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

Költemény
Mint a madár szárnyal,

csapong a gondolat

fészket rak, ráül, költ,

s trillázik az ég alatt
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A Sió csatorna meglétét igazolja
egy 1817. évben kelt szerzõdés, ame-
lyik a csatorna tisztítására vonatko-
zik. Az írás így szól:

„Conractus“
„Melly Szerént én az Tettes (Te-

kintetes) Aszszonyságom parantso-
latjábol Vámosi Árok Mecöket meg
fogadtam olly formán, hogy Eök Sio
árkát a melly már egisen el tellet, és
sok károkat okozván meg tisztogas-
sák emberüen Silességére nizve ti-
zenegy Suk (láb),  a mely ugy kiván-
tatott, mivel a partja nagyon be düle-
dezett, méllységére pedig a mind a
viz folása kivánni fogja, a melly
munkájokért öl-számra fogadván
öliért ki alkudtam, az az ugy értvén,
hogy minden ölért 1 forentot fogunk
Nekik adni, de egyebet Semmit se
italt, se ételt.

Költ Pamukon  23 Jun. 1817
Tettes Illésné Aszszonyság Gaz-

dája Bognár
János“

Aszerzõdés létrejött, a munkát el-
végezték, amit az elõbbi irat hátsó ol-
dalán a következõk szerint igazol
Bognár János.

„A Mirisen (mérésen) az Tettes
Aszszonyságnak a Gazdája is jelen
volt, és találtatott Az T.Aszság (Asz-
szonyság) riszire 86 öl Az Én Aszgom
(Asszonyságom) riszire pedig 41 a
melly már ki is vagyon füzetve.“

Amunka 127 öl, kb. 235 méter ki-
terjedésû  Sió  szakaszra vonatkozott,
de nem  tudjuk a csatorna melyik ré-
szén készült a  tisztogatás. Pamuk fa-
lu, ahol a szerzõdés keltezve van,
mintegy 30 km-re fekszik a Sió csa-

tornától, valamint az sem ismeretes,
ki volt a “Tekintetes Illésné
Asszonyság“ akinek a nevében eljárt
Bognár János. Tehát  csupán az a biz-
tos, hogy akkoriban volt Sió csator-
na, és valamilyen célt szolgált. Leg-
valószínûbb, hogy malmokat hajtott
felduzzasztott vize.

Mint már szó esett róla az 1862.
augusztus 28-i füredi értekezleten
meghozták a szükséges döntést a Sió
szabályozására. A munka elkészülté-
vel 1863 októberében került sor az
ünnepélyes megnyitásra, amelyen
“egy társulati tag” (személye nem is-
mert) a “A Balaton és Sió szabályo-
zása történelmének vázlata” címû
elõadásában részletesen ismertette a
folyamatot. A 26 oldalas füzet ismer-
tetésére nincs lehetõségünk. Az elõ-
adó visszatekint az 1825-27. évi Sár-
víz csatorna (ebbe ömlik a Sió) sza-
bályozására vonatkozó törvényre
mint kezdetre és az azóta történt ese-
ményekre. Végül  hat pontban össze-
gezi a nagyszabású munka eredmé-
nyeit a következõk szerint.

“Ezekben foglalvák  a Balaton, és
Sió szabályozásának történelmi ada-
tai melyekbõl következõ nagyszerû
hazai és így országos hasznú ered-
mények merülnek fel; és pedig;

I.) A Dunának a Balatonnali egy
szabad hajókázó csatorna általi köz-
vetlen összeköttetése.

II.) A Balaton menti mocsárok-
nak, melyek a leszállítandó víz által
nyerendõ térrel együtt körülbelül
34000 holdakat tesznek, kiszárit-
tatása.

III.) A 4000 holdakra terjedõ Sió-
berki posványoknak lecsapolása.

IV.) A déli vaspályának, mely ha-

zánkban az adriai
tengerhez vezetõ
egyetlen vonal, és
így közlekedési és
kereskedelmi te-
kintetben min-
denesetre a leg-
fontosabb, a jég-
torlaszok általi
károktóli mente-
sítése.

V.) A Balaton-
Füredi fürdõhely-
lyeli közleke-
désnek biztos 
és kényelmes
megkönynyítése;
végre

VI.) Azon
elvitázhatlan te-
kintet: hogy az
elõbbi posványo-
kat termékeny föl-
dek, és viruló ré-
tek fogván felvál-
tani, ez által nem-
csak a nemzetgaz-
dászat fog nagy
mérvben emel-
kedni, hanem a
Balaton környéke
is, mindenesetre
még szebbé, és regényesbé emeltetni
fog.”

Zárszóként a “Fõtisztelendõ
Benedekrendi Szerzet”-nek mond
köszönetet a következõ szavakkal
“…melynek hazai ügyeink körül
szent István elsõ  apostoli királyunk
országlása óta oly sok és bokros ér-
demei vannak…” 

Ehhez tudni kell, hogy az idõben

a Szent Benedek rend birtoka volt

Siófok (akkor Fok) és Balatonfüred

(akkor Savanyúvíz).

Remélhetõleg ez a rövid áttekin-

tés  képet ad a Balaton-környék tör-

ténetének egy kis szeletérõl.

Schildmayer Ferenc

Az ünnepélyre kiadott füzet címlapja

Térképrészlet az elkészült Sió csatornáról

A SIÓ CSATORNA TÖRTÉNETÉBÕL...
II. RÉSZ
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KÓSA GYÖRGY
Kósa György 1897. április 24-én

született Budapesten. Apja Kósa Vil-
mos ügyvéd volt, így a gyermek jó
anyagi körülmények között nevel-
kedhetett. Anyja Windt Olga fontos-
nak tartotta, hogy fia zenei oktatás-
ban részesüljön. 1907-ben Freund
Etelka Kósát bemutatta Bartóknak,
aki ettõl kezdve magánórákat adott
neki. Az õ tanácsára iratkozott be
1908 szeptemberében a Zeneakadé-
miára, ahol kezdetben hegedülni és
zongorázni is tanult. Hegedû szakon
Szerémi Gusztáv tanította, ám más-
fél évvel késõbb felhagyott a hege-
düléssel. Zongorára Reschofsky
Sándor, majd 1909-1912 között Szé-
kely Arnold oktatta. Az 1912-13-as
tanévtõl hivatalosan is Bartók tanít-
ványa lett. A zongoramûvészi tanul-
mányok mellett Kósa érdeklõdése a
zeneszerzés felé fordult. Az 1910-
11-es tanévben Kodály zeneszerzés
osztályába járt, majd tanulmányait
1912 és 1916 között Herzfeld Viktor
irányításával folytatta. Zongora-dip-
lomáját 1916-ban kapta meg, de Bar-
tók tanácsára megismételte a 4. aka-
démiai osztályt, hogy a Magyaror-
szágra hazatért Dohnányi Ernõ tanít-
ványa lehessen.

Kósa 1919 végén Koncz János
hegedûmûvész kíséretében Olaszor-
szágba utazott egy féléves turnéra.
Késõbb különbözõ alkalmi munká-
kat vállalt, végül elfogadta a líbiai
Tripoli város színházának karmeste-
ri állását.

Itáliai, észak-afrikai útjáról csak
1921 õszén tért haza. 1922-ben fele-
ségül vette a szobrászgrafikus Mol-
nár Máriát, 1 évvel késõbb kislányuk
született, Judit.

1925-tõl kezdve gyakran szere-
pelt a Rádióban. Sokat tett Kósa
Bach zenéjének magyarországi nép-
szerûsítéséért és jelentõs szerepet
vállalt a magyar kortárs zene terjesz-
tésében is.

A Modern Magyar Muzsikusok
elnevezésû zenei társulás egyik ala-
pító tagja volt.

Az 1927-28-as tanévtõl tiszteletdí-
jas tanár lett a Zeneakadémián. A har-
mincas években Kósa érdeklõdése
egyrészt a gyermekek világa, más-
részt a Biblia és a hit felé fordult. Több
gyermekeknek szóló mesejátékot írt.

1942-ben Kósa elvesztette állását
a Zeneakadémián. Barátai, magán-
személyek otthonában beléptidíjas
házihangversenyeket szerveztek szá-
mára. Tudomásunk van róla, hogy
nyaranta Balatonalmádiban is tartott
házihangversenyeket Lovas Annus
néninél. Több szál is kötötte Almádi-
hoz és ottani barátaihoz (Lovas,
Rédai, Veszeli családokhoz).

1944 õszén - családjától elszakít-
va - munkaszolgálatosként Fertõrá-
kosra került. Amikor visszatért Bu-
dapestre, megtudta, hogy lányát és
feleségét a nyilasok meggyilkolták.
Kósa személyes tragédiája elõl a
munkába menekült. Újra tanított a
Zeneakadémián, majd az Országos
Filharmónia szólistája lett.

1946-ban feleségül vette egykori
tanítványát Ferch Stellát, aki férje ta-
nácsára az énekesnõi pályát válasz-
totta. Házasságukból két gyermek
született, 1948-ban Márton, 1950-
ben Gábor. Ez a házasság is rövid
ideig tartott, mert 1955-ben meghalt
felesége, Stella.

Az elkövetkezendõ években több
szerzõi estet is tartott. Erkel-díjat,
Érdemes Mûvész, Kiváló Mûvész ki-
tüntetéseket kapott. 

Harmadszor is megházasodott,
feleségül vette Kepes Annát. 

Kósa érdeklõdésének középpont-
jába a különleges hangszerösszeál-
lítású együttesek kerültek.

A magyar költõk-írók közül
Devecseri Gábor, Karinthy Frigyes,
Nagy László, Pilinszky János,
Weöres Sándor verseit dolgozta fel.
Akülföldi irodalom is foglalkoztatta:
Charles Baudelaire, Rainer Maria
Rilke, Arthur Rimbaud, Paul Ver-
laine költeményeire írt darabokat. 

A nyolcvanadik életévéhez köze-
ledõ zeneszerzõ kompozícióiban fel-
bukkan a halál motívuma. Az utolsó
másfél évtizedben született mûvek
többsége a halál témaköréhez kap-
csolódik.

Horváthné Domonkos Tímea
(Felhasznált irodalom: Dalos An-

na: Kósa György címû mûve)

Zeneiskolai programok
2002. április 27-én (szombat) 10 órakor Balaton-parti Zeneiskolák

Kamarazenei Találkozója

2002. május 11-én (szombat) 16 órakor névadó ünnepség

2002. május 12-én (vasárnap) 16 órakor jubileumi tanári és növendék hang-

verseny

Kósa György zeneszerzõrõl nevezték el
a 10 éves almádi zeneiskolát

- A névválasztásnál olyan nemzetközi hírû mûvészt kerestünk, akinek a vá-
rossal is volt kapcsolata – mondja HUIBER GABRIELLA igazgatónõ. Kósa
György a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola tanáraként Almádiba járt vizs-
gáztatni Lovasné Kurcz Anna magániskolájába. Rendszeresen itt nyaralt, és
házi koncerteket is adott a Lovas-házban. A sokat szenvedett, nagy vesztsége-
ket megélt kiváló zenemûvészt értékes szakmai és meghitt emberi kapcsolatok
fûzték városunkhoz. A Balaton-parti zeneoktatók munkaközösségét is róla ne-
vezték el az ’50-es, ’60-as években. Az ünnepélyes névadásra május 11-én ke-
rül sor a zeneiskolában: Mácsai János zenetörténész fogja méltatni Kósa ze-
neszerzõi életútját, és fölavatjuk a Kósa György emléktáblát, Raffay Béla szob-
rászmûvész alkotását. Az ünnepi koncerten  a névadó fia, Kósa Gábor is fel-
lép (Kósa Gábor: zongora, Holló Aurél: marimba, Pászthy Júlia: ének,
Harsányi Edina: hegedû).

Az almádi zeneiskola 1991 szeptemberében indította elsõ évfolyamát a
Györgyi Dénes iskolában 28, zenét már korábban is tanuló, 17 új hangszeres
és 50 elõképzõs gyerekkel. 1993-ban beköltözhetett a számára kialakított, szé-
pen felújított saját helyére.  2002-tõl az immár Kósa György Zeneiskola 130
tanulót fogad zongora, hegedû, cselló, fuvola, furulya, gitár és trombita sza-
kon. Részt vesz a város kulturális életében: a növendékek ünnepi- és tansza-
ki hangversenyeket adnak, kiállításokon, ünnepségeken lépnek fel, civil szer-
vezetek programjain  mûködnek közre, Balatonalmádi Város Vegyes Karával
közösen adják a nagysikerû Adventi Koncerteket. Szervezésükben ’94 óta
minden évben itt zajlik a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozó-
ja.

Aszépen fejlõdõ almádi zenei élet gyökerei azonban jóval mélyebbre nyúl-
nak vissza. Errõl  – a közeli barátság okán - SZABÓ GYULÁNÉ ILUS
NÉNI mesél:  

A ’40-es évek végén, Veszprémben Kurcz Rudolf lánya, Lovasné Kurcz  An-
na magán-zeneiskolát  nyitott, almádi tanítványainak pedig saját, Martinovics
úti házában adott zongoraleckéket. A Kodály-módszer szerint oktatott tanít-
ványokat a  Budapestrõl lejáró Kósa György vizsgáztatta. A gyerekek rendsze-
resen jártak  versenyekre, közülük többen nagyszerû zongoristák, kiváló pe-
dagógusok lettek. Kisebbik fia: Lovas József, nyugdíjba vonulásáig az almá-
di zeneiskola igazgató helyettese, majd igazgatója, a veszprémi Dohnányi Er-
nõ Zenemûvészeti  Szakközépiskola zongora-tanszak vezetõje, megyei szakfel-
ügyelõ lett. Annus néni magán-zeneiskoláját a ’60-as években fölszámolták,
de Almádiban még a ’70-es években is voltak növendékei.  

Lovasné Kurcz Anna 1986-ban hunyt el. Zenepedagógiai munkája  elõfutá-
ra  volt a mai zenei nevelésnek. Munkásságának méltatása, nevének megõrzése
méltán kívánkozik Balatonalmádi kultúrtörténeti emlékeinek sorába.

