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A reformkorban Balatonfüred már
kedvelt fürdõhely volt, ahol hazánk
szinte valamennyi ismert személyi-
sége megfordult.  Almádi abban a
korban még csupán szõlõhegy volt és
élte a maga csendes hegyközségi
életét. Kérdés, miért járt  Deák
Ferenc Füreden és Almádiban, akit
az 1867. évi kiegyezés után a “haza

bölcseként” tiszteltünk. Erre  1844.
szeptember 6-án került sor, aminek
történetét a levéltári adatokból
ismerhetjük meg.

A látogatásnak elõzménye  az volt,
hogy Szentkirályszabadja, Almádi,
Felsõõrs és Alsóõrs közötti határ
bejárására 1843. június 19-i kezdés-
sel került sor, mégpedig “Nemes
Zala Vármegye” megkeresésére. A
bejárás következõ napján, június 20-
án “Almádi Puszta és Felsõ Õrs
közötti határozáshoz fogva” megújí-
tották a Szentkirályszabadja és
Felsõõrs közötti határjeleket. A
bejárást folytatva több határjelet
“…megújítván az Almádi s a Balaton
szélén álló úgynevezett Alsó
Csárdáig békességgel eljutottunk a
hol is Alsó Eörsi Zala Vármegyei
Helységbeli közbirtokosság a továb-
bi vagy is a Balaton vizébe való
határozást azon irányba melly a
Csárdától a Kenesei hegyen levõ
Szilfának mutat vezetni kívánta
volna…”. A Veszprém megyei
küldöttek térképpel és 100 tanúval
igazolták, hogy a határ a “Sió torko-
latjának megyen”, amit korábban
Zala megye is elismert, a két fél

azonban  nem tágított saját álláspont-
jától. Ha két megye közötti határ
helye a vita tárgya, akkor “az 1635.
19.20.  1647. 127. és 1659. 65.
Törvények Nádori Bíróság által ren-
delik elítéltetni… Nádor Õ Fenségét
alázattal megkérni szükség volna,
hogy e végbõl Nádori Bíróságot
kinevezni és kiküldeni kegyeskedne.”

Ez a jelentés 1843. július 3-án kelt
Veszprémben, aláírói “Kocsi Hor-
váth Sámuel 1-sõ Alispány, Pap
Gábor kiküldött Tiszti ügyviselõ”

A nádori bíróság kiküldésére sor
került, ami eredményes volt a
következõk szerint: “ a mái alul irott
napon és esztendõben, részént a
helyszín, részént Zala  Vármegyében
kebelezett Balaton Füredi fürdõnél
Bírói közben járásunkra… a
következõ barátságos eggyesség köt-
tetett.”

1-ször Mint hogy az említett
határok között, s eszerént az illetõ két
Megyék között, azon határvonalra
nézve, melly ezen határokat s
Megyéket az Alsó Örsi, az Almádi, és
Felsõ Õrsi határok össze ütközésétõl
kezdve, az Almádi Csárda északi
oldalán fellül, a Szöllõ hegy
gyepüjén belöl levõ határ halom még
elválasztja, semmi legkisebb kérdés
fent nem forog; ezen most említett
határ halomtól, kezdve azon vonal
melly az Alsó Eörsi határt, az Almádi
Pusztának határától jövendõre
állandóul és megmásolhatatlanul
elválaszt; e képpen Zala, és
Veszprém Vármegyék között is e

helyen határul szolgáljon; úgy álla-
pitatott meg, hogy a többször
nevezett halomtul függõlegessen
egyenes vonal menyen le a Balaton
felé, annak apadásán, és a nádoson
keresztül a híg víznek széléig, innend
pedig dél  nyugotnak a Balaton
vízébõl kifolyó Sió vizén, az Ország
utban épült Siófoki hidnak közepére
erányozva a Balaton vízének
közepéig, s ezen vonalnak keleti
része, mind szárazon, mind a vizen
Almádi Pusztának határához és igy
Veszprém Vármegyéhez, nyugotti
része pedig Alsó Õrsi határhoz és így
Zala Vármegyéhez tartozzék.”

Az egyességlevél 1844. szeptem-
ber 6-án kelt és a következõk írták
alá:

Ürményi Ferenc CS. K. Kamarás
valóságos belsõ titkos Tanácsos,
Leopold Rendnek birtokosa, Korona
Õr, mint a Nádori Bíróság elnöke

Kun Josef  T. N.  Veszprém megye
másod Alispánya, mint Nádori
Közbiró

Deák Ferenc Zala megyei  tábla
bíró, mint Nádori Köz biró

Rajtuk kívül még 65 különbözõ
rendû és rangú ember aláírása szere-
pel az iraton.

Az egyesség végrehajtására a
felek által történt aláírás után
“..azonnal, és igy folyó évi Szeptem-
ber Holnapnak 6. napján a Hely szi-
nére, vagy is a két határt és megyét el
választó vonalon épült Almádi Csár-
dához ki mentünk…” Errõl a kiszál-
lásról is hosszú és alapos feljegyzés
készült amelyben számunkra igen
érdekes részletek találhatók a
következõk szerint,

“1-ször Azon határ halomtul,
melly az Almádi Csárda északi
oldala megett, a Szõllõhegy gyepüje
mellett belül már elõbb is fennállott
s mellyet kétségtelenül bizonyos
határpontnak mindegyik fél elismert,

egyenes vonalban, melly vonal az
Almádi Csárdának délkeleti részén
mintegy a Szelemen, és  a szobában
lévõ mester gerenda alatt megy
hosszan le a Balaton vize felé…” Itt
aprólékos leírás következik amely-
nek lényege. “… ugyan ezen dél
keleti menetelbe egyenesen, és ezen
pontnál fordul dél nyugottnak a Sión
épült Siófoki Híd közepére erányoz-
va és tart a  Balaton közepéig..” A
több mint hatoldalas egyességlevél
még egy vitát rendez, nevezetesen
Alsóõrsön belül a közbirtokosság és
a veszprémi káptalan birtokai közöt-
ti határt.

A hivatalos megjelölés szerint is  a
csárda mestergerendája volt a határ
és nemcsak kedves történetekben
szerepel mint megyehatár, különös
tekintettel a betyár-pandúr találkozá-
sokra.  Meg kell említeni, hogy
annak idején a Balaton vize is fel
volt osztva a települések között és azt
beleszámították a község közigaz-
gatási területébe. Továbbá a felosztás
azért is lényeges volt, mert halászati
jogokkal is összefüggött, miután
minden település halászainak csak
saját vízen lehetett halászni.

Az egyesség levél záradékaként
olvashatjuk: “Illyképpen el végeztük
a határozás egyességnek végrehaj-
tását mellyrõl az illetõ felek biz-
tosságáéra adjuk ezen bizonyittó le-
velünket. Költ Balaton Füreden
Szeptember 6-kán 1844. Eszten-
dõben.” 

Ürményi Ferenc
Nádori Bíróság Elnök
Kun Josef Közbíró
Deák Ferenc Közbíró

Így döntöttek el egy vitát az arra
hivatottak, amelynek eredménye-
képpen az 1844-ben rögzített vízi
határ napjainkig él.

Schildmayer Ferenc

1858. évi térkép részlete

1930. évi térkép részlete

Deák Ferenc sajátkezû kiegészítése
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KÖVEKRÕL - MÁS SZEMMEL
(Helytörténeti háttérvázlat I.)

Ismeretterjesztõ céllal kezdtem
el írni ezt a cikket, mert sokan
szinte semmit sem tudnak arról
az õsi örökségrõl, ami Bala-
tonalmádit többezer évvel eze-
lõtt is vonzó településsé tette. A
környék mára eléggé elenyészõ
kõbányászata hihetetlenül
hosszú évezredekre nyúlik visz-
sza, a kõ megbecsülése meg
mintha a múlté lenne. Az erede-
ti szándék kicsit emlékezés is,
mert öt éve távozott el közülünk
Dr. Sági Károly régész és mú-
zeumigazgató, akitõl nagyon
sokat tanultam, köztük a kövek
és a tények tiszteletét. 

Kevesen tudják talán szabatosan
meghatározni magát a kõbányászatot,
hiszen a német  származású bányaor-
vosnak, Agricolának, piszkos foglal-
kozás volt még a XIV. században is.
Legtöbbünknek magától értetõdõ: a
kõ az kõ, a bányászat meg bányászat;
mit kell azt még firtatni? 

Pedig csak az számít hivatalosan
kõnek, ami szenet ércet és sót nem tar-
talmaz, no meg iparilag hasznosít-
ható. Aki az ipar felõl szeretné meg-
közelíteni a kérdést, az építõipar,
kõfaragóipar mészégetés, téglagyár-
tás üveg-, és cementipar továbbá az
út-, és vasútépítés alapanyagáról be-
szél. Ezek szerint van vagy harminc-
fajta ipari kõzet, amibõl az átlagem-
ber nagyjából négyet ismer: mészkõ,
bazalt, dolomit meg a homokkõ. Akár
hiszik, akár nem, ötödikként még a
homok is idetartozik, hiszen kõbõl
keletkezett és iparilag is hasznosítják.
Ipartörténészek szerint az ember
õstermelõ tevékenységei között a
bányászat volt a legelsõ, amit az
agrártörténészek erõsen vitatnak,
amit hagyjunk csak rájuk, ámbár ezen
a szép, hegyes, köves Balatonfel-
vidéken mintha az elõbbieknek lenne
igazuk.

A kõbányászattól élesen elkülö-
nítik a kõfaragást, pedig mind a mai
napig elválaszthatatlan. Gondoljunk
csak arra, hogy legtöbbször azok
bányásszák, akik meg is faragják,
mert nem mindegy, hogy milyen
kõvel dolgoznak. Szó, ami szó, a
kõfaragómesterek hamar speciali-
zálódtak, mert az oszlopokat, a
sírköveket és a szobrokat alaposab-
ban meg kellett munkálni, a felira-
tokról nem is beszélve. A kõfaragás
eredetét persze a kõkorszakban kel-
lene kezdeni, azon belül is a pattintott
majd a csiszolt kõkorszak kezdetleges
lándzsa és nyílhegyeivel, folytatva a
baltákkal meg a kõedényekkel.

Kõ az van nálunk bõven, van
jónéhány olyan telek, amelyik szinte
termi õket, és  szõlõmûvelõ õseink is
sokat kínlódhattak, amíg könnyen
megmûvelhetõvé varázsolták ezeket
a lágy pannon lejtõket, hogy aztán a
mi korunkra eltûnjön még az is, amit
a filloxéravész után újjáteremtettek.
Maga a jól megmunkálható és tartós

helyi vöröskõ is eltûnõfélben van - de
emléke még itt dereng. Tartós anyag:
korokat köt össze és értékeket köz-
vetít.

A világ legrégebbi bányájaként
tisztelik a lovasi õskõkori festék-
bányát, amelybõl 35000 évvel ezelõtt
élénkvörös, hematitos agyagot ter-
melt ki az õsember a murva közül,
amit kultikus festésre használt fel.
Olyan komoly értéket jelentett ez a
festék, hogy kereskedtek is vele. A
lovasi festék-bányához hasonló korú
a Siófok melletti Ságvár likasdombi
lelõhelye is, pattintott pengékkel,
vakarókkal és vésõkkel. Sümegen, a
Mogyorósdombon ötezer évvel
ezelõtt már mûködött az a kõbánya,
amelynek kemény kovaköveibõl a
kor legjobb szerszámait készítették.
Az újkõkorszak derekán jellegzetes
kétosztatú kõtálak jelentek meg a
Balaton-mellékén: Kenese közelében
a csittényi szõlõhegyen és Keszt-
helyen az Apátdombon. Még a halot-
taikat is kõurnában temették el, amit
kisebb áldozati edényekkel vettek
körül. Tûzhelyeiken úgynevezett tûz-
kutyákra rakták az edényeiket és a
gabonamagvakat pedig kõlapok
között dörzsölték lisztté. A vörös fes-
ték kultikus szerepe annyira meg-
maradt, hogy a bakonyszücsi áldoza-
ti lelet-együttesben egy idol, kõbalta,
vésõ és okkerrög volt a halott mellett.

A rézkor emlékei azok a bütykös
edények, amit a szakemberek a len-
gyeli népcsoporttal társítanak és
kõbütykös tálaikat megtalálták a déli
és az északi parton is: környékünkön
Felsõörsön csigából készült gyöngy-
lelet is maradt utánuk. Másutt, a
Dunántúlon, tûzdelt, barázdás díszû
edények tûnnek fel és ez a korábbi
déli, balkáni hatásokkal szemben az
elsõ nyugati eredetû mûveltség. A
zóki kultúra emberei már rézbõl
készítették eszközeiket, de edényei-
ket még mészbevonattal díszítik.
Több más edény mellett Szentkirály-
szabadján egy sakkmintás berakott tál
emlékeztet gazdagságukra.

Káptalanfüredrõl elõkerült egy
nyéllyukas kõbalta, amit a korai
bronzkor idejére datálnak, azaz 3500
évesnek tartják. Olyan sima az ovális
felület megmunkálása, hogy ma is
becsületére válna bárkinek, ha ilyen
kõbaltát tudna készíteni. Azt mond-
ják, hogy földmûvelõk használták,
akárcsak a korai sarlókat, amelyek
hasított szarvasagancs-foglalatba
rakott kovakõbõl készültek. Durva
õrlõkövek között darálták durva liszt-
té a gabonát és olyan kõpengéket
csináltak, amivel az állatprémeket
hasították. Ezeket a kultúrákat elsõ
lelõhelyük alapján balatoni kultúrá-
nak nevezik a szakemberek. A
bronzkor középsõ idõszakából ismer-
jük a veszprémi népcsoport emlékeit,
akik gyönyörû mészbetétes edé-
nyeikrõl és mészbetétes temetõikrõl
ismerhetõk fel. A bronzkor vége felé
már lapos terméskövek közé temették

halottaikat, tetejüket kõlapokkal
fedték, föléjük pedig halmokat
emeltek. 

Telepeiket földsánccal vették kö-
rül, az elsõt éppen Balatonhídvégnél.
Ekkor már falvakban laktak az
emberek a Balatonfelvidéken is, akik
kõcserepekbõl ettek, amiket kõvésõk-
kel formáltak ilyenné, a fákat kõbal-
tákkal döntötték ki. 

A favágószerszámok kemény kõ-
bõl, bazaltból és gránitból készültek,
amit homokkõ csiszolólapon nedves
homokkal csiszoltak simára.

A korai vaskor, tehát az I. évezred
eleje a földvárak igazi elterjedésének
az ideje és az akkori emberek kitûnõ
stratégiai érzékkel választják ki a
legjobb helyeket erõdítményeikhez.
Alegszebb vaskori földvár Tihanyban
található, azon belül is az Óvárban, a
hajdani vulkán szegélyei mentén.
Zánka község is egy ilyen földváron
belül települt, mert a Káli-medencébe
vezetõ utakat védte. Ugyanilyen õrzõ
funkciót kellett volna ellátnia a
Vörösberény-Szentkirályszabadja
közötti várhegyen elkezdett földvár-
nak is, de valószínûleg meglepték az
építõket, mert az elsõt nem fejezték
be, hanem az elõbbinél kissé hátrább
kezdtek építeni egy újat. Az erõsebb
vaseszközökkel valószínûleg jobb és
tartósabb kõfaragó szerszámokat is
készítettek, bár a fennmaradt régé-
szeti leletek tanúsága szerint inkább
vaskardokra volt szükség, amelyeket
Jutason gyárthattak, ahol kard-
mûvességi központ létezhetett. A
kelták az V. században kezdtek el
megtelepedni a Balaton mellett és
hozták el a korongon készült szürke
agyagedényeket, amelyeket már ko-
csikon vittek messze tájakra. Litér,
Szigliget, Badacsony és Tapolca ki-
terjedt kelta temetõi nagyobb lakossá-
got sejtetnek. Számtalan nevezetes
pénzleletük mellett talán a bada-
csonylábdi kétarcú szobor, illetve a
cserszegtomaji ivóedény említendõ,
mert az utóbbira már latinul fel is
írták, hogy “Adj innom!”

Valószínûleg kelta útvonalak
nyomán épültek meg a híres római
utak, amelyek a Balaton környékét is
behálózták. Ezek a római utak zúzott
és faragott kõbõl készültek, amelyek
mellett mérföldkövek rögzítették a
távolsági adatokat, de az utakat és az
átkelõhelyeket megfigyelõtornyok és
táborok is védték. Vörös homokkõbõl
épült fal maradványai is kerültek elõ
éppen Alsóörs és Balatonalmádi
között. Kõbányák nyíltak az északi
parton és a Révfülöptõl Vörösberé-
nyig fellelhetõ vörös permi homok-
követ a római korban intenzíven bá-
nyászták, amibõl építési tagozatokat,
bázisokat faragtak ki. Jutott belõlük
helybe és távolabbra is: leggyakrab-
ban leveles fejezetû, gyûrûs lábazatú
oszlopok készültek, amelyeket a
bejáratok mellett vagy az oszlop-
csarnokok mellvédjeire kerültek.
Kiszolgált római veteránok százai

telepedtek le a Balatonfelvidéken az
egyre fényûzõbb villáikban, amelyek
közül a Veszprémfajsz melletti balá-
cai épületcsoport a legtekintélyesebb
és a legszemrevalóbb. Itt még a
mozaikképek is helyi kövekbõl
készültek, persze római minták alap-
ján elrendezve. Minden valamirevaló
villához tartozott szentély és fürdõ is:
az elõbbi vallási okokból az utóbbi
pedig azért, mert a Balaton vízét
hûvösnek érezték. Az idõjárást is
hûvösebbnek tartották, mert a
járószint alatt mindenütt megtalálható
a padlófûtés. Nem valószínû, hogy
egyedülálló lelet lenne a Balaton-
kövesden kiásott sziklába vájt római
pince, hiszen a szõlõ és bortermelés is
a rómaiakkal kezdõdött el komolyabb
mértékben. Balácai falfestmény-
töredékek árulkodnak arról, hogy a
lugasos szõlõmûvelés dívott és a
leszüretelt bort hatalmas kõkorsók-
ban, amforákban tárolták.

A római kor hozta el a Balaton
mellé a téglákat, tetõfedõ cserepeket
amelyeket rostélyokon égettek ki a
balatonfüredi, csopaki és a szentkirály-
szabadi Romkút kemencéinek tanúbi-
zonysága  szerint. Ezek az új anyagok
azonban nem szorították ki a követ,
amelyben bõvelkedett a környék. A
mozaikpadozat és a márványkõlapok
mellett nagyra becsülték a vörös
homokkövet, amibõl tornyok, háza-
lapok és zsilipek készültek. Talán
kevesen tudják, hogy a Sió zsilipjei-
hez innen vitték a hatalmas mennyi-
ségû faragott követ, sõt azt is, hogy a
rómaiak szívesen faragtak kõosz-
lopokat, korlátokat és szobrokat is. Az
istenek szobrai számára kis kõfülkék
készültek. A tihanyi lapidárium, azaz
kõtár, Almádiból elõkerült oszlopai
egyszerûségükben is megragadók. A
stilizált levelek mellett, arcok és
egyszerû lovasjelenetek díszítik õket,
amihez hasonlók kerültek elõ Felsõ-
örsrõl is. (Ilyenkor elgondolkodik az
ember: vajon merre lehettek azok a
hatalmas római kõbányák és hova
tûnhettek az akkori kõfaragó szer-
számok?)

