonalmádi másodszor 
adott helyet a hímzés-, viselet-, csip
ke-, népi ékszer kategóriának.

A hímzés kategória magas szín
vonalú munkái feletti örömben üröm 
az, hogy a zsűri -  legnagyobb sajná
latára -  némely munkát a téma meg
választása és a tervező hibája miatt 
el kellett, hogy utasítson.

Nagy előrelépés történt a viselet 
kategóriában, itt kétféle stílusirány
zat képviseltette magát: a hagyomá
nyos eredeti, rekonstrukcióra 
törekvő és a hagyományokra épülő, 
de a mai viseleti követelményeknek 
is megfelelő forma.

A csipke kategória széles sávú 
sokféle technikájából -  varrt, cso
mózott, vert -  idén csak a vert csip
kék jelentek meg, igaz ezek nagyon 
szépen kidolgozottan.

Egyoldalú volt kicsit a kínálat né
pi ékszerből is, sok volt a „csak” vi
selethez kapcsolódó gyöngy, és hiá
nyoztak a nagy technikai igényessé
get kívánó alkotások: például a 
lószőr ékszer. A hangsúly kicsit az 
iparművészet felé tolódott a nép
művészet kárára.

- Ezen el kell gondolkodni -  
mondja Cz. Tóth Hajnalka népi ipar
művész, az országos pályázat regio

nális gondozója, aki úgy véli, újabb 
távlatokat kellene nyitni a népi kul
túra felhasználásában. - Az Almádi
ban megrendezett mostani tárlat a 
két évvel ezelőtti kiváló minőségű 
kiállításhoz képest is érzékelhető 
fejlődést mutatott, de azt sugallja, 
hogy a megőrzött hagyományok, az 
eredeti stílus mellett a mai kultúrá
ban is felhasználható irányzatnak is 
lehetőséget kéne adni, és talán több 
kategóriát meghirdetni.

Az almádi Padlásgaléria anyagá
nak díjazottjai a többi kategória- 
győztes munkával egyetemben a

debreceni nagykiállításon láthatóak 
újra. Itt tartják meg -  értékelési és to
vábbképzési jelleggel -  a háromna
pos „Vándorlegény” konferenciát is 
a pályázat lezárásaként.

Az Almádiban másodízben meg
rendezett kiállítást itteni szervezői 
szeretnék hagyománnyá tenni, és to
vábbi rendezvényekkel, előadá
sokkal, továbbképzésekkel, több na
pos szakmai programokkal színesí
teni.

Az ifjúságnak meghirdetett pá
lyázat kiállítási anyaga mellett a 
Padlásgaléria helyet adott a felnőtt 
népművészek kézműves bemutatói
nak is, amely a megyében élő alko
tók művészetének míves keresztmet
szetét, Veszprém megye élő nép
művészetét volt hivatott bemutatni.

A nagy gondossággal megrende
zett kettős-kiállítás fő szervezője : 
Cz. Tóth Hajnalka köszönetet mond 
mindazon intézményeknek, szerve
zeteknek és segítő egyéneknek, akik 
a színvonalas rendezvény létrehozá
sát támogatták. „Jó csapatmunka 
volt!” -  mondja.

Vecsey Kiss Mária



PROATHLON IRON TOUR
A Proathlon Iron Klub (profi triatlonosok klubja) különösen nehéz 

erőpróbát szervezett a magukat megmérettetni szándékozó sportemberek szá

mára július 27-30 között.

Négy nap alatt 8 km úszás, 480 km kerékpározás és maraton futás szere

pelt a programban.

A vetélkedés Budapesten kezdődött 27-én fél hatkor a Komjádi uszodá

ban 5 km úszással, majd kerékpározás következett Balatonalmádiig, július 

28-án kerékpározás a Balaton körül (200 km), 29-én 3 km úszás és maraton 

futás, 30-án kerékpározás Budapestre.

A versenyt a Balatonalmádiba házasodott Marcus Honhstädt, kitűnő sport

ember rendezte a kéttannyelvű gimnázium és a Herkules SE segítségével. A 

védnökséget dr. Kerényi László polgármesterünk vállalta.