Vecsey Kiss Mária

Ünnepélyes névadó a jubiláló zeneiskolában
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Önkormányzati hírek

Az önkormányzati munkában

a döntések halogatása gyakorta

nagyobb kárt okoz, mint egy

“rossz” döntés. Erre szolgáltat

példát március havi mûködésünk

is. Már két évvel ezelõtt sem  vá-

lasztottunk igazgatót a Könyvtár

és Közösségi Ház élére. Most,

hosszú idõt és nem kevés költsé-

get igénylõ pályáztatási eljárás

után az illetékes Humánpolitikai

Bizottság, a törvényben elõírt

pártatlan külsõ szakértõk ajánlá-

sát figyelembe véve, három igaz-

gató-jelöltet terjesztett elõ az

épülõ Kulturális Központ élére,

méghozzá rangsorolva. Ami azt

jelenti, hogy a pályázati feltéte-

leknek mindhárman megfeleltek,

ám a szakzsûri különféle szem-

pontok alapján elsõ, második és

harmadik helyezettet is megje-

lölt, megkönnyítendõ a testületi

döntést. Ennek ellenére egyik je-

lölt sem kapta meg a szükséges

nyolc voksot. Egy olyan idõszak-

ban, amikor a jelenlegi önkor-

mányzatnak meg vannak szám-

lálva a hónapjai, s amikor na-

ponta kellene meghozni a Kultu-

rális Központ építésével és be-

rendezésével kapcsolatos dönté-

seket az illetékes háromtagú ese-

ti bizottságnak, melynek egy ko-

rábbi határozatunk értelmében

tagja a leendõ igazgató is. Arról

már nem is beszélve, hogy embe-

rileg hogyan érinti a bizonytalan

helyzet prolongálása a jelölteket,

akár az idei szezon levezénylését,

akár a Központ jövõbeni mûkö-

dését tekintve. Ez bizony, tetszik

vagy sem, a felelõtlenségünket

bizonyítja. 

Balatonalmádi-Öreghegy, 2002.

április 3.

Néhány sor
a 137. hónapról
a Városházán
2002. március

Dr. Kerényi László
polgármester

Március 28-án tartotta rendszeres ülését a város ön-
kormányzati Képviselõ-testülete. Napirend elõtti fel-
szólalásában Balogh Csaba képviselõ “Az almádi is-
kolások focipálya használata” címmel intézett kérdést
az IKSB elnökének. Ezt követõen – a napirendnek
megfelelõen – dr. Kerényi László polgármester szá-
molt be a mögöttünk lévõ hónap fontosabb eseményei-
rõl, melynek sorából kiemelte a március 4-én megtar-
tott összejövetelt, ahol a Környezetvédelmi Miniszté-
rium és harminc – Veszprém környéki – önkormány-
zat képviselõje vett részt, s a téma a régiót érintõ ISPA
program volt. Elismerését fejezte ki a március 15-i vá-
rosi rendezvények magas színvonaláért, rendezéséért,
külön kiemelve Veszeli Lajos és Dezsõ Géza önzetlen
segítségét. Március 23-án került sor – immár negyedik
alkalommal – a Bucsy Balázs vívó emlékverseny le-
bonyolítására. Úgy tûnik, városunk néhai – vívó, síe-
lõ, vitorlázó – sportemberének emlékére rendezett ver-
seny végleg gyökeret eresztett.

Második napirendi pontként Grúber Sándor városi
rendõrkapitány rövid szóbeli tájékoztatót tartott a he-
lyi közbiztonság helyzetérõl, majd a bizottságok tájé-
koztatói következtek, melyeket a Képviselõ-testület
jelen lévõ tagjai kérdés és megjegyzés nélkül elfogad-
tak. 

A fontosabb – újonnan megjelent – jogszabályok-
ról most is dr. Szûcs Sándor  jegyzõ tájékoztatta a Tes-
tületet, kiemelve a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 2002. évi IX. törvényt. Felme-
rült ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzatok bõvü-
lõ feladata is. Várható, hogy a 2003. január 1-én élet-
belépõ törvény végrehajtási utasításában kapunk vá-
laszt a felmerült kérdésekre. 

A lejárt határidejû önkormányzati határozatokról
szóló jelentést, amihez az elõterjesztõ dr. Szûcs Sán-
dor rövid, szóbeli kiegészítést fûzött, a képviselõk
egyhangúlag jóváhagyták. 

A bizottságok már megtárgyalták és elfogadásra ja-
vasolták a következõ napirendi pontban szereplõ, az
Önkormányzat 2002. évi költségvetési tervének vég-
rehajtásáról és pénzmaradványáról szóló rendeletet.
Dr. Kerényi László elõterjesztését a képviselõk egyön-
tetû “igen” szavazatukkal fogadták el. 

A harmadik napirendi pontként szereplõ elõterjesz-
tés a közmûfejlesztési hozzájárulás bevezetésének
koncepciójáról – az elõzõhöz hasonló fogadatásban ré-
szesült. 

Ezt követõen zárt ülésen tárgyalta a Képviselõ-tes-
tület a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igazga-
tói állására benyújtott pályázatokat. A - mintegy - két
óra hosszat tartó többszöri titkos szavazás során sem
tudtak dönteni a három jelölt közül, így az alábbi ha-
tározat született: “Balatonalmádi Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete a Városi Kulturális Köz-
pont és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja. 

AKépviselõ-testület a pályázatot újból kiírja az elõ-
zõ pályázati feltételek változatlanul hagyásával.”

A Polgármesteri Hivatal készíti elõ a város közok-
tatási intézkedési tervét, s ehhez szükségesnek látszik
külsõ szakértõ bevonása, akinek feladata a közoktatá-
si intézményi struktúra felülvizsgálata lenne. A határo-
zati javaslat a képviselõk élénk vitáját váltotta ki, nem
kevesebb, mint tizenkilenc észrevétel, kérdés és válasz

hangzott el a témával kapcsolatban. Végül Pandur Fe-
renc alpolgármester módosító indítványát figyelembe
véve a Testület 11 igen, 3 nem szavazattal döntött a
külsõ, semleges szakértõ bevonásáról. 

Az aktualitások b./ pontjaként a Központi Orvosi
Ügyelet támogatásának felülvizsgálata szerepelt. Aha-
tározati javaslatot, mely szerint a város 28
Ft/hó/állandó lakos összeggel támogatja az ügyelet
mûködését, a Testület egyhangúlag elfogadta. Ugyan-
csak egyöntetû támogatással fogadták el a város va-
gyonrendeletének módosítását.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium létrehozására
irányuló javaslatot némi pontosítást követõen – a Bi-
zottságok támogatása mellett – a Képviselõ-testület jó-
váhagyta. 

Kerekes Csaba, a GTB elnöke elõterjesztésében vi-
tatták meg a Kommunális és Szolgáltató Kft. elmúlt
évi mérlegbeszámolóját, amelyet 1 “nem” szavazat el-
lenében fogadott el a Testület.

Ezt követõen döntöttek a 2002. évi strandjegy-árak-
ról.  A strand mûködésével kapcsolatban több észrevé-
tel is elhangzott, hiányolva a hivatalos nyitva tartás
utáni bejutást.  A hallgatóság körébõl is hangzott el vé-
lemény, mely éles kritikával illette az érvényben lévõ
beléptetõ rendszert. A határozati javaslatot 13 igen, 1
nem szavazattal hagyták jóvá az alábbi jegyárakkal: 

A Káptalanfüredi “kis” strandon az alábbiak sze-
rint: 

7.00 – 16.00 óráig a felnõtt belépõ: 200,-Ft 
a gyermek belépõ: 100,-Ft 

16.00 – 19.00 óráig a felnõtt belépõ: 100,-Ft 
a gyermek belépõ: 50,-Ft 

19.00 órától a strand zárásáig: ingyenes 

míg a többi önkormányzati strandon a következõk
szerint: 

7.00 – 16.00 óráig változatlan 
l6.00 – 19.00 óráig a felnõtt belépõ: 120,-Ft 

a gyermek belépõ: 60,-Ft 
19.00 órától a strand zárásáig: ingyenes 

A 2002. évi bérleti díjakra vonatkozó határozat el-
fogadását követõen az “Almádiért” Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása és kiegészítése talál-
kozott a képviselõk egyetértésével, majd a Polgármes-
teri Hivatal számítógépparkjának fejlesztéséhez  be-
nyújtandó pályázati anyag összeállítására adták szava-
zatukat. 

A Vízi sportszerek kölcsönzésére beérkezett pályá-
zatok elbírálására és az Auróra Szálloda építményadó-
jával kapcsolatos vitára zárt ülést rendeltek el.

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati jegyzõ-
könyvek, valamint a zárt ülés határozat kivonatai a Vá-
rosi Könyvtárban, ill. a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetõk.

N.F.
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek

· 2002-ben a megyei önkormányzathoz 72 településrõl 41 végzõs kö-
zépiskolásokat és 680 felsõoktatási hallgatókat támogató Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat érkezett. Az okta-
tási bizottság 182 pályázót 1000-3000 forintos havi összeggel  tá-
mogatott.

· Dr. Mikola István egészségügyi miniszter átadta Veszprémben a
Megyei Kórház Sürgõsségi Betegellátó részlegét.

· Iránymutató lehet az idei évre a megyei közgyûlés Idegenforgal-
mi és Külkapcsolatok Bizottságának - a balatonalmádi Hotel Au-
rórában tartott – év eleji kihelyezett ülése, ahol az elmúlt szezon ide-
genforgalmi tapasztalatainak értékelésére került sor, meghívott szak-
emberekkel, polgármesterekkel és vállalkozókkal közösen.

· A strand keleti oldalán folyó munkálatokkal folytatódik a Wes-
selényi strand rekonstrukciója. A Széchenyi Terv pályázatán el-
nyert 50 millióból és a legalább ennyi önrészbõl az aluljárót is rend-
be teszik, és új bejáratot is kap a strand. A tervezett átalakítás teljes
egészében a jövõ nyáron fejezõdik be.

· Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke Talabér Márta, Harangozó
Zsigmond és dr. Zsédenyi Imre társaságában mutatta be Veszprém
megyét, valamint a megyei önkormányzat tevékenységét a magánlá-
togatásra megyénkbe látogató dr. Günter Birbaumnak, az Osztrák
Köztársaság magyarországi nagykövetének.

· A Megyeháza Szent István termében mutatták be a “Millenniu-
mi emlékek” címû kötetet, amely a millennium alkalmából me-
gyénk településein elkészült emlékmûveket, és a Veszprém Megyei
Önkormányzat által szervezett fontosabb eseményeket foglalja ösz-
sze. A könyv a Veszprém Megye Kultúrájáért Alapítvány és a Megyei
Önkormányzat támogatásával készült, szerzõje: H. Szabó Lajos pá-
pai helytörténész, szerkesztõje: Némedi Lajos.

· Átadták Veszprém megye elsõ lakóotthonát Dákán. A Szociális és
Családügyi Minisztérium pályázatán elnyert pénzbõl megépült
“Napsugár lakóotthon” családias környezetet és jó minõségû életfel-
tételeket biztosít nyolc középsúlyos és halmozottan fogyatékos em-
bertársunk részére.

· Március 15-e a ’48-as szabadságharc ünnepe mellett a sajtószabad-
ság ünnepe, a “Sajtó napja” is egyben. Ebbõl az alkalomból rendez-
tek megyei sajtónapot Veszprémben a megyeházán, ahol a sajtó meg-
hívott képviselõit a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte.

· Enteriör – Miliö 2002 címmel rendezték meg a március 13-17-ig
tartó 6. nemzetközi üveg, porcelán, kerámia, antikvitás és beltéri
díszítõelemek szakkiállítását és vásárát a Pesti Vigadóban, melyen
önálló kiállításával vett részt Kesztyûs Ferenc grafikus-festõmûvész,
Kesztyûs Tibor foto -, grafikus – és festõmûvész, valamint Büki At-
tila festõmûvész.

· Országos méretben zajlott március 22-én a Víz világnapjának meg-
ünneplése. Régiónkban több napos rendezvénysorozat keretében
Baranyi Ferenc és mûvésztársai közremûködésével Balatonfüre-
den tartottak zenés irodalmi mûsoros estet.

· A megyei Testnevelési és Sporthivatal köszöntötte a megye leg-
eredményesebb utánpótláskorú versenyzõit és a sportági szak-
szövetségek vezetõit. A megye legeredményesebb felnõtt sporto-
lóit sportbál keretében köszöntötték. Az eredményesek közül is a leg-
eredményesebbek: Tóth Lívia atléta, Gerebits Roland sportlövõ és a
Fotex Kézilabdacsapata.

· Idén június 20-23-án kerül megrendezésre a Proathlon Iron
Tour, melyen Kropkó Péter, Magyarország legismertebb triat-
lonistája is rajthoz  áll.  A “legembertpróbálóbb” hazai triatlon
verseny távjai: 8km úszás, 480km kerékpár és 60km futás, melyeket
szakaszokban kell a résztvevõknek teljesíteniük a  4 nap alatt.

FIGYELÕ:

Szokatlanul mozgalmas idõszakot
zártunk, írom ezt azért is, mert az elmúlt
hónapban 8 betörést jelentettek be a
város területérõl. Ami meglepõ és
különös számunkra az az, hogy történt
ugyan betörés a város külsõ övezeté-
ben, pl. az Új-hegyen, ahol 3 betörést is
helyszíneltünk, de a többit a város belsõ
részein követték el. A vasútállomáson
az egyik vendéglátó helyiséget törték
fel, de a Fórum környékérõl, valamint
Vörösberény belsõ területeirõl is érke-
zett ilyen bejelentés. Más bûncselek-
mények tekintetében is több információ
érkezett, mint ami erre az idõszakra
jellemzõ. A Bartók B. utca egyik nyara-
lójának kerítés kapujáról egy kapumoz-
gató motort szerelt le ismeretlen elkö-
vetõ, illetve a belváros egyik kávézója
elõl ismeretlen személy ellopta az egyik
vendég kerékpárját.

Két verekedésrõl, illetve garázda-
ságról kaptunk bejelentést, amelynek
elkövetõit bíróság elé állítással vonjuk
felelõsségre

Évek óta nem történt vesztegetési
kísérlet, de most egy ilyenrõl is beszá-
molhatok. Egy, a családját ittasan bán-
talmazó személy, aki egyébként módsze-
resen összetörte lakásuk berendezését,
sõt az újonnan vásárolt autó is kárát látta
a garázda kezeknek, a kiérkezõ
rendõröket anyagi ellenszolgáltatás fela-
jánlása fejében arra akarta rávenni, hogy
tekintsenek el az intézkedéstõl. Tetézte a
dolgot azzal is, hogy a gondjaira bízott
gyermekkorú unokáját is az utcára
zavarta. A következmények: garáz-
daság, kiskorú veszélyeztetése és veszte-
getés. E három bûncselekmény miatt
nagyon komoly büntetésre számíthat.

