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

A Nap felé
Két olyan dátum, amely 

összecseng, némaságból feltör
ve elénk tárul. Hihetetlen szin
te, hogy ma már tiszta lélekkel, 
nyíltan emlékezhetünk. 1849. 
október 6. a magyar szabad
ságharc vértanúinak állít emlé
ket szívünkben. Ők, akik „érted 
éltek, szent világszabadság...” 
Hősök voltak, katonák, igaz
szívű emberek. Ők tizenhár
man, a megtestesült szimbólu
mok, aztán a névtelenek egész 
hada, akikről általuk emléke
zünk, 1848 lánglelkű ifjai, akik 
a magyar szabadságért áldoz
ták életüket. Kokárdás testük 
már rég elporladt, szabadságért 
üvöltő lelkük az égbe szállt. Mi 
még ma is úgy érezzük, itt van
nak közöttünk, érezve a ma
gyar szív dobbanását a meg
csonkított, beteg testben. Feltá
madásuk időtlen időkön örök
ké tart majd, ameddig magyar 
é l  e földön.

1956. október 23. forradalmi 
ifjúsága is az Ő szakadt zászla
jukat emelte a magasba, fellán
golva az idegen zsarnokság el
len. Levegőért kiáltottak, sza
bad, tiszta levegőért. Elhallat
szott kiáltásuk a vén Európán 
keresztül az egész világba. Em
léküket most már nyíltan vál
lalhatjuk, egyek lettek a sza
badság angyalaival. Tiszteleg
jünk tehát a magyar október

szent ünnepe előtt, amely el
hozta nekünk a szabad gondol
kodás lehetőségét.

Kérdés, hogy tudunk-e vele 
élni. Nyugtalan szívünk, fel
korbácsolt agyunk lecsillapo
dik-e valahára? Rájövünk-e ar
ra majd, hogy e kis ország létét, 
függetlenségét együtt gondol
kodással, egymás hitének tisz
teletben tartásával, kiegyensú
lyozott békében lehet csak

fenntartani?
Idegen szuronyokon lebe

gett a kokárda országunk fölött 
évszázadokig. Mindenkor tud
tuk, ki ellen kell harcolni. 
Most, amikor feldobott szabad
ságunkkal kezdeni kellene va
lamit, ne tudná a magyar, hogy 
hogyan éljen vele? Ez lehetet
len! Elődeink emlékét cipelve 
szívünkben, súlyos lelki terhek 
mocsarából felkászálódva tud

nunk kell a jövőt formálni. De 
mindezt csak együtt, egy aka
rattal, a felelősség súlya alatt, 
megfontoltan lehet csak elérni.

Emlékezzünk a szabadság 
bajnokaira, az októberek viha
raira, hajtsuk meg fejünket -  de 
lassan most már igazán emel
jük fel, és tiszta tekintettel pró
báljunk a Nap felé nézni.

Veszeli Lajos

Szerkesztőségi közlemény
Lapunk novemberi száma egész terjedelmében az almádi önkormányzat elmúlt évi munkájával tematikusan kíván foglalkozni. 
Kérjük polgárainkat, olvasóinkat, írjanak észrevételeikről, javaslataikról, az eltelt időszak tapasztalatairól néhány sort újságunk

nak.
Véleményeik alapján színesebben tudjuk feltárni a rendszerváltás óta kialakult átmeneti időszak városunkkal kapcsolatos prob

lémáit.
Leadási határidő: október 25., péntek 

Cím: Almádi Újság szerkesztősége, Széchenyi sétány 1.

Fáradozásukat előre is köszönjük.



ALMÁDI HEGYKÖZSÉG 
TÖRTÉNETÉBŐL

Almádi Promontórium hegyközségi szervezetben élte a maga 
sajátos életét egészen 1869-ig, amikor szőlőbirtokosai kérésére 
önálló községi rangot nyert. A hegyközségek szinte kivétel nélkül 
falun belüli, különálló szervezeti egységet jelentettek, saját tiszt
ségviselőkkel. Almádi kivétel volt, mert közigazgatásilag Szent
királyszabadjához tartozott, de már a XV. század vége óta szinte 
kizárólag Almádi Promontórium (szőlőhegy) néven említik ezek
ben az iratokban, legfeljebb a határjárásoknál.

Miután teljes területének a veszprémi káptalan volt a földesu
ra, nagyon sok irat maradt meg a káptalan levéltárában. A szőlő- 
birtokosok legnagyobb része pedig veszprémi polgár volt, így pe
res ügyeikkel, hagyatéki leltárakkal, a birtokok értékbecslésével, 
osztálylevelekkel bőven találkozunk Veszprém város közgyűlé
sének iratai között. E két körülmény valamennyire ellensúlyozza 
azt a sajnálatos tényt, hogy Almádi hegyközség saját iratai (jegy
zőkönyvek, elszámolások, választások iratai stb.) nem maradtak 
fenn.

A hegyközségek életét a „szőlőhegynek artikulusai” (törvény
ei) szabályozták, aminek betartására a „hegység tisztségviselői” 
vigyáztak. Őket a hegy birtokosai maguk közül választották 
„Szent György-nap tájban bizonyos napra összegyűlvén”. A vá
lasztott tisztségviselők a hegybíró, vicebíró, a hegymesterek és az 
esküdtek voltak. Aki megválasztása ellenére „a hivatalt föl nem 
akarná venni, 4 foréntra büntetődgyék, mellynek hárma az urasá
gé, egy foréntja pedig a hellységé lészen”. Az első artikulus ren
delkezik az előbbiekről, befejezve azzal, hogy „hitves nótáriust is 
pedig jó, értelmes embert fogadjanak és tartsanak”. Ez a személy 
volt a „hegység nótáriussa” azaz a jegyző. Almádi esetében ő is 
mindig szőlőbirtokos volt, sőt, az is előfordult, hogy a vicebíró és 
a nótárius egy személy volt.

Almádinak saját szőlőhegyi artikulusa nem maradt meg, de 
nyilvánvalóan érvényes rá a káptalan összes szőlőhegyének sza
bályzata. Ezek általában 25-30 pontból álltak és mindenre kiterje
dően szabályozták a szőlőhegyen folyó életet. A törvények be 
nem tartásának meg volt szabva a büntetése, ami esetenként nem 
is volt kicsi. Most lássunk rövidítve néhány példát közülük:

-  kinek rossz a gyepűje és nem igazítja meg, 4 forint a büntetése
-  aki a szőlőhegyen káromkodik és nemes ember mindannyi

szor 4 forintr a , parasztember pedig 12 pálcára büntessék, de meg

válthassa azonos pénzzel. „Eféle pénznek negyedrésze a hegysé
gé, három pedig az egyház szükségire lészen”.

-  a vasárnap és egyházi ünnepen dolgozók a káromkodókhoz 
hasonlóan büntetendők

-  „Ha valamelly szőlősgazda lopásban tapasztaltatik, 24 fo
réntra büntettessék.” Ebből 20 a földesuré, 4 a helységé

-  „A paráznaságnak is házasokban 24 foréntig, szabad szemé
lyekben 12 foréntig büntettessék.”

-  „Orgazdák pedig a tolvajokhoz képest duplán büntetődjenek”
-  „Akik a szőlőhegyen egymást szidják vagy gyalázzák, tehát 

aki vétkes lészen, 4 foréntra büntetődjék, aki pedig mást ver vagy 
vért ereszt rajta, 12 foréntig büntetődjék”

-  „Az Nemes Vármegye limitátióján föllül senki akárminemű 
munkássának nap bérit ne merészelle fizetni...”

-  „Valaki borát a hegyvám szedése előtt vízzel, alma vagy kört
ve lével összekeverni -1 2  foréntban -  megbüntessék.”

