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Az elmúlt évben került sor az új
berényi iskola felavatására, befejez-
vén a két ütemben lefolytatott építke-
zést. Inkább erre az alkalomra kellett
volna a régi, csaknem 200 éves isko-
láról fennmaradt levéltári anyag
alapján, jelen történeti visszatekin-
tést elvégezni. Miután jobb késõn
mint soha, tegyük meg most.

A levéltári iratok lényegében há-
rom részbõl tevõdnek össze, ame-
lyek a következõk:

- 1805. május 1-én Gyõrben kelt
latin nyelvû levél

- 1804 októberi dátumot viselõ
terv németnyelvû felirattal

- Tételes költségvetés az iskola
építésérõl, német nyelven

A levél Nicolas Salamon inspek-
tor úrnak van címezve Nagy-
vázsonyba, és az iskola építésérõl
szól. Kifejti, hogy a robotot és a fo-
gatosokat a falu közösségének kell
állnia. Az épületfát az uraság  ingyen
bocsátja rendelkezésre. Megemlíti a
levelében, hogy S jel alatt a tervet
csatolta, X jel alatt pedig a 2407 Ft
321/

2 
krajcárról szóló költségvetést.

A levél aláírója Emericus Nimeczi,
akirõl nincs ismeretünk. Az iskola
építtetõje minden bizonnyal  gróf
Zichy nagyvázsonyi uradalma volt,
ugyanis 1796-1804  és 1805-1811
években kelt  iratok felsorolják, hogy

az uradalom milyen munkákat  vé-
geztetett Vörösberényben.

A levél mellékleteként említett
alaprajz egy 15,10 x 8,40 méter kül-
sõ méretû épületet ábrázol, amelyben
egy tanterem és egy tanítói lakás ta-
lálható. A bejárat a mai Veszprémi út
felõli oldalon nyílik egy folyosóra,
amelybõl balra az osztályterem,
jobbra a tanítói lakás szobája közelít-
hetõ meg, illetve a folyosó végén le-
võ ajtón ki lehet jutni az udvarra. A
szoba mögött, szintén a folyosóról
nyílik a konyha, majd abból a kamra.
A folyosó végében található egy
„potyogtatós“ kis helyiség, amelyik-
hez az udvaron csatlakozik egy te-
kintélyes méretû (1 öl x 1 öl) pöce-
gödör, nyilván az összes tanulóra, a
tanítóra és családjára „méretezve.“ A
fûtést  a tanteremben és a szobában
cserépkályha, a konyhában pedig ke-
mence biztosította. Aköltségvetés té-
telei között 9 pad és egy tábla szere-
pel mint berendezés.

A részletes költségvetés és meny-
nyiségszámítás valamennyi munka-
nemre kiterjed, a végén pedig össze-
síti a költségeket. Érdekességként
megemlítendõ, hogy a kõmûves
munkához sorolták a földmunkát is.
A kõmûvesmunka anyagszükséglete
a következõ volt: 86 fél kubik (?) bá-
nyakõ, 14.300 tégla, 190 kübel (mér-
ce) mész és 1140 vödör homok. Ha-
sonlóképpen felsorolták az egyéb
munkák anyagszükségletét is. Az
építkezés végösszege 2407 forint
321/
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krajcár volt, amelybõl a község

által végzett robot és fuvar értéke
499 forint 171/
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krajcárt tett ki. Az

irat utolsó oldalán három nagyvázso-
nyi mester, asztalos, kõmûves és ács
aláírásával igazolja, hogy vállalja a
munkát.

A terv és térképek tanúsága sze-
rint ezen adatok a katolikus iskolára
vonatkoznak. Lehetséges, hogy ez az
épület volt Vörösberény elsõ iskolá-
ja, amit azonban csak további kutatá-
sokkal lehetséges igazolni.

Schildmayer Ferenc

Vörösberény 1858. évi kataszteri térképe, az iskola már bõvítve  látható.

Asztalosmunka költségvetése, benne egy tábla és 9 pad költsége.

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Oktatási

Minisztériummal együttmûködve a

2003. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsõoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók  és felsõoktatási tanulmányokat

kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatokat  írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban,

a polgármesteri hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kell

benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:

2002. október 11.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatról bõvebb felvilágosítás, részletes pályázati

kiírás a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai

Osztályán  Cziráki Mariann oktatási elõadónál 

(telefon: 88/438-400), valamint a 

http://www.bursa.hu Internet címen kapható.

Az iskola alaprajza és a hozzá tar-
tozó udvar.
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Dr. Kerényi László polgármester hivatali
elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az au-
gusztus 29-én megtartott városi Képviselõ-
testületi ülésen. Távollétében Schildmayer Fe-
renc alpolgármester elnökletével tárgyalták
meg a képviselõk a meghívóban szereplõ na-
pirendi pontokat. A legutóbbi testületi ülés óta
eltelt idõszak fontosabb eseményei között em-
lítette Schildmayer Ferenc alpolgármester úr a
július 5-én megtartott Balaton Fejlesztési Ta-
nács ülését, majd méltatta az Almádi Napok si-
keres rendezvénysorozatot. Ezek után szót ej-
tett az új Posta épület augusztus 2-i átadásáról,
a vörösberényi búcsúról és az augusztus 20-án
megtartott városi ünnepségrõl. 

Szezonértékelõ rendõrségi beszámolót
hallhattak a jelenlévõk Ambrus Richárdtól,
aki Grúber Sándor rendõrkapitányt helyette-
sítette ezen az ülésen. Elmondása szerint
csökkentek a kapitánysághoz tartozó terüle-
ten elkövetett bûncselekmények. (Mintegy
300-zal kevesebb esetben kellett eljárást in-
dítaniuk.) Véleménye szerint a vendégkör
felhígulását jelenti, hogy számos esetben az
idelátogató külföldiek az autóikban alszanak,
csak ne kelljen szálláshelyre pénzt kiadniuk.
A tájékoztatót a képviselõk kérdés és hozzá-
szólás nélkül fogadták el.

A bizottságok munkájáról írásban leadott
tájékoztatókhoz elhangzott kérdéseket a bi-
zottsági elnökök válaszát követõen egyhangú-
lag elfogadta a Testület. 

Következõ napirendi pontként szerepelt a
lejárt határidejû önkormányzati határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása.
Az elõterjesztõ, dr. Szûcs Sándor városunk
jegyzõjének szóbeli kiegészítését követõen a
jelenlévõ képviselõk úgy döntöttek, hogy a
szeptember 26-i testületi ülést követõen 17,00
órától közmeghallgatást tartanak a városháza
nagytermében, ahol szívesen látják almádi vá-
ros érdeklõdõ polgárait. 

Az Önkormányzat 2002. évi költségvetési
rendeletének módosításáról és az I. félévi gaz-
dálkodásról szóló tájékoztatóban szereplõ ren-
delet és határozat tervezetet ellenvetés nélkül
elfogadta a Testület. 

Az immár küszöbön álló helyhatósági vá-
lasztások zavartalan lebonyolítása érdekében
szükségessé vált a Helyi Választási Bizottság
tagjainak, póttagjának újraválasztása. A koráb-
bi választások során végzett eredményes tevé-
kenységükre is figyelemmel javasolták tagok-
nak: Fábián Lászlót, Szenthe Lászlónét és
Szapáry Bélát, póttagnak pedig Durst Lászót. A
Testület a javaslatot egyöntetû “igen” szavazattal
hagyta jóvá. Ezt követõen a Választási Bizott-
ság régi-új tagjai és póttagja letették esküjüket.

Az aktualitások sorát - immár sokadszor –
a Városi Kulturális Központ és Könyvtár igaz-
gatói állására kiírt pályázat elfogadása nyitot-
ta meg. Majd a VKKK mb. igazgatója által
sürgõsségi indítványként benyújtott, a Városi
Könyvtár bezárására, a könyvtári állomány
feldolgozására és a Közösségi Ház átköltözte-
tésére  vonatkozó kérelmét tárgyalta. A Testü-

let a könyvtár bezárását szeptember 2-vel en-
gedélyezte, tekintettel a költözéshez szüksé-
ges elõkészítõ munkálatokra (leltár, kartotéko-
zás, selejtezés, számítógépre vitel stb.). A Kö-
zösségi Ház átköltöztetését pedig 2002. no-
vember 15-30. között kell megoldani. 

A Humánpolitikai Bizottság javaslatára
döntöttek a Bursa Hungarica felsõoktatási ön-
kormányzati ösztöndíj pályázathoz való csat-
lakozásról.

Ezt követõen felhatalmazták dr. Szûcs Sán-
dor jegyzõt, hogy a közoktatási intézkedési
terv elõkészítése céljából kérjen árajánlatokat
egy célzott közoktatási vizsgálat lefolytatásá-
ra.  A felülvizsgálat a város iskoláit, óvodáit és
a nevelési tanácsadót érinti. 

A következõ napirendi pont: Balatonfûzfõ
terület kérelme váltott ki vitát a jelenlévõk kö-
rében. Végül Pandúr Ferenc alpolgármester
módosító javaslatát elfogadva, tárgyalásokat
kezdünk  keleti szomszédunkkal a lehetséges
területcserérõl. 

Hulladékgazdálkodási feladatokkal kap-
csolatos szerzõdésjavaslatot – amely kiegé-
szült a bizottságok véleményével – fogadott el
a Testület, ellenvetés nélkül.

4./ f. pontként szerepelt az almádi Kommu-
nális Kht. végelszámolási eljárása. A felszá-
moló-biztos visszavonta  eredeti javaslatát, a
benyújtott módosítást a képviselõk egyhangú-
lag elfogadták. 

A tárgyalásra kerülõ ügyek sorában ezt kö-
vetõen a vagyonrendelet felülvizsgálata kö-
vetkezett. Az érveket, ellenérveket felsorakoz-
tató vitában (némi személyes felhangokkal
tarkítva) végül is az eredeti változat kapta meg
a jóváhagyáshoz szükséges többséget, egy el-
utasító szavazat mellett. 

Az Erkel Ferenc utca építésével kapcsola-
tos határozati javaslatok közül a Pénzügyi Bi-
zottság tervezete látszik legkedvezõbbnek, így
a Testület egyöntetû igen határozatával hagy-
ta jóvá.

Balatonalmádi Város Önkormányzata tá-
mogatási igényt nyújt be a BFT által kiírt pá-
lyázatra a Töltés utca szennyvíz-csatornázási
munkáinak kivitelezése érdekében.

Utolsó nyilvános napirendi pontként tár-
gyalták a Vörösberényi Mûvelõdési Ház elõ-
tetõ építésével kapcsolatos kérelmét. A kivite-
lezéshez szükséges 400 ezer forint biztosítását
a képviselõk jóváhagyták.

Ezt követõen az elnöki tisztet betöltõ
Schildmayer Ferenc alpolgármester zárt ülést
rendelt el, amelyen a Városi Kulturális Köz-
pontban épülõ étterem, valamint kávézó bér-
beadása tárgyában kiírt pályázat elbírálása, az
Abbázia Kft. kérelme, valamint a sürgõsségi
indítványként tárgyalt Wesselényi stand büfé-
re bérleti megállapodás kötése napirendi pon-
tok szerepeltek. 

A nyilvános ülésrõl szóló önkormányzati
jegyzõkönyvek, valamint a zárt ülés határozat
kivonatai a Városi Könyvtárban, ill. a Polgár-
mesteri Hivatalban megtekinthetõk.

N.F.

Önkormányzati hírek FIGYELÕ
• A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésében

megszerezhetõ 40 mandátumért önálló listát állít a
Magyar Demokrata Fórum – jelentette be augusztus
15-i sajtótájékoztatóján Kuti Csaba az MDF megyei
elnöke. A párt listáját a tízezer fõnél nagyobb telepü-
léseken Hermann István pápai könyvtárigazgató ve-
zeti, míg a tízezernél kisebb lélekszámú települések
számára állított listán Kuti Csaba van az elsõ helyen.

• Az õszi helyhatósági választásokon Veszprém me-
gyében önállóan indul a Fidesz. A tízezer lakosnál
nagyobb települések, a “városok” listáján Kontrát
Károly pápai országgyûlési képviselõ szerepel az el-
sõ helyen, a “falvakén” pedig Bóka István,  alsóõrsi
polgármester, országgyûlési képviselõ.