A bûnügyi krónikám lezárásakép-
pen az ittas vezetésrõl kell néhány gon-
dolatot leírnom. Ez is egyfajta hagyo-
mány már, hogy minden lapszámban
kiemelten foglalkozunk a témával,
mégis a következõ cikk írásáig mindig
akad néhány „vállalkozó“, aki minden
figyelmeztetés ellenére ittasan ül a gép-
kocsi volánja mögé. Az elmúlt idõszak-
ban 6 ilyen helyi polgár került látókö-
rünkbe. Közülük néggyel szemben ittas
jármûvezetés vétsége, kettõvel szem-
ben pedig szabálysértési eljárás kere-
tében történik majd a felelõsségre
vonás. Elképzelhetõ, hogy egy lapszá-
mot a közeljövõben arra szánok, hogy
ismertessen Önökkel - természetesen
név nélkül - azokat a változatos ma-
gyarázatokat, amelyeket ilyen esetek
vizsgálata során elõadnak védekezés-
képpen az érintettek. Talán hasznos
lenne azért is, hogy ha mégis akad, aki
nem fogadja meg a figyelmeztetésemet,
ittasan vezeti a gépkocsiját és lebukik,
úgy ezek elõadásával már ne fáradjon.
A közlekedés egyéb területeire is a
negatív tendenciák erõsödése a jellem-
zõ. Azt hiszem egyetértenek azzal a
megállapításommal, hogy bár messze
vagyunk még a nyári szezon forgalmá-
tól, hétvégeken azonban mégis erõs for-

galommal kell számolnia minden köz-
lekedõnek. A kollégáim és a saját ta-
pasztalataim is azt támasztják alá, hogy
egyre agresszívebb, durvább, a szabá-
lyokat semmibe vevõ közlekedési ma-
gatartás kezd jellemzõ lenni ismét út-
jainkon. Több esetben a következmény
aztán baleset, amely természetesen
mindig elkerülhetõ lett volna, ha egy
kicsit nagyobb belátással, másokat tole-
ráló módon vennének részt az emberek
a közlekedésben. Lehet a büntetési té-
teleket szigorítani, a felelõsségre vonást
erõsíteni, ha ezen a tendencián nem tu-
dunk változtatni mindannyian, akkor a
helyzet nem fog alapjaiban megvál-
tozni.

Végezetül az idegenrendészeti jog-
szabályok változása miatt szeretném
Önöket tájékoztatni azokról a változá-
sokról, amelyek nagyon sok újságolva-
sót érinthetnek.

Tájékoztató a külföldi szálláshe-
lyének bejelentési kötelezettségérõl:

A kereskedelmi szálláshelyen vagy
jogi személy által fenntartott egyéb
szálláshelyen megszálló külföldi ada-
tairól a szállásadónak az elõírt forma-
nyomtatvány szerinti nyilvántartást,
vendégkönyvet kell vezetni. A vendég-
könyvet a kereskedelmi szálláshely
üzemeltetõje a tárgyévet követõ elsõ
negyedév végén a szálláshely szerint
illetékes területi idegenrendészeti ható-
ságnál köteles leadni.

A kereskedelmi szálláshely vagy a
jogi személy által fenntartott egyéb
szálláshely üzemeltetõje a bejelentésre
szolgáló formanyomtatványt a szállás
igénybevételétõl számított három mun-
kanapon belül köteles a területi idegen-
rendészeti hatósághoz eljuttatni.

Ha a szálláshely nem kereskedelmi
vagy jogi személy által fenntartott szál-
láshely, a bejelentési kötelezettséget a
külföldinek a szálláshelye szerinti
illetékes területi idegenrendészeti ha-
tósághoz személyesen vagy szállásadó-
ja útján kell teljesítenie.

A bejelentési kötelezettség közvet-
lenül vagy a szálláshely szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõje útján
is teljesíthetõ.

A bejelentési kötelezettséget a beu-
tazástól számított három munkanapon
belül kell teljesíteni az alábbi címekre:

A BM MÁH Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal Közép-du-
nántúli Regionális Igazgatóság ügyfél-
szolgálati központja Székesfehérvár,
Arany J. u. 10.

(Ide postai úton, vagy számítógépes
lemezen lehet elküldeni.)

A BM BÁH Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal Közép-dunántúli
Regionális Igazgatóság ügyfélszol-
gálati iroda Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.

(Ide a vendégkönyv eredeti vagy
hiteles másolatát lehet leadni.)

Balatonalmádi, 2002. március 26.
Grúber Sándor r.alezr.

rendõrkapitány
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOSISKOLAI
BEÍRATÁS RENDJÉRÕL

Györgyi Dénes Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 30. Telefon: 88/438-352

Két tényezõt tekintünk kiemelten fontosnak: egyrészt az alapként szolgáló,
megbízható alapkészségek kialakítását, másrészt az eredményes továbbta-
nulásra való felkészítést, a képességeknek megfelelõ középiskolába való
bejutás lehetõségének biztosítását. A minél nagyobb tárgyi tudás megszerzése
mellett nagy gondot fordítunk tanulóink személyiségének fejlesztésére,
nevelésére. Iskolánkban az 1. osztálytól – választhatóan – a német és az angol
nyelvvel ismerkedhetnek meg tanulóink. Az 1-2. évfolyamon testnevelés óra
keretében biztosítunk úszásoktatást. A felsõbb évfolyamokon csoportbontá-
sokkal segítjük az eredményesebb ismeretszerzést, a továbbtanulást speciális
elõkészítõkkel könnyítjük meg. Az iskola gazdagon felszerelt könyvtára és
számítógépterme segíti tanulóinkat  a felkészülésben. A sportban is jelentõsek
az eredmények, a labdarúgás és az atlétika a legkedveltebb  a tanulók körében.

Az iskola április  17-én (szerdán) 9 órakor  várja az érdeklõdõ szülõket.
Fábián László

igazgató

Váci Mihály Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Verseny u.1. Telefon: 88/438-305

Az intézmény 8 tanulócsoporttal és 2 napközis csoporttal /épületen belüli
étkezési lehetõséggel/ mûködik. Az átlagosan 20 fõs osztálylétszámok csalá-
dias légkört teremtenek. A folyamatosan karbantartott, jó állagú épület tanter-
meinek felszereltsége ideális körülményeket nyújt a tanuláshoz. Nyelvi labor-
ral, korszerû gépekkel ellátott számítástechnikai szaktanteremmel ren-
delkezünk. A rajz szaktanterem kerámia égetõ kemencéje agyag-és üveg-
festési technikák elsajátítását szolgálja. Zárt láncú, két csatornás videó-vonal
teszi lehetõvé az oktatófilmek széleskörû alkalmazását. Az iskola atlétika és
teniszpályái, tornaterme jó feltételeket biztosít a testnevelési órákhoz. A szak-
mai munka fõ arculata az angol nyelv oktatása /1-8 osztály/, a felsõ tagozaton

emelt szinten /heti 4-5 órában/. Fakultatív alapon heti 2 órában német nyelv is
tanulható /3-8 oszt./. Az alsó tagozatosok a testnevelés keretében teniszok-
tatásban részesülnek. Az informatikát – kérésre – magasabb óraszámban
tanítjuk a tantervi elõírásnál. Az iskola és az otthon között a VOLÁN napi 5
autóbusz járata biztosít kapcsolatot az iskola kapujában történõ megállással.

Az intézmény április 16-án (kedden) du. 163o órakor várja az érdeklõdõ
szülõket és gyermekeiket bemutatkozó találkozásra.

Németh Béla
igazgató

Vörösberényi Általános Iskola
8220 Balatonalmádi, Thököly u. 1.  Tel: 594-230

2001 szeptemberétõl már az elsõ osztályosainkat is szép, új, modernül
berendezett iskolában fogadhatjuk. Az anyanyelvi oktatást a hangoztató –
elemzõ összetevõ módszer szerint végezzük. A szülõk igénye alapján
lehetõség van arra, hogy - szakköri formában –elsõseink is tanuljanak angol
vagy német nyelvet, illetve számítástechnikát. Tanórai keretben az idegen
nyelvet a 3. osztálytól, a számítástechnikát-informatikát a 4. osztálytól
tanítjuk. A matematikát a kerettantervi maximális óraszámban oktatjuk. A
testnevelés és a sport területén kiváló lehetõségeink vannak: kézilabda, foci,
atlétika, úszás, asztalitenisz, tollaslabda, kosárlabda, tenisz stb. Mûvészeti
rendezvényeink lebonyolításához -  színjátszó kör, rajz és kézmûves szakkör
mûködtetése, akrobatikus és néptánc oktatása – kiváló teret nyújt az új
impozáns épület. Rendelkezünk önálló számítástechnika teremmel, ter-
mészettudományi elõadóval, nyelvi laborral, mûvészeti szaktanteremmel,
könyvtárral és megfelelõ méretû tornateremmel. Mindezek használatához
nagyon sok szeretettel várjuk a leendõ kis elsõ osztályosainkat.

Iskolánk április 9-én  (kedden) 17 órakor tart tájékoztatót a leendõ elsõs
szülõk és gyermekeik számra.

Tóth Attila
igazgató

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága 22/2002.(III.18.) sz. határozatával
a 2002/2003. tanévben a város valamennyi általános iskolájában 1  elsõ osztály indítását engedélyezte.

Az 1. osztályos tanulók beiratásának idõpontja: 

2002. április 22. (hétfõ)   8-16 óra
2002. április 23. (kedd) 14-18 óra

A város mindhárom általános iskolája szeretettel várja az elsõ osztályosokat!

Vörösberényi sportoló kisiskolások

Vörösberényi diákok fellépései a
mûsoros esteken
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Amire ez az újságszám az olvasóhoz kerül, már túl leszünk a 2002-es

országgyûlési választások elsõ fordulóján. Addigra tudni fogjuk, mely pár-

tok érték el az 5%-os választási küszöböt, s jutottak be a parlamentbe. Az

egyéni szavazatok alapján lesz néhány képviselõ, aki a megszerzett érvé-

nyes 50+1% szavazattal már nyertes, a többiek sorsa a második forduló-

ban dõl el.

A magyar országgyûlési választási rendszer egy meglehetõsen bonyo-

lult, arányosságra törekvõ, vegyes választási rendszer. Két rendszer él ben-

ne egymás mellett: az egyéni választókerületi rendszer, ahol személyekre

lehet szavazni, és a listás rendszer, amiben a pártlistákra szavazunk, és a

pártok a rájuk esõ szavazatok arányában részesülnek a mandátumokból. A

kétféle mandátumszerzési módon kívül még az országos listákról, töredék-

szavazatok alapján is betölthetõk  képviselõi helyek. Bármely formában

történik is a mandátumszerzés, a képviselõk jogai és kötelességei azono-

sak. Az országgyûlési képviselõk száma: 386. Ebbõl 176 egyéni választó-

kerületben, 152 listás szavazás alapján, 58 pedig a töredékszavazatok alap-

ján jut mandátumhoz.

Minden választásra jogosultnak két szavazata van. Az egyiket az egyé-

ni választókerület valamelyik jelöltjére adhatja le, a másikat a területi párt-

listák valamelyikére. Az egyéni választókerületben a választás akkor érvé-

nyes, ha a választójogosultak több mint fele szavazott. Az elsõ forduló már

eredményes lehet, ha valamelyik jelölt megszerzi a leadott érvényes sza-

vazatok több mint felét. Ha azonban az elsõ forduló eredménytelen, követ-

kezik a második, amin azok a képviselõjelöltek indulhatnak, akik az elsõ

érvényes, ám eredménytelen fordulóban a szavazatok legalább 15%-át

megkapták. Amásodik fordulóban az a jelölt szerez mandátumot, aki a leg-

több szavazatot kapta, feltéve, ha a választásra a jogosultak legalább 25%-a

elment szavazni.

Magyarországon minden megye és a fõváros egy területi választókerü-

letet alkot. A 20 választókerületben a törvényesen bejegyzett pártok meg-

határozott feltételek alapján indíthatnak listát. A listákra történõ szavazás

mindig eredményes, a mandátumokat a leadott szavazatok arányában kap-

ják meg a pártlisták jelöltjei, és akkor érvényes, ha a választók több mint

fele szavazott. Érvénytelenség esetén a második fordulóban elegendõ a vá-

lasztópolgárok több mint negyedének szavazata. Az 5%-ot el nem ért pár-

tok nem kaphatnak mandátumot sem a területi, sem az országos listáról, és

elveszítik az egyéni választókerületben elért töredékszavazatokat is. Az or-

szágos listára nem szavazunk, állítására azok a pártok jogosultak, amelyek

legalább hét megyében tudtak megyei listát állítani.

Szavazáskor a választópolgároknak személyazonosságukat és

lakcímüket igazolni kell (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány), és, ha

magukkal viszik a választók névjegyzékbe történõ felvételérõl kiküldött

értesítõt is, megkönnyítik a szavazatszedõk munkáját. A kapott két szava-

zólap mindegyikén egy x-szel vagy egy + -tel kell jelölni a szavazatot.

Több jelölés érvényteleníti a szavazást! Azoknak a választópolgároknak,

akik nem abban a körzetben kívánnak voksolni ahova tartoznak, április 5-én

16 óráig volt alkalmuk fölkeresni a jegyzõt igazoláskérés céljából. Ezzel,

valamint személyazonosság- és érvényes lakcím-igazolással szavazhat-

nak.

Április 7-én tehát szavaztunk, és ezt tesszük 21-én is. Felelõsségünk tel-

jében határozzuk meg, kik irányítsák a következõ négy évben az ország

sorsát. Minden értékes szavazatra szükség van, mert  mindannyiunkon mú-

lik!

Vecsey Kiss Mária

Rajtunk is múlik!
ÉRTESÍTÉS

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Értesítem a Kedves Szülõket, hogy a 2002/2003. tanévi óvodai beíratá-

sok óvodáinkban

2002. április 22-23-án,  de. 8 órától d.u. 16 óráig lesznek.

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
- azokat a gyermekeket, akik 2002. december 31-ig betöltik 3. életévüket,
- azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévüket, de ez ideig óvodai

nevelésben nem részesültek, lehet, ill. kell beíratni.

Elõjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik 2003. május 31-ig töl-
tik be 3. életévüket.

Szeretettel várjuk Önöket, kérjük, hogy a beíratásra hozzák el gyer-
mekeiket is.

Hercegné Budai Bea
óvodavezetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádiban élõ polgárok és közösségek közérdekû kulturális
tevékenységének támogatására

Pályázhatnak: Önkormányzati intézményhez gazdaságilag, szervezeti-
leg nem kapcsolódó helyi alkotó közösségek, mûvészeti csoportok, civil
szervezetek, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:
· Elsõsorban helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, ami a

város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és közérdeklõ-
désre tart számot.

· Önkormányzati intézményektõl független almádi mûvészeti együt-
tesek, csoportok, egyéni alkotók mûködésük támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei: A Humánpolitikai Bizottságnak
címzett pályázati leírás / a tervezett rendezvény vagy tevékenység leírá-
sa 1-3 oldalon, pályázati adatlap, költségvetési lap kitöltése, minimum
25% saját erõforrás megléte/.
Pályázathoz szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Titkársá-
gi és Humánpolitikai Osztályán szerezhetõk be.

