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Zsófia Gyermekszanatórium Almádiban
Visszaemlékezés egy levél kapcsán

Ma már keveseknek mond valamit a címbeli elnevezés, és még keve
sebbet tudunk arról, hogy miként funkcionált, milyen volt ott az élet, egy
általán kik nyaraltak benne. Az épület ünnepélyes felavatására, illetve 
megnyitására 1911 július 30-án került sor. Eredeti nagyságát későbbi 
bővítéssel érte el, ami természetesen nem egyezik a ma látható erősen le
pusztult épülethalmazzal. Történetéről az Új Almádi Újság egyik koráb
bi számában már jelent meg ismertetés.

Egy több mint 16 évvel ezelőtt kelt levélben írtak szolgáltatnak igen 
értékes információkat az épületben zajló életről, valamint az 1921-1924 
közötti évek Almádijának egy kis szeletéről. A forrás mindenképpen hi
teles, ami a tisztelt olvasó számára a levél tartalmából kiderül. A szöve
get változatlanul közöljük, csupán az értelemzavaró hibák, elsősorban 
ékezet hiányok kerültek kiigazításra. Íme a levél:

“Tisztelt Községi Tanács
én mint volt nyaraló gyermek a Zsófia Gyermek Szanatóriumban A l

mádiban töltöttem mint hadi árva 1921-22-23 és 24-ben mivel édesanyám  
mint tanult szakácsnő is ott volt és egy nővérem is mint takarító nő volt 
alkalmazva. Én mint már ismerős voltam Almádiban, szeretnék egy pár  
sorral az Óvári útról írni. Mindég május 28-án jö tt az első csoport akkor 
még csak 150 hely volt és ezek mind az Akkori Horti rendszernek a leg

szegényebb gyermekei
voltak, a volt Mária Valéria nyomortelepen lettek össze írva és ez 

mindég az Óvári bácsinak az intézménye volt úgy az Angyalföldi 
Tripolisz szegény gyermekei is az Ujpesti nyomortelep szegényei mind  
mind az Óvári bácsi gyermekei voltak. Ő atta a 100 liter tejet naponta

és minden héten 25 liter tejfölt és még sok más élelmiszert és még a 
Gyógyszert is ő  fizette amiért én jártam  az Öreghegyi állomásról Veszp
rémbe a Fekete Sas Gyógyszertárba. A Tejet és a Postát én hoztam egy 
kis pónilóval és kétrudas kiskocsival, és még az akkori Benkő vegyes
kereskedésből a kisebb dolgokat. Oda az Óvári bácsi be szokott m en
ni és a négy nyakas üvegekben tartott cukorkákat a kék parasztkötényé
be öntötte és így jö tt az ő  gyermekeihez és a nagy park udvarban oszto
gatta, sőt sokszor váratlanul jö tt és betoppant a konyhába és vett egy 
kanalat és kóstoló próbákat vett. Így én eltudnék napokig emlékezni és 
mesélni, hogy akkoriban mi volt Almádiban, 1971-ben 74-ben és 78- 
banvoltam utoljára Almádiban és amit mindég kerestem az Óvári utat, 
sajnos már nincs. Én ősz családommal a Magyar néninél laktunk a Dió
fa  utcában, ő  akkoriban tanítónő volt Almádiban és ott beszélgettünk a 
szép időkről és ott volt akkoriban egy vendég aki Tanácstag volt tőle hal
lottam, hogy semmiféle fe lírás vagy kép nincs a Tanácsházban. Én 
megőriztem egy levelező lapot 1922-ből és itt küldök két nagyított képet 
és a film et is emléknek a volt Zsófia gyermekszanatóriumról. Tudom, 
hogy még sok/an/ az én koromban /lévők/ emlékeznek a Zsófia sapkás 
kifutójára, én most május 17-én leszek 75 éves és 1946 április 18-án 
lettünk kitelepítve.

mostani címem 
Scholl János 7156 Neuhütten 

Flieder Str. 2.
Baden-Würtenberg BRDK

Kelt 1985 ápr. hó 26-án”
Nézzük el a levélben előforduló hibákat hiszen küldője akkor már kö

zel 40 éve élt Németországban.

A levél a Honismereti Szakkörhöz került, és a küldött válaszban kö
szönetünk kifejezése mellett kértük, hogy “ha nem esik nehezére írja le, 
és küldje meg levélben további visszaemlékezéseit a Zsófia Gyermeksza
natóriumról, valamint az akkori Almádiról. Minden adat nagyon érdekes 
és fontos a község történetére vonatkozóan.”

Sajnos a levelünkre nem érkezett válasz.

Fentiek közlésének az ad aktualitást, hogy 90 évvel ezelőtt történt a 
Zsófia Gyermekszanatórium ünnepélyes felavatása, amit a korabeli 
veszprémi sajtó bőségesen ismertetett.

Schildmayer FerencRészlet a levélből

A küldött képeslap-fotó



M IL L E N IU M I M O R F O N D ÍR O Z Á S
Hivatalosan véget érhettek 

ugyan a millenniumi ünnepségek 
2001 augusztus 20-án - bár páran 
már korábban belefáradtak akár 
politikai pikantériából, akár szelle
mi szükölködésük folytán -, mégis 
szembesülnünk kell történelmünk
kel nap mint nap, mert nálunk még 
mindig igaz az a keletközép-euró
pai közhely, amely szerint a múlt 
előre megjósolhatatlan. Aki nem 
hiszi, olvassa el alaposabban az új
ságokat és szinte nem is kell válo
gatnia a színvonalasabb napi-, he
ti-, havi-, vagy bulvárlapok kö
zött: bóklássza át akármelyiket. 
Ha esetleg nem olyan újságolvasó 
típus lenne, akkor elég, ha elsétál 
a Közösségi Házba és megtekinti 
1101 év uralkodóit, államfőit és 
vezetőit egy most megnyílt kama
rakiállításon, amely nyitva lesz 
még jó pár napig.

Másfél évet kellett várni rá, 
mert a millennium tiszteletére ké
szült eredetileg, méghozzá egy 
győri pedagógus és kollégái jóvol
tából. Valamikor a gimnázium 
tanulói számára kínálták fel, de ön
zésnek éreztem volna, ha Kápta
lanfüredről vagy Vörösberényből 
oda kellett volna elzarándokolni, 
hogy megtekinthessék ifjabbak és 
tapasztaltabbak, iskolások és isko
lát végzettek, érdeklődők és okul
ni akarók. Jó helyen van ez a 
kamarakiállítás a Közösségi Ház
ban, a város közepén éppen most, 
amikor királyi város lettünk Szent 
István királyunk ereklye-darabká
jának végleges ideérkezése okán. 
Ez a kicsi, de felbecsülhetetlen 
értékű fragmentum, illetve parti
kula, egyben arra is emlékeztet, 
amit a néphagyomány és a történe
lemtudomány is egybehangzóan 
állít: környékünkön vívta döntő 
csatáját a királyunk Koppány ha
dai ellen, így akár a Várhegyről is 
kémlelhette a távolt. A Kelet-Bala
toni Kistérség helynevei Szent
királyszabadjától K irályszent
istvánig mind reá emlékeztetnek, 
akárcsak a megyeszékhely, Veszp
rém, amely a királynék városa a 
bajor Gizella ideérkezése óta. Ar
ról sem feledkezhetünk meg, hogy 
településünk is a veszprémvölgyi 
apácák birtoka volt fél évszázadig, 
hiszen monostoruk alapítólevelé
ben első helyen szerepelt 
Szárberény 48 halásszal és hat 
füsttel, azaz jobbágyportával.

Több mint ezer év uralkodói

szerepelnek ezen a kiállításon, 
amelynek valaki az Árpádtól - Ár
pádig címet adta, ámbár az Álmos
tól - Mádl Ferencig megnevezés 
helyénvalóbb. Álmos volt ugyanis 
az, aki a Kárpátokig elhozta ősein
ket, majd késői utódaikat Mádl Fe
renc köztársasági elnök képviseli 
itthon és a nagyvilágban.

Történész legyen a talpán, aki 
el tud igazodni már a legkorábbi 
vezérek és tisztségeik között, hi
szen a szakrális fejedelmi címet is 
hol a „Kende”, hol pedig a „Gyu
la” névben vélik megtalálni. Akkor 
pedig nem hagyható ki a névsorból 
Kurszán vagy Szabolcs, hogy 
Zoltáról, Fajszról illetve Taksony
ról el ne feledkezzünk. Géza vagy 
Geyza szerepe már nem kétséges, 
ámbár van olyan kutató, aki benne 
látja az első király személyét, aki a 
görögkeleti kereszténységet felvé
ve elsőnek viselte az István, azaz 
Rex Stephanus nevet. Nem vélet
lenül kapta fia, Vajk sem éppen ezt 
a nevet később...

Ha már a kezdeteknél ennyi a 
hipotézis, akkor ingoványos talaj
ra tévedhetünk, ezért aztán szorít
kozzunk csupán a későbbi elneve
zésekre, amelyek a közhittől 
eltérően nem szorítkoznak a király, 
kormányzó és elnök megnevezé
sekre. Több mint húsz szinonima 
van a magyarban legelső em be
rünkre, mert a király és a királynő 
mellett megjelenik az ellenkirály - 
gondoljunk csak II. Lászlóra és IV. 
Istvánra a 12. században, valamint 
a névleges királyra, mivel IV. Fer
dinánd ténylegesen nem ural
kodott. Volt aztán kalapos kirá
lyunk is, aki meg sem koronáztatta 
magát, meg olyan is akit négyszer 
is megkoronáztak, hogy elfogad
ják végre főhatalmát. Volt persze 
trónbitorló, utószülött meg el nem 
ismert király is, de több volt a fe
jedelem és vajda mint a guberná
tor, akik között vezérlő fejedelem 
is akadt. Kormányzó is több volt 
m int három, mert Hunyadi Já
nosra, Kossuth Lajosra és Horthy 
Miklósra mindenki emlékezik, de 
Szilágyi Mihály, Ludovico Gritti 
és Ampringen János Gáspár neve 
már nem mindenkinek ugrik be. A 
legutóbbi kormányzó után pedig 
lett „nemzetvezetőnk” - bár ne lett 
volna -, majd köztársasági elnök, 
államelnök, népköztársasági elnök 
és elnöki tanács elnöke. Meg ne fe
ledkezzünk Vorosilov marsallról,

aki a „nemzetvezető” eltűnése és 
a köztársasági elnök kinevezése 
között volt a Szövetséges Ellen
őrző Bizottság magyarországi kép
viselője.

Amikor az uralkodóházainkat 
vesszük szemügyre, kevesen gon
dolnák, hogy tíz család nyolcvan 
uralkodót adott. Amennyire ismert 
az Árpád Ház a maga 22 királyá
val, az Anjouk néggyel, vagy a 
Habsburgok tizenhárommal, 
annyira ismeretlen a Wittelsbach 
Ház és Premysl Ház, akik egy-egy 
uralkodót adtak a magyar trónra. 
Az is kevésbé ismert, hogy a Habs
burgok mellett volt egy Habsburg
- Lotharingiai Ház is, akik hat ural
kodóval szintén előkelő helyen áll
nak. Közülük való utolsó k irá
lyunk, IV. Károly, ezáltal fia Habs
burg Ottó is, akit sokan királyi fel
ségnek szólítanak még itt Balaton
almádiban is függetlenül attól, 
hogy már édesapja lemondott 
trónigényéről.

Az erdélyi vajdákat, gubernáto
rokat és fejedelmeket valahol kü
lön szokták tárgyalni, holott a ma
gyar történelem kiemelkedő alak
jai, akik tovább vitték a nemzeti 
királyság eszm éjét János Zsig
mondtól egészen II. Rákóczi Fe
renc fejedelemig. Volt aki guber
nátor is volt meg fejedelem  is, 
mint Bethlen István a XVII. szá
zadban, Báthory Zsigmond vajda 
volt majd kétszer fejedelem és II. 
Rákóczi György háromszor lett fe
jedelem. Három nemzetet és négy 
vallást vigyáztak majd 150 éven át, 
méltók tehát emlékezetünkre, bár 
Ghyczy János, Serédy Gáspár 
vagy Bánffy György kevesebbek 
által ismert.

Felvetődik persze a kérdés, 
hogy meg lehet-e írni a magyar 
nemzet történelm ét uralkodók 
élettörténetén keresztül. A tapinta
tos válasz csak annyi, hogy lehet
ni lehet, de nem érdemes, mert a 
nemzet több mint ők. Kis ország
ban általában nagyobb szerephez 
jutnak az uralkodók, akik között 
ugyanúgy voltak „tiszták, hősök, 
szentek” (hogy a régi magyar him
nusz sorait idézzük), mint átlagos, 
buta sőt gonosz emberek is. Ezál
tal személyes tulajdonságaik kiha
tása nagyon is felmérhető az or
szágra, a népre és annak 
jövendőjére nézve. Valahogy így 
kellene végigsétálni ezen a kiállí
táson is, elidőzgetni az ismert vagy

kevésbé ismert képmások előtt és 
olykor mélyen a szemükbe nézni. 

Az angolok - akiknek pedig a leg

hosszabb és folyamatos tapaszta

latszerzési lehetőségük volt a ki

rályságot illetően - használnak egy 

kifejezést „Even a cat may look at 

a king”, amely magyarul annyit 
tesz, hogy még a legkisebbnek is 

megvannak a maga jogai. Mi ma

gyarok tegeztük királyainkat, akár
csak imádságainkban az Istent.

Az amerikaiak már mások, hi
szen tőlük származik az „Every 

man a king” kifejezés, azaz min

denki király. Ha jó l emlékszem, 

Long szenátor nyert ezzel a popu

lista (vagy demagóg?) jelszóval 

választást Louisianában a múlt 
században. Ha nem túl profán a 

hasonlat, a mai beszélt nyelvben 

felettébb elterjedt a „Király!” szó

val való nyugtázás, ha valami na

gyon tetszik ifjainknak, mintha el

feledték volna, hogy a márciusi if

jak még Petőfi ismert versét vették 

ajkukra:

”Akasszátok fel a királyokat!”
Az előbbiekben legfeljebb azo

kat a tényeket ismertettem, amit 

tudunk, vagy tudhatunk uralkodó

inkról, de külön cikket érdemelne, 

hogy mit tudtak az uralkodóink ró
lunk, azaz a mi településünkről. 

Szent István több mint valószínű, 

hogy tudott Szárberényről, Nagy 

Lajos király is, hiszen kedvenc va
dászterülete az itteni erdőkben volt 

és innen írta egyik oklevelét is. 

Bárm ilyen hihetetlen, de Mária 

Terézia is tudott rólunk, mivel a re

formátusok hozzá fordultak temp

lomuk visszaszerzése érdekében, 

akárcsak a katolikus hívek, és több 

levélváltás után a reform átusok 

nyertek.
Vajon kik jártak nálunk közü

lük? Ez a kérdés már alaposabb 

utánanézést érdemel, mint az is, 

hogy kikről neveztünk el utcákat 

és tereket. Ha megnézzük azt a ki

állítást, akkor feltétlenül vigyük el 

a gyerekeket is, mert ők majd el

mondják, hogy mit tanultak ural
kodóinkról. Mi hozzátesszük azt, 
amire még emlékszünk és elmor

fondírozgatunk azon, amit egyi

künk sem tudott...

Talán ezzel a céllal írtam le a 
fenti kis szellem i étvágyger

jesztőt.
Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 130. hónapról 
a Városházán
2001. augusztus

Nem szavaztam meg a piaci 

bérlakások építéséről szóló dön

tésünket, és nem írtam alá az ez

zel kapcsolatos dokumentumo

kat. Inkább kivettem egy nap 

szabadságot, jóllehet bent vol

tam, és dolgoztam. "Távol

létemben" így annak az alpol

gármesternek kellett aláírni, aki 

különben is egyetértett a dolog

gal. Ily módon is demonstráltam 

tehát az egyet nem értésemet. 

Jobb híján. A polgármestereknek 

ugyanis nincs elég jogosítványuk 

arra, hogy szerintük nyilvánva

lóan rossz döntéseket jó irányba 

fordítsanak. Építhettünk volna 

olcsó bérű garzonokat a fiatalja

inknak, építhettünk volna kisebb, 

biztonságos hajlékokat megfá

radt, idős polgárainknak, hason

lóan kedvező, 80 %-os állami tá

mogatással. Nem, és nem. Mi 

többségünkben megadtuk ma

gunkat egyetlen szempont, a gaz

dasági, erőszakos suly

kolásának. Tiszteletre méltó idős 

ember szinte sírva keresett meg, 

hogyan hozhattunk ilyen lel

ketlen döntést, mikor Ő például 

nagy házát adta volna cserébe 

egy kis lakrészért (elmondása 

szerint egyébként fiatalabb 

képviselő társamat is megkeres

te, aki gyakorlatilag kidobta). 

Más önkormányzatok sorra- 

rendre büszkén és boldogan je 

lentik, avatják, átadják a szociá

lis jellegű, olcsó bérű lakásokat. 

Eddig nem tudok példát arra, 

hogy egy önkormányzat a "házi

úr" szerepére kárhoztatta volna 

önmagát. Mi vagyunk az elsők. 

Gyéren lesznek követőink, ha 

egyáltalán lesznek.