• Az októberi önkormányzati választásokon egymás-
sal együttmûködve indulnak a kormánypártok
Veszprém megyében. A tízezer fõnél nagyobb tele-
pülések listáját Pusztai István, az MSZP megyei al-
elnöke vezeti, õt Leszkovszki Tibor, Kovács Zoltán,
Baky György és Karaszi Mihály követi. A tízezernél
kisebb lélekszámú helységek listáján Zongor Gábor
neve szerepel az elsõ helyen, majd Horváth László,
Bebesi Ferenc, Pandur Ferenc és Farkas Béla követ-
kezik.

• Egry József emlékére múzeumot avattak Bada-
csonyban augusztus 17-én. A Veszprém Megyei Mú-
zeumigazgatóság javaslatára a megyei önkormány-
zat elvállalta a 2000-ben bezárt emlékmúzeum fel-
újítását és bõvítését. A megyei és a regionális fejlesz-
tési tanácstól valamint a Széchenyi-tervtõl kapott
összegekbõl márciusban elkezdõdött a régi rossz ál-
lagú épület felújítása, és egy új modern épületszárny
építése. A beruházás mintegy 60 millió forintba ke-
rült. 

• A Balaton egyik legszebb motoros-hajója, a Jókai
speciális szállítóeszközön, szárazföldön tért vissza a
Balatonhoz augusztus 20-a alkalmából. A 36 méter
hosszú és 89 tonnás Jókait 1913-ban építették, s ak-
kor vasúton szállították a magyar tengerhez, 1980-
ban elhajóztak vele a Tiszához. A hajó, hosszú há-
nyattatás után, négy évvel ezelõtt Vanyolai Sándor
balatonfüredi hajózási vállalkozó tulajdonába került,
aki felújítatta, de többszöri kísérlet ellenére sem tud-
ta felúsztatni a Sión.

• A berényiek találkozójához hasonlóan augusztus 24-
én hetedszer rendezték meg az Apáti nevezetû tele-
pülések találkozóját, amelynek ezúttal Kisapáti adott
otthont. A találkozón a házigazdák mellett részt vett
Alsónemesapáti, Zalaapáti, Bátaapáti, Kõrös-
szegapáti, Gagyaapáti, Jászapáti, Monostorapáti és
Gencsapáti küldöttsége.

GYÁSZJELENTÉS
Városunk Honismereti Körének 

egyik alapító tagja:

Szabó Béláné (Henn Sári)
augusztus 26-án örökre itt hagyott bennünket.

Mint régi almádi lakost szinte mindenki
ismerte, tisztelte, szerette.

Hirtelen halálával ismét egy elemi iskolai
osztálytársunkat,

egyben honismereti tagunkat vesztettük el.
Nyugodjál békében.

Majbó Gábor, Honismereti Kör
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1998. októbere óta az egyéni-,
és csoportérdekek gyakorta az
összvárosi érdekek fölé kere-
kedtek, s emiatt súlyos erkölcsi és
anyagi károkat okoztunk a Vá-
rosnak. Okoztunk mi, Balaton-
almádi Önkormányzata. Az ela-
vult önkormányzati törvény nem
tette lehetõvé alkalmatlan bi-
zottsági elnökök leváltását, szak-
irányú végzettséggel nem rendel-
kezõ külsõ “szakértõk” megvé-
tózását, vagy pl. egy alpolgár-
mester visszahívását, aki egyéni
taktikai okokból szinte ellenvetés
nélkül asszisztált olyan telepü-
lésüzemelési szarvashibákhoz,
amelyeket a szomszédban esze
ágában sem volt elkövetni. Négy
év a Testület által elfogadott cik-
lusterv nélkül, haszontalan kis-
csoportos rohamozásokkal telt
el, pillanatnyi ötletek alapján. A
félidei korrekciós kísérletet elõ-
terjesztõ társaim megbuktatták.
Végeredmény: a Város fejlõdésé-
nek megtorpanása, jelentõs be-
fektetõi szándékok visszahúzódá-
sa, patthelyzetek sorozata, dön-
tések vég nélküli halogatása.
Mindezért 14-en vagyunk felelõ-
sek. Ebbõl a felelõsségbõl 1/14-
ed rész az enyém, amit vállalok.
Negyedszerre nem indulok a
választáson. Annak ellenére
nem, hogy a kérés nélkül nekem
átadott, illetve nekem szánt ko-
pogtató cédulák mennyisége
alapján nyilvánvaló, hogy a vá-
lasztók többségének ma is bírom
a bizalmát. E gesztusok – melye-
ket köszönök szépen – kárpótol-
nak minden gyalázkodásért. Még
az a szerencse, hogy a jelenlegi
önkormányzat nem 1994-ben,
hanem csak 1998-ban lépett hi-
vatalba. Különben nem lett volna
itt se víz, se gáz, se csatorna, se
berényi iskola. Balatonalmádi-
nak 2002-ben gyökeresen meg-
újított önkormányzatra van szük-
sége.

Balatonalmádi – Öreghegy,
2002. szeptember 1.

Néhány sor
a 142. hónapról
a Városházán
2002. augusztus

Dr. Kerényi László
polgármester

… címmel a múlt hónapban e hasábokon írás jelent meg, amely
ellenem, és érintõlegesen Balogh Csaba képviselõ úr ellen irá-
nyult. Balogh Csaba az elmúlt négy évben önkormányzati szo-
ciális, közbiztonsági és mûszaki problémák tucatjait oldotta
meg szívós munkával. Õt a tettei, nem a szavai minõsítik. Pél-
dát vehet róla bárki. Az írás különben nem érdemel választ tõ-
lem, aki elolvasta, már véleményt alkothatott róla. Válasz he-
lyett a rendelkezésemre bocsátott helyen részleteket közlök az
augusztus 20-i beszédembõl. Többen kérték ugyanis, hogy sze-
retnék nyomtatásban viszontlátni.  KLpm

Ünnepi beszéd 2002. augusztus 20-án
“Szûkebb hazánknak, a Kelet – Balatoni kistérségnek, ben-

ne Szentkirályszabadjának, Királyszentistvánnak, Vörösbe-
rénynek, Sólynak, és legújabban Almádinak is, különös érintett-
sége van augusztus 20-án, Szent István ünnepén. Szinte minde-
nütt államalapító nagy királyunk nyomaira lelünk. Sokat mon-
dóak már a falunevek is: Szentkirályszabadja, ami önmagában
jelezhetné Szent Lászlót is, Királyszentistván azonban már köz-
vetlen bizonyíték.

Bizonyíték a vörösberényi 48 füst és 6 halász is, amelyeket,
illetve akiket Szent István ajándékozott a veszprém-völgyi apá-
cáknak. 

Nem lehet véletlen az a legenda sem, amely a Szabadi és
Berény közötti Vár-hegy elnevezéséhez kapcsolódik, miszerint
ott várta a csatára István Koppányt. …a legközelebbi kerek év-
fordulóra megépíthetnénk Szentkirályszabadjával közösen a
Vár-hegyen a Szent István kilátót. Olyant, mint amilyen Pan-
nonhalmán van a Millecentenárium óta.

Annál is inkább jogos lenne e kilátó megépítése, mert tavaly
Almádi, ha csak a legkisebbként és legszerényebbként is, a ki-
rályi városok sorába emelkedett azáltal, hogy itt van tõlünk kar-
nyújtásnyira a kápolnában a Szent Jobb egy kicsinyke darabja,
a Szent Jobb fragmentuma. 

15 évvel ezelõtt néhai Szenthágotai professzor úr vezetésé-
vel kormeghatározást végeztek a Szent Jobbon, s eközben le-
vált a kicsinyke darab. Szabó Géza kanonok úr, a Bazilika plé-
bánosa megõrizte, … 2001-ben pedig, a Millennium alkalmá-
ból elhozta nekünk díszes foglalatban, és nekünk ajándékozta
örökre. 

Örökre, vagy ahogyan ezt a szót maga István király írta kö-
rül a Vörösberényrõl is rendelkezõ adománylevélben: “amíg
csak ég és föld áll.” 

Így lett Almádi királyi város, így lettünk mi képletesen szól-
va Szent István házanépe, s ezért emlékezünk rá, remélem, mos-
tantól kezdve minden augusztus 20-án éppen itt, a templomkert-
ben. 

Emlékezzünk hát a 975 táján, Esztergomban még pogánynak
született gyermek Vajkra, akit édesapja, Géza fejedelem tuda-
tosan a keresztény Magyarország megteremtésére nevelt. Vaj-
kot 10 és 15 éves kora között keresztelte Istvánra Szent Adal-
bert püspök. … Mély hit költözött a fiatal István lelkébe …
Szorgalmasan tanult, akkor már tökéletesen bírta a latin nyel-
vet, s megannyi szükséges ismeretet szerzett. Tanítói szerint kü-
lönösen kitûnt a grammatikában, ám a hadi tudományokban
úgyszintén.

Aztán emlékezzünk a 21 éves István hercegre, amint 996-ban
feleségül veszi Bajor Gizellát Veszprémben. Már csak ez az elõ-
kelõ és keresztény házasság kellett ahhoz, hogy István a külde-
tésének teljesítésére egészen alkalmatos legyen.

Aztán emlékezzünk a 22 éves István fejedelemre, amint 997-
ben édesapja hirtelen halála után – azonnal, és minden készség
birtokában – az örökébe lép, és kõkeményen leveri a pogánylá-
zadásokat.  

Emlékezzünk István királlyá koronázására 1000 karácso-
nyán. Királyként akkoriban páratlanul hosszú ideig uralkodott,
38 évig. Elõbb az egyházi szervezeteket teremtette meg, 2 ér-
sekséget, 10 püspökséget, monostorok és iskolák sorát alapítot-
ta, majd az államszervezetet alkotta meg 45 vármegye formájá-
ban, írt kettõ törvénykönyvet, az egyiket 1001, a másikat 1035
körül, s megírta fiának, Imre hercegnek címzett Intelmeit,
amely szinte líraian szól a keresztény hitrõl, az egyházról, a ka-
tonák szeretetérõl, a jogi rend fontosságáról, az idegenek befo-
gadásáról, az öregek tanácsainak megfogadásáról, az alázatos-
ságról, a kegyességrõl, a mértéktartásról, a tisztességtudásról.
Alighanem István király volt az elsõ magyar ember, aki irodal-
mi értékû mûvet alkotott. Ma is nagyon aktuális olvasmány. Kö-
telességünk, hogy gyermekeink és unokáink kezébe adjuk.

Aztán emlékezzünk az öreg és beteg István királyra, amint fia
elvesztése után “alig-alig nyitotta ajkait mosolyra”, ahogyan
Hartvik püspök írta, országát és népét féltve az utódlási harcoktól.

Végül emlékezzünk István király felmagasztalására és szent-
té avatására László uralkodása alatt, 1083-ban. Ennek során fel-
nyitották István király sírját, és akkor indult el kalandos útjára
a Szent Jobb, melynek a kicsinyke darabja 918 év elmúltával
érkezett meg hozzánk, Balatonalmádiba, tavaly, hogy emlékez-
tessen minket államalapító nagy királyunkra, dicsõ tetteire, er-
kölcsi tanításaira “amíg csak ég és föld áll.” 

Úgy legyen”

Mielõtt megöregednék …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.

AVörösberényi Polgári Kör vezetõsége felkérte Brenner
Kálmánné és Lõrincz Attila önkormányzati képviselõket,
hogy tájékoztassák a civil szervezeteket képviselõi munká-
jukról.

A képviselõk 2002. augusztus 15-én megtartottak beszá-
molójukat.

Lõrincz Attila képviselõ ismertette a 2002. évi rész-költ-
ségvetést, ami fedezi az iskolák, óvodák, orvosi rendelõk la-
boratórium költségeit, valamint az utak, hidak felújítási
költségeit, a közvilágítást, stb.

Ismertette a bevételeket, melyek különbözõ adókból te-
võdnek össze. Ezek a bevételek fedezik a beruházási és a
felújítási munkákat. „A pályázatokon nyert összegeket a pá-
lyázaton megjelölt munkákra fordítjuk. Egyik legnagyobb
gondunk most a hulladék lerakó megoldása (ami 175 tele-
pülést érint). További feladatunk a Vörösberényi Mûvelõ-
dési Házzal kapcsolatos munkákhoz és a játszótér kialakí-
tásához szükséges pénz elõteremtése. Nem tisztázott még az
almádi sportpálya helyzete sem és még sok egyéb feladat
van, amit képviselõ társaimmal, Polgármesterünkkel az élen
szeretnénk megoldani.”

