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A BALATON  TUDOMÁNYOS  TANULMÁNYOZÁSÁNAK  EREDMÉNYEI

JANKÓ  JÁNOS ÉS MÛVE
(Pest 1868. III. 13 - Borszék 1902. VII. 28)

A Magyar Földrajzi Társaság választmánya
1891. március 7-i rendes ülésén az elnök indítvá-
nyára elhatározta, hogy Magyarország egyes vidé-
keinek földrajzi tanulmányozását a Balaton kuta-
tásával elkezdi. A feladatot egy bizottságra kíván-
ta ruházni, ennek az elhatározásnak eredménye-
ként az ország jeles szakembereibõl magalakult a
Balaton Bizottság és tétlenkedés nélkül munkához
látott.

Az óriási munka „A BALATON TUDOMÁNYOS
TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI“ 

összefoglaló címen két évtizeden áthúzódóan je-
lent meg. Az elsõ kötet 1898-ban,  az utolsó pedig
1918-ban került nyomdába, de például az e mun-
kához tartozó „ A Balaton tó környékének részle-
tes geológiai térképe“ Lóczy Lajos szerkesztésé-
ben 1920-ban látott napvilágot.

A számos igen értékes kötet közül az  egyik, ta-
lán legfontosabbnak ítélhetõ, „A Balaton melléki
lakósság néprajza“ Jankó Jánostól, amelyik a
szerzõ halála után, 1906-ban jelent meg. A mû fe-
jezetei: I. Balatonparti települések, II. Helynevek,
III. Népesség elemei és száma, IV. Lakás, étkezés,
ruházkodás, V. Mezõgazdaság, VI. Halászat, VII.
Esküvõ, keresztelés, temetés. Nincs lehetõség ar-
ra, hogy a közel 500 oldalas könyvet részleteseb-
ben ismertessük, ezért csupán az Almádihoz és ve-
le összefüggésben Vörösberénnyel kapcsolatos
egyes részekre térünk ki.

Az I. fejezetben Almádiról a következõket ol-
vashatjuk: „Kisközség Alsó-Õrstõl 4,2 Balatontól
0,4 km távolságra, hozzá tartozik Porgyöp Puszta,
85 ház, 296 lakos, területe 6114 kat. hold, posta,

telefon és táv-
író állomás.
Fürdõhely és
nyaraló, föld-
tulajdonosok
Felsõ-Õrs és
a Veszprémi
káptalan. A
296 lakósból

289 magyar, 7 német. Vallási meg-
oszlás 161 r. katolikus, akik a
vörösberényi anyaegyházhoz tar-
toznak. A kápolna Szent Margit ne-
vét viseli. Református 123 Vörösberény leány-
egyházát  képezi, evangélikus 12, veszprémi
anyaegyházzal. A mohácsi csata  elõtti idõk-
bõl Almádiról nincs adat, egyébként
Vörösberény pusztája volt és csak a század
1870-es éveiben (1877) lett önálló község. Ne-

vét sok szõlejérõl és gyümölcsösérõl kapta.“ 
Néhány adat az elõzõekbõl korrekcióra szorul.

Legfontosabb az, hogy már mohács elõtti idõkbõl
is van nyoma Almádinak. Az 1493-ban és 1519-
ben keltezett oklevelekben  említik Almádi nevét,
amint ezt ugyanezen sorozatban megjelent, dr.
Békefi Remig  „A Balaton környékének egyházai
és várai“ címû, 1907-ben kiadott munkájában köz-
li. Ezeken túlmenõen még létezik egy 1505-ben
keltezett oklevél is. Megemlítendõ, hogy az 1995-
ben megjelent Balatonalmádi és Vörösberény tör-
ténete címû könyv 125-ik oldalán látható az 1493-
ban kelt oklevél. Ami az önállóságot illeti a Me-
gyegyûlési Jegyzõkönyvekbõl kiderül, hogy 1869-
ban lett önálló község Almádi. Földesura pedig a
veszprémi káptalan volt és sohasem volt
Vörösberény pusztája. A Porgyöp helynév helye-
sen Torgyöp, ahol csárda volt a XIX. század végé-
ig, káptalani tulajdonban. Egyébként Alsó Csárda
néven is említik a levéltári iratokban.

A II. fejezetben a helyneveket, illetve a dûlõne-
veket sorolja fel, Almádi és Vörösberényt össze-
vontan közli, 40 helynevet említve. Ebbõl Almádi-
ra vonatkozik: Öreghegy, Lokhegy, Apácafara,
Kisberény, Porgyöp. Minden helynév eredetéhez
magyarázatot fûz. Az Apácafara dûlõnévnél arra a
legendára hivatkozik, hogy akkoriban a Tanulmá-
nyi Alaphoz tartozó kolostorban (a vörösberényi
kolostorról van szó) lakó egyik apáca, aki átlépte a
szigorú szabályokat és terhes lett, egy titkos helyet
keresett, hogy terhétõl megszabaduljon, de útköz-
ben megszülte a gyerekét, és azt a helyet ahol ez

megtörtént hívják Apácafará-
nak. Forrásként Pesty Frigyes
kéziratos gyûjteményét neve-
zi meg. Miután a vörösberényi
kolostor a jezsuitáké volt,
aligha van alapja a legendá-
nak.

A népességszámmal, vala-
mint a szaporulattal foglalko-
zó fejezetben Almádit csak
1880-tól említi külön (korábbi
fejezetben  1877-tõl jelzi Al-
mádit önállónak !), így 1880-
ban 206, 1890-ben pedig 296
fõ lakósszámot ad meg.

Egyébként a mû rendkívül részletes, mert például
az 1881-1890 közötti születésszámon belül külön
taglalja az akkori definícióval „törvénytelen“ szü-
letéseket, méghozzá felekezetenként megkülön-
böztetve. Almádit e vonatkozásban  is Vörös-
berénnyel együtt ismerteti, aminek az az oka, hogy
akkor még csak egyházi anyakönyvezés volt és Al-
mádi egyházilag Vörösberényhez tartozott.

A számtalan adatból és ismertetésbõl talán ket-
tõt érdemes megemlíteni, ezeknek egyike a család-
nevek ismertetése, amelyek  Almádiban  a követ-
kezõk: Anger, Ángyán, Babos, Balázs, Bolla, Bos-
nyák, Büttel, Dravecz, Fejér, Fülöp, Göde, Grácis,
Guáth, Hegedüs, Horváth, Jákói, Keller, Kis,
Korpádi, Köd, Krammel, Lengyel, Lusztig,
Mecséri, Mészáros, Molnár, Morocza, Német, Õri,
Pintér, Prokesch, Somodi, Sörény, Szabó, Szegedi,
Szentes, Székely, Szmerting, Tóth, Varga, Velegi. 

Amásik téma a lakóházak  típusa amelyeken  be-
lül kétféle, nevezetesen magyar és német típust ha-
tároz meg. Elõbbiekbõl nyolc félét, utóbbiakból
hat félét ismertet. Ugyancsak különbséget mutat ki
a magyar és német pince-présház típusok között.
Ezek lényegi különbsége, hogy a magyar pince be-
járata az épület oldalán van, a német típusnál pe-
dig az épület homlokfalán. Almádiban a bemuta-
tott lakóház típusokból nagyon kevés volt, ugyan-
is már a XIX. század közepén is ennél nagyobb,
más alaprajzi elrendezésû, esetenként hosszabb
tartózkodásra (nyaralásra) alkalmas épületek léte-
sültek.

Remélhetõleg ez az igen rövid ismertetés  fogal-
mat ad arról, hogy Jankó János mûve —nem em-
lítve a teljes sorozatot— milyen óriási jelentõségû
ma is annak ellenére, hogy a halála óta eltelt 100
esztendõ bizonyos korábbi megállapításokat mó-
dosított, túlhaladott.

Schildmayer Ferenc

Magyar háztípusok

Német háztípusok

Magyar pince-présház képe 1900 körül

Egy vörösberényi lakóház képe 1900 körül Német pince-présház képe 1900 körül
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BBBB aaaa llll aaaa tttt oooo nnnn aaaa llll mmmm áááá dddd iiii   cccc ssss aaaa llll oooo gggg aaaa tttt óóóó
Ezen a címen jelentetett meg prospek-

tusokat, tájékoztató füzetecskéket a Bala-
tonalmádi Önkormányzat és a Bauxitku-
tató Természetjáró SE a városunk iránti
érdeklõdés felkeltésének szándékával. A
kiadványok bemutatják Almádi neveze-
tességeit, áttekintést adnak az itt találha-
tó szálláshelyekrõl, éttermekrõl, végigka-
lauzolnak a Vörös Homokkõ Tanösvé-
nyen, és rövid, közérthetõ, olvasmányos
tudományossággal beavatják az érdeklõ-
dõt a város történetébe. 

A füzetekbe belelapozva hasznos és ér-
tékes tudnivalókhoz jutunk. Megtudhat-
juk például, hogy a berényi új iskola ala-
pozásakor 8000 éves kõkorszaki talajfel-
színre, és méteres átmérõjû kemencére
bukkantak a régészek. 6000 évvel ezelõtt,
az újkõkorban a vörösberényi dûlõben
õseink pelyvával kevert agyagot kiégetve
edényeket, 5000 évvel ezelõtt az Öreghe-
gyen szerpentin kõbõl kõbaltákat készí-
tettek. 4000 éves vízparti lakóhelyekre,
3000 éves bronzkori edényekre, 2000
éves római vízvezetékre bukkantunk,
amely a közeli forrás vizét vezette a ma-
jor-gazdaságokhoz. Találtunk több mint
1000 esztendõs sírokat is, és majdnem
1000 éves az a görög nyelvû levél, mely-
ben Szent István király ezt a már régóta
virágzó környéket a veszprémvölgyi apá-
cáknak adományozta. 

Balatonalmádi történelme a település-
részek története, amint a múló idõk sod-
rában ezek a történetek össze-összeérnek,
majd Káptalanfüred 1952. évi,
Vörösberény 1971. évi Balatonalmádihoz
csatolásával végleg összefonódtak.
Vörösberény, mint falu, a honfoglalás kö-
rüli években már bizonyosan létezett. Ré-
gi korok tanúja a XI-XII. századi, román
kori alapokon nyugvó, kõfallal kerített
berényi református templom, ami a maga
méltóságteljességével a település legré-
gebbi épülete. Vörösberény másik meg-
határozó történelmi épülete a Szent Ignác
tiszteletére emelt, 1779-ben felszentelt
római katolikus templom a kolostor-
együttessel. Ma Kolostor Hotel néven
mûködik. Káptalanfüred a veszprémi
káptalan erdõbirtokainak felparcellázásá-
val az 1930-as évektõl kedvelt nyaraló-
hely. A városrész hangulata – tölgyeinek,
fenyõinek, cserjéinek természet közeli in-
timitása – ma is õrzi a múltat. Almádi ne-
vével elõször egy 1493-ban kelt, szõlõ

adás-vételrõl szóló oklevélben találko-
zunk. A szõlõmûvelés az 1880-as évek
közepén bekövetkezett filoxéra járvány
pusztításáig a legjövedelmezõbb gazda-
sági ág és megélhetési forrás volt a kör-
nyéken. A szõlõvel újra nem telepített te-
rületeket átalakították, megindult a fürdõ-
hellyé válás folyamata, s a helység neve
1909-tõl hivatalosan Balatonalmádi lett.

“Az egykori képeslapokról hosszú ruhás,
napernyõs hölgyek mosolyognak ránk,
kalapos gavallérok sétálnak a parti sétá-
nyon, a zenepavilonból, a vendéglõk kert-
helyiségébõl szinte hallatszik a cigányze-
ne, vidám, pezsgõ nyarak emléke éled.”

Almádi városrész látnivalói közül ki-
emelhetõk a század elejérõl megmaradt
facsipkés, színes-ablaküveges, verandás
villák, a permi vörös homokkõbõl épült
emlékmûvek, síremlékek, a Szent Imre
katolikus templom és a mellette lévõ
Szent Jobb kápolnában látható, a II. világ-
háború pusztítása után idemenekített
Szent Istvánt ábrázoló aranymozaik –
Róth Miksa alkotása –, valamint a Szent
Jobb ereklye egy fragmentuma.

Ma a város 4995 hektáros közigazgatá-
si területén 8300 fõ állandó lakos él. Nyá-
ron az itt tartózkodók száma ennek meg-
közelítõleg négyszerese. Nyaranta érde-
mes fölkeresni az öregparkot, ahol árnyat
adnak a múlt század elején telepített pla-
tánok nyárfák, fûzfák, és a Sóhajok híd-
ján “átkelve” megihatunk egy kávét az
1928-ban épült Liget kávéházban, hall-
gathatunk egy kis zenét a század eleji
mintára újjáépített Zenepavilonban.

Ha felülrõl szeretnénk mindezt látni, in-
duljunk el a Vörös Homokkõ Tanösvé-
nyen a város kilátója, az Óvári “messze-
látó” felé. Utunkat szárazságtûrõ tölgyfa-
jok, virágos kõris, õsszel lángoló vörös
levelû cserszömörce, kerti berkenye, fa-
gyal, galagonya, boróka, kökény, gyepû-
rózsa szegélyezi. A Kilátóhegyi útra ka-

nyarodva pihenõpadhoz és az egykori vö-
röskõ-bányából újonnan kialakított bá-
nyaparkba levezetõ lépcsõhöz érünk. A
múlt századforduló táján épült, a ’90-es
évek elején rekonstruált kilátóhelyrõl a
város panorámájában, és Közép-Európa
legnagyobb tavának, a 12-14 ezer éve, a
jégkorszak befejezõdése után kialakult
Balatonnak a látványában gyönyörködhe-
tünk. Lábunk alatt szép feltárásban a föld-
történeti ókor végén, a perm idõszakban
képzõdött Balaton-felvidéki Homokkõ
Formáció rétegei. Anyagukat negyedmil-
liárd éve folyóvizek rakták le, melyek fél-
sivatagi környezetben tartottak a tenger
felé. A kõzet jellegzetes, többnyire fakó
lilásvörös-barnásvörös színét a homok-
szemcsék közötti hézagokban elhelyez-
kedõ és a szemcsék felületét bevonó vas-
ásványok adják. Maguk a homokszemek
az õsi Variszkuszi Magashegységet felépí-
tõ kõzetek lepusztulásából származnak.

Az almádi vöröskõ-bányászat írásos
emlékeit a XIII. századi oklevelekben ta-
lálták meg, de régészeti leletek arról ta-
núskodnak, hogy a vörös homokkövet
már a rómaiak is szívesen megfaragták.
Az évszázadokon át apáról fiúra szálló
mesterség, mûvészi munka szépségét ma
is számtalan alkotás õrzi.

A Balaton, a tóban honos halfajok mel-
lett gazdag madárvilágnak és emlõsálla-
toknak nyújt biztonságos helyet. A város-
tól északra húzódó dombsor déli lejtõin
tenyészik Európa egyik legnagyobb, vé-
dett leánykökörcsin-állománya. A város-
ba érkezõ vendégek a szállodákban, pan-
ziókban, magánházaknál sokféle, válto-
zatos hangulatú szálláshelyet találnak. A
nyár ezen a vidéken a strandolás, pihenés,
kellemes kikapcsolódás mellett jó sportolá-
si lehetõségeket, számtalan túra-útvonalat,
és kiváló gasztronómiai élvezetet kínál.

Hát, ennyit Balatonalmádiról sûrítve,
dióhéjban, ajánlónak. Nemcsak a vendég-
nek, hanem a helybélinek is tudnivalóul,
hogy mindenki maga is élvezõje és “kép-
zett idegenvezetõje” lehessen lakóhelyé-
nek. És hozzátehesse a maga tennivalóját:
saját portájának tisztán, rendben tartását,
kertjének virágosítását, kultúrált, magya-
ros vendégszeretetét.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
és a Bauxitkutató Természetjáró SE kiad-
ványaiból az oldalt összeállította:

Vecsey Kiss Mária

A berényi református templom
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Önkormányzati hírek

A zeneiskolánk, pontosab-

ban mostantól kezdve a “Kósa

György Városi Zeneiskola Ba-

latonalmádi” immáron kilen-

cedszer rendezte meg a Bala-

ton-parti Zeneiskolák Kamara-

zenei Találkozóját. Vendégül

láttuk a Pilinszky János Általá-

nos és Zeneiskola Balatonke-

nese, a Reich Károly Általános

és Zeneiskola Balatonszemes,

a Tinódi Lantos Sebestyén Re-

formátus Általános Iskola és

Mûvészeti Alapiskola Enying,

a Festetics György Zeneiskola

Keszthely, a Mûvészeti Iskola

Siófok, és a Csermák Antal Ze-

neiskola Veszprém növendéke-

it, akik a rangos zsûri elõtt

jobbnál-jobb produkciókkal

lepték meg a hallgatóságot, a

tanáraikat és egymást. A me-

zõnybõl kiemelkedett a keszthe-

lyiek három klarinétosból és

egy zongoristából álló kamara-

együttese Mozart Diverti-

mentojának, valamint Paul

Desmond: Take Five címû

kompozíciójának elõadásával.