A hegyközség tisztségviselőinek nem volt kevés dolguk, mert a 
hegy napi bejárása mellett minden hivatalos aktusban részt kellett 
venniük, ők állították ki a „szőlőleveleket” -  ma tulajdoni lapnak 
mondanánk - ,  egyáltalán minden ügyes-bajos dolgot ők intéz
tek. Hogy mikor alakult az Almádi Hegyközség, nem tudjuk pon
tosan. Pecsétjükön az 1753-as évszám olvasható. E rövid áttekin
tés képet adhat az akkori szőlőhegyi életről, bár annak csak igen 
kis részét érinti. Végül álljon itt egy bizonyíték, hogy éltek a tör
vény szigorával:

„E folyó Esztendőnek Szent György-napi Hegy Gyűlésében a 
vörös-Berényi Pápista Templomra Nemzetes Pap Imre Tiztartó 
Úr által rendeltetett Bírság pénzt, négy foréntokat tudniillik: vál
tóban Rozmán István Hegy Bíró úrtól kezemhez vettem. Sign. 
Vörösberény, 31-a May 1817.

Horváth József plébános”

Schildmayer FerencElismervény 1817-ből

Almádi Szőlőhegy pecsétje 1753-ból



Mindenszentek
küszöbén

Bár még majd egy hónap 
választ el bennünket, de kö
vetkező újságunkban erről 
beszélni már nem lenne aktu
ális. Talán egy hasonlattal él
nék, így tanultuk annakide
jén: a szem a lélek tükre, 
avagy a kirakat az üzlet tükre. 
Úgy gondolom, a temető 
rendje egy nemzet, avagy egy 
közösség (falu vagy város) 
tükre. Mennyire becsüljük 
múltunkat halottaink emlé
kének őrzésével. Sajnos elég 
sokat járom a temetőket, mi
vel hozzátartozóim, barátaim 
már javarészt ott vannak. Mó
dom van arra, hogy megálla
píthassam, azok az elhuny
tak, akiknek vannak élő utó
daik, megkapják az illő tiszte
letet, főleg a közelgő halottak 
napjára tekintettel. Nem így 
azok a holtak, akiknek vagy

nincsenek vagy távol vannak 
vagy esetleg az utódok elfe
ledkeznek róluk. Úgy gondo
lom, az utóbbi szinte kizárt.

Tény, hogy temetőinkben 
elég nagy számban vannak 
elhanyagolt síremelékek, raj
tuk a gyom évek óta zavarta
lanul él.

Láttam és hallottam, hogy 
tőlünk nyugatabbra a teme
tőkben szinte ismeretlen a 
gondozatlan sír. Valaki vagy 
valamely közösség felvállalja 
azok rendezését. Biztos, 
nemzeti öntudatuk, kultúrá
juk, a múlt tisztelete hat pa
rancsolóan.

Milyen szép is lenne, ha mi 
magyarok, helyi lakosok, fel
nőttek és iskolások, követ
nénk a nemes példát.

Magunk közt vagyunk, el 
merem mondani, szégyenle

tes, főleg az ide látogatók 
előtt temetőink jelenlegi álla
pota. A magam részéről -  
azonkívül, hogy négy rokoni 
sír ápolásában veszek részt -  
vállalni fogok egy gazdátlan 
sírt, mint ahogy már évek óta 
Dukai Takács Jenő festőmű
vész síremelékének karban
tartását a honismereti kör tag
jaival.

Tudom, hogy gyermeke
ink iskolájukban eléggé el
foglaltak, de igen dicséretre 
méltó lenne, ha egy-egy osz
tály közösen tenne ilyen vál
lalást (2-3 sír gondozására).

Lehet, hogy a fenti nosztal
gia korom következménye, 
mégis engedjék meg, hogy 
ilyen érzelmeimet kedves ol
vasóinkkal is közöljem.

Majbó Gábor

HELYI ÖSSZEFOGÁSSAL 
TÓPARTUNK TISZTASÁGÁÉRT
Mint bizonyára a tisztelt újság

olvasó is értesült a napi sajtókból, 
az idei év sem telt el bonyodalmak 
nélkül a Balaton partján. Az angol
napusztulást már július elején 
észlelték a tó nyugati medencéjé
nek egyes területein.

A keleti medence északi partján 
augusztus elején szórványosan 
megjelentek az angolnatetemek 
(sajnos, ekkorra már a tó szennye
zettebb területem tömegessé vált a 
halpusztulás).

A parti településeken ekkor te
tőzött az idegenforgalom. A helyi 
települések és állami szervek véde
kezését koordinálni kellett, a 
polgári védelem bevonására is 
szükség volt. A belügyminiszter 
elrendelte a Balatonalmádi PV Pa
rancsnokság részére az 
alkalmazási készenlétet, engedé
lyezte a polgári védelmi 
munkakötelezettség szükség sze
rinti bevezetését. Terveinknek 
megfelelően megszerveztük a vá
rosházán a polgári védelem 
operatív csoportjából az ügyeleti 
szolgálatot, a feladatokról kiértesí
tettük területünkön az érintett 
települések polgármestereit, az

együttműködő szervezeteket. A te
lepülések polgármesterei 
intézkedtek a szükséges eszközök 
beszerzéséről (gumikesztyűk, zsá
kok), a parancsnokság pedig 
biztosította szükség esetére a vegy
védelmi ruházatot, továbbá a 
fertőtlenítéshez szükséges klórme
szet, intézkedtünk még a szállítás, 
begyűjtés módjáról, a haltetemek 
elhelyezéséről.

A városunkban működő vízi
mentők rendszeres felderítéseket 
hajtottak végre, a vízfelületen és a 
vízen szedték a dögöket, hogy a  ki
sodródott angolnatetemek ne 
zavarják üdülőinket, strandolóin
kat.

Rendszeresen ellenőriztettük és 
tisztíttattuk a vízkivételi művek 
szívócsonkja körüli területet, ne
hogy egy esetleges vízfertőzés 
lépjen fel.

A több mint 20 napos védekezés 
eredményeképp az önkormányza
tok és az állami szervek 
összefogásával, köztük a polgári 
védelem munkájával, sikerült a 
haltetemek mennyiségét minimá
lisra csökkenteni.

Véleményem szerint a védeke

zés során mutatkozott meg, hogy 
kik is aggódtak igazán a Balato
nunkért.

Egyértelművé vált, hogy tavun
kat ha meg akarjuk őrizni, az itt élő 
emberekre kell bízni sorsát.

Ezúttal mondunk köszönetet 
Balatonalmádi város és körzete 
polgármestereinek az eredményes 
együttműködésért, az angolna
pusztulás felszámolásában részt 
vevő  polgárok áldozatos munkájá
ért.

Meg kell még említenem, hogy 
szeptember 24-én Kovács Lászlót 
és Tokaji Istvánt a veszély elhárítá
sában nyújtott munkájukért a 
Polgári Védelem Országos Pa
rancsnoksága dicséretben és 
jutalomban részesítette. A Veszp
rém Megyei Önkormányzati 
közgyűlés elnöke pedig szemé
lyemet részesítette dicséretben és 
jutalomban.

Reméljük, a jövőben sem az em
beri gondatlanság, sem a természet 
nem ró ki ránk ilyen vagy hasonló 
feladatokat.

Buda Tibor pv. szds. 
törzsparancsnok

Tudományos
ismeretterjesztés 
Almádiban

Van, aki csak TIT-nek nevezi, 
vannak, akik még a TTIT névre is 
emlékeznek, de a legtöbben csak a 
nyelvtanfolyamokkal kapcsolják 
össze. Pedig sok sikeres jogi, 
egészségügyi, irodalmi és mező
gazdasági előadást vagy sorozatot 
is felidézhetnénk. A könyvtárban -  
a régiben - ,  lenn az öreg parkban 
vagy a kultúrházban, fenn Berény
ben. Vajon csak múltja van a 
tudományos ismertterjesztésnek?