Brenner Kálmánné beszámolójában visszaemlékezik 15
évi munkájára. 1987-ben mint tanácstag került be az akko-
ri testületbe és a Pénzügyi Ellenõrzési Bizottság elnöki tiszt-
ségét töltötte be, majd a képviselõ testületben mind a három
ciklusban ebben a beosztásban dolgozott. Õ már 1987-ben
egy vörösberényi modern új iskoláról álmodott. Az álma va-
lóra vált. A munkák mozgatója a Testületnél és minden te-
rületen az iskolaépítésnek, utak, csatornázás és sok egyéb
munkáknál dr. Kerényi László polgármesterünk volt. “Klá-
rika” folyamatosan végezte az intézmények belsõ ellenõr-
zését. „Az iskola alapkõ letétele a tervezett idõre sikerült.
1997-ben megépült az iskola I. üteme + a tornaterem. Az
1998-as választás után célunk az iskola befejezése, a folya-
matban lévõ csatornázások befejezésére való odafigyelés,
és amennyiben lehetséges az utak helyreállítása, az 1995-
ben elfogadott felújítási terv szerint. 1999-ben a belsõ ellen-
õrzések, az intézményi átvilágítások sok munkával jártak. A
pénzszerzési lehetõség egyre kevesebb volt. Az iskolaépí-
téshez megkaptuk az egyházi kárpótlást, levelet a Soros Ala-
pítvány további támogatásáról. Elkezdõdött a II. ütem. Át-
adása 2001. augusztus 20-án megtörtént. 2002. évben közös
egyeztetéssel a Polgári Körrel benyújtásra kerültek a pályá-
zatok a vörösberényi játszótér és díszkút megépítéséért.
Tervbe van az Erõd templomtól a Kisberényi útig történõ
járda építése. Folyamatban van a Séd-patak mederrendezé-
se, mellette a csatorna építése.”

2002-ben új választás elõtt állunk. “Klárika” tisztelettel
leköszönt és választóit arra kéri, hogy tartsák meg emléke-
zetükben sok-sok tisztelettel és szeretettel képviselõi pályá-
ja befejezése alkalmából.

Végül ezúton mondott köszönetet mindazoknak, akik 15
éven keresztül támogatták munkáját.

Durst László

Képviselõk beszámolója
Vörösberényben



2002 - SZEPTEMBER ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 5

Rendõrségi hírekRendõrségi hírek

Az idei év nyári szezonjának
utolsó napjait éljük a cikkírás
idõpontjában. Ez alkalmat adhat
arra is, hogy az eddig eltelt idõ-
szakot értékeljük, másfelõl pe-
dig az elõttünk álló néhány hét
rendõri jellegû problémáira is
“rákészülhetünk”. Alapos, min-
den részletre kiterjedõ értékelést
adni még korai, hiszen az arra
hivatottak még nem tették meg
ezt, így most e helyütt engedjék
meg, hogy néhány jellemzõrõl
szóljak csupán. Mint az Önök
elõtt is ismert, az idei évben jó-
val kevesebb megerõsítõ erõt
kaptunk. Lényegében tehát csak
a saját erõnkre, illetve a Megyei
Rendõr-fõkapitányság segítsé-
gére támaszkodhattunk. A Rend-
õrtiszti Fõiskoláról érkezett
hallgatók elsõsorban tanulni jöt-
tek, de a fentiek miatt kénytele-
nek voltunk õket is “élesben” al-
kalmazni, azaz munkájuk sem-
miben sem különbözött a kapi-
tányság állományához tartozó-
kétól. Ahhoz, hogy megfelelõ
létszámú rendõrt tudjunk a terü-
letre biztosítani, komoly plusz
terheket kellett állományunknak
vállalni. A korábbi évek tapasz-
talatai alapján nagyon fontosnak
ítéltük meg, hogy elsõsorban a
strandok környékén, az autópar-
kolókban, illetve a város forgal-
masabb részein legyünk szinte
folyamatosan jelen, lehetõséget
adva ezzel arra is, hogy akinek
gondja, problémája volt, hely-
ben is fordulhatott a rendõrök-
höz. Nagy elismerést váltott ki a
kerékpáros szolgálat, de ezen
túlmenõen gyakorlati eredmé-
nyeket is hozott ez a fajta közte-
rületi megjelenés. Több csopor-
tot sikerült felderíteni, akik
strandi lopások sorozatát követ-
ték el, s az eljárás során az is be-
bizonyosodott, hogy lényegében
megélhetési forrásnak tekintet-
ték a bûnözést. Sajnos huzamo-
sabb idõre nem sikerült õket rács
mögé juttatni, aminek aztán az
lett a következménye, hogy a dé-
li parton is több esetben ismét le-
buktak. Komoly, közel 20 %-os
csökkenést könyvelhetünk el a
város területén az ismertté vált
bûncselekmények számában,
aminek az egyik okát a fent leír-
takban látom. A másik ok lehet
az is, hogy ugyancsak a szezon
közepe táján sikerült lefülelni
egy betörõ csapatot, akik szintén
ezt az idõszakot használták fel
arra, hogy betöréses lopásokat
kövessenek el szinte az egész

Balaton-part területén. Õket
azonban már sikerrel “vontuk ki
a forgalomból”, hiszen a bíróság
a rendelkezésünkre álló bizonyí-
tékok alapján õrizetbe vette
õket, s így az eljárást sokkal egy-
szerûbbé és ezzel együtt hatéko-
nyabbá is tették. Az erõszakos,
garázda jellegû bûncselekmé-
nyek szinte teljesen eltûntek,
azonban sajnos történt egy fegy-
veres rablás a helyi MOL kút sé-
relmére. Bár a vizsgálat még na-
gyon a kezdetén van, így tehát
magánál a ténynél több részletet
nem írhatok most le Önöknek.
Meg kell állapítani mégis, hogy
évek óta nem történt ilyen súlyos
bûncselekmény városunkban.
Több okról is írtam a bûncselek-
ményszámok pozitív irányú ala-
kulása kapcsán, mégis egy to-
vábbi okot ki kell emelnem,
amely számunkra a legfonto-
sabb. A helyi Polgárõr Egyesület
aktivitása meghatározó volt eb-
ben a tekintetben. A hozzánk lá-
togató vendégek, turisták is jól-
esõ érzéssel tapasztalták polgár-
õreink jelenlétét, s errõl számos
alkalommal is tájékoztattak ben-
nünket. A Megyei Polgárõr Napon
elhatározottak értelmében a
“normál” szolgálaton felül, to-
vábbi akciók megtartását is vál-
lalták, nagymértékben hozzájá-
rultak ezzel a kedvezõ kép kiala-
kításához. 

Engedjenek meg most egy ki-
térõ gondolatsort. E lap hasábja-
in rendszeresen beszámolok
Önöknek a közbiztonság helyze-
tének alakulásáról, számokat,
adatokat írunk le anélkül azon-
ban, hogy a cikkek hatásáról va-
lamilyen információval is ren-
delkeznénk. Jó lenne tudni, hogy
ezek az általában száraz adatso-
rok Önök számára is ugyanazt
jelentik-e, mint nekünk, akik
ezért dolgozunk. Jó lenne visz-
szajelzést kapni arról, hogy mi
az, amit Önök szeretnének ol-
vasni a rendõrségrõl, a közbiz-
tonságról szóló cikkekben. Elsõ-
sorban természetesen a váro-

Tájékoztatom a lakosságot, hogy augusztus hónapban is folyamatosan te-
vékenykedtek a polgárõrség tagjai. Több alkalommal jelezték az illetékesek
felé a helyi közvilágítás teljes, illetve részleges hiányát. Betörést vagy arra uta-
ló nyomokat nem találtunk. Jól bevált a rendõrségtõl kapott LADA-NIVA te-
repjáró autó. E hónapban 190 órát voltak járõrszolgálatban polgárõreink. A
nyár vége felé járunk, elmondhatjuk, hogy a polgárõrség vállalt feladatát el-
végezte, közremûködött a közbiztonság fenntartásában, és a rendezvények
biztosításában. Továbbra is kérünk mindenkit, személyes tárgyaikra fokozot-
tan vigyázzanak. Egyesületünk már készül az õszi és téli feladatok végzésére,
ezért a vezetõség erre egy külön programot készít.

Mivel a polgárõrség adományokból tartja fenn magát, így kérem a he-
lyi és nyaraló tulajdonosokat, vállalkozókat lehetõségük szerint támogas-
sák a polgárõrséget. Számla szám:

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 ingye-
nes 107 számon.

Köszönjük a lakosság segítségét, mert e nélkül munkánk nem érné el célját.

Polgárõr hírek

sunkban történtekre gondolok,
de szerepelhetnének esetleg a
kapitányságunk életében jellem-
zõ események is. Kérem tehát
Önöket Tisztelt Újságolvasók,
segítsenek abban, hogy változ-
tathassunk a hosszú évek óta
megszokott formákon, és töltsük
meg olyan tartalommal e cikke-
ket, amely a többség egyetérté-
sével találkozhat.

Végezetül nem maradhat el a
közlekedéssel kapcsolatos né-
hány információ, hiszen az el-
múlt idõszak legtöbb problémáját
éppen ez a terület okozta. Sok-
szor, sok helyütt leírtam már,
hogy egyre több balesettel talál-
kozunk, szerencsére egyenlõre az
anyagi következményekkel járó
“koccanásos” balesetek jelentet-
ték eddig a legfõbb gondot. Ezen
a területen tovább tart az intenzív
emelkedés, a város területén az

elmúlt idõszakban 16 ilyen ese-
ményt regisztráltunk. Továbbra is
jellemzõ az agresszív, durva, a
szabályokkal és a többi közleke-
dõ érdekeit semmibe vevõ közle-
kedési magatartás. Növekszik az
érthetetlen és minden logikai tör-
vénynek ellentmondó balesetek
bekövetkezése is. Ilyen például
az elmúlt hónap szomorú szenzá-
ciója, az egyik vasúti keresztezõ-
désben bekövetkezett halálos
baleset is. Ide kapcsolódó meg-
jegyzésem, hogy komoly rendõri
erõfeszítéseket igényelt a baleset
helyszínének biztosítása, a 71-es
fõút folyamatos forgalmának
fenntartása. Ezt tette szinte lehe-
tetlenné az a hatalmas tömeg, a
bámészkodók, a jól értesültek ha-
da, akik ellepték a helyszínt. Ez
egyébként is jellemzõ állampol-
gári magatartás. 

Korábban jeleztem Önöknek,
hogy növelni fogjuk a közleke-
dési célú akciók számát, ennek
ellenére mégis volt olyan éjsza-
ka, hogy 14 jármûvezetõ bizo-
nyult ittasnak. Ezek után sajnos
már nem csodálkozhatunk a bal-
eseti számok ilyen kedvezõtlen
alakulásán. 

Balatonalmádi, 2002. augusz-
tus 21.

Grúber Sándor r.alezr.
rendõrkapitány

Felhívás
Az idõsek és betegek részére a balatonalmádi temetõbe való kijutás

megkönnyítése miatt, a Közösségi Ház üzemelésében lévõ kisbusz járat
indítását kérik az érintettek. Kérem, hogy az igények felmérése
érdekében a Közösségi Ház vezetõjét írásban, telefonon vagy személye-
sen szíveskedjenek felkeresni. A tervek szerint a járat minden hónap 2.
hetének keddi napján 14.00 – 16.00 óra között igény szerint, a város
területén havi egy alkalommal járna. Az elsõ járat indítása 2002. október
második hetének keddi napja. 

Közösségi Ház Balatonalmádi, Baross G.u.22., Tel.: 88/438-011
Balogh Csaba

képviselõ
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VÁLASZTÁSI  KÖZLEMÉNY
II. rész

Tisztelt Választópolgár!

A helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek, valamint a
helyi kisebbségi önkormányzatok
tagjainak 2002. október 20. napjára
kitûzött általános választásával kap-
csolatos tudnivalókról az Új Almádi
Újság augusztusi számában közle-
ményt adott ki a Helyi Választási
Iroda. 

A II. részben a szeptember hónap-
hoz kötõdõ helyi információkat
tesszük közzé. 

1. A Helyi Választási Bizottság

A jogszabályoknak megfelelõen a
Képviselõ-testület a Helyi Választá-
si Iroda vezetõjének indítványára
megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagját: 

A Helyi Választási Bizottság
tagjai: 

- Fábián László 
- Szapáry Béla
- Szenthe Lászlóné
póttagja: Durst László

A Helyi Választási Bizottság az
esküt követõ alakuló ülésén a HVB
elnökének Fábián Lászlót választot-
ta, helyettese: Szapáry Béla. 

A Helyi Választási Bizottság és a
szavazatszámláló bizottságok dele-
gált tagjait a választókerületben je-
löltet állító jelölõ szervezet ill. füg-
getlen jelölt - legkésõbb 2002. ok-
tóber 4-én 16.00 óráig - jelentheti
be a Választási Bizottság elnöké-
nek.