Azonban a mieink is nagy sikert

arattak. Jegyezzük meg a nevü-

ket. Józsa Tamás és Szabó Má-

té Tamás négykezes zongora

kategóriában arany-, Piedl An-

na, Lakics Xénia, Lázár Bence

Dániel és Polgár Dávid gitár

kvartettje, valamint Nagy Anita

és Máll Dániel László gitár 

duója ezüst-fokozatú elisme-

résben, és az ezekhez tartozó

CD lemez, illetve könyvjuta-

lomban részesült. Szeretettel

gratulálok mindannyiuknak, és

felkészítõ tanáraiknak!

Balatonalmádi, 2002. április 30.

Néhány sor
a 138. hónapról
a Városházán

2002. április

Dr. Kerényi László
polgármester

Balatonalmádi Város Önkormányzat Testületének áp-
rilis 25-i ülését dr. Kerényi László polgármester nyitotta
meg. A meghívóban szereplõ napirend elõtt az Almádi
Vegyeskar új titkárának Bukvai Károlynak rövid bemu-
tatkozó beszédét hallgatták meg a jelenlévõk, aki mon-
dandója végén a kórus meghívását tolmácsolta a másnap
Veszprémben megtartott minõsítõ koncertre,  a Megyehá-
za impozáns Szent István termébe. 

Ezt követõen a képviselõk három sürgõsségi indítvány
megtárgyalásához adták egyetértõ szavazatukat. Még
mindig a napirend elõtt három felszólalás hangzott el, el-
sõként dr. Szûcs Sándor jegyzõ az Országgyûlési válasz-
tásokról kiadott közleményt ismertette, majd Balogh Csa-
ba képviselõ a Cukorbetegek  Világnapjára hívta fel a fi-
gyelmet, és kérte képviselõ társai támogatását,  végül Bo-
ros László képviselõ a majális tervezett programjait vá-
zolta fel. 

A hivatalos napirend elsõ pontjaként most is dr.
Kerényi László tartott tájékoztatót a legutóbbi Képvise-
lõ-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekrõl: ápri-
lis 3-án a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ rende-
zett sikeres kistérségi állásbörzét a Kéttannyelvû Gimná-
ziumban. 4-én Siófokon Mahart közgyûlés volt, ahol az
rt. tisztségviselõit  egy éves próbaidõre választották meg.
9-én az Európai Unió szakértõinek részvételével ISPA ér-
tekezletet tartottak Veszprémben, ahol Balatonalmádi is
képviseltette magát.  12-13-án Czuczor Sándor bizottsá-
gi elnök vezetésével küldöttség járt bajor testvérváro-
sunkban. Eggenfelden várossá nyilvánításának 100. év-
fordulója tiszteletére Balatonalmádi város is bekapcsoló-
dik az ottani látványosnak ígérkezõ rendezvényekbe, va-
lamint a középiskolai diákcserét intenzívebbé teszik. 

A négy bizottság írásbeli elõterjesztését egy kérdés
megválaszolása után egyhangúlag fogadták el a jelenlévõ
képviselõk.

Grúber Sándor városi rendõrkapitány hivatalos távol-
létében helyettese, Ambrus Richárd r.örnagy adott rövid
szóbeli tájékoztatót az elmúlt hónap eseményeirõl,
amelyben a bûnügyek mellett közigazgatási intézkedé-
sekrõl is szólt (térfigyelõ rendszer). Dr. Szûcs Sándor
jegyzõ köszönetet mondott a rendõrségnek a választások
zavartalan lebonyolításához nyújtott hatékony segítsé-
gért.

Ezután a lejárt határidejû önkormányzati határozatokat
ismertette, a testület ezt vita nélkül fogadta el.

Keszey János az IKSB elnöke fûzött szóbeli kiegészí-
tést a 2002. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés
tárgyában. Az Almádi Napok helyszínével kapcsolatban
több hozzászóló elvileg egyetértett azzal, hogy továbbra
is a város központjában bonyolódjanak le a rendezvé-
nyek, hiszen a Városi Kulturális Központ és Könyvtár
építõi arra az idõszakra rendezett körülményeket terem-
tenek a megszokott helyen.  A gyakorlati és technikai
megoldásokkal kapcsolatban több kérdés merült fel, pl.:
biztosítható-e az elektromos áram, víz és mobil illemhely
szolgáltatás? Különös hangsúlyt kapott a városi zajrende-
let elõírásainak betarthatatlansága, mert lényegesen szi-
gorúbbak a helyi elõírások, mint a környezõ települése-
ken. Felmerült a hatályos rendelet módosításának igénye
is egyik képviselõ részérõl. Mindezek után az IKSB elõ-
terjesztését a Testület elfogadta.

A következõ napirendi pont az önkormányzat 2001. évi
pénzmaradványának felosztása volt, amelyet az elõter-
jesztés által meghatározott mértékben fogadott el a Tes-
tület.

Nem kevesebb, mint kilenc hozzászólást váltott ki, az
Idegenforgalmi Alap pályázaton kívüli felhasználása,
amelynek fõbb pontjait az IKSB szedte csokorba. Az elõ-
terjesztõ által megjelölt feladatok fontossági sorrendjét
több képviselõ megkérdõjelezte, hiszen a Wesselényi
strand rekonstrukcióját alapvetõ városi érdeknek tekintet-
ték. Az elõterjesztést támogató vélemények szerint vi-
szont az itt keletkezett pénzösszegnek közvetlenül a la-

kosságot, a turizmust kell szolgálnia. Többszöri interpel-
láció nyomán sem közeledtek az álláspontok egymáshoz.
Miután a jelenlevõk többsége nem fogadta el a strandre-
konstrukció támogatását ebbõl a pénzalapból, ezért az
eredeti javaslat szerint – kevés módosítással – az alábbi
fejlesztéseket kívánják finanszírozni:

Városház tér parkoló (CBA elõtt) 
aszfaltozása kb. 1.200 m² 2.500 eFt 
Tempó (Hattyú) elõtti murvás parkoló
aszfaltozása 600 m² 3.000 eFt 
Orvosi rendelõ parkolójának Via-Colorral 
történõ burkolása 450 m² 2.800 eFt 
Wesselényi strand rekonstrukció 4.150 eFt 
(E keret terhére 1 db Euró WC beszerzése 
és a meglévõ WC karbantartása)  
Muskátlik elhelyezésére 550 eFt 
Buszvárók egységes kialakítása 
Balatonalmádiban 2.000 eFt 

Dr. Kerényi László polgármester terjesztette elõ a vá-
ros és községgazdálkodási feladatokról szóló határozati
javaslatot. A megnövekedett feladatokra való tekintettel
az eredeti összeget közel 7,6 millió Ft-tal növelték meg. 

Önálló képviselõi indítvánnyal jelentkezett Balogh
Csaba képviselõ, aki az önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítésével kapcsolatban kérte még 10 % kedvez-
mény megadását a vásárolni szándékozók részére. Több
képviselõ fenntartásait hangoztatta a további engedmé-
nyekkel kapcsolatban, és ezek nyomán a jelenlévõ képvi-
selõk a határozati javaslatot elutasították.

Ezt követõen a Törzskönyvi nyilvántartásból nem tö-
rölt költségvetési szervek adóalanyként való megszünte-
tésérõl, a Vörösberény-Újhegy ívóvízhálózat felújítás ke-
zességvállalásáról született egyöntetû pozitív döntés,
csakúgy mint a Töltés utca szennyvízcsatorna hálózat, va-
lamint a budatavai strand gyermekmedencéjének tervezé-
se ügyében. 

A GTB elõterjesztésében  a budatavai és a káptalan-
füredi  strandok parkolóinak 2002. évben alkalmazható
legmagasabb díjtételeit  a Testület kérdés, illetve ellenve-
tés nélkül fogadta el. A Wesselényi strand parkolójának
díját a GTB saját  hatáskörben rögzítette. 

Kerekes Csaba a GTB elnöke némi szövegpontosítás
után ajánlotta elfogadásra a káptalanfüredi strand üzemel-
tetési szabályzatát, amit a képviselõk egyhangúlag elfo-
gadtak.

A Humánpolitikai Bizottság egymást követõ két elõter-
jesztését: a Veszprém megye közoktatási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési tervét, és a helyettes szülõi
feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötését a
szóbeli kiegészítés után, elfogadták a Testület tagjai. 

A szemétszállítási díjra vonatkozó kedvezmény felül-
vizsgálatát Balogh Csaba képviselõ kérte önálló képvise-
lõi indítványában. A kérdés nélkül született határozat fel-
hatalmazza a Polgármesteri Hivatal jegyzõjét, hogy a díj-
kedvezmény jogosultsági feltételeit és az igénybevétel
szabályait, illetve azok pénzügyi hatásait dolgozza ki.

A zárt ülés elrendelése elõtt – erre a személyiségi jogok
tiszteletben tartása miatt került sor – még három sürgõs-
ségi indítványt fogadott el a Testület. 

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati jegyzõköny-
vek, valamint a zárt ülés határozat kivonatai a Városi
Könyvtárban, ill. a Polgármesteri Hivatalban megtekint-
hetõk.

N.F.
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• Bográcsgulyással, játékprogramokkal és sok-sok vidám mulatsággal

rendezett Családi napi kerti partit a Vegyész Üdülési Kft. a Hotel

Nereus strandján.

• “Más mint másutt… Veszprém megye bemutatkozik” címmel a

budapesti Thália színházban rendezett a  megyei önkormányzat

háromnapos rendezvényt, amely megyénk kulturális életét, idegen-

forgalmát, gasztronómiai kínálatát volt hivatott bemutatni.

• Az Új Balaton társadalmi és mûvészeti folyóirat nagy számú ér-

deklõdõ jelenlétében tartott bemutatkozó elõadást az Alsóörsi

Eötvös Károly mûvelõdési házban.

• Az 1,4 milliárd forint, balatoni turisztikai pályázatra kiosztott tá-

mogatásból 471 millió forint jutott megyénkbe. A Veszprém megye

településeinek nyújtott támogatás csaknem 70%-át,  mintegy  320

millió forintot Almádi kapta a Hotel Aurora kétcsillagosból négy-

csillagos minõségûvé fejlesztéséhez.

• Világraszóló sikert könyvelhet el a Fotex KC Veszprém férfi kézi-

labdacsapata, ugyanis bejutott a Bajnokok Ligája döntõjébe. A

veszprémi csapat 21:27-re ugyan kikapott a spanyolországi

Pamplonában, de mivel Veszprémben nyolcgólos (27:19) elõnyt szer-

zett Zdravko Zovko legénysége, ezért a huszonöt éves fennállását ün-

neplõ veszprémi klub jutott a döntõbe, ahol a német bajnok SC

Magdeburggal mérkõzött. Az elsõ találkozót április 21-én, vasárnap

14.00-kor rendezték Veszprémben a Március 15. úti sportcsarnokban,

ahol 23:21-re nyert a Fotex. A visszavágó eredménye alapján a ma-

gyar csapatnak az esüstérmet sikerült megszerezni. 

• A balatoni hajósok hagyományos szezonnyitó  ünnepségére ke-

rült sor Balatonfüreden. A füredi mólónál fogadták az év elsõ ha-

jóját, majd Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, Kuti Csa-

ba a megyei közgyûlés elnöke és a Balaton-parti települések vezetõi

kívántak jó nyarat a hajósoknak.

FIGYELÕ

Az elmúlt idõszak szokatlanul
nyugalmasan telt el. Mindössze 4 be-
törésrõl kaptunk információt. A
Vécsey utcából, a Liszt F. utcából, il-
letve a Bartók B. utcából, ahonnan
két betörést jelentettek be. Egy gép-
kocsi feltörés történt a Töltés utcá-
ban, közterületen álló jármû ablakát
törte be az ismeretlen elkövetõ, majd
ezt követõen kiszerelte az autórádiót.

Több olyan bejelentést kaptunk -
és indult meg ezt követõen az eljárás
- amelyben ingatlan tulajdonosok ar-
ról tájékoztattak bennünket, hogy az
utcafronton lévõ kerítést ismeretle-
nek megrongálták. Több ilyen eset-
rõl is van információnk, s a többsé-
gükrõl egyértelmûen megállapítható
volt, hogy közúti közlekedési baleset
történt, feltehetõen a sebesség hely-
telen megválasztása miatt. Az elkö-
vetõ adatai hátrahagyása nélkül távo-
zott a helyszínrõl. Ez egyébként más
esetekben is jellemzõ állampolgári
magatartás, hiszen több olyan anya-
gi káros közlekedési baleset történt,
amikor figyelmetlen tolatás, vagy
egyéb apróbb gondatlanság miatt
okoz egy jármûvezetõ kárt a másik-
nak, s igyekszik utána úgy elhagyni
a helyszínt, hogy megmeneküljön a
következményektõl. Természetesen
tudjuk, hogy oka van ennek, hiszen a
kötelezõ felelõsségbiztosítás össze-
ge baleset okozása miatt jelentõsen
megemelkedik, és ez bizony érzéke-
nyen érinthet mindenkit. Azonban
csak tájékoztatásul szeretném közöl-
ni, hogy minden ilyen esetben vizs-
gáljuk az esetleges személyi sérülés
bekövetkezésének lehetõségét is, s
ebben az esetben már segítségnyúj-
tás elmulasztása miatt számíthat fe-
lelõsségre vonásra az elkövetõ. En-
nek a következményei azonban jóval
súlyosabbak, mint kifizetni azt a né-
hány ezer forintos díjemelkedést.

Két kerékpárlopásról érkezett még
bejelentés, amelyek közül az egyik
ellopott kerékpár késõbb megkerült.

Egy ritka bûncselekményrõl sze-
retném még tájékoztatni Önöket,
amely azonban hatása miatt sokkal
fontosabb annál, minthogy szó nél-
kül elmenjünk a történések mellett.
Egy engedély nélküli munkavégzé-
sen tetten ért állampolgár úgy gon-
dolta, hogy a felelõsségre vonást
megúszhatja, ha egy jelentõsebb össze-
get felajánl az intézkedõ rendõrök-

nek. Ezt vesztegetésnek nevezik, s az

intézkedõ kollégák dicséretére le-

gyen mondva, ellenálltak a kísértés-

nek, s az elkövetõnek most egyéb

más mellett bûncselekmény miatt is

eljárással kell szembenéznie.

Befejezésül néhány gondolatot

szeretnék tájékoztatásul leírni Önök-

nek a SZEM-mozgalomról. A kezde-

ményezés a Polgárõr Egyesületek

Országos Szövetségének egykori el-

nökétõl, Kopátsy Sándor nyugállo-

mányú r.tábornok Úrtól származik,

aki külföldi tapasztalatai alapján

kezdte el terjeszteni Magyarorszá-

gon is ezt a mozgalmat. A SZEM rö-

vidítés a szomszédok egymásért

mozgalmat takarja. Ebben azt hi-

szem a lényeg is benne van. Elsõsor-

ban azokra a lakókra, lakóközössé-

gekre, vagy esetleg közös képvise-

lõkre gondolunk, akik egy adott kör-

nyezetben kialakíthatják azt a kört,

akik különbözõ alkalmakkor figyel-

nek egymásra, egymás értékeire, és

nem mennek el közömbösen, ha va-

lami veszélyezteti ezt.

Nálunk gazdagabb országokban is

megértették a mozgalom lényegét,

azt, hogy a bûnözéssel szemben

rendkívül hatékony fegyvert jelent

az állampolgári összefogás. Kérem,

amennyiben a mozgalommal kap-

csolatosan bármilyen információra

lenne szükségük, bizalommal keres-

sék fel akár a helyi körzeti megbízot-

takat, a helyi Polgárõr Egyesület ve-

zetõit, vagy éppen kapitányságunkat.

Minden szükséges felvilágosítást

igyekszünk megadni ahhoz, hogy ez

a mozgalom minél szélesebb körben

terjedjen el. Vidékünk erõsen befo-

lyásolt a nyári idegenforgalmi sze-

zonban. Nem mindegy tehát, hogy

milyen közbiztonságot tudunk mind-

annyiunk érdekében teremteni. Eh-

hez is nagy segítséget nyújthatna a

fentebb leírt mozgalom kiterjedése.