Balatonalmádi-Öreghegy, 

2001. szeptember 1.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Balatonalmádi Város Önkor

mányzat Képviselő-testülete soron 
következő ülését augusztus 30-án 
tartotta a városháza kistermében. 
Napirend előtt felszólalt Kerekes 
Csaba képviselő, aki kifogásolta, 
hogy a polgármester nem írta alá a 
bérlakásállomány növelését meg
célzó Széchenyi Terves önkor
mányzati pályázatot, ezért Pandúr 
Ferenc alpolgármesternek kellett 
hitelesítenie a dokumentumot.

A napirendek ezúttal is a leg
utóbbi ülés óta történt legfonto
sabb eseményekről szóló polgár- 
mesteri tájékoztatóval kezdődtek, 
majd a bizottságok munkájáról 
szóló írásbeli beszámolókat fogad
ta el a testület. Grúber Sándor 
rendőrkapitány a szokásosnál rövi
debben számolt be az aktuális köz- 
biztonsági helyzetről. A kép
viselőknek elmondta, hogy újfajta 
kihívással szembesültek a bűn
üldözők a szezonban. A volt NDK 
területéről elszegényedett és de
viáns magatartású fiatalokból szer
vezett bűnözői csoportok érkeztek 
a Balaton-partra, amire továbbra is 
számítani kell. Miután a rendőr- 
kapitány megköszönte a figyel
met, a testület megismerte a július 
31-ig megjelent legfontosabb jog 
szabályokat, majd elfogadta az ön- 
kormányzati határozatok végre
hajtásáról szóló jelentést.

A polgármesteri hivatal aljegy
zői állására több pályázat is érke
zett, amelyek közül Szűcs Sándor 
jegyző -  a jogszabályoknak 
megfelelően -  egyet terjesztett a 
képviselő-testület elé. Dr. Dávid 
Gyula képviselő titkos szavazást 
kért, amelyet a testület többi tagja 
is elfogadott. Ez meghosszabbítot
ta a döntést, hiszen külön helyiség
ben, urnában kellett összegyűjteni 
a szavazatokat. A 12 jelenlévő tes
tületi tag mind szavazott, azonban 
az egyik cédulát üresen találta a 
szavazatszámláló bizottság, így ez 
érvénytelennek bizonyult. A 11 ér
vényes szavazatból a többség, 
szám szerint 7, nem adott bizalmat 
Kovács Piroskának, a hivatal 
osztályvezetőjének, főtanácsadó
jának.

Az önkormányzat első félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
(1 milliárd 103 millió forint bevé
tellel és 1 milliárd 406 ezer forint 
kiadással) vita nélkül fogadta el a 
testület. Az adatokból kitűnt, hogy az 
idénre tervezett bevételek 52%-a

már teljesült. Az idegenforgalom
ból származó bevételek a második 
félévben realizálódnak majd. A 
működési kiadások 46%-os teljesí
tést mutatnak, amely takarékos 
gazdálkodásra utal. Ezután a napi
rend után a polgármester egy kon
ferenciára távozott és csak az aktu
alitások tárgyalása közben érkezett 
vissza, így már részt vett az ülés
végi zárt tanácskozáson is. Addig 
Schildmayer Ferenc alpolgármes
ter vezette az ülést.

A hatályba lépett magasabb 
szintű jogszabályok és az alkalma
zás során szerzett tapasztalatok 
miatt sor került az állattartásról és 
az ebtartásról szóló rendelet fe
lülvizsgálatára, amely m ódosítá
sok szükségességét állapította 
meg. Az állattartásról szóló rende
let-tervezetet a testület visszaadta 
a hivatalnak további kidolgozásra, 
hiszen betarthatatlannak tűnő sza
bályokat is tartalm azott. A 
képviselők a városban megállapí
tott övezetek határaival sem értet
tek egyet, ezért előreláthatólag no
vemberben döntenek majd az új ál
lattartási szabályokról. Az Ide
genforgalmi, Környezetvédelmi és 
Sport Bizottság az ebtartásról szó
ló rendelet-tervezetből javasolta 
kihúzni azt a pontot, amely szerint 
szabálysértést követ el az, aki a ki
jelölt helyeken kívül póráz nélkül 
kutyát sétáltat. A bizottság ezenkí
vül meghatározhatatlannak vélte a 
“harapós kutya” fogalmát, ezért 
egy másik pontot is k i
hagyandónak ítélt meg. K ép
viselők közül többen az ebek fut
tatására meghatározott helyekkel 
nem értettek egyet. Végül a terve
zetet a javaslatok figyelembevéte
le nélkül, eredeti formában szavaz
ta meg a testület.

A vagyonrendelet mellékleté
nek módosítása után, amely egy 
611 m2 területű önkormányzati in
gatlant átsorolt a forgalomképes 
vagyontárgyak körébe, a testület 
határozatot hozott a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkor
mányzati ösztöndíjpályázathoz va
ló csatlakozásról. Ennek köszön
hetően az önkormányzat a kö 
vetkező évi költségvetésében 300 
ezer forintot különít el olyan almá
di fiatalok támogatására, akik fel
sőoktatási tanulmányokat folytat
nak vagy kezdenek 2002-ben, és 
szociális alapon rászorulnak a 
pénzbeli segítségre. Érvényes ön

kormányzati határozat alapján 16 

fős létszám alatt nem indítható ál

talános iskolai osztály. A Váci isko

lába ennél a minimumnál keve

sebb, csak 14 elsős iratkozott be 

ebben a tanévben. Ellenére ennek, 

a Humánpolitikai Bizottság kéré

sének eleget téve, a képviselők 

egyedi esetként engedélyezték az 

osztály fenntartását.

Az aktualitások között számos 

kevésbé közérdekű döntés mellett 

felhatalm azta a testület Boros 

László, dr. Jósa Elemér és Kerekes 

Csaba képviselőket, hogy tárgyal

janak a városban építendő vitorlás-  

és horgászkikötő létesítésével kap

csolatban a lehetséges befek

tetőkkel. Az építés terve egyelőre 

távlati és kidolgozatlan, hiszen 

még nem eldöntött, hogy hol és 

pontosan milyen kikötő létesüljön.

Az almádi képviselő-testület le

mondott a megyei önkormányzat 

tulajdonában lévő, 300 millió fo

rint értékű ingatlan (volt nevelőott

hon területe) elővásárlási jogáról, 

hiszen a városi önkormányzat pénz 

hiányában nem tudta volna megvá

sárolni a telket. Az ülés ezt 

követően zárt ajtók mögött folyt, 

amelyen szándéknyilatkozatot tett 

a testület az Észek-Kelet Balatoni 

Komplex Környezetvédelmi Prog

ramhoz való esetleges csatlakozás

ról. Ez a program a hulladékgaz

dálkodási ISPA pályázaton való 

részvételt biztosítja egy önkor

mányzatok által létrehozandó kon

zorcium révén. Sikeres pályázat 

esetén a környezetvédelmi beruhá

zás 90 %-át nyerhetné vissza az 

önkormányzati társulás az EU-s 

felzárkóztatási alapból. A 

következő napirendi pontban az 

önkormányzat és egy külső szak

mai befektető által esetlegesen lét

rehozandó kommunális cég társa

sági és szindikátusi szerződésével 

értett elvben egyet a testület. Az 

Almádi Kommunális Kht. felü 

gyelő bizottságát ezúttal sem sike

rült megválasztani, hiszen öt 

képviselő elhagyta az üléstermet, 

és ezzel határozatképtelenné vált a 

testület. A polgármester az ülést 

berekesztette. Szeptember végén 

nem szokványos testületi ülés kö

vetkezik, hiszen közmeghallgatás

ra kerül majd sor.

JÓPÉ



Rendőrségi hírek
A cikkírás időpontjában a szezon utolsó 

napjaiban vagyunk, s ez módot ad arra is, 
hogy néhány gondolattal - megelőzve egy 
hosszabb értékelést - visszautaljak az elmúlt 
időszakra. Tendenciájában folytatódott az, 
amiről az elmúlt lapszámban írtam. Neve
zetesen arról van szó, hogy a könnyelmű és 
sokszor nemtörődöm állampolgári maga
tartással nagyon komoly előnyt, és ezzel 
együtt lehetőséget is sikerült biztosítani a 
bűnözőknek. Az ismertté vált bűncselek
mények döntő többségénél megállapítható 
a fent említett két alap motívum. Több 
jellemzője is volt az elmúlt hónapnak, 
olyan, amelyek egyébként az egész nyárra 
jellemzőek voltak. Az egyik ilyet itt, mind
járt a cikk elején szeretném megosztani 
Önökkel. A rendőrkapitányság egész terü
letén, de a Balaton más körzeteiben - és ter
mészetesen Balatonalmádi városában is - 
több olyan bűncselekmény elkövetőt állí
tottunk bíróság elé, illetve indítottuk meg 
velük szemben a büntetőeljárást, akik Né
metország keleti tartományaiból érkeztek 
hozzánk. Sőt több olyan információval is 
rendelkezünk, amely azt bizonyítja, hogy 
egyes külföldi utazási irodák kifejezetten 
olyan rétegeket céloztak meg, akik hátrá
nyos helyzetűnek számítanak abban az or
szágban, mert vagy a szüleik, vagy ők ma
guk voltak már többször büntetve, deviáns 
magatartásúak, s a Magyarországon eltöl
tött időszak alatt “kitombolhatják” magu
kat. Ennek megfelelően aztán campingek, 
magánszálláshelyek látták a kárát annak, 
hogy a részeg, több esetben kábítószeres fi
atalok törtek-zúztak, illetve a közterületen 
okoztak riadalmat az emberekben. A 
jövőben azt hiszem erre is oda kell figyel
nünk. Nagy segítséget jelentett, hogy min
den Balaton-parti kapitányságon, így 
Balatonalmádiban is július és augusztus hó
napokban német rendőrkollégák segítették 
munkánkat, akik megjelenése a közte
rületen nagyon jó hatásfokú visszatartó erőt 
jelentett. Kivették a részüket a további eljá
rások lefolytatásában is.

Néhány konkrét bűncselekményfajtáról 
is a következőkben:

Augusztus hónapban a strandi lopások 
jelentették a legtöbb gondot. Különösen a 
Wesselényi strand jelentett fokozott kocká
zatot az oda látogatók számára. Toronyma
gasan a legtöbb bűncselekményt itt követ
ték el. A strand személyzete ugyan mindent 
megtett annak érdekében, hogy ne történ
hessen lopás, mégis a bevezetőben már idé
zett emberi könnyelműség nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy az erőfeszítéseik ered
ménytelenek maradjanak. A többezres 
fürdőzni vágyó ember között mindig 
akadt egy-két kárvallott, akik többnyire 
jelentős értékeket hagytak őrizetlenül rövi
debb, hosszabb időre. Külön sláger volt 
egyébként az idei évben a mobiltelefon. Tu
catnyit vittek el. Több gépkocsi feltörés is 
történt. Azonban ennél a bűncselekményfaj
tánál meg kell jegyezni, hogy egyetlen ko
csit sem törtek fel az őrzött parkolókban. 
Olyan kocsikat választottak ki az elkövetők, 
s törtek fel akár fényes nappal is, amelye
ket a tulajdonosaik félreeső helyeken állí
tottak le. Igaz a parkolási díjat ezzel megta
karították.

A betöréses lopások száma jóval keve
sebb volt - mindössze 8 esetet jelentettek be 
- ez a tendencia most már évről évre ked
vezően alakuló adatokat mutat. Természe
tesen itt is tetten érhető az a fajta könnyel
műség, amelyet most már másodszor emlí

tek meg e cikkben, hiszen nehezen elfogad
ható számomra, hogy vannak, akik 
nemtörődöm módon végignézik a szom
széd nyaraló feltörését, és nem tesznek sem
mit annak megakadályozása érdekében. Ez 
a fajta közömbösség már sokszor vissza
ütött. Nagy kár, hogy még mindig 
ilyenekről kell beszélnünk. Azt már mon
danom sem kell, hogy több esetben minden 
figyelmeztetés ellenére is egy sötétítőfüg
göny, vagy egy szúnyogháló védelmére 
volt bízva a nyaraló. Jóval kevesebb gépko
csit, mindössze kettőt vittek el augusztus 
hónapban Balatonalmádi területéről. Az au
gusztus elején elvitt gépkocsi, egy Audi A4- 
es elvitele is hasonló körülmények között 
történt, mint amiről a korábbi betörések 
esetében már szóltam. Adataink vannak ar
ra nézve, hogy a gépkocsi elvitelének voltak 
szemtanúi, akik azonban nem igazán 
törődtek a dologgal, s miután eljutottunk 
hozzájuk, sem voltak hajlandók érdemleges 
adatokkal segíteni a nyomozást. Az külön 
tanulmányt érdemelne, hogy a tulajdonos, 
aki konstatálta a lopás tényét reggel 6 óra
kor vajon mire várt délután 5 óráig. 
Feltehetően a jegyzőkönyv elkészítésére, hi
szen miután azt megkapta, szinte azonnal el 
is hagyta az országot.

Külön szeretnék szólni azokról a kollé
gákról, akik segítették az idei szezon 
rendőri feladatainak végrehajtását. A Ké
szenléti Rendőrségtől érkezettek, valamint 
a Rendőrtiszti Főiskola I. éves hallgatói, 
akik egy-egy hónapot töltöttek el a kapi
tányságunkon, nagy felelősséggel és na
gyon nagy lelkesedéssel teljesítették a meg
határozott feladatokat. Több pozitív tartal
mú állampolgári visszajelzést is kaptunk. 
Ezek a fiatalok általában gyalog teljesítet
tek szolgálatot. Így testközelbe kerülhettek 
az állampolgárokkal. Nagyon kedvező volt 
annak a visszhangja is, hogy közülük töb
ben - esetleg több idegen nyelven is - kom
munikációképesek voltak, s tudtak segítsé
get nyújtani, vagy felvilágosítást adni a 
hozzájuk fordulóknak.

Külön szeretném megköszönni a 
Polgárőr Egyesület tagjainak a munkáját, hi
szen csak velük együtt volt lehetséges az, 
hogy minden problémát kezelni tudtunk a 
szezon alatt, s meg tudtuk őrizni Bala
tonalmádi városának közrendjét, közbizton
ságát. Ezt a tényt azzal is alá tudom támasz
tani, hogy a szezon alatt nem történt erősza
kos, személy elleni bűncselekmény.

Végezetül engedjenek meg néhány gon
dolatot a közlekedéssel kapcsolatos jelen
ségekről. Bár a személyi sérüléses balesetek 
száma továbbra is csökken, nem mondható 
el ugyanez a különböző anyagi következ
ményekkel járó balesetekéről. Itt is az em
beri figyelmetlenség, sőt meg merem koc
káztatni, nem egyszer a felelőtlenség érhető 
tetten az okok vizsgálatánál. Csökkent a to
lerancia, a türelem, a közlekedőkben egyre 
nagyobb az indokolatlan feszültség, az inge
rültség, és nagyon sokszor az arrogancia. 
Azt hiszem abban is egyetértenek velem, 
hogy ez az elhúzódó kánikulai időjárással, a 
néha tényleg nehezen elviselhető közlekedé
si feltételekkel sem magyarázható.

Előttünk áll az ősz, a szüret és ezzel 
együtt várhatóan az ittas vezetések száma is 
emelkedni fog. Remélem mindannyiunk 
érdekében, hogy az utóbbi várakozásom 
nem válik valóra.

Balatonalmádi, 2001. augusztus 27.
Grúber Sándor r.alezr. 

rendőrkapitány

FIGYELŐ:
- Idén is lebonyolításra került az Almádi-strandátúszás és az egyre nép

szerűbb Öbölátúszás Balatonfüredtől Tihanyig.
- A 33. Grand Prix nemzetközi trapversennyel rendezték meg a fűzfői 

lőtér második 15 gépes olimpiai trappályájának avatását. A küzdőtér al
kalmas bármely nemzetközi verseny lebonyolítására.

- Négysávosra alakítják a 8-as főutat Veszprém és Székesfehérvár között,
és megépül a 8-ast az M7-essel összekötő út is -  írták alá azt a megálla
podást Zánkán, amely a 10 éven belül megépülő gyorsforgalmi utak elké
szültét célozza.

- Idén nyáron több különböző lövedékre, kézigránátra találtak a Bala
tonban, többek között az egyik almádi strandon is. A veszélyes tárgyak 
megtalálásához a tó vízének apadása is hozzásegített.

- Közzétették a 8. Dreher Maraton váltó eredménylistáját. A “férfi” csapa
tok kategóriájában (115-240 éves össz-életkor között) 543 váltó indult. Köz
tük az “Almádi” névvel versenyző Magyar Sára, Szakács Péter, László Bá
lint, Iványi Tamás, Turcsányi Péter, Iványi András összetételű váltó a 3 óra 
03 perc 34 másodperces idővel a 106., míg a Herkules SE két futójával kép
viselt “Bakony (Dre)Her” névvel versenyző Kaszás Szilvia, Felber Orsolya, 
Felber Gyula, Kaszásné Boa Ágnes, Kaszás Orsolya, Kaszás György 
összetételű váltó 3 óra 08 perc 20 másodperces idővel a 144. helyen végzett.

- Az almádi Wesselényi strandon került sor a “Strand szépe” nyilvános 
eredményhirdetésére. A fürdőruhás szép lányok legszebbike Bartus Anita 
lett.