Még a halottaikat is az út melletti
kõkoporsókban, azaz szarkofágokban
helyezték el, amit csak a portyázó bar-
bárok pusztításai miatt ástak el
késõbb. Ez a kõkoporsós temetkezés
furcsa módon csak a budatavai részen
volt jellemzõ településünkön (a kö-
zelben meg Paloznakon), ami ráadá-
sul házformájú volt és három olda-
lukat díszítették. Keretezett mezõbe
került a felirat, mint a Nigrinus test-
vérek fiatalon elhunyt öccsük örök
emlékére vésetett fedõlapján, amit a
magtár környékén találtak és a jezsui-
ta rendház falába építettek be. Több
szarkofág található a Balatonban is,
mert akkoriban még a mai minimális-
nál is kisebb volt a vízszint.

Tehát a köveknek is megvan a
maguk sorsa, nemcsak a könyveknek.

Czuczor Sándor
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A hónap híre, hogy Mádl Ferenc

köztársasági elnök úr október

20-ra kiírta az önkormányzati

választásokat. Ezáltal jelentõsen

csökkent az esélye annak, hogy a

12 éve hatályban lévõ, és sok

újabb keletû problémára meg-

oldást nem tartalmazó önkor-

mányzati törvényt az Ország-

gyûlés módosítsa, még a vá-

lasztások elõtt. Pedig mind a

jobb-, mind a baloldali szakmai

mûhelyek egyetértenek abban,

hogy pl. sürgõsen bõvíteni kell a

polgármesterek jogosítványait,

amelyek jelenleg messze nem áll-

nak arányban a rájuk háruló

erkölcsi és anyagi felelõsséggel.

A törvénymódosító tervezetek-

ben - többek között az én ja-

vaslatomra is  - szerepel egy

passzus, amely a polgár-

mestereknek vétójogot biztosí-

tana az önkormányzati tiszt-

ségviselõk, valamint a szak-

irányú végzettséggel nem ren-

delkezõ külsõ “szakérõk” szemé-

lyét és tevékenységét illetõen.

Hírlik, hogy egyesek ország-

gyûlési képviselõi indítványok

segítségével még megkísérlik a

legfontosabb változtatásokat

napirendre tûzetni, figyelembe

véve azonban a nyári szünetet és

a zaklatott belpolitikai helyzetet,

szerintem kicsi erre az esély.

Éppen ezért különösen fontos,

hogy olyan Testületet válasszunk

magunknak, amely már az

összetételénél fogva is biztosítja

az összvárosi érdekek érvényre

jutását az egyéni-, és csoport-

érdekekkel szemben. 

Balatonalmádi-Öreghegy, 

2002. július 31.

Néhány sor
a 141. hónapról
a Városházán

2002. július

Dr. Kerényi László
polgármester

A sokadik gyöngyszemet olvashattunk a 140. havi pol-
gármesteri hasábon (Új Almádi Újság, 2002. július). 

Tanítómesterünk, az egyetlen igazság egyetlen ismerõje
újra elõvette álszent és demagóg eszközeit a város pol-
gárainak tájékoztatására.

Néhány észrevételem ezzel kapcsolatosan:
1. Etikátlan polgármesteri cselekedet a testvérvárosi

meghívást felülbírálni, még akkor is, ha egyes képviselõket
nem zárt a szívébe városunk elsõ embere.

2. Nem szép dolog elvárni, hogy a testület olyan tagjai fe-
szítsenek a polgármester mellett, akik elhatárolódnak az
eszközeitõl, eszméitõl és cselekedeteitõl. Mikor látjuk
Medgyessy miniszterelnök társaságában büszkélkedni
Orbán Viktort vagy Pokorni Zoltánt?

3. A kiscsoportos érdek felemlegetése különös, ciklikusan
visszatérõ vesszõparipája dr. Kerényi úrnak. Ennyire lenézi
az újság olvasóit? Hiszen csak egy kicsit kell tudni számolni,
mindenki könnyedén beláthatja, hogy egy “józan” kilencfõs
nagycsoport annyi jót csinálhat egy  ötfõs csoporttal szemben,
amennyit csak akar. Még a nagy létszámú Országházban is
elegendõ egy négyfõs mandátumtöbbség! Mégsem sikerül
mindig polgármesteri kordában tartani a többséget. (Ugye,
már mindenki megtanulta, hogy ilyenkor születnek a rossz
döntések?) Pedig eszközökben sem válogat a városvezetõ.
Legutóbbi testületi ülésünkön, az aljegyzõi kinevezés
szavazásakor a polgármester gyakori szócsövének bizonyuló
képviselõtársunk - a leggyengébb láncszem – nem véletlenül
kardoskodott oly hevesen a nyílt szavazás mellett. Korábban
személyi ügyekben általában titkos szavazással döntött a
testület. Gyanítom, hogy voltak a testületben olyan
képviselõk, akik nyíltan nem vállalhatták volna fel a
véleményüket, szavazatukat az aljegyzõ ügyben. A titkos
szavazással azonban az õszinte testületi akarat érvényesül-
hetett.

4. Hosszasan elemezhetnénk a város “gazdasági érdekét” a
“fiúktól” oly vehemensen védelmezõ polgármester 12 éves
morális és gazdasági kártékonyságát, a helyzetbe hozott szûk
gazdasági elitet, a polgármester köré csoportosult szellemi
mûhelyt. A város polgárai csak a jéghegy csúcsát láthatják
(ha egyáltalán látják). A valóság - sajnos - ennél sokkal
ijesztõbb. Egy errõl szóló kisregény azonban meghaladná az
Új Almádi Újság kereteit.

5. Szóvá kell tennem azt is, hogy hosszú hónapok óta
megkíméltem a közvéleményt és magunkat a polgármester-
rel való fölösleges vitáktól. Még akkor is, amikor a nyugdí-
jas pedagógusok két évvel ezelõtti karácsonyi ünnepségén
olyan szövegkörnyezetben emlegette a fiatal képviselõket
városunk elsõ embere, hogy bizony õ már fél hazafelé az
úton, mert “manapság már 1-2 ezer forintért is embert
ölnek”. A következõ havi városházi beszámolóban egy
mukkot sem olvashattunk errõl a nemes lelkû vezetõnk tol-
lából, valahogy elmaradt a nagy nyilvánosság elõtti bocsá-
natkérés. Nem indítottam polgári pert becsületsértésért.
Megérdemelte volna. Hiszen kijelentésével még polgári
hivatásomban is megpróbált lehetetlen helyzetbe hozni:
képzeljenek el egy almádi nyugdíjas pedagógust, amint
remegõ lábbal belép a rendelõmbe… Azóta is rendszeresen
aljas “elszólásai” vannak kis- és nagycsoportos szereplései
során. Városunk lapjában - egy városvezetõhöz méltó -
tisztességes tájékoztatás helyett gátlástalanul tobzódik a pol-
gármesteri önkielégítõ hasábon hónapról-hónapra. Minden
szintéren “kabátlopás ügybe” keveri a tõle elhatárolódó
képviselõket (néha más közéleti szereplõket is), csak azért,
hogy az általa elkövetett súlyos hibákat és bûnöket más
nyakába varrhassa.

Fiatal képviselõcsoportunk lendületét, jóakaratát, hoz-
záértését a legtöbb esetben megtorpedózta az a kicsinyes
hatalomvágy, ami a város elsõ emberében összegyûlt.
Almádi fejlõdése látja kárát polgármesterünk tevékeny-
ségének. Balul sikerült beruházások és szerzõdések, elhibá-
zott és elszalasztott lehetõségek tömkelege. Nemcsak 4,
hanem 12 éve.

Egyelõre sajnos errõl meditálok, mielõtt megöregednék.
És türelmetlenül várom, hogy végre dr. Kerényi László
elmondja a varázsigét: Tükröm, tükröm mondd meg
nékem… Mint a példák mutatják, hosszú évek óta nincs rá
ideje. Vagy mersze? Pedig mielõtt másokat ítél el és meg
(mindig), önmagával kellene tisztába jönnie.

Balatonalmádi, 2002. július 14.
Dr. Dávid Gyula képviselõ

Mielõtt megöregednék…
Válasz a múlt havi polgármesteri “dorgálásra”

Szerkesztõségi közlemény

Az Új Almádi Újság alapításakor az alapítók létrehoztak egy
rovatot, melyet felajánlottak a város mindenkori pol-
gármesterének az elmúlt hónap legfontosabb eseményeinek
rövid összefoglalására. Így jött létre a polgármesteri sarok,
mely 13. éve hónapról-hónapra megjelenik. E hagyományt a
szerkesztõbizottság a továbbiakban is meg akarja tartani,
ám élni kíván azzal a megjegyzéssel, hogy a polgármesteri
sarokban megjelentekkel nem feltétlenül  ért egyet. Továbbá,
az e rovatban érintetteknek biztosítja a válaszadás jogát –
havi lap lévén – a következõ, egy hónap múlva megjelenõ
újságszámban, a polgármesteri sarokhoz hasonlóan ezzel
sem feltétlenül egyetértve.

FIGYELÕ
- Fõtér címû ismeretterjesztõ mûsorának egyik adását Balaton-

almádiban és környékén forgatta a Magyar televízió 1-es csatorná-
ja, amelyet július 28-án, vasárnap délelõtt láthattak a nézõk.

- A 45. Nemzetközi Balatoni Vitorláshét versenyein 7 osztályban
91 hajó állt rajthoz. Gyõztesek: Soling: WossalaGyörgy, Kovácsi
László, Vezér Károly, 470-esek: Czégai Péter, Kutassy László,
Europe: Mórocz Ágnes, Laser: Huszár Géza, 49-esek: Goszleth
Marcell, Szörényi Ádám, FD: Majtényi Szabolcs, Domokos
András, Finn: Lovas Péter

- A Balatonfüred, Balatonkenese, Tihany, Balatongyörök,
Balatonfüred útvonalon megrendezett Kék szalag-versenyen 12
tagú legénységével idén a Gardazurra nevû hajó szerezte meg a
gyõzelmet. Második a Pleasure lett (mindkét hajó Libera típusú);
csúcsot nem sikerült hitelesíteni.

- Az Öregpark salakos pályáin 6. alkalommal rendezte meg az
almádi Tennis Club az Áfrány Mihály emlékversenyt. A felnõttek
közül a Hitter Csaba-Dani Péter döntõbõl a fõvárosi Dani került
ki gyõztesen.

- Július 30-án késõ délután kirabolták az almádi Mol-benzinkutat.
Egy 170-175 centiméter magas, 20-25 év körüli baseballsapkás,
rövidnadrágos fiatalember több mint 200 000 forintot vitt el.

- Megszûnt a Balaton Fejlesztési Tanács elnökének, Bóka
Istvánnak megbízatása. A BFT elnöke a Magyar Közlönybõl
értesült arról, hogy a kormány június 10-ei hatállyal felmentette.
A határozat szerint az elnöki teendõket az új vezetõ
megválasztásáig az eddig alelnöki tisztet betöltõ siófoki pol-
gármester Balázs Árpád látja el.

- A magyar Írószövetség meghívására négytagú horvát íródelegá-
ció járt június 8-án Balatonfüreden a Magyar Fordítóházban.

- Hatszáztizennégymillió forintos rekonstrukció veszi kezdetét
szeptemberben Farkasgyepün, a megyei önkormányzat által
fenntartott tüdõgyógyintézetben. A beruházás elsõ szakaszát
jövõre tervezik befejezni, a második lépés megvalósulásának
feltétele egy újabb céltámogatás elnyerése. A jelenleg 128 aktív
kórházi és 40 rehabilitációs ággyal mûködõ farkasgyepüi tüdõ-
gyógyintézet már most regionális szerepet tölt be, hiszen
Veszprém mellett Komárom, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron és Vas
megyébõl is érkeznek betegek. 

- Az eddigi öt kicsi helyett egyetlen borvidék létrehozását javasolták
a képviselõk a Balaton Fejlesztési Tanács július 5-ei ülésén.
Szerintük az egész térségre kiterjedõ fejlesztési és marketingmun-
ka nagymértékben javítaná a Balaton környéki borászat esélyeit, s
piacképesebb lenne a térség egyik legjellegzetesebb terméke.

- Több mint 923 millió forint támogatást ítélt oda július 8-ai ülésén
a megyei területfejlesztési tanács. Az idén az eddiginél több
pályázat érkezett, és a tanács rendelkezésére álló három alapból
már csak egyben maradt ki nem osztott pénz.

- Veszprém határában június közepétõl folytatódik a 8-as fõútvo-
nal szélesítése Ajka irányába. A Csatár-hegy mellett egy honvéd-
ségi felüljáró épül. A beruházás 80 millió forintba kerül, az
átadását jövõ tavaszra tervezik.

- Dr. Zsédenyi Imre vezetésével megbeszélést tartott a Megyei
Területi Választási Iroda. A megbeszélésen pontosították a
településekrõl beérkezett megsemmisítési jegyzõkönyveket,
amelyek még a tavaszi országgyûlési választások szavazócé-
duláinak megsemmisítésére vonatkoztak. Lajstromba vették a
Veszprém megyében élõ nemzeti és etnikai kisebbségek, kisebb-
ségi önkormányzatok felállítására vonatkozó szándékát, melyet
július 22-ig kellett megküldeni, Veszprém megyében szám szerint
90-et. Már az õszi helyhatósági választásokra való készülõdés
jegyében zajlott a tájékoztatás a négy fajta szavazócédula
elkészítésérõl, és a legközelebbi határidõkrõl. Az iroda munkatár-
sai a választás lebonyolításában résztvevõk szakmai tájékoz-
tatásának fontosságát hangsúlyozták.
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Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

Sok mindenben hasonlít ez a
szezon az elmúlt évek szezonjai-
hoz, azonban számos elemében el
is tér azoktól. Egyedülálló azért,
mert ez az elsõ olyan nyár, amikor
lényegében csak a saját és a
Megyei Rendõr-fõkapitányság
erõire számíthatunk, s lényegében
ezzel a létszámkerettel és technikai
eszközparkkal kell garantálnunk
azt a közbiztonságot, amelyet az
állampolgárok joggal elvárnak
tõlünk. Embert próbáló nehéz fela-
dat, de azt hiszem egyetértenek
velem abban, hogy mindez idáig
megfeleltünk az elvárásoknak.
Minden lehetséges tartalékot
mozgósítottunk, és így teszünk az
elõttünk álló idõszakban is annak
érdekében, hogy elmondhassuk
majd az értékelésnél, a történések
összegzésénél, hogy legalább is
rendõri szempontból, eredményes
szezont zártunk.

Ha a bûnügyi statisztika
oldaláról nézem, akkor igaz a fenti
kijelentés, ugyanis kifejezetten
kedvezõ képet mutatnak a számok.
A hosszan tartó meleg idõszak
jelentõs tömegeket vonzott a
Balaton-partra, a strandok megtel-
tek, több ezer ember keresett
egyidõben felüdülést a víz mellett.
Az ilyenkor szokásos bûncselek-
ményfajták, mint a strandi lopások,
a parkoló autók feltörése, a besur-
ranásos lopások, illetve a nyaraló
feltörések számában általában
csökkenés tapasztalható, amely
összességében azt eredményezte,
hogy közel 30%-kal kevesebb
bûncselekmény történt a város
területén. Mindössze kettõ gépko-
csi ellopásáról kaptunk bejelentést,
ugyanakkor garázda jellegû,
személy elleni bûncselekmény
nem történt. Ez utóbbival kapcso-
latban csak emlékeztetni sze-
retném Önöket arra, hogy tavaly
ilyenkor több esetben is felvetet-
tem, hogy elsõsorban a külföldi
turisták körében, de igaz ez a ma-
gyar vendégek esetében is, egyre
több olyan személy akadt, aki a
szabadság érzését összekeveri a
szabadossággal, és olyan kirívóan
közösségellenes garázda, ag-
resszív magatartást tanúsít a
közterületen, amely félelmet és
riadalmat kelt másokban. Sze-
rencsére erre a szezonra, mint
ahogy jeleztem is, ez nem volt
jellemzõ.

A kollégáim jelentõs plusz ter-
heket vállalnak, amelyek elsõsor-
ban a közterületi rendõrjelenlét
biztosítását szolgálják annak
érdekében, hogy az itt élõk és

nyaralók szubjektív biztonság-
érzete megmaradjon. Úgy vélem,
nem szükséges Önök számára
bizonygatnom, hogy a rendõr
látványa milyen pozitív hatást vált
ki az emberekbõl, és nem utolsó
sorban komoly bûnmegelõzõ fela-
data is van. Ahhoz, hogy ennek
meg tudjunk felelni, a korábbi
évekhez képest még a megne-
hezedõ feltételek ellenére is több
gyalogos és kerékpáros kollégát
vezényeltünk a frekventáltabb
területek ellenõrzésére. Ennek
köszönhetõ, hogy a kerékpáros
rendõrök komoly eredményeket
értek el, hiszen több strandi lopót
fogtak el, olyanokat, akik elsõsor-
ban bûnözési céllal érkeztek a
területünkre. Sikerült több oldalról
is bizonyítani az elkövetett bûncse-
lekményeket, és így kivonni õket a
további “forgalomból”. A nyaraló
betörések felderítésének területén
is örülhettünk sikereknek. Két
olyan csapatot is sikerült elfog-
nunk, akik kifejezetten erre a bûn-
cselekményfajtára specializálód-
tak. Az egyik csapat Balatonlelle,
Fonyód térségébõl érkezett, és
Balatonkenese, Balatonalmádi,
Alsóõrs és Balatonfüred tér-
ségében követtek el betöréses
lopásokat. A módszerükrõl is írtam
már e lap hasábjain, nevezetesen
kifigyelték, hogy mikor hagyják
õrizetlenül az épületet a tulaj-
donosok vagy a bérlõk. Akár
néhány perces távollétet is
kihasználva, ajtóbefeszítéssel vagy
ablakbetöréssel hatoltak be, és
szedték össze jó érzékkel a lakás-
ban található értékeket. A másik
csapat az Alföldrõl érkezett, hason-
ló céllal mint a lelleiek. Õket is egy
közúti rendõri ellenõrzés buktatta
le, miután a kocsijukban található
nagy értékû mûszaki cikkekrõl,
mobiltelefonokról, illetve a be-
töréshez használt eszközökrõl nem
igazán tudtak elfogadható ma-
gyarázatot adni. Ezt a magyaráza-
tot egyébként tartogathatják majd a
bíróságnak is, de mivel több-
szörösen büntetett elõéletûek,
nehéz lesz hihetõen elõadni a
történéseket.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy július hónapban is folyamatosan
tevékenykedtek a polgárõrség tagjai. Több alkalommal jelezték az illetékesek
felé a helyi közvilágítás teljes, illetve részleges hiányát. Betörést vagy arra
utaló nyomokat nem találtunk. Jól bevált a rendõrségtõl kapott LADA-NIVA
terepjáró autó. E hónapban 180 órát voltak járõrszolgálatban polgárõreink. és
azon felül teljesítették a helyszíni biztosításokat. Ebben a hónapban sok ren-
dezvény biztosítását vállalta ellenszolgáltatás nélkül az egyesület. Ilyen volt
az Országos Mazsorett találkozó is, melyre különdíjat  alapított, és adott át.
2002. július 27-én rendezték meg a Kapolcsi Napok keretében a Megyei
Polgárõr – Rendõr találkozót. Egyesületünket 4 fõ képviselte. Elismerve az
almádi polgárõr egyesület és a titkár munkáját, Balogh Csabának Túros
András az OPSZ elnöke a polgárõr érdemérem ezüst fokozatát adományozta.
Elõre láthatóan a nyári hónapokban a rendõrség információja alapján fokozott
járõr tevékenységet kell folytatnunk. Ennek érdekében saját gépkocsikat is
beállítunk a járõrszolgálatban. Itt a nyár. A város egyre inkább telítõdik, ezért
kérek mindenkit fokozottan vigyázzon személyes tulajdonára.