Az 1841-ben alapított, tehát 
idén 150 éves társulat megújult or
szágos vezetéssel -  élén 
Szentágothay professzorral -  ha
talmas szellemi potenciálra 
támaszkodó megyei választmány
nyal és önálló városi elnökséggel 
kíván munkálkodni a szűkebb pát
riában, Balatonalmádiban és 
környékén. Mert az extenzív vá
rosfejlesztés még nem fejeződött 
be, mert az intenzív fejlődés jósze
rével még csak most kezdődik, 
mert az urbánus gondolkodás még 
gyerekcipőben jár...

Balatonalmádiban 1984 óta mű
ködik TIT szervezet, és 100 fő  
körüli tagsága az összekötő kap
csokat keresi a szétválasztok 
helyett. A helyi ismeretterjesztés 
nem szeretne csupán nyelv- 
tanfolyamokra és
számítástechnikai kurzusokra kor
látozódni, hanem a tanulók 
bevonásával ifjúsági szervezet ki
építésére tett lépéseket. Nekik évi 
50 forintos, a felnőtteknek pedig 
évi 100 forintos tagdíj ellenében a 
városi közművelődést kívánja fel
lendíteni. Ott, hol többszázan 
jelentek meg a nagysikerű II. Bala
toni tárlat megnyitásán, van igény 
tudományos életünk jeleseinek e 
lőadásaira Almár Ivántól Vígh 
Károlyig, de Grétsy professzor 
nyelvművelési, Kányádi Sándor 
költői vagy Nemcsák kandidátus 
vízélettani kutatásairól is szeret
nénk hallani. A civiltársadalom 
szerveződése nem nélkülözheti a 
pezsgő szellemi életet, a városi ér
telmiség aktív bevonását társulati, 
társasági, illetve klubfoglalkozá
sokba. Igenis rá kell érnünk a 
tudományos ismeretterjesztésre, az 
újabb ismeretek befogadására, 
mert a nemzetmozgató változások 
közepette „Si non redire cerrenáum 
est” -  ha nem akarunk lemaradni, 
sietnünk kell!

Erre vállalkozott a TIT városi 
elnöksége, ehhez kérte és kapta 
meg dr. Kerényi László polgár- 
mester támogatását, mert fel 
akarunk, fel kell nőnünk saját igé
nyeinkhez.

Czuczor Sándor 
városi TIT-elnök



Néhány sor 
a 12. hónapról 
a városházán

1991 szeptember

Ha nem lennék polgármes
ter, én sem szeretnék új strandot 
Budataván. Közelébe se men
nék a területnek, nem nézném 
meg az illegális szemétlerakó 
telepeket, nem gázolnék át a 
másfél méteres vadkendersövé
nyen allergiától prüszkölve, 
nem döbbennék meg a „véden
dő” flóra kellős közepén építési 
törmelékből épülő autóparko
lón, nem is látnám a 
tüskésdróttal és rozsdás laka
tokkal spontán privatizált, 
magányos nádcsomók között 
kanyargó, itt-ott vasútisíndara
bokkal megerősített korhadt 
deszkapallókat, a posványban 
dagonyázó nejlonzacskókat és 
festékesdobozokat, hanem el
hinném a szomszédomnak, 
barátomnak, párttagtársamnak, 
hogy ezek már megint valami 
gigantomán terveket dédelget
nek, riasztanám is azonnal 
Balogh Elemért, a Napló főszer
kesztőjét, hogy milliókat 
akarnak saját zsebre vágni, rá
törnének csendes 
magányunkra, benzingőzbe foj
tanák a természetünket. Lehet, 
hogy zöld lennék én is, funda
mentalista zöld. Nem 
érdekelne, hogy a város rá van 
szorítva a pénzszerzésre, mert 
senki nem épít helyettünk utat, 
könyvtárat, iskolát, nem érde
kelne, hogy meglévő 
strandjaink zsúfoltsága me
rénylet az ember ellen, nem 
érdekelne, hogy a mostani álla
potnál lényegesen jobb lenne a 
tervezett létesítmény, és a befo
lyó pénzt vissza lehetne forgatni 
a lényegi természetvédelembe, 
meg se hallgatnám, hogy azok 
biostrandban gondolkodnak, 
csak ellenezném. Hiszen elle
nezni, hangulatot kelteni, 
indulatokat felhergelni sokkal 
könnyebb, mint felelősen, át
menetileg akár népszerűtlenül 
is dönteni.

Vigyázzatok és gondolkod
jatok, polgártársaim! Legköze
lebb ti is lehettek polgármeste
rek!

Balatonalmádi- 
Öreghegy, 1991. október 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Számos napirend és aktuali

tás, az idővel való jó gazdálko
dás és zsúfolásig megtelt ülés
terem jellemezte az önkor
mányzat szeptember 9-i ülését. 
A testület elsőként Boros Lász
ló képviselőnek még a júliusi 
ülésre (akkor kellő előkészí
tettség és idő hiányában elna
polt) Az önkormányzat és hiva
talának működése tárgyú elő
terjesztését tárgyalta. A kép
viselői indítványban foglaltak. 
miután a szükséges számú sza
vazatokat nem nyerték meg, 
nem kerültek elfogadásra. Ezt 
követően a költségvetési terv 
módosítására került sor. A több 
tételű javaslatból -  melynek 
nagy része már teljesítésre ke
rült -  csak néhányat említünk 
meg: 1-2. osztályos, olvasási 
zavarokkal küzdő gyermekek 
dyslexiás szűrővizsgálatára ez 
évre 60 ezer forintot, a rend
szeres nevelési segélyre továb
bi 871 ezer forintot, rendkívüli 
nevelési segélyre további 700 
ezer forintot, a Váci Mihály ál
talános iskola tetőszigetelésére

további 300 ezer forintot bizto
sított a testület. Elfogadták a 
Kisberényi utcai csatornaépí
tés támogatását, melyre 2-3 
millió forintot, a Szabolcs utcai 
tömbbelső parképítésére ez év
ben 1,2 millió forintot szavaz
tak meg a képviselők. Még a té
mához tartozik, hogy az ide
genforgalmi adó igen kedve
zőtlen képet mutató befolyása 
miatt 12 millió forintot tarta
lékolt a testület a megelőlege
zett állami támogatás esetlege
sen szükségessé váló visszafi
zetésére.

Az aktualitások között sze
repelt az iskolaügyi bizottság 
IV. negyedévi munkaterve, a 
HungarHotels Vállalat 50%-os 
építményadó kedvezmény ké
relmének elutasítása (a 25%-os 
kedvezményt már megkapták), 
csatlakozás az észak-balatoni 
községfejlesztéshez.

A Baross J. u. 60. szám alatt 
megüresedő üzlethelyiséget (a 
volt női szabó felmondta a bér
letet) Wrkljan Tihomilné (Csö
pi) fodrász kapta meg 5 évre.

Elutasította az önkormány
zat a volt Budatava Ipari Szö
vetkezet varrodájából alakult 
Snitt kisszövetkezet 25 fős 
munkahelyteremtésére irányu
ló 600 ezer forintos támogatás 
(vagy kölcsön) igényét.

A lakásügyi társadalmi bi
zottság elnökének dr. Jósa Ele
mérnét választotta meg a testü
let.

S végül egy jó hír -  talán 
nemcsak a közvetlenül érintet
teknek. A már egy évvel ezelőtt 
megfogant gondolat -  az új vö
rösberényi iskola megépítésére
3 millió forintos indulótőkével 
alapítványt hozott létre az ön- 
kormányzat. Az alapítvány ku
ratóriumának tagjait a követke
ző ülésen választják meg a kép
viselők.

Az önkormányzat legköze
lebbi rendes ülése október 19- 
én lesz, az ülés nyilvános.