- Megnyitották a nagyközönség előtt a megye első 32 kétszemélyes kocsi
ból álló téli-nyári bobpályáját Balatonfűzfőn, az uszoda tőszomszéd
ságában.

- Augusztus 20-ára átadásra került a Veszprém - Szentkirályszabadja a köz
ti kerékpárút. A folytatás a Vödörvölgyön át halad, és a tervek szerint a 
jövő év nyarára készül el.

- A hulladékgazdálkodásról tartott megbeszélést Veszprémben augusz
tus 28-án a Balaton Fejlesztési Tanács, a Megyei Közgyűlés és közel 
50 település polgármestere. A jelenlegi helyzet súlyossága nagyobb tér
ségi összefogást követel -  hangzott a sommás megállapítás.

Zsámbékon járt a balatonalmádi Római 
Katolikus Plébánia templomi kórusa

A Premontrei Női Kanonokrend Zsámbékon működő napköziotthonos álta
lános és szakközépiskolájában teljesít szolgálatot Gabi nővér (Bobkó Gabriel
la), aki egyik alapítója és éveken át vezetője volt a vörösberényi templomi kó
rusnak, és ma is sűrűn visszajár Berénybe. Az ő kezdeményezésére kapta a kó
rus Zsámbékról a meghívást, hogy énekével tegye ünnepélyesebbé Keresztelő 
Szent János templomának augusztus 11-ei esti miséjét. A kései időpont alkal
mat adott arra is, hogy a kórus Zsámbék felé utazva megnézze 
Nádasdladányban a részben már helyreállított szép Nádasdy-kastélyt, megcso
dálja Székesfehérváron Bory Jenő hűségének és kitartásának művészi termé
két, a Bory Várat, illetve a ma is méltóságot sugárzó zsámbéki Romtemplomot 
és a Lámpamúzeumot. A premontrei rend iskoláját és a gyakorlati oktatóterme
ket az iskola vezetője, dr. Juhász Ágnes nővér mutatta be, aki beszámolt a hát
rányos helyzetű gyermekek gondozásának örömeiről és nehézségeiről is. A 
hosszú és fárasztó nap ellenére a kórus -  amint azt video-felvétel is igazolja -  
összefogottan, fegyelmezetten énekelt, s méltó partnere volt Alföldi Noémi (a 
templom fiatal kántornője) kivételesen szép énekhangjának.

BS

Felhívás
Ebben a hónapban újraindulnak az immár két éve sikeresen működő “Bala

tonalmádi focisuli” edzései. Szeptember 12-én 16 órakor a szezonnyitó meg

beszélésre várjuk minden mozogni akaró és focizni szerető 6-12 éves fiú je

lentkezését a BSE sportpályáján -  lehetőleg szüleikkel együtt.

A Konzervatív Kör októberi 
eseményei:

Október 9-én 17.00 órakor Vastagh György ezredes emléktáblájának avatása 
a Szent Imre templom sírkertjében.
Október 25-én 17.00 órakor megemlékezés 1956-ról az almádi Közösségi 
Házban (együtt a Művészetbarátok Egyesületével).



Debrecenbe kirándult a 
Nyugdíjas Klub

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 3 napos kirándulást szervezett a Debreceni 
Virágkarneválra. A kiránduláson 55 fő vett részt, zömében klubtagok.

Odafele megálltunk Kecskeméten, a Hortobágyon megnéztük a híres Hídi
vásárt.

Debrecenben a virágkarnevál színes látványos forgataga, a csodálatos 
virágkocsik, különböző nemzetiségű néptánccsoportok, zászlóforgatók, ma
zsorettek bemutatói lenyűgözték a látogatókat. Igazi karneváli hangulat volt 
nem csak a sportcsarnokban, hanem a város főterén is.

Csodálatos a Nagytemplom, a felújított Kossuth tér, és ami még felejt
hetetlen a Déri Múzeumban a 3 eredeti Munkácsy festmény: Krisztus Pilátus 
előtt, Ecce Homo és a Golgota. Aki inkább a fürdést választotta, arra is volt 
lehetőség a nagyerdei strandon. Köszönet a szervezőknek, hogy részt vehet
tünk ezen a jó hangulatú kiránduláson. Jó erőt, egészséget kívánunk nekik, 
hogy gyönyörű kis országunk más területére is szervezzenek hasonló utazást, 
mely során megismerhetünk olyan városokat, nevezetességeket, ahova eddig 
nem sikerült eljutnunk. BF-né

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
2001. szeptemberi, október eleji 

programja
Szeptember 5-én Klub nap 

12-én Klub nap
19-én Képkiállítás megtekintése. Vörösberény a 

századelején.
26-án Zenés születésnapi ünnepség, vacsorával.

Október 3-án Klub nap
Kirándulási program összeállítása.

5-én Fürdő kirándulás SÁRVÁRRA.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS !

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetét fejezi ki minda
zoknak, akik a “Berényi búcsú” sikeréhez hozzájárultak.

A vezetőség nevében:
Boros Gyula 

elnök

Társastánc tanfolyam a 
Vörösberényi Kultúrházban

2001 szeptember 21-én (pénteken) Társastánc tanfolyam indul
18,00 órától kezdők

20,00 órától haladók részére.
A tanfolyam helyszíne: Vörösberényi Kultúrház 

Balatonalmádi-Vörösberény, Gábor Á.u.6.
A tanfolyam díja: 3.500,- Ft/fő 10 alkalomra. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
2001 szeptember 21-én 18,00 órától vagy a 

431-353-as telefonon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Gacza Roland Mester Ferenc
tánc- és illemtanár szervező

Hatodszor találkoztak a 
Berényiek

Ebben az évben Borsosberény adott otthont a Berényiek VI. Országos Ta

lálkozójának. Vörösberényt kis létszámú, de lelkes küldöttség képviselte 2001 

augusztus 19-én.

Bízom benne, hogy a következő találkozókon népesebb küldöttséggel tu
dunk részt venni.

Borsosberény 1018 lelket számláló község Rétság és Nagyoroszi között, 

Nógrád megyében a 2-es főközlekedési út mentén, a Börzsöny lábánál fek
szik. A szép környezet, a dombok, az erdők, hegyek és a kedves fogadtatás 
kárpótolt bennünket a hosszú utazásért.

Megérkezésünk után ünnepi szentmisén vettünk részt, majd megtekint

hettük a klultúrházban: Gömör Katalin, Kocsis István, Sipos Dávid és 

Vigyinszki Attila festők kiállítását. A templom előtti térről indult a hintó, 
amivel kocsikázni lehetett a faluban. A szentmise után orgona- és kórus- 

hangversenyben gyönyörködhetett a közönség, helyi fiatalok mutatták meg 

tehetségüket, tudásukat. Emlékezetes élményt nyújtottak. A koncert után ke
rült sor a Berényekből érkezett delegációk fogadására, ahol Varga László 
Polgármester Úr köszöntötte a résztvevőket. Ezen a fogadáson jelentette be 
Iharosberény küldöttsége a 2002. évi Berényiek Találkozójának rendezési 
szándékát. A javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.

Vörösberényt négyen képviseltük a fogadáson:
Shildmayer Ferenc, alpolgármester úr,
Polyák István, a Vörösberényi Polgári Kör elnöke,

Dér András, az I. Berényiek Találkozójának ötletgazdája és szervezője,

Mester Ferenc, az I. Berényiek Találkozójának ötletgazdája és szervezője.
Polyák István a Polgári Kör elnöke felvetette egy Vörösberényben felállí

tásra kerülő díszkút terveit. Egyik hozzászóló szerint nem egy Berényben egy 
díszkutat, hanem minden Berényben egy-egy díszkutat kellene felállítani. Po
lyák úr másik felvetése a szüreti felvonulásra vonatkozott. Szívesen látnánk 

csoportokat a Berényekből a szeptember 15-én megrendezésre kerülő szüreti 

felvonuláson. Több Berény jelezte részvételi szándékát ott a helyszínen.
Ebéd után került sor a község parkjában az új kenyér megszentelésére és 

megszegésére. Az ünnepség nagyon bensőséges és családias volt. Ez a han
gulat jellemezte az egész rendezvényt. A polgármester köszöntő szavai után 
a Berényiek bemutatkozása és a művészeti csoportok fellépése következett. 

Vörösberényt az immáron négy és fél éve működő, gyermek- és ifjúsági nép

tánccsoport képviselte. A csoport művészeti vezetője Szabó Sándor, a Kurá

zsi néptánc együttes táncosa. Köszönetet érdemel Végh Viktória, aki elkísér

te a csoportot és segített a tisztes helytállásban.
A bemutatkozások közben tudtuk meg a csákberényiektől, hogy tervezik 

a 2003-as találkozó megrendezését. Felmerült egy olyan igény is a beszélge

tések során, hogy egy kiadványt jelentessenek meg a Berényiek. Egy olyan 

kiadványt, amely egységesen mutatná be a “Berényeket”, a szó jelentését, ere
detét, a honfoglaló kabar törzs történetét. Erre vonatkozóan történtek ku
tatások, azonban szeretnénk kiszélesíteni a kutatásokat, és újabb informá
ciók birtokában megjelentetni egy közös kiadványt. A bemutatkozások után 

vette kezdetét a Berényiek bálja, ahol mi már sajnos nem vehettünk részt, 
hiszen hosszú volt az út hazáig. 19,00 óra után elindultunk 

Borsosberényből. Nehéz szívvel jöttünk el, hiszen olyan szívesen invitáltak 
bennünket a bálra. (Borsosberény girbe-gurba utcái olyan vendég-marasz
talóak).

Nagyon jó volt látni, érezni, mint ez a helyiekkel való beszélgetésből is 
kiderült: megmozdult a község. Mindenki, aki csak tudott ott volt, összefo
gott a falu, hogy meg tudják rendezni a találkozót. Ha “csak” ennyi hasz
na van is a találkozónak, már megérte, nyertünk valamit.

A borsosberényiek nagy lelkesedésről tettek tanúbizonyságot.

Úgy érzem kellemes élményekkel lett gazdagabb mindenki, aki velünk tar
tott. Úgy váltunk el egymástól Borsosberényben, hogy 2002-ben találkozunk 
Iharosberényben.

Így legyen!

Mester Ferenc 

szervező



Templomszentelés, nyár BÚC SÚ-ztatás, szüreti felvonulás
Évek óta nem volt búcsú 

Berényben. Mármint az egyházi ün
nep mellé hagyományosan 
szegődött, és egykor a falu életében 
jelentős és fontos ünnep, szórakozás.

A mutatványosok azért minden 
évben jelentkeztek, vagy megjelen
tek, de a helykijelöléssel egyre több 
gond volt. Lassan elmaradt minden, 
s úgy tűnt, megszűnik egy hagyo
mány. Amikor tavasszal a Társalgó 
Kör beszélgetésre hívta Almádi civil 
szervezeteit, felmerült a hagyomány 
újraélesztésének igénye.

Június végétől hetente összejöt
tünk a berényi olvasókörben megbe
szélni a teendőket, szétosztani a fel
adatokat. Szaporodtak az ötletek, 
összeállt a program, megtaláltuk az 
ideális helyszínt a Mandulásban, 
amit már csak rendbe kellett tenni. 
Időközben profi szervező is jelentke
zett Tari Tibor személyében, akinek 
képességére és rutinjára igencsak 
szükségünk volt. Egy sikeres ren
dezvényhez meglehetősen sok pénz
re van szükség, s a műsor szerep
lőinek is fizetni kell. Megbeszéltük 
tehát, miként próbálunk pénzt sze
rezni. Ez ígérkezett a legnehezebb 
feladatnak. Ahogy közeledett a bú
csú napja és gyűlt a pénz a jó szán
dékú támogatók jóvoltából az Almá
diért Közalapítvány számláján, úgy 
bíztunk egyre inkább a rendezvény 
sikerében.

Az utolsó napokban megkockáz
tattuk, hogy megrendeljük a tűzi

játékot is, annak ellenére, hogy még 
nem tudtuk, mennyi pénz lesz a 
költségekre.

A szervezők, rendezők és segítők 
tábora serényen dolgozott, és au
gusztus 5-én reggelre minden ké
szen állt.

A szentmise és a templomáldás 
előtt már a város apró mazsorettjei és 
Wolfsberg város fúvószenekara kö
szöntötte a közönséget. Déltől este 
nyolcig folyamatos, változatos 
műsor volt a színpadon. Körben ki
rakodóvásár, pecsenyesütő és borsá
tor várta a közönséget. Az elmarad
hatatlan körhinta és más vidámparki 
játék mellett lehetett lovagolni, 
íjászbemutatót nézni, s az apróságok

is jól szórakozhattak a bébi
pihenőben.

A szabadtéri programot szép és 
jól összeállított tűzijáték koronázta. 
Közben a Berényi Olvasókör összes 
termeiben megkezdődött a búcsúbál.

A szervezők ezúton is hálásan kö
szönik minden támogató és 
közreműködő segítségét, bízva ab
ban, hogy valamennyi látogató jól 
érezte magát az újjáéledt BERÉNYI 
BÚCSÚ-ban és remélve, hogy 
jövőre még jobb és kellemesebb ren
dezvényen találkozhatunk.

Almádi Társalgó Kör 
Vörösberényi Fábián József 

Kertbarát Kör 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub

Vörösberény apraja-nagyja és az 
idelátogatók nagy örömére szolgált, 
hogy az idén megrendezésre került a 
BÚCSÚ.

A rendezvény színvonalasra sike
rült, ez volt a túlnyomó többség vé
leménye. Csak remélni lehet, hogy 
ennek az egyházhoz kötődő, nagy 
hagyományokkal rendelkező ese
ménynek a lebonyolítását végleg fel
vállalja valamelyik civil szerve
ződés.

A Polgári Kör évente 5 nagysza
bású egész napos rendezvényt szer
vez évek óta, és egyszerűen nem tud 
fővédnökséget vállalni egy hatodik 
eseményen. Mellékszereplőkként 
azért a Polgári Kör részéről is hozzá
járultunk az idei BÚCSÚ szervezé
séhez és a lebonyolításhoz.

VEGYEN RÉSZT A SZÜRETI 
FELVONULÁSON SZEPTEMBER 
15-én 14 órától, kóstolja meg a boro
kat, ízlelje meg a gyümölcsöket, néz
ze meg a táncosokat, énekeljen ve
lünk, gyönyörködjön a lovakban, foga
tokban, vegyen részt a forgatagban.

Biztosítsa helyét a szüreti bálban!

Szeretettel várjuk minden polgár
társunkat, ismerőseikkel együtt!

Szentesi István 
A Vörösberényi Polgári Kör 

vezetőségi tagja

A Vörösberényi katolikus templom felújítás utáni újraszentelését követő első 
szentmise Fotó: Durst László

B e r é n y i  B ú c s ú
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Fotók: Boros



Nemzeti értékeink: 
népdal és magyar nóta

Augusztus elején rendezték meg Budapesten a Jákó Vera Nótaszínházban a magyar nóta napját
A mai világban egyre többet hallunk a nemzeti kisebbségekről, ezek 

jogairól, beolvadásukról, lázadásaikról. A nemzet egy közös kultúrát bíró, 

közös nyelvet beszélő emberek sokasága, akik nem feltétlenül élnek egy 

adott ország határain belül, hanem gyakran a világban szétszóródva. Kö

zös összetartó erejük a nyelv, mert Széchenyi óta rég tudott, hogy “nyel

vében él a nemzet”.

A nemzetnek azonban nem a nyelv az egyetlen összetartó ereje, nem

zeti kultúránk része a zene, a tánc, a népművészet is. A magyar nemzet 

máig megőrzött legősibb zenéje a népdal, mely a lexikonok szerint a nép 

ajkán kelt, és a nép által énekelt lírai költemény. Ezek szerzője és szö

vegírója általában ismeretlen, szövege és dallama szájról-szájra, apáról- 

anyáról, gyermekre öröklődő.

A magyar nemzet népdalkincse a világon talán a leggazdagabb. Kü

lönleges fel és leszálló ágú, szinte “érezhető” dallamaival és bánatos, 

keseregő, vidám vagy mulatós, esetleg tréfás szövegeivel egyedülálló a 

népek dalkultúrájában. Innen származnak az ismert mondások, hogy sír

va vígad a magyar, vagy a magyar ember mulat, ha jó  kedve van, de da

lol bánatában is. Nézzünk néhány példát:

Elmegyek, elmegyek hosszú útra megyek (bánatos)

Krasznahorka büszke vára (kesergő)

Kicsiny a hordócska, jó bor terem benne (vidám)

Ha bemegyek a becsali csárdába (mulatós)

Szeretném én látni, azt a csizmadiát (tréfás)

A népdalok száma több százra tehető. Ezek a nép ajkán kizárólag 

énekhangon, esetleg furulya, tárogató vagy citerakísérettel szólaltak 

meg. Az 1848-49-es szabadságharc, de főleg a kiegyezés után a XIX. szá

zad második felében és a XX. század első évtizedeiben ez igen népsz

erűvé vált, és neves zenekutatók: többek között Kodály Zoltán és Bartók 

Béla is megkezdték összegyűjtésüket.