A vetélkedőn 18 sportember vett részt különböző résztávok teljesítésével, 

és hárman az egész penzumot teljesítették.

Megérdemlik, hogy név szerint is meg megemlítsük őket:

Solymossy Henriette,

Szász Viktor,

Koplányi Adrienn

A verseny részvevőihez dr. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter az 

alábbi méltatást küldte:

Proathlon Iron Tour 2001.

Résztvevői és Szervezőbizottsága

részére

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Versenyzők és Nézők!

Sokunk kedvenc sportága a futás, az úszás, a kerékpározás. Nem kell hoz

zá más, mint megfelelő környezet, és nagy adag lelkesedés. Életkortól füg

getlen, bárki számára hozzáférhető eszközök ezek -  de csak olyan emberek 

számára, akik szívesen néznek szembe a kilométerekkel, amíg mások esetleg 

már -  vagy még -  mozgásmentes pihenésüket töltik.

Kihívásokkal és lemondásokkal járó, néha emberfeletti kitartást igénylő 

sport a triatlon. Aki azonban veszi a fáradságot, azt kárpótolja a sporttal el

ért jó közérzet, az orvos elismerő szavai egy-egy rutinvizsgálat során, és vé

gül, nem utolsósorban a versenyek alatt az út mentén álló lelkes nézők druk

kolása.

Nézőből, szurkolóból pedig bizonyára akad bőven, hiszen egy ilyen 

gyönyörű útvonalon megrendezett verseny rengeteg érdeklődőt vonz -  spor

tolókat és szurkolókat egyaránt.

„A legtöbb ember azért indul el egy futóversenyen, hogy lássa, ki a leg

gyorsabb. Én azonban azt akarom látni, ki a legbátrabb és a legkitartóbb.” 

Steve Prefontaine futólegenda szavai ezek, aki életével és pályafutásával sok 

ezer követőjének adott példát.

De kik azok a Prefontaine által emlegetett legbátrabbak?

Ők azok az emberek, akik a startpisztoly eldördülése után becsülettel tel

jesítik az előírt távot. Idő, helyezés nem számít -  nyugodtan nevezhetjük 

győzteseknek azokat az embereket, akik néhány kilométer erejéig képesek 

maguk mögött hagyni a szürke hétköznapokat, és próbára merik tenni tel

jesítőképességüket. Az országnak pedig mindig nagy szüksége van olyan em

berekre, akik elég bátrak ahhoz, hogy elérjék kitűzött céljukat -  nem csak a 

pályákon, hanem az élet minden területén.

Remélem, a Proathlon Iron Tour 2001. sportfesztivál tartalmas élményt 

nyújt a versenyzőknek, a nézők közül pedig újabb hódolókat toboroz ennek 

a valóban varázslatos sportnak.

Budapest, 2001. július 25.

dr. Deutsch Tamás 

ifjúsági és sportminiszter

F. Gy.

A résztvevők egy vidám csoportja

“ ... Csak jókedvéből is / Vitéz próbálni in d u l...”

Morzsák a diák sportkör életéből
Egymást követik az események tenisz 

sportcsoportunk életében. Hol a Megyei 
Tenisz Szövetség által rendezett korosz
tályos versenyeken, hol az általunk 
szervezett szabadidős tenisz eseménye
ken szerepeltek sportkörünk tagjai; s ha 
már ott voltak, akkor első, második és 
harmadik helyeket hódítottak el más 
klubok “bajnok-jelöltjei” elől.

Jó érzéssel olvashattuk a Napló 
sport-rovatában a megyei korosztályos 
verseny értékelését, melyben leírták: 
“Almádiban tovább folytatódik, míg a 
megye többi klubjában megkezdődött a 
színvonalas utánpótlás-nevelés.” 
Ugyan nincs pontosítva, de ismeretes, 
hogy Almádiban a folyamatos és töme
ges utánpótlás-nevelés diák sportkö
rünkre jellemző. Ezért büszkék va
gyunk, hogy élesztője voltunk a FELIS
MERÉSNEK: A folyamatos, tömeg
sportra épülő utánpótlás-nevelés a ver
senysport alapja.