A testületi ülések jegyző
könyvei a polgármesteri hiva
talban és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

M.K.E.

A polgármesteri 
hivatal személyi 

vonatkozású híreiből
A nyár folyamán számos személyi változás -  önkéntes 
elvándorlás -  történt a polgármesteri hivatalban. Az 
építési csoportból elment Levelesi Béla, Jécsák Zsolt. 
Helyük egyelőre nem kerül betöltésre, a csoport meg

maradt három dolgozója látja el munkájukat 
helyettesítéssel. A hatósági csoportból eltávozott 

Schweiczer Vilmos és Szikszai Róbertné. A szabálysér
tési és vállalkozói igazolványokat, valamint a 

kereskedelmi, ipari ügyeket az október 1-vel beálló új 
dolgozó, Lantos Gáborné látja el. A titkárságról elment 
dr. Nyulász Istvánné főelőadó, Kócs Lajos gépkocsive
zető és október 15-vel távozik Szikszai Róbert referens. 
A PM új gépkocsivezetője Bognár Ferenc. Ugyancsak 
megvált a hivataltól Kakas Géza városgazda, akinek 

posztját Szabó Balázs képviselő veszi át október 1-gyel.

ZÖLD 
HÍR

A Budatava lakóegyesület 
még júliusban levélben kereste 
meg az önkormányzatot, hogy a 
Szabolcs utcai és Fűzfői úti la
kótelep által határolt kies terület 
pihenőparkká és játszótérré ala
kítását támogassa. A kérés 
nyomán a Natourplan Zöldöve
zettervező iroda kapott 
megbízást a lakótelepi tömbbel
ső parképítési kivitelezési 
terveinek elkészítésére. Az el
készült tervek alapján -  
korcsoportos játszóterek, ping
pongsarok, pihenőkioszk és 
rózsalugas mellett rengeteg 
zöld növény kapna helyet. A 
költségek mintegy 4 millió fo
rintra rúgnak. Az elképzelések 
szerint a megvalósítás két lép
csőben történne. A kezdéshez 
az önkormányzat a szükséges 
1,2 millió forintot szeptemberi 
ülésén biztosította. Az egyesü
let részéről előzetesen 
felajánlott társadalmi munka 
kb. 800 000 forintot tesz ki.

Hát akkor, ahogy mondani 
szokás, nosza, rajta, kapára-ka
szára!



Tisztelt Szerkesztő Úr!

Kérem alábbi köszönő so
raimat a Balatonalmádi Pol
gármesteri Hivatal dolgozó
inak lapjukon keresztül to
vábbítani szíveskedjenek.

Mint ismeretes, a kárpót
lási igény benyújtásához 
több helyről szükséges tö
ménytelen mennyiségű ira
tot beszerezni. Ez sok időt és 
szaladgálást jelent mindenki 
számára, így számomra is. 
Több, az ország más hivata
laiban is volt dolgom, de a 
legnagyobb, leggyorsabb és 
legszolgálatkészebb segítsé
get az almádi polgármesteri 
hivatal illetékes dolgozóitól 
kaptam. Ezt mind a telefoni, 
mind a személyes kérés, il
letve ügyintézés során ta
pasztaltam. Örömmel nyug
táztam mint régi -  nagyszü
lőkig visszanyúló -  almádi, 
hogy az ott dolgozók az ügy
felet nem ügyfélnek, hanem 
embernek tekintik.

Még egyszer köszönete
met fejezem ki szolgálat
készségükért!

Üdvözlettel:

Bakáné Kesserű Éva 
Budapest

Olvasóink 
leveleiből

Egy kecskeméti olvasónk írt levelet újsá
gunknak, már régebben. Most, ahogy lement 
a nyári dömping, kérését teljesítjük, kíván
juk, oldódjon meg gondja, s mielőbb mint al
mádi polgárt köszönthessük városunkban.

*

Kedves Almádiak!

Egy messzi városban, pontosabban Kecske
méten írom ezeket a sorokat önökhöz. Gondol
hatnák, mi köze egy kecskemétinek Almádihoz? 
Annyi, hogy tulajdonképpen csak testben élek e 
városban, a szívem Balatonalmádié. Hogy mi
ért?

1967 augusztusában születtem Veszprémben, 
néhány hétig Almádiban laktunk a nagyszüleim
nél, de azután ide jöttünk lakni Kecskemétre, 
mert itt kapott munkát édesapám. De én nem sza
kadtam el ettől a gyönyörű Balaton-parti helytől, 
hiszen minden nyári és téli szünetemet itt töltöt
tem az én drága nagymamimnál. Biztosan sokan 
emlékeznek rá, hisz mindenki szerette, aki is
merte.

Radványi Gézánénak hívták, aki a Tulipán 
szállodában dolgozott, majd nyugdíjasként az 
Aurora-strandon.

Arról van szó, hogy én már gyerekfejjel úgy 
határoztam, hogy ha majd nagy leszek, Almádi
ban akarok élni.

Ahogy teltek az évek, a vágy egyre erősebb 
lett bennem, már annyira, hogy amikor kereszt
anyám elküldte az Új Almádi Újság újabb szá
mait, elsírtam magam.

Szeretném, ha segítenének abban, hogy ennek 
a városnak a lakója lehessek. Én nem passzív 
polgára lennék, hanem nagyon is aktív, mert úgy 
érzem, szükségük lehet rám. Ezt nem nagyképű
ségből írom, rögtön kifejtem bővebben.

A fazekasmesterséget tanultam ki második 
szakmaként (férjemmel együtt), amit nagyon 
szeretek, bár most nem gyakorolom, mert 9 hó
napos tündéri kislányommal vagyok itthon. Az

újságból értesülve tudom, hogy Almádiban fel
lendült a kulturális élet, de kerámiaszakkör még 
nincs sehol a városban. Pedig tudom, hogy lenne 
rá igény. Én nagyon szívesen tartanék foglalko
zásokat óvodásoknak, iskolásoknak, gimisek
nek, a gyermekotthon lakóinak és a felnőtteknek 
is. Sokan nem is tudják, milyen tehetség szuny
nyad bennük. Én is 19 évesen jöttem rá, hogy a 
kerámia az én világom.

Szeretném, ha sokan átélhetnék azt a csodás 
érzést, amikor a holt agyagból lélekkel telt „élő” 
tárgy lesz. Túlságosan politikus és rohanó világ
ban élünk, olyan jó egy kicsit megpihenni a kerá
miaműhelyben a szép tárgyak között.

Elsősorban népművészeti kerámiával foglal
kozom, mert nagyon fontosnak tartom, hogy to
vábbadjam a fiataloknak, ne haljon ki ez a szép 
mesterség.

Korongozni is igen jól tudok, bárkinek szíve
sen átadom tudásomat. Szeretnék tehát hozzájá
rulni a város kulturális életéhez, szeretnék Bala
tonalmádi hasznos polgára lenni.

Egy egyszoba-összkomfortos tanácsi lakás
ban lakunk, nem vagyunk gazdagok, ezért nem 
tudunk Almádiban lakást venni. Ha valaki szíve
sen jönne Kecskemétre lakni, azzal rögtön lakást 
cserélnénk.

De ez nem olyan valószínű, hisz ki is akarna 
eljönni abból a gyönyörű városból?

Ezért hát kérem önöket, ha bármilyen megol
dást tudnának ajánlani, kérem, írjanak! Minden 
megoldás érdekelne minket, bármit vállalunk, 
hogy ott élhessünk!

Az önkormányzattól nem merek lakást kérni, 
biztosan sok tősgyökeres almádi lakosnak van rá 
igénylése.

Kérem tehát, ha tudnak, segítsenek, igyek
szünk meghálálni!

Megértésüket és segítségüket előre is köszön
jük!

Kosarasné Fülöp Brigitta
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 36., II/117.



