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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Az almádi városközpont

Balatonalmádi város 
önkormányzata 

képviselő-testülete 
építészeti és műszaki 

bizottsága

Almádi városközpontjának be
építési tanulmányterve elkészült 
A képviselő-testület úgy határo
zott, hogy jóváhagyás előtt szük
séges megismertetni a tervet a vá
ros lakosságával az Almádi Újsá
gon keresztül, továbbá a városhá
zán kiállított teljes dokumentáció 
bemutatásával. Ezeken túlmenő
en a város több helyén hirdetőtáb
lára is kihelyezésre kerül.

Az újság keretein belül nincs 
lehetőség a teljes anyag közlésére, 
így a tervezett beépítés axonomet
riális képét és a Petőfi Sándor utca 
felőli nézetét adjuk csak közre né
hány jellemző adattal kiegészítve. 
A terv a négy utca által határolt 
tömbre terjed ki. Az épületek tar
talma -  üzletek, vendéglátóhe
lyek, idegenforgalmi irodák, eset
leg panzió -  előzetes program 
alapján került megállapításra. 
Ezek lényegüket tekintve nem, de 
alapterületük nagyságát illetően a 
későbbiekben változhatnak. A te
rületen gépkocsi-parkolási lehe
tőség nincs. Az Auróra étterem 
előtti parkoló, valamint a MÁV 
területén -  volt rakodóhelyen -  
kialakításra kerülő parkolók szol
gálnak városközponti gépkocsi
várakozásra.

A tervvel kapcsolatos észrevé
teleket a polgármesteri hivatal
ban, a titkárságon kérjük leadni.



Almádi és a balatoni 
gőzhajózás

A balatoni gőzhajózás na
gyon sok nehézséggel, Kos
suth Lajos és gróf Széchenyi 
István aktív közreműködésé
vel, a Kisfaludy gőzös 1846. 
szeptember 21-i vízrebocsátá
sával vette kezdetét. A rend
szeres hajójáratok megindítá
sát 1847 tavaszára tervezték, 
addig kikötők építése és a le
génység kiképzése folyt. Sok 
probléma adódott közben is, 
főleg a kikötők kiépítetlensége 
miatt. A 300 fő befogadására 
alkalmas hajó nemigen volt ki
használva. 1861-re megépült a 
déli vasút, 1863. október 22-én 
felavatták a siófoki zsilipet és 
1866-ban új vasúti megálló 
épült Siófokon. Ettől kezdve a 
pesti utasokat Siófokról hajó
val hozták át az északi partra, 
Füredre. Almádinak ez időben 
még nem volt kikötője, így 
nem is vett részt a hajóforga
lomban. A Balaton Gőzhajó
zási Társaság gyakorlatilag 
megszűnt, amikor a Kisfaludyt 
1887-ben szétbontották.

1888. október 21-én meg
alakult a Balaton-tavi Gőzha

józási Rt., és 1889 júniusában 
Hartmann József újpesti hajó
gyárában elkészült a társaság 
első hajója, a  450 fő befogadó- 
képességű, Kelén névre ke
resztelt lapátkerekes személy
gőzös.

Az 1889. július 7-i újságban 
olvashatjuk: „...a Balaton új 
gőzöse ma kezdi meg rend
szeres járatát Almádi és Bala
ton-Füred között... délután 1 
órakor érkezik Almádiba s on
nét 5 3/4 órakor indul vissza... 
s este 10 órakor tér vissza is
mét Almádiba... a kikötő elké
szültéig csak egyszer megy 
napjában Almádiból Füredre, 
később azomban esetleg több
ször is...”

1889. július 14-i hír: „...a 
gőzhajó járás csatlakozásba 
hozatott a siófoki vonattal... a 
menetrendet... állandóan kö
zöljük.”

1889. augusztus 4.: „...Bala
tonfüred és Almádi között au
gusztus 5-től fogva naponta 
csak egyszer fog hajó közle
kedni.”

1890. április 12.: „...a legna

gyobb újdonság az idén a gőz
hajó kikötő előtt elterülő szép 
sétahely lesz, melyet most töl
tenek fe l... tetszetős kanyaru
latokra egyengetik utait szak
értő kezek..”

Az 1890. május 17-én meg
jelent, a kenesei kikötő építé
séről szóló hírből tudhatjuk 
meg, hogy az elmúlt évben az 
almádi kikötőt Holles Ferenc 
ácsmester készítette, aki a ba
latonfüredi építését is végezte.

1890. június 7. Almádi 
megnyitás: „...a zászló a kikö
tőben horgonyzó Kelén üd
vözletére lengett háromszor... 
A fürdőfelügyelő rendezi a 
programot, amelynek kereté
ben hajókirándulás lesz Sió
fokra és Füredre a Kelén-nel”.

1890. június 14.: „...a Kelén 
parancsnoka a világlátott Mas
ke kapitány ... kazántisztítás 
miatt Almádiba nem közleke
dik hajó június 13., július 18., 
augusztus 22. és szeptember 
26-án...”

1890. augusztus 9.: „... bala
ton-fürediek a Kelén-nel egy 
kirándulást szerveztek Almá

diba ... a Kelén odaáll a szépen 
felcicomázott kikötőhídhoz, 
melyen lobogók lengése, „Rá
kóczy" muzsika mellett ott 
várt Almádi népe...”

1890. december 13.: „...az 
ős kiszolgált Kisfaludy helyett 
épült gőzös, a Kelén alighogy 
képes a Siófok, Balaton-Fü
red és Almádi közötti, napon
ként kétszeres szolgálatot el
végezni...”

A korabeli hírekből kiderül, 
hogy Almádi kikötője 1889- 
ben épült és csak ekkor kap
csolódott be a balatoni gőzha
józásba mint Siófok és Bala
tonfüred mellett a harmadik je
lentős település.

1891-ben két új csavargő
zöst állított forgalomba a rész
vénytársaság Kelén és Helka 
néven. Az eddigi lapátkerekes 
Kelént átkeresztelték Baross
ra. Ez a hajó látható az almádi 
képeslapokon, amint éppen itt 
horgonyoz. A Helka, amelyik 
az új Kelén ikertestvére volt, 
Balatonfüreden látható a par
ton mint vendéglő.

Schildmayer Ferenc

Az almádi kikötő az 1890-es évek elején A Baross hajó Almádiban 1904-ben



Megérkezés Almádiba 1900 
körül

1889. évi gőzhajó- 
menetrend

A balatoni gőzhajó menetrendje
a következő:

Siófokról in dul B.-Füred és onnét Almádi 
felé  naponkint kétszer,  és pe d ig :  dé le lő tt  11 óra 
25 percz kor és e ste  8  óra 15 perczkor; B . - F ü r e d r e  
érkezik és onnét tovább megy (Alm ádiba) déli 12 
óra 15  perczkor és esti 9  óra 15  perczkor; A l m á d i b a  
érkezik dé lu tán 1 órakor és este 10 órakor. A l m á 
diból indul B. Füred és onnét Siófok felé  na

ponkint reggel és dé lután 5 óra 4 5  per cz k or ; 
B.-Füredre érkezik és o nnét tovább m egy (Siófokra)  

regge l és dé lután 6 óra 45  perczkor; Siófokra 
érkezik reggel és e s te  7  óra 3 0  perczkor.