A Választási Bizottság a mûkö-
désének tartama alatt hatóságnak, a
tagja pedig hivatalos személynek
minõsül. 

2. Helyi kisebbségi önkor-
mányzati választás kitûzése

A Helyi Választási Bizottság ki-
tûzte a helyi lengyel kisebbségi
önkormányzati választást 2002.
október 20-ra, mert azt  magát a
lengyel kisebbséghez tartózónak
valló 5 almádi választópolgár jog-
szerûen kezdeményezte. 

Október 20-án a helyi lengyel ki-
sebbségi önkormányzat megválasz-
tásában minden almádi válasz-
tópolgár részt vehet.

(A megválasztott kisebbségi kép-

viselõ tagja lesz a helyi kisebbségi
önkormányzatnak, de nem lesz tag-
ja a települési képviselõ-testületnek
(csak akkor lesz települési képvise-
lõ is,  ha a kislistán is megválasztot-
ták).   Egy kisebbség az adott tele-
pülésen csak egy helyi kisebbségi
önkormányzatot hozhat létre. A vá-
lasztást akkor lehet megtartani, ha
legalább 5 kisebbségi önkormány-
zati jelölt lesz. Jelöltet ajánlani az
erre a célra szolgáló ajánlószelvé-
nyen lehet a jelölés általános szabá-
lyai szerint azzal, hogy az ajánló-
szelvényen fel kell tûntetni a ki-
sebbség megnevezését.) 

3. A helyi önkormányzati kép-
viselõk, a polgármester, a helyi

kisebbségi önkormányzat tagjai-
nak jelölése, bejelentése

Jelöltet ajánlhat az a választópol-
gár, akinek lakóhelye a választóke-
rületben van az ajánlószelvény (me-
lyet a választópolgárok postai úton
augusztus 23-ig megkaptak) kitölté-
sével, és az ajánlottnak (vagy jelölõ
szervezetének) történõ átadásával.
A választópolgár jelölési fajtánként
(önkormányzati képviselõ, polgár-
mester, kisebbségi önkormányzati
képviselõ, ill. megyei közgyûlési
lista) csak egy jelöltet (ill. a megyei
közgyûlés esetén egy listát) ajánl-
hat. 

Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá
tekintettel másnak elõnyt adni vagy
ígérni, valamint az ajánlásért elõnyt
kérni, illetõleg elõnyt vagy annak
ígéretét elfogadni tilos. 

Nem gyûjthetõ ajánlószelvény
- munkahelyen munkaidõben

vagy munkaviszonyból, illetõ-
leg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettség teljesí-
tése közben, 

- fegyveres erõknél és a rendvé-
delmi szerveknél szolgálati vi-
szonyban lévõ személytõl a
szolgálati helyen vagy szolgála-
ti feladat teljesítése közben, 

- tömegközlekedési eszközön, 
- állami és helyi önkormányzati

szervek hivatalos helyiségében.
Az ajánlószelvény minden rova-

tát értelemszerûen ki kell tölteni és
saját kezûleg alá kell írni. 

Ha a jelöltet ajánló szervezet in-
dította, a szervezet nevét is fel kell
tûntetni (Elõzõleg - ha a szervezet
jelöltet kíván állítani - a bírósági be-
jegyzése hiteles másolatával ill. a

P1 jelû nyomtatvánnyal az illetékes
választási bizottságnál a szervezetet
be kell jelenteni. Az almádi Válasz-
tási Bizottság a helyi, csak Almádi-
ban jelöltet állító szervezeteket ve-
szi nyilvántartásba. Közös jelöltet
állítani csak olyan ajánlószelvények
alapján lehet, amelyeken az adott
közös jelöltet állító valamennyi /vá-
lasztási nyilvántartásba vett / jelölõ
szervezet neve fel van tûntetve.)

Érvénytelen az az ajánlás, ame-
lyet:

- nem a hivatalos ajánlószelvé-
nyen adtak le, 

- nem a jogszabálynak megfelelõ-
en töltöttek ki (a kitöltés szabá-
lyait az ajánlószelvény hátolda-
la tartalmazza)

- az ajánlási szabályok megsérté-
sével gyûjtöttek, 

Érvénytelen továbbá annak az
ajánlása, aki:

- ugyanazt a jelöltet többször
ajánlotta, (valamennyi ajánlása
érvénytelen)

- több jelöltet is ajánlott, (vala-
mennyi ajánlása érvénytelen)

Jelöltet legkésõbb 2002. szep-
tember 27-én 16.00 óráig - az aján-
lószelvények Helyi Választási Bi-
zottságnak történõ átadásával és az 

- E1 (egyéni képviselõ bejelenté-
se) jelû

- E2 (polgármester bejelentése)
jelû

- E3 (kisebbségi önkormányzati
képviselõjelölt bejelentése) jelû
adatlap kitöltésével -

lehet  bejelenteni.

Jelölt - a Választási Iroda számí-
tógépes ajánlás-ellenõrzése után, a
Választási Bizottság nyilvántartás-
ba vételrõl szóló határozata alapján
- az lesz, aki

• a jelöltállításhoz szükséges szá-
mú, érvényes ajánlással rendelke-
zik:

Balatonalmádiban:
- polgármester jelöléséhez szük-

séges ajánlások száma: 212
- képviselõ jelöléséhez szükséges

ajánlások száma: 71
- lengyel kisebbségi önkor-

mányzati képviselõ jelöléséhez
szükséges ajánlások száma:  5 

• nyilatkozik arról, hogy
- választójoga van, 
- a jelölést elfogadja, 
- nincs olyan tisztsége, amely ösz-

szeférhetetlen a képviselõi vagy
polgármesteri megbízatással, illetõ-

leg megválasztása esetén arról le-
mond. 

A választási kampány során váro-
sunk közterületein plakátot  elhe-
lyezni csak a vonatkozó helyi ön-
kormányzati rendeletben foglaltak-
nak megfelelõen lehet. A plakátot
az, aki elhelyezte, vagy akinek érde-
kében elhelyezték, a szavazást kö-
vetõ 30 napon belül köteles eltávo-
lítani. Kérjük, hogy a plakátozni
szándékozók a helyi rendelet betar-
tása érdekében elõzetesen egyez-
tessenek a közterület-felügyelõkkel
(Polgármesteri Hivatal, Város-
gondnoksági Osztály, II. em. 43-as
szoba, tel: 88/430-344)

A választásokkal kapcsolatos
részletes tájékoztatást a Helyi Vá-
lasztási Bizottság, a Helyi Választá-
si Iroda ill. a Választási Informáci-
ós Szolgálat ad (Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.) hivatali mun-
kaidõben

Dr. Szûcs Sándor HVI vezetõ (I.
em. 23-as szoba)  Telefon: 88/438-
012

Kovács Piroska Rózsa HVI vez.
h. (I. em. 36-os szoba)  Telefon:
88/430-254

- általános választási tudnivalók, 
- ajánlószelvény gyûjtése, a je-

löltállítás szabályai, 
- jelölés bejelentése
- választási szervekbe történõ

személyi delegálás
- jogorvoslat

Bozzayné Koszteczky Zsu-
zsanna HVI tag (Fsz. 8-as szoba)
Telefon: 88/431-851

Dobosné Kárpáti Emõke HIV
tag (Fsz. 12/A szoba) Telefon:
88/438-444 /22 

- választói névjegyzék vezetése,
törlés, felvétel,

- választási értesítõ, ajánlószel-
vény kézbesítésének elmaradá-
sa

- igazolás kérése,
- adatszolgáltatás
- lakcímnyilvántartás

(Folytatás az Új Almádi Újság
októberi számában!)

Helyi Választási Iroda
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A Helyi Választási
Bizottság felhívása

A Helyi Választási Bizottság felhívja a választópolgárokat, jelöl-
teket, helyi pártokat, társadalmi, és civil szervezeteket, hogy a
választási kampány során a választójogi törvényekben foglal-
takat tartsák be, és törekedjenek a választás tisztaságára,
tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, amely mások
személyiségi jogait sérti. 

Helyi Választási Bizottság

H I R D E T M É N Y

Balatonalmádi Város
Helyi Választási Bizottsága

2002. október 20. napjára (vasárnapra)
helyi kisebbségi önkormányzati választást  tûz ki.

A kisebbségi önkormányzati választásra a Magyar Köztársaság
Elnöke által 2002. október 20-ára kitûzött helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választásával egyidejûleg,
annak keretein belül kerül sor.

Részletes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatal Választási Irodájához
lehet fordulni. 

Helyi Választási Bizottság
Balatonalmádi 

Felhívjuk mindazon polgármester- és képviselõjelöltek
figyelmét, akiknek jelölését a Helyi Választási Bizottság
elfogadta és nyilvántartásba vette, hogy októberi szá-
munkban lehetõséget kapnak rövid bemutatkozásra.

Mivel mindenkinek egyenlõ feltételeket biztosítunk – és
az újság terjedelme is véges –, a következõ anyagot fogad-
juk el: polgármesterjelöltek – A4-es gépelt oldal 12-es be-
tûnagysággal, 2-es sortávolsággal + 1 fekete-fehér igazol-
ványkép,

képviselõjelöltek – A4-es ½ gépelt oldal 12-es betûnagy-
sággal, 2-es sortávolsággal + 1 fekete-fehér igazolvány-
kép.

A terjedelmi korlátokat minden esetben – akár mondat-
végi 3 ponttal is – betartjuk.

Leadási határidõ: 2002. szeptember 30.
Helye: Új Almádi Újság Szerkesztõsége, Városháza Szé-

chenyi sétány 1.

SZERKESZTÕSÉGI
KÖZLEMÉNY

Lengyel-magyar
barátság

Tisztelt Almádi Választópolgárok!
Sokan vannak városunkban, akik  különbözõ magánbeszélgetésekbõl, töb-

ben pedig, akik ebbõl az újságból tudták meg, hogy itt  - a választások törté-
netében elõször! - lengyel kisebbségi önkormányzat kíván megalakulni.

Mivel sem nagy létszámú etnikumi csoport, sem olyan számottevõ tömegû
nemzetiség nincs képviselve Balatonalmádiban, ami ezt már az elsõ pillanat-
ban egyértelmûvé tenné, szükségesnek látjuk ennek magyarázatát adni.

Lengyel nemzetiségû - sõt állampolgárságú! - emberek már legalább a há-
ború  óta folyamatosan élünk itt, egyre gyarapodó számban. Szinte mindenki
jól ismer bennünket, barátaivá fogadtak, úgy érezzük, szeretnek,  áruinkat,
szolgáltatásainkat rendszeresen igénybe veszik vagy vásárolják.

Városunk polgárai közé olvadtunk,  egyedül a  több-kevesebb akcentusunk
árulhatja el, hogy nem született õslakosok vagyunk, hanem akik családot itt
alapítottunk, gyerekeinket itt neveljük, a kenyerünket itt keressük meg,  a tör-
ténelmi „lengyel-magyar barátságot“ személyes tevékenységünkkel is széle-
sítve.

Hagyományaink megõrzése, továbbadása, a magyarral lelkileg rokon, de
attól mégis eltérõ kultúránk bemutatása vezetett bennünket a Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat megalakítására - az Önök segítségével, tisztelt Vá-
lasztópolgárok.

Mit akarunk? Miért kell nekünk – lengyel és nem lengyel almádiaknak - ez
az egész? 

Az önkormányzatiság csak egy  szervezeti keret, mely arra ad lehetõséget,
hogy egy kicsit  idehozhassuk a városba az irodalmunkat,  zenénket, táncain-
kat; netán kiállításokat, mûsorokat szervezzünk mindannyiunk szórakozására
vagy épülésére.

Ekkora létszám mellet természetesen irreális vágy lenne saját iskolai osz-
tály vagy óvodai csoport mûködtetése, mint ahogy pl. a bakonyi falvakban ez
már régóta  elfogadott dolog, de egy polcnyi könyvtárra, újságok elõfizetésé-
re, hagyományápoló kirándulásokra, képzõmûvészeti kiállítások és  fellépé-
sek szervezésére mégiscsak  van igény és energia.

Újabb nyûgöket kell vennünk a nyakunkba? - kérdezhetik sokan, joggal, hi-
szen mindez pénzbe és választási procedúrába kerül. Nos, nyûgökrõl nincs
szó, kötelezettségekrõl pedig még kevésbé.