Balatonalmádi, 2002. április 25.

Grúber Sándor

r.alezr. rendõrkapitány

Polgárõr  hírek
Tájékoztatom a lakosságot, hogy április hónapban a Megyei Polgárõrség

Szövetségben tisztújító választások voltak.  Az eddigi elnök nem vállalta to-
vább a megbízást, így új elnöke és újonnan választott vezetõsége van a szö-
vetségnek. Az új vezetõség elkötelezte magát a rendõrséggel való közös mun-
kára, a bûn megelõzésére, a környezeti értékek megõrzésében, a drogok visz-
szaszorítása érdekében. Fokozni kívánja a gyalogos és autós járõrözéseket.
Ezen választási közgyûlésen Hansági Endre a polgárõr érdemérem Ezüst fo-
kozatát kapta, míg Bugyi Pál tárgyjutalomban részesült. Mindketten a helyi
polgárõrség tagjai. A megyei jogi és etikai bizottság elnökének a cikk íróját
választották. Helyi munkánkról elmondhatjuk, hogy a téli nyaraló ellenõrzé-
sek hatékonynak minõsültek. A megérkezett tulajdonosok rendben találták in-
gatlanjaikat. Sajnos még a polgárõr gépkocsink nem érkezett meg, de ígére-
tünk van arra, hogy hamarosan hadrendbe fog állni. Addig is a gyalogos jár-
õrözéseket fokozzuk, mely e hónapban 180 óra volt. 

Továbbra is várunk jelentkezõket a polgárõrségbe. Elérhetõségünk: 06-30-
265-5059 mobil számon, a rendõrség 438-711 vonalas számán és az ingyenes
107 számon.

Balogh Csaba titkár
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2002. április 7-én  és 21-én Magyarországon 10 000-nél is több szavazó-

körzetben lezajlottak az országgyûlési képviselõ választások. Avégeredményt
tudjuk: a  386 megszerezhetõ mandátumból 188-at kapott a Fidesz-MDF, míg
198-at az MSZP-SZDSZ koalíció.

Az országos és területi listán 
a Fidesz-MDF 93, az MSZP 100, az SZDSZ 17 mandátumhoz jutott. 

Az egyéni választás mandátumai a következõképpen oszlottak meg:

Választókerületek Fidesz-MDF  MSZP SZDSZ MSZP-SZDSZ
(közös)

Baranya megye 3 4
Bács-Kiskun 10 0
Békés 4 3
BAZ 4 9
Csongrád 5 2
Fejér 4 3
Gyõr-Sopron 6 1
Hajdú-Bihar 9 0
Heves 0 6
Jász-Nagykun 2 6
Komárom 0 5
Nógrád 2 2
Pest 11 4 1
Somogy 5 1
Szabolcs-Szatmár 8 2
Tolna 4 1
Vas 4 0 1
Veszprém 6 1
Zala 4 1

Vidék   összesen: 91 51 1 1
Budapest 4 27 1
Országos összesítés: 95 78 1 2  egyéni 

mandátum 

VKM
Veszprém megye 2. számú választókerületének gyõztese, dr. Bóka Ist-

ván 50,05%-kal már a választás elsõ fordulóját megnyerte. 
És most nézzük meg körzetünk részletes jelentéseit:

VÁLASZTÁSI  KÖZLEMÉNYEK
I.

Veszprém megye 2. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottsága 2002. április 10-én 16 órakor megtartott ülésén megállapítot-
ta, hogy a választókerületben az országgyûlési képviselõ-választás 2002. áp-
rilis 7-én megtartott 1. fordulója érvényes volt, mert a választópolgárok több
mint fele, 76,63 %-a szavazott. 

A választás eredményes volt, mert egyik jelölt megkapta az érvényes sza-
vazatoknak több mint felét, 50,05%-át.  A választókerületben második fordu-
lóra nem kerül sor.

A Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy sem a választási eljá-
rási törvény megsértése, sem a Választási Bizottság eredményt megállapító
13/2002. (IV.8.) OEVB számú határozata ellen kifogás, panasz nem érkezett,
a jogorvoslati határidõ végérvényesen lejárt. 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a 2002. évi országgyûlési kép-
viselõ-választás jogi eredménye a Veszprém megyei 2. számú országgyûlési
egyéni választókerületben az alábbi:

dr. Bóka István FIDESZ-MDF 14.904 szavazat
Kenéz Mihály SZDSZ 1.283 szavazat
Nagy Jenõ MSZP 10.618 szavazat
dr. Somogyi Ferenc MIÉP 1.111 szavazat
Szélesi Imre Munkáspárt 343 szavazat
dr. Varjú Lajos Centrum 1.522 szavazat

Megválasztott országgyûlési képviselõ: dr. Bóka István FIDESZ-MDF
Alsóõrs, Március 15-e u. 1.

Balatonfüred, 2002. április 10. Vecsei István
OEVB elnök

II.

A Helyi Választási Iroda ezúton fejezi ki köszönetét városunk választópol-
gárainak a választáson való aktív részvételért, – a 6910 választásra jogosult
polgár közül, 5326-an (77,07 %,  ami  megyei szinten is kiemelkedõ) járultak
az urnákhoz -  a Szavazatszámláló Bizottságok  választott és delegált tagjai-
nak  és mindazoknak, akik közremûködésükkel, lelkiismeretes munkájukkal

hozzájárultak a választás elõkészítéséhez, törvényes és eredményes lefolyta-
tásához. 

A HVI elismerõen nyugtázza azt is, hogy Balatonalmádiban a választási
kampány során a jelöltek, jelölõszervezetek, a választásra vonatkozó jogi és
etikai normáknak megfelelõen, korrektül jártak el. Egyúttal felhívja mindazok
figyelmét arra, hogy akik a kampány során városunk közigazgatási területén
plakátokat helyeztek ki, azokat – a Választójogi törvény és annak végrehajtá-
si rendeletében foglaltak értelmében – 2002. május 21-ig távolítsák el, a vá-
roskép eredeti állapotát állítsák helyre. Dr. Szûcs Sándor

Helyi Választási Iroda vezetõje
Jegyzõ

BALATONALMÁDI SZAVAZÓKÖRÖK
1. sz. szavazókör / Kéttannyelvû Gimnázium
2002. április 7-én Budatava  térségében a szavazásra jogosultak az 1.  szá-

mú szavazókörben, a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban adhatták le
szavazataikat. A szavazáson a részvételi arány az elõzõ választásokhoz viszo-
nyítva emelkedett, országos viszonylatban is rendkívül magas volt, megköze-
lítette a 80%-ot.  Érezhetõ volt, hogy a térségben lakók is kiemelt fontosságú-
nak tartják ezt a választást. Aki e napon dolgozott, az korán reggel, rögtön a
szavazókör megnyitása után adta le szavazatát, de olyan is volt, aki 19 órakor,
a szavazóhelyiség zárásának pillanatában futva érkezett, mert akkor ért haza
Németországból. 

Napközben a szavazásra jogosultak folyamatosan érkeztek, mintha elõre
beosztotta volna valaki, kinek, mikor kell megjelennie. Az elõzõ választások-
hoz viszonyítva ebben a körzetben csökkent az igazolással szavazók száma,
valószínûleg a nyaralótulajdonosok többsége is fontosnak tartotta, hogy állan-
dó lakóhelyén szavazzon. Amegszokottnál több volt viszont a mozgóurnát ké-
rõk száma. A szavazókör területén nagyon sok fiatal él, így a névjegyzékben
magas volt az elsõ szavazásra jogosultak száma. Közülük sokan éltek is e jo-
gukkal, részvételi arányuk sajnos mégis elmaradt az összesített aránytól. 

A szavazókörben a szavazás végig zavartalan volt, nyugodt légkörben zajlott.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a többség felkészülten, a szükséges okmá-
nyokkal felszerelkezve érkezett, illetve személyazonosságát igazolni tudta, így
elutasítani senkit nem kellett. A szavazás módjával is majdnem mindenki tisz-
tában volt, csak néhány esetben volt szükség a szavazatszámláló bizottság tag-
jainak segítségére. Többen hiányolták a régi típusú szavazófülkéket, mivel az
véleményük szerint a szavazás titkosságát jobban biztosította. A szavazás me-
netét semmilyen rendkívüli esemény nem zavarta meg.

A szavazatok összeszámolásának stratégiáját elõre megterveztük, elõkészí-
tettük, így azt gyorsan és az elvárható pontossággal sikerült befejezni. Az ur-
na bontását két csoportban végeztük, az egyik csapat a szavazatok válogatá-
sát végezte jelöltenként illetve pártonként, míg a másik a már szétválogatott
szavazólapokat ellenõrizte. Ezután történt meg a leadott szavazatok összeszá-
molása, majd összesítése. A szavazatok között jelentéktelen volt az érvényte-
lenek aránya. 

Elmondható végül, hogy a szavazatszámláló bizottság mind választott,
mind delegált tagjai nyugodt, minden feszültségtõl mentes, baráti légkörben
és teljes egyetértésben végezték felelõsségteljes munkájukat, amiért mindnyá-
juknak köszönet jár. Bogdán Gyõzõ

Az 1. sz. szavazókör 
szavazatszámláló bizottságának elnöke

2. sz. szavazókör / Györgyi Dénes Általános Iskola
Balatonalmádi 2. sz. szavazókörében ezen a hajnalon minden a korábbi vá-

lasztásokhoz hasonlónak látszott, egészen hat óráig. Ekkor ugyanis kiderült,

A számláló bizottság munka közben Fotók: Durst László
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hogy nem a szavazatszedõ bizottságnak kell az elsõ szavazóra várni, hanem
az elsõ szavazó toporgott kint a hajnali hidegben, várva az ajtónyitást.

Az elsõt szinte  követte a második, jöttek a szavazók folyamatosan. Jöttek
fiatalok, középkorúak, idõsek és a legidõsebbek. Ez utóbbiak sokszor család-
juk támogatásával. Nagyszülõk unokákkal, szülõk gyermekeikkel, három-
generációs családok. Az elsõ-szavazó fiatalokat legtöbbször elkísérte az egész
család. Így ment ez egész este hat óráig.

Kint hûvös idõ volt, bent a szavazóhelyiségben, az alkalomhoz illõ
komolyság, bensõséges hangulat hatotta át az egész napot.

A szavazókör bezárásakor olyan érzése támadt az embernek, mintha egy
vasárnapi “nagycsaládi” kiránduláson vett volna részt, melynek célja az apró
építõkövekbõl megalkotott boldogabb, közös jövõ.

Köszönet mindenkinek, aki eljött! Gergely Endre
a 2. sz. szavazókör 

szavazatszámláló bizottságának elnöke

3. sz. szavazókör / Közösségi Ház
A szavazók megjelenési aránya kb. 80 % volt.
Az induló pártok és azok képviselõ jelöltjei között a szavazati arányok

megoszlása érdemben a FIDESZ-MDF Polgári Párt gyõzelmével ért véget.
Szavazatinak száma mintegy 30 %-kal volt több az MSZP-re leadott szavaza-
tok számánál.

A listán szereplõ többi párt és azok jelöltjeire leadott szavazatok száma 
0-3% között mozgott. 

A választás jó hangulatban folyt. Zavaró körülmény nem történt.
Sári János

a 3. sz. szavazókör
szavazatszámláló bizottságának elnöke

4. sz. szavazókör / Váci Mihály Általános Iskola
A hidegre fordult vasárnap reggel ½ 6 órakor a már összeszokott bizottsá-

gi tagok megérkeztek a 4. számú szavazókörbe, s megbeszéltük a nap
folyamán végzendõ feladatok sorrendjét.

6 óra elõtt néhány perccel megérkezett az elsõ szavazó, aki részt vett az
urnák hitelesítésében, lezárásában, ezt követõen leadta szavazatát.

Még az elsõ órákban kicsit lassan telt az idõ, 9 órától felgyorsultak az
események, folyamatosan érkeztek a családok, baráti társaságok, igazolással
szavazók, kedvesen, jó hangulatban adták le szavazataikat. Az elõször
választók  - többségük szülõkkel együtt érkezett – kicsit megilletõdve, de
büszkén vették át az emléklapot.

E körzetben a korábbi választások alkalmából is magas volt a részvételi
arány, ezért a kora délutáni órákban a választópolgárok is érdeklõdtek, és mi
is fontolgattuk, elérjük-e a 85 %-ot. Nem sokat tévedtünk, bejött a 80 %.
Hamar elérkezett az este 7 óra, kezdõdött a szavazatszámlálás, mely a szokott-
nál hosszabb idõt vett igénybe a kicsit nagyra nõtt szavazólapok miatt.

A szavazatok megszámlálása, majd újra számlálása után a végeredmény
megállapítása a bizottsági tagok teljes egyetértésével történt. Ezt követte a
nagy figyelmet igénylõ adatlapok, jegyzõkönyvek kitöltése. Amikor a
választási iroda munkatársai a szükséges ellenõrzéseket elvégezték, megköny-
nyebbülten sóhajtottunk, becsülettel elvégeztük a ránk bízott feladatot.

Szép vasárnapunk volt (nekem különösen, Judit unokám az elsõ fordulót
megelõzõ 3 nappal korábban töltötte be 18. évét, így az elsõ választók táborát
növelte).

Köszönjük,  hogy részt vehettünk ebben a munkában. Szegedi Józsefné
a 4. sz. szavazókör

szavazatszámláló bizottságának elnöke

5. sz. szavazókör / Mogyoró úti Óvoda
A választást az eseményhez illõ hangulat jellemezte az 5. számú

szavazókörben. 1300 választásra jogosult polgár közül 938 fõ vett részt a
szavazáson. Ez 72,1 %-os részvételi arányt jelent. 

A szavazókör forgalma   6,00- órától 19,00 óráig egyenletes volt, 80 fiatal

Magyar hõsök emlékünnepeMagyar hõsök emlékünnepe
Balatonalmádi Város Önkormányzata és civil szervezetei meghívják váro-

sunk polgárait a 
Magyar Hõsök Emlékünnepének 2002. május 25-én és 26-án tartandó  ren-

dezvényeire.

2002. május 25. szombat, 11.00 óra
Hõsi Emlékmû (Baross Gábor utca)

Emléktábla-avatás

Emléktáblát állítunk a vörösberényi születésû Ungár Józsefnek, akit a
nemzeti ellenállásban való részvételéért a kommunista diktatúra 1953-ban,
21 éves korában kivégeztetett.

Program
Himnusz
Szavalat

Kiss György elõadómûvész éneke
Emlékbeszédet mond a Politikai Elítéltek Közösségének elnöke

Az Emléktábla leleplezése és megáldása
A halálos ítélet felolvasása

Koszorúzás
Szózat

2002. május 26. vasárnap, 15.00 óra
Balatonalmádi Pinkóczi temetõ

AII. világháború alatt Balatonalmádiban hõsi halált halt 38 magyar hon-
véd emlékoszlopának avatása a temetõben kialakított katonai sírkertben.

Program
Himnusz

Rendes Ferencné versmondó
Kiss György elõadõmûvész éneke

Emlékbeszédet mond dr. Szakály Sándor hadtörténész, 
a Duna Televízió alelnöke

Az emlékoszlop leleplezése és megáldása
A hõsi halottak neveinek felolvasása

Koszorúzás
Szózat

Autóbusz indul a megemlékezés helyszínére 14.30-kor a Hattyú Tempó par-
kolójából.

elõször élt választói jogával, részükre emléktárgy átadásával tettük
emlékezetessé az eseményt.