A pályázat elbírálása:
A Humánpolitikai Bizottság a 800.000 Ft felosztásáról szabadon dönt a
pályázati határidõig beérkezett pályamunkák  ismeretében.
Nem adható támogatás: ingatlanvásárlásra, berendezésre, technikai fel-
szerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozására és támogatására. A
pályázati támogatás tovább nem osztható. Az önkormányzat  a sikeresen
pályázókkal szerzõdést köt az elnyert összeg felhasználásáról és elszámo-
lásáról. A kapott támogatás magánszemélyek esetén önálló tevékenység-
bõl származó jövedelemnek minõsül. A felhasználást számlákkal kell
igazolni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2002. május 15.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba /8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1. / kell benyújtani. A pályázatról bõvebb információt Cziráki
Marianna ad a 438-400-as telefonon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2002. június 17.
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Április - Szent György hava

Az április szeszélyes és bolon-
dos hónap, és mégis ez a pár nap
végre meghozza a napsütést, véget
vet a télnek. Rengeteg ilyenkor a
csapadék, de ezt senki sem bánja.
Évszázadok óta az a tapasztalat, ha
nedves az április, bõséges termés-
re lehet számítani. Idõt is jósol ez
a hónap. A lucskos április esõs má-
just is jelez, és Szent György hava
bizony nem múlik el böjti szelek
nélkül.

ÁPRILIS 1. 
Április elsõ napja téltemetõ-ta-

vaszköszöntõ nap, és egyben a bo-
londok napja. Ilyenkor ugratják
egymást a felnõttek, de elsõsorban
a gyermekeket tréfálják meg. 

ÁPRILIS 7.
Egészségügyi világnap. Ezen a

napon pihenjünk, és ma - legalább
egyszer egy évben - figyeljünk oda
egy kicsit az egészségünkre. 

ÁPRILIS 10. 
Az év századik napja. Ettõl a

naptól kezdik elvetni a különbözõ
zöldségeket. Ez a nap a rákellenes
világnap.

ÁPRILIS 11. 
1905-ben ezen a napon született

egy budapesti munkáskerületben
József Attila, a század egyik legki-
emelkedõbb költõje. Az õ emléké-
re ünnepeljük április 11-én a költé-
szet napját. 

ÁPRILIS 18.
Nemzeti Mûemlékvédelmi Vi-

lágnap

ÁPRILIS 22. 
A Föld Napja
ÁPRILIS 24.
Sárkányölõ Szent György ünne-

pe, aki évszázadokon át a lovagok,
majd utóbb a cserkészek patrónusa
volt. Legendája szerint legyõzi a
sárkányt, és kiszabadítja fogságá-
ból a királylányt. Ettõl a naptól szá-
míthatjuk az igazi tavasz kezdetét,
és az állatokat is ezen a napon haj-
tották ki elõször. Ezeken a népi ha-
gyományokon túl a mai nap a rend-
õrség napja. 

ÁPRILIS 25. 
Márk evangélista ünnepe. Amai

naphoz kötõdik a búzaszentelés
szokása: a megszentelt búzát az
imakönyvbe helyezték, és gonosz-
ûzõ erõt tulajdonítottak neki. 

ÁPRILIS 29. 
A táncmûvészetek világnapja.

Ezért a mai napon mindenki per-
düljön táncra!

Az április legfontosabb ünnepe
a húsvét. Mozgóünnep, melynek
idõpontját talán nem is olyan bo-
nyolult kiszámítani: a tavaszi nap-
éj-egyenlõséget követõ holdtölte
utáni elsõ vasárnap. 

A húsvét a kereszténység egyik
legnagyobb ünnepe, e napon ünnep-
lik Jézus feltámadását. Véget ér a
nagyböjt, a hústól való tartózkodás,
innen származi az ünnep magyar el-
nevezése is. Megünneplésérõl már a
3. század óta vannak adataink, álta-
lánossá a 8. század után vált. 

A húsvéti
szertartásokhoz
tartozik az étel-
szentelés. Ilyen-
kor sonkát, bá-
rányt ettek ka-
láccsal és tojás-
sal, és bort ittak
hozzá. Aszentelt
ételek maradé-
kait mágikus cé-
lokra használ-
ták. 

A víz tisztító,
termékenység-
varázsló erejébe
vetett hit az
alapja a húsvéti
locsolkodásnak.
Korábban a hús-
véthétfõi locso-
lásnak egészen
más módját is-
merték, mint
ma: kúthoz, vá-
lyúhoz vitték a
lányokat, és
egész vödör vízzel leöntötték õket.
De nekünk, mai lányoknak, pár
csepp illatos kölni is megteszi!
Ám a locsoló jutalma ma és akko-
riban is ugyanaz: a piros, hímes to-
jás!

A húsvétot követõ vasárnap a
fehérvasárnap vagy mátkáló vasár-
nap ideje. Az egyházban a húsvéti
ünnepkör zárónapja. Ilyenkor jel-
legzetes szokás a fiatalok szertartá-

sos barátságkötése, ami gyakran
egész életre szólt. 

Az április hónap szeszélyes szo-
kásai mellett talán az egyik leg-
szebb idõszaka az évnek. Az újjá-
születés, a tavasz hónapja, melyet
arra is felhasználhatunk, hogy újra
felfedezzük környzetetünket és
egy kicsit jobban odafigyeljünk
egymásra!

Vincze Eszter

Amikor 1990 tavaszán a frissen átadott Kö-
zösségi Ház elsõ hivatalos programját bejelen-
tettem, magam sem gondoltam, hogy hosszú
évekig visszatérõ mûvészeti eseményt indítunk
útjára. Hogy hagyományt teremtünk! Kilenc he-
lyi mûvész ajánlotta fel alkotásait, s egyben se-
gítségét, hogy azok bemutatásával még emelke-
dettebbé tegyük kettõs ünnepünket. Március
idusát írtuk, ekkor vehette birtokba a kultúra a
volt MSZMP-székházat. Dobos Lajos, Fábián
László, Hunyady István, R. Kiss Lenke, Sági
Sándor, Szorcsik Ferenc, Szöllõsi Máté, Veszeli
Lajos, Vizer Júlia szintén nem sejthette, hogy
egy kulturális mozgalom alapítóivá válnak,
olyané, amely évekre garantálja a város jó hírét
mûvészeti berkekben. Talán a zsúfolásig meg-

telt nagyterem látványa inspirálta Veszeli La-
jost, hogy egy évvel késõbb megálmodja a Pad-
lásgalériát, s az azóta rendezett több mint száz
képzõmûvészeti kiállításnak is ebben az estében
kell keresni a csíráját.

Nyugodtan mondhatom, az elsõ Tavaszi Tár-
lat megnyitója óta sikk lett kiállításra járni és ki-
állítani. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az ad-
dig csupán hétvégi házukban meghúzódó és al-
kotó fõvárosi mûvészek is egyre inkább magu-
kénak érezték a várost, az itt szervezett kulturá-
lis eseményeket. Olyan, messze földön ismert és
elismert mûvészek csatlakoztak, mint Balogh
Ervin festõmûvész, Mihály Gábor szobrászmû-
vész, de Novák László “díjhalmozó” természet-
fotói sem hiányozhattak többet a falakról. Ame-

lyek az évek múlásával egyre szûkebbnek bizo-

nyultak. Mert egy ilyen bemutatkozási lehetõsé-

get senki sem akart elmulasztani.

Így érkeztünk el az idei évhez, amikor 31 ki-

állító alkotását láthatta a közönség. Lehet, hogy

ilyen formában – utoljára. Egyrészt egyre erõ-

sebb az az igény, hogy zsûrizzük a mûveket, ez-

által emelhetjük a színvonalat. Másrészt, épül a

Kulturális Központ, ezért elképzelhetõ, hogy a

Tavaszi Tárlat elhagyja a Közösségi Ház falait.

Hab lenne a tortán, ha Fülöp, Jáger, Vágfalvi és

a többiek mûvei “dekorálnák” az új épület áta-

dó ünnepségét. Mint 1990-ben!

Gróf Tibor

TTTT aaaa vvvv aaaa ssss zzzz iiii   tttt áááá rrrr llll aaaa tttt

“ bolondok hava szeszélyek szele

zendül tavaszi nyár kikelete

zöld fûbe huppannak piros tojások

báránykáink felhõket legelésznek”
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CSERKÉSZEK VAGYUNK BALATONALMÁDIBAN!
A balatonalmádi Szent Jobb cser-

készcsapat már egyszer bemutatko-
zott ebben az újságban “Így vagy se-
hogy” címmel. 10 év után aktuális-
nak tartjuk, hogy újból hírt adjunk
magunkról.

Cserkésznek lenni bizony nagyon
jó dolog. Vidámság, kaland, kihívás
egy nagy testvéri közösségben.

A világban 150 országban mû-
ködnek cserkészcsapatok 18 millió
fiú és 8 millió leány cserkésszel. 4
évenként van világ jamboree, ahol
találkoznak egymással a földkerek-
ség cserkészei. Magyarországon
1912 óta van cserkészet. Jelenleg
400 csapatban 14000 cserkész mû-
ködik.

Módszereink a folyamatos önne-
velési rendszer, 6 hónapos próbaidõ
után - fogadalommal megerõsített
cserkésztörvények szerinti élet

- cselekedve tanulás képzési pró-
barendszereink szerint 

- õrsi rendszer
- ösztönzõ és folyamatos progra-

mok kirándulások, táborozások.
Cserkészeink a fogadalmat Isten, Ha-
za, és Embertárs szolgálatra teszik.

A cserkészet valláserkölcsi ala-
pon álló, politikamentes ifjúságne-
velõ szervezet. Alternatívát kívá-
nunk nyújtani a sápadt, lõdörgõ fia-
taloknak, akik unják a sulit, a tanáro-
kat, moziznak, magnóznak, bámul-
ják a TV-t, gyötrik a számítógépet,
lógnak a haverokkal, buliznak.

A cserkészek olyan mai fiatalok,
akik igenis többek, jobbak akarnak
lenni az átlagnál. Egy jó értelemben
vett elitnevelés a cserkészet.

Megpróbáltunk közeledni az al-
mádi iskolák felé, de sajnos eddig
még nem partnereink.

Csapatunk rendszeresen megren-
dezi évi nagytáborát. Cserkészeink

tervszerûen kerékpáron, kenukkal
bejárták az országot Írott-kõtõl Hor-
tobágyig, a magyar folyókat határtól
határig. Táboraink mozgótáborok.

Kerékpárral 800 km-eket, kenukkal
300 fkm-eket szoktunk megtenni.
Naponta sátort verünk, bontunk majd
tovább haladunk. Új tábort építünk,

fõzünk, játszunk, este tábortüzet és
éjjeli õrséget tartunk. Ezek felkészü-
lést, erõt és kitartást igényelnek, de
megéri!

Táborainkról, cserkészmegmoz-
dulásainkról videó-felvételeket ké-
szítünk, jelenleg több mint 13
videókazetta anyagunk van a cserké-
szetünkrõl.

Az anyagi és eszköz szükséglete-
ket elsõsorban pályázat révén
(GYIA, NYISZA, ISM) teremtjük
meg és adományokból. Így rendelke-
zünk kenukkal, vitorlással, kajakkal,
sátrakkal, konyhai és táborozási fel-
szerelésekkel.

ABalatonon rendszeres kenu por-
tyákat tartunk, az erõnléti, evezési és
úszási gyakorlat megszerzése érde-
kében.

Csónakjainkat a Horgász Egyesü-
let tanyáján tartjuk, amit ezúton is
köszönünk nekik.

Az idei tizenegyedik kenus moz-
gótáborunkat Budapesttõl indulva a
Soroksári Duna-ágban folytatva Ba-
ján fejezzük be.

Ha valamelyik fiatalt érdekli a
cserkészet és táborunk, szívesen lát-
juk magunk között minden elõzetes
kötelezettség nélkül. Idén is sikerült
a táborozásunkra ISM-nél pályázatot
nyerni.

Foglalkozásainkat a cserkészott-
honban péntek 17 órakor tartjuk az
Óvári út 28. szám alatt. Minden ér-
deklõdõt szívesen és szeretettel vá-
runk. Cserkészköszöntéssel köszö-
nök el:

“Jó munkát!”
Gáll Attila

csapatparancsnok

Kedves Olvasó!
2001-ben népszámlálás volt Ma-

gyarországon. Sok évtized óta elõ-
ször kérdeztek meg bennünket, hogy
tartozunk-e valamely felekezethez, s
ha igen, melyikhez. A válaszadás
nem volt kötelezõ. Sok kérdezõbiz-
tos fel sem tette a kérdést, úgy kellett
õket noszogatni, hogy írják már be,
amit mi szeretnénk. Az így nyert ada-
tok titkosak is. Így azt gondoljuk,
hogy az országos összesítõ adatok
nagyjából (inkább kissé alábecsülve)
tükrözik hazánk polgárainak feleke-
zetekhez való tartozását.

Amikor az elsõ összesítések nap-
világot láttak, az EVANGÉLIKUS
EGYHÁZat nagy meglepetés érte:
ez a lutheri reformációt követõ kis
felekezet ma nagyjából 270 ezer ta-
got tart számon. Ehhez képest mû-
ködtet számarányánál nagyobb szá-
mú iskolát és sok szeretetintézményt.
A meglepetést az okozta, hogy a nép-
számláláskor csaknem százezerrel
több fõ vallotta magát evangélikus-
nak, tehát 25%-kal több mint várták.

Azóta kérdés ez: hol van a többi 100
ezer? Biztosan néhányan közülük
Balatonalmádiban élnek. Az orszá-
gon belüli nagy népmozgások soka-
kat – idegen környezetbe kerülve –
kiszakítanak régi gyülekezetükbõl.
Közel 50 évig nem volt elõny gyüle-
kezethez tartozni, így felnõtt csak-
nem két generáció, akik esetleg már
csak a szívük mélyén evangélikusok.
ÕKET SZERETNÉNK MEGTA-
LÁLNI.

Azokat, akik bízvást hozzánk tar-
toznak, hisz titkosan bevallották.
Nyíltan még mindig nem merik. Afé-
lelem nagy úr, és sokáig munkálko-
dik. Higgyük el, hogy már nincs mi-
tõl félni.

A népszámlálás fényt derített arra
is, hogy Magyarország lakosságának
több mint 20%-a semmilyen feleke-
zethez nem tartozik. Az egyházak

számára, így az Evangélikus egyház
számára is óriási feladat, hogy e fõ-
leg fiatalokból álló több milliónyi lé-
lekhez is közel vigye Jézus Krisztus
örömhírét. Remél-
jük, hogy közülük
is sokan rátalálnak
az evangéliumra,
és tovább nõ a fel-
nõtt-keresztelések
száma.