A júliusban rendezett korosztályos 
egyéni és csapatversenynek van másik 
tanulsága is: kirándulások, táborok és 
a nyári munkavállalások miatt sok fia
tal nem tudott részt venni a megméret
tetésben. Főleg a 14-18 éves korosztály! 
A 12 évesek viszonylag nagy mezőnye is 
ezt bizonyítja. (Ők még nem dolgoz
nak.) Érdemes elgondolkodni egy alkal
masabb időpont megválasztásán.

Most pedig következzen a megyei 
korosztályos és az általunk ALMÁDI 
NAPOK keretén belül rendezett három 
szabadidős verseny győzteseinek és he
lyezettjeinek névsora.

Megyei korosztályos: Tárai Kristóf 
3. hely, Kiss Gergely - Hidegkéti Gábor 
páros 3. hely,

Serkédi E.(Trófea) Kiss Tibor DSK 
1. hely, Nagy Ottilia 2. hely,

Csizmadia Bernadett 2. hely, Hegyi 
Sarolta 1. hely.

Almádi napok 
Szabadidős verseny 
győztesi: Tárai Kristóf, Szapári 

Zsolt és Szénási Péterné

Végezetül felhívjuk a figyelmet az au
gusztus 10-12-ig megrendezésre kerülő 
országos versenyre, amit már évek óta Bí
ró János mesteredző emlékére rendezünk 
értékes díjazással. Hogy lehetőséget ad
junk versenyengedéllyel nem rendelkező 
fiataloknak is az emlékversenyen való in
dulásra, szabadidőversenyt is szerve
zünk. A versenyszámok kiírása a BJC 
hirdetőtábláján megtekinthetők.

Varga László 
DSK sportcsop. vez.



Herkules hírek
A Magyar Erőemelő Szövetség országos ranglistáján a Herkules gym 

versenyzői közül öten szerepelnek. Közülük a 60 kg-os kategóriában 29 
versenyző közt Drexler Gábor az 5. helyet foglalja el.

+++
A július 8-9-én rendezett Vértes Kupa országos rangsoroló tájfutó verse

nyen az alábbi helyezéseket érték el balatonalmádi sportolók:
F 12 kategória: Ifj. Tóth Károly 2. helyezett 
F 40 kategória: Tóth Károly 2. helyezett 
F 12 kategória: Tóth Krisztina 1. helyezett 
N 16 kategória: Felber Orsolya 1. helyezett 
N 21 kategória: Baumann Mária 1. helyezett 
N 21 kategória: Víghné Horváth Beáta 4. helyezett 
N 50 kategória: Felber Gyula 2. Helyezett

+++
A Bükk helységben Hollóstető és Bükkszentkereszt térségében rendezték 

meg július 10-15 között a nemzetközi Hungária Kupa négynapos versenyt, 
valamint a Junior Tájfutó Világbajnokságot.

Ezen a rendezvényen 26 országból 1800 fős mezőny vetélkedett. 
Versenyzőink közül Bikki Sándor az F 50 kategóriában legjobb magyar

ként bronzérmet szerzett!
Felber Orsolya N 16 kategóriában második legjobb magyarként négy nap 

összesített eredménye alapján az 5. helyet szerezte meg.
+++

A július 19-én rendezett Simon 
Lajos tájfutó emlékversenyen az 
alábbi eredményeket érték el bala
tonalmádi sportolók:

F 12 kategória: Ijf. Tóth Károly
2. helyezett 

N 10 kategória: Tóth Krisztina 2.
helyezett

F 40 kategória: Tóth Károly 2. 
helyezett

N 21 BR kategória: Tóth 
Károlyné 5. helyezett

N 21 C kategória: Csizmadiáné 
Szódái Annamária 3-4. helyezett 

F 14 kategória: Számfia Gergő
3. helyezett 

N 12 kategória: Csizmadia Ág
nes 2. helyezett

F 50 kategória: Bikki Sándor 5. 
helyezett

F 50 kategória: Felber Gyula 9. 
helyezett

+++
A budatavai sporttelepen augusztus 20-án SPORTNAPOT rendezünk az 

alábbi versenyszámokban: - kispályás labdarúgás
- tenisz
- asztalitenisz
- lengőteke
- terepfutás.