Mivel a polgárõrség adományokból tartja fenn magát, így kérem a helyi
és nyaraló tulajdonosokat, vállalkozókat lehetõségük szerint támogassák
a polgárõrséget. Számlaszám:

11748083-20013781 Balatonalmádi Polgárõr Egyesület.
Továbbra is várunk jelentkezõket a polgárõrségbe. Elérhetõségünk:

06-30-265-5059 mobil számon, a rendõrség 438-711 számon és az ingyenes
107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, mert e nélkül munkánk nem érné el célját.
A Balatonalmádi Rendõrkapitányság és a Polgárõrség 2002. június 1-jén az

általános iskolások részére ügyességi és elméleti versenyt rendezett. A
KRESZ, az egészségügyi, a céllövészet, kerékpár akadályverseny, a futás,
kötélmászás stb. számokból összeállított versenyen a három általános isko-
lából 11 csapat indult. Az izgalmas és vidám verseny után a résztvevõk jóízûen
fogyasztották el a Polgárõrség részérõl biztosított rántott húst. A díjakat
Grúber Sándor alezredes úr rendõrkapitány és Hansági Endre alelnök úr adta
át a legjobb eredményt elért csapattagoknak. A 7., 8. osztályosok versenyét a
Vörösberényi Általános Iskola csapata nyerte. Az 5., 6. osztályosok
vetélkedésében a Györgyi Dénes és a Váci Mihály Általános Iskola tanulói
osztoztak. A verseny lebonyolításához a pályákat és segédeszközöket a vörös-
berényi iskola illetve Tóth Attila igazgató úr biztosította.

Köszönjük! Jövõre ismét találkozunk.
A verseny sikereként könyvelhetjük el, hogy 8 fiatal iskolás jelentkezett a

polgárõrség ifjúsági tagozatába akikkel augusztusban kívánjuk megbeszélni –
szüleik egyetértésével – tevékenységüket a polgárõr csapatban.

Balogh Csaba
titkár

Polgárõr hírek

Nem változott lényegében a
helyzet a közlekedés területén.
Nagyon komoly problémák mu-
tatkoznak, hiszen 40%-kal emel-
kedett az elmúlt hónapban a koc-
canásos balesetek száma, 25%-kal
emelkedett a könnyû sérüléses, és
hasonló arányban a súlyos sérülé-
ses balesetek száma is. A köz-
lekedési területen dolgozó kol-
légák tapasztalata szerint is – de
ezzel azt hiszem mindannyian
egyetérthetünk – soha nem látott
mértékben tanúi lehetünk erõsza-
kos, az agresszív, a mások érdekeit
semmibe vevõ közlekedési stílus-

nak. Szinte minden baleset vala-
milyen emberi figyelmetlenségbõl,
mulasztásból következik be, és
csak az esetek igen kevés
hányadában állapítható meg
mûszaki ok. Különösen aggasztó a
helyzet akkor, ha egy hónapon
belül duplájára emelkedett az ittas
jármûvezetõk száma, és hasonló
emelkedést mutat a sebesség-
határokat jelentõsen túllépõké is.
Nem lehet magyarázat erre a nyári
idõszak megnehezülõ, sokszor le-
hetetlenné váló közlekedési fel-
tételrendszere. Az ideges, türel-
metlen vezetõ potenciális veszélyt
jelent mindannyiunkra, és önma-
gára is. Tapasztalni fogják, hogy
minden eszközzel igyekszünk
kiszûrni a forgalomból ezeket a
személyeket. Ez úton is kérem
tehát megértésüket, ha rendõri
ellenõrzés miatt néhány perc
késedelmet kell szenvedniük.

Balatonalmádi, 2002. július 25.
Grúber Sándor r.alezr.

rendõrkapitány
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VÁLASZTÁSI  KÖZLEMÉNY
I. rész

Tisztelt Választópolgár!

Ismert, hogy 2002. október 20-án
önkormányzati képviselõket és pol-
gármestereket választunk!
Az önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választása egyik
garanciális eleme az önkormányza-
tiságnak. Vegyen Ön is részt a helyi
ügyek intézésében, szóljon bele
települése sorsának alakulásába!
Menjen el szavazni október 20-án!

Hogyan válasszunk?

A helyi önkormányzati képviselõk
jelölése és választása

A helyi önkormányzati képviselõket
a település választópolgárai un.
kislistán választják meg, azaz a
szavazáskor a szavazólapon az
összes jelölt neve ábécé sorrendben
szerepel, és Ön legfeljebb annyi
jelöltre szavazhat, amennyi a
településen megválasztható kép-
viselõk száma (a szavazat akkor is
érvényes, ha Ön a lehetségesnél
kevesebb jelöltre szavaz!) A
megválasztható képviselõk számát a
szavazólapon feltüntetik. (Balaton-
almádiban 13 képviselõt lehet
megválasztani!) Megválasztott kép-
viselõk azok a jelöltek lesznek, akik
a legtöbb szavazatot kapták. 
Jelöltet ajánlani a sárga színû aján-
lószelvény kitöltésével és a jelöltnek
vagy megbízottjának történõ átadá-
sával lehet. Egy választópolgár csak
egy jelöltet ajánlhat. Képviselõjelölt
az lehet, akit a település választópol-
gárainak legalább 1 %-a jelöltnek
ajánlott. (Lapzártakor városunk
választópolgárainak hiteles számá-
val még nem rendelkeztünk, azt
késõbb tesszük közzé!)

A polgármester jelölése és
választása

A polgármestert többségi módszerrel
választják, azaz az lesz a település
polgármestere, aki a polgármester-
jelöltek közül a legtöbb szavazatot
kapta. A szavazáskor a szavazólapon
valamennyi polgármesterjelölt neve
ábécé sorrendben szerepel. Csak egy
jelöltre lehet szavazni.
A polgármesterjelölt ajánlásához a
rózsaszín ajánlószelvényt kell kitöl-
teni, a kitöltött ajánlószelvényt a
jelöltnek vagy megbízottjának kell
átadni. Egy választópolgár csak egy
polgármester-jelöltet ajánlhat. Polgár-
mesterjelölt az lehet, akit a település
választópolgárainak legalább 3%-a
jelöltnek ajánlott. (ld: mint fentebb).

A helyi kisebbségi önkormányzat
választása

(Városunkban új!)
A település választópolgárai helyi
kisebbségi önkormányzatot akkor

választhatnak, ha azt 5, magát
azonos kisebbséghez tartozónak
valló választópolgár 2002. július 22-
ig kezdeményezte. (Balatonalmá-
diban, LENGYEL kisebbségi önkor-
mányzat választására történt kezde-
ményezés).
A szavazáskor a helyi kisebbségi
önkormányzat választásában – meg-
gyõzõdése szerint – a település vala-
mennyi választópolgára részt vehet!
A szavazólapra kisebbségenként a
jelöltek ábécé sorrendben kerülnek
fel. Ön Almádiban csak a lengyel
kisebbség jelöltjeire szavazhat, és
legfeljebb annyi jelöltre adhatja le
szavazatát, amennyi a megvá-
lasztható képviselõk száma (a
szavazat akkor is érvényes, ha Ön a
lehetségesnél kevesebb jelöltre
szavaz!) A településen kisebbsé-
genként megválasztható képviselõk
számát a szavazólap tartalmazza. (Ez
a szám városunkban öt fõ.) A
választás alapján az a kisebbség
alakíthat helyi kisebbségi önkor-
mányzatot, amelynek jelöltjeire
legalább 50 választópolgár érvénye-
sen szavazott. Megválasztott kisebb-
ségi képviselõk azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot
kapták.
A jelöltajánláshoz a szürke színû
ajánlószelvényt kell kitölteni és a
jelöltnek vagy megbízottjának átad-
ni. Helyi kisebbségi önkormányzati
képviselõjelölt az lehet, akit a
település választópolgárai közül
legalább öten kisebbségi jelöltnek
ajánlottak. 

4./ A megyei közgyûlés tagjainak
választása

A megyei közgyûlés tagjainak
megválasztása a pártok, társadalmi
szervezetek által összeállított listák
alapján történik. A megye két
választókerületre oszlik: külön
választókerületet képeznek a tízezer
vagy annál kevesebb lakosú és a
tízezer lakost meghaladó tele-
pülések. (Városunk a 10.000 lakos
alattiba tartozik).
A pártok és társadalmi szervezetek
listái sorsolás útján sorszámot kap-
nak. A szavazáskor a szavazólapon a
listák a sorsolás sorrendjében szere-
pelnek. A választópolgár egy listára
szavazhat. Az egyes listák a kapott
szavazatok arányában jutnak mandá-
tumhoz. Azok a listák, melyek az
összes érvényes szavazat több mint
4%-át nem érték el, nem szereznek
mandátumot.
A lista ajánlásához a fehér színû
ajánlószelvényt kell kitölteni, a
kitöltött ajánlószelvényt a listát állító
jelölõ szervezet képviselõjének,
megbízottjának kell átadni. Egy
választópolgár csak egy listát ajánl-
hat.

***

A választásra jelöltet, megyei listát
ajánlani a hivatalos ajánlószel-
vényeken lehet

2002. szeptember 27-én 16.00 óráig.

A hivatalos ajánlószelvényeket és  a
választói névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõt a Helyi
Választási Iroda küldi meg Önnek
2002. augusztus 15. és augusztus
23. között. A kézbesítést a Bala-
tonalmádi Postahivatal végzi.  Ha a
kézbesítés valamely okból  elmarad,
akkor érdeklõdjön a Polgármesteri
Hivatalnál, (ld. lentebb) hogy milyen
módon veheti át az ajánló-
szelvényeket! Ugyan itt tesszük
közszemlére a választói névjegy-
zéket 2002. augusztus 21. és
augusztus 28. között. 

A szavazás

2002. október 20-án
6 órától 19 óráig tart

Szavazni kizárólag a következõ
dokumentumok felmutatásával
lehet: 

1. lakcímet tartalmazó érvényes
személyazonosító igazolvánnyal

vagy 

2. érvényes lakcímigazolvánnyal
ÉS
érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal vagy
érvényes útlevéllel vagy
2001. január 1-ét követõen kiállított
érvényes vezetõi engedéllyel vagy
sorkatona esetén katonai igazol-
vánnyal

Kérjük, hogy a szavazatszámláló
bizottságok munkájának meg-
könnyítése érdekében az “Értesítõ”-t
szíveskedjék a szavazásra magával
vinni!

Szavazni csak személyesen a
választópolgár lakóhelyén lehet.

Lehetõség van arra is, hogy 2002.
július 12. elõtt hivatalosan bejelen-
tett tartózkodási helyén szavazhas-
son. Ehhez igazolást kell kérnie.

Igazolást  
- személyesen, vagy meghatalmazott
útján -
a lakóhely szerinti Polgármesteri
Hivatalban
2002. október 18-án 16 óráig lehet
kérni.

(Ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az, 2002. október 15-ig
megérkezzen az illetékes helyi
választási irodához).

Nagyon fontos! Érvényesen szavaz-
ni a jelölt, lista alatti, feletti, vagy
melletti körbe írt két egymást metszõ
vonallal lehet, pl. így:   ! ! Egyéb
megjelölés (pl. aláhúzás vagy
bekarikázás) a szavazat érvényte-
lenségét eredményezi!

A választásokkal kapcsolatos rész-
letes tájékoztatásért forduljon a
Polgármesteri Hivatalhoz (Város-
háza, Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1.) Ugyanitt mûködik a Helyi
Választási Bizottság, a Helyi
Választási Iroda, továbbá a
Választási Információs Szolgálat,
amely a választás egész idõtartama
alatt (hivatali munkaidõben)
közvetlen felvilágosítást ad, fõként
az alábbi témákban: 

általános választási tudnivalók;
ajánlószelvény gyûjtése, jelölés,
jelöltállítás szabályai;
választási szervekbe történõ  szemé-
lyi delegálás;
jogorvoslat.

Dr. Szûcs Sándor HVI vezetõ, (I.
emelet 23-as szoba) Telefon:
88/438-012. 
Kovács Piroska Rózsa HVI vez.h.
(I. emelet 36-os szoba) Telefon:
88/430-254.

választói névjegyzék vezetése, tör-
lés, felvétel;
választási értesítõ, ajánlószelvény
kézbesítésének elmaradása;
igazolás kérése;
adatszolgáltatás;
lakcímnyilvántartás.

Bozzayné Koszteczky Zsuzsanna
HVI tag (Fsz. 8-as szoba)Telefon:
88/431-851. Dobosné Kárpáti
Emõke HVI tag (Fsz. 12/A szoba)
Telefon: 88/438-444/20.

Nagyon fontos! Kérjük, a választá-
son jelöltet állítani szándékozó jelölõ
szervezeteket, (pártok, társadalmi
szervezetek) független jelöltként
indulni akaró személyeket, hogy
még az ajánlószelvények gyûjté-
sének megkezdése elõtt (lehetõleg az
ajánlószelvények és a választási
értesítõk kézbesítésének befejezését
- augusztus 23-át - követõen) a
további informálás érdekében, ve-
gyék fel a Választási Információs
Szolgálattal a kapcsolatot. 

(Folytatás az újság szeptemberi
számában következik!)

Helyi Választási Iroda
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MMMM iiii nnnn dddd eeee nnnn üüüü tttt tttt   jjjj óóóó .... .... ....
Ha külföldre szakad hazánk fia,

akár hetek telhetnek el anélkül,
hogy ajkainak magyar szót kellene
formálnia vagy ujjainak papírra
vetnie. A sors azonban idõrõl idõre
azt bizonygatja, hogy nem is olyan
nagy a világ. 

Ádámmal Münchenben találkoz-
tam, ahová nosztalgiázni érkezett
két hétre. Ö a nyolcvanas években
hat évig élt ebben a városban addig,
amíg illegális tartózkodásért fel
nem jelentették. Egyszercsak
csöngetett a rendõrség a lakása ajta-
ján, õrizetbe vették. Utána hiába
nyújtott be újabb és újabb kérelmet,
mindig elutasították, így nem volt
más választása, vissza kellett
költöznie Magyarországra. Pedig a
könnyebb boldogulás reményében
még a vezetéknevét is a külföldön
jól csengõ Puskásra változtatta.
Egy rosszul sikerült házasság
végén döntött úgy, hogy a vasfüg-
gönytõl nyugatra próbál szerencsét
zenészként. Számára ez jelentette a
“boldog nyolcvanasokat“. Napja-
inkra életének ebbõl a kalandjából
semmi nem maradt, legfeljebb az
emlékek, amelyeket az idõ (a
fényképek élénk színeihez hason-
lóan) kifakít. Ma már nem indul el
egyedül városnézésre a bajor
fõvárosban, attól tart, eltévedne.

Rózsáék Münchenben laknak,
évente kétszer “haza“ mennek
Almádiba, ahol lakástulajdonos-
ként már évek óta fizetik az ingat-
lanadót az önkormányzatnak.
Lassan húsz éve lesz, hogy megis-
merkedtek egymással Balatonfüre-
den, ahol Rózsa felszolgálóként
dolgozott, Ernst pedig nyaralt. A
ma már középkorú hölgynek akkor
hirtelen kellett döntenie, hol szeret-
ne élni, döntését azonban nem bán-
ta meg. Mindig volt munkája, jól
keresett, így tudta támogatni csa-
ládjának otthon élõ tagjait. A házas-
pár szerint az utóbbi idõben nagyot
fejlõdött Magyarország, azonban
sok ember munkához való hozzáál-
lása, valamint néhány vállalkozó
üzleti szelleme nem tetszik nekik.
Sokan nem lelkiismeretesen dol-
goznak, ami meglátszik a mun-
kájuk eredményén. Persze elgon-
dolkodtató, hogy a magyar bolti
árak a németországiakat majdnem
utolérik, ugyanakkor a jövedelem
csak ötöd annyi. Ezért indult útnak
az az éppen nagykorú vörösberényi
lány is, aki egy Münchenhez közeli
faluba költözött fel egy évre, hogy
gyerekekre vigyázzon. Vagy ezért
határozta el Zoli, aki tinédzser
korában költözött ki édesanyjával,
hogy fuvarozási vállalatot alapít
Magyarországon. Jelenleg saját
teherautójával rója a bajor utakat,
és tapasztalatát haza szeretné vinni.
Majd én megmutatom! – filozofál-
gatott a csúcsforgalomban, mi-
közben rágyújtott, és a vezetõfülke
ablakán eregette kifelé a do-
hányfüstöt a légkondicionáló hûvös
levegõjével együtt.

Gabi semmit nem akar megmu-

tatni, már ami a tudását illeti. Több
mint egy éve koptatja az augsburgi
egyetem padjait, de még csak két
vizsgát teljesített. Ha azután érdek-
lõdnek tõle udvariasan, hogy jól
van-e ez így, õ a kedvenc szava-
járásával válaszol: “nem téma“. Mi
is motiválná, hiszen már mindene
megvan, ami egy húszas évei elején
járó fiatalnak kellhet: munka, saját
autó, komfortos albérlet, állandó
internetkapcsolat. Az még egyszer
sem jutott eszébe, hogy magyar
oldalakra szörföljön. Némi unszo-
lásra azért rá lehet venni, hogy az
MTI honlapjáról letöltsön egy-két
videót. Pista ebbõl a szempontból
teljesen Gabi ellentettje. Õt a feke-
teerdei, hegyoldalba épült St.
Georgenbe vetette a sors kelet-né-
met feleségével és gyermekeivel
együtt 1989-ben. A lakásuk bejárati
ajtaja mellett piros-fehér-zöld sza-
laggal díszített csokor fogadja a
látogatókat. Az asztalra gyakran
kerül náluk babgulyás vagy lecsó, a
spájz pedig mindig rejt egy
megkezdett demizsont a “hazai-
ból“, azaz Pista szüleinek vegyes-
pálinkájából. A jó ebédhez magyar
nóta szól a CD lejátszóból.
Pistáéknak a mai napig sok barátjuk
van Magyarországon, például
Szentkirályszabadján is mindig
megállnak útban saját tanyájuk
felé. Az asszony évekig élt itt, és
kiválóan megtanult magyarul.
Olyan kifejezéseket is használ,
amelyek nem köznyelvünk részei,
meglepõ az õ szájából ilyeneket
hallani. A gyerekek is megértik, ha
magyarul szólnak hozzájuk, de õk
már nem akarnak megszólalni ezen
a nyelven, talán attól félnek,
valamit nem jól mondanak. Egy
hétvégén a svájci neuhauseni 16
ezer éves, akár 1250 köbmé-
ter/másodperc hozamú vízeséshez,
majd utána Donaueschingenbe, a
Duna-forráshoz kirándultunk. E
mellett egy márványtábla emlékez-
tet arra, hogy a kilencvenes évek
második felében a Magyarok
Világszövetsége megkoszorúzta a
forrást. A föld alól szivárgó kris-
tálytiszta vízben a rengeteg fém-
pénz között magyar tízforintos is
felfedezhetõ. Évekkel ezelõtt
Pistáék is dobtak be érmet
babonából, hogy újra visszatér-
jenek ide. Ma már nem bánnák, ha
a Duna végképp hazáig sodorta
volna ezt az aprópénzt.