A szavazás rendben zajlott le, rendkívüli esemény miatti intézkedés nem
vált szükségessé. Sveiczer Vilmos

az  5. sz. szavazókör
szavazatszámláló bizottságának elnöke

6. számú szavazókör / Vörösberényi Kultúrház
A szavazás igen jó hangulatban folyt, sem a 6 órai nyitás elõtt, sem a

szavazás ideje alatt, sem azután nem észleltünk semmilyen zavaró
körülményt. Az üres urnákat az elsõ szavazó jelenlétében igazoltuk, leragasz-
tottuk, lepecsételtük, és megkezdtük a munkát. A választópolgárok folyama-
tosan jöttek, erõsebb hullámot a délelõtti mise kezdete elõtt és az után,
valamint délután 3-5-ig figyelhettünk meg. Már a délelõtti órákban nyilván-
való volt, hogy az elmúlt évekhez képest magasabb a részvétel.
Jegyzõkönyvvezetõnk a jelentéseket a meghatározott idõben leadta, a pártok
által delegált képviselõk jelen voltak. A szavazatok összeszámlálása után
(mely igen nagy alapossággal, a számolás többszöri leellenõrzésével történt)
megállapítottuk, hogy a választásra jogosultak  77,5%-a eleget tett állampol-
gári kötelezettségének.  Mester Ferenc

a 6. sz. szavazókör 
szavazatszámláló bizottságának elnöke

7. számú szavazókör / Vörösberényi új Általános Iskola
Két apróbb balesettõl eltekintve jó légkörben lefolytatott szavazásról szá-

molhatok be. Az említett balesetek is a választásra jövõk nagy igyekezete miatt
történt: két idõs ember botlott el a bejárat elõtti lépcsõn, kis ápolás után rend-
ben folyt minden. A választópolgárok folyamatosan jöttek, még 7 óra elõtt 5
perccel is kaptunk szavazatot. Urnazáráskor kétszer átszámoltuk a leadott 
voksokat, és megállapítottuk, hogy a részvétel 76,5%-os volt. 

Berényi Sándorné
a 7. sz szavazókör 

szavazatszámláló bizottságának elnökhelyettese

Az oldalt összeállította: Vecsey Kiss Mária

Elsõ választó
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EMLÉKEZÉS VÁTH JÁNOSRA

Váth János halálának 40. évfordu-
lójára gyûltek egybe április 26-án a
városházán mindazok, akik a Bala-
tonalmádi Önkormányzat és a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság
Veszprém Megyei Tagozata vendé-
geként gazdag programmal emlékez-
tek a nagyhírû polihisztorra.

Borbás László köszöntõje és Ko-
vács Piroska bevezetõ szavai után
Varga Katalin és Borbála Falconieri
Arioso-ját adta elõ, majd-mintegy a
tárgyhoz szorosabban tartozó prog-
ramként- Varga Borbála a „Húznak a
vadludak“ címû novella részéletét
olvasta fel mély átéléssel.

Az ezt követõ elõadások Váth „há-
rom arcát“ villantották fel. Elsõként
dr. Tölgyesi József szólt a pedagó-
gusról. Utalt arra, hogy a tanítói  mi-
volt gyakran párosul írói tevékeny-
séggel. Váth publikációi is ennek az
életformának a termékei voltak. A
balatonvilágosi indulás nagy ívû
életpálya kezdete, melyben egymást
követik a falusi iskolák. 1919-ben
Almádiba kerül. 1915-ben Jénába
megy tanulmányútra. Olyan pedagó-
giai koncepciót vall magáénak,
amely az oktatást a neveléssel kap-
csolja össze, elutasítva azok maga-
tartását, akik “csak tanítanak“. Az
elõadó kiemelte hõse sokoldalúsá-
gát, egyebek között meteorológiai
munkásságát is. Szerénységét jel-
lemzi, hogy nem írt önéletrajzot,
munkásságát mindössze “az én sze-
rény virágaim“ kifejezéssel aposzt-
rofálta. Ezek értékét jelzi a tanköny-
vekben közölt 17 szemelvény is.

A Váth-portré másik oldala az
íróé. Ezt fejtegette dr. Ács Anna elõ-
adása, amit Kanyár Erika olvasott
fel. A szerzõ szerint Váth irodalmi
munkássága az egyetemes magyar
irodalom része. A meditatív termé-
szetû író mélyen szociális érzelmû
volt. Ez nyilatkozik meg a szenvedés
rajzában. A vidéki író hátrányos
helyzetét vállalva írja mûveit, ame-
lyek a „Vidéki írók“ sorozatban je-
lennek meg. A Balatonhoz való kötõ-

dése sorsdöntõ jelentõségû. Íróként
is ilyen módon elkötelezett. Emléke-
it nem írta le, annál többet foglalko-
zik másokkal. A szokásos irodalmi
mûformák mûvelése mellett kiterjedt
levelezést folytat. Lakása valóságos
irodalmi szalon (bár õ nem nevezi
annak) és szellemi központ. Az elõ-
adás tanúsága szerint Váth János
mint mûvelõdéstörténész is jelentõs
volt.

„Névtelenül“ címû költeménye az
ötvenes évekrõl vall, arról az idõ-
szakról, amikor elhallgatják. Váth
János paraszti családba született, pá-
lyája innen ívelt a tudós tanár és köl-
tõ “státuszáig“. 24 évesen már önál-
ló kötete jelenik meg. Mûvei egye-
bek mellett népéletbõl vett történe-
tek. 1911-ben jelenik meg
„Hullámtörés“ címû kötete. Más
munkáiban nemzeti történelmünk
nagy alakjait jeleníti meg. 51 évesen
nyugdíjba megy, hogy irodalmi mun-
kásságát zavartananul folytathassa.
A háború után nem talál kiadót, a ka-
tolikus írót elhallgatják, olyannyira,
hogy csak 1957-ben hallat róla
Fónay Tibor. Az ünnepség harmadik
elõadója Pacsuné Fodor Sára, Váth
János unokája volt, aki személyes
hangú beszámolóval járult az emlé-
kezéshez. 

Az unokáját térdén lovagoltató
„Kepa“ (keresztapa) testközeli alak-
ja újabb oldaláról mutatkozott meg
beszámolójában, kiegészülve az
együtt töltött idõk élményeivel, a ter-
mészetben való sétákkal, a bogarak
és madarak fajtáinak ismertetésével.
De ajándékként mindig ott volt a
könyv, amikor az unoka már felser-
dült, “Kicsinek Kepa“ jeligével.
Ügyelt a szép magyar nyelvre, gyûj-
tötte a tájszavakat. Napi feljegyzése-
ket készített az idõjárásról, amiért ki-
tüntetést kapott.

1987-ben a Magyar Rádió iroda-
lomkedvelõknek „rovatában“ esik
szó róla, ez idõ tájt avatják fel emlék-
tábláját is, és irodalmi hagyatékát
múzeumban helyezik el.

A elõadások után Földes Jenõ,
Váth-díjas szólt arról, hogy Váth
hamvai a káptalanfüredi Boldogasz-

szony kápolnában vannak eltemetve.
Ezt követõen a népes hallgatóság az
„Öregparkba“ vonult, ahol a Mihály
Gábor által 1999-ben komponált
mellszobornál került sor a koszorú-
zásra. Dr. Kerényi László polgár-
mester megemlítette, hogy a szobor
talpazata az Almádi jellegzetességû
vöröskõ, amelyen a szoborfej Bala-
tonkenese felé, Váth János szülõhe-
lye felé néz. Majbó Gábor tisztelet-
beli alpolgármester az önkormányzat
képviseletében rótta le kegyeletét. Õt
követték a Honismereti Kör, a Bala-
tonkenesei Falumúzeum képviselõi,
majd a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság Veszprém Megyei Tagoza-
ta, és a család tiszteletadói.

Mindannyian örömmel hajtottunk
fõt a helyi szellem e kimagasló sze-
mélyisége elõtt.

Szelényi Pál

Muzsikáljunk együtt!
Tudósítás a Balaton-parti Zeneiskolák

IX. Kamarazenei Találkozójáról
Az április 27-ei reggel borongós,

felhõs volt ugyan, mégis meghozta
ismét egy kis közös muzsikálásra a
zenebarát gyerekek vidám csapatát
hozzánk, a Kósa György Városi Ze-
neiskolába /így neveznek minket
május 11-étõl már hivatalosan is!/.

Hét Balaton-parti zeneiskola hat-
van gyereke sereglett össze nálunk, a
találkozót hírül véve. 26 lány és 34
fiú! Remek arány! A hangszerpará-
déról már nem is beszélve: a furulyá-
tól a szaxofonon át a tubáig, a gitár-
tól a csellóig, a xilofontól a marim-
báig, a dobokig akadt itt mindenféle
ércesen zengõ, csilingelõ, csengõ-
bongó, pergõ-dübörgõ zeneszer-
szám. /Vajon az iskolánk alatti pék-
ségben hogyan sikerültek a kiflik, te-
pertõs pogácsák ennyi ámulatos
hangélmény hatására…!?/

A kilencedik esztendeje hozzánk
hûségesen visszajáró zsûri - Pájer
Sára, Nyírõ Gábor és László Attila
mûvésztanárok személyében - min-
den esetre nagy érdeklõdéssel figyel-
te a kisebb-nagyobb csoportok ka-
marajátékát.

Nemkülönben a tanárok, szülõk,
növendékek alkotta lelkes közönség!
Hiszen mindannyian részesei, meg-
teremtõi voltak a megszületõ zenei
élménynek.

Aki a közös muzsikálásban egy ki-
csit is járatos, az méltányolja csak
igazán a kamarazenélésben jeleske-
dõket. De még azokat is megbecsüli,

akiknek az összhangzás szépségén
még van mit csiszolgatniuk. Ebben a
szellemben értékelte a kis együttesek
elõadását a zsûri: bátorítva nebulót,
pedagógust egyaránt az értékes,
szép, emberhez méltó közös játék
megõrzésére, továbbörökítésére - a
folytatásra!.

Mert úgy lenne az igazi, ha együtt
muzsikálnánk jövõre is.

A viszontlátásra!

A találkozón a zsûri kiemelt arany
fokozattal jutalmazta Keszthely 3
klarinét, zongora összeállítású
együttesét.

Arany oklevél boldog tulajdonos
lett: Balatonalmádi /Józsa Tamás és
Szabó Máté Tamás - zongora
négykezessel!/, Balatonkenese,
Balatonszemes, Enying, Siófok és
Veszprém zeneiskolája.

Ezüst minõsítést érdemelt: Bala-
tonalmádi /Piedl Anna, Lakics Xé-
nia, Lázár Bence Dániel és Polgár
Dávid - gitár kamarajátékkal; Nagy
Anita és Máll Dániel László - gitár-
duóval/, Balatonszemes, Keszthely
/2/, Siófok /2/ és Veszprém zeneisko-
lája.

Bronz oklevelet kapott: Balaton-
kenese, Enying és Veszprém zeneis-
kolája.

Gratulálunk!
2002. április 27. Balatonalmádi  

Nagyné Sárfi Gabriella

A tanító Váth János

Aki sokat tett Váth emlékének méltó
megõrzéséért: Majbó Gábor koszorúz
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“Középszerûen nem érdemes”
Balatonalmádi Város Vegyes-

kara az “arany” minõsítést meg-
elõzve “fesztiválkórus” fokozatot
ért el tizenkétéves fennállásának
elsõ minõsítõ hangversenyén. A
koncert április utolsó hétvégéjén
hangzott el a Megyeháza Szent Ist-
ván termében. A sikerhez vezetõ
útról és az énekkar jövõjérõl
Demel Eszter karnaggyal, a veszp-
rémi Csermák Antal Zeneiskola
tanárával beszélgettünk.

- A kórusnak Ön a második karna-
gya. Mikor vette át elõdjétõl az ének-
kar vezetését?

- A városi kórust Szelényi Pál ala-
pította, azonban õ 1997 elején egész-
ségügyi okok miatt lemondott a kar-
nagyi feladatról. Ekkor egy pályáza-
tot írtak ki, amelyre többek között én
is jelentkeztem, és a próbavezénylés
után végül engem választottak a da-

losok. Abban az évben hetente csak
egyszer gyakoroltunk, azonban már
akkor is megszerveztem azt a zánkai
közös hétvégét, amely azóta is évrõl
évre egyre közelebb hozza egymás-
hoz a tagokat. Legutóbb például a
minõsítõ hangverseny elõtt táboroz-
tunk. Az összhang nemcsak az ének-
ben, hanem a csapatmunkában is
fontos.

- Tehát immáron öt esztendeje az
Ön nevéhez fûzõdik a szakmai mun-
ka. Milyen módszerrel csiszolgatja a
kórus teljesítményét?

- Meggyõzõdésem, hogy az ala-
poknál kell kezdeni. Az összejövete-
leinket mindig légzõgyakorlatokkal,
beénekléssel indítjuk, ami a lelki rá-
hangolódásban is segít. Nagy hang-
súlyt kell fektetni a szolmizálásra,
rengeteget kell gyakorolni a hang-
képzést, hogy a tagok minél hason-

lóbban szólaltassák meg az énekhan-
gokat. Éppen ezért tanuljuk külön-
külön is az egyes szólamokat a szer-
da esti összpróbák mellett. A kórus-
énekben csak az egységes hangzás
lehet igazán magávalragadó. Ezt el-
érni nem könnyû, hiszen egy tizenöt
perces koncerthez akár egy évnyi fel-
készülés is szükséges. Ahosszú mun-
kafolyamat állandó tagságot igényel,
szerencsére a mi harmincnégy fõs
létszámunk viszonylag állandó, nem
jellemzõ a cserélõdés sem. Hozzáte-
szem, férfiakból még egyszer ennyi
tagra lenne szükségünk.

- A mostani minõsítõ hangversenyt
megelõzõen milyen sikereken osztoz-
hattak az énekesek?

- A karácsonyi koncertjeink min-
dig színvonalasak voltak, méltán
vívta ki a kórus a helyi közönség el-
ismerését. Minden évben megmutat-
koztunk szûkebb pátriánkon kívül is
Siófokon, a Balaton-parti városok
kórusainak találkozóján, valamint a
megyei kórusok találkozóján. Két-
szer jártunk Eggenfeldenben is, Ba-
latonalmádi testvérvárosában. Ta-
valy szerepeltünk a Zeneakadémia
nagytermében, ahol a karnagyi dip-
lomámhoz szükséges vizsgahang-
verseny sikere szintúgy a közös
munka eredménye volt.

- Kérem, mondja el a hoz-
zánemértõk számára, mit jelent a
“fesztiválkórus” minõsítés!

- A kilencvenes évek elején beve-
zettek egy nemzetközileg is elismert
kórusminõsítési rendszert, hogy a
különbözõ európai országok énekka-
rainak felkészültsége összemérhetõ
legyen. Hazánkban a Kórusok és Ze-
nekarok Országos Szövetsége végzi
a zsûrizést az Éneklõ Magyarország
sorozat keretében. A “fesztiválkó-
rus” fokozatot az érdemli ki, aki a
száz fokozatú skálából nyolcvan és
nyolcvanöt között teljesít. Az elért
pontszám a repertoár nehézségétõl, a
produkció hosszától és színvonalától
függ. Az általunk elõadott mûvek in-
kább “csak” “arany” minõsítéshez
lettek volna elegendõek, azonban a
koncert hossza messze felülmúlta a
minimumot, és a hangzás olyan jól
sikerült, hogy a közönség mellett a
szakmai zsûri illusztris tagjait
(Sapszon Ferenc, a Magyar Rádió
kórusának volt vezetõ karnagya,
Kollár Kálmán, a Liszt Ferenc Társa-
ság elnöke, Lakner Tamás, a JPTE
karvezetés és zeneelmélet tanára) is
lenyûgözte. Nem hittem volna, hogy
megkapjuk, hiszen általában akár
egy évtizedbe is beletelik, mire egy
karnagy munkája nyomán kialakul-
nak a kari sajátosságok.

- Gondolom a megfelelõ helyszín

is hozzájárult a sikerhez?
- Természetesen. A Megyeháza

Szent István termének kiváló az
akusztikája, és csodálatos környeze-
tet biztosít. Annak ellenére, hogy a
megyeszékhelyen volt a koncert, az
ülõhelyek száma kevésnek bizo-
nyult. A közönség felénk áradó sze-
retetét a zsûri is érezte, meg is voltak
lepõdve, hogy ilyen sok almádi jött el
miattunk.

- Ez után mi lehet a következõ mér-
földkõ a vegyeskar életében?

- A munkában nagy húzóerõt je-
lentenek a célkitûzések. Mivel a mi-
nõsítésünk nem maradandó, ezért
egyik célunk, hogy megõrizzük, amit
mostanra elértünk. Ehhez három-
évente újra és újra meg kell mérettet-
nünk. Jobb minõsítés elnyerésére
nem feltétlenül törekszünk, hiszen
egy amatõr kórus nem veheti fel kép-
zett énekesekkel a  versenyt. Nagyon
fárasztó munka ez így is. Minden-
esetre új, nehezebb repertoárt kez-
dünk el tanulni, remélem egyre gyor-
sabb tempóban tudunk majd elõreha-
ladni.

- Nem gondolt még rá, hogy mara-
dandóvá tegye a kórus múlandó mû-
vészetét?