A vitel  díjak a következők: S iófok ró l  
B.-F üredre I. helyen egy szem ély után 1 frt, 
II. helyen 7 0  kr. vissz a ugyanennyi;  B.-Füredről 
Almádiba I. he lyen 1 frt. II. helyen 70  kr. vissza  
ugyan en nyi; Siófokról A l m á d i b a  I. helyen 1 frt 
25  kr. II . helyen 9 0  kr. vissza ugyanennyi.
Az árakhoz a kincstári illeték még  hozzájárul. Menet és 
térti jegyek 30% árleengedéssel, 24 és 28 jegyet tartalmasó 
füzetjegyek az almádi, balaton-füredi és siófoki fürdőven
dégek számára 50% illetve 62% érleengedéssel adatnak A 
podgyászért minden megkezdett 10 kilogr. után 6 kr., közön
séges áruk szállitásáért 100 kilogrammonként 30 kr. fizetendő.

Védje lakását, 
nyaralóját, 
üzlethelyiségét, 

óvja értékeit
hang- 

és fényjelzéses 
riasztó- 

és füstérzékelő 
berendezéssel.

Intézmények 
védelmére is 

kiválóan alkalmas. 
Autóriasztók. 

Tanácsadás, beszerelés. 
HANSÁGI ENDRE 
VÁLLALKOZÓ,

Balatonalmádi-  

Vörösberény, 
Vöröshegyi út 8.

Vállalnálak alapítvány 

Házaspároknak saját gyermekeként!

A nevelőszülői hálózat kiterjesztésére az árva, illetve többszö
rösen hátrányos helyzetű gyermekek számára Vállalnálak meg
nevezéssel országos alapítványt hoznak létre Balatonalmádiban. 
Az alapítvány székhelye: 8220 Balatonalmádi, Lenin út 29.
Tel.: 06/80/38-094. Az alapítvány számlakezelője: Országos Ta
karékpénztár.

Céljuk olyan házaspárok anyagi támogatása, akik elhivatottsá
got éreznek árva, illetve hátrányos helyzetű, állami gondozásba 
vett gyermekek nevelésére, de egzisztenciájuk nem teszi ezt 
lehetővé.

A támogatás házvásárlásra (lehetőleg falun) és valamilyen 
önellátó gazdasági ágazat (pl. állattenyésztés vagy kisipari tevé
kenység) beindítására használható fel. Egy házaspár 3-5 gyer
meket vállalhat, kiskortól egészen a beilleszkedésig, amíg önel
látásra képes.

A Szegényeket Támogató Alap által rendelkezésre bocsátott 
30 000 forintot a továbbiakban az alapítványnak adományozók 
hozzájárulásai gyarapítják. Az adományozók belföldi és külföldi 
magán-, illetve jogi személyek egyaránt lehetnek forint- és devi
zafelajánlóként.

Az Országos Takarékpénztár balatonalmádi fiókjánál nyitott 
872-000532 számú folyószámlára fizethetik be adományaikat a 
támogatók.

Balatonalmádi város 
önkormányzata 

ösztöndíjat hirdet
öt érettségizett vagy egyéb középfokú végzettséggel rendel

kező munkanélküli fiatal kereskedővé képzése céljából. 
Amennyiben nincs munkanélküli jelentkező, pályamódosítók 
kérelmét is megvizsgáljuk. Jelentkezés és kiválasztás Polyák 
Sándornál, a Fórum Rt. ügyvezető igazgatójánál. Az ösztöndíj 
összege személyenként 20 000Ft, amit 5 hónapon át, havi 4000 
Ft-os részletekben folyósítunk. Az ösztöndíjat csak almádi 
állandó lakos nyerheti el.

Az Almádi Újság
részére

A balatonalmádi honismere
ti szakkör mintegy 10 éve ala
kult meg és végez adatgyűjtést, 
helytörténeti kutatást. Pol
niczky József tagunk Kápta
lanfüred városrészünkre vo
natkozó településtörténeti 
összeállítást készített 1930-tól 
napjainkig.

A mintegy 80 gépelt oldalt 
tartalmazó szöveges leírás 
mellékletekkel és fénykép
anyaggal kiegészítve képez 
egységes egészet.

A többéves kutatómunka el
sősorban a szerző helyi szüle
tése és eltöltött évei, valamint 
az itt élő szemtanúk adatszol
gáltatása alapján készült el.

A honismereti szakkör 
anyagi lehetőségei nem teszik 
lehetővé a szöveg nyomdai 
úton történő sokszorosítását, 
ezért támogató pártfogókat ke
res a kellő példányszámban 
történő kiadáshoz. A szélesebb 
körben történő terjesztés to
vábbi adatok pontosítását, 
esetleg újabb fényképes doku
mentumok gyarapítását ered
ményezné.

A szerző készséggel bocsát
ja az érdeklődők rendelkezésé
re egyik olvasópéldányát, és 
köszönettel fogad minden ész
revételt vagy kiegészítést. 
(Cím: Polniczky József, 8175 
Balatonfűzfő, Balaton körút 
100.)

Sürgős felhívás

személyszállító kisiparos 
polgártársainkhoz

A buszbérletek drasztikus 
áremelése miatt veszélybe ke
rült városunk helyi közleke
dése. Kérjük Önöket, keresse
nek meg minket ötleteikkel, ta
nácsaikkal, javaslataikkal, 
hogy milyen módon lehetne 
megoldani a problémát magán- 
vállalkozásban.

Balatonalmádi város 
önkormányzata 
1991. február 1.



(Ezúttal többször)

Néhány sor 
a 4. hónapról 
a városházán

1991 január

Az önkormányzati törvény egyik paragrafusa értel
mében a Kommunális Szolgáltató Üzem és minden 
vagyona az önkormányzatra száll. Egy másik paragra
fus szerint a vagyont egy még meg sem alakult bizott
ság fogja elosztani az üzem és az önkormányzat kö
zött. A politikai kulisszák mögött hónapok óta folyik 
a kötélhúzás e két passzus értelmezése körül. Ezért 
nem volt jogalapunk arra, hogy az üzemmel érdemben 
foglalkozzunk. Tegnap kicsikartam a Belügyminiszté
riumtól egy írásos állásfoglalást, mely szerint vagyon
megosztás nem lesz, az üzem Balatonalmádi város 
tulajdona. Azaz a miénk, erényeivel és hibáival együtt. 
Az üzem kell nekünk, hogy továbbra is szépek legye
nek a parkjaink és a strandjaink, melegek lakásaink és 
időben üresek a kukáink. Az üzem kell nekünk, mert 
kitűnő szakemberei, hatalmas gépparkja, sokat érő 
számítógépes kapacitása, jó műhelyei, ügyesen hasz
nosított raktárai vannak. Ezzel szemben nem kell ne
künk a magas rezsiórabér, nem kell a jogtalanul léte
sített gazdasági igazgató helyettesi státusz, nem kell a 
fűtőüzem-vezető „szolgálati férőhelye”, illetve kell, a 
következő legrászorultabb, lakásra váró polgártársunk 
számára. Nem kell a Küngöstől Alsóörsig saját fejünk
re hordott szemét, de kell egy megoldás a szemét 
osztályozására, sőt hasznosítására. Nem kellenek a 
kétes tisztaságú, láncokban továbbadott bérlemények, 
de kellenek a városnak is meg az üzemnek is a nyílt 
versenytárgyalásokon elnyert objektumok tisztessé
ges bérleti díjai. Nem kellenek a demonstratív és ön
hatalmú elbocsátások, de kell a racionális létszám- 
csökkentés, mint minden más állami munkahelyen 
Magyarországon, és kell a gondoskodás az önhibáju
kon kívül pályát változtatni kényszerülőkről. Nem kell 
a jobbító szándékú bejelentések fegyelmivel és sem
mitmondó jegyzőkönyvekkel történő honorálása, de 
kell minden probléma őszinte megtárgyalása. Nem 
kellenek a város vagyonát hitbizományként kezelő 
személyek, de mindenki kell, aki használni akar és tud 
a városnak, függetlenül attól, hogy mit csinált eddig. 
Tavaly októberben a beiktatáskor azt kértem, hogy mi 
Almádiban szakítsuk meg az üldözők és üldözöttek 
periodikus váltakozásának ördögi körét. Most itt az 
alkalom, fogjunk hozzá. E gondolatok jegyében me
gyünk ki képviselőtársaimmal a közeli napokban az 
üzembe, hogy elrendezzük közös dolgainkat