Nem õk az egyedüliek, akiknek
otthon járnak gondolataik néhány
hónap külföldi tartózkodás után.
Ilyen helyzetben szinte mindenki
bérletet vált a Vámos Miklós
könyvébõl ismert, képzeletbeli
földkörüli metróra, amely például
Münchenbõl 7 perc alatt ér
Magyarországra. A valóságban ez
az út a Balatonig 7 óra autóval, így
van idõ elmerengeni azon, hogy
mégis csak hatalmas a Föld. Pedig
Németország közel sem a világ
vége.

Józsa Péter

Az Északi-
középhegységben jártunk
2002. július 17-én a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

fantasztikus kirándulásra indultunk. Korán reggel a meghívott gyermekekkel
és szüleikkel, összesen 44-en izgatottan vártuk a két napos, ingyenes kirán-
dulás által rejtett élményeket.

Elsõ állomásunk Szilvásvárad volt. Kisvonaton mentünk fel a hegyoldalba.
Rövid túra után az Õsember barlangot néztük meg. A Szalajka völgy
nevezetességét a Fátyol vízesést a hegyrõl lefelé, gyalogtúránk során csodál-
tuk meg. Aki nem ijedt meg a közeledõ vihartól és nem sietett, sokat tanulha-
tott a szabad téri Erdei Múzeumban az erdõrõl, a fakitermelésrõl és a favágók
életérõl. Még aznap tovább utaztunk Aggtelekig, hogy elfoglaljuk szállá-
sunkat, majd közösen bográcsban paprikás krumplit készítettünk. 

Csütörtökön fõ programunk az Aggteleki Cseppkõbarlang megtekintése
volt. Sok érdekes formájú, és színû cseppkövet láttunk, pl. anyósnyelvet,
szószéket, teknõsbékát, tigrist, orgonát és éléskamrát sok szalámival és sza-
lonnával. A csipketeremben sok apró, vékony cseppkõ csüngött le a plafonról.
A legcsodálatosabb a hangversenyterem volt, ott szép muzsikát hallhattunk,
és eközben különleges alakú cseppköveket világítottak meg különbözõ
fényekkel. Olyan szép volt, hogy sokkal tovább szerettük volna nézni és hall-
gatni annak ellenére, hogy kicsit fáztunk a 10 °C-os barlangban. 

Régen zenélni is lehetett az egyik hatalmas cseppkõoszlopon, amit xilo-
fonhoz hasonlóan szólaltattak meg, de ma már nem szabad hozzáérni, mert
megrongálódott az oszlop. Igaz nem a zenéléstõl, hanem mert sok látogató
letörte az apró, vékony cseppköveket az oldaláról.

Dél tájban Eger felé indultunk. A várban több kiállítás is volt. Az idõ szûke
miatt mi a panoptikumot, a börtönmúzeumot és a kazamatákat néztük meg.
Elámultunk a vár méretén, a falak vastagságán. Most, hogy láttuk a várat job-
ban el tudjuk képzelni, milyen emberfeletti erõvel és összetartással védték a
várat õseink.

Nem bántuk, hogy csak késõ este értünk haza, hisz csodás élményekkel
gazdagodtunk.

Kardos Örs, 5. osztályos
Kardos Réka, 4. osztályos

Kardos Koppány, 1. osztályos

VENDÉGEK OHIO ÁLLAMBÓL
Kuti Csaba elnöki látogatása után és a tavalyi diákcserelátogatások nyomán
július végén az ohioi Toledo városból érkeztek képzõmûvészek Veszprém
megyébe. Tom Lindeman szobrász és Karen Lindeman keramikus látogatást
tettek a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnáziumban, megbeszélést folytattak
Veszeli Lajossal, az újonnan megválasztott céhmesterrel. Mûvészetükrõl
elõadást tartottak a Megyei Mûvészcéh tagjainak a balatonalmádi Közösségi
Házban és megtekintették az ifjú amerikai mûvészek kiállítását
Balatonfüreden .

GALÁNTAI KAPCSOLAT
Tóth Lajos igazgató vezetésével galántai küldöttség látogatott Balaton-
almádiba tapasztalatcsere céljából. A galántai Angol-Magyar Tannyelvû
Gimnázium és a balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium
tananyagcserében, iskolakönyvtári együttmûködésben és azonos vizsga-
értékelésben állapodtak meg. A kétéves kapcsolat folytatásaként idén október-
ben Czuczor Sándor igazgató és kollégái angol és magyar nyelvû
vendégelõadásokat tartanak Galántán.
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“A múltat el nem törli a boldog jelen soha…”

Apró portré egy család életébõl

Szikszay Andrásné Baranyi Kinga anyai ágon
Cseresnyés-Véghely leszármazott. Sok közeli és
távoli rokona él Almádiban, talán ezért, s a
gyerekkori élmények miatt vágyott ide vissza.
Merthogy két éve, nyugdíjazásukkor úgy döntöt-
tek férjével, hogy leköltöznek Budapestrõl, és
nemcsak nyáron, hanem balatonalmádi állandó
lakosként télen is itt élnek. Házuk felét örökölték,
másik felét megvették a rokonoktól, átépítették, és
visszavásárolták az egykori birtokhoz tartozó
szomszéd szõlõt is, tág teret biztosítva ezzel rend-
szeresen itt nyaraló négy unokájuknak. A szõlõt
maguk gondozzák, és a saját palackozású borral
koccintva elnosztalgiáznak néha a régmúlt idõkrõl
is. A ház, a kert minden zuga szinte ontja a családi
történetekbõl, anekdotákból összeálló helytörté-

neti érdekessége-
ket:

Az üknagyapa,
Véghely Dezsõ –
Veszprém várme-
gye alispánja –
nagyon szerette
Almádit. 1884.
augusztus 25-én
vásárolt itt birto-

kot két kataszteri holdon, s az ezen álló épületet
emeletes szárnnyal és toronnyal bõvítette (ma
Kakas csárda néven ismert épületegyüttes). Ettõl
kezdve mindent elkövet Almádi eredményes fej-
lesztéséért, tevékenyen vesz részt a település
felvirágoztatásában: igazgatósági tagja az Almádi
Fürdõ Rt.-nek, vezéregyénisége a településfej-
lesztési bizottságnak. Kimagasló érdemei vannak
az almádi-park létrehozásában, ahol 1914-ben az
Almádi Kör emlékpadot állított tiszteletére.
Véghely-ükapa egy szõlõt is vett Almádiban, ami-
hez egy nyaraló tartozott. Ez az egykori nyaraló
házigazdáim otthona, kertjük a valamikori
szõlõbirtok része.

Véghely Dezsõ lányát, Sárikát dr. Cseresnyés
József veszprémi orvos vette feleségül. Cseresnyés
doktor - mint népfõiskolai alapító, menhelyi orvos
– saját költségén tehetséges gyerekeket taníttatott
ki, így tanulhatott Kossa István volt közlekedési és
postaügyi miniszter is. A feleség, Véghely Sárika
1912-ben, 36 évesen meghalt. Veszprémben
temették el, de hársfákkal körbeültetett vörös-
homokkõ emléket a szeretett almádi nyaraló telkén
is állíttattak neki. Félárván
maradt 18 éves fia – az ifjabb
Cseresnyés József – örökölte
ezt a telket, így lett a
nyaralóból lakóház. Az elsõ
világháború kitörése, és az
anyja halála miatt érzett fáj-
dalom abbahagyatta ugyan az
értelmes fiúval az egyetemet,
de haláláig mûvelte magát.
Fiatal korában remek atléta
volt, síkfutásban ifjúsági ered-
ményt állított föl. Több nyel-
ven beszélt, és gimnáziumi
osztálytársával, a Nobel-díjas
Szent Györgyi Alberttel mind-
végig jó barátságban volt.
Háza vidéki szellemi központ-
nak bizonyult, szívesen
idõzött könyvtárszobájában,
ahol tekintélyes mennyiségû
szak- és szépirodalmat halmo-
zott föl, együtt tarokkozott a református és a kato-

likus pappal. Nem vetette meg a világi
örömöket és a szép nõket sem, fényképek
tanúskodnak jókedvû mulatságairól, az
elegáns bálokról. A Zsák vendéglõben készült
báli fotón a barátok és feleségeik között
találjuk a Magyar Nemzet akkori fõszerkesz-
tõjét Pethõ Tibort és nejét, Vucsetics Évát is. 

Szikszayné Kinga fiatal korában sok szép
nyarat töltött Cseresnyés-nagyapa házában. Az
Öregúr – ahogy nagyapja saját magát nevezte
– négyszer nõsült. Negyedik felesége Juraszek

Margit (Manci
néni), akinek szülei

birtokolták hosszú évekig a Kis Jancsi-villaként
ismert épületet, mely Almádi egyik jellegzetessége
ma is. Kinga serdülõ lányként, majd fiatal nõként
részt vehetett a bálokon, strandra, moziba, öt órai
teákra, kerthelyiségekbe, kísérettel szórakozóhe-
lyekre járt. Fiúkban sem volt hiány – meséli -, a
Hanság lecsapolásában részt vevõ egyetemistákat
jutalomból ide hozták nyaralni. Annakidején az
édesanyám is itt ismerkedett meg apámmal.
Anyámtól tudom, hogy a ’30-as években nagy
teniszélet, 16 teniszpálya volt Almádiban. Több
közülük nemzetközi versenyek lebonyolítására
alkalmas, vörös salakos, kitûnõ fekvésû és
minõségû, elsõrangú pálya. A Balatonalmádiban
megrendezett Nemzetközi Sporthét eseményein
neves külföldi teniszezõk részvételével rendszere-
sen szerepelt a tenisz. A második világháború után
fölszántották a teniszpályák területét, lovas-
versenyeket rendeztek rajta. Késõbb –  kicsit talán
az én ösztönzésemre - az Alumíniumipari Tröszt, a
Hungar-Hotels és az Almádi Tanács négy pályát
újra fölépített az állomással szemben. Ezeken a
volt válogatott teniszezõ férjem már az unokáinkat

oktatja. Régen, ha gyerekként lementem a “falu-
ba”, minden második embernek köszöntem. Ma
ötezerrel többen vagyunk a városban, még a távoli
rokonaimat sem mindet ismerem. De számon tar-
tom õket, gyakran és tisztelettel emlékszem rájuk.
Olvasd el a dédnagyanyám emlékkövére írt
sorokat – mutatja a kert elõterében Véghely Sárika
emlékére állíttatott, virágokkal körbeültetett vö-
röskõ-emlékmûvet:
“A MÚLTAT EL NEM TÖRLI A BOLDOG JELEN
SOHA
AZ IS FÁJ AMIT ELVETT, AZ IS MIT
MEGHAGYA”

Vecsey Kiss Mária

Nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas teniszpályák az 1930-as években

A dédnagymama: Véghely Sárika (1890 körül)

A Véghely-villa az
átépítés elõtt…

és után

1939 augusztusában készült kép egy táncversenyrõl (középen az édes-
anya: Cseresnyés Judit)
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HALK SZÍNEK
SZIMBOLIKÁJA

Darabont-kiállítás a Padlásgalériában

Az örök nyugvópont
felé… Amikor sok éve a Megyei Tanács mûvelõdési osztályán megjelent a

Bojtor- házaspár, csak sejthettük, elõlegezhettük, hogy Veszprém olyan fes-
tõmûvészt fogadott, aki a maga sajátos módján meghatározó egyénisége lesz
megyénk képzõmûvészeti életének. Így történt. Nem azért, mintha a mûvész
harsány hangon szólt volna vizuális életünk mindenkor zajos eseményeibe,
hanem mert – s ez az almádi kiállítás elsõ tanulsága – másokkal ellentétben
halk, ám határozott hangon nyilatkozott, mondott zsûri ítéletet mindazok
számára, akik igényt tartottak legkülönbözõbb munkáik nyilvánosságára,
vagy amikor szûkebb házunk tájának mûvészeti élete ezt feltétlenül
megkövetelte.

Egy mûvész portréját azonban hitelesen mégiscsak autonóm alkotásai,
Bojtor esetében a festmények jellemzik. A Balatonalmádi Padlásgaléria
hasznát és létjogát egyszer s mindenkorra az a tulajdonsága élteti, hogy
“kapacitása” elsõsorban széles sávú anyagok, életmûvek bemutatására,
kivételes esetben folyómétereinek nagyságával kvadráló csoportos vagy
egyéni képzõmûvészeti alkotások bemutatására alkalmas, tudomásom
szerint a Balaton partján egyedülállóan.

Hogy BOJTOR KÁROLY alkotásai kiérdemelték ezt a kiállítóhelyet,
önmagában is értékmérõ. A kiállítás jeles rendezõi az 1999-ben elhunyt
mûvész munkáit nem kizárólag témák és mûfajok szerint csoportosították,
belejátszottak az “anyag” rendezésébe olyan szempontok is, mint a kép-
nagyság, s bizonyos rokonítható képszerkesztési módozatok. A címben
jelzett “halkság” nem egyéb a színek sajátos visszafogottságánál, egyfajta
tág értelmû “egyszerûség”, amely mindössze néhány rokonszínre redukálja
a kép egészét.

Bojtor hetvenegynéhány festménye ennek megfelelõen teljesen egységes
benyomást tesz a kiállítótérbe lépõre, aki – joggal – a témát keresi a képeken,
s aki számára azonban csak késõbb, egyfajta elmélyülés után nyílik meg a
mû zárja. Vagyis Bojtor egyszerûsége csak látszat.

A galéria nézõit a két nagy méretû “Halász” fogadja, jelezve, sugallva
mintegy, hogy ezek a többször visszatérõ figurák sokféle jelentést sûrítenek
magukba. Ha úgy tetszik (nem tévedek talán), õk a mûvész lírai énje,
szerephordozója.

Gyûjteményes kiállítás, a mûveknek ez a szükséges mennyisége kellett
ahhoz, hogy Bojtort ne egyhangú mûvésznek lássuk, hogy észre vegyük a
“kis skálájú” képek bonyolultan árnyalt összetételébõl kibontakozó szemé-
lyest.

A másik költõi névjegy a párosság, amely nem egy képen jelenik meg, de
sohasem egyazon jelentésben, hanem más-más kombinációban (Kettõs
portré, Disputa, Félelem, stb.).

De a képek többsége mégis inkább magában álló, némelyik címszerûen is
az (Egyedül, Nõi fej, Önarckép, Halász, Zsuzsi).

Minden mûalkotás (olykor az alkotó ellenére is) üzenet. Vagy
szándékoltan, a festõi eszközök általi utalással, vagy csak egyszerûen a nézõ
felfogó rendszerére számítva. Bojtor számára sokoldalúsága révén minde-
gyik esztétikai hatásmód ismerõs.

Tévedünk, ha festményein nem veszzük észre a latens (lappangó) sok-
színûséget. Persze találunk néhány olyan képet is, amely “színesebb” a töb-
binél (Téli táj, Veszprémi öreg utca, Csobánka télen, Portré), javarészt azon-
ban a sokjelentésû barnásszürke az uralkodó.

Ez a tompított tájvilág, amely kiterjed az egyébként jelentõs számú
emberalakokra is,
jótékonyan tárja
szemünk elé õket,
jelesül a feleséget,
Mártát, sokféle
“pózban”, gesztu-
sokkal és mûfajok
kereteiben. S ha
van, amit Bojtor
képalakító techni-
kájában egyfajta
törvényszerûség-
ként számba ve-
hetünk, úgy az
bízvást a színfol-
tokhoz szervesen
csatlakozó vonal-
szerûség, amely –
legyen bár tájkép
vagy portré, vagy
még jelentéke-
nyebb látomás, –
mindig a képbõl
nõ ki, s oda is ka-
nyarodik vissza.

Szelényi Pál

Átütõ erejû kiállítással lepte meg az
almádi nyár jóra mindig fogékony
közönségét az immár hetvenedik évén
túllépett érdi festõmûvész. Képeibe
teremtett mondanivalójával, azok
bensõ sugárzásával ismét rádöbben-
tett bennünket, csakis az a fontos,
hogy az anyagot mennyi szellemmel
tudjuk megtölteni. A szerint válik
mûvészetté, szellemi jelenséggé. El
tudja-e hagyni a fölösleges dolgokat?
Mert a végsõ kifejlet az elhagyni tudás
folyamata.

Nos, Darabont Tamás a valóságos –
és ami ennél sokkal fontosabb! – a
lelkünk tereit is teljeséggel kitöltõ, a
szemünket s egyben az érzelmeinket
is fogva tartó képeivel minderre frap-
páns választ adott.

Tõle magától tudjuk, hogy gyorsan
fest. Képei legtöbbje már a gondolat
elsõ rezdüléseiben eldõl. Szinte
“kizuhan” kezébõl, ecsetjébõl a
téma… Ám ez csak a látszat, - az
érdeklõdést tetten érni már nem ilyen
egyszerû. 

Hosszú út bejárásával érkezett el
jelenlegi, letisztult ábrázolás-világába.
Tábláiba sokféle rejtett értelmet sûrít.

Éterien finom színvilágában a talányos világ szépségeit mutatja föl, életünk értékeit
emeli elénk könnyedén, bizakodó derûvel – ám, mintha személyére szabott eredendõ
elrendelés vezérelné: mindig eljut az örök emberi drámák lélekszorító kifejezéséig.

Gazdag színvilágának foglya. S e boldog börtönben ott ragyog a játékos, jóra vágyó
ember mediterrán fényimádata – és a kitörés örök vágya a mindig jelenvaló és mindig
fenyegetõ sötétség birodalmából.

Gondolatának pillérei a tér és idõ méltóságán nyugszanak. Kezdetektõl, a színek
halmazából formálódó anyagléttõl napjainkig keresi a Mindenségrõl megfogal-
mazható tiszta választ. Napfényillatú már-már biblikus tájain földrajzi, az ember
szenvedéstörténetét mély átéléssel ránk örökítõ mûveiben pedig szellemi horizontot
teremt. Az örök nyugvópontot keresve szüntelen.