Kérjük a VÁROSI KISPÁLYÁS FOCIBAJNOKSÁGRA benevezett csa
patokat, hogy ezen a napon képviseltessék magukat a lebonyolítás rendjére 
vonatkozó megbeszélésen.

A versenyekre a helyszínen 9,30 óráig lehet jelentkezni, kezdési időpont: 
10 óra.

Felber Gyula 
sportszervező

Számfia Gergő a dobogó harmadik fokán

ESTI FÉLMARATONI
A Magyar Maraton Klub hagyományos esti félmaratoni versenyének a 

WELLNESS Hotel adott otthont.
A sportolók ezúttal új útvonalon futottak, igénybe véve a Káptalanfüredtől 

idén megépített kerékpárutat Alsóörsig és vissza, majd a tobruki furdulótól 
érkeztek meg a célba.

Balatonalmádiból 4 versenyző teljesítette a 21 km-es távot. Közülük 
Felber Orsolya a 18 év alatti lányok kategóriájában 2. helyezést ért el, Boros 
László pedig az 55 éven felüliek kategóriában kapott különdíjat.

Akik a távot teljesítették:
Felber Orsolya, Kun Zoltán, Boros László, Felber Gyula.

F. Gy.

TENISZHÍREK
A Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 játékosai számára ezen a nyáron is ren

geteg lehetőséget biztosít a versenyzésre. Utánpótlás versenyzőinknél nagy segítséget 
jelent a szülői támogatás, amit ezúton is köszönünk.

Versenyzőink ezeket a versenyzési alkalmakat kihasználva bizonyították, hogy 
Balatonalmádi meghatározó szerepet játszik a megyében és annak határain túl is.

Az egyéni versenyeken elért kimagasló eredményeket a tavaszi csapatbajnoki 
mérkőzések jó teljesítménye is előre vetítette:

A Keszthelyen megrendezett Helikon Kupán az Almádi játékosok „taroltak” ! Az 
F2 versenyt Hitter Csaba nyerte, az F3 versenyén ifj. Varga László lett az első 
Solymosi László előtt, a harmadik helyet pedig Szentpéteri Zoltán szerezte meg.

A Veszprém Megyei Tenisz Szövetség legtöbb versenyét a Balatonalmádi „Tennis 
Club“ 1925 pályáin rendezi meg, mert ide szívesen jön minden teniszező, és a bajnok
ságok létszáma évről évre gyarapszik. Az idei megyebajnokság döntőjét óriási csatában 
nyerte Szlotta Roland első számú versenyzőnk Hitter Csaba előtt. Párosban azonban 
bizonyítottak játékosaink! A Hitter Csaba -  Rajnai Csaba páros megyebajnok lett!

Ezt követően a Székesfehérváron rendezett másodosztályú Ikarus Kupát Hitter 
Csaba nyerte, megelőzve az ország minden tájáról érkező versenyzőket.

A Balatonalmádi „TENNIS CLUB“ 1925 a PSZ Országos Irodájával karöltve 
minden évben a tanévzárók után két héttel rendezi meg az Országos Pedagógus Te
niszbajnokságot. Ezen a nyáron 72 indulót regisztrálhattak a versenybírók. Akitűnő 
hangulatú versenyt az AURÓRA támogatta. Egyéniben Dudás Zsolt a 3. lett, páros
ban viszont a budaörsi Franke Lászlóval az oldalán megszerezte a bajnoki címet.