- Felmerült bennem, azonban a
stúdiómunka nagyon költséges, az
igényes felvételek elkészítése pedig
nagy állóképességet igényel az éne-
kesektõl. Ha késõbb összegyûlik egy
válogatásra való anyag, akkor ezt is
megtesszük majd.

- Mi az Ön szakmai hitvallása?
- A kórus minden egyes fellépésé-

nek minõsége csakis a belefektetett
munkától függ. Aszerencsére itt egy-
általán nem lehet alapozni. A felké-
szülés hosszú, a siker pedig rövid, de
ez akkor is mindent megér. Ezt kö-
zépszerûen nem érdemes csinálni,
csak kiválóan, mert csak így lehet a
közönségre hatni. Unalmas dalokkal,
vagy színvonalatlan elõadásmóddal
nem lehet érzelmeket kiváltani a
hallgatóságból. Nagyfokú megszál-
lottság kell hozzá.

A kórus új tagok jelentkezését vár-
ja minden szerdán este hat órától a
Közösségi Házban. A jövõ évi reper-
toárt most kezdik el begyakorolni,
így most érdemes a munkába bekap-
csolódni. Bárki jelentkezését nagyon
szívesen fogadják, aki érdeklõdik és
szeret énekelni.

Józsa Péter

Minõsítõ Hangverseny 
Veszprém, 2002. április 26.

“Õszinte elismeréssel és szeretettel gratulálunk Balatonalmádi Város

Vegyeskarának és kitûnõ karnagyának a mai minõsítõ hangversenyen nyújtott

nagyszerû teljesítményéért. Mûsorukat fejbõl, kotta nélkül és a zene szerete-

tétõl áthatott lelkesedéssel énekelték,  amely öröm-zenélés magával ragadta a

termet zsúfolásig megtöltõ közönséget, de bennünket, a szakmai bizottság tag-

jait is. Az elsõ minõsítésen elért magas minõsítés – Fesztiválkórus – legyen

biztatás a kórus további munkájához, serkentse a zeneirodalom nehezebb kó-

rusmûveinek megtanulásához, mûsorra tûzéséhez. 

Külön is nagy elismeréssel gratulálunk a lelkes kórus lelkes és kitûnõen fel-

készült karnagyának Demel Eszternek.

Kívánunk további sok sikert a munkához.”

Szeretettel és barátsággal a szakmai bizottság tagjai:
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MÁJUS
“áldott pünkösdnek gyönyörû ünnepe”

Május hónapunk neve latin erede-
tû. Az ókori rómaiak Maia természet-
istennõ után nevezték el ezt az idõ-
szakot, Ovidius szerint pedig a meg-
lett korúak (maiores) tiszteletére
kapta nevét. 

A hónap régmúltjába visszatekint-
ve a május mindenütt a nyár aggodal-
mas adventjének tûnik, s ennek a hi-
edelemnek a jövendõ termés féltése
volt az alapja. Az ókori Európában
például az engesztelõ és tisztító szer-
tartások idõszaka volt, Rómában ti-
los volt új ruhát ölteni, házasságot
kötni vagy akár házaséletet élni má-
jusban! 

A középkorra enyültek a szigorú
tilalmak, és a húsvét-pünkösd ünnep-
kör jegyében a jó termésre való vára-
kozás és a Szentlélek eljövetelének
ünnepévé érett ez a hónap. A május
régi magyar elnevezése Pünkösd ha-
va, de nevezték az Ikrek havának is. 

A meteorológusok által tavaszutó-
ként emlegetett hónap egyértelmûen
a napfényes jó idõé. Ilyenkor indul-
nak kirándulásra az iskolások, bené-
pesülnek a kávézók teraszai és kiköl-
töznek vidéki házukba a kiskerttulaj-
donosok. 

MÁJUS 1. 
Az õsi tavaszi ünnepkör kitüntetett

napja, melyhez számos régi és
újkeletû ünnep kapcsolódik. 1889-
ben a II. Internationálé megalakulá-
sával a munka ünnepévé választották
ezt a napot, de sokkal korábbi erede-
tû a majális és a májusfa-állítás szo-
kása. Az egyház ezt a napot Munkás
Szent József mellékünnepeként is-
meri. A kereszténység május 1-je a
pünkösdi ünnepkör része lett. A nap-
tár szerint a húsvét utáni 40. nap ál-
dozócsütörtök, amely Krisztus
mennybemenetelének ünnepe, az 50.
nap pedig pünkösd, a Szentlélek el-
jövetele. 

MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS
A britek a májusfát gyakran gala-

gonyából készítik, ez a fa manapság
a nyár visszatérte feletti örömet jel-
képezi virágzásával. A magyar fal-
vakban a legények állítják a májusfá-
kat, ami az udvarlási szándék jele,
vagy szerelmi ajándék. A fiúk egy
magas, sudár fát megkopasztanak
ágaitól, csak a tetején hagynak egy
kis lombot, majd felállítják a lányos
háznál.

MÁJUS 3.
Nagy Konstantin császár édesany-

ja 320-ban találta meg és ásatta ki a
Jeruzsálem melletti Kálvária föld-

jéból azt a keresztet, amin Jézust
megfesztítették. Ez a nap tehát az
egyház számára a keresztfa ünnepe. 

MÁJUS 4. 
Szent Flórián napja. A legenda

szerint Szent Flórián fiatal korában
imádsággal mentett meg a lángoktól
egy égõ házat. Ilyenkor a tûzoltók, a
tûzzel foglalkozók, a kovácsok és a
kéményseprõk flórián-víz, vagyis
sör fogyasztása mellett emlékeznek
meg az égi patrónusukról. 

MÁJUS 12-13-14.
A fagyosszentek idõszaka,

Pongárc, Szervác és Bonifác három
napon át riogatják a szõlõsgazdákat
és a kertészkedõket. Ezeken a napo-
kon a napfényes, meleg idõ  hidegre
vált, a fagyponthoz közelít. Az egy-
házi emlékek szerint a három neve-
zett a fázó szegényeknek adta ruháit,
és megfagytak. Innen származik tu-
lajdonképpen a fagyosszentek elne-
vezés. 

MÁJUS 16.
Nepumuki Szent János ünnepe,

aki a gyónási titok megõrzése miatt
szenvedett vértanúságot. Hajósok,
hídvámosok tisztelik védõszentjük-
ként, egyes helyeken vízi felvonulá-
sokat is tartanak ezen a napon. 

MÁJUS 25.
Orbán ünnepe, õ a fagyosszentek

kései utóda, ezért szintén jelentõs
lehülést hoz. Ez a hõmérségletvál-
tozás a szõlõtermés számára veszé-
lyes. Ezért a szõlõhegyen szokás Or-
bán-szobrot felállítani, amit jó idõ
esetén megkoszorúznak, rossz idõ-
ben pedig megköveznek. 

PÜNKÖSD ÜNNEPE
Pünkösd vasárnapját már az õs-

egyház is a Szentlélek eljövetelének
ünnepeként tisztelte. A katolikusok
régente galambot bocsátottak szaba-
don a templomban, vagy égõ kóc-
csomókat szórtak szét a “tüzes nyel-
vek” emlékére. Ebben az idõszakban
tartják a bérmálásokat, a konfirmáci-
ót, a serdülõk rituális felnõtté avatá-
sát. Pünkösdi király és királyné vá-
lasztása egész Európa-szerte szokás.
A kiválasztottnak versenyt kellett ki-
állnia, és a hatalma 1 évig tartott. In-
nen a mondás: Rövid, mint a pünkös-
di királyság. 

Vincze Eszter

Öt perc... Édesanyámnak
Úgy tûnik, csak öt perc telt el azóta, hogy elengedted a kezem…
Rohan az élet, kozmikus a fejlõdés, csúcsokat dönget világunk technikája,

ránktelepedett a mobil és a “net” csoda.
Valami mégis lelassul, kegyetlenül csökken a fordulat. Mondd! Te is érzed!?

Kevesebb a törõdés, vékonyodik a szeretet, vészesen fogy a segíteni akarás,
felmorzsolódik az egymás iránti tisztelet. Történelem az, amikor volt még csi-
bészbecsület?

Azt kérded kedvesen: hová is rohanunk?
A közöny, a befelé fordulás, a lelki üresség, és a “patópáli” nemtörödömség

felé? A leépülõ öntudat és a leépülõ nemesség felé? Az évszázadok során be-
lénk oltott hazaszeretet, a lélek ontotta szeretet, anyáink és apáink tisztelete
nélkül is lehet szent a cél? Az nem lehet, hogy köd a múltunk!

Csupán öt percekre látlak, s bár szívesen fognám most én a te kezed, tudom,
rohannom kell. Az ajtóból visszafordulok, szeretném tudni, hogy jó volt-e a
napod, az éjszakád. Kérdezném, kellene: hogy nem voltál-e szomorú? Kutat-
nám, hogy örülsz e a napnak, a fénynek, de te már ki is mondtad, amitõl fél-
tem: tudom csak öt perced van…

Ilyenkor ólombilincs szorítja szívem, s bántó a lelkiismeret! Lassítani kéne
már, amíg lehet. Hosszan figyelni bársonyos, megfáradt arcodat. Örülni a
csendnek, a hazának, az otthonnak, a májusi napsugárnak, amelynek áldott su-
garaitól elszenderülsz nyugszékedben a teraszon. Istenem! Kérlek, adj re-
ményt e büszke nemzet anyáinak! Hagyd meg õket nekünk! Majdan, ha még-
is el kell engedni kezüket, én sietni fogok újra. S te tudni fogod, öt perc múl-
va veled leszek örökre… Áldjon Isten! Szabó Zoltán

Nagyné Sárfi Gabriella

Édesanyám
Szemed kihúnyni készülõ mécsvilág,
arcod finom rajzú, halovány ikon.
Két sovány karod öreg körtefaág,
munkától görbült dolgos ujjaidon
puha, meleg fény méláz vigasztalón...
- Te vagy, Gabikám? De jó, hogy jössz!
- örül... Haja ezüst glória arca körül.
- Én vagyok, igen! - nyújtom felé kezem.
Félelme elillan. Keze kezemben
görcsösen, menekvõn végre megpihen...

Já
ge

r 
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án
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Gondolnánk-e, hogy a kommunikációnak
csak igen kis hányada verbális, azaz szavak
általi, döntõ többsége non verbális, vagyis
jelek, gesztusok, mimikák, testtartások, öl-
tözködés, viselkedés, valahová tartozás által
kifejezett kommunikáció. A nem szavak ál-
tali kommunikáció - mivel javarészt ösztö-
nös vagy belsõ indíttatású - õszintébb, mint
a szavak általi. Szavakkal el lehet terelni a fi-
gyelmet a lényegrõl, ködösíteni, torzítani,
elfedni, meghazudtolni az igazságot. Be-
szélgetõpartnerem, Toldi Éva, Veszprém
megye napilapjának, a Naplónak munkatár-
sa egyenesen azt állítja, hogy az igazi párbe-
széd a lelkek kommunikációja. Mert a sza-
vak mögött van az ember legmélyebb énje: a
lélek, amely nem más, mint a bennünk élõ Is-
ten, vagyis életünk forrása. Õ mozgat min-
ket a mindennapokban, s vallja,  ha vétünk
mások vagy önmagunk ellen, perelni kezd
velünk - furdalni kezd, mint lelkiismeret,
felismerés. Ezért a lélek szavát idõnként sze-
retnénk elhallgattatni, süketnek mutatkozni
vele szemben. Szavakkal jól el lehet beszél-
getni egymás mellett, a lelkek találkozása vi-
szont szavak nélkül is létrejöhet, s e kommu-
nikáció soha nem hazudik.

- Az újságíráshoz viszont kellenek a szavak
- vetem közbe -, hogyan lettél újságíró?

- Magyar-történelem szakos tanári pályám
kanyarodott erre az útra. Budai születésû va-
gyok, ott végeztem az általános és a középis-
kolát. Hetedikes korom óta magyar tanár
akartam lenni, de mivel családom révén nem
bizonyultam jó kádernek, ez nem ment egy-
szerûen. Pályámat egy kiskunsági  osztatlan
tanyasi iskolában kezdtem képesítés nélküli
nevelõként, s csak késõbb szereztem meg a
diplomát Szegeden. Pályámon végigjártam
szinte minden fokozatot. Tanítottam vidéki
kisiskolákban, fõvárosi elit- és munkásne-
gyedben, alsó és felsõ tagozatban. Utolsó
szolgálati helyem Fûzfõgyártelepen volt. Itt

már erõsen jelentkezett nálam a kitörés igé-
nye: tanári munkám mellett több szellemi
pezsgésre vágytam. Egy rendhagyó szakkört
találtam ki, ahol az irodalom mellett néptánc-
cal, színjátszással, régészkedéssel is foglal-
kozhattak a gyerekek. Mûhelymunkával egy
helytörténeti gyûjteményt is létrehoztunk.
Szerettem ezt a szakkört, s a létszámból kö-
vetkeztetve a diákok is. Aztán kulturális tár-
sulatokba kezdtem járni. Tagja lettem többek
között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság-
nak, alapító tagja a Kölcsey Társaságnak. Él-
ményeimrõl tudósításokat küldtem a Napló-
nak. 1989-ben meghívtak belsõ munkatárs-
nak. Az átpolitizálódott, szakmailag megosz-
tott pedagógiát felcseréltem az újságírással.
Nem bántam meg, sõt úgy érzem, kívülrõl ta-
lán többet tudok segíteni az oktatásnak ma is,
mintha belülrõl kritizálnék.

- Újságírói feladatköröd alapján Almádi
közéletét nyomon követve, mi a véleményed a
városunkról?

- Almádit a tópart egyik legvonzóbb telepü-
lésének tartom természeti adottságai, kultúr-
történeti értékei alapján. Van mégis valami,
ami gátja itt a fejlõdésnek, a kapcsolatterem-
tésnek. Hasonlóval más településen nem ta-
lálkoztam. Úgy tudnám megfogalmazni,
hogy nagy tudású, felelõsen gondolkodó em-
berek valamiféle túlhajtott lokálpatriotizmus
által egymást túllicitálva, ellenségeskedve és
gõgösen akarnak tenni a városért. Gyakran üt-
köznek össze érdekek és érzelmek, kioltva a
jó szándékot. Én mindig jó kapcsolat kialakí-
tására, pártatlan tájékoztatásra törekedtem, de
a város vezetésében gyakran találkoztam bi-
zalmatlansággal, ütköztem falakba. Igazán jó
kontaktust leginkább az intézményekkel,
egyesületekkel sikerült kialakítanom.

- Mint a megyei sajtó munkatársa, mit gon-
dolsz a sajtókapcsolatokról, a médián belüli
átjárhatóságról? Azért kérdezem, mert sze-
retném tudni, hogy városunk lapjának van-e
valamilyen lehetõsége a Naplóval való kap-
csolatteremtésben.

- A vidéki lapokat rendszeresen eljuttatják
a Napló “területfelelõs” munkatársaihoz a te-
lepülések. De nekem még ezért is harcolnom
kellett Almádiban, csak fél éve küldik folya-
matosan az Új Almádi Újságot. El sem tudom
képzelni az okát. Régebben próbáltam  belõle
egy-egy hírt, eseményt átvinni a megyei lap-
ba, de rendkívül furcsa módon volt úgy, hogy
a cikkben érintettek méltatlankodtak miat-
ta...(!?)

- Május a pünkösd ünnepének hónapja. Te
vagy a Napló hitéleti krónikása, honnan ered
mély vallásosságod?

- Katolikus családból származom, édes-
apámnak és a hitoktatómnak volt meghatáro-

zó szerepe ebben. Kamasz koromban azután
sok csalódás ért a látható egyházban, s eltávo-
lodtam a templomtól. Gyerekeim születése-
kor kezdtem újra keresni helyemet a keresz-
tények között, majd sok év után már újság-
íróként a protestantizmussal való találkozás
vezetett vissza az egyházba. Ekkor kerültem
meghittebb kapcsolatba egy hívõ közösség-
gel is. Magánéletem nehézségein végigte-
kintve vallom, hogy a Gondviselés alakította
sorsomat, és segített megtalálni a helyes utat:
a keresztény ökumené keretei között.  1991-
ben megbíztak a Naplónál egy vallási mel-
léklet szerkesztésével. Korábban senki nem
foglalkozott a hittel, a hívõ emberekkel a lap-
ban, boldogan vetettem hát bele magam a
munkába. Így jelent meg hat éven át hetente
egy oldalon a Hit – Világ címû melléklet,
mely az egyházi- és egyetemes kultúrtörténe-
ti értékek bemutatása mellett lelki táplálékul
is szolgált az olvasóknak. Sok segítséget kap-
tam  a munkámhoz lelkipásztoroktól. A nyi-
tott szellemiségû melléklet gyakran vitát is
kavart, mert kitakarta az ellentmondásokat,
rámutatott visszásságokra is. Ha ma fellapoz-
nánk egy-egy év mellékleteit, a rendszervál-
tás utáni Magyarország - benne megyénk -
felekezeteinek, vallási közösségeinek színes
történeti tablója bontakozna ki elõttünk.
1997-tõl sajnos havi mellékletté ritkult, ta-
valy óta pedig csupán tematikus számok ösz-
szeállítására van lehetõség, ami idõigényes-
sége miatt még ritkább megjelenést tesz le-
hetõvé.