Balatonalmádi-Öreghegy, 1991. február 1.

dr. Kerényi László polgármester

Állásfoglalás
1990. november 13-án a Balatonalmádi 

Kéttannyelvű Gimnázium 35 tanára közül 
huszan beadvánnyal fordultak az önkormány
zathoz. A beadványban súlyos vádakkal 
illették Czuczor Sándor igazgatót, akinek 
mind a szakmai tevékenységét, mind a 
vezetési módszereit kifogásolták. Mindezek 
alapján az igazgató visszahívását kezde
ményezték.
A beadványt aláírók, a beadványt nem 

aláírók, Czuczor Sándor igazgató, a gim
názium nem tanár személyzete és Balatonal
mádi önkormányzata részvételével rendez
tünk egy fórumot, amelyen az aláírók 
pontokba szedett vádjaira az igazgató és 
a nem alírók képviselői válaszoltak. A 
fórumon az önkormányzatot két képviselő, 
a jegyző, az alpolgármester és a polgár- 
mester képviselte. A fórumon elhangzottak
ról 64 oldalas, szó szerinti jegyzőkönyv 
készült. A jegyzőkönyvet valamennyi kép
viselő megkapta elolvasásra. Ennek alap
ján, valamint az önkormányzat fórumon 
megjelent képviselőinek tájékoztatása 
alapján Balatonalmádi város önkormányzata 
meghozta állásfoglalását az aláíró tanári 
csoport beadványáról.
Az aláírók vádpontjait nem találtuk kel

lőképpen megalapozottnak. Azok a szabály
talanságok, amikben Czuczor Sándor elma
rasztalható, nem elegendők ahhoz, hogy 
visszahívjuk. Tekintettel a diákok érde
keire és a folyó tanévre, utasítjuk Czuczor 
Sándort, hogy a konfliktust saját hatás
körén belül oldja meg.
Ezt az állásfoglalást a mai napon 10 igen 

és két nem szavazattal, egy tartózkodás 
mellett fogadtuk el.

Balatonalmádi, 
1991. január 24.

Balatonalmádi város 
önkormányzata képviseletében:

dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet jegyző



Önkormányzati hírek
Januárban három alkalom

mal ült össze a város képvise
lő-testülete, s az érdeklődők 
számát tekintve elmondhatjuk, 
munkájuk egyre nagyobb nyil
vánosság mellett folyik.

A kíváncsiság érthető is, hi
szen az egyik legfontosabb té
ma volt az 1991. évi költségve
tés első fordulós tárgyalása. A 
kialakult kép nem hagy illúzi
ókat az önkormányzat lehető
ségeit illetően, de erről lapunk 
későbbi számában részleteket 
is megtudhatnak. Az már most 
bizonyos, hogy a költségvetés 
elfogadása esetén annak mó
dosítása, a mindennapi élethez 
igazítása gyakori napirendje 
lesz a testületnek.

Döntöttek a képviselők a 
közterület-felügyelet átszerve
zéséről is. Eszerint a felügyelet 
kibővített tevékenységét a to
vábbiakban 4 fővel látja el, 
közvetlenül a polgármesteri 
hivatal városgazdasági cso
portjához beosztva. Az elkép
zelés szerint a felügyelők mun
katerületét egy-egy városrész 
alkotja, így azok naponkénti 
bejárása azonnali információt 
juttat a városgazdákhoz a 
szükséges tennivalókról.

A képviselő-testület előző 
határozatát módosítva úgy 
foglalt állást, hogy mégis részt 
vesz a Balatoni Szövetség 
munkájában. Az egyre-másra 
alakuló érdekszövetségek kö
zül -  a korábbi tagsággal meg
egyezően -  ez a térségi önkor
mányzati összefogás kézen
fekvő a város speciális adottsá
gai képviseletéhez.

Az egészségügyi és népjólé
ti bizottság előterjesztése alap
ján a testület az üzem-egész

ségügyi szakrendelést területi 
gyermekszakrendeléssé szer
vezte át az érintett alsóörsi, fel
sőö rs i, lovasi önkormányza
tokkal történt egyeztetés sze
rint.

A lakosság egészségügyi el
látása színvonalának emelése 
érdekében egy 4 órás reumato
lógiai szakrendelést és egy 8 
órás fizikoterápiás ellátást is 
létrehozott a képviselő-testü
let.

Módosította az önkormány

zat a környezetvédelemről és 
városüzemelésről szóló ta
nácsrendeletet az intézményes 
szemétszállítás időtartamának 
kiterjesztésére vonatkozóan. 
Ennek értelmében az üdülőin
gatlan-tulajdonosoknak 1-1 
hónappal kibővített (április 1- 
től október 31-ig) időszakra 
kell a szolgáltatás után fizetni
ük.

Tárgyalta a testület a városi 
könyvtár elhelyezésének kér
dését is. A végleges megoldás

további vizsgálódást igényel, 
de a képviselő-testületet az a 
szándék vezérli, hogy szep
temberre (az új óvodai év kez
detére) megtalálja a könyvtár 
új helyét.

Az építészeti és városfej
lesztési bizottság jóváhagyó 
előterjesztésével került a vá
rosközpont beépítési terve a 
képviselők elé. A testület dön
téséről és a tervről bővebben 
lapunk másik tudósításában 
olvashatnak.

Egyedi ügyekben hozzájá
rult a testület, hogy a vörösbe
rényi ABC beépítési vonal 
folytatásaként egy virágárusí
tó pavilon kerüljön elhelye
zésre. Támogatták a képvise
lők a Veszprém megyei népi 
iparművészek elképzelését, 
mely szerint a Martinovics ut
cában, a volt tűzoltószertár fe
lett (volt piactér területe) meg
lévő két kis építmény átépíté
sével alkotóműhelyt és árusí
tóhelyet alakítsanak ki.

Egyetértett a testület a peda
gógusok, az egészségügyi dol
gozók, a polgármesteri hivatal 
apparátusa, a jegyző és a pol
gármester bérének 20%-os 
emelésével. A polgármester a 
béremelést megköszönte, de 
nem fogadta el.