E havi 
kényes

kérdésünk

Miért nem pályázat út
ján töltötte be a 

polgármesteri hivatal a 
Kokas Géza külföldi 

munkavállalása miatt 
megüresedett városgaz

da munkakört? 
Válaszol a polgármester.

Elöljáróban annyit, hogy 
Kokas Géza kiválóan végez
te a munkáját, valamennyien 
sajnáltuk, hogy elmegy. Meg 
kellett azonban értenünk, 
hogy egy tehetséges fiatal
ember külföldön olyan ta
pasztalatokkal és persze 
anyagiakkal is gazdagodik, 
ami itthon nem elérhető szá
mára.

A sok folyamatban lévő 
sürgős és fontos ügy megkö
vetelte, hogy minél hama
rabb álljon a helyére valaki. 
Szerencsére bőven van meg
felelő tartalékunk. Távozásá
nak hírére hárman is jelent
keztek, de nem almádiak. 
Meggyőződésem, hogy az al
mádi városgazda idevalósi 
kell hogy legyen. Magán a 
képviselő-testületen belül is 
jó néhányan alkalmasak len
nének a posztra. Közülük 
többekkel beszéltem. Boros 
László például nem vállalta. 
Szabó Balázs igen, oly mó
don, hogy határozott időre, 
egy évre kötöttünk vele szer
ződést. Ha ez letelik, mindkét 
félnek jogában áll nyilatkoz
ni, hogy óhajtja-e a megbíza
tás véglegesítését, vagy pe
dig pályázattal keresünk 
mást. Szabó Balázs a testület 
és a hivatal ügyeit belülről jól 
ismeri, szakmai képzettsége 
és patrióta volta alapján jog
gal remélhetjük tőle a város
gazda felelősségteljes mun
kájának zökkenőmentes to
vábbvitelét.

Iskolakezdés után

A TANULÓK 
MAGATARTÁSÁRÓL

Jó látni a naponta iskolába 
igyekvő bájos kisiskolásokat a 
szinte turistazsáknak számító 
táskájukkal, a már nem annyira 
sietős nagyobbakat az álmos, 
kamaszos csoszogásukkal. Mi 
az, ami őket mégis úgy össze
kapcsolja? Az, hogy gyerekek. 
No és a megfelelni akarás. Rit
kábban a „csak a mai napot 
ússzam meg” gondolat.

Szeptember elteltével már 
megjelentek az ösztönzést je
lentő első piros pontok, jó osz
tályzatok, dicséretek, meg per
sze a figyelemeztető rossz je
gyek is. Visszajelzés a szülő
nek gyermeke tantárgyi telje
sítményéről, magatartásáról.

Magatartásból mi az elvárás, 
az elbírálás alapja:

Példás az, aki:
-  Iskolai munkájában köte

lességtudó, jó irányba kezde
ményező és segíti az osztálytár
sait.

-  Betartja az iskola házirend
jét (ennek megfogalmazásában 
a szülők is részt vesznek).

-  Maga is igyekszik a tehet
ségének kibontakozásában 
(énekkar, sportkör, tantárgyi 
szakkörök stb.).

-  Egyéni ápoltsága, felszere
lése kifogástalan.

-  Magatartása udvarias, be
szédstílusa kulturált.

Jó az, aki:
-  Iskolai munkáját elvégzi, 

de nem kezdeményező, osz
tálytársai nem érdeklik, nem 
közösségi.

-  Igyekszik betartani az is
kolai házirendet.

-  Vállalt iskolai kötelezett
ségének többségében eleget 
tesz (ügyelet, énekkar, sport
kör, szakkör).

-  Egyéni és környezetének 
tisztasága általában jó.

-  Magatartása, beszédstílusa 
néha kifogásolható.

Változó az, aki:
-  Munkáját hiányosan végzi 

el. A közösségi munkába csak 
vonakodva vesz részt.

-  Az iskolai házirendben e
lőírtakat többször megsérti, ez
zel zavarja a munkát.

-  Nincs kellő köteles
ségtudata a munkát illetően.

-  Egyéni és környezetének 
tisztántartására figyelmeztetni 
kell, többször rendetlen.

-  Magatartásáért, helytelen 
beszédéért fegyelmi büntetés
ben részesült.

Rossz az, aki:
-  A saját és az osztály mun

káját szándékosan hátráltatja az 
iskolában és iskolán kívül.

-  Az iskolai házirendet kö
vetkezetesen megszegi.

Iskolai köteles
ségteljesítésében általában ha
nyag, társai előtt rossz példa, 
visszahúzó.

-  Saját és környezetének 
tisztaságával, rendjével a fi
gyelmeztetések ellenére sem 
törődik.

-  Iskolai környezetében ag
resszív, közönséges, anyagi 
kárt okozott. Több fegyelmi 
büntetést kapott.

Elégtelen magatartási jegy 
nincs.

Az erkölcsi normákat tartal
mazó felsorolásból bárki ráis
merhet a klasszikus pedagógiá
ra. Felidézése mégsem feles
leges így tanév elején. Szülő
nek, tanulónak is joga van tud
ni, hogy miért mi várható. Pl. 
nem kaphatnak tantárgyi kis 
egyest, ha a pedagógus más
ként nem tud fegyelmet tartani. 
A tantárgyi jegybe a tudás szá
mít.

A tanulók kedvezőtlen sze
mélyiségfejlődésének, romló 
magatartásának rajtuk kívül ál
ló okai is szaporodnak. Kedve
zőtlen a rendezetlen családi, 
társadalmi háttér, a szaporodó 
rossz példa.

Egyre több az, aki megenge
di magának, hogy nem dolgo
zik az órán, mert unja. Hazafe
lé néhány vihogó kamasz gya
log is képes forgalmi dugót 
okozni, vagy csak úgy heccből 
az autó elé löki a kisebbet. Még 
csak egy hónap telt el a tanév
ből. Aranyosak. Ismernek. Így 
aztán többször vissza is kö
szönnek.

Ismert a mondás: majd mó
resre tanítalak. Ami annyit je
lent, hogy tisztességre, becsü
letre és jó erkölcsre nevelünk. 
Remélhetően ezt tükrözik a 
szeptemberi magatartásjegyek 
is.

Szöllősi Máté

Almádi festők Füreden
A tavalyi esztendőben városunk felvette a kapcsolatot Balatonfüreddel azzal a céllal, hogy kicse

rélje egymás tapasztalatait, s a segítés szándékával megismerje egymás problémáit. A közös gondol
kodást tett követte. Egy éve egész napos sporttalálkozót rendeztek Almádiban.

Most, szeptember 9-én pedig egy képzőművészeti kiállítás formájában folytatódott az együttmű
ködés. Az utóbbi időszak kiállításain (Tavaszi tárlat, Balatoni tárlat) jelen levő helyi művészcsoport 
tagjai közül nyolc művész alkotásai kerültek bemutatásra a szomszéd város Bagolyvár Galériájában.

Dobos Lajos, Fábián László, Fülöp Lajos, Hunyadi István, Hunyadi Gábor, Sági Sándor, Szöllősi 
Máté és Vizer Júlia festményein nemcsak a szűkebb pátriát, hanem az Almádiban élő emberek kü
lönböző hangulatait és annak változásait jelenítették meg műveikkel.

Füreddel való kapcsolatunk folytatása most egy kamarakiállítás volt, a közeljövőben pedig a Fü
redi Műhely íróit, költőit látjuk vendégül városunkban.

T.T.



VERETES 
DIPLOMÁSOK

Bensőséges ünnepségen köszöntötte szep
tember 13-án Veszeli Lajosné, Skultéti Sándor- 
né és Rendes Ferenc nyugdíjas pedagógusokat 
dr. Kerényi László polgármester abból az alka
lomból, hogy átadhatta részükre a Szombathe
lyi Bercsényi Dániel Tanárképző Főiskola által 
adományozott vas-, illetve aranydiplomájukat. 
Veszeli Lajosné Mária néni 65, Skultéti Sán
dorné Ibolya néni és Rendes Feri bácsi 50 évvel 
ezelőtt kezdték el pedagógus hivatásukat. Sze
retettel gratulálunk a megérdemelt kitüntetés
hez. Jó egészséget kívánunk mindnyájuknak.