Darabont Tamás, kortárs festõmûvészeink kiválósága mintegy húsz önálló kiállítá-
son mutatkozott be a múlt évtizedben kizárólag itthon. E munkásság egyik nagy sike-
rû állomása volt Balatonalmádi. Ahol is mûvészetét, hivatásbeli misszióját Harmat
Béla, Érd város polgármestere méltatta. Albrecht Sándor Bojtor Károly: A halász

Philemon és Baucisz

Darabont Tamás festõmûvész
Fotó: Durst
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Július, a programok hónapja
Anyár a rendezvények idõszaka, ilyenkor minden Balaton-parti település,

így Balatonalmádi is rendkívül sok, színvonalas programot szervez, hogy a
városban élõk, és a szabadidejüket itt töltõ turisták egyaránt jól érezzék
magukat. Július hónapban több kulturális rendezvénynek adott otthont
Almádi. Az események többsége természetesen saját szervezésû program
volt, de akadt jó néhány, más településekkel közösen megtartott rendezvény is.

Július 5-én nyílt meg Darabont Tamás festõmûvész kiállítása, melynek a
Padlásgaléria adott otthont. Ebben az idõben zajlottak az Érdi Mûvészeti
Hetek, s az esemény apropóját a két város között épülõ kulturális híd adta.
Darabont Tamást régi barátságok fûzik Almádihoz, de kiállítóként elõször
volt jelen a városban. Mûvei fõleg vallási témájúak, s a legtöbb zenei címet
visel. Afestõ alkotás közben rendszerint klasszikus zeneszerzõk mûveit hall-
gatja, s a muzsikából merít ihletet. A nyugalmat és megbékélést sugárzó
alkotások igazán méltó módon járultak hozzá a két város közötti kapcsolat
megerõsítéséhez. A barátság igazi jeleként értékelhetõ Darabont Tamás
gesztusa, aki egyik festményét hagyományteremtõ szándékkal a galériának
ajándékozta.

A hónap elejétõl ismét folytatódtak Almádiban a Régi Zene
Hangversenyek. A páratlan szépségû vörösberényi református erõdtemplom
idén is méltó helyszínként szolgál az elõadások megtartására, s immár 10
éve a komolyzene kedvelõinek paradicsomává is vált. Idén egy 6 koncert-
bõl álló sorozat kezdõdött el július 12-én. Az elsõ hangversenyt Kurucz
György református lelkész emlékére szervezték, aki az elmúlt évtizedben
hûségesen dolgozott a Régi Zene Hangverseny sikeréért, de idén már nem
segíthette a szervezést. A sorozat elsõ hangversenyén francia és olasz
zeneszerzõk mûvei csendültek fel, majd második alkalommal egy méltat-
lanul elfeledett hangszer, a tárogató éled újjá a templom ódon falai között.
A szabadság szimbólumaként számon tartott tárogató fõleg a kuruc kor és
az 1848-as szabadságharc idejébõl ismert dalok hangszere, s az általa életre
keltett zenemû mindmáig a szabadság érzését sugározza. A hónap végén tar-
tott harmadik koncerten a reneszánsztól napjainkig élvezhettük a
komolyzene legszebb darabjait. 

Idén második alkalommal rendezték meg a Balaton – Ifjúság – Mûvészet
Fesztivált Balatonfüreden. A találkozóra érkezett, fõleg külföldi gyerekcso-
portok a szomszédos településeken is felléptek, így Almádiban is köszön-
thettük õket. A rendezvényre több mint 6 ország közel 400 ifjú képviselõje
érkezett, s valamennyien azzal a céllal jöttek hazánkba, hogy megismerjék
a magyar kultúrát, de egy kicsit bennünket is beavassanak a saját hazájuk
kultúrájának csodáiba. A nagyrészt a szovjet utódállamokból érkezett
gyerekek az almádi Városháza téren felállított színpadon mutatkoztak be, s
bár az esõs idõjárás némileg megzavarta a rendezvényt, mégis komoly
érdeklõdés kísérte a nem mindennapi programot. A mûsorban orosz népi
motívumokra épített és modern, balett elemekkel fûszerezett táncokat
egyaránt láthatott a közönség. Ha a fesztivál bekerülne az UNESCO hiva-
talos rendezvényeinek sorába, lehetõség nyílna arra, hogy kibõvüljön a
résztvevõ országok listája, s így még több náció tehetséges ifjú mûvésze
látogathatna el nyaranta a magyar tenger partjaihoz. 

Vincze Eszter

Ismét kevesebbek
lettünk!

Elment közülünk vitéz Pataki
Imre alezredes, egyike azoknak a
magyar katonatiszteknek, akik
megkapták a II. világháború legma-
gasabb katonai kitüntetését, a
Magyar Tiszti Arany Vitézségi
Érmet. Így most már két egykori
kitüntetett nyugszik Balaton-
almádiban, hiszen a Szent Imre
plébániatemplom sírkertjében pihen
a hõsi halált halt vitéz alsótorjai
Vastagh György ezredes, akinek
emléktábláját tavaly októberben
még az Alezredes úr jelenlétében
avattuk fel.

Pataki Imre tehetséges katona
volt. Évfolyamából 20-as
rangszámmal avatták hadnaggyá
1936-ban, 25 évesen már fõhadnagy
és századparancsnok, s alig múlt 27
éves, amikor 1942-ben századossá
léptették elõ. Mindig csapatnál szol-
gált, de különös gondot fordított
arra, hogy folyamatosan képezze
magát. Harctéri szolgálata 1944
áprilisában kezdõdött, a galíciai
frontszakaszon, a Kárpátok
elõterében indított nagy magyar
ellentámadásnál. Pataki százados
május elsõ napjaiban itt vitte végbe
talán legnagyobb haditettét: pél-
damutató személyes bátorságával
elõször megfordította egy össze-
csapás számunkra kedvezõtlen
kimenetelét, majd Luczkytól keletre
egy fontos magaslat elfoglalásával
helyreállította a megroppant
arcvonalat. Az akkori harcok
hevességére jellemzõ, hogy a ma-
gyar csapatok alig két hét alatt 
15 000 embert veszítettek. 

Novemberben az Északi-közép-
hegységtõl Budapest pereméig ter-
jedõ Karola vonalba vezényelték,
ahol a Mátra-vidéki harcokban vett
részt. Decembertõl zászlóaljpa-

rancsnok a Margit vonalban, ahol a

mi vidékünkön, Tihany és

Székesfehérvár között harcolt.

Ezrede a szovjet túlerõ elõl

Németországba vonult vissza, ahol

Pataki százados szovjet hadifogság-

ba esett. 2 évi raboskodás után 1947

nyarán térhetett vissza hazájába. 

A katonai vezetés elõször igazol-

ta, késõbb “B”-listázták, s elbocsá-

tották a honvédség kötelékébõl,

végül az 56-os forradalom után

rendfokozatától is megfosztották. A

polgári életben dolgozott nyugdí-

jazásáig, majd a kilencvenes évek

közepén Vörösberénybe költözött.

A rendszerváltozás után visszakapta

rendfokozatát, 1995-ben alezre-

dessé léptették elõ. Szerény ember

volt, csak kevesen tudták róla, hogy

egyike a II. világháború magyar

hõseinek. Azok a fiatal

hadtörténészek is csak nehezen

tudták szóra bírni, akik a tavaly

kiadott Vitézségért címû könyvben

mutatták be a Magyar Tiszti Arany

Vitézségi Éremmel kitüntetett hon-

védtiszteket.

Kevesen, mindössze huszonket-

ten voltak azok a magyar kato-

natisztek, akik méltónak bizonyul-

tak erre a sorrendben elsõ helyen

viselendõ legmagasabb kitün-

tetésre. Csak azok kaphatták meg,

akik a harctéren - kimagasló szemé-

lyes bátorságot tanúsítva - jelentõs

haditettet hajtottak végre. Nagyon

sok kitüntetett halála után kapta

meg a Vitézségi Érmet, de Pataki

századosnak nem ezt a sorsot szán-

ta a Mindenható. 

Vitéz Pataki Imre alezredes bátor

és becsületes katona, igaz hazafi

volt, olyan ember, aki méltó

emlékezetünkre, s akit bátran

állíthatunk példaként ifjúságunk

elé! Balatonalmádi városa pedig

büszkén vallhatja, hogy ismét egy

kimagasló katonahõsnek ad végsõ

nyughelyet, egykori bajtársai

közelében. 

Bálint Sándor

Augusztus 20−i
ünnepi műsorok

Augusztus 19. (hétfõ)
- Szabadtéri színpad, Városháza tér

18.00 óra: A veszprémi Kurázsi Néptáncegyüttes mûsora
19.00 óra: A pécsi Daniel Speer Brass Sextet mûsora

(A rézfúvós együttes komolyzenei darabok feldolgozásait, klasszikussá
lett könnyûzenét játszik, show jellegû elõadásban)

- Közösségi Ház (Baross G. u. 22.)
20.30 óra: “Évszázadok kalászaiból” - Kis György elõadómûvész verses-

zenés összeállítása az ünnep tiszteletére -
(Az Almádi Konzervativ Kör programja)

Augusztus 20. (kedd)
- Szent Imre templom (dr. Óvári Ferenc u. 47.)

9.00 óra: Ünnepi szentmise
- Templomkert (dr. Óvári Ferenc u. 47.)

10.00 óra: Ünnepi megemlékezés az államalapítás évfordulója tiszteletére
- Ünnepi beszédet mond: dr. Kerényi László polgármester
- “Idvezlégy bódog Szent István királ...”

Ferencz Éva (ének) ésKobzos Kis Tamás (ének, hangszerek) mûsora
- Zenepavilon (Öregpark)

20.00 óra: Kövy Szabolcs zeneszerzõ, fuvolamûvész koncertje
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Magyarország címere

Szép vagy o hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben
Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettõl mind ez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.

(Vörösmarty)

Augusztus a két asszony, Nagyboldogasszony és Kisasszony hava, mely
nevét Augusztus római császártól kapta. A néphit szerint szerencsés napokat,
idõszakot fog össze a két assony. “Holdfogytán gyûjtsd a tojást és rakd a
kopolyóba, nyáron korpában sokáig eláll.” – tanácsolják a kalendáriumok. De
azt is a lelkünkre kötik, hogy “hideg víztõl messze távozzál, ért szõlõt, dinnyét,
mandula magot egyél”.

A jeles napok augusztusban is az idõjárás alakulásával és a terméskilátá-
sokkal összefüggõ jóslatokkal járnak. Egy régi rigmus szerint, ha forró lesz
augusztus elsõ héten, sokáig lesz hó a télen. 

Augusztus 5 – Mária ünnep
Fontos Mária ünnepünk, magyar neve Havi (havas) Boldogasszony, az el-

nevezés a latin Sancta Maria de Nive magyar fordítása. E napon a nõknek tilos
volt dolgozni.

Augusztus 6
Szintén katolikus egyházi ünnep, e napon tilos volt a kenyérsütés. 
Augusztus 10 – Lõrinc
Ez a nap nemcsak arról nevezetes, hogy ekkortól kezdve nem jó már a dinnye.

Mivel augusztus a csillaghullás hava, Lõrinc napján is lehet látni hulló csil-
lagokat, amit a nép Lõrinc tüzes könnyeinek nevez. Azt tartja a néphit, hogy
amit valaki a hulló csillagok láttán kíván, az teljesülni fog, feltéve, ha kíván-
ságát senkinek sem mondja el. Az augusztusi Lõrinc-napot a népi hiedelem
gyakran keveri a szeptemberivel, de azért ez termésjósló nap is. Ha esik, és
még a kerékvágásban is megáll a víz, lesz bõven szõlõ és gyümölcs. A szép
idõ hosszú õszt jelez, mások szerint a napsütéses meleg Lõrinc nap a tartós és
hideg tél hírnöke. 

Augusztus 15 – Mária ünnep
Az egyik legjelentõsebb Mária ünnep, magyar nevén Nagyboldogasszony.

Néprajzkutatóink szerint e név az õsmagyar vallás egyik istennõalakjától szár-
maztatható. Ezt az ünnepet a nép összekapcsolta a szeptemberi Mária ünnep-
pel, s a két idõpont közötti periódust “kétasszonyközé”-nek nevezték.
Amelyik tyúk ebben az idõszakban kel ki a tojásból, az jó tojó lesz. 

Szûzpecsenye
paradicsomszószban

4 személyre

· 60 dkg szûzpecsenye (vagy
csirkemell filé)

· 1 csomag Bakon szalonna
· 4 dl tejszín
· 30 dkg sûrített paradicsom
· 2 gerezd fokhagyma
· rozmaring, kakukkfû bazsalikom
· ízlés szerint só, bors

Ahúst 2 cm-es medalionokra vágjuk,
egyenként belekenjük a bakon sza-
lonnába, tûzálló tálban sorba rakjuk.
A tejszínt lassan felmelegítve hoz-
záadjuk a paradicsomot és a fûsze-
reket, és állandó keverés mellett
összefõzzük.
Ráöntjük a húsra, és elõmelegített
sütõben kb. 200 fokon 30 percig
sütjük (lefedés nélkül).
Tálalhatjuk fõtt tésztával vagy 
rizzsel.

Citromos joghurt friss vagy
mirelit piros gyümölccsel.

4 személyre

· ½ liter sima joghurt
· 6 dkg porcukor
· 1 evõkanál reszelt citromhéj
· 2 evõkanál citromlé
· 185 ml tejszín (milliliter)
· 2 teáskanál zselatinpor
· 20 dkg gyümölcs

A joghurtot a cukorral, citromhéjjal
és levével összekeverjük, a tejszínt
egy lábosban gyenge tûzön meglan-
gyosítjuk, hozzáadjuk a zselatint, és
kb. két percig kevergetjük, míg fel-
oldódik.
A zselatinos tejszínt a joghurthoz
öntjük, és jól összekeverjük. A gyü-
mölcs felét négy üvegkehelyben
szétosztjuk, a krémet ráöntjük, majd
három órára hûtõbe rakjuk.
Tálalás elõtt a maradék gyümölccsel
díszítjük.

Jó étvágyat!
Pusztai Irén

Kellemes nyári étkek az ünnepekre

Augusztus 16 
Van e hónapban egy lassan feledésbe merülõ õsi ünnepünk, amelyet

Boldogasszony másnapjának neveznek. Ennek tartalma a magyar õstörténetig
vezethetõ vissza. Történészeink szerint e napon történt, hogy a hét törzs
vezérei Álmost vezérükké avatták, neki engedelmességet fogadtak, s ezt
vérszerzõdéssel pecsételték meg. László Gyula professzor szerint a vér-
szerzõdés a magyar nép születésnapja volt.

Augusztus 20 – Nemzeti ünnepünk
Nemzeti emlékünnep, amelyhez jelentõs népünnepély fûzõdik. Régebben

elsõsorban Szent István királynak emlékünnepe. Napjainkban az alkotmány
és az új kenyér ünnepe is lett. 

I. István királyunk nevéhez fûzõdik az államalapítás, hiszen a kereszténység
felvételével a 10. században hazánk is belépett az európai államok körébe, s
így maradhatott fenn, s népünk nem tûnt el sok más, hasonló kis náció mel-
lett. S bár az István által felépített ország még sokáig belsõ viszályoktól volt
zajos, Magyarország mégis stabil államként áll ma is Európa szívében. 

Az alkotmány ünnepe az utóbbi években megfakult, ezen a napon jóval
nagyobb jelentõséget tulajdonítanak az új kenyér ünnepének. Az aratás befe-
jezése után augusztus 20-án szokás megkóstolni, hogy az idei gabonatermés-
bõl milyen pékárú készült. 

Az ünnep jellegét az adta meg, hogy a falusiak e napon – amikor az aratás
és a gabona betakarítása befejezõdött, de a szüret és az õszi munkák még nem
kezdõdtek meg – a városba utaztak, ott elintézték a télire szükséges bevásár-
lásokat. 

Augusztus 20-a a pihenés napja is, a rendszerváltozás óta több kisebb
településen ilyenkor tartják a falunapokat, de a városlakók is ünnepelnek.
Kulturális bemutatók, felvonulások, utcabál és tûzijáték teszi emlékezetessé a
napot.

Augusztus 24 – Bertalan
Ekkor ér véget a kánikula. Idõjósló és õszkezdõ nap, hiszen amilyen az idõ

Bertalan napján, olyan lesz az õsz. Ha sok esõ van augusztusban, nem lesz jó
bor a hordóban. V.E.
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Hét-nyolc éve a színpadi reklámok elhelyezése közben feltûnt, hogy egy
hirtelen szõke, középkorú úriember elégedett mosollyal konstatálja ebbéli
tevékenységünket. Ismerõs volt, de amikor hollandul szólt (nagy
valószínûséggel) élete párjához – teljesen elbizonytalanodtam. A munka
végeztével aztán szóba elegyedtünk, s megtudtam, a maastricht-i család
mindig úgy alakítja nyári vakációját, hogy lehetõleg az Almádi Napokra
érjen Almádiba. Ez még a múlt század végén volt, de örömmel közölhetem:
Johann van Oos idén is ott ült a padsorok között. Elmondása szerint hatod-
szor. Pontosan tudta, hogy kisebb jubileumot ülünk, 15.  alkalommal jelent-
kezik a most csak egy hetes kulturális és szórakoztató rendezvény. Hogy az
anyagi lehetõségek miatt egy kicsit lerövidült, õ megértette. A Városháza
tér aszfaltját sem kritizálta, mert látta az épülõ mûvelõdési centrumot, s
inkább a jövõ lehetõségeit emlegette. Mert elmondása szerint 1500 km
távolságból is drukkol nekünk, (õ úgy gondolja) a közönség és a programok
szervezõi is már régen megérdemelték ezt a minõségi változást.

Aztán végigtapsolta Sasvári Sándor musicalestjét, tõlem tudta meg, hogy
a gyerekek kedvence, Szandi, szülése elõtt nálunk adta utolsó koncertjét, a
Big Time együttest ugyan nem hallgatta meg, mondván az már a fiatalab-
baknak való, viszont pirosra tapsolta (családjával) a tenyerét a Veszprém
Néptáncegyüttes produkcióját látva (végre egy kis “ungarische folklór),
hogy az “ismeretlen” Soltész Rezsõ fellépése után megkapja a hagyo-
mányos éjféli tûzijátékot. Igen, így pontos:”megkapja” ! Úgy gondoljuk
meg kell kapnia, ha már ezért utazik városunkba. S legalább egy hétig
örömet kell szerezni mindazoknak, akik lehet, hogy reggel fél 6-kor célba
veszik a Nitrokémia valamelyik utódszervezetét, de az esti programokat
akkor is magukénak érzik. Nem magamutogatásból, lokálpatriotizmusból!