Később többen akadtak, akik hasonló jellegű dalok írásával foglal

koztak, majd maguk vagy mások szöveget is írtak hozzá. Így keletkezett 

a “magyar nóta”, ami később az úgynevezett “népszínművek” dalbetét

jeként egyre népszerűbb lett. Ezeket főleg vonósokból és cimbalomból 

összetevődő zenekarok kísérték. Megszületett a “cigányzene kifejezés” 

is, mivel a zenészek többsége remek muzikális érzékkel megáldott cigány 

volt, és még ma is az. Ez a műfaj csakhamar elterjedt, és az egész vilá

gon ma is magyar különlegességnek számít. A zeneszerzők legtöbbje ma

ga is zenész (pl: Dankó Pista, de akad közöttük jogász, tanító, író, ország- 

gyűlési képviselő, sőt pap (pl: Szabolcska Mihály vagy katonatiszt is 

(pl. Frátos Lóránt).

A szövegírók között pedig olyan nevek is szerepelnek, mint: Arany Já

nos, Petőfi Sándor, Kisfaludy Sándor stb.)

A népdalok szövege gyakran tájegységekhez (pl: Hortobágy, Bakony, 

Balaton), vagy helységekhez kötődik, rendszerint onnan is származik.

A népdal és a magyar nóta közötti különbség lassan elmosódott, 

mindkettő népszerűvé vált, ahogy mondani szokás “egytestvérek” lettek, 

és a cigányzene kíséret közülük sokhoz remekül illett. Ezekhez járultak 

még a -  főleg az első világháború idején született -  katonanóták, me

lyek ma is a magyar dalkör elfogadott részei. Később sokan nem tartot

ták divatosnak a cigányzenét - ez ma is így van -  de mégis messze

menően egyetértek neves dalszakértőnk Sárosi Bálint kijelentésével, 

mely szerint “A cigányzenét szeretni nem kötelességünk, de szidni is 

csak úgy szidhatjuk, mint a sajátunkat”. Ma már együtt énekeljük társas

vagy baráti összejöveteleken neves szerzők pl. Zerkovitz Béla, Hubay 

Jenő dalait is: “Mi m uzsikus lelkek” vagy “Szeressük egym ást 

gyerekek...”

Dalszerzőink és szövegíróink annyira együtt éltek a dalokban, hogy a 

szöveg dallam nélkül szinte semmitmondó, a dallam szöveg nélkül csak 

érzelem, de a belső tartalom hiányával. A kettő együtt alkot egy igazi egé

szet, ami gyakran az elérzékenyülésig hat, vagy akár féktelen jókedvre 

hangol.

Észrevették ezt jó hangú énekeseink is, akik közül sokan megszeret

ték a műfajt, felkarolták, tehetségükkel népszerűsítették. A ma már saj

nos nem élők közül megemlítendő Cselényi József, Sárdi János, Jákó Ve

ra, Solti Károly stb. A ma élőket pedig mindenki jól ismeri aki szereti a 

magyar nótát, hisz szerencsére úgy a TV-ben, mint a rádióban még gyak

ran hallhatóak. Nem áll távol a nótaéneklés a komolyzene olyan 

képviselőitől sem, mint Kalmár Magda és Melis György operaénekesek, 

vagy a színész Bessenyei Ferenc. Ez is bizonyítéka annak, hogy ezt a 

műfajt nem lebecsülni, de támogatni kell.

Ezek után sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a több ezerre tehető, 

még jelenleg élő magyar nóta és napdal elég elhanyagolt terület. Ennek 

igén sok oka van, melyek társadalmi és lélektani jellegűek. Pedig a gond

viselés ezt a kimeríthetetlen dalkincset talán kárpótlásul adta a magyar

ságnak az átvészelt 1000 esztendő szenvedéseiért.

Dr. Károssy Csaba írja egyik nótáskönyvünk bevezetőjében: “Vannak 

időszakok, amikor társadalmi zűrzavar és létbizonytalanság miatt na

gyobb szükség van az egyéni bánatok és örömök önkifejeződésére. Ilyen 

időszakban élünk most is. Így fokozott mértékben szükségünk van az 

ősök által nótákban és dalokban rögzített életbölcseletre, a hangulati fel

oldódás érzéstelenítőként ható balzsamára.”

Felfedezték ezt már a dalt szerető emberek is, és sok helyen létrehoz

tak magyarnóta klubokat, ahol közösen énekelnek neves nótaénekesek 

közreműködésével. Észrevették ezt a zeneművészek és a kulturális ve

zetés is, amikor létrehozták a világon egyedülálló 100 tagú magyar ci

gányzenekart. Ez öregbíti hírnevünket a világban több más kisebb zene

karral együtt, melyeket neves prímások vezetnek. Zenetudásukkal neves 

hegedűművészeket is elbűvöltek már.

Fájdalom, de a technika fejlődése miatt ma már nem találkozunk nó

taszóra menetelő katonai vagy diák egységekkel, ritkán hallunk tábortűz 

mellett népdalt vagy nótát éneklő ifjúságot. A szüretelők és kirándulók 

között táskarádió bömböli a modem zenét a közös magyar dalok éneklé

se helyett. Egyszerűen elfelejtettünk énekelni vagy csak szégyelljük? 

Énektanításunkban is elsőbbséget élvezhetne a közös, felszabadult, szív

vel-lélekkel való dalolás a zenehallgatás és elmélet mellett.

Kérem, hogy tanuljuk meg becsülni és ápolni dalainkat. Énekeljünk 

minél többet baráti és társas összejöveteleken és minden adódó alkalom

mal! Nem kell szégyellni, mert ez az egyetemes magyar kultúra része. 

Ezeket a szép dalokat nekünk és a jövő nemzedékének kell megvédeni a 

pusztulástól mert ha igaz, hogy nyelvében él a nemzet, akkor az is igaz 

lehet, hogy dalaiban újjászületik.

Földes Jenő
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A h á n y  a l k o t á s ,  a n n y i  e g y é n i s é g

“Ami szép, az örökké kedves” -  
mondja Euripidész. Mert a szépség 
szeretete, keresése az ember termé
szetének veleszületett sajátja. Mind
ez szélesebb értelmezésben alap
igazságként is illik idei Balaton Tár
latunkra. A tartalmi rangjában foko
zatosan ívelő országos képző- 
művészeti seregszemle mindenkori

rendezője a Közösségi Ház. Balaton
almádi városa, mint korábban, nép
szerű otthonává vált a mind ismer
tebb, manapság teljességgel elismert 
művészi megmérettetésnek.

Tízéves múltra tekinthetünk a 
különböző képzőművészeti ágak 
művelőit fölvonultató kiállítás törté
netében. Annak idején azért született 
meg itt, a riviérán 1991-ben a rende
zés gondolata, mert a rendszerválto
zás nagy horderejű forgatagában 
gazdátlanná lett e kulturális ese
mény. Kezdetkor 34 alkotót köszönt
hettünk. Közülük 15-en ma is gazda
gítják jelenlétükkel a tisztes 
mezőnyt. Sok száz meghívott közül 
az idén szereplő 74-el együtt eled
dig, az egyre szigorúbb, nemegyszer 
pro és kontra vitákat gerjesztő lekto
rátusi zsűrizések szűrőjén átbocsá
tott közel 400 művész alkotását lát
hattuk a számos sikert megért Pad
lásgalériában.

Helyi érdekű szemléletet messze 
túlhaladó szándék vezette kezdettől 
a rendezőket. Az itt zajló, hagyomá
nyokra támasz
kodó művészeti 
élet, művészet
szervezés első 
lépéstől mind
máig tápláló ta
laja ennek a 
sokszínű, a szű
kebb pátriából 
és az ország tá
voli vidékeiről 
is jeles értéke
ket toborzó vo
nulatnak. Illesz
kedve egy igé
nyes, ha úgy 
tetszik európai

szellemiséghez. Nem könnyű meg
felelni az ilyen léptékű feladatnak. 
Az értéket nem lepi be az idő mohá
ja. Ha kell -  Berzsenyivel szólván, - 
koporsóból is kitör és eget kér!... 
Mindig volt mottója e szemlének. 
Ihlető főszereplőként természetesen 
maga a Balaton. Aztán a szellemi 
környezetvédelem. Idén a fény gon

dolatköre. A ki
állított munkák 
a tóról, a mági
kus tókörnyék
ről, és tág kite
kintéssel ma
gyar valósá
gunkról szól
nak. A világ 
képszerű meg
ragadásától a 
jelzés-, jelzés
szerű elvonat
koztatásig. El
szakadva a köz
napi jelentések
től. A téma és 

kifejezési formák sokféle, sokszínű 
változatában, a művészetet foglal
koztató kérdések legkülönbözőbb 
értelmezésében, tolmácsolásában. 
Vitathatatlan jobbító szándékkal.

Ahány műalkotás, annyi egyéni
ség! Tér és idő érzékeny mércéje va
lahány kitárulkozás. Nincs két egy
forma tett, hasonló megoldás, gon
dolatfutam, még azonos témahal
mazban sem. Mindig nagy kaland, 
midőn bejárhatjuk a természetben 
vagy a műtermekben fogant munkák 
kincsestárát, jelesül most ismét a 
Padlásgalériát. Szemlélődő figyelem 
kell a más-más minőséget, értéket 
közvetítő táblaképek, grafikák, fo
tók, szobrok, kerámiák bő együtte
séből ránk sugárzó hatás befogadá
sára.

A fény élettel tölti meg a minden
séget. Világunkat. Uralkodik az éle
tünkben. Káprázata, derűje és árnyé
ka a színek kimeríthetetlenségével 
van jelen, bennünk is. Ha a különfé
le anyagú és technikájú festmények, 
grafikák látványán időzünk, rádöb

benünk: a fényábrázolás nemcsak 
anyag, hanem szellem is! Érintés! 
Különböző festői törekvések táblái a 
falakon. Van közöttük néhány 
fényittas, avagy éppen eszköztelen
ségében sokat mondó mesterdarab. 
A kiváló, fogvatartó élményeket is 
ajándékozó fotóanyag több, mint 
amit a szem meglát. Vajon van-e 
még jövője az immár önnön techni
kai csúcsára emelkedett hagyomá
nyos fényképezésnek napjaink hihe
tetlen méretű technológiai fejlő
désében. Más-más anyagból formák, 
kisméretű szobrok, kerámiák tűnnek 
elénk. Akár kézbe vehető, mégis 
egyike-másika a térformálás igényét 
hordozza. Köztük néhány olyan re
meklés, amely megmunkálásában az 
ősi mesterségek örök becsét idézi.

Érdemes fölütni a vendégköny
vet, s megszívlelni a látogatók véle
ményét. Bejegyzéseikből kihámoz
ható, hogy csakis a jó mű éli túl az 
múló időt. Tehát a művésznek már 
előre bele kell látnia a tűnő pillanat
ba sűrítendő lényeget, igazságot. Ez 
a maradandóság titka. Az igazi 
művészet tükrözi múltunkat, ősein
ket, önmagunkat. Kút, melyből jele
ket, képeket, - jelképeket emel fö
lénk. Mítoszt teremt, szimbólumo
kat alkot. Nemesít.

Szépséges balatoni tájékunk lá
tásra, érzéseink megfogalmazására 
és kimondására késztet. Nos, erre 
kerestük a választ a rangos, színvo
nalbeli különbségeket is felölelő VI. 
Balatoni Tárlaton.

Díjazottak:
A Nemzeti Kultúrális Örökség 

Minisztériumának fődíja: Wagner 
János, festőművész

Veszprém Megye Önkormányza
tának díja: Krajcsovics Éva, fes
tőművész

Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának díja: Veszeli La
jos, festőművész

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának díja: L. Tóth Ju
dit, festőművész

Balatonalmádi Város Önkor
mányzatának díja: Balogh Ervin, 
festőművész

Siófok Város Önkormányzatának 
díja: Györgydeák György, képző
művész

Balatonboglár Város Önkor
mányzatának díja: Szőke György, 
festőművész

Keszthely Város Önkormányza
tának díja: Dore Nagy Aladár, fes
tőművész

OTP Bank Rt. díja: Balás Eszter, 
szobrászművész

Balatonfűzfő Város Önkormány
zatának külön díja: Vágfalvi Ottó, 
festőművész

Albrecht Sándor

A kiállítást megnyitotta: Várhegyi Attila politikai 
államtitkár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának díjazottja: 
Balogh Ervin „Fény-víz-felhő“ című alkotása

R É G I Z E N É L É S E K

A nyár az évszakok rendjében ki
vételt képez, amely hónapjaival, sok
féle foglalatosságával a művészet
nek is jelentős helyet juttat, jelesül 
Balatonalmádiban -  egyebek mel
lett -  a régi (és néha újabb) zenének. 
Túl a tizedik éven, a vörösberényi re
formátus templomban ezidén is hat 
alkalommal “léptek pástra” a régi 
zene kutatói és művelői, bizonyítva, 
hogy van mit meríteni a néhány
százéves múlt európai zenéjéből.

Horváth Anikó csembalóművész 
inspirációja és szerkesztő-rendezői 
munkája nyomán július-augusz
tusban szokás szerint (milyen jó ezt 
kimondani!) ismét hangverseny al
kalmakat hirdettek a régi kamaraze
ne kedvelőinek. Hű és hasznos part
nerük ebben az önkormányzat és az 
Almádiért Közalapítvány volt.

Ezidén is bőven része volt az 
érdeklődőknek a “Korok, nemzetek, 
hagyományok” témakörében a rene
szánsz, de főképp a barokk művek és 
mesterek alkotásaiból, a művek 
összhangzásbeli (vertikális) és dalla
mi (horizontális) arculatával villant
va fel a többévszázados múltat. Egy- 
egy alkalommal megidézve az időben 
távolibbat is (Idvezlégy bódog szent 
István királ), vagy a közelmúltat (ro
mantikus darabok). Az indok vilá
gos: felmutatni az ezeréves Magyar- 
ország kultúráját - ha kell, s lehet - 
immár népdallá érett dallamokkal és 
hangszeres kíséretükkel. E kincs fel
fedezéséhez nem elég “csak zenész
nek” lenni, itt -  az egykori nyomot 
kutatva -  valósággal magát a zenét 
kell létrehozni: egybeszerkeszteni és 
meghangszerelni az adott dallamot, 
megalkotni a teljes palettát.

Ferencz Éva és Kobzos Kiss Ta
más kétszereplős koncertje mellett a 
szereplők javarésze -  a zene termé
szetének megfelelően -  több előadót 
követelt (Excanto, Ars Renata 
együttes, Corvina Consort), hiszen 
apparátusuk szélesebb hangzást kí
nált. Ugyanakkor megmaradt a ka
mara jelleg is, amit az “Ella család” 
és Balogh Ferenc képviselt. A 
Besetzung kívánalmainak megfele
lően Ella István orgonaszólójától 
(Bach Wohltemperiertes Klavier) 
Bodonyi Katalin énekkíséretén át az 
oboával (Ella Dávid) is gazdagított 
trióig érvényesült a zeneszerző mű- 
adta koncepciója.

Ezenközben, mintegy kiegészíté
sül helyet kapott a szomszéd katoli
kus templomban olyan alkalom is - 
Vígh Andrea hangversenye -, mely 
nem egy-egy stílus vagy korszak jel
legzetes műveinek “felmutatásá
val”, hanem egy egészen különleges, 
valójában alig ismert hangszer 
lehetőségeinek bemutatásával vál
tott ki szokásosnál is nagyobb si
kert. Az oltár előterébe helyezett te
kintélyes nagyságú és különleges 
szépségű hárfa már puszta jelenlété
vel előrevetítette a csodát, amelyet 
megszólalásával keltett.

Mindent egybevéve csak a köszö
net hangján szólhatunk a sorozat 
szervezőihez csakúgy, mint az 
előadóművészekhez, a tartalmas 
műélvezetért, bízva a program jövő 
évi folytatásában.

Szelényi Pál



Iskolaátadás Vörösberényben
Augusztus 20-a az idén nemcsak az új kenyér ünnepe volt Balatonal

mádi vörösberényi településrészén, hanem a rég várt iskolaépület avatá
sának napja is. A már 3 évvel ezelőtt elkészült épület egy új szárnnyal 
bővült, mely magába foglalja a felső tagozat modem szaktantermi rend
szerét.

Az ünnepség a katolikus templomban megáldott új kenyér átvonulá
sával kezdődött meg. Megható szertartás után Pintérné Barcza Zsuzsa 
igazgatóhelyettes által működtetett színjátszó szakkör tagjai mutatták be 
színvonalas irodalmi műsorukat. Janza Kata és Pintér Tibor messze szár
nyaló dalai tették a műsort még felemelőbbé. Dr Pálinkás József oktatá
si miniszter köszöntő beszéde után dr Kerényi László polgármester úr 
emlékeztetett mindnyájunkat az iskolaépítés göröngyös útjára. Majd át
nyújtotta a Balatonalmádi érdemérmet Brandeisz Elza tanárnőnek és 
Wéber János építésznek. Utánuk Tóth Attila igazgató úr megköszönte a 
diákság, a szülők és az iskola munkatársai nevében a korszerű, esztétikus 
iskolát. Megemlítette, hogy több évtizeden át kellett a 
Vörösberényieknek méltatlan körülmé
nyek között dolgozni, ezért is jelent 
nagy örömet ez a nap. Majd meg
köszönte a közreműködő orszá
gos szervek, a korábbi és jelenle
gi képviselők, a város vezetői, az 
építők és valamennyi résztvevő 
kedvező hozzáállását. A továbbiak
ban kifejezte azt a véleményét, hogy 
egész Balatonalmádinak dicsőségére vá
lik ez az impozáns létesítmény.