Tárgyalást folytatott még az 
önkormányzat az építési, la
kásvásárlási kölcsönök kamat
terheinek növekedése miatti 
kérelmek támogatásáról, vala
mint éves munkatervének 
megállapításáról is.

Ezenkívül rendkívüli ülésen 
tárgyalta a testület a gimnázi
um ügyét, amelyről közös ál
lásfoglalás született

M. H. E.

Tisztelt Polgármester Úr!

Figyelembe véve a Kommunális Szolgáltató Üzem és a 
személyem megítélése körül kialakult közhangulatot, úgy 
döntöttem, hogy felajánlom önnek a lemondásomat az igaz
gatói posztról. Tudomásom van arról, hogy az önkormányzat 
foglalkozik a KSZÜ átszervezésével.

Remélem, hogy lépésemmel megkönnyítem az üzem álta
lam is szükségesnek tartott átszervezési folyamatát

Balatonalmádi, 1991. január 21.

Őri István

Tisztelt Őri István!

1991. január 21-én kelt levelét, amelyben felajánlotta a le
mondását köszönettel vettem. Az önkormányzat gazdasági bi
zottsága valóban foglalkozik az üzem átszervezésének tervei
vel. Ennek célja nem az, hogy szétverjük, ami működik, hanem 
hogy csökkentsük a veszteséges részlegek költségeit és növel
jük a jól működők gazdaságosságát. Egyelőre arra kérem, hogy 
az átszervezés idejére maradjon a helyén. Felelőssé teszem az 
üzem működőképességének fenntartásáért és a vagyonának 
megőrzéséért. Ami az Ön személyét illeti, amennyiben az ön- 
kormányzat által a jövőre nézve megszabott normákat megtart
ja, valamint a lakossági bejelentésekkel szemben tisztázza ma
gát nem tartom kizártnak, hogy az átszervezés után is nálunk 
hasznosíthassa szakértelmét. Ellenkező esetben javasolni fo
gom a képviselő-testületnek, hogy felmondjunk önnek.

1991. január 23.

Tisztelettel:
KLpm



„Emberi törvény 
kibírni mindent, 
s menni mindig tovább, 
még akkor is, 
ha nem élnek 
már benned remények 
és csodák”

Hemingway

A közösségi ház 
februári programjából

Február 2., 15.00: Farsangi játszóház. Elemei: maszkké
szítés, álarckészítés, jelmezötletek, rajzfilmek vetítése.

Február 9., 19.00: Farsangi bál. Előzetes asztalfoglalás a 
közösségi házban.

Február 16., 14.00: Egyéni sakkverseny a Közösségi ház 
kupáért

Február 22., 9.00-18.00: Kedvezményes virágvásár. A 
Szombathelyi Kertész Mtsz cserepes virágainak árusítása.

Sorozatok

-  Videómozi: pénteki napokon videófilmen vetítjük az 
általános iskolák tananyagában szereplő kötelező és ajánlott 
olvasmányokat.

Feburár 8-án, 17 órától: Dickens: Twist Olivér
-  Pályaválasztási tanácsadás. (Mi legyek? Hová menjek?)
Veszprém, Balatonfüred és Fűzfőgyártelep középfokú tan

intézeteinek képviselői tartanak tájékoztatót iskolájuk elvá
rásairól, követelményeiről, a továbbtanulási lehetőségekről. 
A rendezvényre a 8. és 7. osztályos tanulók és szüleik figyel
mét hívjuk fel.

Részletes program

Február 7., 17.30:
-  Jendrassik Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Intézet Veszprém
-  Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Intézet Veszprém
Február 11., 17.00:
-  Lovassy László Gimnázium Veszprém
-  Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola Veszprém 
Február 12., 17.30:
-  Táncsics Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkás- 

képző Intézet Veszprém
-  Ipari Szakközépiskola Veszprém 
Február 18., 17.30:
-  Irányítástechnikai Szakközépiskola és Szakmunkáskép

ző Intézet Fűzfőgyártelep
-  Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred 
(Valamennyi tájékoztatót a közösségi ház nagytermében

rendezzük.)

42 év után újra...
Az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár évek óta színvonalas 
könyvkiadói tevékenységet is foly
ta t. Tavaly karácsonyra -  42 év után 
először -  egy hasznos és érdekes 
ajándékkal lepte meg a könyvbará
tokat. Bakony-balatoni Kalendári
um 1991 címmel közhasznú infor
mációkkal, szórakoztató olvasmá
nyokkal könyvet vehet a kezébe az 
olvasó. Az ételreceptektől a bioker
tészeti tudnivalókig, a horoszkóptól az önkormányzati kisszótárig 
széles skálán kínál mindent, a hagyományos kalendáriumok szer
kesztési szokásai szerint. 

Olvashatunk irodalmi szemelvényeket, hiszen ez a csodálatos 
tájegység sok írót, költőt megihletett A könyv talán egyik leg
hasznosabb fejezete a megye városainak közhasznú információit 
tartalmazza. A helyhatósági képviselők neve, a közéleti fórumok, 
pártok, hivatalok, intézmények felsorolása, nyitvatartási ideje is 
szerepel benne. A kalendáriumot Varga Béla, a megyei könyvtár 
igazgatója szerkesztette. A könyv 100 forintért a városi könyv
tárban megvásárolható.

H.  B. A.

Néhány szó 
egy könyvről

A Veszprém Megyei Levéltár kiadványainak sorában hetedik
ként jelent meg A balatonfüred-csopaki borvidék története című 
kötet. Szerzője, Lichtneckert András hatalmas munkát végzett a 
Dörgicsétől Almádiig terjedő szőlővidék történetének feldolgo
zásával. A mű címéből következően „szőlőcentrikus”, de emellett 
sok adatot találunk benne a települések történetének egyéb vonat
kozásairól, kezdve a római kortól napjainkig.

Almádi nem a legjelentősebb része e borvidéknek annak elle
nére, hogy például 1873-ban 548 hold volt a szőlőterülete, és csak 
Füred múlta felül 606 holdas területével. A sok érdekes adat 
között képmellékletben találjuk az 1654. évi hiteles helyi jegyző
könyvek egy lapját, ahol „...in Promontorio Praedy nostri Kys 
Bereny vulgo Omad hegy...” szöveggel említik Almádit. A sző
lőtelepítésekkel foglalkozó fejezetben ugyancsak bőségesen talá
lunk almádi vonatkozásokat. A szerző munkájának nagyságát 
bizonyítja, hogy Almádi dézsmajegyzőkönyvei (az 1760-1806 
közötti évekből fennmaradt 35 évi csonka anyag) több mint 700 
oldalt tesznek ki A/3 nagyságú lapokon.

A könyv kiadásának anyagi terheit a BalatonfüredC-sopak 
Tája Mgtsz vállalta már nem az első, és mint szándékukat kinyil
vánították, nem is az utolsó esetben. Az ő jóvoltukból kapott 
Almádi önkormányzatának minden képviselője egy-egy dedikált 
példányt, levél kíséretében.

Elismerés illeti a szerzőt kitűnő munkájáért, és köszönet illeti 
a mecénást, aki lehetővé tette a mű közkinccsé válását.

Schildmayer Ferenc



Ecce neki, dáridom!
A farsangot bevártam,
De vőlegényt nem kaptam; 
Jaj, de hoppon maradtam!