Nálunk minden
vasárnap délután
14 órakor van is-
tentisztelet, s min-
den pénteken 3-4
órakor hittanóra a
Bajcsy-Zsilinszky
utcai templomban.
Gyülekezetünk lel-
készei Isó Zoltán
és Isó Dorottya el-

érhetõk a 421-618-as telefonszámon.
Alelkészi hivatal Veszprémben van a
Kossuth Lajos utcai templom mel-
lett.

Gyülekezetünk nyitott és befoga-
dó, szeretettel várjuk régi és új híve-
inket.

Erõs vár a mi Istenünk!

a Presbitérium

ÉS A TÖBBI SZÁZEZER?

Fotó: Durst László

1409. sz. Szent Jobb Cserkészcsapat - 8220 Balatonalmádi, Óvári F. u. 53., Tel.: 06-88/438-124
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Ahogy a völgybõl feltörtek a hangok, különösen hatottak. A kiszélesedõ

sziklatölcsér felnagyította, visszaverte, furcsa egyveleggé keverte õket. A

leszivárgó és örvénylõen felkeveredõ szél kísérõül idõnként éleset füttyen-

tett hozzá.

A völgyben gyerekek játszottak. Egy kisfiú és egy kislány labdázott. De

nem egymásnak dobálták a kerek játékszert, ahogy a gyerekek labdázni

szoktak, hanem egymást célozták vele. Viháncolva ugrottak el a dobások

elõl, és jókat nevettek, ha a labda talált, vagy ha nem talált. Egy hosszú

szõrû kiskutya futkosott körülöttük, hevesen ugatott, és minden labdát utol

akart érni. Ide-oda rohant köztük, legalább annyira élvezte a játékot, mint

a gyerekek.

A férfi egy kiugró szikladarabnak támaszkodva nézett lefelé. -

Elhallgass! - pisszentette le idõnként nyugtalan farkaskutyáját, mert az han-

gos csaholással, irigykedve figyelte az alant játszadozókat. A férfi oldalán

puska lógott, lábán kopott bakancs, tányérsapkája alól elõbodorodtak fekete

fürtjei. Jó ideje álltak a kiszélesedõ sziklaperem tetején. Körülöttük a kies,

köves terepen szárazon zörgõ bokrok, satnya fácskák között kabócák

cicerésztek. Így vált teljessé a koncert. A kutya elunta a jelenetet, lehasalt,

fejét a lábára hajtva szundikált.

Rekkenõ volt a hõség, de a völgy a maga védettségével, árnyékosságá-

val kellemes klímát tartott. A csordogáló kis patak kristálytiszta vizével

még a szomjúság oltására is alkalmas volt. A gyerekek nem fáradtak.

Cipõjük, ruhájuk átnedvesedett a lenti dús növényzetben, de nem törõdtek

vele. Gyöngyözõ kacajuk betöltötte a völgyet,  megsokszorozódva buggyant

elõ a sziklatölcsér peremén. - Ta-te, ki-va, si-ho - törtek föl értelmetlen szó-

tagokként a csengõ-bongó hangok.

A férfi sziszegett valamit a fogai között. Köpött egyet. Aztán még egyet,

és puskája után nyúlt.

A lövés iszonyút csattant a völgyben. A kislányt találta mellbe. Hanyatt

vágódva terült el a magas fûben, szája sarkán piros csík indult meg. Az

addig folyamatosan cicegõ kabócák egy pillanat alatt elhallgattak. A

döbbent csendet csak az elhaló moraj törte meg. Aztán a kisfiú sikítva

megindult a sziklaoldalban megbújó kis ház felé. Alig kezdett el rohanni,

újabb csattanás hallatszott. A gyerek orra bukott. Ekkor jelent meg a ház

ajtajában egy overallos férfi: az igazi célpont. A lövés harmadszor is eldör-

rent.

Amikor a levegõben hintázva elült a zaj, csak a kiskutya sípoló

szûkölése hallatszott. A bakancsos férfi farkaskutyájával együtt eltûnt a

szikla mögül. Néhány törpe növésû sárga virágot borzolgatott a szél a

leereszkedõ sziklatölcsér oldalában.

Láng Miklós

Hadifogság asszonyostól
(részlet a szerzõ és a Mûvészetbarátok Egyesülete által 1992-ben, 

második kiadásban megjelentetett könyvbõl)
“…Elõször a személyes holmik

kerültek a kocsikra. Századpa-
rancsnokunk, az õrnagy úr holmija
maga megtöltött két kocsit. Azért
minden holmink felfért, csak a kincs-
tári holmi nagy része maradt a rak-
tárban, s  lemaradt vagy huszonöt fõ
is; õket máris útba indították gyalo-
gosan egy altiszt kíséretében.
Kaptak némi úti élelmet – miként
mi is -, aztán úgy döntöttek, hogy a
ruharaktár készletét is szétosztják.
Vadonatúj bekecsek, csizmák kerül-
tek elõ, de mire én észbe kaptam,
már csak néhány kulacsot találtam a
raktárban.

Délre tervezték az indulást, de
még mindig újabb és újabb gondok
akadályozták a rakodást. Ráadásul
az egyik kocsinak a szereléséhez is
hozzáláttak, ami tovább tartott a ter-
vezettnél. Este lett, mire mi is fölül-
hettünk a kocsikra. El is indultunk,
de csak a falu széléig, a pékmûhe-
lyig jutottunk; ott leállt a karaván.
Nem sült ki az útra megrendelt
kenyér, amihez mi adtuk – késõn –
a lisztet. Végre elhelyeztük a forró
kenyereket is, és hajnali két órakor,
Nagycsütörtökre virradólag, el-
hagytuk a falut. Ez március 29-ére
esett, vége a hónapnak, s így már
aligha lesz márciusban vége a
háborúnak, mint ahogy számítot-
tuk. Legfeljebb hazánk (német
helyett orosz) megszállása fejezõd-
het be, ami meglehetõsen kétes
öröm. Legfeljebb annyi, hogy vége
a pusztításnak – s az is valami.

Azzal indultunk útnak, hogy
valahol Graz környékén lerámolunk,
s a kocsik visszajönnek a hátraha-
gyott holmikért.

A magyar határra Pornóapátinál
érkeztünk. Sötét volt és barátságta-
lanul hideg, fáradtak is voltunk meg
összetörtek, testi-lelki roncsok, de
azért lekászálódtunk a platóról.
Parancsnokunk köré álltunk, érez-
tük, hogy mondandója van szá-
munkra. Kedvesen beszélt, embe-
rien, közvetlen hangon. Nem is
néztük ki belõle azt az érzel-
mességet, ami a hangjában bujkált.
Arról beszélt, hogy a küldetésünk
most véget ért,  amire fölesküdtünk,
hogy megvédjük a hazánkat, nem
sikerült. Amíg lehet, együtt ma-
radunk. Most még nagyobb szükség
lesz a fegyelemre, mint eddig,
hiszen idegen közegbe kerülünk.
Hogy az oroszok mit csinálnának
velünk, ha itt maradnánk, azt el
tudjuk képzelni, de hogy a német
hogyan fogad bennünket, azt nem
lehet tudni. A háború hamarosan
véget ér, s ki-ki hazatérhet otthoná-
ba. Arra kérjük a Jóistent, hogy óvja

szeretteinket, otthonainkat a boldog
viszontlátásig. “Isten, áldd meg a
magyart!” Csendben, meghatottan
álltunk, amikor az õrnagy úr mellé
lépett L. Pali, s fejbõl, hibátlanul
elmondta a Szózatot. A végén már
maga is csaknem sírt, s azt hiszem,
ide illik a sztereotip mondat: szem
nem maradt szárazon.

Pornóapátinak eddig hírét sem
hallottuk, de azt hiszem, hogy amíg
élünk, nem felejtjük el ezt a
határközséget, ezeket a meghatott
perceket.

Visszavackoltuk magunkat a
platóra, amit egészen átmelegített a
kenyér, s egyszeriben meg is
éheztünk az illatától. Megszavaz-
tuk, hogy egy kenyeret föláldozunk,
úgyse számolta senki, amikor fel-
dobáltuk a kocsikra…

Mönichkirchenben álltunk meg,
gyorsan lepakoltunk, s visszaindí-
tottuk a kocsikat Felsõcsatárra. Egy
német katona – valami elhelyezõ
szerv tagja – a templom melletti
iskolához vezetett bennünket, s
annak a tornatermében kinyúj-
tózkodhattunk. Erzsivel bebújtunk
a pokróc alá, s nyomban elaludtunk.

Már magasan járt a nap, amikor
költögettek. Átvonultunk egy
hosszú szálloda éttermébe, ahol
meleg teát kaptunk, amihez a kiosz-
tott hideg élelembõl falatoztunk. 

A teherautók közben vissza-
érkeztek – üresen. Már nem juthat-
tak be a faluba. Különösebben
senkit sem érdekelt az, hogy a
kincstári holmi ott maradt…

Elkezdõdött ismét a rakodás.
Mikor a holmiaink fent voltak, szét-
néztem a faluban, lehet-e valamit
kapni. A kisgyermekes anyák azt
kérték, hogy próbáljak meg hintõ-
port venni. Ezt sikerült is kapnom, s
vettem néhány képeslapot (rend-
kívül gyatra minõségût). Mást nem
is lehetett jegy nélkül kapni. Amit
vásároltam, azt viszont nagyon ol-
csón kaptam, összesen alig fizettem
ki többet 1 márkánál.

Elnézegettem azt a gyönyörû
fekvésû nyaralóhelyet, sok rangos,
most üresen tátongó szállójával. Az
emberek nemhogy élveznék azt a
rövid életet, amit a sors kimér szá-
mukra, nem, azt is háborúkkal ke-
serítik meg, amibõl minden ember-
öltõben kijut egy, méghozzá egyre
kegyetlenebb, mind pusztítóbb, s
eredményében mind fájdalma-
sabb…”

Vecsey Kiss Mária

Háború

Verescsagin: A háború apoteózisa
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Balatonalmádi a Terror Házában

Ifjú mártírok 1953-ból
Vörösberény, Almádi,

Fûzfõgyártelep, vagy Arács polgá-
rai közül ma már csak kevesen em-
lékeznek azokra a helybeli fiatalok-
ra, akiket a kommunista diktatúra
egyik legsötétebb idõszakában,
1953-ban szinte gyermekként vé-
geztek ki, ítéltek életfogytiglanra,
vagy hosszú börtönbüntetésre. Pe-
dig emlékeznünk kell rájuk, mert
értünk, mindnyájunkért áldozták
életüket, töltötték börtönben leg-
szebb éveiket.

A budapesti hadbíróság 1953.
február 5-én tartott zárt tárgyalásán
hat, fegyveres szervezkedéssel vá-
dolt fiatalt ítélt el (az ítélet száma:
hb./III.0381/1952.):

Bata Ferenc (született
Balatonarácson, 1934-ben) iskolai
tanulót kötél általi halálra

Ungár József (született
Vörösberényben, 1932-ben) sport-
vezetõt kötél általi halálra

Hatvári Hugó (született
Somlóvásárhelyen, 1932-ben) isko-
lai tanulót kötél általi halálra

Turi István (született
Fûzfõgyártelepen, 1932-ben) mû-
szaki rajzolót kötél általi halálra

Kuti Gábor (született Balatonal-
mádiban, 1935-ben) iskolai tanulót
15 év börtönre

Tolner István (született Balaton-
almádiban, 1935-ben) iskolai tanu-
lót 12 év börtönre ítélte.

(Hetedik társukat, Horváth Ri-
chárdot, akit a hatóságok – sikerte-
lenül - megpróbáltak beszervezni,
egy másik perben elsõfokon 12 év-
re, másodfokon 7 évre ítélték.)

Bata Ferenc Ungár József 

A négy halálraítélt fellebbezett.
Másik két társuk nem, mert tudták,
a másodfokon hozott ítélet súlyo-
sabb lehet az elsõfokúnál. A katonai
felsõbíróság 1953. április 16-án
Hatvári Hugó és Turi István halálos
ítéletét életfogytiglanra változtatta,
Bata Ferenc és Ungár József halálos
ítéletét helybenhagyta, kegyelmi
kérvényüket a Népköztársaság El-
nöki Tanácsa még ugyanazon a na-
pon elutasította. Négy hónapi sira-
lomház után 1953. augusztus 18-án
21 óra 40 perckor a 19 éves Bata Fe-
rencet, és a 21 éves Ungár Józsefet
a Fõ utcai börtön udvarán felakasz-
tották. Pedig ekkor Sztálin már ha-
lott, Nagy Imre a miniszterelnök, és
ahogy ma mondják, enyhült a terror.
Csak a hatalmi harcban lefogott 
elvtársaknak kegyelmeztek, más
mindenkinek pusztulnia kellett! A

két kivégzett fiatal teste a 301-es
parcella 4-es, vagy 6-os helyén
nyugszik, hogy pontosan hol, nem
tudni.

1952 õszén, amikor letartóztat-
ták, és az Andrássy út 60-ba, mai
nevén a Terror Házába hurcolták a
fiúkat, Kuti Gábor és Tolner István
17 évesek voltak, Bata Ferenc alig
néhány nappal volt túl a 18. szüle-
tésnapján, a többiek 20 évesek vol-
tak. A vádirat szerint Ungár József
“1951 áprilisában létrehozott egy
demokráciaellenes fegyveres szer-
vezkedést, amelynek feladata volt
egy harmadik világháború esetén
támogatni az imperialista haderõ-
ket, és terrorcselekményeket végre-
hajtani a szovjet és magyar katonai
alakulatok ellen“. A szervezet neve
Magyar Nemzetvédelmi Szövetség
volt. Bata Ferenc ekkor alig múlt 16
éves, s szinte a letartóztatása napján

lett nagykorú. Ez persze
nem akadályozta meg a vér-
bírákat abban, hogy halálra
ítéljék, s az ítéletet végre is
hajtsák!

“Terrorcselekményekre”
alkalmas fegyverük nem
volt a fiataloknak, de ilyen
“cselekményekkel” nem is
próbálkoztak. Amilyük volt,
az a hazaszeretet, és a ter-
mészetes igazságérzet. És
bátorság ahhoz, hogy az el-
nyomók ellen tenni próbál-
janak valamit. 

Nem “terrorcselekmé-
nyek” miatt kellett meghal-
niuk, hanem azért, mert hit-
tek egy emberibb világban,
hittek a jogban és az igaz-
ságban. Mert nem akarták
hajlott gerinccel, meg-
hunyászkodva leélni életü-

ket. Ezt a hitet és erkölcsi tartást
kellett megtörni bennük, megmu-
tatni mindenkinek, így jár, aki más-
képpen gondolkodik. És a hatalom
keményen lecsapott, mert egyetlen
célja a megfélemlítés volt. 