Azoknak, akik nem tudtak a programokon megjelenni, jelentem: a 15.
Almádi Napok kulturális és szórakoztató rendezvénysorozat jelentõs érdek-
lõdés mellett lezajlott, reményeink szerint a helyi lakosok, az itt nyaraló tu-
risták, valamint a támogatók legnagyobb megelégedésére. A közönséget
már csak létszáma miatt sem lehet néven nevezni, de támogatóim min-
denképpen megérdemlik ezt! Polyák Center ABC, Pászti Kft., Opel Pálfi
Kft., Napló, Számfira István vállalkozó, Raab Karcher Tüzép,
Almádiért Alapítvány, Veszprém megye Kulturájáért Közalapítvány,
Kommunális KHT., Lufidekor Kft., Balzer Hungária Kft.,
Balatonalmádi Horgászegyesület.

A végére egy jó hír az üdültetõknek: 2003-ra egy holland családot már
sikerült Almádiba csábítani.

Gróf Tibor

A rendezvénysorozatot Kuti Csaba, a megyei Közgyûlés Elnöke nyitotta meg.

Szandit egy ideig utoljára láttuk a színpadon

akárcsak az örök ifjú Soltész Rezsõ Fotók: Durst LászlóA Veszprém Néptáncegyüttes nagy sikert aratott...
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II.Országos Mazsorett és
Fúvószenekari Találkozó

2002. július 6-9.
Balatonalmádi Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala immár

másodszor rendezte meg az Országos Mazsorett és Fúvószenekari Találkozót
azért, hogy általa vidámság és színes jókedv költözzék a városba, és  ezáltal
is vonzóbbá váljék a vendégek számára Balatonalmádi. Arendezvény ezévben
is sikert aratott a város lakosai és vendégei körében, és a résztvevõk is felejt-
hetetlen nyári napot, ill. napokat tölthettek városunkban. 

7 település 11 mazsorett  csoportja, valamint 5 település fúvószenekara vett
részt a Találkozó elsõ napján, s 4 település 6 Mazsorett csoportja és 3
fúvószenekar gazdagította további 3 napon át városunk, valamint Alsóörs,
Felsõörs kulturális életét. 

Vendégeink voltak: 
Település – Csoport ill. Fúvószenekar – szakvezetõ / karnagy
Abai Sárvíz Mûvészeti Alapiskola Fúvószenekara – Kanczler István
Albertirsai  Gerje-Party Fúvósegylet – Orosz János 
Balatonfüredi Aranyhíd  Mazsorett csoport – Balogh Erzsébet
Budapesti Lajtha László Zene és Mûvészeti Iskola Fúvószenekara – Kolossa

András
Dunaföldvári Löfan Mazsorett csoport Sellõ és Delfin csoportja- Kiszliné

Kristofics Szilvia
Gyomaendrõdi Színfolt Mazsorett csoport – Hunya Jolán
Gyulai Ifjúsági Zenekar – Kepenyes Pál
Kunszentmártoni Alapfokú Mûvészeti Iskola  Fúvószenekara – Szõke Ferenc 
Kunszentmártoni Gyémánt Lányok Mazsorett Csoportjai –Zsigmond Ferenc
Székesfehérvári Royal Mazsorett csoport – Barna Anikó
Székesfehérvári Gorsium Mûvészeti Alapiskola Kiwi Mangó csoportja- Barna

Anikó
Veszprémi Kék Gárdisták Mazsorett és Show-tánc csoportjai– Arany Szilvia
Természetesen részt vett házigazdaként a 
Balatonalmádi Hattyú Mazsorett csoport, Barna Anikó vevetésével. 

Köszönetet mondunk részvételükért és színvonalas mûsoraikért.
Ezúton is megköszönjük Balatonalmádi lakosainak, vállalkozóinak,

egyesületeinek, s minden más szervezetnek a Balatonalmádi II. Országos
Mazsorett és Fúvószenekari Találkozó megvalósulásához nyújtott támo-
gatását, és a megrendezésben való közremûködését. Támogatásuk nélkül ez a
rendezvény nem valósulhatott volna meg. Köszönjük, hogy ajándékaikkal
emelték a rendezvény színvonalát! Segítségükre jövõre is számítunk. 

Silló Piroska idegenforgalmi referens

PÉTER-PÁL napi vigadalom
Hagyományteremtõ

szándékkal rendezte
egyesületünk 2002.
június 28-29-30-án
Péter-Pál napi viga-
dalom címmel a magyar
népmûvészet és kéz-
mûvesség alkotói folya-
matát bemutató, és azon
aktív közremûködõként
a látogatókat bevonó
rendezvényét.

Az almádi Örekpark
ideális helyszíne volt a rendezvénynek, úgy az alkotók, mint a kulturális pro-
gramok, valamint a kitelepült helyi vendéglõsök számára, akik népi ételekkel
várták a látogatókat. Programunk országos és helyi támogatók nélkül nem való-
sulhatott volna meg, igyekeztünk minden korosztálynak biztosítani a tartalmas
szórakozást, kikapcsolódást. A meghívók, plakátok és más hírverés mellett
három napon át a “kisbíró” hol
lovas szekéren, hol kocsival
körbejárva a várost kidobolta
az éppen aktuális programot. 

Egyesületünk alkotói közül
mindenki bemutatót tartott, és
lehetõséget teremtett a
kézmûvesség kipróbálására.
A pénteki napon egy kicsit
megzavarta rendezvényünket
az esõ, de ennek ellenére egy
programunk sem maradt el. A
látogatók a hímzés, szövés,
csipkeverés, fafaragás, csuhé
és szalmafonás, fazekasság, tojáskarcolás-tojásírás, lószõrékszer készítés,
kosárfonás és kovácsolás alkotói folyamatát kísérhették figyelemmel, illetve ki

is próbálhatták a helyszíneken.
A gyerekeknek igyekeztünk vál-

tozatos kézmûves foglalkozásokat tar-
tani. A feltételezhetõen inkább városi
gyerekek körében majdnem kevésnek
bizonyult a csutka-baba készítéshez
elõkészített 100 db kukoricacsutka. Az
egyik legmegkapóbb élményünk,
amikor az elkészült babákkal a
gyerekek szerepjátékot kezdtek ját-
szani. Nagy sikere volt a nemezelés-
nek, karkötõk és labdák készültek, de
igencsak népszerû volt a gyöngyfûzés
és a szövés is. A szalmából készült
fonatok, az eszköz nélküli fonal-
munkák (körmönfonás, stb.), a
tojáskarcolás, a fafaragás szintén sok
érdeklõdõt vonzott. A bátrabbak a
kovács mesterséget is kipróbálhatták.

A kézmûves alkotók igen színvonalas munkákat hoztak a bemutatóra, mivel
a zsûrizett termékeket lehetett csak kiállítani.

A kézmûvesség mellett ügyességi népi gyerekjátékokat próbálhattak ki a
gyerekek, mint gólyalábon való járás, karikázós, stb.

A kézmûves  bemutatók mellett néptánc együttesek bemutatója, táncház,
autentikus beás népzenét játszó Flare Beás Együttes, a kapolcsi Színjátszókör
elõadásában. A falu rossza c. népszínmû, a Balaton Népdalkör, a Pannónia
Citerazenekar, majd
a Honvéd Bakony
Táncegyüttes folklór
mûsora és táncház
zárta a három napos
rendezvényt.

Rendezvényünk-
rõl a helyi televízió,
a megyei újság is
elismerõen nyilatko-
zott.

Veszprém Megyei
Népmûvészeti

Egyesület
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OOllvvaassóóii lleevvééll

Balatonalmádi egy lokálpatrióta szemében
A hely ahol élünk, dolgozunk, családi és

közösségi életet élünk, iskolába templomba
és kocsmába járunk, érzelmi kötõdést
ébresztett bennünk környezetünkkel. Ez
lehetõséget teremt egyéniségünk kitel-
jesülésére életünk boldogabbá tételére. Az
érzelmi kötõdés hiánya pedig passzívvá
tesz. Ennél rosszabb a helyzet akkor, ha a
kapcsolat ellenszenvbe megy át. Ebben az
esetben vagy a személynek, vagy a kör-
nyezetének meg kell szabadulnia egymás-
tól. A passzivitás sem rózsás állapot, mert
sem az egyén, sem pedig a környezet fej-
lõdése, boldogulása nincs biztosítva. Ha eh-
hez az állapothoz bármilyen egyéni sérelem
társul – amit követve vagy közvetlenül
környezetére foghat – a kapcsolat ellen-
szenvbe megy át. Ebbõl az következik, hogy
az egyetlen pozitív állapot a szimbiózisban-
élés lehet.

Sok ember lakóhelyét a táj szépsége, a jó
levegõ, vagy a biztos megélhetés szerint
választja ki. Ritkán lehet hallani azt, hogy a
lakhelyváltozást az emberek kellemes
együttléte motiválja. Természetesen az
emberi közösségek többségében spontán
alakulnak ki, de a sokszínû ember együtt-
élése tisztességes kommunikációt és együtt
érzõ, toleráns magatartást vár el egymástól.
Ezen emberi kapcsolatok szépségét az
életerõs civilszervezetek is színesíthetik.

Mindezekbõl levonható az a kö-
vetkeztetés, hogy a lokálpatrióta magatartás
az ember és lakótársai között kialakult po-
zitív kapcsolat, mely sokszínûsége ellenére
mindenféle külsõ kényszerítés nélkül
közelebb hozza az embereket egymáshoz. A
lokálpatrióta érzelmi kötõdése elsõsorban a
közösségért érzett felelõsségben és tettre-
készségben nyilvánul meg. Lelki kapcso-
latát az emberek felebaráti szeretete és
tisztelete hatja át. Nem törekszik mások
elképzeléseinek likvidálására, inkább annak
befogadására. Tudja, hogy gondolatának
gyorsaságát nem követheti azonnal a másik
ember magatartása. Ennek ellenére nem
mond le érdek érvényesítõ tevékenységérõl,
melyet mindig törvényes keretek között
végez. Tiszteli a többség által megválasztott
képviselõket, még akkor is, ha tevékenysége
nem vág össze egyéni vagy csoportér-
dekeivel. Vélemény-nyilvánítási szabad-
ságát személyeskedés és sértegetés nélkül
gyakorolja.

Lokálpatrióta magatartás vagy van, vagy
nincs. Ha van, fokozni csak nyelvtanilag le-
het, mint a mellékneveket. Mérni viszont
csak önmagához mérheti az ember, ezért túl-
fûtött lokálpatriotizmus sem létezik, legfel-
jebb az érdekérvényesítõ tevékenység inten-
zívebb érvényesítése. Még kevésbé minõsí-
theti kompetensen egy ember lokálpatriotiz-
musát olyan személy, aki nem tartozik a
közösséghez, ezért arról autentikus véleményt
sem tud nyilvánítani, még akkor sem, ha az
illetõ nagy tiszteletnek örvendõ újságíró.

Nekünk almádiaknak (és a Balaton
partján  a többi 164 településnek) különleges
feladatunk van a lokálpatrióta magatartás
kialakításában és megélésében.

1./ Az állandó lakosok mellett a nyaraló
tulajdonosok is a településhez tartoznak.
Mennyiségileg ugyan növelik a létszámot,
de minõségi javulást sem emberi kapcsola-
tokban, sem pedig a település érdekébe tett
tevékenységükben nem eredményeznek.
Kivételek természetesen vannak. Talán
érthetõ is ez a távolságtartó magatartás, mert
munka és lakóhelyük mindennapi gondjai
után, itt pihenésre és felüdülésre vágynak.
Kifizetik az adót és a szemétdíjat, nincs

közüzemi tartozásuk, és jogosan elvárják az
utak tisztaságát és jó minõségét, a szemét-
szállítás kulturáltságát és egyéb szol-
gáltatásokat. Mivel ezek nem minden ember
igényszintje szerint elégülnek ki, vé-
leményeikkel negatív emóciókat keltenek.
Ebbõl adódik pesszimizmusuk is, ami már
szinte népbetegséggé válik. Milyen jó lenne,
ha más aspektusból állnának a dologhoz,
akkor nem lenne kérdés, hogy a vödör “félig
üres”, vagy “félig tele” van. Már az
elképzelés is eufórikus állapotba hoz, ha
arra gondolok, milyen jó lenne, ha a nyaraló
lakosság értelmi potenciáját egybe tudná
vetni a helyi lakosság érdekeivel. Ez nem
csak a polgármester, hanem a képviselõk,
sõt a lakosság feladata is lenne.

2./ A turizmus nagyüzem. Az ország
egyik jelentõs bevételi forrása, az itt lakók
megélhetésének, vagy kereset kiegészítésé-
nek lehetõsége. A csökkenõ bevételek miatt
könyörtelen harc indult meg a vendégért.
Mindenki jobban tudja a másiknál, hogy mit
kell csinálni, de hozzáértõ idegenforgalmi
szakemberek véleményét mellõzik. Némely
ember mellét veregetve mutatja gyönyörû
házát, de a legkisebb lépést sem teszi meg az
össz-vendégforgalom növelése érdekében.
Inkább az Önkormányzatot hibáztatja.

Nem tudom, hogy a turizmusból befolyt
pénzbevételek hányad része csordogál vissza
oda ahol termelõdött, de például a mezõ-
gazdaság aszálykárának csökkentésére a
gazdák támogatást kapnak. Nem a rossz-
indulat beszél belõlem, nem sajnálom tõlük,
mert az utóbbi években a Balaton környékén
is keményen röpködtek a milliók különféle
beruházások finanszírozására. Tehát a
közvetett célok az infrastrukturális beru-
házásokkal megvalósulni látszanak, de a
közvetlen cél maga a víz és a vendég még
hiányzik.

Lokálpatriotizmusom azt diktálja, hogy
beismerjem, ha saját kapcsolatainkat nem
rendezzük egymással, Almádi külsõ
képének és belsõ jellegének rendezésére, a
saját életünk közös boldogulására, akkor ne
is várjuk, hogy a turista a szórakoztatás
kavalkádjában minket fog választani.

Gyöngyözõ homlokkal igyekszünk a sze-
zon meghosszabbítására, ugyanakkor nem
vagyunk képesek az év többi szakaszában
sem a lakosságot aktivizáló értékes prog-
ramok szervezésére. Csak reménykedni
tudok abban, hogy az új kulturális központ
és annak vezetése alkalmas lesz e feladat
megvalósítására.

Pedig nincs mit szégyellnünk. Városunk
Almádi az egyik legszebb fekvésû település
a Balaton mellett. Büszke vagyok a váro-
sunkra, még ha a vörösberényi ember
“gyüttmentnek” is nevez, mert ez itt nem
sértés, hanem a hagyományápolásban be-
töltött szerepsorrend. Sétáljanak végig a be-
rényi utcákon. Itt érezni lehet még a falusi
élet tiszta leheletét. A gyarapodó új házak
ellenére máig megõrizte õsi jellegét, puritán
mivoltát. Figyeljék meg az embereket,
köszönnek egymásnak, beszélgetnek egy-
mással. A jól mûködõ civil szervezetekben
nemcsak jól érzik magukat, de egymás se-
gítségére is számíthatnak. A református
erõdtemplom úgy áll ott, mint a büszke
berényi ember megtestesítõje. A nyári Régi
zene hangverseny-sorozatoknak köszön-
hetõen sokan elviszik a templom csodálatos
szépségének és harmóniájának hírét. Jó
lenne, ha a templom lelki légköre a város-
rész, Berény lelki légkörét is gyarapíthatná,
aminek személyi összefüggését minden
berényi jól ismeri. A néhai Kurucz György

nagytiszteletes úr – mindenki Gyurka bácsi-
ja – emléke még ma is könnyeket fakaszt az
emberek szemébe. Egyénisége és jelleme
maradandót alkotott nemcsak a berényi
ember szívében, de a kertbarátok életében is.

Szép, meghitt és tiszteletet parancsoló a
vörösberényi Szent Ignác katolikus templom
is. A környezet lehetõségeihez képest gon-
dosan ápolt, mindig friss virágokkal díszített
lelki menedék, amit nem csak a szorgalmas
hívek, de János atya szeretetet sugárzó
szentbeszédei is lüktetésben tartanak.

Minden berényi büszkesége az új
általános iskola. Megfelelõ szervezéssel és
ismeretterjesztéssel sok embert lehetne
mozgósítani környezetének tervszerû
kialakítására. A mandulás, a Jordán kút
környéke - itt egy pihenõpark kialakítása,
újjá varázsolása- talán jogos igénye a lokál-
patriótáknak.

A Malomvölgy természeti szépsége,
egészséges és tartalmas pihenést biztosíta-
na, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az
Önkormányzatunk segítõ hozzájárulásával.

Szép ez a város, ne szégyelljük kimon-
dani, még akkor is, ha a mindennapi élet
rohanásában nem vesszük észre pl. a
Zeneiskola, a Városháza a Tulipán udvar
stb. szépségét. Középületeink rekonstruk-
ciója, a Posta, az új Kulturális Központ
reményt keltõ stílusával fog beilleszkedni
Almádi képébe. Az Öregpark árnyas fái alatt
sétálva és romantikázva, fiatalságunk jut
eszünkbe.

Az Óvári úti Szent Imre templom õrzi a
Szent jobb fragmentumát. A templom a kö-
zelmúlt történetébe is beírta nevét, a Szent
jobb, a Szent korona és a Szent István mo-
zaikkép “életben” tartásával. Szívet-lelket
melengetõ a Katolikus énekkar tevékenysé-
ge is.

Az Almádi Református templom egy tor-
nyával azt a benyomást kelti, mintha nem
lenne kész. Pedig csak be kell lépni, mindjárt
megváltozik a vélemény. Túlzás nélkül
állíthatom, hogy az istentiszteletek, az itt is
jól mûködõ énekkar, a közösségi lelki élet a
templomot vezetõ nagytiszteletû úr érdeme.

Könnyezõ szemmel és örömteli érzéssel
hallgattuk az Almádi Vegyes Kar minõsítõ
hangversenyét Veszprémben a Megye-
házán. Az énekkar lelkes vezetõje és tagjai
hozzájárultak – egy rövid idõre – minden-
napi gondjaink feledéséhez. Az érzelmi
feltöltõdést berényi karácsonyi koncertjeik
is elõsegítik. Sok sikert kívánok nekik.

Városunkra nemcsak épületei miatt, de
lakói, polgárai és azok tevékenységei
alapján is büszkék lehetünk. Nem tudom
mind felsorolni kire és mire lehetünk még
büszkék, de biztosan tudna mindenki a saját
környezetébõl többet is felsorolni.

Bár az Öreghegy hivatalosan nem város-
rész, de szépségérõl a csodálatos kilátásról
nem szabad megfeledkezni. Lába alatt fek-
szik egész Almádi, mégsem uralja azt. Talán
csöndességével egy kicsit háttérbe szorul,
nem hallatja szavát, pedig több odafigyelést
érdemelne. Kellemes környezetérõl, barát-
ságos lakóiról és a táj szépségérõl nálam
jóval többet és szebbeket mond és mondott
az itt lakó lokálpatrióta polgármesterünk.

Sorolhatnám még Káptalanfüred csendes
erdõs családias hangulatát, vagy Budatava
emeletes és nyaraló házait, melyek mind
különbözõ színezetû, de egységes szép
egésszé olvadnak össze.