Ez az önkormányzat a  fenntartásához és mûködéséhez szükséges pénzügyi
eszközöket az állam által garantált illetménybõl, pályázati pénzekbõl  és
esetleges adományokból kívánja biztosítani, a város nem „tartja el“ sem ma-
gát a szervezetet, sem a rendezvényeit.

Státusából adódóan teljesen független a tevékenysége a helyi önkormány-
zati testületétõl, célja, jogköre és mozgástere attól elüt, hiszen sem a helyi po-
litika irányításában, sem a gazdasági döntésekben nem vesz - nem vehet- részt. 

Amit a Kisebbségi Önkormányzat tenni kíván, az a fenti felsorolásból ki-
derül. Ha  ezek a célok, ez a sajátos kulturális többlet Önöknek, Tisztelt Al-
mádi Választópolgárok szimpatikus és támogatásukra méltó, úgy  kérjük, jöj-
jenek el szavazni október 20-án, és a képviselõ jelöltek ( 5 fõ) közül valame-
lyiknek - vagy  mindegyiknek - szavazzanak bizalmat, hogy a szervezet meg-
alakulhasson, a konkrét munka elkezdõdhessen.

Amit tudni kell a szavazatok leadásakor: a helyi és a kisebbségi önkor-
mányzat nem konkurense egymásnak, 

nem „vagy-vagy“ alapon választhatók tagjai, hanem  mindkét lista  jelölt-
jeire  l e h e t  szavazni,  senki sem 

„visz el más elõl“ szavazatot. Avoksolás akkor érvényes, ha mind az 5 vagy
akár csak 1 jelöltet támogatunk vele.

VÁLJUNK   SZERETETT VÁROSUNK  HASZNÁRA,  AKNÁZZUNK
KI  EGY KÍNÁLKOZÓ  ESÉLYT KULTURÁLIS   ÉLETÜNK   SZÉLESÍ-
TÉSÉRE …

Balatonalmádi lengyel kisebbséghez tartozó polgárai
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Berényinek lenni Berényen kívül, Berényben
Kitûnõ hangulatban indultunk útnak

egy kellemes, napos nyári reggelen a
Berényiek 7. Országos Találkozójára.
Az idén Iharosberény adott otthont az
immár elmaradhatatlan, minden évben
megrendezett összejövetelnek. 30 fõs
kis “küldöttségünket” – a Berény nevû
helységek között egyre értékesebbé,
fontosabbá váló kapcsolattartás “alapí-
tó atyjai” – Mester Ferenc és Dér And-
rás vezették. 1995 tavaszán az õ fejük-
bõl pattant ki az ötlet, hogy a honfog-
lalás 1100. évfordulója alkalmából, ha-
gyományteremtõ szándékkal Almádi
õsi településrészén, Vörösberényben
összehívják az ország összes Berényét.
1996 májusában létre is jött az elsõ ta-
lálkozó, és azóta évrõl-évre nagy gon-
dossággal rendezik a Berények a soron
következõ találkákat.

Ahét év alatt megismerték, megsze-
rették, baráti szeretettel üdvözlik, lát-
ják vendégül egymást a települések, és
boldog izgalommal várják a viszontlá-
tást. A közös gondok, problémák meg-
beszélése, egymás életének megisme-
rése mellett tartós barátságok szövõd-
nek. Minden csoportnak van egy 4 fõs
delegációja, akik biztosítják a folya-
matos kapcsolattartást. A helységek
polgármestereinek is szívügyük a talál-
kozó, a 13 azonos utónevû településbõl
idén 11 jött el. A“kis Berények” a nagy
távolságok ellenére eljönnek, hogy ta-
lálkozhassanak a “nagy Berényekkel”,
a “nagyok” pedig erejükkel támogat-
ják a kisebbeket. Fölmerült egy közös
érdekszövetség létrejöttének lehe-
tõsége is.

Horváth József, a Vörösberényi
Kertbarátkör elnöke igyekszik minden
találkozón részt venni. Kíváncsiságból
ment el az elsõre, de – mint mondja –
rögtön megfogta a hangulat. A kedves,
a megrendezés ellenére spontánnak tû-
nõ események légköre, ami összeko-
vácsolja a csapatot, s az a már-már ro-
koni szeretet, ami a pár évestõl a 90

évesig minden berényibõl sugárzik. Fõ
szervezõnk, Mester Ferenc szerint itt
nem annyira a színpompa a fontos,
mint inkább maga a barátság, a kapcso-
lattartás. Persze a pompára sem lehet
panasz, minden Berény a lehetõ leg-
jobbat hozza ki magából ilyenkor, a há-
zigazdák meg szinte erõn felül teljesí-
tenek, hogy vendégeik jól érezhessék
magukat. Helyi idegenvezetõink az
iharosberényi közjegyzõ, az iskola
igazgatója, tanárai, tanítói voltak. A
vörösberényi csoport kalauza, Novák
Tamás a község nevezetességeinek be-
mutatása után elmondja, hogy a talál-
kozó szervezését, a programok össze-
állítását már tavasszal elkezdték. Na-
gyon sok munka van a háttérben, de
látván a hangulatot, ez mindent megér.
Kameramanunk, Dér Andris videóján
vesz is minden eseményt, hogy vizuá-
lisan megörökített emlékünk is marad-
hasson a találkozóról. A jászberényi
Bathó János – az ottani 145 tagot szám-
láló gazdakör elnöke – 360 km-t uta-
zott csapatával az iharosberényi ren-
dezvény kedvéért. Baráti szeretettel
üdvözlik egymást Mester Ferivel, hi-
szen “Jani bácsi” már a találkozók böl-
csõjénél, a vörösberényi elsõ összejö-
vetelen is ott volt. Azt mondja, neki
csak jó emlékei fûzõdnek a Berények
Találkozójához, bízik benne, hogy jö-
võre is ott lehet a csákberényi találko-
zón, és hogy a megkezdett folyamat
addig folytatódik, míg a Berények bír-
ják szusszal. Ez pedig csakis rajtuk
múlik, hiszen máris megmutatták, mi-
lyen szépen össze lehet fogni a telepü-
léseket kultúrával, barátsággal. A
karancsberényi fiatal lány, Pásztor
Mónika vezetõ egyénisége a 35 fõs
csoportnak, énekel a falu népdalköré-
ben, eljön minden találkozóra. Arról
beszél, mekkora öröm számára, hogy
évrõl-évre több fiatalt tudnak bevonni
a hagyományõrzésbe. Az összejövete-
lek arra is jók, hogy megismerkedhes-

senek más vidékek népdalaival, szoká-
saival, stílusával, s fiataljaik vinni tud-
ják ezeket tovább, saját vidékeikre. És
valóban, az iharosberényi pincéknél
kiváló borok és finom vacsora mellett,
kitûnõ hangulatban dalol együtt öreg
és fiatal a berényi dáridóban. De kezd-
jük az elején …

Akét napos program elsõ délutánján
a finom ebéd után (a szakácsok is kitet-
tek magukért) Kaszópusztára utaz-
tunk, kisvasutazásra. Ezt szõlõhegyi
szekerezés követte, és a már említett
berényi dáridó. Helyi szõlõsgazdák kí-
nálgatták jobbnál jobb fehér és vörös
boraikat, megmutatták szõlõskertjei-
ket, a hagyományos építésû régi prés-
házakat, a gyümölcsöst: málnást, ep-
rest, gesztenyést. Iharosberény a sze-
lídgesztenyések hazája. AZalai-domb-
ság Somogyba is átnyúló részei uralják
a vidéket. A környék vadászházai fo-
lyamatosan fogadják a vendégeket, fa-
állománya értékes, kedvelt élõhelye a
nagyvadaknak: a gyönyörû agancsú
gímszarvasnak, a robosztus vaddisz-
nónak. A horgászok is sikerrel próbál-
kozhattak az erdõ festõi környezetében
található halastavakban. A település
nevével elõször IV. Béla szabadalom-
levelében találkozhatunk, melyet
1264-ben adott ki az itteni, szolgálatot
vállaló “hospesek” javára. A falu lakói-
nak többsége Nádasdy Tamás után
(1550-1598 között tulajdonos földes-
úr) evangélikus. 1716-tól 1945-ig az
Inkey család birtokában volt a vidék,
akik kápolnát építettek a katolikusok
részére is. 1750-ben õk építtették azt a
barokk kastélyt, ami a XX. század ele-
jén 5000 kötetes könyvtár volt, ma pe-
dig iskolaként mûködik. A kastély
parkjában megcsodálható három ma-
tuzsálem korú mamutfenyõ, egy mére-
tes páfrányfenyõ és egy hatalmas hi-
malájai cédrus.

Amásnapi reggeli után közös szent-
misén vettünk részt a helyi római kato-

likus és evangélikus templomban. A
vendégek tiszteletére, a szokásosnál is
szebb celebrációkon annyian voltunk,
hogy állóhely is alig jutott mindenki-
nek. A mise, a városnézés, a küldöttsé-
gek konferenciája, a képzõmûvészek
tárlata és az ebéd után a települések be-
mutatkozása, mûvészeti bemutatója
következett. A Berények majd mind-
egyike színvonalas mûsorral rukkolt
elõ, jobbnál jobb mûsorszámok válto-
gatták egymást vastapsra késztetve a
nézõtéren ülõket. Népmûvészeti vise-
letbe öltözött népdalkörök, néptánc-
csoportok hagyományõrzõ elõadásai
mellett magyar nóta és pop-rock éne-
keseket, modern táncosokat láthattak,
hallhattak a nézõk. Iharosberény pol-
gármestere a 7. találkozó emlékeként
minden Berény polgármesterének
iparmûvészeti vázát és oklevelet nyúj-
tott át. A mûsor befejezéseként, a ven-
déglátók elõadásában egy fergeteges
lakodalmas játékot láthattunk (Pintér
István gyûjtése nyomán, somogyi tán-
cokkal tarkítva). A helyi polgármester,
Blatt Antal csapata nevében megha-
tódva fogadta az elragadtatott gratulá-
ciókat. Mint mondta, a találkozó szám-
talan érdeme közül az egyik az, hogy
megtapasztalhatta, milyen nagyszerû
összefogásra, produktumra képes a fa-
lu, s ez új lendületet ad a további mun-
kákhoz.

Hazafelé a buszon arról beszélget-
tünk Mester Ferivel, hogy a Berények
találkozója minden évben sikeresebb
lesz, s találóan fogalmazott a jászberé-
nyi polgármester, amikor azt mondta:

Jó berényinek lenni Berényen kívül
is Berényben.

VKM
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SZEPTEMBER 
Szent Mihály hava

“Piros bogyóktól roskadnak az ágak

Szeptember készítget helyet magának

A Nap még visszanéz rám elmenõben

Erjedt gyümölcsszag leng a levegõben

Bódulatában könnyû õszi álom

S a vérzõ nyár már túl van a halálon”

Vecsey Kiss Mária

Szeptember a három ember-végû hónap közül a legszebb, ezért is mond-

ják: szeptember szép ember, november csúf ember, december rossz ember.

Szeptember 1. 

Bérfizetõ, pásztorfogadó nap - ilyenkor számolnak be a pásztorok a

gondjaikra bízott állatokról, és ilyenkor hajtják be õket a nyári legelõrõl.

De ez a nap az iskolai évkezdés napja is, és ekkortól kezdik hizlalni a disz-

nókat. 

Szeptember 8.

Lõrinc napja - Kisasszony napja - Ekkortól már nem szabad fürdeni a

szabadban, és a dinnyébõl is csak az õszi fajtát érdemes megvenni, mert

a néphagyomány szerint Lõrinc belevizel a dinnyébe és a szabad vizekbe.

Ez a nap a “kétasszonyközi idõszak” zárónapja, az asszonyoknak ma ti-

los dolgozni. 

Szeptember 21-29.

Erre az idõszakra esik a Máté-hét, melyet pelyva-hétnek is hívnak,

ilyenkor nem volt szabad vetni. 

Szeptember 29.

Szent Mihály ünnepe - az õszi évnegyed jelentõs kezdõnapja, ilyenkor

már a természetben is változás áll be. A legtöbb helyen már megforr az új

bor, és megszakad a fû gyökere. Megszûnik a halfogás, egyes vidékeken

pedig megkezdõdik a pálinkafõzés. A falvak ilyenkor pálinkaszagúak,

egyesek szerint ilyenkor még a levegõtõl is be lehet csípni. Az idõ is hû-

vösebbé válik, azt mondják, aki Szent Mihály nap után is gatyába öltözik,

attól nem érdemes tanácsot kérni, mert nem túl okos ember. 