Várok még egy farsangot, 
Tán majd valakit fogok?
S ha vőlegényt nem kapok, 
Apácának beállok.

ó , te rozzant kaloda,
Nem való vagy te oda!
Nem való vagy te másra: 
Fűtőnek a pokolba.

Vágfarkasd (Nyitra)

Farsang
A farsangi ünnepkörről 

történeti adataink többet 
árulnak el, mint más népszo
kásokról, itt ugyanis egyházi 
és világi hatóságok egy véle
ményen voltak: a farsang 
rendbontással, lármázással, 
zavargással járt, tehát a 
rossz, tiltandó szokások kö
zé tartozott. Ennek ellenére 
a farsangi szokásokat a mai 
napig is szinte változatlan 
kedvvel űzik.

A farsangi ünnepkör leg
feltűnőbb mozzanata, ha
zánkban éppúgy, mint más 
európai népeknél, a jelme
zes-álarcos alakoskodás. A
XV. század óta szólnak az 
adatok a férfi-női ruhacseré
ről, álarcviselésről, az állat
alakoskodások különböző 
formáiról. A királyi 
udvartól a kis falva
kig mindenütt far
sangoltak hazánk
ban. Már Mátyás 
király idejében a ki
rálynő itáliai ro
konsága művészi 
álarcokat küldött 
ajándékba a ma
gyar rokonoknak.

A XVI-XVII. században 
falu, város és a királyi udvar 
egyaránt álarcot öltött far
sangkor, és úgy szórakozott. 
Nagy farsangolás folyt a tra
gikus sorsú II. Lajos udvará
ban is, egészen a mohácsi 
ütközetig. 1525-ben húsha
gyó kedden álarcos menet 
jelent meg az udvarban, 
melyben elefánt is szerepelt 
Maga II. Lajos is jelmeze
sen, ördögálarcban jelent

meg az ünnepségeken. A
XVI. századtól említik Cibe
re és Konc, vagyis a Böjti 
Ételek s a Húsételek tréfás 
küzdelmét is. E tréfás küz
delmet sok európai nép meg
személyesítve adta elő. Er
délyben még századunkban 
is említik a szalmabábokkal 
eljátszott tréfás viadalt 

Farsangi álarcos alakos
kodást napjainkig is találunk 
a magyar falvakban. Míg 
egyes európai népeknél a 
farsangi maszkok nagy tö
megben, csoportosan vonul
nak fel, hazánkban jobban 
kedvelik a kisebb álarcos 
csoportok játékát. Jellemző, 
hogy napjaink leglátványo
sabb farsangi alakoskodása 
Magyarországon a Mohá
cson lakó délszlávok cso
portos ún. busójárása. E bu
sók fából faragott álarcok

ban jelennek meg, 
mozgásuk, visel
kedésük rituálisan 
meg van szabva. A 
busóálarcot azon
ban eredetileg csak 
a felnőtt nős férfi
aknak volt szabad 
felölteniök, a legé
nyek másfajta álar
cot viseltek.

Csendes
nyugalomban

Fotó: 
Borbás János

Felhívás
A nyári szünidőben hasznos elfog

laltságot kínál a balatonalmádi gyer
mekek részére szerveződő faszobrász 
napközis alkotótábor. A gyerekek 
megismerkedhetnek a famegmunká
lás, a faszobrászat alapelemeivel. A 
tavaly nagy sikerrel működő tábor az 
idén is várja a lányokat és fiúkat június 
végétől 10 napos kurzusokban. A tá
bor térítéses.

Szolgáltatás: műhelyhasználat, fa
szobrászati eszközök, anyag, oktatás, 
felügyelet. A kész alkotásokat a gye
rekek elvihetik.

Napi elfoglaltság: 4 óra, délelőtt. 
A tábor helye: Felsőörs, József A. 

u. 27. Autóbusszal is megközelíthető. 
Jelentkezni lehet a tábort vezető Bog
nár László faszobrásznál a fenti címen 
április 15-ig.

Fotó: Oszkó Zsuzsa

Kedves szülők!

Ha objektív képet szeremének 
kapni gyermekük iskolakészültsé
géről, ha tanácsot szeretnének kér
ni a beiskolázás időpontjával kap
csolatban, ha kíváncsiak arra, ho
gyan foglalkozzanak gyermekeik
kel, hogy iskolakezdésüket meg
könnyítsék, ha gyermekük iskola
előkészítését szakemberre kíván
ják bízni, forduljanak hozzánk bi
zalommal!

Nevelési tanácsadó, Balatonal
mádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 9/B, 
Pf. 126. Telefon: 06/80/39-083.

Kérjenek időpontot telefonon, 
levélben vagy személyesen hétfőn, 
csütörtökön, pénteken, 9-17 óráig.



HEAVY 
METAL

MACBETH
ALMÁDIBAN

A képen egy enyhe lejtésű domb látható 
sudár fenyőfákkal sűrűn egymás mel
lett. A domb aljában zord pázsit lakóko
csikkal. Ha Stirlingből utazunk Inver
nessbe, akkor pillantjuk meg az út jobb 
oldalán. Dunsinane dombja és a birnami 
erdő -  amit e sorok írója több mint 20 
éve, Bölöni Farkas Sándor pedig 160 
éve láthatott. „Nem győz soha ellenség 
Macbethen/ Míg a bimami erdő Dunsi
nane/ Dombjára nem vonul” -  idézzük 
most már együtt Shakespeare ismerős 
sorait a harmadik jelenésből.

Pontosan 200 éve, hogy Kazinczy Fe
renc először magyarította Shakespeare 
legkeményebbnek, legvadabbnak tartott 
művét, bár ő még németből dolgozik, 
angol eredetiből Döbrentei Gábor, me
gyénk szülötte, a Magyar Tudományos 
Akadémia első titkára fordította le. Nem 
kis fába vágta a fejszéjét, mert még Des
sewffy József is ódzkodott tőle: „Az an
gol nyelv ugatósabb, csiholóbb, a miénk 
nyúlóbb hangú és menedékesebb...” De 
tiszteljük Döbrentei Gáborban az úttö
rőt, a hamleti „lenni vagy nem lenni” 
első jambusos fordítása is tőle szárma
zik. Pedig Bajza jól elverte rajta a port, 
olyannyira, hogy a megbántott fordító 
különös szellemi párbajt ajánlott a kriti
kusnak: fordítsák le külön-külön a mű
vet, és majd elválik, kié a jobb. Bajza 
nem vállalta, és úgy tűnik, bírálni már 
akkor is könnyebb volt, mint dolgozni...

Gróf Széchenyi István magával vitte 
a kötetet (Döbrentei neki ajánlotta) az 
al-dunai utazására -  hajójának Desde
mona volt a neve, de lovainak is shakes
peare-i neveket adott - , és elolvasva böl
csen csak annyit jegyzett fel naplójába: 
„A Macbethet olvastam, kevés meg
jegyzéseim vannak, de azok se fonto
sak.” A pataki diákok 60 éve angolul 
adták elő, nem is csoda: magyarul elein
te legtöbbször a Macbethet adták elő, 
bár az elején finomkodva, bécsi felfo

gásban. Egyszerűen családi féltékeny sé
gi drámát láttak benne a rendezők. Pedig 
a Macbeth-pár vérfagyasztó elnémulá
sa, amikor a szétrebbent alattvalók után 
ketten maradnak, és nincs szavuk egy
máshoz, William Shakespeare olyan 
mélységes lélekismeretéről tanúskodik, 
amit többi darabjaiban csak megközelí
teni tud, de felülmúlni talán nem.