Balról
jobbra:
Rendes
Ferenc,
Veszeli

Lajosné,
Skultéti

Sándorné

Fotó: 
Durst László

Mozgásművészet, 
avagy Kísérleti színház

Minden korszaknak megvolt a sajátos stílusa, amely formailag 
és tartalmilag az adott kor életérzését, életfelfogását tükrözte, ezért 
várható, hogy napjaink művészete is egy egységesnek mondható 
irányzattá fog kikristályosodni. Hogy milyen lesz ez?

Az életünk minden területén végbemenő átalakulások, forron
gások másfajta igények, új életszemlélet kialakulását jelzik, hir
detve azt, hogy az eljövendő korszaknak meg kell teremtenie az 
önkifejezés rendkívül széles körű, egyéni és kollektív feltételeit 
egyaránt.

A változatosság, sokszínűség, sokrétűség mint irányzat lassan 
belénk itatódik, létszükségletünkké válik, de meg is nyilvánul ben
nünk és általunk.

Manapság mindenkinek meg kell találnia önmagában azt a ké
pességet vagy adottságot, amely által több, egyénibb, rátermettebb 
mint más ahhoz, hogy fennmaradhasson, de szerencsére mindez 
mint belső igény is egyre lelkesebben jelentkezik és keres magá
nak új kifejezési formákat.

Minden öntudatra ébredő egyén vagy közösség megpróbálja 
megvalósítani önmagát, kibontakoztatni egyéniségét, kifejezni 
gondolatait, akaratát.

Ehhez pedig formailag ma már nem léteznek kötöttségek. Le
hetséges tehát, hogy épp a fantázia szárnyalása, az ötletekben gaz
dag formavilág, az összetettség fogja korunk művészetét jellemez
ni?

Azok, akik vonzódnak mindez iránt, a művészi önkifejezés egy 
új, még szokatlan, de annál érdekesebb válfajával ismerkedhetnek 
meg a Batonalmádi Közösségi Ház kereteiben.

Mindazt, amit eddig a tánc, a pantomim, a zene és a képzőművé
szet egymástól függetlenül juttatott kifejezésre, most mindezek 
együtt, egymást kiegészítve próbálják létrehozni, megvalósítani 
azt a harmonikus egészet, amelyet az ember időtlen idők óta keres.

A zene-tánc-mímelés-képzőművészet újnak tűnő szövetsége 
tulajdonképpen ősi gyökerekből sarjad, ha a természeti népek ün
nepi szertartásaira vezetjük vissza az ötletet. Viszont, ha mindez 
modern életérzéssel és gondolatokkal telített, akkor valószínű, 
hogy elemi erejéből és összetettségéből adódóan egyike lesz az el
következő idők legnépszerűbb kifejezési formáinak. Mint a moz
gás művészete vagy egyfajta kísérleti színház, számos kreatív 
egyéniséget fog magához vonzani, illetve felmutatni.

A közösségi ház októberben induló MOZGÁSMŰVÉSZET kö
rére várják a jelentkezőket. A részvétel díjtalan.

Pap Szabó Gyöngyi

Balatonunkhoz
Horányi Gyula bácsi barátom 90 éves. Annakidején együtt 

dolgoztunk a káptalanfüredi törpevízmü társulat megvalósí
tásán.

Veszprémben élt, de 1956 óta káptalanfüred legszebb pano
rámájú helyén lakik, ahol sok szép órát töltöttünk el együtt a 
Balatonban gyönyörködve. A minap felkeresett írásával-mi
vel ő már nagyon nehezen mozog -, kérte, közöljük le az Új Al
mádi Újságban. Neki ez lenne a legszebb születésnapi aján
dék. Isten éltessen, Gyula bácsi!

Földes Jenő

Hasonló jókat kíván az újság szerkesztősége. Kérése teljesült, 
szózatát a Balatonhoz az újság hasábjain keresztül tolmácsoljuk.

*

Balatonunkhoz: Te „magyarok sokarcú tengere”, vized sely
mes, rejtelmes, mert csendes háborgásból percek alatt zúgó, hara
gos, méteres hullámaiddal egész lényed félelmetes, fékezhetetlen 
elemmé alakul. A hátadon ringatózó ladikok, kecses vitorlások 
bevont vásznaikkal riadtan menekülnek a biztonságot jelentő part 
felé.

Riadt horgászok zsákmány nélkül mentik botjaikat, abban a re
ményben, hogy egy szelíd Balaton legközelebb kárpótolja őket.

A felkelő naphoz aranyhidat varázsolsz, melyen képzeletben az 
addig odasiető ember elérheti aranypiros korongját.

Partjaidat minden évben megújuló nádas övezi, seregélyek éj
szakai szállásukként sűrű csoportokban csipogva foglalnak el. 
Aranyat érsz, mert vetni, művelni nem kell, csak aratni, kévébe 
kötni és partra vinni jég hátán vagy ladikon. Viharban a nádtenger 
híven követi az éltető víz hullámait.

A rideg tél jégpáncélt hizlal a hátadon, mely rianással és végte
len hasadásokkal tartja távol tőled az embert, hogy nyugalmadat 
meg ne zavarja senki.

Bezzeg nyáron százezreket ölelsz hullámaidba, s a boldog 
gyermeksereget néha-néha egy ártatlan vízisikló tartja rémület
ben.

Vízszíned állandóan változik, szinkronban a felhős vagy fel
hőtlen éggel, hol kék, hol zöldes, hol haragos szürkésfekete, bár
csak mindég égszínkék lennél !

Az égiháború csattogó villámait zokszó nélkül fogadod, a lesúj
tó tűzcsóvát elnyeli és magába zárják dühöngő hullámaid.

A halak és halacskák millióinak adsz otthont, de legnagyobb el
lenséged az ember, pusztít, ritkít és állandóan zavarja a nyugalma
tokat.

Kedves sétahajóidat sirályok csapatai kísérik, lecsapva egy-egy 
bedobott kenyérdarabkára.

Ismer egész Európa, egy forró vasárnap délután egymillió em
ber csodálja szépségedet, vagy mártózik meg habjaidban.



Fotó: Borbás János

A budatavai (IV. sz.) strand 
előkészítéséről

A Budatava lakóegye
sület szervezésében szep
tember 7-én a gimnázium

ban fórumot tartottak az
ún. IV . Budatava strand

tervezet megnyitásával kapcsolatban. Eljött 150 ember, helyi lakosok és
üdülőtulajdonosok, részt  
vettek a  települési képvise
lők, jelen voltak a  strandot tervező vállalkozók is.

A Budatava lakóegyesület és a  j elenlévők közül 
legtöbben ellenzik a 

strandépítést. A Budatava 
lakóégyesület részletes á l

lásfoglalását a következő számban szeretné megje

lentetni. Az alábbi írás
hozzászólás helyett helyett született.

Balatonalmádi Város Ön
kormányzata augusztus 1-jei 
ülésén megvitatta az általános 
rendezési tervben szereplő IV. 
sz. strand és a mellé tervezett 
kikötő megépítésének lehető
ségét, és úgy döntött, hogy a 
rendezési tervben megjelölt te
rületet strandként kívánja hasz
nosítani, de a végleges döntést 
a szakhatóságok véleményé
nek ismeretében hozza majd 
meg.