- A közelgõ egyházi ünnep alkalmából mit
tudsz üzenni az Új Almádi Újság olvasói-
nak?

- Pünkösd a keresztény egyház születésé-
nek ünnepe  és az igazi szeretetkommuniká-
ció, a lelki párbeszéd születésének ünnepe is.
Az elsõ pünkösdön a bábeli zûrzavarban
összekevert, különbözõ nyelvû emberek be-
töltekezve a Szentlélekkel, végre megértet-
ték egymás szavát. A Szentlélek ma is arra
serkent: tanuljuk meg embertársunkat meg-
szólítani, megérteni, tudjunk bocsánatot kér-
ni tõle és megbocsátani neki, tudjuk õt emel-
ni, és engedjük magunkat is emeltetni a fel-
oldozó, testvéri párbeszédek által. Tanuljunk
örömhírt vinni a világba, hogy az ünnep ne
csak keresztény emlék, hanem eleven való-
ság legyen! Kívánom a balatonalmádiaknak,
hogy a pünkösdi Lélek  járja át minden nap-
jukat.

Vecsey Kiss Mária
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Vörösberényi diáksport eredmények

2002. 04. 28-án vasárnap
Herenden szerepeltünk 4 csapattal.

A résztvevõ együttesek: Veszp-
rém, Nemesvámos, Tótvázsony,
Herend, Balatonalmádi –
Vörösberényi Általános Iskola

6 – 7 évesek “A” csapat:
Váczi András, Szénási András, Pe-

tõ József, Vékony Kristóf, Dúzs Ta-
más

4 mérkõzésbõl 3 gyõzelem 1 vere-
ség (Veszprémtõl)

6 – 7 évesek “B” csapat:
Tóth Bence, Huszka Mátyás, Mé-

száros Péter, Varga Zsolt, Kovács
Kristóf, Buda Dániel

4 mérkõzésbõl 2 gyõzelem 1 dön-
tetlen, 1 vereség

8 – 9 évesek:
Botka Valentin, Kórusz József,

Szõlõsi Zsombor, Bors Imre, Pajer
Balázs, Werner Ferenc

4 mérkõzésbõl 3 gyõzelem 1 dön-
tetlen

10 – 11 évesek:
Mohos Péter, Albrecht Tibor,

Szolga István, Babos Zsolt, Ódor Le-
vente, Molnár Gábor, Otlecz Gergõ,
Szolga Norbert, Grósz Szilárd, Si-
mon Árpád, Pál Péter

4 mérkõzésbõl 3 gyõzelem 1 vere-
ség (Veszprémtõl)

F O C I
Bozsik Program

F O C I
D I Á K O L I M P I A

A csoportmérkõzések megnyerése
után a városi döntõben április 18-án
a Balatonkenese, a Györgyi Dénes
iskola és a mi iskolánk szerepelt a 10
– 11 évesek versenyében (II. korcso-
port) az almádi sportpályán.

A Vörösberényi Általános Iskola
csapata az 1. helyen végzett, így
jogot szerzett a Veszprém  megyei
döntõn való részvételre.

Ugyanakkor a 12 – 13 évesek III.
korcsoport ( 5 – 6. osztály) a 2.
helyen végeztek, így õk is képvisel-
hették Balatonalmádit a megyei dön-
tõben.

Veszprém megye labdarúgó
diákolimpiai döntõjében 12 város
bajnokcsapata között iskolánk II.
korcsoportos csapata, az elõkelõ 4.
helyezést szerezte meg (Mohos
Péter, Albrecht Tibor, Szolga István,
Babos Zsolt, Molnár Gábor, Szolga
Norbert, Grósz Szilárd, Ódor
Levente, Otlecz Gergõ).

A III. korosztályú együttesünk a
mezõny 2. felében végzett. ( Szõczi
Roland, Csoknyai Ádám, Sugár
Róbert, Kohlrusz Gábor, Gertner
Ervin, Grósz Krisztián).

Tóth Attila

Kispályás foci
Ünnepélyes pillanatokkal kezdõdött április 19-én a 2002. évi városi kispá-

lyás bajnokság  a budatavai Herkules sporttelepen. A 2001. évi bajnokság
gyõztesének járó vándorserleget és érmeket Felber Gyula sportszervezõ adta
át. A védõ a Zánka Borozó csapata.

A 2001. évi bajnok csapat a serleggel

KÖZLEMÉNY
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület értesíti tagjait és az érdeklõdõket,
hogy szokásos évi házi horgászversenyét  2002. június 8-án, szombaton az
egyesület horgásztanyáján (Véghely D. u. 24.) rendezi (felnõtt, nyugdíjas, ifi,
gyermek kategóriákban) az alábbi program szerint: 

6,00 órától nevezés  a helyszínen
7,00 órától sorsolás, horgászhelyek elfoglalása
8,00 órától verseny kezdete

11,00 órától verseny befejezése
12,00 órától eredményhirdetés

Ezt követõen minden résztvevõ és érdeklõdõ megkóstolhatja (jutányos áron)
a Gönczi György fõzte remek bográcsos halászlét. 

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület
Vezetõsége

Anyanyelvi rovat

Megtudjuk a cikkbõl,
hogy A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadásában a 131. pont az

igekötõs igék sajátos viselkedésérõl, a sajátosan viselkedõ összetett szavakról

így ír: “Ha az igekötõ közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) elõtt áll, egy-

beírjuk vele: átad, benéz, felnyit, lebecsül, visszaszerez; kiállítani, megtartó,

eldobott, szembeszállva; stb.” A szöveg a továbbiakban fölsorol egy sereg

igekötõt, de minthogy ezeket általában ismerjük, csupán néhányat emelek ki

közülük: félbe-, hátra-, keresztül-, külön-, mellé-, össze-, szembe-, újra-, 

vissza- stb.

Ha az igekötõ követi az igét (vagy igenevet), különírjuk tõle: pihend ki

(magad), hagyj fel (ezzel), üljünk bele, ne sározd össze, nem nézve oda,

(akkor) ültünk le, (ti már) mehettek vissza stb.

Az igekötõ külön szó marad, ha közte és igéje (vagy igeneve) között más

szó is van: el ne késs, le nem tenné, újjá is építjük, közre kell bocsátani, haza

szabad menni, föl sem véve stb. Hasonlóképpen: be nem avatkozás, meg nem

értés stb.

Az igekötõk különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is

utal: annak jelölõje-e, hogy az igekötõ a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-

e, vagy az ezt követõhöz. Más és más tehát: megvan húszéves, de meg van

töltve; megfogom a lepkét, de meg fogom nézni; leszokott a dohányzásról, de:

le szokott utazni vidékre; beleszeretett a lányba, de: bele szeretett volna szól-

ni; elleszek nélküle de: el leszek fáradva; megtudták a hírt, de: meg tudták javí-

tani stb.

A megismételt igekötõk közé  kötõjelet teszünk, és együttesüket egybeírjuk

az igével: ki-kinéz; vissza-visszatérés stb.

Az ellentétes jelentésû igekötõket kötõjellel kapcsoljuk össze, és különír-

juk õket az igétõl: ki-be járkál, le-föl sétál, ide-oda tekintget. Külön írjuk az

igétõl az összevissza, szerteszéjjel határozószókat is: összevissza beszél,

szerteszéjjel szórták stb.

Na de miért is írom ezeket? Mert lapunk 2000. évi decemberi számának 4.

oldalán ezt találtam: “… továbbra is megtudjuk õrizni a nyaralóterületek biz-

tonságát.” A fentiek alapján helyesbítsük ezt a részt: “… továbbra is meg

tudjuk õrizni…”

Jegyezzük meg a fentieket. Megjegyeztük?

Láng Miklós
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A szürke, nyirkos, téli napok után
mindannyian türelmetlenül várunk a
tavaszra. A napozás azonban kisebb-
nagyobb kellemetlenséget is okoz-
hat. Számos bõrtünet, bõrbetegség az
elsõ napozás hatására jelenik meg. A
napsütés hatására bõrünk vastagabbá
és ellenállóbbá válik, ez a magyará-
zata annak, hogy vannak bõrbetegsé-
gek, melyek a nap hatására javulnak. 

A tavaszi-nyári bõrápolásban je-
lentõs szerepe van a fényvédelem-
nek, valamint a megvastagodott bõr
puhán tartásának. Ameleg napokon a
magas víztartalmú, hidratáló kréme-
ket, tejeket a bõrünk jobban tûri, mi-
vel ezek a párologtatást nem akadá-
lyozzák. Napozás után mindig hasz-
náljunk bõrnyugtató, hidratáló kré-
meket. A korszerû jó minõségû nap-
pali krémek ma már fényvédõ faktort
is tartalmaznak, hogy az ultraibolya
sugárzás bõr öregedési folyamatát
lassítsák.

Az elsõ napsütésre megjelenõ
szeplõket, májfoltokat ma már kor-
szerû készítményekkel halványíthat-
juk, s ezt kiegészítve a nappali fény-
védelemmel, jó kozmetikai ered-
ményt érhetünk el.

Számos növény nedve a bõrre ke-

rülve az ultraibolya sugárzás hatásá-
nak fokozásával akár hólyagos nap-
égést is ki tud váltani. Gyakran lát-
hatjuk ezt fûnyírás után a lábon,
paszternák, fehérrépa tisztítás után a
kézen, alkaron. Sok gyomnövény-
nek, mezei virágnak is van ilyen ha-
tása. Kozmetikumok is okozhatnak

fényérzékenységet, me-
lyek maradandó barna
foltokkal gyógyulnak.
Belsõleg szedett gyógy-
szerek mellékhatása is
lehet fokozott fényérzé-
kenység, ezért mindig
meg kell kérdezni az or-
vost, hogy a gyógyszer-
szedés mellett lehet–e
napra menni!

Mindazoknak, akiknél
a napsugárzás kellemet-
len tüneteket vált ki,
hasznos magas faktor-
számú fényvédõ készít-
ményt használni! A vé-
delem akkor jó, ha a
krém az ultraibolya su-
gárzás A és B tartomá-
nyában is védelmet biz-
tosít. Fontos, ha a készít-
mény nem fotostabil, te-

hát ha fényre bomlik, akkor kétórán-
ként újra kell kenni! Avédelem csök-
ken fürdõzés, fokozott izzadás mel-
lett.

Mindenki, akinek nagyszámú, vál-
tozatos méretû és színû anyajegye
van, kerülje a napozást! Fontos a
szem és a száj megfelelõ védelme is!

Az erõs napsütés az ajkon herpeszes
hólyagok kialakulását válthatja ki. A
terhesség alatti napozás a májfoltok
kialakulását fokozhatja.

Kellemetlen tünetek megjelenése
nélkül is óvjuk gyermekeink bõrét a
napégéstõl. Mindig csak gyerekek-
nek való készítményeket használ-
junk! A gyerekkorban elszenvedett
napégés a felnõttkori bõrrák kialaku-
lásának kockázatát növeli! Ne en-
gedjük õket a tûzõ napra 11-15 órá-
ig, adjunk rájuk vékony fehér trikót,
sapkát. 

Az utóbbi idõben a bõrdaganatok
száma ugrásszerûen megemelkedett,
ezért mindenki számára fontos a
megfelelõ fényvédelem. Legjobb vé-
delmet a ruhanemû, sapka biztosít. A
fényvédõ készítmények használata
sem jelenti azt, hogy több idõt tölthe-
tünk a napon, mint védelem nélkül.

A felhõk nem védenek meg az ult-
raibolya sugárzástól! Vízparton, a ví-
zen, a sugárzás visszaverõdése miatt
fokozottabb védelemre van szükség.
A túlzásba vitt napozás fényvéde-
lemmel is káros!

Dr. Koczka Viktória

Tavaszi bõrproblémák a bõrgyógyász szemével

Illegális szemétlerakó helyett közösségi célokat szolgáló park
A Móra Ferenc úti régi kõbánya

területe az almádi önkormányzat tu-
lajdonában van. Egykor ezen a terü-
leten a Balaton-felvidék egyik leg-
fontosabb vöröskõ-bányászati köz-
pontja mûködött, a kifejtés az 50-es
évek végén fejezõdött be. A lakott
részekhez való közelsége miatt a te-
rületet leginkább illegális szemétle-
rakóként használták, állapota egyre
romlott, és rontotta a városképet is.
Régi vágya volt már az almádiak az
elhagyott kõfejtõ tájrendezése, ám
az anyagi háttér egészen tavalyig
nem volt biztosított. 

2001-ben az almádi önkormány-
zat támogatást nyert a Környezetvé-
delmi Minisztérium által kiírt pályá-
zaton, amely a jogutód nélkül meg-
szûnt bányák után maradt tájsebek
rendezését kívánta felvállalni. A re-
kultiváció munkálatai tavaly no-
vemberben kezdõdtek, finanszíro-
zását teljes egészében állami pénz-
forrásból fedezték. A kivitelezést
egy Gyõr melletti cég végezte, ám a
munkákban több helyi vállalkozó és
gazdasági társaság is oroszlánrészt
vállalt. 

A rendelkezésre álló összeg fel-
használását a szaktárca szigorú fel-
tételekhez kötötte, így a tájseb meg-

szüntetése után kialakított terület
turisztikai és természeti értékmeg-
õrzési célokat kellett hogy szolgál-
jon. A kezdetekkor elkészült terv
szakhatósági véleményezését a Ba-
laton-felvidék Nemzeti Park Igaz-
gatósága végezte, és természetesen
a kivitelezés során mind a nemzeti
park, mind az önkormányzat részé-
rõl ellenõrizték a munkákat. Így a
területre tervezett funkció megvaló-
sult. 

Elsõként a balesetveszély elhárí-
tását kezdték meg, majd az esztéti-
kai tájba illesztés történt meg. A
Föld Napjának ünnepén majdnem
kész állapotban ünnepélyesen birto-
kába vehette a város a bányaparkot.
A hátramaradt munkákat már a ter-
mészetnek kell elvégeznie, de a ki-
serkenõ fû jelzi, hogy heteken belül
teljesen elkészül a terület. 

A megvalósítás során nagy fi-
gyelmet fordítottak arra, hogy a
park azon túl, hogy közösségi célo-
kat szolgál, a térség geológiai érté-
keit is képviselje. Nem véletlen te-
hát, hogy ez a településrész bele-
épült a városon áthaladó Vöröskõ
Tanösvénybe, tehát mintegy pihe-
nõhelyként is szolgál az erre túrá-
zóknak. 

A bejáratnál vöröskõkerítés fo-
gadja a látogatókat, míg a többi ol-
dalon markáns fakarám határolja a
területet, amely fõleg biztonsági cé-
lokat szolgál, hiszen a meredek ol-
dalak balesetveszélyesek. A bemu-
tatóhely jelleget erõsítik a kihelye-
zett táblák, melyeken a régió egyik
legfontosabb ásványát, a vörös-
homokkövet mutatják be, valamint
az ennek formálásához, faragásához
szükséges eszközökrõl adnak tájé-
koztatást. A park legmagasabb pont-

járól csodálatos kilátás nyílik a kör-

nyék legnagyobb ékkövére, a Bala-

tonra, melynek történetét a park

mellett felállított tábla ismerteti.  

A tájrendezés során megszépült

bányapark a késõbbiekben városi

rendezvények színtere is lehet, de

addig is nagyszerû kikapcsolódási

és pihenési lehetõséget nyújt az al-

mádiak és az ide látogató turisták

számára.

Vincze Eszter
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Morzsák a Váci Mihály
Általános Iskola

Diáksportkörének életébõl
A szeszélyes áprilisban diáksportkörünk tenisz életében “felpörögtek” az

események. Húsvéthoz kapcsolódott a Bíró János mesteredzõ emlékére ren-
dezett verseny-sorozat második állomása, amit már a vörös salakon rendez-
tünk meg. Az általános iskolai korosztályok mellé a közép- és fõiskolás teni-
szezõket is mozgósítottuk.