Amikor az ötödik felvonás ötödik szí
nében kimondja: „Holnap és holnap és 
holnap: tipegve/ Vánszorog létünk a ki
mért idő végső szótagjáig...” akkor fel
villantja „az időbe ágyazott irrealitást”, 
a jövő után futó ember riadt cselekvési 
kényszerét vagy a relativitást, ha úgy 
tetszik.

Itt érhető tetten az a rendezői szándék, 
amellyel Neil Zoladkiewicz heavy me
tal rock felfogásban adatja elő a darabot 
a Richard Challoner iskola diákszínját
szóival. Azzal az idősebbek számára ne
héznek tűnő fémzenével, amely nekünk 
a nagyobb hangerőt, a fémes gitárhang
zást, sőt olykor brutalitást jelent. De 
nem ez a zene, nem ez a felfogás illik-e 
legjobban Macbethhez? Az a zene, 
amely sokáig a fiatalok frusztrációjának 
levezetésére szolgált, és amelynek kö
vetői fekete, szegecselt öltözékben tilta
koztak keményebb szövegekkel, olykor 
pózokkal és olyan címekkel, mint amit 
az AC/DC együttes adott egyik sikerszá
mának: Highway to Hell = Országút a 
pokolba.

Második alkalommal látogatnak el az 
almádi gimnázium angol testvériskolá
jának a diákjai hozzánk. Tavaly a Julius 
Caesar aratott méltó sikert, most pedig, 
február 19-én a Macbeth heavy metal- 
változatát tekinthetjük meg, borzong
hatjuk végig vagy gyönyörködhetünk. 
Ahogy tetszik! Nem egyedül várom őket 
olyan nagyon.

Czuczor Sándor



Beszélgetés Csomai Géza képviselővel
E havi interjúalanyom 

„csak” mint érdeklődő jelent 
meg a Független Választási 
Tömörülés szeptemberi, jelöl
teket bemutató összejövetelén, 
ám úgy hagyta el a helyszínt, 
mint akit a vörösberényi vá
rosrész lakossága közfelkiál
tással választott képviselője
löltté. Ezek után senkit sem le
pett meg, hogy -  a szava
zatokat tekintve -  igen előkelő 
helyen került be a városatyák 
közé. Csomai Gézáról van szó, 
vele készült az alábbi beszél
getés.

-  Minek tulajdonítja ezt a 
nagyfokú népszerűséget, bi
zalmat, ami megnyilvánult 
választói részéről?

-  Ha őszinte akarok lenni, 
talán még érdeklődő se lettem 
volna, ha nem keres meg két 
80 éves bácsi, Zombor Gábor 
és Véninger Gyula. Gondol
tam, ha őket érdekli még a vál
tozás, nekem is foglalkoznom 
kell vele. Ez a belső kényszer 
vitt el arra az összejövetelre. 
Hogy minek tulajdonítom a 
népszerűséget? Már a nagya
pám is itt született Vörösbe
rényben, tehát igazán nem 
mondhatnak bevándorlónak. 
Bár 25 éve nem Almádiban 
dolgozom, sokan ismernek, és 
akik ismernek, tudják, hogy a 
sok rossz tulajdonságom mel
lett talán mindig eggyel több jó 
is fellelhető. Ebben bíztam a 
választáskor is.

-  Négy gyerekes családapa, 
munkahelyén vezető beosz
tásban dolgozik, úgy tudom, 
hobbija a lótenyésztés. Hogy 
tudja mindezt összeegyeztetni 
a képviselői munkával?

-  Nekem az a véleményem, 
hogy a képviselői munkát kell 
összeegyeztetni a többivel. 
Már az elején tisztában voltam 
vele -  éppen a felsorolt okok 
m iatt-, hogy ezentúl másképp 
kell az időmet beosztani, más
képp kell dolgoznom. A kép
viselői munkát valaki vagy 
csak jól akarja csinálni, vagy 
inkább bele se kezdjen! A csa

láddal kapcsolatban egyéb
ként elmondhatom, hogy egy
ből megértették elképzelései
met, s amikor elmondják hibá
imat, talán nem is tudják, 
mennyit segítenek nekem. Ar
ra egyértelműen figyelek, 
hogy nekik ne legyen hátrá
nyuk az én elfoglaltságaim mi
att.

Ami a munkahelyemet ille
ti, tudják, hogy képviselő let
tem, talán meg is értik, de azt 
érzem, hogy a türelmi idő itt 
nem lehet hosszú.

-  Marad a ló...
-  Gyerekkorom óta foglal

kozom velük, elképzelhetet
lennek tűnik a szakítás. A ló 
okos állat, megérzi, hogy egy 
új, fontos dolog lépett be az 
életembe. Éppen ezért várako
zó álláspontra helyezkedtek, 
és biztos hosszú türelmi időt 
kapok tőlük.

-  A türelmi időre biztos 
szüksége lesz, annál is in
kább, mivel a testületen belül 
két bizottságnak is tagja, sőt, 
nemrégen megyei képviselő
nek is megválasztották.

-  A gazdasági bizottságban 
(Csomai Géza az elnöke, a 
szerk.) bizony nem kis felada
tot vállaltunk, nevezetesen azt, 
hogy megkeressük azokat a 
pénzforrásokat, bevételi lehe
tőségeket, melyekből létezni 
tud az önkormányzat. Minden
nek ez az alapja, ismernünk 
kell a lehetőségeket. Ha ez már 
megvan, akkor gondolkodha
tunk, hogy mire mennyit költ
hetünk. Tudom, hogy elképze
léseink nem mindig népszerű
ek, de tudomásul kell venni, 
hogy a gazdaság nem szimpá
tia kérdése, itt törvények ural
kodnak.

-  Konkrét példával tudná 
illusztrálni a most elvben 

megfogalmazottakat?
-  Itt van például a Kommu

nális Szolgálató Üzem kérdé
se. Öt napja végre tisztázódott, 
hogy az itt felhalmozódott va
gyon teljes egészében az ön
kormányzat tulajdona. Most

majd elkezdhetjük az átszerve
zését. Bizottságunkat bízták 
meg ennek elvégzésével, még
pedig úgy, hogy az üzem a 
messzemenőkig a lakosság ér
dekeit vegye figyelembe. 
Másfél hónapot kaptunk erre a 
munkára.

-  Tagja még az építészeti és 
műszaki bizottságnak is. Itt 
mivel foglalkoznak mostaná

ban?
-  Állást foglaltunk a leendő 

ipartelep kérdésében. Elké
szültek a tervek, most már a 
kivitelezésnél felmerülő prob
lémákat vizsgáljuk. Szakértők 
bevonásával készítjük a város- 
központ terveit is. Hamarosan 
a város hat pontján és a város
házán tesszük ki, várva a la
kosság véleményét kritikáját 
ső t javaslatait is. Mindenkép
pen arra törekszünk, hogy a 
központ új arculata esztétikus 
legyen, ugyanakkor pénzt is 
hozzon a városnak.