Az életben maradt fiúkat az
1956-os forradalom kiszabadította.
A szabadságharc leverése után Turi
István Ausztráliába, Hatvári Hugó
Hollandiába ment, hárman itthon
maradtak. Hátralevõ büntetésüket
1957-ben kegyelembõl elengedték,
de folyamatos rendõri megfigyelés
alatt tartották õket. Tanulmányaikat
nem folytathatták, egész életüket
végigkísérte a vérbíróság ítélete.
Amikor már lehetett, Turi István ha-
zaköltözött Ausztráliából, Zircen él,
Hatvári Hugó is sokat jár haza
paloznaki házába. Kuti Gábor
1995-ben meghalt, míg Horváth Ri-
chárd és Tolner István – aki aktív
tagja a POFOSZ-nak és a Politikai
Elítéltek Közösségének - Balaton-
almádiban él. 

Amagyar nemzet egy csodálatos
szervezõdés! Mindenkor megtermi
az igazakat, akik helyettünk, a mi
nevünkben is megcselekszik azt,
amit megkövetel a haza, a becsület
és a tisztesség. Akik, ha kell mártí-
romságukkal mutatnak példát kor-
társaiknak és az utókornak. Le-
gyünk büszkék arra, hogy városunk
is adott hõsöket abban a sötét kor-
ban Magyarországnak. A legkeve-
sebb, amit tehetünk, hogy méltó
emléket állítunk nekik. Ungár Jó-
zsefnek van már kopjafája a berényi
temetõben, s ott láthatjuk nevét és
fényképét a Terror Házában. Ami
még hiányzik, az egy Ungár József
utca Balatonalmádiban, s egy em-
léktábla a Hõsi Emlékmûnél. Váro-
sunk vezetését dícsérné, ha a Ma-
gyar Hõsök Emléknapjára, május
26-ra mindkettõ megvalósulhatna!

Bálint Sándor

Forrás:
“A hazáért éltek, haltak. Kivég-

zettek 1948-1956” Kõ András-
Nagy J. Lambert”

“A Történeti Hivatal dokumen-
tumai.”

(Tolner István úr közlései)A 301-es parcella 4-es, 6-os helye, ahol a fiúk nyugszanak
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Jövõre lesz 100 éve annak,
hogy Almádi szobrot állított Kossuth Lajosnak

Március 15-e elõestéjén a Liget kávéházban
Sebõ József Brusznyai-díjas tanár tartott
élvezetes elõadást ’48 eseményeirõl, és
kezdeményezett beszélgetést a hallgatóság
körében. E beszélgetés közben esett szó az
Öregparkban álló, jövõre éppen 100 esztendõs
Kossuth-szoborról, mely hosszú ideig – a Petõfi
szobor visszaállításáig – a ’48-as szabad-
ságharc megünneplésének helyszíne volt. 

A szoborállításról – annak kerek évfor-
dulóján – az újság jövõ évi számában méltán
meg fogunk emlékezni. Ennek elõzeteseként és
a Kossuth és okán, most egy fényképet közlünk
az olvasóval, melyet – az akkoriban a
Kisberényi úti házában lakó – Zöld Károly
amatõr fotós készített. 

A Kossuth mellszobor Holló Barnabás szob-
rászmûvész munkája. Avatásán: 1903 augusz-
tus 3-án – melyrõl a Vasárnapi Újság fényképes
tudósítással számolt be –több országgyûlési
képviselõ mellett Kossuth Ferenc is részt vett,
és a szobrot igen jól sikerültnek találta. Az
ünnepi szónok Eötvös Károly volt.

VKM 

Idén jubilált a rendezvény, hiszen immár 25.
alkalommal nyitotta meg kapuit a Budapesti
Vásárközpontban az Utazás 2002 kiállítás. A leg-
nagyobb hazai idegenforgalmi seregszemlére
ebben az évben is számos érdeklõdõ látogatott el,
bár a látogatók összetétele némileg megváltozott
az elõzõ évekhez képest. Idén elõször önállóan
rendezték meg a vásárt, és a korábban megszokott
társprogramoknak, úgy mint a vadászat, a
horgászat és a szórakoztatás, különálló bemu-
tatkozási lehetõséget szerveztek. 

Az Utazás 2002-n csaknem 700 önkormányzat
és különbözõ szervezetek mutatkoztak be, a
korábbiaknál jóval nagyobb alapterületen. A kiál-
lítók standjai által elfoglalt terület teljes nagysá-
ga megközelítette a 13 ezer négyzetmétert. 

Az idei vásár külföldi díszvendége
Lengyelország volt, míg hazánkból az erõt adó
régióra, vagyis Nyugat-Dunántúl vidékére
irányult a figyelem. 

A Balaton Régió megújult arculattal és a tó tel-
jes kínálatával várta az érdeklõdõket. A reprezen-
tatív stand 250 négyzetméteren, 24 társkiállítóval
együtt mutatta be a térség egyedülálló
lehetõségeit. 

A Balaton klímáját és természeti adottságait
figyelembe véve készült a régió új logója, amely
- nem véletlenül - a napfény kertjének nevezi a
tavat és környékét. A vásáron bemutatott újdon-
ságok között volt a régió megindult internetes

honlapja, melyet a WWW.BIS.HU címen lehet
elérni. A térség legfrissebb kiadványai már az új
arculatnak megfelelõen jelentek meg, elsõsorban
az aktív pihenés, az üdülés és a borturizmus
gazdag kínálatára helyezik a fõ hangsúlyt. 

A számos társkiállító között szerepeltek a
tóparti Tourinform irodák is, akik a legfrissebb
programfüzetekkel és színvonalas rendez-
vényekkel népszerûsítették nagyfényes ré-
giónkat. A balatonalmádi iroda részérõl
Koszorusné Schildmayer Etelka elmondta, hogy
megszokott gyakorlat már, hogy a térség
szervezetei és vállalkozói egymással összefogva,
közös standon mutatkoznak be, így a kisrégiók
számára is könnyebb az érvényesülés. Almádi a
korábbi évekhez hasonlóan idén is gazdag prog-
ramkínálatával hódított, ám újdonságnak számí-
tott a Szent Jobb kápolnában elhelyezett Szent
Jobb fragmentum, amely iránt a vallási turizmus
hívei érdeklõdtek leginkább, és amely valóban
kuriózumot jelent a magyar kínálatban. 

Az Utazás 2002 kiállításon a Balaton Régió és
a vele együtt megjelenõ társkiállítók üde és vonzó
színfoltot képviseltek, és az érdeklõdõk száma
valamint az egyedülálló és sokrétû kínálat arra
enged következtetni, hogy idén is mozgalmas
nyári szezon elé tekinthetünk.

Vincze Eszter

A Kossuth szobor 1903-ban

(Kovács István – az Almádiért Közalapítvány kuratóriumának tagja – gyûjtése alapján)

UTAZÁS 2002 - TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS ÉS
VÁSÁR BUDAPESTEN
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Megújulóban környezetünk
Három jelentõs átépítés folyik

Balatonalmádiban, amelyek nyomán eddig nem
tapasztalt mértékben megújul a belváros és a
tópart is. Lapzártakor annak jártunk utána, hogy
jelenleg hol tartanak a munkálatok.

A posta épületének átadási határideje június
tizedike, amely betarthatónak tûnik a március
végi készültségi szint alapján. Ami már látszik,
hogy az épület külsõ falait áthelyezték a korábbi
terasz széléig, ezzel megnövelték a belsõ
alapterületet. Ezzel együtt a helyiségek korábbi
elrendezését is módosították némileg. Az épít-
mény kiugró széleit oszlopok támasztják alá. A
korábbi nagyméretû ablakokat korszerûbb,
mûanyag keretes ablakra cserélték, amelyek
jótékonyan befolyásolják majd az épület
hõgazdálkodását. Afõbejárat még nem készült el,
így ennek helyén keresztül látható, hogy a belsõ

falakat már bepucolták. Elõreláthatólag tehát a
nyár elejéig kell még a mobil irodákban dolgoz-
niuk a postásoknak, amely számukra kényel-
metlen, míg a járókelõknek megszokhatatlan
látvány.

Március utolsó hetében a volt Auróra Étterem
épületén a födémet cserélték, valamint a bejárati
lépcsõt hosszabbították. Most is folyik az
építkezés a polgármesteri hivatal felöli oldalon,
amely irányba bõvül a beépített terület. A koráb-
bi balkont ennél az épületnél is kerek oszlopok
támasztják már alá. A jelenlegi átmeneti állapo-
tot a parkolóban földkupacok jelzik, valamint a
rengeteg beépítésre váró anyag is itt sorakozik. A
kivitelezés megfelelõ ütemben halad, a rekon-
strukció befejezésének várható ideje az idei év
vége. 

Tavaly tavasszal kezdõdött el a Wesselényi

strand felújítása a fõbejárat melletti korszerû,
kulturált vizesblokk kialakításával. Ebben az
évben tovább folyik az átalakítás a bugaci kapu
irányába. Miután az önkormányzat megvásárol-
ta a leégett Fogas Étterem területét is, most új
épületeket húznak fel ide. Lapzártánkig csak az
alapozás és a csatornázás készült el, akkor még a
csatornaárok is félig temetetlenül kígyózott a
„gombákig“. 

A többszáz milliós pénzügyi ráfordításoknak
köszönhetõen ezen a tavaszon tehát nemcsak a
természet, hanem mesterséges környezetünk is
megújul. A munkák sajnos okoznak némi
kellemetlenséget, de a végeredmény feltehetõen
kárpótol majd.

Józsa Péter

Utazz TE is Velünk!
A szomorú igazságot talán már mindannyian ismerjük, hogy több mint 3

évtizede folyamatosan romlik a hazai lakosság egészségi állapota. 1999-ben
a születéskor várható átlagos élettartam férfiak esetében 66,37 év nõknél 75,24
év volt, messze elmaradva az Európai Unió átlagától (1997-ben: férfiak 74,84
év, nõk 81,24 év), de alacsonyabb a környezõ közép-kelet európai országos
idevonatkozó adatatoknál is.

Az okok hátterében épp úgy jelen van meghatározóan az egészségtelen
életmód, a hiányos egészségkultúra és a környezetszennyezés, mint az ország
gazdasági fejlettségének, teljesítõképességének hiányossága. Nagyon sokan
és sokat dohányoznak, egészségtelenül táplálkoznak, keveset mozognak,
mértéktelenül fogyasztanak alkoholt, önpusztító életmódot folytatnak, nem
törõdnek egészségükkel, nem veszik igénybe a szûrõvizsgálatokat, de az
egészségügyi ellátás más formáit sem.

El kell érni, hogy a lakosság meghatározó többsége számára az egészség
az egyik legfõbb emberi érték legyen, s az egészsége megõrzéséért kész is
legyen Önmaga is tenni!

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi “vonat” elindult. A megyei és
a városi ÁNTSZ-nél összekötõ kapocsként egészségfejlesztõket neveztek ki.
A Balatonfüredi ÁNTSZ-nél Szentesiné Gergely Mária segítségét lehet kérni
a programmal, illetõleg a szûrõvizsgálatokkal kapcsolatban. Örömmel, és
bizakodva számolunk be arról, hogy a szûrõvizsgálat megindult a
megyénkben, közel 70 %-os részvételi aránnyal. Nemsokára Mi is sorra
kerülünk! De addig is és azután is nagyon sok a teendõnk!

A következõ hónapokban az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi
Program mindig más-más, részben egymásra is épülõ alprogramjával
ismertetjük meg Önöket, és fõleg azzal, hogy mit tud Ön tenni a saját
egészségéért. Reméljük, szeretne aktív résztvevõje lenni a programnak, tehát
fel szeretne erre a vonatra szállni, aminek a célállomása, álmaink megvaló-
sulása: hogy egészségesen testi és szellemi erõnk teljében minél hosszabb,
sikeres életet éljünk le szeretteink és barátaink körében.

Balatonfüred ÁNTSZ
Dr. Gulyásné Dr. Harcos Veronika

Városi tiszti fõorvos

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
2002. április havi – május eleji programja

Április: 10-én  Élettörténeti beszámoló
Ea.: Magda Balázs
Ötórai tea, nosztalgia zene

17-én  Klub nap; kézimunka, kártya, sakk.
18-án  Kirándulás  SÁRVÁRRA (fürdés)
24-én   Zenés születésnapi ünneplés

Május: 01-én   Munka ünnepe. Szabad program
08-án   Élettörténeti beszámoló

Ötórai tea.
Boros Gyula

elnök

F I G Y E L E M !
Az évi kötelező lakossági tüdőszűrés Balatonalmádiban

2002. április 2-től május 8-ig tart
Helye: VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ

Balatonalmádi-Vörösberény, Gábor Á. u. 6.

Időpontja: Hétfő: 9 - 12,   12,30-16 óra
Kedd: 8 - 14 óra
Szerda: 8 - 12 ,  12,30-16 óra
Csütörtök: 8 - 14 óra
Péntek: 8 - 12 óra

18 év feletti állandó lakosoknak, Eü. könyveseknek, pedagógusoknak
K Ö T E L E  Z Ő !

A posta bõvítés és korszerûsítés építési munkái.

Strandfelújítás

Épül az új Mûvelõdési Ház
Fotók: Durst László
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Születõben a Lovas Tájékozódás
A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2000-ben elfogadta a lovas szakosztály

jelentkezését. Megyénkben a szakág ideiglenes vezetõsége is megválasztásra került,
elnöknek Moór Sándor urat választották. Március 2-3-án rendezték meg a Sümeg Kupa
Lovas Tájékozódási Versenyt. A Litéri Csiszár Lovas Sportegyesület és a
Balatonalmádi-Vörösberény Lovas Egyesület közös csapattal vett részt a versenyen
azzal a céllal, hogy megismerkedjünk ezzel a szép sportággal, és a késõbbiek során mi
is tudjunk térségünkben lehetõséget biztosítani a sportág elterjedésének. A Capári
Lovas Iskola rendezte a versenyt, és bár Budapestrõl, sõt Egerbõl is voltak résztvevõk,
mégis nagyobb érdeklõdésre számítottak a korábbi évek alapján. Sajnos a lovak szál-
lítása, bérlése nem olcsó dolog, ezért folyamatosan keresni kell annak a lehetõségét,
hogy minél szélesebb rétegek számára legyen elérhetõ a lovaglás. Minden esetre a
Csiszár Csaba, Futó Kornél, Futó Anna, Szentesi Vajk, Szentesi István összetételû
csapat a Csapat kategóriában I. helyezést ért el a Sümeg Kupán, és reméljük, hogy
õsszel sikerül nekünk is szervezni egy versenyt a Vödör-völgy térségében. A sportág
igazi személyiségfejlesztõ, hisz a természetben zajlik, térképismeretet, helyzetfelis-
merést igényel, ezen kívül mident úgy kell végrehajtani, hogy egy  másik nyelven
(Equus) beszélõ élõlénnyel folyamatos kontaktust kell fenntartani a siker érdekében.