Alig fejezõdtek be a versenyek, máris a diáksportolók nagy szemléjére, a
Megyei Diákolimpiára készülõdtünk. Ma már a Magyar Tenisz Szövetség ve-
zetõsége jól látja (sajnos még néhány helyi klub nem tart ott…), hogy a diák-
olimpia lehetõséget biztosít az utánpótlás-nevelés kiszélesítésére, az utánpót-
lás bázis növelésére. A diákolimpia egyik legszebb színfoltja, hogy a verseny-
zõk ezen nemcsak önmagukért, hanem ISKOLÁJUKÉRT küzdenek, és sze-
reznek dicsõséget a városunknak is. A Váci Mihály Általános Iskola tenisz
sport csoportja a fentieket nagyon komolyan hiszi, és az eredmények elisme-
résére (szerénytelenségnek ne tûnjön) joggal számít!

Az idei Megyei Diákolimpiára sportcsoportunk 8 csapatot nevezett be. Két
korcsoportban elsõ helyezést  értünk el (Bodroghalmi Fruzsina és Varga Éva,
valamint  Szapáry Zsolt és Gyõri Viktor). Ez a két csapatunk jogot nyert a Deb-
recenben megrendezésre kerülõ Országos Diákolimpián való részvételre. 

A fentieken kívül egy csapatunk második (Berényi Krisztina és Nagy
Ottília), egy fiú csapatunk harmadik helyezést ért el (Pandúr Attila és Tárai
Kristóf). Adós vagyok még a Bíró János mesteredzõ emlékére rendezett, Hús-
véthoz kapcsolódó versenysorozat eredményeivel.

Általános iskolák fiúk csoportja: 1. Kiss Gergely
2. Hidegkéti Gábor
3. Fehér Mihály és Horváth Barna

Közép- és fõiskolás vegyes csoport: 1. Czuczay Donát
2. Kovács Zsombor
3. Kiss Antal és Kiss Tibor

Az elkövetkezendõ hetek, hónapok Bíró János emlékversenyei Május 1-
hez, a Váci naphoz, a Gyermeknaphoz, az Almádi Naphoz stb. kapcsolódnak. 

A versenyekrõl az érintettek idõben értesítést kapnak.

Varga László
DSK tenisz  sport csop.vez.

Ezüstérem az országos
asztalitenisz-diákolimpián

Az országos Diáksport Szövetség
2002. április 19-20-án Budaörsön ren-
dezte meg az idei országos asztalitenisz
diákolimpiát. A versenyzéshez méltó
helyen, tizenöt asztalon zajlottak a játé-
kok. Minden megyébõl a kettõ legjobb
leány és a kettõ legjobb fiú versenyzõ
indulhatott el az országos versenyen.
Budapestrõl a legjobb négy leány és a
legjobb négy fiú. Megyénket és váro-
sunkat Nyúl Christian a Györgyi Dénes
általános iskola tanulója képviselte a
legeredményesebben. Az egyéni ver-
seny elõször csoport mérkõzésekkel
kezdõdött. A csoportból az elsõ két he-
lyezett juthatott fel a 32-es fõtáblára.
Ott már egyenes kieséses rendszerben
folytatódtak a mérkõzések. Christian

magabiztos játékkal megnyerte a csoportmérkõzéseit, a fõtáblán pedig sorra
verte ellenfeleit, és így jutott el egészen a döntõig. A döntõben hatalmas csa-
tát vívott egymással a két fiú. Kettõ- kettes szettaránynál következett a min-
dent eldöntõ ötödik szett. Itt is nagyon kiélezett volt a küzdelem, az új szabá-
lyok szerint a tizenegy poénig tartó szettben is egymást váltogatták a poénok.
Ez már az idegek harca volt. A végén egyetlen poénon múlott az aranyérem
sorsa. Ezen a napon is bebizonyosodott, hogy a gyerekkorban milyen fontos
a sport. Az ott versenyzõ gyerekek biztosan tanultak egy újabb igazságot, hogy
az életben nem adnak ingyen semmit, kitartás, szorgalom és munka nélkül.

Sportoló nyugdíjasok
A Vörösberényi Nyugdíjas Klubban a sportkedvelõ és a fiatalságukat
megõrizni akaró tagok sportcsoportot szerveztek. Az elsõ mérkõzéseiket
2002. április 7-én tartották.
Szervezõk: Balikó Ferenc, Magda Balázs, Nagy László.
Csapatkapitány: Boros Gyula.
A bemutatkozó mérkõzések eredményei:
Lábtenisz: 1. Magda Balázs 2. Fürtös László
Asztalitenisz: 1. Magda Balázs 2. Fürtös László
100 m-es futás: 1. Magda Balázs 2. Fürtös Lászlóné
Súlydobás: 1. Mojzer Józsefné 2. Fürtös Lászlóné
Kézilabda: 1. Fürtös Lászlóné 2. Böhm Gyuláné
Sakk: Egyed Ernõ – Fáncsi László (remi)
Társastánc: 1. Magda Balász – Mojzer Józsefné.

Durst László

Sportoló nyugdíjasok Fotó: Durst László A legkisebb utánpótlás jelöltek egyik csoportja

Nyúl Cristian
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A HERKULES  SE  HÍREI

TÁJFUTÁS: bronzérem az OB-n.
A március 15-ével indult versenyszezon kétség

kívül legkiválóbb eredményét Felber Orsolya érte
el: az Országos Hosszútávú Egyéni Bajnokságon
bronzérmet szerzett. 

A tavalyi, N16 kategóriában a csapat OB-n
aranyérmes gárda vezéregyénisége egy kategóriá-
val feljebb lépve, az N18-ban érte el élete elsõ do-
bogós egyéni országos bajnoki helyezését. 

Versenyrõl-versenyre:
03.15. Spartacus Kupa:
Komár Béla F55B 2. hely, Burján Zsuzsa N21C

3. hely, Andrási Lajos F50B 3. hely, Felber Gyula
F55B 3. hely, Gáncs Dániel  F16B 3. hely

03.17. Veszprém Megyei Hosszútávú Banokság
Meiczinger Marcell F12 2. hely, Pandúr Ádám

F12 3. hely, Sárkány Balázs F14 2. hely, Nyitrai
Szabolcs  F14 3. hely, Gáncs Dániel F16 2. hely,
Számfira Gergõ F16 3.  hely, Bacsó Attila F50 2.
hely, Andrási Lajos   F50 3. hely, Felber Gyula  F55
1. hely, Gáncs Kálmán F55 2. hely, Csizmadia Ág-
nes N12 1. hely, Dolezsai Anna N16 2. hely, Dr.
Nagy Zsuzsa N40 1. hely

03.23. Optimista  Kupa
Gáncs Dániel F16B  3. hely, Bacsó Attila   F 50B

2.  hely
03.24. Eötvös Emlékverseny
Bacsó Attila   F 50B 1. hely, Komár Béla F 553

3. hely, Gáncs Dániel  F16B 3. hely

03.30. Országos Hosszútávú Egyéni Bajnokság
Figyelemre méltó még Bikki Sándor (F50) 4. és

Komár Béla (F55) 5. helyezése.
04.06. Kõbánya Kupa
Bikki Sándor  F40B 3. hely, Komár Béla F55B

1. hely, Bacsó Attila F50B 3. hely, Gáncs Kálmán
F55B 2. hely

04.07. Gödöllõ Kupa

Andrási Lajos  F50B 2. hely, Csizmadia Ágnes
N12C 1. hely, Csizmadiáné Szóládi Annamária
N12Bl 2. hely,

04.13-14. Postás-Matáv Kupa
Németh Bence F10C 6. hely, Komár Béla F55B

3. hely, Csizmadia Ágnes  N12C 2. hely
04.20-21. Budapest Nagydíj
Bacsó Attila   F50B 2. hely, Dr. Nagy Zsuzsa

N40B 4.  hely

ÚJ SZAKOSZTÁLYOK:
Ebben az évben két új szakosztály kezdte meg

mûködését egyesületünkben.

A vitorlázók Huszka Róbert vezetésével ASSO
osztályban alakítottak szakosztályt.

Magyarországon teljesen új sportág az
ÖTLABDA, mely magába foglalja a kosárlabda,
kispályás foci, asztalitenisz, vagy tenisz, röplabda
és tollaslabda sportágakat. Nálunk Deák Péter ve-
zetésével nõi szakosztály mûködik, õk az országos
I. osztályban játszanak.

A sportágakat egyébként egymás után kell leját-
szani, minden számban öten sportolnak, átlagosan
húsz perc a játékidõ. 

AKCIÓK:
• Egyesületünk fásítási pályázaton vesz részt.

Ha sikerül, akkor 160 db fát fogunk elültetni.
• Részt veszünk a TÁJSEBÉSZET pályázaton

is, elsõ körben az illegális szemétlerakó helyeket
térképezzük fel. (Képriport az újságban).

• Májusban összefogással a budatavai sporttele-
pen kutat ásunk, hogy öntözni tudjuk a salakot. A
vízjogi engedély megvan, lelkesedésben sincs hi-
ány, többen kifejezték segítõkészségüket.

• Február hónapban fûthetõvé tettük az öltözõ
épületet. Amint a befektetés megtérül, klubhelyi-
séget szeretnénk itt kialakítani, ahol az idõs urak
télen sakkozással, kártyázással, beszélgetéssel, TV
nézéssel tölthetik majd  el idejüket.

Felber Gyula sportszervezõ

Tájfutók a Spartacus Kupán

Az utánpótlás edzésen

Uszodai út

Remete-forrásKöcsi-tó

Megye-hegy

Igéretes tehetség: Csizmadia Ágnes

TÁJSEBÉSZET
A Herkules SE – több más társadalmi szervezettel együtt – részt vesz a pályázaton. 
Felmértük az illegális szemétlerakó helyeket, a képeken ezekbõl nyújtunk “ízelítõt”. Kérjük a

“jóérzésû” polgártársainkat, tovább már ne rombolják környezetünket. Felajánlottuk, hogy ha
kapunk ehhez segítséget, tevõlegesen is hozzájárulunk az itt látható “sebek” begyógyításához. 

A legveszélyeztetettebb helyszínek: Tábor utca, Köcsi tó, Uszodai út, Megye-hegy, Remete for-
rás, Óvári kilátó, Tóállás, Pinkóczi-temetõ. 

F.Gy. 
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Balatonalmádi Kertbarátkör:
2002. április 9. 2002. elsõ félévi munkák értékelése.  Ea.: Kiss Béla elnök
(A beszámolót röviden, havi bontásban közlöm.)
2002. január:
1./ Tájékoztató lakóépületeink közbiztonságáról.
2./ Amit a falugazdász tevékenységérõl tudni kell. (Rendeletek ismertetése)
2002. február:
1./ Szõlõ és gyümölcsfák telepítésével kapcsolatos tudnivalók. 
2./ Február 16-án farsangi bált tartottunk. 
3./ Elõkészületek a tavaszi veteményezéshez a kiskertekben.
2002. március:
1./ Tanulmányi kirándulás volt a Szombathelyi STARKL Kft. kertjében, ha-

zafelé fürdés Sárváron.
2./ Szõlõ metszése, gyakorlati bemutató.
3./ Március 16-án hagyományos borverseny volt. 
4./ Szõlõ és gyümölcsfák permetezésérõl, permetezõszerek beszerzésérõl,

mihez kell zöldkönyv. 
2002. április 23. A 2002. II. félévi munkaterv összeállításához a javaslatok

megvannak, az elõadókkal való egyeztetés után az Új Almádi Újság augusztu-
si számában fogjuk közölni. 

Vörösberényi “Fábián József” Kertbarátkör:
2002. január:
1./ Közgyûlés – beszámoló a 2001. évi munkáról – programismertetés.
2./ Felkészülés a borversenyre, aktuális pincemunkák megbeszélése.
2002. február:
1./ “Itthon vagyunk-e Európában?” címû elõadás meghallgatása, majd a tag-

ság egyéni véleménye az EU-hoz való csatlakozásról.
2./ Tavaszi munkák a szõlõben és a kertben, valamint szõlõ és gyümölcsfák

telepítése.
2002. március:
1./ Oltás és szemzés. A különbözõ oltás fajtákról Marton László tartott elõ-

adást.
2./ Növényvédelem a szõlõben, gyümölcsösben és a házi-kertben. A vegysze-

rek ismertetésérõl, a használati utasítások pontos betartásáról szólt Károlyi
György elõadása.  

3./ Március 23-án hagyományos borverseny volt.
2002. április:
1./ A genetika szerepe a gyógyításban címmel dr. Tóth József tartott elõadást.

A genetika örökléstan: biológiai tudományág, ami az élõlények tulajdonságai-
nak utódaikban való megjelenésével, és az új sajátságok kialakulásának tör-
vényszerûségeivel foglalkozik. 

2./ Horváth József elnök a Polgári Körrel egyeztetett nyári programot ismer-
tette (Berényiek Találkozója Iharosberényben, vörösberényi  búcsú, szüreti fel-
vonulás, stb.)

2002. április 22-én mindkét kertbarátkörtõl néhányan részt vettünk a
Városlõd határában tartott juhászati bemutatón, ahol hét Veszprém megyei gaz-
da, Balatonalmádiból Csomai Géza mutatta be állatait. A bemutatóra hét ország-
ból érkeztek tenyésztõk, legtöbben Ausztráliából. 

2002.április 12-14 között Gyulán tartották a III. NEMZETKÖZI KISÜSTI
GYÜMÖLCSPÁLINKA FESZTIVÁL X. ORSZÁGOS GYÜMÖLCSPÁLIN-
KA VERSENYT, ahol Kis József (mindkét kertbarátkörünk tagja) 60 “A” kate-
góriás résztvevõ közül  TÖRKÖLY “2000”  nevû pálinkájára EZÜST Díszok-
levelet kapott. 

Május 1-tõl mind-
két kertbarátkör nyá-
ri szünetet tart. Az
õszi foglalkozások
kezdete: Vörösbe-
rényi “Fábián Jó-
zsef” kertbarátkör:
2002. szeptember 2-
án, Balatonalmádi
kertbarátkör: 2002.
szeptember 10-én
lesz.

A nyári mun-
kákhoz jó erõt,
egészséget, és a sok
munka gyümölcséül
bõ termést kívánok a
két kertbarát kör ne-
vében:

Durst László

A Balatonálmádi-Vörösberényi kertbarátkörök tagjai
megtekintették a Városlõdi juhászati bemutatót, amely a
VI. Nemzetközi merinótalálkozó elõzetes bemutatója volt

A Nõk a Balatonért
Egyesület hírei

Báli beszámolónk óta nem sokat hallattunk magunkról az újság hasábjain,
ennek ellenére nem mondhatni, hogy unatkoztunk az év elsõ negyedében.

Két alkalommal szerveztünk tavaszi nagytakarítást. Elõször március 23-án
a tojáskeresõ túrával egybekötve - köszönet érte Felber Gyulának és a Herku-
les SE-nek -, másodszor pedig ápr. 6-án. Eredményük szemmel látható - ha
kis idõre is -, sikerült megtisztítani a Köcsi-tó környékét, a Felsõörsi, Töltés,
Galagonya, Dózsa Gy. utcákat, valamint a kerékpárút egy hosszú szakaszát
mindenféle borzalmas “látnivalótól”, mely nem volt igazán szemet gyönyör-
ködtetõ. Volt tagunk, ki egyes-egyedül, hajnalban kezdett hozzá saját környé-
kén a szemét összeszedéséhez, hátán nagy zsákkal, kíséretében együttérzõ, kó-
bor kutyával... Volt, aki mûködõ mobiltelefont talált az árokban, szóval azon
túl, hogy hasznos, még izgalmas is volt ez a két délelõtt. A résztvevõk apró
ajándékokat is kaptak, a legszorgalmasabbakat pedig megjutalmaztuk egy
meghívóval a Cimbora Gyermeknapra, mely máj. 26-án kerül megrendezés-
re Budapesten.

Ápr. 13-án, szombaton került sor a Balatoni regék és mondák versenyére
Balatonfüreden, az Árkád Hotel nagytermében. Ötvenheten álltak a színpad-
ra szebbnél-szebb balatoni történetekkel. Csak sajnálhatjuk, hogy a színvona-
las versenyen nem akadt, aki városunkat képviselje, akár gyermek, akár fel-
nõtt kategóriában.