Szeptember hónapra esik Magyarországon a szüret. A szõlõszedést be-

fejezõ szüreti mulatságot hazánk minden szõlõtermõ vidékén megtartot-

ták. Ehhez általában látványos, többnyire lovas felvonulás csatlakozott,

melynek résztvevõi lehetõleg népviseletet öltöttek fel. A táncmulatság

helyszínét, az épületet, a sátrat, a lugast szõlõfürtökkel díszítették fel, s aki

lopott a szõlõbõl, annak büntetést kellett fizetnie. A szüret befejezését ün-

nepi vacsorával ünnepelték, melynek mai napig elengedhetetlen része a

birkapaprikás. 

A katolikus falvak gyakran az õszi hónapokban tartották a templom em-

lékünnepét, a búcsút. Ilyenkor messzirõl is eljöttek a családtagok egymást

meglátogatni, nagy volt a sütés-fõzés. Megjelentek a vásárosok is, úgy-

hogy a búcsú igazi népünnepély volt. 

Hûvös idõben, azt szokták mondani: megnézi szeptember, mint csinál-

tunk a nyáron.

Vincze Eszter

Újra kopogtató
Ez év április 7-én országgyûlési

képviselõt választottunk. Szószó-
lónk a legfõbb grémiumban az az
ember lett, akit a legtöbben szeret-
tünk volna látni az Ország Házá-
ban. Most, október 20-án szûkebb
pátriánk, Városunk képviselõit fog-
juk megválasztani. Azokra szava-
zunk, akiket felhatalmazunk arra,
hogy a mi nevünkben, érdekeink-
ben, velünk egyetértésben, helyet-
tünk döntsenek a város ügyeirõl. 

A tét tehát most sem kicsi. Szava-
zatainktól függnek Balatonalmádi
következõ 4 évének történései, a
város közéleti alakulása, hangulata,
lakóinak közérzete. Kicsiben az or-
szág sorsáról (hiszen a települések
összessége hazánk), de lényegében
magunkról döntünk, közvetlen kö-
zelrõl fogjuk érezni választásunk
eredményét. Vegyünk tehát részt
már ennek folyamatában is, le-
gyünk tájékozottak, és ne rábeszé-
lésre, bemondásra, hanem saját
akaratunkból, meggyõzõdésbõl
szavazzunk. Tapasztalatszerzéshez,
véleményünk kialakulásához a
rendszerváltás óta eltelt 12 év elég
kellett, hogy legyen.

Tekintsünk végig az elmúlt idõ-
szakon, tegyük föl a kérdéseket: mi
volt jó, mi rossz, mit tettünk, mit
nem tettünk meg, mit csináltunk
jól, és mit csinálhattunk volna job-

ban? A lehetõségek tükrében ítéljük
meg az eredményeket, kudarcokat.
Tanulmányozzuk át alaposan a je-
löltek listáját – régi és új arcokat
egyaránt -, és válasszuk ki közülük
a számunkra legértékesebbeket.
Akiket jól ismerünk, akikrõl nem-
csak olvastunk, hallottunk (mert ír-
ni, mondani bármit lehet), de ismer-
jük az életét, munkásságát, meg-
gyõzõdtünk jellemességükrõl, hite-
lükrõl. Itt élnek közöttünk, tudnunk
kell, hogy mit várhatunk tõlük. Egy
város élete csak akkor lehet nyu-
godt és tisztességes, ha hiteles em-
berek állnak az élre. Ilyeneket kell
keresnünk. Akik képesek egymást
és minket becsülni, s ezt nem csak
szónokolják, de teszik is. Olyano-
kat, akik nem a nyíltságra, korrekt-
ségre, az esély egyenlõ biztosításá-
ra törekvõket vádolják meg a civili-
záció alapvetõ szabályainak be nem
tartásával, s nem elitdemokráciát,
hanem valódit akarnak. Akiknek
munkája egy egész város boldogu-
lását szolgálja.

Nehéz szívvel írja le ezt egy új-
ságíró, aki gyakran éppen e törek-
vései miatt kerül a “Hatalom” – és
annak kiszolgálói minden eszközé-
vel elsöprendõ – ellenségei közé.

Vecsey Kiss Mária

OOllvvaassóóii lleevvéélleekk
Új Almádi Újság
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tisztelt Cím!

Immár 40 éve foglalkozom beruházások lebonyolításával és jelenleg is egy Kft.
ügyvezetõje vagyok, melynek fõ tevékenységi köre a lebonyolítás. Folyamatosan
próbáltam a képviselõ testületet meggyõzni arról, hogy a Vörösberényi Iskola
építése, a Wesselényi strand, illetve az Auróra felújítása (több mint 1 milliárd Ft
értékben) a helyi vállalkozók bevonásával, és hozzáértõ irányítással költség-
takarékosabban is megoldható lett volna. Ez ügyben hétszer írtam a testület min-
den egyes tagjának, amelyet megkapott a polgármester úr és a jegyzõ úr is.
Legutóbb küldött levelünket mellékelem, melyet az alábbi szöveggel kívánok
kiegészíteni:

Kérem az alábbi szöveget az Új Almádi Újság következõ számában megjelentetni.
„“Mielõtt választanánk…
Tisztelt Almádi Polgárok!
Nem kell bizonygatnom senkinek, hogy a képviselõ testületben folyó áldatlan

küzdelem mennyi kárt okozott városunknak. Megpróbáltam több ízben befolyásol-
ni a beruházások jobb, költségtakarékosabb megvalósítását (ez a szakterületem) a
testülethez írott leveleimmel, de sajnos mindez eredménytelen volt. Legutóbb 2002.
január 24-én írott, és az alábbiakban idézett levelemre egy képviselõ válaszolt.
Válaszából egy idézet: „Szintén elleneztem egy olyan strandbizottság felállítását,
melyben több volt az érdekelt, mint a hozzáértõ.”

Balatonalmádi, 2002. augusztus 16.
Tisztelettel:
Floidl Imre Okl. mérnök, Balatonalmádi, Dózsa György u. 24.
Tel.: 30/9944-920

Melléklet: 2 db. levél, mely szerkesztõségünkben mindenki számára hoz-
záférhetõ. Ugyancsak itt található Balikó Ferenc: Gondolataink a régi, és elvárá-
saink az új képviselõ testülethez címû írása, melyet a szerzõ a vörösberényi civil
szervezetek nevében küldött újságunkhoz, és amelyet a terjedelem miatt hely
hiányában, valamint a Nyílt levél dr. Kerényi Lászlónak címû írás, amit aláírás
hiányában, és a választási esélyegyenlõségek biztosítására törekedvén nem
tudtunk leközölni. Mind a 4 beküldött anyag elolvasható szerkesztõségünkben
(Városháza, 2. emelet).
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KÖVEKRÕL - MÁS SZEMMEL
(Helytörténeti háttérvázlat II.)

Amikor ráakadunk egy cserép-
re vagy kõdarabra általában
annál régebbinek nézzük men-
nél koszosabb. A régész azon-
ban színeket, mintákat és for-
mákat azonosít, így „röptiben“
elkülöníti a finom római terra
sigillatát a durvább népvándor-
lás kori anyagtól. Dr. Sági Ká-
roly viszont olyan pontosság-
gal azonosított, hogy az egyik
késõ-középkori cserepemet el-
ejtette, hiszen még ki sem hûlt
teljesen...

Pannóniában hiába erõdítették a
birodalmi határokat a letelepedett ró-
maiak és pannonok  (akik még a ró-
mai polgárjogot is megkapták), pénz
már nem jutott arra, hogy katonaság-
gal is megvédjék. A nép, „az Istenad-
ta nép“ pedig az õskeresztény bazili-
kákat õrizte inkább. A híres légiókra
mindenütt sürgõs szükség volt a hi-
hetetlenül hosszú határvonal, azaz a
limes, mentén. A népvándorlás korá-
ban beözönlõ ‘barbárok’ az addig
karbantartott római utakat használ-
ták ahhoz, hogy szétdúlják a hátor-
szági villákat, templomokat és teme-
tõket, sõt a siófoki zsilipet is, aminek
következtében a Balaton vízszintje
két méterrel megemelkedett és a
partmellék járhatatlan ingoványos
lett. Ezért temetkeztek még a Hon-
foglalás korában is az almádi Öreg-
hegyre, meg a csopaki Kõkoporsó-
dombra. Az elsõként érkezõ hunok
komolyabb harcok nélkül szerezték
meg Pannoniát és a kisszámú noma-
dizáló pásztorai mellett a fazekasok
és kovácsok telepedtek le. Temetke-
zéseik alkalmával a szarkofágokból
egyszerûen csak kilakoltatták a ró-
mai tetemeket és sajátjaikat helyez-
ték bele. Nem véletlen, hogy még a
míves áldozati üstökbõl is csak kevés
maradt hazánk területén  kivonulá-
suk után, inkább a jellegzetes szalag-
mintás edényeik és jurtanyomaik
emlékeztetnek rájuk, ha  az õsma-
gyar mondákra most nem térhetünk
ki. 

A keleti gótok királyi központju-
kat Fenékpusztán alakították ki az
egykori Valcum erõdjében és neves
uralkodójuk, Nagy Theodorik is itt a
Balaton mellett született, majd
Ravennában temették el. Hengeres
alapzatú sír-emléke olyan építészeti
alkotás, hogy érdemes elzarándokol-
ni miatta is Olaszországba. A keleti
gótokat követõ hosszú szakállú lon-
gobárdok ékszerként borostyánkö-
veket viseltek és orsógombjaik vala-
mint pecsét-nyomóval ellátott edé-
nyeik alapján könnyen azonosítha-
tók másfélezer év távolából, amint
azt a vörsi temetõ is tanúsítja. Utánuk
az avarok szállták meg a Dunántúlt,
akiknek a legnagyobb telepük a mai
Keszthely, Lesence-tomaj, Lovas és
Papkeszi területén lehetett - ha most
csak a Balaton-mellékre összponto-
sítunk. 

Baján kagán népe, az avar, több

mint száz évre békét hozott Pannóni-
ába a VI. század második felétõl
kezdve. Meghagyták a korai keresz-
tény templomokat és bazilikákat, bár
õk maguk bálványimádók voltak.
Járhatók voltak a régi utak és a hidak,
az áruforgalomhoz elengedhetetlen
feltételek - de azért avar béke volt,
mert az ellenálló városok falait ost-
rom-gépekkel nyitották meg. Békén
hagyták viszont a kovácsokat, faze-
kasokat és a kõfaragókat, akiknek
bõven akadt dolguk a fémmûvesek-
kel egyetemben. Ötvöseik remekmí-
vû övkapcsokat, szíjvégeket és ék-
szereket álmodtak bronzba, ezüstbe
és aranyba. Jutason még az avar öt-
vös szerszámait is megtalálták, való-
színûsíthetõ, hogy a kõfaragóiknak is
volt vésõjük, kalapácsa és reszelõje.
Késõavar településnyomokra buk-
kantak a régészek Veszprémben,
Fûzfõn és Vörösberényben, ahol a la-
kosok jurtákban, boronaházakban és
a földbe mélyesztett házakban lak-
tak. Ezek gyûrû alakban helyezked-
tek el kemencékkel vegyesen, amiket
viszont terméskõbõl raktak. Ezt a
gyûrût általában egy sáncárok vette
körül, azon kívül volt a gyepû. Véd-
te a falut és további gyûrûk védték az
avar birodalmat egészen a VIII. szá-
zad végéig, amíg Nagy Károly frank
király és csapatai szét nem dúlták. A
mesés hadizsákmányból csupán az
avarok aranya 60 szekeret töltött
meg. 

Az avarok maradékai Várpalota,
Halimba és Keszthely térségében
megérték a magyarok Honfoglalását
és megérte Veszprém vára is, ame-
lyet akkor Ortahunak hívhattak és a
Szalók nemzetség õse, Õsbõ, foglalt
el a Frank birodalom bajor zsoldosa-
itól. A tihanyi óvár gyûrûs sáncait is
bevették, de a maradék ószlovén la-
kosságot megkímélték: ezért marad-
hattak fenn olyan helynevek, mint
Tihany, Arács, Paloznak, Lozsánta és
maga a Balaton szavunk is. A Cso-
bánc hegy egyik elõorma Kámonkõ
névre hallgat, ami a kõ szó szlovén és
magyar ismétlése! Sok szláv szó
áramlott be szókincsünkbe a békés
egymásrautaltság eredményeként,
legyen az vallási, mezõgazdasági
vagy ipari témájú, de a kõfejtés és fa-
ragás vonatkozásában talán csak a
szláv „szikla“ és „lánc“ szó gazdagí-
totta.