Felszólalt Csom ai Géza a 
Vörösberényi Iskoláért A lapít
vány kuratóriumának elnöke, aki 
szintén méltatta azt a kitartást és 
célirányos tudatos építő
munkát, melyet Kerényi Lász
ló tett az iskola megépíté
sének érdekében.

Ezután Szabó János 
katolikus plébános, Isó 
Zoltán evangélikus lelkész,
Steinbach József református 
tiszteletes megáldották az új 
épületet, Dr. Pálinkás József mi
niszter úr átvágta a nemzeti színű

szalagot, és a diáksereg, majd az őket követő érdeklődő szülők csodálko
zó szemekkel tették meg első lépéseiket az öt hónap alatt elkészült épü
letszárnyban.

Az önkormányzat vendégeként gulyáslevessel, pogácsával csillapít
hatták az érdeklődők éhüket, és finom itallal szomjukat. Ezen a forró au
gusztus 20-án mindnyájan örömteli szívvel tértünk haza, hiszen nagy
szerűbb dologgal nem is ünnepelhettük volna a millennium évében Ist
ván király államalapító és egyházszervező tevékenységét, mint egy új is
kola avatásával.

Rehák Gézáné

Almádiból -  FukuókábaAz idei úszó világbajnokságnak, 
melyet Japánban Fukuókában rendez
tek meg -  erről talán kevesen tudnak - 
Almádi résztvevője is volt. Nagy-Pál Le
vente 21 éves egyetemista, a 25 km-es 
hosszútáv úszásban indult, 25 résztvevő 
között a 19. helyet szerezte meg.

Miért vállalkozik valaki arra, hogy 
nyílt vízen kilométereket ússzon, kitéve 
magát a környezet, az időjárás kiszá
míthatatlan szeszélyeinek? Az út hos
szú és kanyargós. Levente is, mint a 
legtöbb almádi srác a Balatonban 
kezdte vízi életét, a budatavai strandon 
a nagymama védőszárnyai alatt. Aztán
-  már 7 évesen -  elkezdődtek a komoly 
edzések, versenyek, először Veszprém
ben, majd a fűzfői uszoda 50 m-es me
dencéjében. Kitartásának és szorgal
mának köszönhetően hozta is az ered
ményeket, bár az igazi cél a dobogó 
legfelső foka, csak nem akart közelebb 
kerülni. Egy ambíciókkal teli ifjú em
bernek a negyedik helyezések sorozata 
egy idő után már unalmasnak tűnik,

s ilyenkor nincs más hátra, mint ko
moly önvizsgálatot tartani. Megtette, s 
kiderült, hogy alkatának az 50 m-es 
medence nem felel meg, hiszen a rövid 
távon elengedhetetlen robbanékonyság 
nem erős oldala, inkább a folyamatos, 
hosszú ideig tartó terhelést viseli kön
nyebben. Aztán a véletlen is besegített 
a pályamódosításba, edzések nélkül 
nevezett be a különböző nyári, balato
ni versenyekre, és rendre sikerült is 
megnyernie valamennyit. Ezek után 
már egyszerű volt a döntés: továbbra is 
indul a medencében rendezett verse
nyeken az állóképesség megtartása mi
att, de a fő hangsúlyt a nyíltvízi 
hosszútávú úszásra helyezte át. A ta
pasztalt versenyzőből ismét újonc lett, 
egy teljesen más közegben kellett bizo
nyítania. Nemzetközi versenyeken leg
kevesebb 5 km, de nem ritka folyóvízen,
- mint pl. Argentínában -  a 60-80 km-

es táv. Itt már a tapasztalat játssza a 
legfőbb szerepet: rendre a 30-as korosz
tály viszi el az első helyezéseket. Nagy- 
Pál Levente szorgalmasan gyűjti a ta
pasztalatokat. Itthon már évek óta, 
nemzetközi porondon ez évben indult, 
először Egyiptomban, majd egyből a 
fukuókai “mélyvíz” következett, igaz 
nem kevés bonyodalom árán. Az Úszó- 
szövetség nem fizette ugyanis a költsé
geit, így a majd félmilliós összeget 
szponzorok segítségével gyűjtögette 
össze, amelyhez Almádi városa 150 
ezer, Kerekes Csaba és Bors Sándor 
képviselő urak 50, illetve 20 ezer forint
tal járultak hozzá. A verseny helyszíné
re utolsó pillanatban érkeztek meg, így 
fordulhatott elő, hogy 20 órás repülőút 
után este 11-kor került ágyba Levente, 
s hajnal 5 órakor már a starthelyen 
állt. A 25 km-es távot tengerben úszták 
le, rejtett hidegáramlatok között. A  19.

hely a körülményeket figyelembe véve 
igen jónak számít, fontos lépcsőfok a 
világkupa meghívásos, pénzdíjas ver
senyei felé tartó grádicson.

Persze egy 21 éves fiatalembernek 
nemcsak az úszás tölti ki az életét, 
“magánemberként” a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsész Karának 
III. éves szociológia-történelem szakos 
hallgatója. Sport és tanulás összehan
golása nem okoz problémát számára, 
bár a jövő évi versenynaptár komoly 
erőpróba elé állítja Leventét: augusz
tusban Berlinben Európa bajnoksá
got, majd novemberben Egyiptomban 
Világbajnokságot rendeznek, termé
szetesen az ő részvételével.

Szívesen beszámolunk majd az ak
kori eredményeiről, hiszen az ő sikerei 
egy picikét a miénk, almádiaké is.

N.F.



Búcsú a Millenniumi Évtől

A Templom és az Iskola volt a kö
zéppontja azoknak az eseményeknek, 
amelyekkel Balatonalmádi városa bú
csúzott a Millenniumi Évtől. Augusz
tusban már hírt adtunk a berényi ka
tolikus és az almádi református temp
lom megújulásáról, valamint a Szent 
Imre Plébániatemplom új, két
manuálos elektronikus orgonájáról. 
A Millenniumi Évet lezáró ünnepség- 
sorozat kiemelkedő művészeti esemé
nye volt ennek az új orgonának a be

mutató koncertje, amelyet Friedler 
Magdolna orgonaművész és Káplán 
György énekművész tartott augusztus
18-án. Zsúfolásig megtelt templom 
várta a művészeket, akik a szentmise 
után nagyszerű estével ajándékozták 
meg közönségüket.

Friedler Magdolna orgonaművész
Veszprém szüllötteként zenei ta

nulmányait szülővárosában kezdte, 
majd Pécsett folytatta, ahol is zongo
ratanárként diplomázott. Az orgoná
val, az orgonálással ezután került 
kapcsolatba Kreschka Károly révén, 
aki a veszprémi Regina Mundi temp
lom orgonistája. Sikeres felvételi után 
a budapesti Zeneakadémia orgona 
szakán mélyítette el tudását. Tanul
mányi évei alatt több rangos nemzet
közi mesterkurzuson vett részt, így a 
párizsi Notre-Dame orgonistájának, 
Oliver Labry-nak francia zene kurzu
sán és Jacques van Dortmessen 
régizene kurzusán. Kitüntetéses dip
lomáját tavaly júniusban vette át. Az 
elmúlt tanévben a Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskola egyházzene 
szakán, a Csermák Antal Zeneiskolá
ban, valamint a budapesti II. kerüle

ti Járdányi Pál Zeneiskolában taní
tott orgonát és zongorát. A tanítás 
mellett rendszeresen ad orgonahang
versenyeket az egész országban. Az 
idei tanévtől a budapesti Zeneakadé
mia doktorképző iskoláját végzi.

Friedler Magdolna a balatoni 
nyár esti hangulatához válogatta da
rabjait, kerülte a komor, súlyos, drá
mai hangzású műveket. Választását 
hálásan fogadta a hallgatóság, és 
szinte minden darabját vastapssal ho
norálta. Örömteli, virtuóz játékából 
az is kitetszett, hogy nem csupán a kö
zönség kedvére, hanem saját szíve sze
rint is válogatott. A francia Guilain 
II. szvitjének előadásával a középkori 
katedrálisok mise előtti ünnepélyes 
pillanatait idézte a művész a közönség 
elé, szinte láttatva a bevonuló főpapok 
hosszú sorát. A gondtalan, nyáresti 
hangulatot pedig Albinoni méltán 
népszerű Adagio-ja teremtette meg, 
míg a rákövetkező Saint-Saens Fan
táziát olyan könnyed eleganciával ját
szotta a kitűnő orgonista, amilyennel 
azt a zeneszerző megálmodta. A fel
hőtlen, idilli világot Dubois Pásztor
dallamai jelentették, majd Gigout kel
lemes Scherzo-ja után az org
onaművész Pikéthy Tibor 70 évvel

ezelőtt komponált Himnusz improvi
zációjával varázsolta vissza az ünne
pélyes hangulatot a templom falai kö
zé. A veszprémi Friedler Magdolna 
koncertje amellett, hogy bemutatta az 
új orgona hangzásvilágának szinte 
korlátlan lehetőségeit arról is meg
győzött bennünket, hogy az értékeket 
nem messze földön kell keresgélnünk, 
itt vannak azok a közelünkben, néha 
csupán karnyújtásnyi távolságra 
tőlünk.

Káplán György énekművész, Liszt 
Ferenc Zeneakadémia, 1975

Balatonalmádiban élte gyermek- és 
ifjúkora nyarait. Nyugdíjas szülei ma 
már itt töltik az év felét, s Almádiban 
találkozik nyáron a család. A nemrég 
elhúnyt Hedvig nővér (Szendrői Hed
vig) bíztatására indult el énekművészi 
pályája, amely Németországban, Stutt
gartban állapodott meg. 1983 óta a 
Stuttgarti Rádió Énekegyüttesében 
énekel, mint első tenor. A 28 szólistá
ból álló együttes régi egyházi-, illetve 
modern zeneműveket ad elő a világ 
nagy városaiban, Párizsban, London
ban, Bécsben stb. Évente 20 modern ze
nei darabból készítenek felvételt, mely

darabokat kifejezetten az együttesnek 
komponálják olyan szerzők, mint Lige
ti, Stockhausen, Zender stb. Kevés sza
bad idejében hárfatenor duojával vesz 
részt különböző fesztiválokon. Húsvét
kor, Karácsonykor mint evangélista 
koncertezik. A legnagyobb öröm szá
mára abban a templomban énekelni, 
ahol gyermekeskedett, ahol köszönetet 
mondhat Istennek szép hivatásáért, 
családjáért, s ahol művészetével tiszte
leghet szeretett Hedvig nővérke emléke 
előtt. Az új orgona avatására tartott 
koncertjét Neki, és Szüleinek ajánlotta 
fel, akik csak idehaza hallhatják élőben 
énekelni.

Káplán György különös szépségű 
tenorjában gyönyörködhettünk már 
az idén egy-egy berényi és almádi mi
sén, de nagyobb előadással csak az 
orgonabemutató estéjén ajándékozta 
meg a művész a közönséget. Először 
az Albinoni orgonadarab után csen
dült fel hangja Durante Mária-kö

nyörgésében, magával ragadva hall
gatóságát az olasz barokk csillogó vi
lágába. Az ugyancsak olasz 
Alessandro Stradella bűnbocsánatért 
és örök életért könyörgő imájával, 
majd Mascagni Parasztbecsületének 
Ave Maria-jával pedig olyan mély, 
bensőséges áhitatot teremtett, hogy a 
szűnni nem akaró tapsvihar csak pil
lanatok múlva merte megtörni a 
templomi csendet. A gyermek és ifjú
kora nyarait Balatonalmádiban töltő 
Káplán György ezen az estén szinte 
eggyé vált azzal a közeggel, amelyben 
egykor oly kedves napokat élt meg, s 
ahol most örömteli szívvel énekelt. A 
bemutató koncert hálás közönsége 
egyszerűen nem akart megválni a két 
művésztől, s többszöri ráadást követelt 
tőlük. A forró hangulatú este a terve
zett 50 perc helyett közel másfél óra 
után ért véget, kellő lelki felkészítést 
adva a közelgő ünnepnapokra.

A Millenniumi Kereszt és a 
Szent István ereklye

Amikor bizonyossá vált, hogy Balatonalmádi ad végleges otthont a Szent Jobb
ról levált kicsiny ereklye-darabnak, a helybeli civil szervezetek rögtön kérték a 
képviselő testület hozzájárulását Millenniumi Kereszt felállításához, hogy méltó
képpen fogadhassa a város szent királyunk ereklyéjét. A buszmegálló melletti -  ma 
még névtelen -  parkban adományként felállított kettős kereszt azt az apostoli ke
resztet jelképezi, melyet II. Szilveszter pápa küldött a térítő és egyházszervező Ist
vánnak. (A felső, kisebb keresztrúd azt a táblát jelenti, amelyet a Megfeszített feje 
föle szegeztek a felirattal: Názáreti Jézus, a zsidók királya.) Ez a kettős kereszt vált 
később első királyunk jelvényévé, és a királyi hatalom jelképévé. A Millenniumi Ke
reszt így arra emlékezteti az almádiakat, hogy a magyar állam megalapítása, és 
ezeréves történelme elválaszthatatlan a kereszténységtől, arra, hogy a magyarok 
számára Szent Istvánon keresztül vezet a legbiztosabb út a harmadik évezredbe.

Szabó Géza kanonok, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre 
hozta augusztus 19-én délután a Millenniumi Kereszthez ajándékként azt a ki
csiny ereklye-darabot, amely a legutóbbi vizsgálat során vált le a Szent Jobbról. 
A Plébános úr elmondta, hogy az almádiaknak a tavalyi Szent Jobb látogatás 
során mutatott buzgósága indította arra, hogy a levált kis ereklye-darabot mél
tó helyre, az itteni híveknek ajándékozza. A szertartás alatt felolvasták az erek
lye hitelességét igazoló okiratot, melyet dr. Paskai László bíboros hercegprímás 
látott el kézjegyével. A katolikus egyházközség hívei képviseletében Szabó János 
plébános köszönte meg, majd vette át a nemrég elkészült gyönyörű ereklyetartó
ba helyezett ereklyét. Városunk nevében dr. Kerényi László polgármester üdvö
zölte az ajándékot, hangsúlyozva dr. Pintér Sándor egykori plébánosunk érde
meit, aki évtizedekkel ezelőtt Balatonalmádiba menekítette Budapestről a Szent 
Jobb kápolna romjait, s azt eredeti szépségében itt újraépítette. Az ereklye átvé
tele után Nagy Károly kerületi esperes és Steinbach József református lelkipász
tor megáldották a Millenniumi Keresztet, majd a kezdeményező civil szervezetek 
képviselője tartott rövid be
szédet a kettős kereszt 
jelképéről. A szertartás után 
a hívek ünnepélyes körme
nettel vitték az ereklyét a 
Szent Imre plébániatemp
lomba, ahol dr. Márfi Gyu
la érsek, veszprémi püspök 
fogadta, s celebrálta tisztele
tére az ünnepi szentmisét. A 
szentbeszédet Gyűrű Géza 
kanonok tartotta, aki a 
szent istváni tanítás örök 
időszerűségét hangsúlyozta.
A szentmise után az ereklyét 
ünnepélyesen elhelyezték a 
Szent Jobb kápolnában, ál
landó őrzési helyén. Az ün
nepség a hívek számára a 
Plébánia kertjében tartott 
szeretetvendégséggel ért vé
get.

Bálint Sándor



A kertbarátkörök életéből
Kertbarátköreink néhány tagja erdélyi kirándulásuk alkalmával részt vett 

a Csíksomlyói búcsún.
Horváth József megismerkedett egy székely családdal, akik mutattak egy 

XX. század eleji képeslapot, melynek eredete ismeretlen. Ez nagyon megtet
szett neki, és hosszas könyörgésére a család kölcsönadta, csináltasson róla 
másolatot és az eredetit küldje vissza. Így került hozzám ez az érdekes és ér
tékes kép. A reprodukciót elvégeztem, és az eredeti képet egy másolattal 
együtt már vissza is küldtük a tulajdonosának.

A képen 11 ábra látható, minden ábra alatt egy kis tábla, amelyen 10 éves 
ciklusokban rövid szöveg van. Mivel nehéz elolvasni, leírom a szöveget. A 
sorrend a kép bal alsó sarkától kezdődik:

1. Mily boldog a csecsemő, semmiről sem tud még.
2. 10. év 10 évvel még nem tudja, mily nehéz az élet harca.
3. 20. év 20 éves korban a szerelem lakik már a szívében.
4. 30. év 30 évvel munkálkodik, családjáról gondoskodik.
5. 40. év 40 évvel vív sok csatát, aratja is a jutalmát.
6. 50. év 50 év az élet dele, elmúlott az élet fele.
7. 60. év 60 évvel őszül feje, lassan elhagyja ereje.
8. 70. év 70-nel már hófehér, míg az ember ideér.

9. 80. év 80-nal csak gondol vissza, sok öröm a fájdalomra.
10. 90. év 90-nel lefelé megyen, sírjába szép csendesen.
11. 100. év S, ha 100 évet is eléri, nyugalmát az ágyból kéri.