A Megyei Szövetség minden évben megrendezi az országos csapatbajnokságban 
szereplő csapatok kétfős csapatbajnokságát Prince kupa néven. Ezen a versenyen min
den országos csapatbajnokságban szereplő csapat indulhat a megyei első hely meg
szerzéséért. A Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 csapatát a Hitter Csaba és Rajnai 
Csaba kettős képviselte, és az eddigi eredményekhez híven megszerezték az első helyet.

Ugyanebben az időpontban Miskolcon rendezték meg a veterán vidékbajnokságot. 
Ezen a versenyen Dudás Zsolt képviselte a város színeit. A 35-40 éves kategóriában a 
tavalyi győzelmét megőrizve ismét az első helyen végzett. Közel ugyanilyen fegyvertény 
az , hogy a párosok versenyében a miskolci Feke Mihállyal az oldalán, a veterán vi
lágranglistán is előkelő helyen szereplő nyíregyházi párost utasították maguk mögé!

A versenyek sorozata ezzel közel sem ért véget. Felnőtt versenyzőink előtt állt a 
Dominek Zsolt Emlékverseny Balatonfűzfőn. Ezen a legmagasabb pontozású férfi 
másodosztályú teniszversenyen Hitter Csaba rangsora alapján a nyolcadik kieme
lést szerezte meg. A versenyen a NAPLÓ sportújságírója szerint is bombaformában 
játszó Hitter Csaba kitűnő játékkal „végigverve“ a mezőnyt, 40 pontot begyűjtve sze
rezte meg az első helyet. A rangos mezőny páros versenyén a Hitter Csaba -  Rajnai 
Csaba páros második lett.

Egy hét múlva Balatonalmádi pályái adtak otthont az Áfrány Mihály Emlék- 
versenynek, amit a szervezők hetedik alkalommal próbálnak a Balatonalmádi Na
pok keretei közé szorítani. Pedig a verseny színvonala magas, elismerésre méltó, és 
látogatásra, szurkolásra hívja a város lakóit és az itt nyaralókat. Köszönhetjük 
mindezt a verseny szervezésén túl azoknak a teniszezőknek, akik neveztek a verseny
re, és magasan képzett játékukkal óriási csatározással döntötték el az elő hely sor
sát. A döntőt Hitter Csaba és a győri Rózsa Gábor vívta. A közel húszfős szurkoló- 
tábor a két és fél órás mérkőzés után a hazaiak legjobbjának Hitter Csabának gra
tulálhatott! Ugyanezen a versenyen a párosok küzdelmében a Szlotta Roland -  Sza
bó Zoltán páros szerezte meg az első helyet a Dudás Zsolt - Hitter Csaba páros előtt.

Ez idő alatt az utánpótlás korú versenyzőink sem tétlenkedtek.
A megyei diákolimpián a Szapári Zsolt -  Zima Balázs alkotta csapatunk az első 

helyezett lett, ami egyenes utat biztosított az országos diákolimpián való részvételre. 
A Debrecenben megrendezett országos diákolimpián csapatunk az előkelő ötödik he
lyezést vívta ki!

A Megyei Szövetség a korosztályos megyebajnokságot is pályáinkon rendezte. A 
12 évesek között Szapári Zsolt lett az első, a döntőben Sárosi Krisztiánt győzte le. 
A 14 évesek kategóriájában Zima Balázzsal párosban szintén első helyezést értek el. 
Az ifik versenyének döntőjében is Balatonalmádi teniszezőnek szurkolhattunk. Saj
nos a Trófea játékosa Serkédi Erik jobbnak bizonyult Murgás Marcinál, így játé
kosunk a második helyet szerezte meg. A párosok versenyében is másodikok lettek 
Szász Bálinttal az oldalán.

Megrendezésre került a korosztályos megyei csapatbajnokság is, amit szintén a 
jó formában játszó csapatunk Szapári Zsolt és Zima Balázs nyert.

Martonvásáron rendeztek országos korosztályos versenyt, ahol a 14 éves kategó
riában Szapári Zsolt 3. helyezést szerzett, párosok viadalában Zima Balázzsal szin
tén a dobogó 3. fokára állhattak.