Finnugor szókészletünknek
ugyanis õsi eleme a „kõ“ alakválto-
zatai minden rokon nyelvben felis-
merhetõk: a vogulban ‘kü’, az oszt-
jákban ‘keu’, a zürjénben ‘ki’, a vot-
jákban ‘kö’, a cseremiszben ‘kü’, a
mordvinban ‘kev’, a finnben és az
észtben pedig ‘kivi’. A fentiek alap-
ján ne csodáljuk, hogy még az orosz
nyelvjárásokba is átment a szó ‘ki-
vesz’ formában. 

Mielõtt a kõbányászás korai ma-
gyar technikáját ismertetnénk, há-
rom kõvel kapcsolatos fogalomkörre
ki kell térnünk, mert eredete messze
nyúlik vissza. 

Õsi magyar mesekincsünk óriásai

Kõmorzsoló, Fanyûvõ és Vasgyúró ,
akik Fehérlófia cimborái. Ennek a
Kõmorzsolónak, aki lisztté morzsol-
ta a sziklákat, vidékenként más-más
neve maradt fenn: Hegyhengergetõ,
Hegyforgató és Hegyhányó. Érdekes
lenne megtudni, hogy környékünkön
minek nevezték, mert másutt még a
Kõtörõ változat is fennmaradt. Ha
emlékezünk arra a tényre, hogy a
szomszédos Felsõörs neve
Kõvágóörs volt egészen a XV. száza-
dig, akkor valószínûsíthetõ a Kõvá-
gó alak. A kõ fontosságára utal
egyébként a „kõvéválás“ szavunk is,
amely eredetileg olyan õsi büntetés
volt, ami egyes tilalmas napokon
(böjt idején, pünkösdkor vagy kará-
csonykor) történhetett meg azokkal,
akik éppen munkát végeztek. Ha már
munkavégzésrõl van szó, nem mehe-
tünk el szó nélkül a kövesztés mellett
sem. Ez a mûvelet eredetileg lében
fõzést, abálást, jelent, és éppen ez a
szavunk emlékeztet arra, hogy vala-
mikor a húst a faedényekbe hányt he-
vített kövekkel puhították (nem pe-
dig a nyereg alatt). Mára már csak a
kövesztett szalonna emlékeztet ben-
nünket az õsi eljárásra, amennyiben
a disznóöléskor nem kövesztünk ká-
sát, húst vagy belsõségeket. 

A letelepült életmóddal együtt fej-
lõdött ki a magyar kõbányászat, mû-
velõit kõvágóknak, illetve kõfejtõk-
nek nevezték. Eszközei igen egysze-
rûek voltak: a csákány, nagykala-
pács, feszítõvas, nagyolófejsze, lét-
ra, háromláb, palló, csiga, lánc, kö-
tél, lapát, hányórosta meg a talicska.
A kezdeti felszíni föld-réteg lefejtése
után fokozatos ferde fejtéssel halad-
tak  a hegy lábától befelé és igény
szerint mûvelték le a többit. Elõször
csákánnyal, majd nagykalapáccsal
ütögetett jókora feszítõvassal bontot-
ták a kõfalat és miközben szögletes
kisebb tömböket alakítottak ki. A
malomkõfejtésnél persze kerek töm-
bökre törekedtek, aminek csak a ten-
gely lyukát vésték ki a kõfaragók,
miután a lapjait és oldalait simára
mûvelték, de a befaragás már a mol-
nár dolga maradt.

A kõfaragók a 12. századtól foko-
zatosan elkülönültek a kõfejtõktõl,
hiszen már csak a kinagyolt termés-
kõvel, vagy bányakõvel foglalkoz-
tak. Eszközeik is eltértek az elõbbie-
kétõl: mérték, körzõ, deréklõ, szöge-
lõ, vörös íróvesszõ (az itteni vörös
homokkõnél fehér) alakzó, gerenda,
bak, emelõrúd, három-láb csörlõvel,
csigás lánc, vésõ, bunkó, félkézverõ,
csákány és lapát. A készen kapott bá-
nyakövet elõször a bakon levõ geren-
dára emelték és a deréklõvel bejelöl-
ték a kõ alakját. Ha nem szögletesre
akarták faragni, akkor az alakszert
használták az ívesre faragandó kõnél
és a bunkóval ütögetve jobbról, bal-
ról hajtott vésõvel kimunkálták a
széleket, azaz a kõ éleit. Az
élközöket mind a négy oldalon lever-
ték, de a fal külsõ oldalán meghagy-
ták. 

A nagyolás mellett lehetett foga-

solni, sarabolni, azaz díszíteni. A fi-
nomabb figurális kövek faragása vi-
szont már a szobrász dolga volt. Kõ-
szobrászra viszont egyre nagyobb
szükség volt: Esztergom, Székesfe-
hérvár, Veszprém egyházi és világi
építkezései mellett minden püspöki
és érseki székhely igényelte a mes-
terembereket. Gombamódra épültek
az apátságok kolostorok és zárdák,
amelyeknek természetes építõanya-
ga a terméskõ volt, mert a lakott he-
lyektõl távolabb kerestek maguknak
helyet az apácák barátok. A telepü-
léshálózat ellenben egészen a török
hódoltságig sokkal sûrûbb volt, mint
a mai. Egymástól alig két-három ki-
lométerre helyezkedtek el a falvak.
Központi helyet foglalt el a templom
és minden falut gondozott út kötött
össze. A sok kis patak és szurdok mi-
att vidékünkön több hidat kellett épí-
teni, amelyek inkább kõbõl mint fá-
ból készültek. A patakok malmokat
hajtottak: az Eger patak völgyében
több mint ötven malom mûködött, de
a veszprémi vagy a vörösberényi Séd
mellé is sok kõbõl épült malom tele-
pedett. A falvak akkori sûrûségét jól
illusztrálja az a tény, hogy a korai ok-
levelek tanúsága szerint csupán Ba-
latonalmádi közvetlen környezeté-
ben mintegy húsz településnyom
mutatható ki! 

A honfoglaló és letelepedett ma-
gyaroknak tehát megbecsült kézmû-
vesei voltak a kõfaragók, akik csak a
XVI. században szakosodtak kõmû-
vesekre. Õk viszont már csak falra-
kást és vakolást végzõ iparosok vol-
tak. Már a korai Árpád-korban or-
szágszerte emeltek egyházi épülete-
ket, ritkábban világiakat is, különös
tekintettel István királynak arra a
rendeletére, hogy minden tíz falu kö-
teles volt templomot emelni. A
Balatonfelvidék legelsõ falusi temp-
lomai sövénybõl készültek, amelyek
sokszor korábbi római alapokon
vagy a környéken fellelt és már meg-
munkált köveken nyugodtak. Szám-
talan alkalommal még római szarko-
fágok is beépültek a kõfalakba.

A hazai kõfaragás legkorábbi tár-
gyi darabjai a XI. század román stí-
lusú építkezéseibõl valók, díszítmé-
nyeik és motívumaik a honfoglaló
magyarság jellegzetes díszítõelemei-
vel mutatnak rokonságot. A kõfaragó
mesterség nálunk a középkor folya-
mán királyi, egyházi és fõúri meg-
rendelések révén a hazai ipari fejlõ-
dés élvonalába került. Korról-korra a
legkülönfélébb stílus-áramlatokat
olvasztotta magába, miközben sajá-
tos egyedi jegyeit is megtartotta, és
ezáltal tovább gazdagodott.

Czuczor Sándor
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Képriportunk az augusztus 20-ai,
Szent István napi Nemzeti Ünnepünkrõl

Ünnepi beszédet mond: dr. Kerényi László
polgármester

...és kóstolása„Idvezlégy bódog Szent István királ!“

Az Új Kenyér...

A hallgatóság
Fotók: Durst László

„Magyarok fénye, Ország reménye

Légy áldott Szent István Király“

Szekeres Ildikó
természetfotós kiállítása

A közönség

Fotók: Durst László

és

dr. Szekeres Ildikó
természetfotós

KÖZMEGHALLGATÁS

2002. szeptember  26-án (csütörtök) 17 órától a
Városháza nagytermében 

KÖZMEGHALLGATÁST TARTUNK.
Minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár

Balatonalmádi Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete.

AVárosi Könyvtár értesíti tisztelt Olvasóit, hogy az új

intézménybe történõ költözés miatt a kölcsönzés

szeptember 16-tól szünetel. Egyben kérjük, hogy

állományellenõrzés miatt a kikölcsönzött dokumen-

tumokat fenti idõpontig visszavinni szíveskedjenek!

Megértésüket köszönjük.
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“…csak jókedvébõl is / vitéz próbálni indul…”

MORZSÁK A VÁCI MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA TENISZ

SPORTCSOPORTJÁNAK ÉLETÉBÕL

Felber Gyula kondicionáló tornáját újfajta edzés-lehetõség váltja fel szeptem-
ber 9-tõl a Györgyi Dénes Általános Iskolában. 

Kunné Solti Éva gyógy-testnevelõ tanár és tornaedzõ, aki lendületes aerobic
elemeket is felhasználva, a legnagyobb hangsúlyt:

• az ízületek védelmére,
• az egészséges testtartás kialakítására,
• valamint a hát- és deréktáji fájdalmak megelõzésére helyezi.
Izgalmas kihívás mindannyiunknak, ha a testedzést kiegészítve, szervezetünk

mûködésének összefüggéseit is megismerjük.
Így hatékonyabban tudjuk növelni teherbírásunkat, és jobb lesz a közérzetünk is.
Ehhez nyújt segítséget ez a kondicionáló torna lányoknak, asszonyoknak

egyaránt.
Idõpontok: hétfõn és szerdán 18.45 h-kor. 

TORNA HÖLGYEKNEK

Bensõséges hangulat-
ban, az érdeklõdõ
családtagok lelkes bíz-
tatásától kísérve, egész
napos program
keretében – a KEGYES
idõjárástól támogatva
zajlott a SZENT
ISTVÁN napi BÍRÓ
Emlékverseny az öreg-
hegyi pályán.

A rendezõnek belé-
nyilalt a tudatába a tava-
lyi SIKER-RENDEZ-
VÉNY emléke! (86 in-
duló a különbözõ
kategóriában). Persze
akkor 6+2 pálya állt ren-
delkezésünkre, az idei
egy pályával szemben.
Mégis belevágtunk!

Az esemény ter-
mészetes feszültségei,
sportszerû érzelmi
kitörésektõl tarkítva azt
igazolták, JÓL
TETTÜK!

JÖVÕRE-TALÁN-
MÁSKÉPP LESZ !!? 

A Szent István Napi Bíró János
Mesteredzõ Emlékére rendezett verseny
eredményei:

Serdülõ (nemzetközi) csoport
1. Kiss Gergely
2. Hidegkéti Gábor
3. Simon Geley és Micha Geley
Ifjúsági-felnõtt csoport:
1.  Kiss Tibor
2.  Czuczay Donát 
3.  Makay Rezsõ és Lancerdorfer Ákos

Varga László
DSK tenisz sportcsop. vez.

A gyõztes Kiss Tibor a kupával

Jó példával a családi teniszért!

“Mit kell ezzel csinálni?”

KÉK-SZALAG NEMZETKÖZI
TÁVOLSÁGI VERSENY 2002-BEN

Idén 34. alkalommal rendezték meg
a Balaton legrangosabb tókerülõ túra-
versenyét, a Kék Szalagot, amely egy-
ben a Balaton Kupa versenysorozat 6.
futama volt.

A Kék Szalag történetének érdekes-
sége, hogy elõször 1934-ben rendezték
meg ezt a versenyt 1942-ig két-
évenként.

A háborús évek miatt 1947-ben
folytatódott a hagyomány, szintén
kétévenkénti rendezéssel, de immár a
páratlan években, egészen 2002-ig,
amikor a tavalyi verseny után, idén is
lehetõsége nyílt a vitorlázók széles
táborának a Kék Szalagon történõ
megmérettetésre.

Amásik érdekesség, hogy a Nemere II.
nevû hajó 1955-ben felállított 10 óra
40 perces rekordját mind a mai napig
nem sikerült megdönteni, pedig az
elmúlt évtizedek technikai fejlõdése
jóval korszerûbb hajók építését tette
lehetõvé.

A rekord megdöntése idén is elma-
radt, a szélviszonyok ezt most sem tet-
ték lehetõvé. Talán majd legkö-
zelebb…

Az ez évi verseny rajtja 2002. július
19-én, pénteken 9.30-kor volt, a
nevezett 346 hajó együtt, egy idõben
haladhatott át a Balatonfüred elõtti
vízterületen kijelölt rajtvonalon. A
közel 200 km-es távot 318 hajó tel-
jesítette.