Máj. 2-án újabb nagy esemény szemtanúi lehettünk Keszthelyen. A Heli-
kon-ünnepségek nyitórendezvényei között szerepelt egyesületünk. A Balaton
Nagyasszonyává avattuk a múlt században élt Dukai Takács Judit költõnõt,
emlékére táblát állítottunk.

Helyi rendezvényeink közül a következõ : máj. 18-án, szombaton, 8-11-
ig a piactéren kedvezményes VIRÁGVÁSÁR, melyen azonnal be is ne-
vezhetnek idei “Virágos Almádiért” versenyünkre.

Jún. 8-án “A hely, ahol élünk” címmel vetélkedõt szervezünk
Balatonberényben. A nevezõk felkészüléséhez nagy segítséget nyújt tavaly
megjelent könyvünk, A Balaton könyve, mely kis példányszámban bár, de
kapható még a helyi Tourinform irodában és a könyvesboltokban.

Továbbra is gyûjtjük a használt háztartási olajat, áprilistól ismét olajjegyet
adunk 5 l használt olajért az Ottilia Étteremben, és 5 l friss étolajat sorsolunk
ki havonta.

Májustól minden hónapban közlünk az Új Almádi Újság hasábjain egy tesz-
tet, mellyel szeretnénk elgondolkoztatni Önöket, hisz környezetünkért nap
mint nap tehetünk. A megoldásokat kérjük, küldjék be címünkre : B.almádi,
Szabolcs u. 33. vagy E mail címünkre: toltesie@freemail.hu. A helyes meg-
fejtõk között ajándékokat sorsolunk ki. Egyesületünkkel kapcsolatos informá-
ciókért hívhatják a 20/9521-396 telefonszámot.

Molnár Annamária NABE B.almádi csop.vez.

NABE  TESZT
1. Melyik szennyezi kevésbé a környezetet ? (sorrend)
a. TetraBrik doboz   b. visszaváltható üveg   c. nejlonzacskó
2. Hol lehet leadni Almádiban a használt olajat ?
3. Melyek a veszélyes hulladékok az alábbiak közül ?
a. lejárt szavatosságú gyógyszer   b. üvegcserép   c. elem   d. használt sütõolaj
4. Mely hulladékok gyûjthetõk szelektíven Almádiban ?
a. papír   b. falevél, nyesedék   c. üveg   d. elem   e. fém   f. mûanyag palack
5. Melyik a jobb ? (sorrend)
a. hulladék ártalmatlanítás   b. hulladék megelõzés   c. újrahasznosítás

LOMTALANÍTÁS
BALATONALMÁDIBAN

Értesítjük a lakosságot, hogy 2002 májusában ismét összegyûjtjük és el-
szállítjuk az ingatlanok elé kihelyezett LIM-LOM-ot. Kommunális, veszé-
lyes és építési hulladékot nem viszünk, kérjük ne tegye ki!

MÁJUS 4. és 5.
Káptalanfüred-Petõfi u.-Baross u.-Veszprémi u.-Kisberényi út-Vödör-völ-

gyi út által határolt területen lehet a lomot kihelyezni, szállítás: május 6.
MÁJUS 11. és 12.
Budatava-Vörösberény és Újhegy területein lehet a lomot kihelyezni, szál-

lítás: május 13.
Az adott idõponton túl kihelyezett tárgyakat nem áll módunkban elszállí-

tani.
Kérjük, hogy apróbb holmijaikat lehetõség szerint összekötve vagy

zsákokban helyezzék ki a könnyebb és gyorsabb összegyûjtés érdekében
Segítõ együttmûködésüket köszönjük!

Balatonalmádi Kommunális
és Szolgáltató Kft.
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Városi szavalóverseny
Nemes hagyományát folytatta az

elmúlt hónapban a Nyugdíjas Peda-
gógus Klub. Kilencedik alkalommal
rendezett szavalóversenyt a város ál-
talános iskolás diákjainak.

23 résztvevõ szorongott felkészí-
tõjükkel a Közösségi Ház nagyter-
mében, lázasan készülve a nagy
megmérettetésre.

A versenyzõknek négy korcso-
portban kötelezõ és szabadon válasz-
tott verset is elõ kellett adni a népes
zsûri elõtt. Természetesen mindenki
nem lehetett elsõ, ám azzal, hogy ki-
ki vállalta a felkészülést és a szépszá-
mú közönség elõtti szereplést, biz-
tos, hogy sokáig emlékezetes él-
ménnyel lett gazdagabb.

A Fülöp Lajos képzõmûvész ve-

zette zsûri az alábbi döntést hozta:
I. korcsoport: 1. Kovács Kamilla

2. Varga Blanka
3. Kuliga Bianka

II. korcsoport: 1. Molnár Lívia
2. Kiss Fanni
3. Bingyu Anna

III. korcsoport: 1. Krémer Viktória
2. Szabó Lídia
3. Borsos Brigitta

IV. korcsoport: 1. Kiss Fruzsina
2. Holpert Ádám
3. Szablics Nikolett

Gratulálunk a résztvevõknek, a fel-
készítõ tanároknak, és köszönjük
Botos Ernõné szervezõ munkáját!

“SZOKÁSBA JÖTT A SZERENCSE“
A városunk terü-

letén, Budataván a
MOL benzinkút
mögött 1995-tõl
mûködik Fortuna
istenasszony fel-
ügyelete alatt a
LOTTÓZÓ, a TóKa
center keretében.
Mûholdas, on-line
rendszerben ideális
körülmények között
négy másodperc
alatt rögzíti a játé-

kosok tippjeit, biztosítja a nyerési lehetõséget. A város lakosainak, üdülõ ven-
dégeinek közkedvelt, családias hangulatú találkozóhelye ez az üzlethelység.

Hét féle játékkal lehet naponta, hetente nyereményhez jutni. Valamennyi
lottóval, tótóval összefüggõ szolgáltatás igénybe vehetõ.

Legfiatalabb a LUXOR játék, amellyel szombat esténként fõnyereményhez
lehet jutni. A sorsolás táncos, vidám zenés mûsor kertében történik. Tehát ha
“KINCSES KALANDRA VÁGYIK, JÁTSZON LUXOR-t”!

A sportot kedvelõ játékosoknak megújulás alatt áll a TIPPMIX , amelyen
a jövõben kombinációs forma is várható, a futball VB mérkõzéseire már így
tippelhetünk. “TÖBB ESEMÉNY, TÖBB ESÉLY, TÖBB NYEREMÉNY”,
tehát “ELÕNY A FOGADÓNÁL” –“TUDTAM TETTEM NYERTEM” !!!

Több mint húsz féle kaparós sorsjeggyel azonnal nyerhetnek a játékos ked-
vû vendégek, de e játékban több milliós nyeremény is elérhetõ.

Itt nem csak befizetni, hanem nyerni is lehet, havonta közel 1 millió ft “kis-
nyereménnyel” gazdagodnak a játékosok, amely két-háromszáz szelvényen
jelenik meg. A nyeremények a sorsolást követõ napokban, maximum 90 na-
pig vehetõk fel.

A 100.000 Ft fölötti “nagy”  nyeremény kifizetése is a lottózóban igényel-
hetõ, mint mindenütt az országban. Legtöbb “nagynyereményt” az ötös lottó-
zók vehetik át, leggyakrabban négy találatos szelvényekkel. A múlt évben re-
kordnak számított a közel milliós nyeremény.

A nyerési lehetõségeket növelik a különbözõ akciók. Ezek során a játéko-
sok nyereményei lehetnek különbözõ tárgynyeremények (rádió, videokamera
stb.), külföldi utazások (mexikói körutazás tengeri pihenõvel, 2000. évi nyá-
ri olimpiai részvétel teljes ellátással, belépõ jegyekkel) 1-1, 5 millió Ft érték-
ben. A közelmúltban a budapesti szerencse partin egy almádi nyertes FIAT
Punto boldog tulajdonosa lehetett KENÓ játékban “ A TAVASZ 27 PILLA-
NATA” akció kertében, amely a képen is látható.

Ez bizonyítja, hogy érdemes a LOTTÓZÓ-ba ellátogatni, játszva lehet nyer-
ni akár több millót is.

Tehát akinek életmód-, klímaváltozást javasol az orvosa, az keresse a TóKa
centert, Budataván a MOL benzin kút mögött. Nyitva: hétfõtõl-péntekig
8.00.-18.00. óráig, szombaton 7.00.-14.00. óráig. Tel/fax: 88/431-000.

Találkozzunk a lottózóban, hogy “SZOKÁSBA JÖHESSEN A SZEREN-
CSE”, és nyerjünk.

(X)

Közlekedésbiztonsági
verseny

A Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 2001/02
tanévben meghirdette a közlekedésbiztonsági (gyalogos és kerékpáros
közlekedés) versenyt, amelyen a Vörösberényi Általános Iskola tanulói részt
vettek. Az iskola a Minisztérium bázis iskolája.

Az iskolai verseny alapján a megyei versenyen részt vett:
- Botka Valentina 2. oszt,
- Fejes Dávid 6/a. oszt-s tanuló, és
- Kovács Dávid 6/b. osztályos tanuló, aki közel 50 résztvevõ között a 6.

helyezést érte el.
Mindhárman értékes jutalomban részesültek.

Tóth Zsigmond felkészítõ tanár, Tóth Attila igazgató, Vékonyné Purger

Henriett felkészítõ tanár, és a helyezettek.

Filmklub záró
Lassan másfél éve annak, hogy elõször töltöttem a csütörtök estém a film-

klub köreiben. Sajnos az elsõ filmekrõl lemaradtam, de így is sok új élmény-
ben volt részem. Velem együtt mások is örültek, hogy olyan alkotásokat lát-
hatnak, melyek mások, mint amiket mostanában a TV-ben vagy a mozikban
vetítenek. A film egy ismeretlen világa tárult fel elõttünk. Rá kellett jönnünk,
hogy a mozizás több, mint korunk filmjei. Kezdete viszonylag régi idõkbe
nyúlik vissza. A filmklubon keresztül korunkat megelõzõ korszakokba nyer-
tünk betekintést – vagyis nemcsak filmeket néztünk, hanem a filmezés fejlõ-
désének egyes szakaszait is megismerhettük. Az események, az életszemlélet,
a társadalmi értékek mind egy-egy korszak jellemzõi. A rendezõk ezekbõl a
forrásokból merítettek, az õ egyéniségük formált belõlük mûvészi alkotáso-
kat. A technika fejlõdésével párhuzamosan pedig újabb és újabb filmkészíté-
si, filmvetítési módszerek jelentek meg. Épp emiatt egyik film sem hasonlí-
tott a másikra, és mindegyik újabb gondolatot, témát vetett fel. De nemcsak a
filmezés eszmeiségébe pillanthattunk bele, hanem a gyakorlatba is: hogyan
fejlõdött, hogyan mûködik a vetítõgép.

Ezek mellett az érdekes dolgok mellett fontos megemlíteni, hogy egész jó
kis társaság kovácsolódott össze a filmklubosokból. Ez annak is köszönhetõ,
hogy a vetítés után közösen értelmeztük a látottakat, eszmecseréket folytat-
tunk, amelyek aztán idõnként sütilakmározásokba vagy teázásokba torkolltak.
Így szép lassan hozzánk nõttek ezek a csütörtök esték, melyek üresek lenné-
nek filmklub nélkül. Épp ezért jó lenne, ha mindez folytatódna, és gyarapod-
na társaságunk létszámban és ötletekben. Szeretnénk rövidfilmeket, eredeti
nyelvû filmeket megnézni; bármit, ami érdekes, szokatlan vagy mûvészi, hisz
még annyi látnivaló van.

Hajdú Veronika
Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium

Balatonalmádi
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Ne hanyagolja el házát,
festesse le

oromdeszkáját,
csatornáját, 

homlokzatát és
paláját.

Balatonalmádi,
Görgey u. 4.

Tel.: 06/30/322-5160
88/430-295
88/431-713

I D Õ S E K  N A P J A
Balatonalmádi Vöröskereszt Alapszervezet

2002. május 31-én (pénteken) 15 órai kezdettel
IDÕSEK  NAPJÁT szervez

Helye: Balatonalmádi,  HORGÁSZ TANYA
Szeretettel várunk minden idõs, nyugdíjas almádi lakost

rendezvényünkre!
Busszal oda és visszaszállítjuk, ha igényli.

Budataváról a FÓRUM parkolójából 14,30-kor, 
Busz-pályaudvarról 14,45-kor indul!

Nõi fodrász üzletünkben egész napos 
nyitva tartással várjuk kedves régi és új vendégeinket.

OSVÁTH IBOLOSVÁTH IBOLYYAA KOKASNÉ MARIETTKOKASNÉ MARIETTAA

Tel.: 30/9930-362 20/9463-360
Nyitva H,K,Sz 8-14 14-20

Cs, P 14-20 8-14
Szombaton bejelentkezés szerint

Cím: Szabolcs út 17
(Fórum parkolóval szemben a Hungária Biztosító mellett)

Festéküzlet

Kínálatunk: diszperziós festék,

mészfesték, homlokzatfesték,

zománcfesték, betonfesték, lakk,

fûrészporos tapéta, festõszer-

számok.

Nyitva: H – P: 7,30 - 17,00-ig

Szo: 7,30 - 13,00-ig

Balatonalmádi, Fûzfõi u. 9.

(SKODA Szalon mellett!)

Tel: 88/431-460; 06-30/214-4554

VVVVáááárrrr jjjj uuuukkkk   kkkkeeeeddddvvvveeeessss   vvvváááássssáááá rrrr llll óóóó iiii nnnnkkkkaaaa tttt !!!!

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2002. május havi – június eleji programja

Május: 08-án Élettörténeti beszámoló, Vörösberény képekben
ea.: Kovács István

15-én “Ügyes kezek” kézimunka szakkör
ea.: Zsapka Jánosné

16-án Kirándulás a JELI arborétumba és Bükfürdõre
Indulás: 6,30-kor a berényi kisposta elõl
Jelentkezés: a klub-napokon

22-én Vezetõségi ülés 16,00 órától
Klub-nap 17,00 órától (kártya, sakk, stb.)

29-én ZENÉS születésnapi köszöntés
Június: 05-én Klub-nap, kártya, sakk, ping-pong, csocsó

12-én Ötórai tea (Nosztalgia zene)
Kérelem! Kérem a tisztelt nyugdíjas társaimat, hogy az elmaradt tagdíjaikat
szíveskedjenek rendezni. A tagdíj változatlanul, évi 200,-Ft.

Boros Gyula  elnök

A Balatonalmádi Városi Kulturális Központ

és Könyvtár májusi programja
Május 4., 15.00-18.00, szombat: Anyák napi Játszóház, helyszín: Közösségi

Ház

Május 16., 18.00, csütörtök: A Duna-Part címû irodalmi, kulturális és tár-

sadalmi folyóirat szerkesztõinek felolvasó estje. Közremûködnek:

Büki Attila író, fõszerkesztõ, Kéri Mihály festõmûvész, szerkesztõ,

Darnyik Ágnes versmondó. Helyszín: Közösségi Ház

Május 17., 17.00, péntek: Valahol örökké címmel érdi és pest megyei

képzõmûvészek tárlata. A tárlatot megnyitja: Harmat Béla, Érd város

polgármestere. Helyszín: Városháza, Padlásgaléria

Május 17., 20.00, péntek: Jazz Kávézó: film, zene, tánc. DJ: Piedone.

Helyszín: Közösségi Ház

Május 24., 17.00, péntek: Mûvészetbarátok Egyesületének összejövetele. Dr.

Tóth Béla: „Atomkaland - a XX. század kihívása“ címû elõadása.

Helyszín: Közösségi Ház

Május 25., 16.00, szombat: Városi Gyereknap. Színpadi programokkal és ját-

szóházzal. Helyszín: Sportpálya

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Májusi program
Május 24-én, pénteken 17 órától a Közösségi Házban tartjuk meg e

havi klubösszejövetelünket, amelyen
dr. Tóth Béla

professzor elõadását hallgatjuk „Atomkaland - a XX. század kihívása“
címmel.

A rendkívül érdekes téma meghallgatására várjuk tagjainkat és
vendégeinket is.

Ezt az alkalmat fölhasználom arra is, hogy bemutassam most megje-
lent, tizedik könyvemet, a Legénylakás Caracasban címû kisregényt. Itt
- az 1400 Ft-os bolti ár helyett - ezer forintért lesz kapható.

Láng Miklós

NÍVÓ

MEGNYÍTOTTUNK!
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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.
Alkalmankénti - esti órákban, hétvégén - pótmamaságot vállalok.

Husztiné, tel.: 06/70-234-7269.

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 tanúsítva 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
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