Mindezeken túl a napi teniszéletben örvendetes, hogy az edzéseinken, tanfolya
mainkon egyre többen jelennek meg és kapcsolódnak be a képzésbe. Jól bizonyítja 
ezt, hogy az OB-s csapat edzésein aktívan részt vesznek, keményen edzenek „vendég“ 
játékosok, akik hálásak az edzésért, a jó játékért és a baráti fogadásért.

Természetesen Clubunk továbbra is hívja a sportolni vágyó gyerekeket és felnőt
teket, akik bekapcsolódhatnak a tanfolyamokba, vagy egyéni oktatáson is rész ve
hetnek. Mindezzel, és a Klub életével kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak Dudás 
Zsolthoz, a 06-30-216-16-76 telefonszámon.

A pályák használatával kapcsolatosan kérem a teniszezni vágyókat, hogy a nyá
ri hónapokban is 1-2 nappal előre foglalják le a kívánt pályát a helyszínen Makai 
Szilárd gondnoknál, vagy hívják fel telefonon a 06-30-9755404-es számon. A ros
szabb idő beköszöntével érdemes az előbbi telefonszámot megjegyezni és szükség ese
tén érdeklődni a pályák állapota felöl.

Augusztus hónapban is gazdag versenyprogrammal várjuk a tenisz iránt érdek
lődőket.

A Váci Mihály Általános Iskola Tenisz DSK-ja rendezi meg az Öregpark pályáin a 
Bíró János Emlékversenyt. Ezt követi a hónap végén a Balatonalmádi „Tennis Club“ 
1925 rendezésében a ZOSO kupa, ami az idei eredményes nyári programot zárja.

Mindezt szeptemberben a csapatbajnoki mérkőzések követik, ahol figyelemmel 
kísérhetjük a Klub mind a négy csapatának szereplését.

Dudás Zsolt



ELKOVillamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása 

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ’ 9 9  K F T .
Ba r o s s  G. u .  19.

T E L ./F A X : 8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 , 3 0 / 2 7 7 - 4 4 8 2

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fűtés
szerelő 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!

HOTEL AURORA
Étlapunkról

egész nyáron fél áron 
választhat!

Minden este élőzene! 
Elektronikus CASINO (rulett, kártya...) 

Happy hour (esténként 18.00-tól 19.00-ig 
az ital is féláron)

Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 14. 
Telefon: 88/438-810, Fax: 88/438-811
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Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643 
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Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a hirdetés 
időtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel, írásban adják le 
az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Műanyag nyílászárók forgalmazása, szerelése. 
Bemutatóterem:

TERRA-MOTA Tüzép, Rákóczi u. 35. 

Kovácsoltvas kapuk, kerítések, korlátok 
gyártása, szerelése 

Hansági Endre, 8220 Balatonalmádi, 
Vöröshegyi u. 8.

Tel.: 88/431-745; 30/99-72-153

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

PÁSZTI AUTÓSZALON

Suzuki új személy- és kishaszon
gépjárművek forgalmazása, garanciális 
szervizelése, garanciaidőn túli javítása, 
műszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

SUZUKI
A mi autónk

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegő-, olaj és 
üzemanyagszűrők. Gates ékszíjak és vezérműszíjak.

Kenőanyagok: Castrol, Mobil olajak 

márkakereskedése. 

Futómű geometriai 

ellenőrzése 

Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás 

Autorobot 

technológiával. 

Minden 

személy és kishaszon 

járműtípust vállalunk. 

On-line szerviz bejelentkezés 

Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak 

Assistance szolgálat a nap 24 órájában.

Hitelközvetítés On-line hitel 

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Virtuális autópiac www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40.
Nyitva: 8.00-12.00,12.45-17.00 • Szo: 9.00-12.00

Tel: 88/426-985,429-788 Szerviz: 88/421-280 
www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

http://www.paszti-suzuki.hu/autopiac
http://www.paszti-suzuki.hu
mailto:info@paszti-suzuki.hu