Nyeregbe hát és tájékozódj!
Sz.I.

Lovas-Egyesület
Balatonalmádi-Vörösberény

Asztalitenisz  hírek
Március 23-án Veszprémben rendezték meg az ez évi

asztalitenisz megyei diákolimpiát. Sorozatban már har-
madszor a Györgyi Dénes Általános Iskola nyolcadikos
tanulója, Nyúl Christian lett az elsõ, így ismét õ képvisel-
heti megyénket az áprilisi budapesti országos döntõn

Ugyanezen a napon került megrendezésre Balaton-
fûzfõn az Áfrány Mihály asztalitenisz emlékverseny.
Balatonalmádi Asztalitenisz klub tagjai idén is kitünõen
versenyeztek.

Az eredmények:
férfi egyéniben I. Berendi Gábor B.-almádi
férfi szenior      I. Vastagh György B.-almádi
nõi egyéniben   I. Fáncsi Klára B.-almádi

férfi párosban   II. Vastagh György – Berendi Gábor
B.-almádi

vegyespárosban I. Fáncsi Klára – Berendi Gábor B.-
almádi

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az igen tisztelt
füzfõi sportolók között akadt egy fiatalember, aki fino-
man fogalmazva nem Coubertin báro nemes gondolatait
követve tudta tudomásul venni az elért eredményeket, és
megkérdõjelezte balatonalmádi versenyzõinek a
következõ években ezen versenyen való részvételi jogát.
Ezt azért is sajnálattal közöljük, mert többen Balaton-
fûzfõn kezdtük annakidején az asztaliteniszt, többek
között Áfrány Misi bácsi vezetésével.

Ny. Cs.
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KKeelleett-BBaallaattoonnii KKiissttéérrsséégg ééss 
BBaallaattoonnaallmmááddii VVáárrooss NNyyíílltt TTáájjffuuttóó

BBaajjnnookkssáággaa
Balatonalmádi, Megye-hegy, 2002. 03. 09.

A kitûnõ versenyidõben megrendezett viadalon nyolc szakosztály hatvan
versenyzõvel képviseltette magát. 

A hosszú elõkészítõ munka eredményeként újra kistérségi sportközpont
szerepet vállaló Balatonalmádi elsõ jelentõsebb sporteseménye jó
elõkészítéséül szolgált a  Kupa   március 15-én indult tájfutó-szezonnak.

Eredmények:

“A” pálya:
N 12 kategória: 1. Setét Renáta 50:59, Veszprémi Honvéd; 2. Csizmadia
Ágnes 54:01, Balatonalmádi Herkules; 3. Horváth Bea 73:25, Balatonalmádi
Herkules
F 12 kategória: 1. Tóth Károly 32:07, Tapolcai Honvéd; 2. Pongrácz Ervin
42:10, Veszprémi Honvéd; 3. Filó Bernát 54:55, Pápai Sportegyesület
Nyílt kategória: 1. Fülöp Tamás 39:46, Veszprémi Egyetem; 2. Fülöpné
Czimer Anikó 52:23,  Veszprémi Egyetem; 3. Nagy D. – Boa A. 69:48,
Bakonyi Tájfutó Klub Ajka
N 60 kategória: 1. Wengrin Istvánné 55:28, Veszprémi Tájfutó Klub
F 75 kategória: 1. Gáti László 145:26, Pápai SE.

“B” pálya
N 16 kategória: 1. Dolezsai Anna 57:48, Balatonalmádi Herkules; 2.
Csizmadia Bernadett 68:27, Balatonalmádi Herkules
F 14 kategória: 1. Sárkány Balázs 52:05, Balatonalmádi Herkules; 2. Domán
Rajmund 53:32, Tapolcai Honvéd; 3. Gaál Gergely 65:14, Tapolcai Honvéd
N 40 kategória: 1. dr. Nagy Zsuzsa 55:47, Balatonalmádi Herkules; 2. Nickné
Laczkó Mária 69:03, Pápai SE.
F 55 kategória: 1. Horváth Béla 38:13, Kõbányai Tájfutó Klub; 2. Holluby
Andor 46:56, Zuglói Danubia SE.; 3. Wengrin István 67:35, Veszprémi Tájfutó
Klub

“C” pálya
F 16 kategória: 1. Csizmadia Zoltán 55:28, Tapolcai Honvéd
N 18 kategória: 1. Kaszás Orsolya 60:03; Bakonyi T.K.
N 21 kategória: 1. Bozsits Szilvia 62:59, Veszprémi Honvéd; 2. Csizmadiáné
Szóládi Annamária 64:04, Balatonalmádi HER.; 3. Horváth Klára 67:41,
Kõbányai Tájfutó Klub
F 40 kategória: 1. Molnár Gyula 63:19, Bakonyi Tájfutó Klub; 2. Somogyi
László 78:43, Pápai SE.
F 45 kategória: 1. Somogyi Lajos 51:52, Pápai SE.; 2. Papp László 61:57,
Veszprémi Tájfutó Klub; 3. Dr. Nick József 66:40, Pápai SE.
F 50 kategória: 1. Ládi János 50:18, Bakonyi Tájfutó Klub; 2. Jankó Sándor
63:27; Bakonyi Tájfutó Klub

“D” pálya
F 18 kategória: 1. Felber Orsolya 85:18, Balatonalmádi HER.; 2. Kaszás
Szilvia 96:00, Bakonyi Tájfutó Klub (A két versenyzõ a 18 éves fiúknak kiírt
pályán futott).
F 35 kategória: 1. Kaszás György 66:18, Bakonyi Tájfutó Klub; 2. Kaszásné
Boa Ágnes(!) 92:46, Bakonyi Tájfutó Klub; 3. Filó György 116:04, Pápai SE.
F 21 kategória: 1. Lipp Gábor 78:45, Veszprémi Egyetem; 2. Karl Dénes
80:44, Veszprémi Egyetem; 3. Jankó Attila 89:31, Bakonyi Tájfutó Klub

Különdíjasok:
A leggyorsabb pályateljesítõk díja:
“A” pálya: Ifj. Tóth Károly, Tapolcai Honvéd
“B” pálya: Horváth Béla, Kõbányai Tájfutó Klub
“C” pálya: Ládi János, Bakonyi Tájfutó Klub
“D” pálya: Kaszás György, Bakonyi Tájfutó Klub

Felber Gyula
sportszervezõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SAL-X Kft., mint a Balatonfûzfõi Fövenyfürdõ üzemeltetõje jelen pályázati fel-
hívás útján bérbe adja a Fövenystrand fõbejárat melletti 140 m2 alapterületû ABC
épületét profil megkötés nélkül. Az üzlet funkció szerinti tagolására,
elválasztására a bérlõ részére lehetõséget biztosítunk.

Bérleti szerzõdés idõtartama: 2002. május 1-2004. november 30-ig.
A részletes Pályázati kiírás Fûzfõgyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 
(tel.: 88/596-196), munkaidõben 5 eFt pénztári befizetés ellenében személye-
sen vehetõ át.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. április 22. 10 óra
A pályázatok bontása és értékelése: 2002. április 22. 11 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SAL-X Kft., mint a Balatonfûzfõi Fövenystrand és a Tobruk Önkormányzati Strand
üzemeltetõje mentõõri feladatok ellátására jelen pályázati felhívást teszi közzé.
Feltételek:  • Vállalkozói igazolvány

• Általános alkalmasság
• Vízi mentésben való jártasságról szóló érvényes hatósági vizsga

Az ellátandó feladatok részletezését a Pályázati kiírás tar talmazza, mely
Fûzfõgyár telep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban (tel.: 88/596-196),
munkaidõben 5 eFt pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át.

A pályázatok beérkezési határideje: 2002. április 22. 10 óra
A pályázatok bontása és értékelése: 2002. április 22. 11 óra

Az almádi teniszélet egyik felvirágoztatója (40-es évek) Bíró János
mesteredzõ emlékére megrendezésre kerülõ 15 eseménybõl álló
versenysorozat elsõ állomása március 15-éhez kapcsolódott. A 4 korcsoport-
ban 29 résztvevõvel sportszerû körülmények között emlékeztünk JANÓ bá-
csira, a többszörös hazai és nemzetközi mesterverseny gyõztesére,
helyezettjére, aki szerénységével, sportszerûségével kitûnt társai közül, el-
nyerve ezzel tanítványai (Körmöczy, Taróczy, Machán  stb.) edzõtársai
(Szigeti Ottó, Katona Zoltán stb.) tiszteletét.

Eredmények:
I. korcsoport: 1. Tárai Ákos, 2. Csaplár Tibor, 3. Tolcsvai Dániel és Rácz

R. Balázs
II. korcsoport: 1. Herczeg Márk, 2. Fekete Adrienn, 3. Nánási Ákos és

Mikótczy Orsolya
III. korcsoport: 1. Berényi Krisztina, 2. Nagy Ottilia, 3. Kardos Örs és

Takács Renáta
IV. korcsoport: 1. Hidegkéti Gábor, 2.Kiss Gergely,  3. Fehér Mihály és

Szorcsik Barnabás
Készülünk a Húsvétkor megrendezésre kerülõ második versenyünkre. 

Varga László
DSK sport csop.vez.

“… Csak jó kedvébõl is / Vitéz próbálni indul…”

Morzsák a diáksportkör életébõl
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Áprilisi program

Április 26-án, pénteken 17 órától a Közösségi Házban tartjuk meg e
havi klubdélutánunkat. Vendégünk.

Czuczor Sándor
lesz, aki a bronzkori Anglia monumentális kõemléke, Stonehenge

kõoszlopainak titkairól beszél képekkel, filmmel illusztrálva. A rend-
kivül érdekes témára felhivom Tagjaink figyelmét. Az össze-
jövetelünkön Almádi érdeklõdõ lakosságát is szívesen látjuk. Ilyenkor
alkalom nyilik egyesületünk megismerésére, csoportunkhoz való csat-
lakozásra is. Rendelkezésre áll a közel 30 éves egyesületünk részletes
alapszabálya.

Számítunk a fiatalság érdeklõdésére
Láng Miklós

Balatonalmádi Kertbarátkör:
2002. március 9. Szakmai kirándulás volt szombathelyen a Starkl
Kertészetben, hazafelé fürdés Sárváron.
2002. március 12. Szõlõ metszése – gyakorlati bemutató Kiss Béla elnöknél. 
2002. március 16. Hagyományos borverseny volt a Mûvelõdési Házban. A
borok minõsége évrõl-évre javul. A Balatonalmádi Kertbarátkör tagok és
vendégeik 44 bormintával neveztek be.
Eredmények: 16 aranyérem, 22 ezüstérem, 4 bronzérem és 2 oklevél.
Aranyérmet kaptak:
1. Kiss Béla:  Zenit 9. Kovács Kálmán: Vegyes fehér
2. Nagy József: Zenit 10. Gottsal Henrik: Vegyes fehér
3. Farkas István: Zenit Barrique 11. Magasmarti Ferenc: Zalai vegyes

fehér
4. Szemes Béla: Olaszrizling 12. Kiss József: Tramini 
5. Dr. Gulyás Tibor: Olaszrizling 13. Sóskuti József: Rizlingszilváni
6. Magasmarti Ferenc: Olaszrizling 14. Keszei József: Rizling
7. Nagy Lajos: Olaszrizling Barrique 15. Nagy József: Rizling Barrique
8. Kiss József: Vegyes fehér 16. Mihók József: Merlot.
2002. március 26. Szõlõ és gyümölcsfák permetezése.
Ea.: Varga Imre (KEMÁR Kft). Az elõadó nagy hatásfokú új vegyszereket
ismertetett, melynek alapanyagát külföldrõl hozzák be. Akésztermék készítés,
csomagolás, szállítás belföldre és külföldre is náluk történik. Kis kisze-
relésekben is forgalmaznak növényvédõszereket, porokat 4 g-tól 5 kg-is,
folyadékokat 50 ml-tõl 20 l-ig. Ez nagyon kedvezõ a kiskert tulajdonosoktól
a nagyobb gazdaságokig, mert a kiszerelési kapacitásokból területi
igényüknek megfelelõ mennyiséget választhatnak.

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:
2002. március 4. Az oltás és szemzés módjairól tartott elõadást Marton László
kertbarátköri tag, aki e mûveleteket, helyi viszonylatban magas szinten végzi. 
Az oltás és szemzés szaporítási eljárás. Gyakorlati módja, hogy a kiválasztott
nemes fajtájú növény rügyét, vagy szárrészét ránövesszük az alapnövényre,
úgy hogy a két rész között kapcsolat jöjjön létre. Egyes vad növényekbe is
lehet oltani, pld. kökénybe szilvát. Az oltásnak különbözõ fajtái vannak.
2002. március 18. Növényvédelmi teendõk a kiskertekben.
E.a.: Károlyi György. A 2000-2001 évi gyenge telet sok kártevõ élte át, ami
sok problémát okozott a gyümölcsösökben és szõlõkben. A növényvédõszer-
gyártó cégek értékelése szerint sok egyéb dolog is közrejátszott a különféle
betegségek kialakulásában. Késõi védekezés indítása, hosszú védekezési
idõszakok (20-21 nap), gyenge készítmények használata, nem megfelelõ dózis
alkalmazása, szakszerûtlen permetezés és nem megfelelõ zöldmunkák.
Elõjelzés 2002-re: szõlõre erõs lisztharmat veszély, peronoszpóra (kisebb
veszély), nehezen elõjelezhetõ. Gyümölcsösökre erõs lisztharmatveszély
várható, már nem csak a meggyen! Védekezésre növényvédõszer újdonságok
jelentek meg. Drágábbak, mint a korábbi vegyszerek, de sokkal hatásosabbak,
kisebb mennyiség szükséges és ritkábban kell permetezni velük!
2002. március 23. A “Fábián József” Kertbarátkörben szintén hagyományos
borverseny volt, melyre   33 bormintával neveztek be a versenyzõk. 

Eredmények: 10 aranyérem, 21 ezüstérem, 2 bronzérem.
Aranyérmet kaptak:
1. Janzsó Tibor: Olaszrizling 6. Sin József: Szürkebarát
2. Takács Gyula: Olaszrizling 7. Leffler Endre: Rizlingszilváni
3. Horváth József:  Olaszrizling 8. Ifj. Horváth József: Vegyes fehér
4. Sin József: Pinot Blanc 9. Sóskuti József: Vegyes fehér
5. Bóka Viktor: Rajnai rizling 10. Linczmayer Róbert: Vegyes vörös

A borok szépek, jól kezeltek voltak. Évekkel ezelõtt még lehetett érezni az
un. fûzfõi szagot, ami a hordókba is beivódott és nem lehetett semlegesíteni,
csak megsemmisíteni. Ma már a tájjellegnek megfelelõ, jó borok teremnek
Vörösberény határában is.