Amikor ez a képeslap a kezembe került azon gondolkodtam, vajon mi 

késztette az ismeretlen művészt e kép és szöveg alkotására. Nem tudom, csak 

sejtem. Bennem felmerült egypár gondolat, mely cím is lehetne.

A székely emberek nehéz élete 

Az ember élete a bölcsőtől a sírig.

Az ember tragédiája, képekkel illusztrálva.
Ki tudja merre, merre visz a végzet?

Befejezésül eljön a földi élet végső órája, amikor az embert szerettei elkí
sérik utolsó útjára. De az élet nem áll meg. Gyermekei és unokái szeretettel 
gondolnak megboldogult ősükre és folytatják - örök körforgás - a rájuk ha
gyott küzdelmes életet.

Durst László



Terv a bérlakásállomány 
növelésére

Balatonalmádiban utoljára 
1989-ben épültek új lakások 
Budataván. Ezt figyelembe 
véve, idén a város képviselő
testülete a Széchenyi Terv La
kásprogramjának pályázati ki
írását látván egy tizenhat laká
sos bérház építését határozta 
el. Ennek a Hadak útja és a 
Noszlopy utca sarkán lévő ön- 
kormányzati ingatlan adna he
lyet.

A lakástörvény életbe léptekor 
260 lakást értékesített az almádi ön- 
kormányzat. 1995-ben félszáz lakás 
volt városi tulajdonban, 2000-re ez a 
szám 31-re csökkent (ebből is tizen
kettő vegyes tulajdonú). Ezeknek az 
ingatlanoknak mindössze a 26 %-a 
mondható jó műszaki állapotúnak. 
Ezek a tények mind új bérlakások ki
alakításának szükségességét tá
masztják alá, amelyek megvalósítá
sához a központi költségvetésből 
jelentős vissza nem térítendő támo
gatást pályázhattak meg önkormány
zatok ez év első felében.

A Gazdasági Minisztérium a Szé
chenyi Terv Lakásprogramja kereté
ben önkormányzatok bérlakásál
lomány-növelésének támogatására 
pályázatot írt ki. Ezen belül négyfé
le jogcímen nyerhető támogatás: 
szociális elhelyezést biztosító laká
sok kialakítása, költségalapon meg
határozott lakbérű állomány építése, 
fiatalok háza vagy idősek háza léte
sítése. Balatonalmádi népességének 
és ingatlanállományának jellegéből 
adódóan az önkormányzat a második 
jogcímen pályázott, ugyanis ebben 
az esetben csak az épületek fenntar
tására, felújítására kellett kötelezett
séget vállalnia. Igaz, az állami támo
gatással épülő házat legalább 20 évig 
kellene üzemeltetnie és csak utána 
adhatná el. A nyugdíjasok házának 
létesítését azért nem találták elfo
gadhatónak a városi képviselők, 
mert olyan idősek költözhettek vol
na ebbe, akiknek nincs ingatlana, rá
adásul a polgármesteri hivatalnak a 
lakók étkeztetéséről és orvosi ellá
tásáról is gondoskodnia kellett vol
na. A fiatalok házánál kikötött felté
teleknek városunkban nagyon kevés

35 év alatti pár felel meg, és ennek 
építése esetén 40 m2 feletti lakásokat 
nem lehetett volna kialakítani. Szo
ciális elhelyezést sem lett volna cél
szerű nyújtani ezen az ingatlanon a 
környező kertes házak nyaraló jel
legéből adódóan.

Sikeres pályázat esetén tehát 
költségalapon meghatározott lak
bérű bérlakások épülnének. Ez az el
nevezés azt jelenti, hogy a lakbért 
úgy kell az önkormányzatnak meg
állapítania, hogy az üzemeltetési, 
fenntartási, felújítási költségeket fe
dezni lehessen belőle. Másik pályá
zati feltétel szerint az első évben a 
lakbérnek el kell majd érnie az adott 
lakásra eső beruházási költség 2 %- 
át. Összesen 16 lakás kerülne kiala
kításra, ebből kettő 35,5 m2, kettő 36 
m2, kettő 52,5 m2, nyolc 50,8 m2, 
kettő pedig 83,5 m2. A fele lakáshoz 
a mai kor követelményeinek meg
felelően garázs is épülne. Az MS- 
Műterem tervezőitől szolid, de hos
szú élettartamú, minőségi épület ter
vének elkészítését kérte az önkor
mányzat. A ház és környezetének ki
alakítása 300 millió forintba kerülne, 
amiből az önkormányzatnak mind
össze 20 %-ot, azaz 60 millió forin
tot kellene biztosítania. Erre fede
zetet nyújt a Hadak útjai ingatlan, 
amelyet 40 millióra becsült több 
ingatlanszakértő is, valamint a lakás
alapból erre a célra elkülönített kész
pénz.

A pályázat beadásának határideje 
július 31-e volt. Addig építészeti tanul
mánytervet, költségkalkulációt kellett 
készíteni. Továbbá a dokumentumok
hoz csatolni kellett az elvi építési en
gedély benyújtásának igazolását és az 
önkormányzat érvényes lakáskoncep
cióját. A pályázat befogadásáról szep
tember 29-ig, a döntésről pedig az év 
végéig értesíti majd a minisztérium az 
önkormányzatot. Innentől tehát már 
csak a szaktárcán múlik, hogy meg
épülhet-e az új lakóépület. Ha a város 
elnyeri a támogatást, akkor még hátra 
lesz az engedélyeztetési és közbeszer
zési eljárás, valamint a kivitelezés. 
Terv szerint 2003 februárjára teljesen 
elkészülnének az új almádi bérlaká
sok, és beköltözhetnének az első bér
lők.

Józsa Péter

Balatonalmádi 
településfejlesztési koncepciója

“ A várost nem kényszer teremti, hanem 

közvetlen szociális ösztön ... ez az ösztön 

csak akkor ébred fel, ha az ember a 

mindenkire egyaránt érvényes értékek 

rangsorát felismeri ... a város céltudatos 

szándékkal elgondolt életrend.”

Hamvas Béla: Öt géniusz

Határozzuk meg tehát mi, a város lakói, értékeinket, azok rangsorát, és ez

zel teremtsük meg városunk jellegét, életrendünket!

Komoly előzményekre támaszkodhat Balatonalmádi város, fejlesztési 

koncepciójának megfogalmazását illetően. Valójában minden, a városért 

felelősséget érző emberben meg is fogalmazódtak igen értékes gondolatok, 

de ezek összegzése, széleskörű elfogadtatása és jóváhagyása minden jó szán

dékú igyekezet ellenére nem történt meg a mai napig.

A jelenlegi jogi szabályozás - az 1997. évi LXXVIII. sz. Építési törvény, 

valamint a 2000. évi CXII. un. Balaton-törvény - kötelezettségén túl is ha

laszthatatlanul szükség van egy olyan településfejlesztési koncepcióra, mely 

adott időben rögzíti a település helyzetét, viszonyait, meghatározza a szüksé

ges intézkedéseket, azok irányát egy jól megfogalmazott jövőkép felé. Elen

gedhetetlenül fontos, hogy ez mindenki által elfogadható, folytatható és szá

monkérhető legyen.

A településfejlesztési koncepció településpolitikai dokumentum, melynek 

csak térbeli megfogalmazása műszaki kérdés, amely a településrendezési 

tervben ölt testet. Valójában egy olyan dokumentum, amely belátható 

időtávlatra minden egyes döntésénél megmutatja az igazodási pontot nem

csak az Önkormányzat döntéshozóinak, hanem a város lakóinak, vállalkozó

inak, megóvva Őket a relatív értékítéletektől.

A jövőkép kialakítása közmegegyezésen kell, hogy alapuljon, mert csak 

így képes a civil társadalomban a megvalósíthatóság érdekében felszabadíta

ni azt a szellemi energiát, szociális ösztönt, mely nélkül városról, városi 

életről nem beszélhetünk.

Kérjük, hogy Balatonalmádi kidolgozás alatt lévő településfejlesztési kon

cepciójához javaslataikat megtenni szíveskedjenek az alábbi kérdések meg

válaszolásával:

- Ön milyennek látja városunkat?

- Ön milyennek szeretné látni városunkat?

- Ön szerint mit kellene tenni ahhoz, hogy városunk olyan legyen, amilyen

nek látni szeretné?

Eddigi, igen értékes észrevételeiket, javaslataikat megismerve bízunk ab

ban, hogy ez a felkérés is továbbsegíti a városi léptékben való gondolkodást 

az egyén szintjén is, és elmélyíti azt a felelősségérzetet, mellyel a városunk, 

kisebb lakóközösségünk, egymás iránt mindnyájunknak vállalni kell.

Észrevételeiket, javaslataikat kérjük 2001 szeptember 30-ig szíveskedje

nek írásban eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához.

Személyes konzultációra időpont egyeztetés a 430-317-es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

Nők a Balatonért Egyesület 
(NABE) Hírek

Az Almádi Napokon gratulál
hattunk a “Szép, tiszta, virágos Al
mádiért” versenyünk díjazottjainak :
1. Károlyiné Szecsődi Zsuzsanna 
(Ferenczy K. u. 4.)
2. Németh Zoltán (Rákóczi u. 16.)
3. Dénes Béláné (Szabadságkilátó u. 41.) 

A közönségdíjat Dr. Joó Andrásné
(Dr.Óvári F. u. 31.) nyerte el.

Az idei nyertes kertek mindegyi
kén látszik, hogy gazdáik értő szere
tettel gondozzák azt egész évben.

Köszönjük Gróf Tibor igazgató
nak az első díjként felajánlott aján
dékkosarat!

Több, mint hatvanéves elképzelés 
vált valóra augusztus 24-én, amikor 
bemutattuk “A Balaton könyve” 
című kiadványunkat. A NABE tag
jai, mint anyák, nagymamák és pe
dagógusok szerettek volna a gyerme
kek kezébe adni egy olyan hiánypót
ló gyűjteményt, ami sokszínűen mu
tatja be a tó természeti kincseit, gaz
dasági értékeit, a hely szellemét, 
földrajzi jellegzetességeit, s felhívja

a figyelmet a környezet- és természet- 
védelem fontosságára is. Szeret
nénk, ha az almádi iskolákba is mi
nél hamarabb jutna a most elké
szült nyolcezer példányból.

A használt háztartási olajat to
vábbra is gyűjtjük! Az idén már több, 
mint 300 litert adtak le az Ottilia Ét
teremben, ahol minden 5 l használt 
olajért 1 l friss étolajat adunk.

Az “Ilyennek szeretném látni a Ba

latont a következő évezredben” című 
pályázat beadási határidejét meghos
szabbítottuk szeptember 30-ig.

A Nők a Balatonért Egyesület 
augusztusban bemutatkozott a 
Kapolcsi Napokon is.

A pályázaton nyert fűkaszánk fo
lyamatosan kölcsönözhető Boros 
Lászlónál. Telefon: 438-316, este.

Megdöbbenéssel láttuk, hogy 
szép, új padjaink közül egyet elloptak 
az Öregpark móló melletti sétányá
ról. A vandál kezek betonostól ránci
gálták ki a padot, mely mindnyájunk 
örömére szolgálhatott volna.



P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
A

Balatonalmádi Város Önkormány
zata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2002. évre ezennel ki
írja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Felsőoktatási hallgatók számára

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel ren
delkező hátrányos szociális helyzetű fel
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik állami felsőoktatási intézményben 
(kivéve a katonai és a rendészeti fel
sőoktatási intézményeket) illetve az Ok
tatási Minisztérium és az intézmények 
közötti megállapodás alapján nem álla
mi felsőoktatási intézményben folyó 
nappali tagozatos, államilag finanszí
rozott első alapképzésben, első 
kiegészítő alapképzésben, első szakirá
nyú továbbképzésben, vagy első akkredi
tált iskolai rendszerű felsőfokú szak
képzésben vesznek részt.

Figyelem
• A középiskolai akkreditált isko

larendszerű felsőfokú szakképzésben 
résztvevők nem részesülhetnek Bursa 
ösztöndíjban, mivel ők tanulói jogvi
szonyban vesznek részt a képzésben, így 
utánuk a képző intézmény tanulói nor
matívában és nem a Bursa Hungarica 
ösztöndíj intézményi forrásául szolgáló 
hallgatói normatívában részesül.

• Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
2001 szeptemberében tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ő 
esetükben, amennyiben 2002 nyarán 
befejezik tanulmányaikat, 10 hónap he
lyett csak egy félévre, azaz 5 hónapra fo
lyósítható a támogatás.

• Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat
nak be azok a hallgatók is, akiknek a 
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2001/2002. tanév II. fél
évére már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe.

• Amennyiben a pályázni kívánó hall
gatónak több felsőoktatási intézmény
ben hallgatói jogviszonya van, pályáza
tában feltétlenül csak azt az intéz
ményt/kart/szakot jelölje meg, ahol ál
lamilag finanszírozott nappali tago
zatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az 
ösztöndíj folyósításának alapfeltétele.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, az
az két egymást követő tanulmányi félév.

Az ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 

2001/2002. tanév II. féléve
Az ösztöndíj csak azokban a hóna

pokban kerül folyósításra, amelyekben 
a pályázó beiratkozott hallgatója a fel
sőoktatási intézménynek.

Balatonalmádi Város Önkormány
zata határozatban rendelkezhet a támo
gatás visszavonásáról abban az esetben, 
ha a támogatásban részesített az 
önkormányzat illetékességi területéről 
elköltözik. A határozat csak a meghoza
talát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a 
szociális rászorultság alapján, a pályá
zó tanulmányi eredményétől függetle
nül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-  
és TB járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít.

A pályázatot a Polgármesteri Hiva
talnál írásban, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyújtani. A pá
lyázat benyújtási határideje 2001 októ
ber 10.

A pályázók pályázatukat a polgár- 
mesteri hivatalban hozzáférhető pályá
zati űrlapon kötelesek benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
A Polgármesteri Hivatalban, továbbá 

az Interneten a http://www.bursa.hu 
cím alatt hozzáférhető, a felsőoktatási 
intézmény által kitöltendő Igazolás for
manyomtatvány, amelyen a felsőok
tatási intézmény igazolja, hogy a pályá
zó a fentiekben meghatározott képzéstí
pusok valamelyikében vesz részt.

A pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre eső havi jövedelmének összegét 
a vele egy háztartásban élők kereseti iga
zolásával kell igazolni. (A pályázat be
nyújtását megelőző 3 hónapról)

Minden a pályázó által fontosnak 
tartott körülményt igazolni kell. /pl. 
betegség, árvaság stb./

Megjegyzés
Az 1993.évi III. törvény 4.§(1) bekez

dése alapján jövedelemnek minősül “a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény
ben jövedelemként meghatározott va
gyoni érték (bevétel) munkavállalói já 
rulékkal, személyi jövedelemadóval, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
kal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, 
valamint a jövedelemadóról szóló tör
vényben elismert költségekkel csökken
tett része, függetlenül attól, hogy adó
mentesnek vagy adókötelesnek 
minősül.

Nem minősül jövedelemnek a teme
tési segély, az alkalmanként adott átme
neti segély, a lakásfenntartási támoga
tás, a rendkívüli gyermekvédelmi támo
gatás, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, az anya
sági támogatás, valamint -  a személyes 
gondoskodásért fizetendő személyi térí
tési díj megállapítása kivételével -  a sú
lyos mozgáskorlátozott személyek közle
kedési támogatása, a rokkantsági jára 
dék és a vakok személyi járadéka.”

A pályázat elbírálása során előnyt él
vez az a pályázó, aki:

• árva vagy félárva,
• családjában levő eltartottak száma 

három, vagy annál több,
• gyermeket nevel,
• egyedül neveli gyermekét,
•valamilyen betegségben szenved,

rokkant vagy a családban folyamatos el
látást igénylő beteg vagy rokkant van,

• eltartója/szülője munkanélküli, 
vagy öregségi nyugdíjban részesül,

• állandó lakhelyén kívüli intézmény
ben tanul,

• nem részesül kollégiumi ellátás
ban.

A pályázat eredménye nyilvános: a 
pályázó pályázata benyújtásával hozzá
járul a pályázat eredményének, illetőleg 
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja 
érdekében szükséges mértékben történő 
nyilvánosságra hozatalához.

A pályázó pályázata benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi jogviszonyáról a 
Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, 
illetve a helyi önkormányzatoknak tájé
koztatást nyújtson.

A döntés részletes indoklásáról az 
önkormányzat kizárólag magának a 
pályázónak ad felvilágosítást. A pályázó 
személyi igazolványa számának és eset
legesen egyéb személyes adatainak meg
adásával igazolja személyazonosságát.

A pályázati döntés ellen fellebbezés a 
támogatásban részesített ösztöndíjasok 
listájának nyilvánosságra hozatalától 
számított 8 napon belül nyújtható be a 
Polgármesteri Hivatalban.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
bővebb felvilágosítás kapható a 
http://www.bursa.hu Internet címen
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Balatonalmádi Város Önkormány
zata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2002. évre ezennel ki
írja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiataloknak

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel ren
delkező hátrányos szociális helyzetű fi
atalok (a 2001/2002. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
illetve felsőfokú diplomával nem ren
delkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek) je
lentkezhetnek, akik a 2002/2003. 
tanévtől kezdődően állami felsőoktatási 
intézményben, illetve az Oktatási Mi
nisztérium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján nem állami fel
sőoktatási intézményben folyó nappali 
tagozatos, államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő alapkép
zésben, első szakirányú továbbképzés
ben, vagy első akkreditált iskolai rend
szerű felsőfokú szakképzésben kíván
nak részt venni.