Az egyeztető tárgyaláson a 
KDT Környezetvédelmi Fel
ügyelőség, amelynek hatósági 
véleménye döntő a strand meg
építhetősége szempontjából, 
nem képviseltette magát, ha
nem levélben egy úgynevezett 
környezeti hatástanulmány el

készítését írta elő, amely rész
ben a hatósági döntés szakmai 
előkészítő anyaga.

Ezt követően szeptember 7- 
én került sor a Budatava lakóe
gyesület közgyűlésére, ahol a 
környék lakói elmondták véle
ményüket részben a strand épí
tése mellett, de többnyire azt el
lenezve, elsősorban lelkes, de 
laikus környezetvédelmi észre
vételeiket, illetve a megnövek
vő utcai forgalom számukra 
kedvezőtlen voltát hangsúlyoz
va.

A lakógyűlésen a megjelen
tek megismerkedhettek a terve
zett strand építésének és üze
meltetésének koncepciójával. 
Elhangzott, hogy a cél a meglé
vő strandokat meghaladó szín-

Részt vettem szeptember 7- 
én a gimnáziumban tartott, a 
Balatonalmádi IV. sz. strand 
építésével kapcsolatos tájékoz
tatón. Sajnos 20.30-kor el kel
lett jönnöm, hozzászólni nem 
tudtam, ezért azt írásban te
szem meg.

Nagyon tetszett a budatavai 
lakóegyesület felkészültsége, a 
téma megközelítése.

Amit hiányoltam, hogy a 
megalakítás nem volt széles 
körben hirdetve, így arról kés
ve, az újságból értesültem. A 7- 
i tájékoztatóról is aznap érte
sültem, gondolom, sokadma
gammal, így előre tájékozódni 
nem tudtam.

Hozzászólásom biztosan 
nem lesz teljes körű és alapos,

vonalú, példaértékű strand léte
sítése, ahol a tervezés, építés és 
üzemeltetés során a maximális 
mértékben törekszik vala
mennyi közreműködő a termé
szeti környezet megóvására, pl. 
a strand építése során a partvo
nal 60%-án a nádas érintetlen 
marad, illetve egyes területek 
regenerációjának biztosítására, 
a kikötő a strand és a horgászok 
érdekeinek és igényeinek ösz
szehangolására. A strandból 
származó városi bevétel egy ré
sze visszafordítható lenne pl. a 
város területén meglévő náda
sok rendszeres évi gondozására 
vagy egyéb környezetvédelmi 
feladatok finanszírozására.

Azóta számos, a beruházást 
ellenző, illetve támogató levél

de ha segíteni tudok, azt öröm
mel teszem.

Tisztelt Molnár Úr!

Úgy láttam, hogy az ön tájé
koztatója nem megnyugtatta, 
hanem felkorbácsolta a hallga
tóságot. Ön bevezetőjében arra 
hivatkozott, hogy egy, a volt 
rendszerben megtervezett el
képzelést kíván az önkormány
zat megvalósítani, a szakem
berek tervei alapján. Már ez a 
bevezető is elgondolkodtató, 
hiszen az elmúlt 45 év tervei 
alapján ment tönkre az ország 
erkölcsileg és anyagilag. Senki 
sem vitatja, hogy azt is szakem
berek tervezték, a vezetők aka
rata szerint -  nem a megfélem
lített szakemberek a hibásak.

érkezett a városházára, ezért in
dokolt a tisztelt olvasók tájé
koztatása a jelenlegi helyzetről.

Az Almádi Holding a KDT 
Környezetvédelmi Felügyelő
ség által megjelölt Mélyépterv 
3100 számú környezetvédelmi 
irodájával elkészíttette a kör
nyezeti hatástanulmányt, és el
juttatta a KDT Környezetvé
delmi Felügyelőséghez, ahol az 
illetékes biológus, hidrogeoló
gus, hidrológus, kémikus és 
közegészségügyi szakemberek 
bevonásával előreláthatólag 3 -
4 hét múlva születik hatósági 
állásfoglalás.

Amennyiben ez megérkezik, 
arról a következő számban 
adunk tájékoztatást.

mp.

Amint tovább fejtegette az 
elképzeléseit, úgy halmozód
tak bennem a kételyek, mert 
nem előzte meg alapos előta
nulmány. A költségeket csak 
becslés alapján mondta, hiszen 
kiderült, hogy több létesít
ményt nem is költségeitek, és 
úgy vettem ki a szavaiból, hogy 
még tanulmányterv sem ké
szült. Mindezek ellenére az ön- 
kormányzat a területet viszi be 
a közös vállalkozásba és abból 
évente tízmillió forint bevételt 
vár.

Mi történik, ha a becsült 
költségekből nem épül meg a 
tervezett létesítmény? Két 
megoldás van: vagy ott marad 
befejezetlenül, vagy befejezik 
mindenáron, aminek nincs 
végösszege.



Tisztelem a vállalkozókat, 
de hol a garancia, hogy rendel
keznek a pénzzel, hol a garan
cia, hogy befejezik, amit el
kezdtek. Ön az egyik hozzá
szólónak azt válaszolta, ha jól 
értettem, megérti a vállalkozó
kat, hogy addig nem fektetnek 
be pénzt a vállalkozásba, amíg 
az nem biztos. Ez alatt azt értet
tem, hogy nem végzik el azokat 
az előkészítő munkákat, amik 
egyértelműen bizonyítanák a 
terv megvalósíthatóságát, pon
tos költségeit, engedélyeket.

Apropó, engedélyek. Ön azt 
mondta egy válaszában, hogy a 
Vízügyi Igazgatóság nyilatko
zott, hogy megadja az enge
délyt. Azt már nem tette hozzá, 
hogy ez természetes, hiszen a 
létesítmény a Vízügyi Igazga
tóságnak kiviteli munkát je 
lent, mert a kotrást, feltöltést, 
partfalépítést ma csak a Vízü
gyi Igazgatóság tudja elvégez
ni, ezért érdeke, hogy mint ha
tóság engedélyt adjon -  ugye, 
milyen demokratikus?

Járt már ön Nagymaroson és 
Dunakilitin? Érdemes megte
kinteni és elgondolkodni, mert 
ha kisebb nagyságrendben is, 
de hasonló érdekek mozgatják 
az elképzelést.

A környezeti tanulmányt 
még meg sem rendelte a vállal
kozó -  az önkormányzat sem - ,  
mert az ön szavai szerint a léte
sítmény környezetkímélő. Ez a 
szó arra alkalmas, hogy megté
vessze az embereket. A termé
szetbe való mindennemű be
avatkozás káros, de mi embe
rek kitaláljuk a megfelelő dia
lektikát és megnyugtatjuk lel
kiismeretünket. Az ön által 
mocsárnak nevezett partélnek 
megvan a maga rendeltetése. 
Az szűri meg és tartja vissza 
azokat a káros anyagokat, ame
lyek különben a Balatonba jut
nának. A Balaton nyugati olda

lán nagy pénzért állítjuk helyre 
a mocsarat, önök ugyanakkor 
nagy pénzért meg akarják 
szüntetni.

Tisztelt Molnár Úr!

Én azt vallom, hogy nemet 
mondani mindenki tud, más
képpen aki nemet mond vala
mire, az tegyen javaslatot is.

Az én javaslatom, hogy a ter
vezett létesítményt vizsgálják 
meg mégegyszer alaposan.

A vállalkozók mindenre ki
terjedő, pontos számításokat 
tartalmazó tervet mutassanak 
fel és azt a polgármesteri hiva
tal szakemberein kívül szakér
tőkkel és a lakossággal is kon
zultálják meg. Mielőtt valaki is 
igent mondana, az összes enge
délyt szerezzék be.

A területet a vállalkozásba 
az önkormányzat ne apport
ként vigye be, hanem adja bér
be a vállalkozóknak. A bérbe 
adás kevesebb kockázattal jár.