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

Tájékoztatom a lakosságot, hogy  a március hónapban, sem betörést, sem
arra utaló nyomat nem talált a polgárõrség járõrözései során. Ebben a hónap-
ban is közel 200 órát voltunk járõrszolgálatban. Sajnos a régi autónkat már
felújítani nem lehetetett, így végleg kikerült a forgalomból. Új kocsi be-
szerzésérõl a Megyei Rendõrfõkapitány úrral folytatunk tárgyalásokat. Addig
is a gyalogos járõrözés idejét növeltük, illetve ki-ki,  a saját gépkocsiját
használta a szolgálatban.  Továbbra is kérünk minden ingatlantulajdonost,
hogy fokozottan figyeljen javaira, mert a tavaszi idõszakokban a bûnözõk
megjelenése fokozott. 

Bármilyen gyanús eseménnyel, dologgal találkoznak, kérem jelezzék a
polgárõrség  06-30-265-5059, számú éjjel-nappali, vagy a rendõrség
ingyenes   107 vagy a  438-711 vonalas számán.

Továbbra is várunk jelentkezõket a polgárõr egyesületünkbe. A bûn-
megelõzés városunk minden lakójának közös ügye, kérem lehetõsége szerint,
mindenki tegyen érte. Balogh Csaba

titkár

Polgárõr  hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzat Idegenforgalmi, Környezetvédelmi
és Sport Bizottsága pályázatot hirdet

szabadidõ- és diáksport céljára 2002. évben rendelkezésre álló
támogatás elnyerésére.

1. A pályázaton Balatonalmádi székhelyû sportegyesületek, diák-
sport egyesületek és a Diáksport Bizottság és mindazon civil
egyesületek vehetnek részt, akik a város tanulóifjúsága és felnõtt lakossá-
ga számára szabadidõsport rendezvényeket kívánnak rendezni ill. azokon
résztvenni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2002. május 10.

2. Pályázhatnak továbbá azon jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezetek, akiknek egyéni sportolója vagy diákcsapata kiemelkedõ
eredményt ért el és szervezetüknek a nagy jelentõséggel bíró sport-
eseményeken való szerepeltetéséhez megfelelõ anyagi eszköz nem áll ren-
delkezésére.

Az e pontban leírt pályázatokat az év során folyamatosan, a költ-
ségigény felmerülése esetén lehet beadni.

A pályázatokat pályázati ûrlapon egy példányban kell beadni a
Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályához
(Balatonalmádi, Széchenyi Sétány 1. 25. szoba).
A részletes pályázati felhívás és az ûrlapok a Hivatal portáján ill. a 25-ös
szobában is beszerezhetõk.
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Március elején folytatódott a káptalanfüredi remek keszegjárás.
Jószerivel naponta kergettük őket a kikötő  mólóján, s még csak azt
sem mondhatom, hogy váltakozó szerencsével. Csak egy kis türelem
és kitartás kellett, és biztosan megjöttek a bodorkák, vagy a jó
tenyérnyi karikakeszegek (?).  Egyik horgásztársam csónakban ülve
türelmeskedett vagy másfél órát, s közben három halat akasztott  meg
két bottal, mire csak meghozta eredményét az etetés. Két óra leforgása
alatt hatvannégy keszeg nyüzsgött a tartóhálóban. Nem nagyok az
igaz, de átlag két percenként kiemelni egy-egyet, nem rossz
szórakozás.  Egy-két alkalommal nekünk is kijutott a jóból.
Másodmagammal próbáltuk végigtapogatni a jól bevált mólóról
elérhető helyeket, s egy idő után bárhova dobtunk, kapás, kapást
követett. Számtalan esetben az úszó még a helyére sem állt, már vitte
is valami, rendszerint egy termetes vörösszárnyú. Ilyenkor persze elra-
gadja az embert a horgászláz, s mire észrevettük magunkat elfogyott
a csaliként használt csonti, a 25 literes műanyagvödör viszont csurig
volt hallal, pedig még horgot is kellett kötni, mert a 0,12-es zsinór csak
ideig-óráig viseli el az ehhez hasonló igénybevételt, pláne, ha félkilós
vörösszárnyúak  torkából kell folyamatosan kioperálni az apró  hor-
gokat. Szóval, egészen különleges szezonnak ígérkezett az idei,
mígnem telibekaptuk a hideg esővel fűszerezett északi, észak-keleti
szelet. Persze próbálkoztunk még, mert az ember (ha horgász) nehezen
törődik bele egy jó sorozat megszakításába, de a folyamatosan der-
medtre fagyott ujjak, (a csontikat már csak többszöri próbálkozás után
tudtuk horogra fűzni) az állandóan vízben tocsogó cipők és egy kiadós
megfázás, (egy hétig üvegből ittam a köhögéscsillapítót) végül fela-
datta a reménytelen harcot. Jól döntöttünk, mert a napokon keresztül
történő szélviharban nem hogy horgászni, de még a stégre kimenni is
életveszélyesnek tűnt. A horgászkikötőben egy négyszemélyes vado-
natúj műanyagcsónakot úgy kapott fel az északi szél, hogy kb. három
méter magasságban vágta hozzá a kandeláberhez. Ilyet még életem-
ben nem láttam. Azóta eltűntek a halak. Húsvét táján számtalan
horgász ült a parton, csónakban a nád előtt, vagy a nyílt vízen � fino-
man fogalmazva � mérsékelt eredménnyel. Úgy látszik az �aranykor�
véget ért. Bár azért még reménykedünk!

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK
Anyanyelvi rovat

Fogalmazzunk igényesebben!
Egy szaklap dolgozatának ez a címe: „Három klinikailag igazolt gyógy-

szer...“ Érdekes a cikk, de hiába keresem a három klinikát, ahol a tesztelést
elvégezték, ezeknek nyomuk sincs. Újból elolvasom a címet, és akkor rájövök,
hogy a megoldást csupán egy vesszõ jelenti, és akkor a cím így lenne helye-
sen:·“Három, klinikailag igazolt gyógyszer...“. Fogalmazásunkban tehát
ügyeljünk a vesszõkre /is/!

Egy másik újság hírében ezt olvasom: „Az autóban arany népvándorlás
kori ékszereket találtak,“ Nocsak hökkenek meg: volt aranykora a népván-
dorlásnak? Dehogy volt! Csak a fogalmazás pongyola. Javítsuk ki: „Az
autóban népvándorlás kori arany ékszereket találtak.

Sok cikk foglalkozik az elmúlt évvel. Sorra jelennek meg az értékelések
/és nem kiértékelések!/. Ezek között is akad átfogalmaznivaló, Például: „Ez
az év minden nehézsége ellenére is sikerekrõl, vagy éppen kudarcokról szól...“
Hogy is van ez? Minden nehézség ellenére... kudarcokról szól? A mondatban
a „minden nehézség ellenére“ nemcsak a sikerre vonatkozik, hanem a kudarc-
ra is. Így lehetne talán szebben fogalmazni a fenti mondatot: „Ez az év részben
kudarcokról, de minden nehézség ellenére sikerekrõl is szól.. „

Ki nem látott már az üzletek kirakatában, plakátokon ilyesféle rövidítést,
mint Ft-al /helyesen: Ft-tal/; %-al /helyesen: %-kal/? Most újabb, hasonló
került a gyûjteményembe 1 cm-el /helyesen: 1 cm-rel/. Ha rövidítése elõtt
leírnánk a, szót: forinttal, százalékkal, centiméterrel - akkor a rövidítését se
vétenénk el.

Lapozzunk tovább a sajtóban! „,..fontos szerepet töltenek be a nagy-
kereskedõk. A nagykereskedõknek az a feladata, hogy ...“ Fogalmazzunk
igényesebben! „.... fontos szerepet töltenek be a nagykereskedõk; az õ fela-
datuk az, hogy...“ A szóismétlést tehát elkerültük, és az egyeztetést is a helyére
tettük.

Láng Miklós

A Balatonalmádi Városi Kulturális
Központ és Könyvtár

2002 áprilisi programja
Április 4. 19.00, csütörtök: Filmklub: Feldobott kõ címû magyar film

vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

Április 9. 10.00, kedd: Pinokkió címû zenés mesejáték. Helyszín:

Györgyi Dénes Általános Iskola

Április 11. 19.00, csütörtök: Filmklub: London megöl engem címû

angol film vetítése. Helyszín: Kéttannyelvû Gimnázium

Április 18. 17.00, csütörtök: Civil Szervezetek találkozója. Helyszín:

Közösségi Ház

Április 25. 14.00, csütörtök: A város általános iskoláinak szavaló-

versenye. Helyszín: Közösségi Ház

Április 26. 19.00, péntek: Mûvészetbarátok egyesületének össze-

jövetele. Czuczor Sándor a Kéttannyelvû Gimnázium igaz-

gatója tart elõadást “Dél-Anglia építészetének csodája:

Stonehenge” címmel. Helyszín: Közösségi Ház

Április 26. 19.00, péntek: Balatonalmádi Vegyeskarának minõsítõ

hangversenye. Helyszín: Veszprém, Megyeháza Szent István

terme

Május 1., szerda: Egész napos városi Majális. Helyszín: Vörösberény,

Mandulás

Május 4. 15.00-18.00, szombat: Családi Délután: Anyák-napi

Játszóház (megkérjük a gyermekeket, hogy hozzanak magukkal

egy használt agyag virágcserepet), közben ping-pong suli
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Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre
10 lakásos társasházban
44-76 m2-es új lakások

16-25 m2-es üzletek

ELADÓK
Értesítés: 06-30/300-7050

MMMMeeeeggggnnnnyyyyíííí llll tttt
Balatonalmádi - Vörösberényben,
a Veszprémi u. - Szellõ u. sarkán a 

SSSSzzzzáááázzzzsssszzzzoooorrrrsssszzzzéééépppp  KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzzeeeetttt iiii
ÁÁÁÁrrrruuuuddddaaaa

Kínálatunkból:
Gyümölcsfák, Szõlõoltványok

Örökzöldek és lombhullató cserjék, díszfák
Vetõmagok, Egynyári virágok

Sziklakerti éveklõk, Virágföldek

Nyitva: H-P: 8-17 óráig
Sz.: 8-14 óráig

Vasárnap: 8-12 óráig

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

TTTTeeeellll .... ::::   88888888////444433330000--888822226666,,,,   00006666--33330000////9999555577779999--333311110000

Pályázati felhívás
A SAL-X Kft., mint a Balatonfûzfõi Fövenyfürdõ üzemeltetõje jelen pályázati
felhívással meghirdeti a Fövenystrand kétállásáos óriás vizicsúszdájának
szerzõdéses alapon történõ üzemeltetését.

Szerzõdés idõtartama: 2002. május 1-augusztus 31.
A feltételek részletezését a Pályázati kiírás tartalmazza, mely Fûzfõgyártelep,
Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban (tel.: 88/596-196), munkaidõben 5 eFt
pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át.
A pályázatok beérkezési határideje: 2002. április 22. 10 óra
A pályázatok bontása és értékelése: 2002. április 22. 11 óra

F I G Y E L E M !
Szerezzen jogosítványt helyben!

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.

Vállalom
Kertek, nyaralók, üdülõk alkalmi és szezonális 

növényápolási munkáit:
(metszés, permetezés, gyomirtás, fûnyírás)

növények beszerzését, ültetését és elhanyagolt
területek irtását.

""CCoommee  BBaacckk  22000011""   BBtt..
Balatonalmádi, Rozmaring u. 87.

Tel: 06-88/431-083; 06-20/9943-919.

Homlokzatok 
nikeceles (DRYVIT) rendszerû szigetelése.

Mûanyag ablakok-ajtók gyártása és szerelése.
Hõszigetelõ redõnyök, valamint árnyékoló reluxák, 

roletták, szalagfüggöny, napellenzõ. Rovarháló rendszerek. 
Tavaszi megrendelés kedvezménnyel, 

kivitelezés kívánság szerint ez évben bármikor!
ÁRGARANCIÁVAL!
Tel: 06-20-515-36-83
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SZÁMFIRA ISTVÁN
Víz-, gáz-, fûtés- szerelô

mester
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Tel./fax: 88/438-910
Tel.: 30/9384-453

Tel.: 80/949-019
E-mail: szamfira@mail.uti.hu

www.szamfira.hu

Tervezés,
kivitelezés
Már 21 éve
a lakosság

szolgálatában!
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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
Fõszerkesztô: Vecsey Kiss Mária
Alapító: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
Kiadó: Almádiért Közalapítvány
Tipográfia: Kiss Csaba
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Fûzfôgyártelep, Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Újság”), a
hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével, pontos szöveggel,
írásban adják le az önkormányzat portáján: 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Apróhirdetés
Súlyos pattanásosság kezelése! dr. Wilde, bõrgyógyász: 88/424-383.

Hégely
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigeteltüveg gyártás

Hagyományos ablakok átalakítása
hõszigetelt üvegezésûre.

Balatonalmádi, Építôk u. 1/A
Tel./fax: 88/593-930, 06-20/350-9175

Bútorlap és lemez méretre vágása. 
Konyha-szobabútor és üzleti berendezések

egyedi elképzelés szerinti kivitelezése is.
Balatonalmádi, Veszprémi út 124.

Tel./fax: 88/439-219, 06-20/350-9177

Ajtó és ablakgyártás mûanyagból és fából.
Vállalkozóknak és viszonteladóknak

kedvezményt adunk!
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.
Tel.: 88/593-940 Fax: 88/593-950

06-20/968-5221

SUZUKI PÁSZTI AUTÓSZALON ÉS SZERVIZ
Suzuki új személy- és kishaszon-
gépjármûvek forgalmazása, 
garanciális szervizelése, 
garanciaidõn túli 
javítása, 
mûszaki 
vizsgára 
felkészítése és 
vizsgáztatása.
Használt
gépkocsik 
adás-vétele 
garanciával 
és eredetiség
igazolással.

Karosszériajavítás gyári technológiával,
bérhuzatás autórobot egyengetõ paddal és

mérõrendszerrel, más típusú 
személygépkocsikat is vállalunk.

Áraink a partnerbiztosítók 
által elfogadottak.

Gyári és 
utángyártott 
alkatrészek.

Gumiabroncsok, 
acél és 

könnyûfém 
keréktárcsák.

Castrol és Mobil  
olajak.

Mi már tanusítva vagyunk!

Pászti Autószalon, Veszprém, Almádi út 40.
Tel.: 88/426-985, 429-788, 421-280 • www.paszti-suzuki.hu • E-mail: info@paszti-suzuki.hu

HITELKÖZVETÍTÉS

Áprilisban nálunk a használt 

SUZUKI autója akár 

125 000 Ft-tal is többet érhet!

Érdeklõdjö
n!