-  A sok munka mellett mi 
adja az örömet a testületi

munkában?
-  Örömet? Ha egy lelkiis

meretesen kidolgozott anya

got beterjesztek a testület elé, 
és ott azt elfogadják. Erre 
szokták mondani, hogy gyü
mölcsözik a befektetett mun
ka. Nekem, vörösberényinek, 
jóleső érzés -  bár természetes 
is - ,  hogy a 10 almádi lakos 
képviselő ugyanúgy támogatja 
más városrészek elképzeléseit 
is.

-Apropó, városrészek. Sor
ra alakulnak a városrészek 
baráti körei. Berény még nem 
csatlakozott ehhez a kezdemé

nyezéshez.
-  Mi, berényi képviselők 

még a választási gyűléseken 
ígéretet tettünk választóink
nak, hogy rendszeresen beszá
molunk munkánkról, kikérjük 
a véleményüket Nos, ezzel az 
összejövetellel még adósak 
vagyunk, de ígérem, hamaro
san sort kerítünk rá. Itt vetnénk 
fel a vörösberényi baráti kör 
megalakulását is.

-  Ha jól értem, ez újabb 
elfoglaltság lenne. De meddig 
várnak azok a szegény lo
vak...? Köszönöm a beszélge

tést.
Gróf Tibor

Fotó: Durst László



Eseményről
Sok érdeklődő volt kí

váncsi az öreghegyi Óvári 
kilátó avatására. Jó hangu
latú, családias ünnepség 
volt.

Majbó Gábor köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd 
Schildmayer Ferenc szólt a 
kilátó történetéről és az új
jáalakítás körülményeiről. 
A megjelentek ezután közös 
beszélgetésre gyűltek össze 
a közeli Mogürt Üdülő au
lájában, ahol forralt borral 
és pogácsával kínálták a 
vendégeket. Felvételeink a 
megnyitó utáni pillanatokat 
örökítik meg.

Itt feltétlen köteles
ségünk megemlíteni név 
szerint is azokat, akik mun
kájukkal részt vettek az 
Óvári messzelátó felújításá
ban: dr. Solymos Tibor, 
Bendicsek József, Debre
czeni István, Schildmayer 
Ferenc, Majbó Gábor, Vé
kony István, Czigány Zol
tán, Piri Attila, Ebele Zol
tán, Horváth György, Né
meth Károly, Németh Ernő.

Külön köszönet a Veszpré
mi Erdőgazdaságnak, a Ba
latonalmádi Kommunális 
Üzemnek, a Pront kisszö
vetkezetnek.

V. L.

Fotó: Durst László

Vádaskodunk, de miért?
Gyakorta szóbeszéd Almá

diban, hogy a képviselő-testü
let csinálhatna már valamit 
azért a pénzért, amiért ott ül
nek.

Hát kérem, tisztelt almádi 
polgárok. Több képviselő ké
résére tudatjuk, hogy a 13 tagú 
elöljáróság tavaly októberé
ben megszavazta, hogy egy 
esztendeig nem fogad el hono
ráriumot. A különböző szakbi
zottságokban tevékenykedők 
úgyszintén juttatás nélkül vég

zik munkájukat. Gondokkal 
teli világunkban tudjuk, hogy 
könnyen kiszalad bármelyi
künk száján a bíráló szó, a 
megalapozatlan vád. De úgy 
érezzük, hogy a pletykaszintű 
szóbeszédnek nincs értelme 
városunkban, s ha lehet, csak 
olyan vádakkal illessük pol
gártársainkat, amelyek bizo
nyosságáról meggyőződtünk. 
Különben, csak megjegyez
zük, az új testület minden tagja 
erején felül próbál tenni a kö

zért, városunkért, a jövőért. 
Idejüket nem kímélve, késő éj
szakákba nyúló tárgyalásokon 
vitatják közös dolgainkat. Bi
zottságaink -  ha azonnal nem 
is oly látványosan -  napról 
napra tesznek le valamit a köz 
asztalára.

Újságunk rendszeresen tu
dósít köntörfalazás nélkül a 
problémás ügyekről is, de aki 
bővebb betekintést akar nyerni 
a városatyák tevékenységébe, 
a városházán megtekintheti a

legaktuálisabb jegyzőkönyve
ket

Összefoglalva: városunk 
elöljárói jelenleg közmunkát 
végeznek térítés nélkül, fele
lősséggel próbálnak bennün
ket képviselni. Elmondhatjuk 
azt is, hogy kevés településen 
van így. Ezért nem vádaskodás 
jár, hanem inkább köszönet.

Szerkesztőség



A  II. világháború 
áldozatainak névsora:

A honismereti szakkör adat
gyűjtése alapján közzétesszük 
az áldozatok névsorát. Kérjük 
Almádi polgárait, hogy észre
vételeiket (hiányzó személy, 
helytelenül írt név, valaki té
vesen került a névsorba stb.) 
február 28-ig juttassák el a kö
zösségi házba, a szakkörnek 
címezve.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
illetve rajtuk keresztül a város 
lakosságát, hogy kereken 45 
000 Ft gyűlt össze a költségek
re. A mellékelt képeslapon be
jelöltük a táblák tervezett he
lyét. A táblán a neveket a tele
pülés mai területére vonatkoz
tatva, abc-sorrendben fogjuk 
felvésetni úgy, hogy a névsor 
végén maradjon hely arra az 
esetre, ha pótlólag kell neveket 
felvésetni. Az áttekinthetőség 
érdekében településrészen
ként közöljük a névsort. Szán
dékaink szerint március 24-én 
kerül sor a felavatásra. 
Amennyiben valamilyen gátló 
körülmény jön közbe, akkor 
május 8. lesz a felavatás napja.

Balatonalmádi területén:
1. Bali Mihály
2. Bartus Zoltán
3. Bercz Jenő
4. Botka József
5. Csali János
6. Csizli Mihályné
7. Dávid János
8. Erki László
9. Farkas Ferenc
10. Ganczler Ferenc
11. Györgyi Zsolt
12. Győri Sándor
13. Hofler Károly
14. Horváth Géza
15. Horváth Gyula
16. Jády Ferenc
17. Klesits Ferenc
18. Kiss László
19. Kiss Sándor
20. Kovács Ilonka
21. Kuti Kálmán

22. Libik Rozália
23. Lőrincze Dénes
24. Mátrai János
25. Mészáros József
26. Nagy József
27. Nagy Károly
28. Nánási Mihályné
29. Németh Pál
30. Pacher József
31. Plank Károlyné
32. Plank Sándor
33. Pintér Lajos
34. Pisinger Károly
35. Póck József
36. Previtz Erzsébet
37. Previtz József
38. Puka József
39. Pulsfort Ernő
40. Schwarz Ferenc
41. Schebella Ferencné
42. Segesdi László
43. Serr Józsefné
44. Serr Erzsébet
45. Serr József
46. Szabó Lajos
47. Szemenyei Géza
48. Szemere Mihály
49. Szenthe László
50. Szerencsés György
51.Tanics József
52. Tálas Gyula
53. ifj. Tóth József
54. Tóth Lajos
55. Varga Ferenc
56. Varga Imre