Ez a mi városunk, ez Balatonalmádi,
melyet megtartani és megóvni mindannyi-
unknak tudnunk kell. Balikó Ferenc 

Balatonalmádi, Martinovics u. 57.

Zsenik
Almádiban

Korunk fejlõdésének egyik leg-
fontosabb mutatója, hogy megkülön-
böztetett figyelemmel kísérjük az
átlagon felüli intelligenciával és
képességekkel bíró fiatalokat, hiszen
az õ tudásuk továbbfejlesztése nagy-
ban hozzájárulhat a társadalom és a
mai világ javításához. 

Idén hatodik alkalommal ren-
dezték meg a Kutató Diákok
Országos Konferenciáját, s az
eseménynek immár 5 éve a káptalan-
füredi Komádi Tábor ad otthont. Az
5 napos rendezvény nevével ellentét-
ben nem szigorú szabályok szerint
zajló program, inkább egy olyan fia-
taloknak szóló tábor, amelyen a
diákok tudományos eredményeik
jutalmaként vehetnek részt. Ebben az
évben összesen 80 tanuló tölthette
Almádiban a szabadidejét, õk az
ország legtehetségesebb 16 és 18 év
közötti gyerekei. 

Az oktatási miniszter és más
országos közéleti szereplõk egyéb
elfoglaltságuk miatt nem vehettek
részt a tábor megnyitóján. A
résztvevõket dr. Kerényi László
köszöntötte a városban. A pol-
gármester úr megnyitó beszédében
hangsúlyozta a diákok jövõbeni
szerepének fontosságát, és felhívta a
figyelmet Almádi kulturális és
mûvészeti értékeire. Ajándékként
pedig a település történetét bemutató
könyvet és az Új Almádi Újság
jónéhány példányát nyújtotta át,
hogy a fiatalok mélyebben is megis-
merhessék a helyet, ahol táboroznak. 

A rendezvény keretében több
neves személyiséggel találkozhattak
a résztvevõk, hogy egy-egy kutatási
téma kapcsán kötetlen beszélgetés
formájában kérjék ki szakmai
véleményüket. Az elõadók között
voltak akadémikusok, professzorok,
de az irodalom és a közélet területén
mûködõ, elismert szakemberek is. 

A konferencia fontossága azonban
nem kizárólag az elõadásokon és
beszélgetéseken való résztvételben,
vagy a szakmai továbbfejlesztésben
merül ki. Sokkal lényegesebb, hogy
ezek a különleges gyerekek egymás-
ra, és ezáltal barátokra találjanak. Az
átlagon felüli tehetségû diákok
ugyanis nagyon nehezen találják
helyüket a világban, hiszen egy
láthatatlan burokban élnek, melyet
saját tudásuk és képességeik,
valamint a társadalom teremtett.
Nem könnyû elfogadni az ilyen fia-
talok hihetetlen okosságát, de szá-
mukra is kell helyet szorítani kö-
zöttünk, sõt, õk azok, akikre a jövõ
építése során támaszkodhatunk. 

Ez a tábor pedig kiváló alkalmat
teremt az együttlétre és barátságok
kialakítására, hogy õk is megtanul-
janak együtt élni azzokkal a külön-
leges képességekkel, ami csupán
kevés embernek, de nekik megada-
tott. 

Vincze Eszter
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A nyári teniszélet egyik nagy
eseménye a megyei korosztályos
bajnokság volt. Mint mindig, most is
sok VÁCIS teniszrajongó nevezett a

megmérettetésre. Játékosaink közül
többen értékes helyezéseket értek el
(Hidegkéti Gábor, Fehér Mihály,
Nagy Ottilia, Berényi Krisztina).

Büszkék vagyunk azokra is akik
valamikor a mi sportkörünkben ütöt-
ték a labdát és most a BTC tagjaiként
korosztályuk gyõztesei lettek (Kiss
Tibor, Gyõri Viktor).

A BÍRÓ JÁNOS emlékére ren-
dezett versenysorozat újabb
eseménye az Almádi Napok keretén
belül zajlott. A lányok csoportjának
elsõ helyezettje Palotás Réka, II.
Kiss Fruzsina, III. Kiss Fanni.

A fiúknál Kiss Gergely lépett a

dobogó legmagasabb fokára. II.
Tárai Kristóf, aki sportszerû maga-
tartásával  a fair play díjat is
kiérdemelte. III. Kulcsár Gábor és
Fehér Mihály lett.

Örömmel számolunk be arról,
hogy közremûködésünkkel a Családi
tenisz tovább szélesedik. Célunk,
hogy minél több édesanya és édesapa
(nagyszülõ) töltse szabadidejét gyer-
mekei (unokái) körében a vörös
salakon.

Sportkörünk készül a Szent István
napi BÍRÓ JÁNOS emlékversenyre.

Varga László
DSK tenisz sportcsop.vez.

“Szépen zengõ orgona sípok…”

A tenisz sport szenior királya....

PÉCZELY PÉTER EURÓPA-BAJNOK!

Kegyébe fogadott bennünket idõ-
isten, amikor verõfényes délelõttön
múltról, jelenrõl és jövõrõl beszél-
gettünk Péczely Péterrel és
feleségével Vécsey úti panorámás
otthonukban.

Találkozásunk apropóját az adta,
hogy PÉCZELY PÉTER a Baden-
Badenben rendezett Európa-bajnok-
ságon az 55-60. éves szenior korcso-
portban nem talált legyõzõre.

A siker múltba nyúló szálait kutat-
va felidézi a’60-as években indult
sportolói pályafutás kezdetét a
Fûzfõi Atlétikai Klubban, ahol –
szavai szerint – kezdetben az akkori
“menõk” bal kézzel is könnyedén
verték õt. Tehetsége, töretlen szor-
galma azonban meghozta gyümöl-
csét. Tízszeres vidék bajnoki címe
mellett a magyar ranglista tizenkette-
dik helyéig jutott.

Az 1979-ben szerzett edzõi diplo-
ma jogosította fel eredményei mel-
lett arra, hogy 1984-tõl tizenhat éven
át a Stuttgart melletti Vendlingen
csapatánál dolgozhasson szeretett
sportágában. Felidézi az ottani
edzésmódszereket, a napi 12-14 órás
munkát; ahol semmit nem adnak
ingyen, mindenért keményen meg
kell dolgozni. Abban a közegben az
oktatás közben telefonálgató, saját
ütõvel sem rendelkezõ “oktató” talpa
alá hamar útilaput kötnének. 

Az immár majdnem két évtizede
magát szívvel-lélekkel almádi pol-
gárnak valló sportember ma azt tartja
igazán elismerésre méltónak, hogy
megõrizte sportszeretetét, fiatalos

lendületét. Ma is kondí-
cióban van, divatos szó-
val élve egy “deka” feles-
leg sincs rajta. Biztosan
ennek is szerepe van
abban, hogy a szenior
világversenyeken –
mondhatni – sikert si-
kerre halmozott. 

Kiemelkedik ezek kö-
zül az 1998-ban a Bar-
celonában megszerzett
világbajnoki második, a
2000-ben a dél-afrikai
Fokvárosban szerzett
harmadik helyezése.

Baden-Badenben 1996-ban és
2002-ben megrendezett Európa-
bajnokságot tartja számos sikere
mellett a legértékesebbnek. Egy
sportoló számára mégis csak az a
legfelemelõbb érzés, ha a dobogó
legfelsõ fokára állhat!

Aki azt gondolja, hogy ebben a
korcsoportban sétagalopp a döntõig
eljutni, annak a mezõny komolyságát
érzékeltetve elmondja, hogy míg
Boris Beckerrõl mindenki tudja,
hogy ki, addig a német ranglista
negyedik-ötödik helyezettjeirõl
ugyanez nem mondható el. Pedig
ezeken a világversenyeken ilyen
szintû teniszezõk indulnak!

Hogy nem a csúcson kívánja abba-
hagyni, arra terveivel világít rá,
miszerint már készül az ausztriai
Feldenben szeptember közepén ren-
dezendõ VB-re. Emellett ma már
“csak” hat hónapon  át dolgozik
évente, mert azt is megtanulta pálya-
futása során, hogy miként kell meg-
találni a munka és pihenés helyes
arányát…

Sok mindenrõl esik még szó: után-
pótlás-nevelésrõl, szabadidõ- és
amatõr sportról és városunk
jövõjérõl. Melynek minden bizon-
nyal meghatározó eleme lesz ezután
is a sport, a város nagy sporte-
gyéniségeinek pedig olyan
meghatározó személyisége Péczely
Péter, akit méltán állíthatunk a jövõ
tenisz palántáinak példaképül: így
kell, így érdemes …..

Felber Gyula
sportszervezõ

Az EB. döntõsei, balról Péczely Péter

Tájfutás:
ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMEK

A Herkules SE tájfutói kiemelkedõ
eredményeket értek el a Parád-Szuhán
június 29-30-án megrendezett Orszá-
gos Középtávú és Váltó Bajnokságon.

Az elsõ napon délelõtt a selejtezõre,
délután a döntõre került sor. Az OB-ra
továbbjutott 19 versenyzõ közül a selej-
tezõn csupán egy versenyzõnk bukott
el, a többiek a döntõ részvevõi lehettek.

Kiemelkedõen szerepelt Bikki
Sándor, aki az F-50-es kategóriában,
holtversenyben országos bajnoki címet
szerzett!

Ugyancsak dobogóra állhatott
Komár Béla az F55-ös kategóriában,
bronzérem teljesítménye jutalma.

A 18 éves lányok mezõnyében a
dobogós válogatott versenyzõk mögött
Felber Orsi az igen értékes negyedik
helyet szerezte meg.

A vasárnap sorra került váltó
bajnokságon öt váltónk próbált
szerencsét, küzdött a jó helyezésekért.
Avégig izgalmas, igen látványos váltó-
versenyben a lányok 18 éves

kategóriájában a Szivák Ildikó, Prill
Dóra, Felber Orsolya összetételû, míg
a szenior férfiak 50 éves
kategóriájában a Korbély Tibor,
Horváth Tivadar, Bikki Sándor
összeállítású váltó ORSZÁGOS
BAJNOKI CÍMET szerzett.

A két nap hõse Bikki Sándor, aki az
elsõ napi egyéni gyõzelme mellé,
negyedik helyen indulva váltósza-
kaszán, behozta hátrányát és
gyõzelemre vitte a váltót.

Az F 50-es kategóriában még egy
negyedik hely is született Andrási,
Bacsó, Takács révén.

Az F 55-ös kategóriában az elsõ
hatba várt Gáncs, Felber, Komár váltó
sérülés és kódhiba miatt csak a nyol-
cadik helyen végzett.

Az ez évi szenior pontversenyben
egyéniben Bikki Sándor az elsõ, Bacsó
Attila a második, Komár Béla a har-
madik, Felber Gyula a hatodik helyen
áll korcsoportjában.

A csapatversenyben az értékelt 63
szakosztály közül egyesületünk szin-
tén a hatodik.

Felber Gyula

A Magyar Bajnok lány váltó (N18)

Bikki Sándor (jobbról)a gyõzelmi
dobogón (F50)

Az aranyérmes szenior váltó (F50)

Komár Béla bronzérmes (F55)

“…csak jókedvébõl is / vitéz próbálni indul…”

MORZSÁK A DIÁK SPORTKÖR ÉLETÉBÕL

Így kell ezt csinálni! 
Bemutatja Kulcsár Gábor
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Tájékoztató a
tûzelhalásról

Az Erwinia amylovora bak-
térium okozta tûzelhalás 1996-
ban jelent meg Magyar-
országon. A gazdanövényköre
széles: A kórokozó a vadon
termõ és dísznövény fajokon,
mint a galagonya, berkenye,
madárbirs, tûztövis, japán birs
mellett az alma, körte és birs
fajokon károsít.

A baktérium az ágak fekélyes
sebeiben és a rügyekben telel át.
Tavasszal a virágzás idején

aktivizálódik, majd a baktérium, a virágzatra és a hajtásra kerül.
Az elõször megjelenõ legjellegzetesebb tünetek a virágok barnulása. A bar-

nult virágok és terméskezdemények nem hullanak le. A betegség elõreha-
ladtával kialakulnak a fásodott hajtásvégek “pásztorbotszerû” görbülései,
amit könnyen összetéveszthetünk a hajtáshervasztó darázs hasonló tüneteket
mutató kártételével. Akülönbség úgy állapítható meg, hogy a hervasztó darázs
esetén, a hajtás végén láthatók a spirális alakban szúrt nyomok, míg a bak-
tériumos tüneteknél ez nem látható. A tûzelhalás további tünetei, hogy a le-
velek megbarnulnak, de nem hullanak le, mintha tûz égette volna meg. Meleg,
párás idõben a betegségre jellemzõ piszkosfehér, krémszínû esetleg barna bak-
tériumnyálka jelenik meg a növény bármely részén. A késõbb megjelenõ
tünetekre jellemzõ, hogy a gallyakon, ágakon, törzsön kéregelhalások, feké-
lyes sebek keletkeznek, és a kéreg felreped.

A kórokozó számára optimális feltételek, ha a hõmérséklet három egymást
követõ napon meghaladja a 18 fokot, a csapadék mennyisége több mint 2,5 mm,
és a levegõ páratartalma 75 % fölött van. Az idõjárási feltételek értékelésére
és a fertõzés feltételezett idõpontjának meghatározására a Megyei Növény és
Talajvédelmi Szolgálatok a Maryblyt nevû programot használják. 

A kórokozó terjedése szaporítóanyaggal, rovarokkal, méhekkel, vándor-
madarakkal, széllel, esõvel, öntözõvízzel lehetséges, de légáramlatok útján,
metszõollóval és virágporral is átvihetõ. A már fertõzött növényekrõl a
továbbfertõzés a fekélyes sebekbõl és a virágzatból a sérüléseken keresztül
történhet meg a levelekbe,
hajtásokba.

A tûzelhalás ellen a leg-
fontosabb védekezés a
megelõzés, ami a vegy-
szeres védekezésbõl,
ellenálló fajta meg-
választásából áll. Ha
tüneteket észlelünk, a
beteg növényi részeket,
hajtásokat azonnal el kell
távolítani, úgy hogy a
tünetmentes részbõl is 40-
60 centimétert vágjunk le,
és a vágószerszámot min-
den metszés után 10% -os
Hypoban mártsuk meg. 

A tünetek észlelését a
Veszprém Megyei
Növény és Talajvédelmi
Szolgálatnak jelenteni
kell, mivel a baktérium
zárlati károsító. A
Szolgálat határozatban
intézkedik a következõ
védekezés végrehajtásá-
nak módjáról.

Nagy Krisztina
Veszprém megyei NTSZ

A vörösberényi “Fábián József” kertberátkör
2002. II. félévi programja

Szeptember 2. 19,00 óra, Évadnyitó – felkészülés a szüretre, szüreti
felvonulásra. Elõadó: Horváth József, Polyák István

Szeptember 7. 7,00 óra, Kirándulás: Balf – Sopron  Szervezõ: Horváth József
Szeptember 16. 19,00 óra, Szüret – borkészítés.  Elõadó: Takács Ferenc
Október 7. 19,00 óra, A kisüsti pálinkafõzés Elõadó: Csalló Jenõ
Október 21. 19,00 óra, ASzõlõ és gyümölcsök õszi telepítése – fajtaválasztás

Elõadó: Balikó Eszter
November 4. 18,00 óra, Betegjogok – beteg etika  Elõadó: Dr. Piri Ida
November 9. 15,00 óra, Márton napi pincelátogatás  Szervezõk: Lefler

Endre, Zabó Gyula
November 18. 18,00 óra, Az új bor kezelése – aktuális pincemunkák

Elõadó: Salánki Sándor
November 23. 19,00 óra, Kertbarát Katalin bál  Szervezõk: Bucsku Péterné,

Zabó Gyula  Zene: Németh Tamás
December 2. 18,00 óra, Balatonalmádi – Vörösberény jelene, jövõje.

Elõadók: A város polgármestere, önkormányzati képviselõk
December 16. 17,00 óra, Ünnepi közgyûlés “Karácsonyi elõzetes”

Szervezõk: Horváth József, Lefler Endre
Horváth József, elnök

A Balatonalmádi Kertbarátkör 2002. II. félévi munkatervét technikai okok
miatt az elõadókkal nem sikerült egyeztetni. Egyeztetés után fogjuk közölni.

Durst László

Utazz Te is velünk!
Ebben a megállóban a helyes és

egészséges táplálkozásról, életmódról
szeretnék Önökkel beszélgetni.

A családban ez igazából a házi-
asszonyokon múlik, hogy sikerül-e ezt
megvalósítani. A nem megfelelõ táp-
lálkozás és életmód jelentõs mérték-
ben hozzájárul a rossz egészségi álla-
pothoz. Az egészségmegtartó beteg-
ségmegelõzõ táplálkozás és életmód
ajánlásai egyszerûek, megtartásuk
nem igényel különösebb erõfeszítése-
ket, többletkiadásokat, csak éppen
meg kell ismernünk, és alkalmaznunk
kell életünkben!

Táplálkozzunk változatosan, a zsí-
rok közül a növényi olajat részesítsük
elõnyben!

Használjunk kevesebb sót, és a
konyhasót felválthatjuk tengeri – jódo-
zott – sóra!

A folyadékbevitelünk a frissen fa-
csart gyümölcs-zöldségbõl, tejbõl, ás-
ványvízbõl legyen (napi 1,5-2 liter)!

Tejet, tejtermékeket próbáljuk ki a
müzlivel együtt fogyasztani!

Naponta háromszor együnk zöldség
és gyümölcsfélét (ha köretként csak
zöldséget kínálunk fel a családnak,
tiltakozást fogunk tapasztalni javas-
lom, hogy a rizs és a burgonya mellett
fokozatosan emeljük a párolt zöldség
adagot, így könnyebben vezethetõ be a
táplálkozásunkba)!

A kenyér vásárlásakor részesítsük
elõnybe a barna, félbarna, teljes értékû
gabonából készültet. Kóstoltassuk
meg gyermekeinkkel a dédiék által
szívesen fogyasztott puliszkát, zabká-
sát, zabkorpás pogácsát, köles rizottót,
ízleni fog nekik!

A pogácsára szórhatunk a sajt he-
lyett különbözõ magvakat, pl.: sze-
zámmag, lenmag stb.

A húsok készítésénél próbáljuk ki a
hirtelen sült, párolt natúrszeletet, mely
természetesen szárnyas és hal hús
legyen!

A gyerekeknek rendezett születés és
névnapi bulikon a torta gyümölcsös,
joghurtos, túrós legyen, melyet a gyer-
mekek szívesen esznek és az egész-
séges táplálkozásba is beilleszthetõ.

Saját gyermekeimrõl, családomról
elmondhatom, hogy nagyon szívesen
fogyasztják a sokak által ismeretlen
brokkoli krémlevest (természetesen
nem porból), kukoricalevest (az isko-
lai étkeztetésbõl vettem az ötletet). A
fõzelékek rántását habarásra cserél-
tem, melyet természetesen csökkentett
zsírtartalmú tejföllel készítek.