Figyelem

• A középiskolai akkreditált isko
larendszerű felsőfokú szakképzésben 
résztvevők nem részesülhetnek Bursa 
ösztöndíjban, mivel utánuk a képző in
tézmény tanulói normatívában és nem 
a Bursa Hungarica ösztöndíj intézmé
nyi forrásául szolgáló hallgatói norma
tívában részesül.

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi fél
év.

Az ösztöndíj újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 

2002/2003. tanév I. féléve
Az ösztöndíj csak azokban a hóna

pokban kerül folyósításra, amelyekben 
a pályázó beiratkozott hallgatója a fel
sőoktatási intézménynek.

A támogatott pályázók szociális rá
szorultságát az önkormányzat évente 
egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat 
két tanulmányi félévenként jogosult a 
megítélt ösztöndíj visszavonására, ha 
az ösztöndíjas szociális rászorultsága 
már nem áll fenn.

Balatonalmádi Város Önkormány
zata határozatban rendelkezhet a támo
gatás visszavonásáról abban az esetben, 
ha a támogatásban részesített az önkor
mányzat illetékességi területéről elköl
tözik. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatál
lyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a 
szociális rászorultság alapján, a pályá
zó tanulmányi eredményétől függetle
nül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-  
és TB járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít.

A pályázatot a polgármesteri hiva
talnál írásban, a pályázó által aláírva, 
egy példányban kell benyújtani. A pá
lyázat benyújtási határideje 2001 októ
ber 10.

A pályázók pályázatukat a polgár- 
mesteri hivatalban hozzáférhető pályá
zati űrlapon kötelesek benyújtani.

A  pályázat kötelező mellékletei:
A  Polgármesteri Hivatalban, továbbá 

az Interneten a http://www.bursa.hu 
cím alatt hozzáférhető, a felsőoktatási 
intézmény által kitöltendő Igazolás for
manyomtatvány, amelyen a felsőok
tatási intézmény igazolja, hogy a pályá
zó a fentiekben meghatározott képzéstí
pusok valamelyikében vesz részt.

A  pályázóval egy háztartásban élők 
egy főre eső havi jövedelmének összegét 
a vele egy háztartásban élők kereseti iga
zolásával kell igazolni. (A  pályázat be
nyújtását megelőző 3 hónapról)

Minden a pályázó által fontosnak 
tartott körülményt igazolni kell. 
/pl.betegség, árvaság stb./

Megjegyzés
Az 1993.évi III. törvény 4.§(1) bekez

dése alapján jövedelemnek minősül “a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény
ben jövedelemként meghatározott vagyo
ni érték (bevétel) munkavállalói járulék
kal, személyi jövedelemadóval, egészség- 
biztosítási és nyugdíjjárulékkal, ma
gán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint 
a jövedelemadóról szóló törvényben elis
mert költségekkel csökkentett része, füg 
getlenül attól, hogy adómentesnek vagy 
adókötelesnek minősül.

Nem minősül jövedelemnek a teme
tési segély, az alkalmanként adott átme
neti segély, a lakásfenntartási támoga
tás, a rendkívüli gyermekvédelmi támo
gatás, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, az anya
sági támogatás, valamint -  a személyes 
gondoskodásért fizetendő személyi térí
tési díj megállapítása kivételével -  a sú
lyos mozgáskorlátozott személyek közle
kedési támogatása, a rokkantsági jára 
dék és a vakok személyi járadéka. ”

A  pályázat elbírálása során előnyt él
vez az a pályázó, aki:

• árva vagy félárva,
• családjában levő eltartottak száma 

három, vagy annál több,
• gyermeket nevel,
• egyedül neveli gyermekét,
• valamilyen betegségben szenved, 

rokkant vagy a családban folyamatos el
látást igénylő beteg vagy rokkant van,

• eltartója/szülője munkanélküli, 
vagy öregségi nyugdíjban részesül,

• állandó lakhelyén kívüli intézmény
ben tanul,

• nem részesül kollégiumi ellátás
ban.

A  pályázat eredménye nyilvános: a 
pályázó pályázata benyújtásával hozzá
járul a pályázat eredményének, illetőleg 
a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja 
érdekében szükséges mértékben történő 
nyilvánosságra hozatalához.

A  pályázó pályázata benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási 
intézmény tanulmányi jogviszonyáról a 
Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, 
illetve a helyi önkormányzatoknak tájé
koztatást nyújtson.

A döntés részletes indoklásáról az ön- 
kormányzat kizárólag magának a pályá
zónak ad felvilágosítást. A  pályázó sze
mélyi igazolványa számának és esetlege
sen egyéb személyes adatainak megadá
sával igazolja személyazonosságát.

A pályázati döntés ellen fellebbezés a 
támogatásban részesített ösztöndíjasok 
listájának nyilvánosságra hozatalától 
számított 8 napon belül nyújtható be a 
Polgármesteri Hivatalban.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 
bővebb felvilágosítás kapható a 
http://www.bursa.hu Internet címen
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Idegenforgalmi adó?
Előrebocsátom kedves olvasóimnak, nem fenti adófajta szük

ségességéről stb. szeretném őket meggyőzni, csupán e fizetnivaló meg

nevezése, ami e sorok megírására késztetett.

A közelmúltban a rádió egyik műsorában panaszkodott egy miskolci 

lakos, hazánkfia imigyen; miért is vagyok én saját hazámban idegen, ha 

átlépem pl. a Dunát nyugatra és egy Balaton-parti helység szállodájában 

a szállásköltséggel együtt idegenforgalmi adó fizetésére köteleznek.

A panaszosnak részben igazat kell, hogy adjak, ugyanis a kötelezettség 

ilyen megnevezése elgondolkodtató. Különösen mostanában, amikor 

igencsak szívesen vesszük, hogy külföldi, nyugati vendégek mellett a 

hazai vendégek növekvő számának kell örülni. Tehát az idegenforgalmi 

adó elnevezés nem fedi a valóságot. Egyrészt nem kizárólag idegenek a 

kötelezettek, másrészt az adó szó is eléggé riasztó. Szinte keresi az ember 

a kibúvókat, a csökkentési lehetőséget.

Nem tudom, napjainkban ez az elnevezés felülről jött következmény- 

e, de akkor is szeretném javasolni a régi jó bevált elnevezéssel illetni e 

fontos kötelezettséget, amely már a háború előtti években is használatos 

volt. Úgy hívták, hogy üdülőhelyi díj, köznyelven kurtaxa. A díj, avagy 

járulék szó jobban érzékeltetné az illetékes fizetőkkel, hogy az összeg a 

település fejlesztését, köztisztaságát, közbiztonságát, strandok, járdák, 

utak, közvilágítás stb. hivatott biztosítani, építeni, avagy javítani. Tudni 

kell, hogy az így befolyt összeghez államunk kétszer annyit hozzáad a cél 

érdekében. Ennyi.

Majbó Gábor

H I R D E T M É N Y
Értesítem Balatonalmádi város Polgárait, hogy a KDT 

Környezetvédelmi Felügyelőség közzététeti a környezeti hatásvizsgá

latról szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. r. alapján a Balatonkenese- 

Balatonfűzfő vasútállomások közötti kőrakatú partvédőmű létesítéséről 
készített előzetes környezeti tannulmányt.

Tevékenység rövid leírása: Partvédőmű létesítése a vasúti alapépít
mények hullámveréstől és jégzajlástól való védelme érdekében.

Telepítés helye: Balatonkenese-Balatonfűzfő közötti vasútvonal 

41,6 km szelvényétől 42,75 km szelvényéig terjedő 1150 m hosszú sza

kaszán.

Az előzetes környezeti tanulmány megtekinthető:

- KDT KF Székesfehérvár,Hosszúsétatér 1.

- Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Műszaki oszt. fszt. 6. ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda: 8-15.

óra, péntek: 8-13.óra)

A dokumentációval kapcsolatos észrevételek 2001 szeptember 

30-ig írásban benyújthatók az Önkormányzat Jegyzőjénél 
(Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) vagy a 

KDT Környezetvédelmi Felügyelőségen (8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 1.).

Balatonalmádi, 2001. augusztus 30. 

dr. Szűcs Sándor jegyző

Asszonyok vallomásai 
az utókornak
Folytatódó asszonysorsok 
És folytatódó pályázat...

A Veszprémi Nők Kerekasztala 
Egyesület a 2000. évben nagy siker
rel végrehajtott millenniumi pá
lyázata eredményeképpen több, mint 
ezer oldalnyi Veszprém megyei 
asszonyok által írott történet, vers, 
novella várja az utókor érdeklődését 
az Eötvös Károly Megyei Könyv
tárban elhelyezett millenniumi 
ládában. A láda tartalmának váloga
tott írásaiból egy szép könyv jelent 
meg Mi visszük á t... címmel.

A millenniumi láda nincs lezárva 
és újabb írásokat vár. A Veszprémi 
Nők Kerekasztala Egyesület azt 
szeretné, hogyha a mai kort tükröző 
alkotások tovább gazdagítanák a láda 
tartalmát, ezért a nők évszázadának 
minden évében meghirdeti pályáza
tát, és felkéri a megye asszonyait, 
hogy írjanak a láda számára.

Az írás műfaja kötetlen, ter
jedelme max. 8 oldalnyi legyen. A 
témája kapcsolódjon a szülőföldhöz 
és az asszonysorshoz. Feltétel az, 
hogy az írás a korábbi elvárásoktól 
eltérően a jelenkort tükrözze.

A pályázat címe: “Asszonysors 
2001”

A pályázat beküldésének határ
ideje: 2001 december 31.

A pályázat elbírálásának határ
ideje: 2002 március 31.

Eredményhirdetés, díjkiosztás: 
2002 május vége

A beküldés címe: Veszprémi Nők 
Kerekasztala Egyesület

8200 Veszprém, Dózsa György u. 
2. sz.

A pályázat lehet névvel, vagy 
jeligével ellátva.

A pályázatok bekerülnek a mil
lenniumi ládába. Az egyesület zsűri
je által legjobbnak ítélt munkát 50 
ezer Ft pénzjutalommal díjazzuk, a 
második és harmadik helyezett 
tárgyjutalomban részesül és bekerül 
egy később megjelenő könyv írásai 
közé.

Szeretnénk, ha izgalmasnak ígér
kező új századunk eseményeit itt 
Veszprém megyében hiteles asszony
írások őriznék, részben a millenniu
mi ládában, részben újabb könyvek
ben. Részletes felvilágosítást a 88- 
411-976 vagy a 88-424-962 telefon
számon kaphatnak.

Szeretettel és tisztelettel várjuk 
amatőr asszonyíróink pályázatait.

a Veszprémi Nők Kerekasztala 
Egyesület Vezetősége nevében:

Huszár Józsefné Júlia és Kollár 
Lászlóné Irén

KÖZMEGHALLGATÁS
2001 szeptember 27-én (csütörtök) 16 órától a 

Városháza nagytermében 
KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK. 

Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár 

Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ  
NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉS!!!

Balatonalmádiban, a volt Nevelőotthon területére tervezett lakópark 

építése a város lakosságának összefogásával megakadályozható.

Ezért a balatonalmádi Idegenforgalmi Vállalkozók és Szobakiadók 

Egyesülete a témáról 2001 szeptember 20-án 17 órakor a balatonalmádi 

Közösségi Házban (Baross Gábor utca 22.) lakossági fórumot tart.

A rendezvényre meghívok minden balatonalmádi állandó lakost, nyaraló-  

és telektulajdonost.

Balatonalmádi, 2001. 08.30.

Mágori Erzsébet 

BIVSZE elnöknő 

MIÉP országgyűlési képviselőjelölt



Csak jókedvéből is / Vitéz próbálni indul...”

MORZSÁK A DIÁK SPORTKÖR ÉLETÉBŐL
Kiemelkedően sportszerű tenisszel -  harmadik alkalommal -  emlékezünk BÍRÓ JÁNOS mesteredzőre Taróczy Balázs első mesterére, a népszerű Janó 

bácsira, aki valamikor a 40-es évek elején Balatonalmádi nemzetközileg is elismert pályáin tanította a fehér sport szerelmeseinek a tenisz-játék alapjait.
Körültekintő szervezőmunkánk eredményeként a hat kategóriában (10 évestől a 70 évesig) népes mezőny vetélkedett az elnyerhető kupáért, melyeket ifj. 

Bíró János (a mester fia), a Herkules SE és a Közösségi Ház vezetője ajánlott fel.
A nagylétszámú nevezés, a hat különböző korosztályban induló csoport, a mostoha időjárás sem zavarta ifj. Varga László versenybírót a háromnapos verseny 

szakszerű lebonyolításában.
A csoportok első négy helyezettje BÍRÓ EMLÉKKUPÁT kapott, s ezeket ifj. Bíró János adta át.
A díjkiosztás ünnepélyessége méltó volt a MESTER emberi nagyságához.

Eredmények:
10 évesek:
1. Polgár D.
2. Járó B.
3. Tárai Á.
(valamennyien a Váci isk. 
DSK tagjai)

12-14 évesek:
1. Mészáros M. (Szlotta isk.)
2. Szapári Zsolt (BTC)
3. Zima B. (BTC)

és Fehér Csaba Bp.

Vigaszág a 12-14 éveseknél:
1. Tárai K.
2. Holecz D.
3. Szőczi R.

és Hidegkéti G.
(Váci isk. DSK tagjai)

Ifjúsági:
1. Fehér B. (Bp.)
2. Koch R. (ELMAX Vasas)
3. Bíró Zoltán (a mester unokája) 
és Kiss T. (Váci DSK)

F/3. (férfi harmadosztály)
1. Solymosi László (BTC)
2. Ifj. Varga L. (BTC)
3. Dobosi Cs. (Szlotta tenisz isk.) 

és Szebegyinszky A. (Bp.)

Női:
1. Koch M. (ELMAX Vasas Pápa)
2. Gosztonyi E. (Szlotta isk.)
3. Szénási Pné (Váci DSK) 
és Gáber D.

Szenior:
1. Bíró Imre (Fűzfő)
2. Koch R. (Pápai TC)
3. Kiss Á. (Váci DSK) 

és Jákói J. (Bp.)
A sportszerűségi díjat, amit Ifj. Bíró Jánosné ajánlott fel, a versenybíróság javaslatára a mester unokájának (ifjabb 

Bíró Jánosnak) Id. Varga László versenyigazgató adta át.
Diák sportkörünk mozgalmas ősz előtt áll.
Szeptemberben további szabadidő-versenyek, a megyei csapatbajnokság őszi fordulója (női, férfi), valamint a 

VÉRTANÚK EMLÉKÉRE rendezett középiskolás lányok és fiúk versenye vár lebonyolításra. Tervezzük a szeniorok 
újabb összecsapását is.

Bízunk a szervezők töretlen lendületében, a résztvevők nagy létszámú és sportszerű részvételében, valamint 
MECÉNÁSAINK szerény, de hathatós támogatásában.

Varga László 
DSK tenisz sportcsop. vez.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Augusztus 20-án a budatavai 

sporttelepen megrendezett sport
napon kispályás labdarúgásban négy 
csapat mérkőzött meg egymással.

Eredmények:
Miki büfé -  Trükkösök: 6 - 1
Sétáló ujjak -  Soprano’s: 2 - 2
Miki büfé -  Sétáló ujjak: 1 - 2
Soprano’s -  Trükkösök: 1 - 1
Miki büfé -  Soprano’s 0 - 1
Sétáló ujjak -  Trükkösök: 3 - 1

A helyezések:
1. Sétáló ujjak: 6 pont
2. Soprano’s: 5 pont
3. Miki büfé: 3 pont
4. Trükkösök: 1 pont

Lezárult a városi kispályás lab
darúgó bajnokságra a nevezés. 
Megegyezés született a lebonyolítás 
rendjére vonatkozóan.

Eszerint a játékidő: 2x25 perc, 

játékosok száma: 5+1 fő

A lebonyolításban annyi a vál

tozás, hogy hetente két mérkőzést 

kell játszani, mert különben az őszi 

szezon túlságosan elhúzódik.

Az első játéknap 09. 14-én lesz

17.00 órai kezdéssel. 

Sorsolás:

09.14-én 17,00 

Soprano’s - Gyógyegér

18.00 Trükkösök-Gimnázium

09.21-én 17,00 
Ászok -  Miki-büfé

18.00 Gyógyegér - Trükkösök 
09.28-án 17,00 
Gimnázium -  Ászok

18.00 Soprano’s -  Miki büfé

10.05-én 17,00 
Gyógyegér -  Gimnázium

18.00 Sopranos’s -  Trükkösök 
10.12-én 17,00 
Gimnázium Miki büfé

18.00 Gyógyegér - Ászok 
10.19-én 17,00 
Soprano’s -  Ászok

18.00 Trükkösök -  Miki büfé 
10.26-án 17,00 
Soprano’s -  Gimnázium

18.00 Trükkösök -  Ászok

11.02-én 17,00 
Gyógyegér - Miki-büfé

F.Gy.