57. Varga Sándor
58. Vastagh György
59. Volner Ferenc
60. Weszler Soma
61. Weszler Sománé
62. Weszler Sándor
63. Weszler Rózsa
64. Wolner Lipót
65. Wolner Lipótné
66. Wolner Ágnes
67. Wolner György 
Vörösberény területén:
1. Ángyán Imre
2. id. Ángyán Károlyné
3. ifj. Barcza Károly
4. Benkő József
5. id. Birkus István
6. Csiszár János
7. Csizmadia István
8. id. Földesi Kálmán
9. ifj. Gáspár János
10. Godinek László
11. Hamrosz Gyula
12. id. Herczeg Gyuláné
13. Jákói Gábor
14. Jobbágy István
15. ifj. Juhar Károlyné
16. Kajári László
17. Kalmár Ferenc
18. Kalocsa Károly
19. Károlyi László
20. id. Kun Sándor
21. ifj. Kun Sándor
22. id. Lőrincz Sándor
23. Mester Gyula

24. Molnár Gyula
25. Molnár Gyula
26. Németh Lajos
27. Németh Sándor
28. Nyul Ilona
29. Nyul Imre
30. Papp Géza
31. Piros Géza
32. ifj. Simon Imre
33. ifj. Somodari Gáspár
34. ifj. Somodari Károly
35. Sótonyi Imre
36. Sótonyi István
37. Sótonyi Károly
38. Sörös József
39. Szalai Imre
40. Szalmási József
41. Szente József
42. id. Tarsoly Kálmán
43. ifj. Tatay Sámuel
44. Tóth Dezső
45. Tóth Ferenc
46. Tóth János
47. Tuller József
48. Varga Sándor
49. id. Vörös Lajos 
Káptalanfüred területén:
1. Fehérvári Lajosné
2. László Dezső
3. ifj. Szomolányi Gyula
4. Varga Gábor
5. Dr. Vécsey Kálmán

S.F.



Promt-segítség

Örömmel adjuk közhírré, hogy 
újabb közérdekű felajánlás született 
városunk közösségi céljára.

A Hattyú ABC mellett lévő Kis 
Hattyú büfét és új buszmegállót, a 
Tszker székházát kivitelező Promt 
Építőipari Szövetkezet adományozott 
jelentősebb pénzösszeget Almádi köz
művelődési céljaira, valamint az óvo
dás gyermekek részére.

A Martinovics utcában, a volt tű
zoltószertár helyén létesülő helytörté
neti múzeum, a városi közösségi ház, 
valamint a vörösberényi, a Mandula 
utcai és a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvo
da egyenlő arányban részesült az ado
mányban.

Bármilyen adomány vagy jó szán
dékú tett erősítheti és segítheti váro
sunk kisebb-nagyobb közösségeit, 
ezért továbbra is várjuk az adakozó 
szándékú polgárokat, szervezeteket, 
intézményeket Amint már a múlt al
kalommal is jeleztük, a rendelkezések 
értelmében a szociális, egészségügyi, 
gyermek- és ifjúságvédelmi vagy mű
velődési célra, illetve diák- vagy sza
badidősport céljára juttatott összegek 
mentesek a jövedelemadó alól.

Reméljük, hogy hamarosan újabb 
közösségi felajánlásról számolhatunk 
be.

Sz. G.

Képtombola 
a vörösberényi 

diákokért
A vörösberényi általános iskola 

március 8-22. között vörösberényi 
diáknapokat tart. Ezen rendezvényso
rozat egyik legjelentősebb eseménye 
lesz Vágfalvi Ottó festőművész jóté
kony célú kiállítása a kéttannyelvű 
gimnázium aulájában.

A művész két darab olajfestményt 
ajánl fel a képtombolára. A festmények 
értéke egyenként 28 ezer forint. A 
tombolajegyek árusítását február 15- 
én kezdjük és március 20-án zárjuk. 
Jegyeket Balatonalmádi boltjaiban és 
az iskolában lehet vásárolni. Tisztelet
tel meghívjuk Balatonalmádi lakossá
gát a kiállítás megnyitójára, mely már
cius 8-án, 18 órakor a kéttannyelvű 
gimnáziumban lesz. A kiállítást meg
nyitja Albrecht Sándor, a Napló-reklá
miroda vezetője.

A megnyitóval azonos helyen lesz 
a sorsolás március 22-én, pénteken, 16 
órai kezdettel. Ezt megelőzően megte
kinthetik a Szombathelyről ide utazó 
Régi zene együttes Reneszánsz vigas
ságok című koncertjét. A sorsolás 
eredményét a márciusi számban köz
zétesszük. A 100 forintos tombolaje
gyekből befolyó összeg az iskolai ok
tatómunka színvonalának emelését 
szolgálja majd. Reméljük, hogy Önök
kel is találkozunk a kéttannyelvű gim
názium aulájában.

A téli Balatonról
Ilyenkor egyre jobban előtérbe kerül a jeges Balaton szórako

zó, szórakoztatási célból történő meghódítása. Ezzel párhuzam
ban mindjobban feledésbe merül, hogy a téli Balaton az áldozatait 
ugyanolyan könyörtelenül szedi, mint más évszakokban, ha a 
természet törvényeivel akár szándékosan, akár gondatlanul szem
behelyezkedik az ember.

A korcsolyázók tábora a legnépesebb. Amikor a jégre lépnek, 
vajon gondolnak-e arra, hogy az kellő vastagságú-e, bírja-e a 
terhelést. Itt csak egyszer lehet hibázni, ismétlésre nincs lehető
ség. 

Nem kioktató módon, csupán figyelemfelhívással fordulok a 
lap tisztelt olvasóihoz biztonságuk érdekében.

A Balaton jege akkor alkalmas sportolásra, ha egy adott terü
leten a 10 cm vastagságot eléri. Ezt a mérést több helyen kell 
megismételni.

Vízbefolyásoknál, gátak, mólók közelében még óvatosabbnak 
kell lenni, mert a jégréteg alatt a víz „nyalása” folyamatosan 
vékonyítja a jeget, így az kisebb terhelést bír el. Rianásokat ne 
közelítsünk meg, mert a jégréteg elmozdulása végzetes lehet. Aki 
a jégen léket vág, jelölje meg, úgy, hogy nagyobb távolságról is 
jól felismerhető legyen.

Ha mindenképpen ki kell próbálni az új korcsolyát, az a part
közeiben történjen, ahol sekély a víz. Gondoljunk a parton ha
gyott ruhaneműk, lábbelik biztonságára is.

Ha a Balaton jege alkalmas lesz sportolásra, a tömegkommu
nikációs eszközök útján közzéteszik. Kérem, higgyenek ennek a 
híradásnak.

K.B.

Közlemény
A Független Kisgazdapárt balatonalmádi és vörösberényi 

szervezete február 11-én, hétfőn, 17 órakor tartja tájékoztató 
taggyűlését. Meghívott vendégek: Bölöny Lajos megyei elnök 
és dr. Jósa Elemér, Balatonalmádi alpolgármestere. A rende
zők minden érdeklődőt várnak.

Pályázat
Balatonalmádi város ön- 

kormányzata pályázatot hir
det a Balatonalmádi, Öreg
hegy, Mátyás k. u. 27. szám 
alatti élelmiszerbolt üze
meltetésére. A bolt egész 
éves nyitva tartású. A pályá
zatokat február 20-ig kérjük 
benyújtani a polgármesteri 
hivatal hatósági csoportjá
hoz címezve. Részletes in
formáció beszerzése ugyan
ott.

Balatonalmádi 
város lapja
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