Az egészségünk megõrzését nem
csak az egészséges táplálkozással,
hanem az egészséges életmóddal
befolyásolhatjuk mely már egy kicsit
nehezebb dolog, legalábbis nálunk. A
gyerekekben lévõ óriási mozgásigényt
ki kell használnunk!!

Õket mi felnõttek inkább visz-
szafogjuk, mint hogy velük együtt
mozognánk! A felnõttek feladata -
fõleg itt a Balaton parton –, hogy min-
den gyermek tanuljon meg úszni!
Szívesen kerékpározzanak! Szánjunk
idõt, hogy családi kirándulásra vigyük
a piciket magunkkal!

Megéri!! Fantasztikus a gyerekekkel
együtt játszani, a szabadban mozogni!

Aki irodában dolgozik (sokan
vagyunk így), érdemes óránként pár
percet mozogni, ez akár ülõ torna is
lehet. A számítógép elõtt dolgozók is
mozgassák meg óránként izmaikat!

A mozgást soha nem késõ elkez-
deni! De a fokozatosság elvét be kell
tartani. Csak az elején van szükség
nagy kitartásra, esetleg a környezetünk
bíztatására. Ha sikerül mozgékonysá-
gunkat megõrizni, akkor idõs korunk-
ra kevesebb lesz köztünk a mozgás-
szervi beteg, ami ma már szinte nép-
betegségnek számít.

Az egészség érték. Vigyázzunk rá!
Megéri!

Szentesiné Gergely Mária
egészségfejlesztõ
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Nõk a Balatonért
Egyesület (NABE) hírek
Örömmel tudósítjuk az Új Almádi Újság olvasóit, hogy a NABE által

meghirdetett Szép, tiszta, virágos Almádiért” 2002 évi versenyben a
lakosság szavazata alapján a következõket díjaztuk:

Intézmények kategória
Hofstetter és Tsa Kft. (Veszprémi út 114.)
Almádi Yacht Club Kft. (Móló)
Váci Mihály Ált. Iskola (Verseny u.)

Kert kategória
Boronkay Zoltánné (Tas u. 18.)
Hamar Olga (Pint u.199.)
Bede Lászlóné (Mikszáth u. 3.)

Erkély kategória
Barkovits Istvánné (Fûzfõi út 68. II.em.5.)

A díjak átadására az Almádi Napok keretében a Városháza téri színpadon
július 27-én került sor. Szeretettel gratulálunk az eredményekhez, és kívánjuk,
hogy környezetünk csinosításával rendben tartásával a jövõben egyre többen,
egyre többet tegyünk a szép, tiszta, virágos Almádiért!

Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Augusztusi program
Klubunkban kezdõdik az õszi szezon, amikor augusztus 30-án, pén-

teken 17 órai kezdéssel a Közösségi Házban
Kiss Szilvia zenetanár

zongorahangversenyét hallhatjuk. Akik a múlt évi januári össze-
jövetelünkre eljöttek, már megismerkedhettek a fiatal tanárnõvel,
kedves és színvonalas zongorajátékával. Nemcsak Tagjainkat, hanem
minden érdeklõdõ vendéget is szívesen látunk klubdélutánunkon!  

* * * 
Ezt az összejövetelünket fölhasználjuk arra is, hogy megalakítsuk 

 amatõr körünket,
amelyre várjuk a festészettel, grafikával, rajzolással, kézimunkázással,
szobrászkodással amatõr szinten alkotókat, illetõleg azokat az iro-
dalomkedvelõket, akik maguk is írnak verset, prózát.

A kör “termékeibõl” szaklapunkban, a Mûvészet és Barátaiban
idõnként be tudnánk számolni.

* * *
Nyugdíjas klubot is terveztünk.

Kérjük, jelentkezzenek a fenti klubdélutánunkon azok az egyedülál-
ló, idõs asszonyok, férfiak, házaspárok, akik szívesen töltenének el
havonta néhány hangulatos órát együtt. Láng Miklós

VÖRÖBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2002. augusztus havi – szeptember eleji programja

Augusztus 7-én   Klubnap, kártya, sakk
14-én Klubnap, kártya, sakk
21-én Vezetõségi ülés 17 óra, kézimunka szakkör, ea: Zsapka J-né
23-án FÛRDÕKIRÁNDULÁS  KEHIDA – KUSTYÁNBA
28-án Július-augusztus havi ZENÉS születésnapi ünnepség

Szeptember 4-én   Klubnap kártya, sakk
11-én Klubnap, kártya, sakk

Boros Gyula
elnök

Új postát avatott a
Balatonalmádiban

Dr. Szabó Pál, a Magyar Posta Rt. vezérigazgatója és dr. Kerényi László,
Balatonalmádi polgármestere ünnepélyes keretek között felavatta a
Balatonalmádi település felújított és kibõvített postáját 2002. augusztus 2-án.

Balatonalmádiban – a Balaton északi partjának egyik legforgalmasabb
üdülõhelyén – a posta 1971-ben épült a Petõfi utca 19. szám alatt. Az épület
állapota az évek folyamán fokozatosa romlott. Így egyre kevésbé felelt meg a
kor követelményeinek, és az ügyfelek elvárásainak. Balatonalmádi jelentõs
idegenforgalma, az üdülni érkezõ hazai és külföldi vendégek színvonala,
kiszolgálása meghatározó szempontot jelentettek a postahely felújításában,
bõvítésében.

A Magyar Posta Rt. a beruházási terv elfogadása után, 2001 augusztusában
közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kivitelezõt. A nyertes pályázó
a Gesztelyi Építõipari Rt. lett. A kivitelezési munkálatok a veszprémi
Multiform Kft. tervei alapján, 2001. november 27-én kezdõdtek meg.

A korszerû, kétszintes épület felújítási munkálatai határidõre készültek el.
A Petõfi utca 19. szám alatt lévõ postát a lakosság és a Balatonalmádiban
pihenõ ügyfelek július 15-én látogathatták meg elõször. A külön fõpénztári
munkahellyel ellátott postán nyolc felvételi helyen szolgálják ki az ügyfeleket,
a vásárolni vágyók pedig a postabolt kínálatából választhatnak kedvükre.

A felújított Balatonalmádi IV osztályú, körzeti posta – Balatonalmádi posta
irányítási körzetébe a település másik postája és a környék további 25 posta-
helye tartozik – alkalmas a késõbbi informatikai fejlesztések befogadására is.
A korszerûsítésnek köszönhetõen a postai dolgozók szociális ellátottsága is
jelentõsen javult. A posta – a törvényi elõírásoknak megfelelõen – akadály-
mentes megközelíthetõséget (lépcsõlift) is biztosít az ügyfeleinek.

A posta hétfõtõl péntekig 8 órától 18 óráig, szombaton 8 órától 12 óráig tart
nyitva.

Avatóbeszédében dr. Szabó Pál, a Magyar Posta vezérigazgatója elmondta: a
társadalom számára oly fontos szolgáltatást nyújtóknak szakadatlan kihívást
jelent a munkatársak kevés bérének emelése, és a munkahelyi méltatlan
körülmények megváltoztatása. A felújított postahivatal átadásával az utóbbit
sikerült most megoldani Balatonalmádiban, ami öröm a posta és ügyfelei
számára egyaránt.

Major István, a Soproni Postaigazgatóság vezetõje arra a kérdésre, hogy miért
kellett ilyen sokat várni a rekonstrukcióra, azt felelte: - Az inflációkövetõ
áremelkedések mellett nem könnyû az ehhez szükséges forintokat elõteremteni.
A Magyar Posta 3200 postahivatalából 601 tartozik a soproni igazgatás alá, a
törvényi kötelezettségeknek megfelelõen sorolni kell a beruházások között. Az
almádi postahivatal felújításához 100 millió forint saját és 120 millió forint álla-
mi beruházásra volt szükség. A feladat megoldásában nyolc éve mûködünk
együtt a város önkormányzatával, ezalatt sok segítséget, támogatást kaptunk,
amit ezúton is megköszönünk. Köszönjük továbbá a tervezõk, kivitelezõk,
munkatársak, a hivatal dolgozóinak munkáját is. Örülünk a szép, új épületnek,
és reméljük, nemsokára a gépesítés is eléri a megkívánt szintet.

Gombás Róbert, a veszprémi Multiform Kft. vezetõje – a kivitelezési tervek
készítõje – arról beszélt, hogy meghatározott méretek és financiális keretek
között kellett a meglévõ épületbõl egy modern postát létrehozni. A vissza-
jelzések azt igazolják, hogy a feladatot sikerült jól megoldani, és az épület nem-
csak korszerû, de szép is lett. 

Amozgáskorlátozottak (babakocsival, bevásárlókocsival a postára igyekvõk)
közlekedését biztosító, a törvényi elõírásoknak megfelelõen felszerelt lift 
kulccsal mûködik. Igénybevételéhez a lépcsõ alján elhelyezett csengõvel kell
jelezni a kezelõszemélyzetnek.

Dr. Kerényi László polgármester köszönetét kifejezve vette át a város
nevében a korszerû, megszépült postaépületet. VKM

Fotó: Durst
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Tisztelt Építkezõk, Tervezõk, Kivitelezõk!
A mûanyag nyílászárók piacán a legkedvezõbb árfekvésû termékein-
ket ajánljuk figyelmükbe, melyek Panoráma 2000, Panoráma 3000 és
a német Veka profil családból készülnek ISO, ÉMI engedéllyel.
A Széchenyi Terv pályázat elkészítését megrendelésük esetén költség-
mentesen vállaljuk.
Kérjen árajánlatot felméréssel a Fenstherm Kft. márkaképviselõjétõl: 

Hansági Endre Balatonalmádi
Tel/fax: 88/431-745, Mobil: 30/99-72-153

F E N S T H E R MF E N S T H E R M

Július 31-e van, már nem halo-
gathatom tovább a horgászsarok
leadását. Eddig vártam a csodára,
ami – köztudottan – nem sûrûn for-
dul elõ mostanában. Úgy általában
sem, horgászberkekben pedig
különösen hiánycikknek számít, és
kizárólag kapitális, vagy legalább
„ez igen” kategóriába sorolható
halak formájában fordul elõ.

Régen volt részünk ilyen élmény-
ben. Több mint két hónapja, hogy
Hubi megakasztott egy éjszaka két
pontyot több mint 20 kg összsúlyban,
a „kis Kocsárdi.” bojlizás közben
egy 25 kilogrammos harcsát, Heni
pedig egy hét alatt a nádasból emelt
ki vagy hét darab, 5-6 kilogrammos
pontyot. Azóta „alapjáraton” üze-
melnek a horgász „nagyágyúk”. 

Doki úgy tûnik, feladta a kilátásta-
lan küzdelmet, és leginkább a
feleségét napoztatja nyílt vízen –
kiváló eredménnyel. Renzo minden
alkalommal fejcsóválva bújik ki a
nádasból, és a maga utánozhatatlan
módján mondja: - „ponki nem
eszik”. Béla bácsi naponta kétszer
végigtapogatja a Kócsag utcai nádas
majd’ minden négyzetméterét, az
eredmény néhány dévér; Sz. Laci
friss nyugdíjas pedig a Wesselényi és
a káptalani strand között pendlizik
minden látható eredmény nélkül. 

Gyuri bátyánk a nagy „keszegmá-
gus”, néha elkapja a dévéreket, bár a
minap is hiába rázatta magát a tara-
jos keleti hullámokon, csak mi
aggódtunk érte a parton (hál’

Istennek feleslegesen!). A Bandi
gyerek (elmúlt 50 éves) és „Laci a
Városházáról” - vaktyúk is talál
szemet alapon – elkap egy-egy pon-
tyot az alig térdig érõ vízben a nádas
szélén. Egyikük késõ délelõtt, a
másik késõ éjszaka - még véletlenül
sem cserélik fel a sorrendet. 

Talán a Tanár úr - aki kizárólag
süllõre szakosodott – a legered-
ményesebb a horgászok között, igaz,
rengeteg idõt tölt el a kikötõ elõtti
vízen. Az esetek többségében ott
fityeg a bilincsen egy-két süllõ (igaz,
hogy amolyan „alsó tagozatos”, 80
dkg körüli, ahogyan õ rangsorolja a
halakat), s ráadásnak még néha egy-
egy balin vagy angolna. Igazából
ezzel sincs mit dicsekedni, így aztán
többet szidják a Balatont, a halakat,
meg minden élõ és holt lelket itt a
nádtetõ alatt, mint amennyit horgász-
nak. 

Nem csodálom.

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

Tájékoztatás
Felhívom az érintett egyéni vállalkozók figyelmét, hogy - a 2002. évi

XII. tv. 1.§-a alapján – a 2000. november 1-je elõtt kiadott vállalkozói

igazolványok érvényességi ideje megváltozott. E szerint a 2000.
november 1-je elõtt kiadott vállalkozói igazolványok 2003. február
15-én vesztik érvényüket.
A 2000. november 1-je elõtt kiadott vállalkozói igazolványok

érvényességének megszûnése miatt történõ cseréje – az érvényességi

határidõn belül – 2003. február 15-ig illetékmentes.

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Igazgatási Osztályvezetõ

KÖZLEMÉNY
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

f e l h í v á s a
az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom

elrendelésérõl
Az ország teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számí-

tott 200 méteren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen is -, valamint a
közút és vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag-
és gazégetést is, 2002 júniusától átmeneti idõre tilos.

A közúton és vasúton utazók, erdõben kirándulók, valamint a mezõgaz-
dasági területeken dolgozók figyelmét felhívjuk arra, hogy égõ dohánynemût
eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a lábon álló növényzet, tarló,
illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetéssel
történõ megsemmisítése 2001. július 1-jétõl az év bármely idõszakában tilos.
Az elõírások megszegõivel szemben levegõtisztaság-védelmi bírság ki-
szabására kerül sor.
Balatonalmádi, 2002. július 10. Dr. Szûcs Sándor sk.

jegyzõ

F E L H Í V Á S
Balatonalmádiban az eboltás idõpontjai a következõk:

- 2002. szeptember 4.    14.00 -17.00 óráig  Vörösberény, Posta
-           szeptember 5.      9.00 -11.00 óráig  Balatonalmádi, Városháza
- szeptember 11.  14.00 -16.00 óráig  Káptalanfüred, Vasút utca
-           szeptember 12.    9.00 -10.30 óráig  Balatonalmádi, Városháza
-           szeptember 17.  14.00 -17.00 óráig  Vörösberény, Posta

A fizetendõ díj: 1.000.-Ft/eb. A díj magába foglalja az oltóanyagot és 1 db.
féregtelenítõ tablettát, amely 10 kg elõsúlyra elegendõ. Szükség esetén a
további féregtelenítõ tabletta 100.-/db. egységáron megvásárolható.

Balatonalmádi Városi Kulturális Központ és
Könyvtár augusztusi programja

Augusztus 2. Péntek 18.00 Dr. Ildikó Szekeres Wöhe természetfotó kiál-
lításának megnyitója. Helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 10. Szombat 19.00 Utcabál a Viktória együttessel. Helyszín:
Városháza tér

Augusztus 11. Vasárnap 20.00 Újra zeng a Stradivari címmel Prof. Ruha István
hegedûmûvész és Cziglényi László orgonamûvész komolyzenei kon-
certje. Helyszín: Szent Imre Templom. Jegyek elõvételben válthatók
a Balatontourist (Petõfi u. 6.) almádi irodájában.

Augusztus 17. Szombat 19.00 Utcabál a Viktória együttessel. Helyszín:
Városháza tér

Augusztus 19. Hétfõ 18.00 A veszprémi Kurázsi Néptáncegyüttes mûsora.
Helyszín: Városháza tér
19.00 A pécsi Daniel Speer Brass Sextet mûsora, amelyben a
komolyzenei gyökerek mellett színes populáris show jellegû prog-
ramot láthat a közönség. Helyszín: Városháza tér
20.30 Emlékezés Szent István királyra. A Konzervativ Kör program-
ja. Helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 20. Kedd 9.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre templomban
10.00 Ünnepi megemlékezés a templomkertben
20.00 Kövi Szabolcs zeneszerzõ és fuvolamûvész koncertje.
Helyszín: Zenepavilon

Balatonfûzfõ Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága

8184 Fûzfõgyártelep, Bugyogóforrás u. 2. Pf. 24. Tel.: 88/451-866

Értesítjük Balatonalmádi város polgárait, hogy Balatonfûzfõ Város

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság munkatársainak mobil telefonszáma az

alábbiak szerint változott:

Papp József, tû.alez. parancsnok 06-70/335-6805

Muhari József, tû.alez. parancsnok-helyettes 06-70/335-6800

Kovács István, tû.õrgy. tûzoltási, mentési oszt.vez. 06-70/335-6815

Hajas Gyula, tû.szds. tûzmegelõzési elõadó 06-70/335-6802

Csontos György, tû.szds. informatikai megbizott 06-70/335-6801

Németh Róbert, tû.fhdgy. tech., anyagi, pénzügyi elõadó 06-70/335-6789

Balatonfûzfõ, 2002. július 29.
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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!

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.

Baby digitális csecsemõmérleg – kölcsönzõnket megnyitottuk –
Balatonalmádiban. Tel.: 88/432-005;  0670/220-1012

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

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

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Személyautó, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, jogosítvány

megszerzésére tanfolyamok folyamatosan indulnak, kedvezö áron, 
részletfizetési lehetöséggel

Érdeklõdni: Baksai Gábor
Tel: 06 30/9163286 
Balatonalmádi, Lehel út 27.
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- ÉDESSÉGEK, KÁVÉ, TEA, ÜDITÕ -
Balatonalmádi Szolgáltatóház

(Postaparkolónál)
Nyitva tartás: 9-21 óráig szombat - vasárnap is !

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

A Veszprémi Kommunális Rt.
konténeres szemétszállítási és építési törmelék

szállítási akciót szervez
Balatonfûzfõ, Balatonalmádi, Alsóõrs

településeken.

Építési törmelék elszállítása
3 m3-es konténerrel 10.800.-Ft/forduló
7 m3-es konténerrel 14.400.-Ft/forduló

Kommunális hulladék elszállítása
3 m3-es konténerrel 12.500.-Ft/forduló
7 m3-es konténerrel 18.300.-Ft/forduló

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

A konténerek megrendelhetõk:
munkanapokon 5.30 órától 15.30 óráig

a 88/423-230-as telefonszámon.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítõ csoportjába 
szociális asszisztens szakirányú végzettséggel rendelkezõ fõállású

munkatársat keres.
Jelentkezés: Himáné Matula Klára intézményvezetõ helyettesnél

Balatonalmádi, Ady E. u. 2. Tel: 88/430-274

ÁLLÁS HIRDETÉS
A Balatonalmádi Városi Kulturális Központ és Könyvtár 
állást hirdet könyvtár intézményegység-vezetõbeosztásra.

Az állás betöltésének feltételei:
Egyetemi vagy fõiskolai szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat,

Érvényes erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezõk szakmai önéletrajzukat és szakmai programjukat 2002. augusztus
25-ig nyújthatják be az alábbi címre: Városi Kulturális Központ és Könyvtár

8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 22.