A résztvevő csapatok



X. NIKE -  Neptun Kupa
Lábtenisz a strandon

Horváth Mihály főrendező szervezésében bonyolították le augusztus 18-
19-én a X. NIKE-Neptun Kupa lábtenisz versenyt a balatonalmádi Neptun 
strandon.

A verseny megrendezésében aktívan részt vett a Veszprém Megyei 
Labdarúgó Szövetség versenybírósággal és a nyertesek serleggel jutal
mazásával. Megjelent, és elvi támogatást nyújtott Néveri Endre úr, az 
Országos Lábtenisz Szövetség elnöke is.

A versenyen 22 csapat vetélkedett. A csoportmérkőzések után egyenes 
kieséses rendszerben jutottak el a legjobbak a döntőig. A végső helyezettek 
az alábbiak, akik 60-30-10-ezer Ft-os pénzdíjat vehettek át:

1 . Tatár -  Kántor
2. Dárdai -  Királyvölgyi
3. Dienes -  Pintér

A legjobb “helyi” csapatnak a Csoknyai -  Csősz (Solymosi) csapat 
bizonyult, akik a TOTAL benzinkút különdíját kapták.

A IV.-VI. helyezetteket a veszprémi NIKE bolt ajándékozta meg és 
oklevél díjazásban részesültek.

A Neptun strandra várják szeptember 16-án a gömbérzékkel ren
delkezőket, ifjú, öregfiú és kispályás labdarúgókat a hagyományos évadzáró 
“buli” lábtenisz rendezvényre. A hat kiemelt FOTEX-es kézilabdás mellé sor
solással választják ki a párt.

A rendező szeretné, ha minél nagyobb számban jelentkeznének a sportem
berek erre a rendezvényre.

Főképpen a helyieket látná szívesen a megelőző években megszokottnál 
nagyobb számban.

Lábtenisz magas fokon

A tekesportot szeretők figyelmébe!

Az Auróra szálloda támogatásával és serleg felajánlásával 2001 
októberében városi tekebajnokság indítását tervezzük.

Kérünk mindenkit, aki eziránt a rendezvény iránt érdeklődik, jelentkezzen 
Felber Gyula sportszervezőnél a 06-309-574-830-as telefonon, vagy keresse 
meg személyesen a Görgey u. 4. szám alatti lakásán (este).

F.Gy.

Herkules hírek
Edzőtermünk felszerelése új, korszerű teremkerékpárral bővült, várjuk 

régi és új tagjainkat az edzésekre

Az augusztus 4-én, Csákváron rendezett Országos Rövidtávú tájfutó 

bajnokságon elért eredmények:

F 50 kategória: Bikki Sándor 3. helyezett
Felber Gyula 9. “

N 16 kategória: Kaszás Szilvia 7.
Felber Orsolya 8. “

Az augusztus 5-én, Gánton rendezett Alba-Regia Kupa országos rang
soroló tájfutó versenyen elért eredmények:

F 50 kategória: Bikki Sándor 3. helyezett
Felber Gyula 4.

N 16 kategória: Felber Orsolya 2.
Kaszás Szilvia 3.

Az augusztus 25-én Balatoncsicsón és augusztus 26-án Kádártán megren
dezett IX. Veszprém kupa nemzetközi tájfutó versenyen 16 férfi és 13 női 
kategóriában hatszáz versenyző mérte össze tudását.

A szinte teljes magyar élmezőny mellett, angol, osztrák, horvát, finn és 
szlovén versenyzők is a rajthoz álltak.

Egyesületünket 19 versenyző képviselte.

Eredményeik:
F 14 kategória: Gáncs Kálmán 1. helyezett

Számfira Gergő 6.
Sárkány Balázs 7.

F 21 kategória: Csizmadia József 13.

F 40 kategória: Bikki Sándor 3.
F 50 kategória: Bacsó Attila 1

Vida István 5.
Andrási Lajos 6.

N 12 kategória: Csizmadia Ágnes 6.
N 16 kategória: Felber Orsolya 1.
N 18 kategória: Kaszás Szilvia 1.
N 21 kategória: Csizmadiáné Szóládi

Annamária 3.

N 40 kategória: dr. Nagy Zsuzsa 6.
Nyílt kategória: Felber Dávid 14. “

Első helyezettek a Veszprémi kupán

Gáncs Dániel 
F 14 kategória

Bacsó Attila 
F 50 kategória



CIMBORA SZERETNEK LENNI!
Ezen a nyáron a gyerekek lelkesedésétől újra kedvet kaptam a “kényszerű 

hallgatásra”, pénzhiányos szüneteltetésre ítélt cimborához. A Vakáció résztvevői 
augusztus 20-a tiszteletére egy koncertsorozattal mutatkoztak be a Millenárison.

Itt találkozott több mint száz Cimbora, akik Dunaszerdahelyről, Szabadká
ról, Kolozsvárról, s az ország különböző helyeiről érkeztek, hogy aztán egy he
tet töltsenek Almádiban, a Balaton-partján. Az egyik színpadon szabadkai cim
borák zongoráztak, a Zenepavilon előtt dunaszerdahelyiek szavaltak, a szabad
tér közönsége pedig a kolozsvári táncosokban gyönyörködött.

- Cimbora szeretnék lenni! -  egy tizenkét éves kislány guggolt le mellém, s 
kerekre nyitott szemekkel várta a választ. -  Mit kell ezért tennem? Sajnos nem 
hallottam a tévében, hogy lesz Cimboratábor!

Anitát másnap a szülei utánunk hozták Almádiba, s társaival együtt, azt 
se tudta, melyik foglalkozáson vegyen részt, selymet fessen, fotózzon gyöngyöt 
fűzzön, zsebkendőt hímezzen, Weöres verseket énekeljen, a kolozsváriaktól 
tánclépéseket tanuljon, verset, vagy újságot írjon, vagy részt vegyen a történel
mi foglalkozásokon, ahol egy régi műsorunkból a MÚLT-KOR-ból láthattak 
részleteket. Az Egyiptomról készített képsoroknak nagy volt a sikere, megtanul
tak hieroglifákat írni, és maszkokat festeni.

A fürdésre kevés idő maradt, cimboráim inkább az Auróra szálló uszodáját 
választották hajnalban, spórolták az időt az “alkotásra”, a játékos foglalkozá
sokra. Ezekben a napokban nem volt tétlen, unatkozó gyerek a környéken, az al
mádiak is bekapcsolódtak a tábor életébe, mert esténként hangos volt a szálló a 
komolyzenétől, a táncháztól, az énekléstől. A gyerekek remekül érezték magukat. 
Bizony a német turistáknak nagy fejtörést okoztunk, mi történhet itt? A sürgő
forgó gyerekhad sokszor legyőzte a játékautomaták sipító hangját, s egy pirosra 
festett égnek álló, igazán feltűnő hajkoronával rendelkező német fiú, egyszer csak 
ott találta magát a cimborák között, s bár egy szót sem értett Eckhardt Gábor 
igazán érdekes gondolataiból, Bach és Mozart zenéje mégis elvarázsolta, s a cim
borákkal együtt olyan tapsorkánnal jutalmazta a veszprémi Mendelsson zene
kart és a műsorvezetőt, mintha egy könnyűzenei koncerten lettek volna.

Benedek Elek onnan a felhők mögül, valószínű elégedett volt velünk ezen a 
nyáron, mert ahogy ő kisbaconi kertjében nyaranta vakációztatta legügyesebb új
ságíróit, már mi is tizedik alkalommal kísérletezünk, hogy tévénéző cimboráin
kat elmozdítsuk a képernyők elől, és alkotásra, játékra, értékfelismerésre buzdít
suk őket, ebben az egyre jobban eltorzuló világban. Célunk, vágyunk és felada
tunk, hogy a gyerekek ne csak üljenek és bámulják a képernyőt, -  mint tudjuk 
átlagosan napi 4 órát - hanem alkotásra, cselekvésre ösztönözve kapcsolatba ke
rüljenek velünk. Ez a nyár újra bizonyíték számunkra, hogy a gyerekek nem
csak könnyűzene kedvelők, discoba azért járnak, mert disco van, de ésszerű fog
lalkozás, törődés, értékre figyelés egyre kevesebb. Pedig kár értük, nagyon tehet
ségesek! A mi vakációnk évente egy apró lépés ezen az úton. Mi megtettük. Kö
szönet érte ragyogó foglalkozásvezetőinknek, az ORTT-nek, hogy ezt a programot 
létrehozhattuk, az ISM-nek pedig, hogy a televíziós felvétel elkészülhetett.

A gyerekek azt kérték, azzal búcsúztak, hogy januárban a magas Tátrában, 
a Lomnitzon, tavasszal Erdélyben a Bucsin tetőn, ősszel pedig a Vajdaságban 
a Palics tónál találkozzunk.

Kálmánfi Anita miután elmondta Szabó Lőrinc Tücsökzene c. versét meg
kérdezte: -  Most már Cimbora vagyok? -  A választ, s hogy mi történt a táborban, 
láthatjátok a szeptemberi Cimborákban.

Aki pedig Cimbora szeretne lenni, jöjjön el szombatonként, hasonló fog
lalkozásokra 1 1 -1 5  óráig a Millenárisra...

Balatonalmádiban, Molnárné Perus Zsuzsánál lehet jelentkezni, tel.: 06- 
30-9790028 É. Szabó Márta “Cimbora”

HORGÁSZSAROK
Drámai állapotba került a Bala

ton. Sajnos a kijelentés egyáltalán 
nem túlzó, a mederből az ideálisnak 
tartott vízmennyiség mintegy 45%-a 
hiányzik. Néhány horgásztársammal 
megkíséreltük kiszámolni, mit is je
lent ez m3-ben, de nagyon gyorsan 
abbahagytuk, mert iszonyatosan 
nagy számok jöttek ki. Mikorra és ho
gyan áll vissza a régi -  két évvel ezelőt
ti -  állapot, nehéz megjósolni. Min
denesetre megy a találgatás, vádasko
dás rendesen, fő célpont a Vízügyi 
Igazgatóság. Nem tudom, hogy hi
báztak-e valahol, mikor mennyi vizet 
engedtek el a Balatonból indokoltan, 
vagy sem. Az biztos, hogy 2000 ápri
lisában kinyitották a zsilipeket Siófo
kon, mondván: május, júniusban 
majd pótlódik a hiány. Nos nem vált 
be az előrejelzés, sőt nyakunkba sza
kadt egy kifejezetten aszályos nyár, 
benne az augusztusi 40 C fokos két 
héttel. Párologtatta is a vizet rende
sen. 63 cm-en állt a nyár végén a sió
foki vízmérce mutatója, 110 cm he
lyett. Nincs tragédia hallhattuk, 
majd az őszi esők és a téli hó helyre
állítja az egyensúlyt. Mint tudjuk, az 
ősz és tél nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, így az idei nagy 
melegnek már eleve vízhiánnyal in
dultunk neki. Hol tartunk most? Az 
előbb említett siófoki mérce 54 cm-t 
mutat. Állítólag volt már ilyen ala
csony a Balaton vízszintje 1970-ben, 
és azt is túlélte a tó. Most is így lesz, 
mondják a szakértő vízügyi emberek, 
akkor, ha október-novemberben szin
te folyamatosan esik az eső, és mini
mum 40 cm-es hó hullik a télen. Eb
ben az esetben jövő tavasszal újból 
ideális vízmélységet mérhetünk. 
Mennyi az esélyünk erre? Ki tudja... 
Egyik este a TV-ben panaszkodtak 
Zala megyei mezőgazdák, hogy kuko
ricásaik 85%-os kárt szenvedtek az 
aszály miatt, márpedig a Balaton ví
zének zömét a Zala folyó és annak víz
gyűjtő területe szállítja. Jó esetben a

lehullott csapadék 15 %-a jut el hoz
zánk, de így a szomjas zalai dombok 
nagy részét ennek is elisszák. Mi le
het még megoldás a víz pótlására? 
Felröppentek elképzelések -  akárcsak 
a Velencei-tó esetében -  különböző 
technikai trükkökről. A Sió-csator- 
nán építendő gátrendszerről, Rába- 
Zala, Dráva-Balaton csatorna 
építéséről. A költségek milliárdokra 
rúgnak, bár ha páratlan természeti 
kincsünkről, s egyben jelentős bevéte
li forrásunkról van szó, semmi sem 
lehet túl drága, de mikorra valósul
hat meg bármelyik elgondolás, és mi 
lesz addig a Balatonnal?

Tovább gyűrűznek a kötelező csó
nakfelszereléssel korbácsolt hullá
mok. A Balatoni Horgásszövetség ta
nácskozása, tájékoztatója után már 
konkrét módosító javaslatok is szület
tek. A közeljövőben a Közlekedési Mi
nisztérium, a Balatonfejlesztési Ta
nács és a horgászok megpróbálnak 
közös nevezőre jutni. Addig is érde
mes beszerezni az alapvető kellékeket: 
mentőpatkó, csáklya, horgonyok, 
mert a süllőző szezon beköszöntével 
egyre gyakrabban jelennek meg a 
vízirendőrök Almádiban. Egyelőre 
csak figyelmeztetik és kiküldik a part
ra a felszerelés híján lévő horgászo
kat, de félő, hogy hamarosan elfogy a 
türelmük.

Nagy Ferenc

ELKO

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás 

Épületek villanyszerelése 

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése 

Hibaelhárítás 

Bojlerjavítás 

Villanyszerelési anyagok forgalm azása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  KFT
B a r o s s  G .  u .  1 9 .

TEL../fax: 88/439-058, 30/277-4482

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!



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!

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

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


A beteg gyermekekért
Az idén is indul akció a “Tu mor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány”

támogatására. A 2001 november 30-ig beérkező, legalább 3.000,- forintos 

adomány küldője -  a Láng-akció feltüntetése esetén -  nevére dedikált 

könyvecskét kap ajándékba. Az akció szervezője a magánszemélyektől 

érkező adományokat 5 %-kal kiegészíti.

Az adomány 30 %-a az adóból levonható, ehhez közölni kell a befizető 

adóazonosító jelét. Az Alapítvány közhasznú szervezet, számlavezetője az 

OTP, folyószámlalszáma: 11709002-20065829.

Az Alapítvány a legszerényebb hozzájárulást is köszönettel nyugtázza.

(Az Alapítvány közhasznú szervezet. Levélcíme: SOTE II. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika 1094 budapest, Tűzoltó u. 7-9. Adószáma: 

19017808-1-43.

Ügyintéző: Horváth Anna Tel: 437-4051

Láng Miklós 

az akció szervezője

Levélcím: 8220 Balatonalmádi, Lozsántai u. 7. Tel.: 06-88-430-767

Felhívás
Gyertek a Városi Mazsorett csoportba!

Nagysikerű Mazsorett fesztivált rendeztünk a nyáron 

Balatonalmádiban, s évente újra megrendezzük.

Lányok jelentkezését várjuk, akik szívesen táncolnának 

Balatonalmádi Mazsorett csoportjában!

Korcsoportok 6-10 év

10-14 év 

14-18 év

Jelentkezni lehet:

Silló Piroskánál a Polgármesteri Hivatalban( 438-400), 

és Barna Anikó mazsorett szakoktatónál (30/223-7546)

Képzés: várhatóan hétfő délutánonként (heti 2 óra) -  a Vörösberényi 

Általános Iskola tornatermében 

Térítési díj: 2.500,-Ft/hó

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Szeptemberi program

Klubdélután 27-én, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban. Ezúttal 

dr. Bartalis Imre író

mutatja be új könyvét. A rendkívüli író-olvasó találkozón videóról 
hallhatjuk-láthatjuk egyrészt Bánffy  Györgyöt, aki az író könyvéből olvas 
fel részleteket, másrészt Szuhai Balázst, aki méltatja Bartalis doktor 
munkásságát.

Várjuk tagjainkat és vendégeinket!

Láng Miklós

A Konzervatív Kör 
szeptemberi programja:

Dr. Ferencz Antal egyetemi tanár

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem intézet-igazgatója, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára

AZ EMBER KLÓNOZÁSA

címmel tart előadást 2001 szeptember 27-én, csütörtökön 17 órakor a két

tannyelvű gimnáziumban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület Vezetősége kéri azon 

horgásztársainkat, akik még nem fizették be az idei csónaktárolási díjat, 

október 1-ig jelentkezzenek a tanyagazdánál (Véghely Dezső u. 24.)

Vörösberény kulturális múltja

“Vörösberény kulturális múltja fotókon” címmel

állandó kiállítás nyílik a Vörösberényi Kultúrházban 

2001 szeptember 19-én 17,00 órakor.

A kiállítást megnyitja Dalányi József tanár Úr, 

a helyi közélet egykori szervezője.

Mester Ferenc 

Vörösberényi Kultúrház szervezője

A Közösségi Ház az alábbi 
tanfolyamokra várja a 

jelentkezőket:
- számítógép-kezelői és Internet-felhasználói

- angol kezdő, középhaladó

- német kezdő, középhaladó

Jelentkezés szeptember 26-ig személyesen (Baross G. u. 22.), vagy a 438-

011-es telefonon.

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

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a 
hirdetés időtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel, 
írásban adják le az önkormányzat portáján: Balatonalmádi, Széche
nyi sétány 1.
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