AKék Szalagon évek óta szép szám-
mal indulnak Balatonalmádiban élõ,
dolgozó versenyzõk, akik idén is jó
eredményeket értek el ezen a rangos
versenyen.

A teljesség igénye nélkül a legjob-
bak: Brencsán Ábel kormányozta
Pleasure az abszolút 2. helyen ért
célba. A gyorsasági rekordot tartó
Nemere II. hajóval Cittel Lajos a 14.,
Eszes Tamás 16., Huszka Róbert 25.,
Vadnai Péter 36-ként ért célba. A
Vízöntõ nevû hajón a legénység tag-
jaként résztvevõ Szentpéteri Zoltán a
43. helyet szerezte meg.

Sándor Ferenc vezetésével a
Tramontana (szintén egy korábbi több-
szörös Kék Szalag gyõztes hajó) a 46. lett.

A részletes eredmények az Interne-
ten elérhetõk az érdeklõdõk számára.

Reméljük, hogy a következõ Kék
Szalagon a szél is kegyes lesz a
résztvevõkhöz, és nem marad el a
régóta várt újabb gyorsasági rekord
felállítása.
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Mûvészetbarátok
Egyesülete – 
balatonalmádi csoport

Szeptemberi program
Szeptember 20-án, pénteken – ezúttal nem a Közösségi Házban, hanem a
Györgyi Dénes Általános Iskolában tartjuk klubösszejövetelünket, ahol
16 órai kezdettel az iskola növendékei szerepelnek; szemelvényeket
mutatnak be A XIX. század magyar irodalmából.

Érdeklõdéssel nézünk a fiatalok szereplése elé. Kérem Tagjainkat, hogy
jöjjenek el minél többen, és hozzanak vendégeket is, hiszen össze-
jöveteleink nyitottak!
Kérem, hogy az amatõr körünk iránt érdeklõdõk is jöjjenek el;
megbeszélést tartunk a mûsor után.
Várjuk tervezett nyugdíjas klubunk programjának kialakításában részt
venni kívánók  megjelenését is!
Összejövetelünkön az érdeklõdõk rendelkezésére áll a 29 éve fennálló
egyesületünk teljes, részletes alapszabálya. Szeretettel várjuk az új
belépõket is.

A beteg gyermekekért
Idén õsszel az ötödik alkalommal indul útjára az országos “Láng –akció”

A Tumor-Leukémiás Gyermekekért Alapítvány támogatására.
Jelszónk: sok kicsi sokra megy, tehát a legszerényebb adományt is
megköszönjük. Azonban, aki legalább 3 000 Ft-tal támogatja az
alapítványt, dedikált emlékkönyvet kap ajándékba. A szervezõ minden
adományhoz még 5%-kal hozzájárul.

Az alapítvány közhasznú szervezet, aki az adókedvezménnyel élni
kíván, szíveskedjen az azonosító jelét közölni.

Folyószámlaszám: OTP 11709002-20065829
Az akció november végével zárul. Láng Miklós Adja fel!

Korunk információs társadalommá alakulása fokozza az emberek híréh-
ségét. A statisztikák szerint az aktualitások közül egyre inkább felértékelõdnek
a helyi információk. A média ugyancsak tovább gerjeszti a hírfogyasztást saját
eszközeivel. Ezek a felismerések ösztönöztek arra, hogy egy felméréshez kér-
jük az ÚJ Almádi Újság olvasóinak segítségét. A helyi médiumok
hatékonyságáról, megítélésérõl és az Önök érdeklõdési körérõl szeretnénk
információkhoz jutni. Ezek ismeretében akár tovább igazodhat a helyi média
az Önök elvárásaihoz. Kérjük, hogy töltsék ki az alábbi kérdõívet, hiszen minél
többen cselekednek így, annál közelebb lesz majd a felmérés eredménye a
valósághoz! A beérkezett válaszok értékelését novemberi számunkban
olvashatják. JózsaPéter

A kitöltött kérdõívet küldhetik borítékban: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi
sétány 1, vagy emailben: p_jozs@freemail.hu október 10-ig.

1. Milyen konkrét, helyi híreket közvetítõ csatornákat (újságot, rádiót,
tévét, internetes oldalt) ismer?

2. Az elõbb Ön által felsoroltak közül melyik(ek)et használta már
legalább egyszer?

3. Melyik(ek)et figyeli rendszeresen?
4. Mi érdekli Önt az alább felsoroltak közül? (Többet is aláhúzhat!)

Helyi politika, önkormányzati hírek Közélet

Kultúra Sport

Egyéb:………………………………........................................…………………

5. Értékelje számokkal egytõl ötig, hogy mennyire fontosak Önnek a
városi, és mennyire a térségi aktualitások! (1 jelölje, hogy egyáltalán nem,
az 5 pedig jelentse, hogy nagyon)

Városi hírek:….......... Térségi információk:…............
6. Függetlennek ítéli meg a helyi írott és elektronikus sajtót?
…………….............…
Ha nem, akkor miért?
…………………………………………………………………………...…
…………..........................................................………………………….....

A HM Kulturális Szolgáltató Kft. Veszprém HEMO Fotóklubja,
valamint a Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium (Balatonalmádi,

Rákóczi Ferenc u. 39.) meghívja Önt, családját, barátait

2002. szeptember 12-én 18.45 órára

Balatonalmádiban a Gimnázium aulájában megrendezésre kerülô

Így látjuk mi
címû fotókiállítás megnyitójára

a vendégeket köszönti: Czuczor Sándor  a gimnázium igazgatója
a kiállítást megnyitja: Bakcsi András a HEMO igazgatója

A kiállítás megtekintetô: 2002. szeptember 30-ig.

Tisztelt Horgásztársak és Érdeklõdõk!
A Balatonalmádi  Sporthorgász Egyesület õszi, családi horgászfesztivált rendez
szeptember14-én, szombatona balatonalmádi Véghely Dezsõ utcai horgásztanyán.

Programok:

· maratoni horgászverseny felnõttek részére 12-én 00.00 órától (csütörtök) 14-én
09.00 óráig (szombat).
A verseny szabálya: minden résztvevõ tetszõleges idõben és helyen
horgászhat, a kifogott halakat minden nap a horgásztanyán délelõtt 9-11-ig,
délután 15-17-ig mérlegelhetjük. Eredményhirdetést szombaton, a horgász-
fesztivál keretén belül tartunk. A legtöbb ill. legnagyobb halat fogó
versenyzõ vándorkupát vihet haza.

· 14-én délelõtt ifjúsági és gyermek tagjaink halfogó versenyét rendezzük meg
a kikötõ stégjén, majd

· a fenti kategóriákban csónakos ügyességi, célbadobó, halpucoló, kötélhúzó,
lángosevõ és zsákbafutó vetélkedõt tartunk.

Felnõttek számára célbadobó, csónakhúzó és kötélhúzó verseny!
A maratoni versenyen fogott halból bográcsos halászlé készül, emellett még

a slambucot (öreglebbencs) és a marhagulyást is megkóstolhatják.

Természetesen nem csak az egyesület tagjait, de minden barátságos érdek-
lõdõt szeretettel várunk.

A jó hangulatot szolgáló felajánlásokat (édes és sós sütemények, gyermek
és felnõtt italok) köszönettel elfogadjuk (elfogyasztjuk).

Egyesület Vezetõsége

VÖRÖBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
2002. szeptember havi –október eleji programja
Szeptember 11-én Klubnap, kártya, sakk

18-án Vezetõségi ülés 17 óra, Kézimunka szakkör, ea: Zsapka J-né
19-én FÛRDÕKIRÁNDULÁS  KOMÁROMBA
25-én ZENÉS születésnapi vacsora

Október 2-án Klubnap kártya, sakk
9-én Élettörténeti beszámoló, ea: Kovács István

Közlemény!
A VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 2003. januárban új nyilvántartást
készít a klubtagokról. Kérem, szíveskedjenek az esedékes tagdíjakat rendezni. 
Akinek 2002. december 31-ig nincs rendezve a tagdíja, azt töröljük a nyil-
vántartásból! a vezetõség nevében

Boros Gyula, elnök

A Városi Kulturális Központ és Könyvtár az alábbi tanfolyamokra
várja a jelentkezõket:

Angol kezdõ, középhaladó • Német kezdõ, középhaladó •
Számítógépkezelõi és Internet-felhasználói

Jelentkezés, bõvebb felvilágosítás szeptember 25-ig a Közösségi
Házban (Baross G. u. 22.), vagy a 438-011-es telefonon.

w w w . j a r m u . c o m
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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.

Balatonalmádi központjában
a Balatontól 300 méterre

10 lakásos társasházban
44-76 m2-es új lakások, 22-31 m2-es üzletek

ELADÓK
Értékesítés: 06-30/300-7050

ISKOLAKEZDÉSI
AKCIÓ

A

HHHHÜÜÜÜVVVVEEEELLLLYYYYKKKK  MMMMAAAATTTTYYYYIIII
BBBBAAAABBBBAAAA--BBBBIIIIZZZZIIIIBBBBEEEENNNN!!!!

✦ Nadrágok, szoknyák

✦ Cipõk, szandálok, bakancsok

✦ Kabátok

Várjuk kedves vásárlóinkat

Naponta: 9.00–17.00 (Ebédidõ: 12.00–13.30)
Szombaton: 9.00–12.30

Vörösberény, Laposa Dániel u. 8/B.
Tel.: 88/432-508; 30/471-0701

Ingyenes kiadvány hiperaktivitásról
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány felvilágosító kampányt indított a hiper-
aktiv gyerekek szüleinek informálása érdekében. Az alapítvány kutatómunkája során feltárta,
hogy a hiperaktivnak, figyelemzavarosnak nevezett gyerekeknek adott pszichiátriai szerek szá-
mos mellékhatást és függõséget okozhatnak a gyerekeknél. Az alapítványhoz számos szülõ
fordult már azzal a panasszal, hogy gyermekük állapota romlott, miután hiperaktivnak diag-
nosztizálták és pszichiátriai módszerekkel kezelték õket. A szervezet egy ingyenes információs
kiadványt jelentetett meg a témáról, és szívesen ad felvilágosítást az érintetteknek.
További információ: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

T.: (1)342-6355, vagy 1461.Budapest, Pf : 182.

Közérdekű tájékoztatás

�Tájékoztatjuk Balatonalmádi Város lakosságát,

hogy 2002. szeptember 01-től a gyepmesteri 

feladatokat FINTOR JÁNOS vállalkozó látja el.

Elérhetőség: 06-30/236-35-56-os mobil telefonon.�

Mûsorterv
2002-2003-as évad

Illyés Gyula: FÁKLYALÁNG
-dráma-

Kossuth Lajos születésének 200., Illyés Gyula születésének 100. évfor-
dulója tiszteletére

Szereplõk: Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Agárdy Gábor, Raksányi
Gellért, Rancsó Dezsõ, Mihályi Gyõzõ

Rendezõ: Vándorfi László

Molnár Ferenc: A PÁL UTCAI  FIÚK
-játék gyerekekre, felnõtteknek is-

Szereplõk: Tasner Levente, Budai Gábor, Schruff Milán, Oravecz
Edit, Sashalmi József, Erben Viktor és a veszprémi gyerekek

Rendezõ: Krámer György

PARASZT BIBLIA
-derûs játék népi motívumokra-

Szereplõk: Szakály György, Sashalmi József, Pap Lívia
Rendezõ: Vándorfi László

DRAKULA
-Táncjáték-

Rendezõ: Krámer György

Bérleteink ára:
Premierbérlet: 4500 Ft, jegyár: 1200Ft
Felnõttbérlet: 3200 Ft, jegyár: 950 Ft

Ifjúsági és nyugdíjas-bérlet: 2200 Ft, jegyár: 650 Ft

A Pannon Várszínház Jegyirodája:
8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., Telefon: 88-563-200, 30-396-3398
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Pászti Autószalon és Szerviz
Veszprém, Almádi út 40., Tel.: 88/426-985, 429-788, 421-280

www.paszti-suzuki.hu • E-mail: info@paszti-suzuki.hu
Mi már tanúsítva

vagyunk!

MMeeggéérrkkeezzeetttt aazz ÚÚjj GGrraanndd VViittaarraa 22,,00 TTDD
KKeeddvveezzõõ áárr!! NNaaggyy tteelljjeessííttmméénnyy!! KKiiccssii ééttvváággyy!!

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.

Vállalkozói igazolvánnyal irodai adminisztrációs munkát vállalok heti 
15-20 órában Microsoft Windows számítógépes ismerettel. Tel.: 06/70-243-4005

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