-  A fenti javaslat előtt meg 
kellene vizsgálni, hogy való
ban szükséges van-e új strand
ra, mert a megyei önkormány
zat üdülőjétől a vízműig lehet 
strandot létesíteni. Előttem 
nem ismert, hogy a volt megyei 
tanács hogy jutott annakidején 
a strand feléhez. Önnel ellen
tétben én nem vagyok biztos 
abban, hogy azt nem lehet 
visszavenni. Az üdülők előtt 
kiépített sétány van, amit tudo
másom szerint nem keríthettek 
volna le.

-  A jelenlegi vitorláskikötők 
kihasználása teljes-e, és új épí
tése helyett nem a meglevőket 
kellene-e bővíteni?

-  A horgászok csónakjainak 
elhelyezése egyszerűbben is 
megoldható lenne. Itt az jut 
eszembe, hogy vajon a vitorlás 
kikötőbe beengednék-e a hor

gász járműveket és milyen 
áron?

Tisztelt Molnár Úr!

Tudom, hogy ön alkalma
zott, képviselte az önkormány
zatot és annak véleményét. 
Ezért ne vegye rossz néven, 
hogy folyamatosan önhöz szól
tam, de személytelenül csak a 
szocialista demokráciában le
hetett és kellett véleményt 
mondani.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Urak!

Önök is ott voltak 7-én este a 
gimnáziumban. Mindnyájan 
tudjuk, hogy az önkormányzat
nak sok pénzre van szüksége, 
de remélem, úgy gondolják, 
hogy nem mindenáron. Ve
gyék figyelembe, hogy az em
berek 45 év alatt elszoktak a 
bátorságtól és most tanulják a 
demokráciát, a jogaikat, és bi
zalmatlanok.

Tiszta, korrekt tájékoztatást 
igényelnek, sokkal részlete
sebben, mint ahogy azt önök 
tették.

A demokrácia nem attól van, 
hogy mondjuk, hanem attól, 
hogy gyakoroljuk. Az önök ke
zébe tették le a demokrácia 
gyakorlásának a jogát Balaton
almádiban. Sérült, az igazsá
got és helyet kereső emberek 
lakóhelyét irányítják. Hallgas
sák meg véleményüket és a 
többség akarata szerint döntse
nek.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az egyik hozzászóló követ
kezetesen tanácsnak hívta a 
polgármesteri hivatalt. Lehet, 
hogy a beidegződés miatt, de 
lehet, hogy úgy érzi, még min
dig városi tanács van Almádi
ban és nem önkormányzat.

Székesfehérvár,
1991. szeptember 17.

Török József, 
Székesfehérvár, 

Budai út 348., 
illetve 

Balatonalmádi, 
Ond u. 33.

Őszi sóhaj, 
madáróhaj

Tisztelt választott 
elöljáróink!

Ijedten és meglepetten ér
tesültünk a szomorú hírről. 
Már Budataváról is mene
külnünk kell, ki leszünk la
koltatva, szétrombolják 
fészkeinket, kivágják ked
venc fáinkat, lakótársaink, a 
halak, sünik, nádasban élő 
egyéb állattársaink otthonai 
szűnnek meg.

Pedig mi hálás lakók va
gyunk, tavasszal és egész 
nyáron át ingyen énekelünk, 
igaz, egyre gyengébb han
gon.

Sajnos, mi a képviselő- 
választáson nem tudtunk 
megjelenni, de nagyon bí
zunk abban, hogy lesz vagy 
van még olyan ember, aki 
megvéd minket.

Sajnos a mezőről is kiszo
rulunk, a gépek hangja száll 
madárfütty helyett.

Kérjük embertársainkat! 
Mi is élőlények vagyunk, 
csak nekünk nincsenek 
nagyratörő terveink, melyek 
más kárára valósulnak meg.

Mi csak szépen dalolva, 
nyugodtan

ÉLNI AKARUNK!!!

Budapesti 
Természetbaráti Kör

ADMIRÁL
 söröző

szezon előtti 
mérsékelt árakon

várjuk kedves 
vendégeinket a

Fórum üzlet- 
központba

N yitva: 9-20 óráig 

mindennap.

DRAGON
SPORTBOLT
Adidas, Puma, Levis

termékek széles választékával

várjuk kedves vásárlóinkat a 

Fórum üzletközpontban



Rendhagyó beszélgetés 
a volt parancsnokkal

BM -szolgálat kezdete: 1963. március 1.
Balatonalmádiban: 1979. április 1.

Áthelyezés: 1991. október 1.

Új szolgálati hely: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
közrendvédelmi osztálya
Beosztás: főelőadó (körzeti megbízottak tevékenységével 
kapcsolatos munka)
Utódom: Czere József rendőr hadnagy, aki helyettesem volt. 

Kiss Béla rendőr százados

Október 1-től megbízott őrsparancsnok városunkban.

Új parancsnokot neveztek ki 
1979 áprilisában az almádi 
rendőrőrs élére. Elődjét, aki 
több mint 10 évet töltött ebben 
a beosztásban, más feladattal 
bízták meg, s a füredi Kiss Bé
lára várt az a feladat, hogy 
összefogja az őrs munkáját, s 
tegyen meg mindent az egyre 
növekvő bűnözés megfékezé
séért. Almádi kinevezését ké
részéletűnek vélte, ám az 12 év 
lett.

*

-  Önt nagyon sokan megked
velték az itt töltött szolgálati 
ideje alatt. Érdekel mindenkit, 
miért mond búcsút városunk
nak.

-  Nem Almáditól válok meg 
(nem is tudnék), csak a munka
helyem lesz ezentúl a veszpré
mi főkapitányság közbiztonsá
gi osztályán. Azért megyek, 
mert megkerestek, nem én 
akartam. Az igazsághoz persze 
hozzátartozik az is, hogy egyre 
nagyobb erőfeszítésbe tellett e 
felelős posztot betölteni. 12 év 
hosszú idő, bizony észreveszi 
az ember saját egészségi álla
potán. Most jött ez a lehetőség, 
ráadásul sikerült megnyugtató 
utódot is találni, így számtalan 
álmatlan éjszaka után elvállal
tam az új megbízatást.

-  Egy korszak lezártával szá
mot vet az ember, végiggondol
ja, mit tett jól, esetleg hol hibá
zott. Biztos ön is megtette ezt.

-  79-ben (amikor áthelyez
tek) végeztem a tiszti iskolát, s 
két verzió közül választhattam,

végül főnököm megelégedésé
re Almádi mellett döntöttem. 
Őszintén szólva se én, se a csa
ládom nem örült a költözésnek. 
Aztán az évek során úgy érez
tem, elfogadott a lakosság, s mi 
sem éreztük magunkat idegen
nek. Most pedig már elzavarni 
sem lehetne Almádiból.

-  Milyen tervekkel látott 
munkához, s mit sikerült ebből 
megvalósítani?

-  Az elmúlt 12 év alatt 
100%-kal emelkedett a bűncse
lekmények száma a Balaton
parton. Mikor idekerültem, az 
volt az elvárásom, hogy évente 
100 bűnelkövetőt fogjunk el, 
később már 100 eset felfedése

volt a cél. Ma viszont, ha csak 
ennyire lennénk hatékonyak, 
gyenge munkát végeznénk. 
Mindez természetesen a kollé
gáim érdeme is, sok kiváló em
bert ismertem meg köztük. 
Munkájuk mennyiségi, minő
ségi mutatói alapján sok elis
merést kaptunk.

-  Itt töltött szolgálati ideje 
alatt történt a rendszerváltás. 
Érezhető a hatása az önök mun
kájában?

-  Átmenetileg bátortalanab
bak a rendőrök, visszaesett az 
intézkedések száma. Hogy mi 
az oka? A nagy nyilvánosság

ban a rendőri hiányosságok is 
jobban napvilágra kerültek, 
ezeket az eseteket gyakrabban 
szellőztették a kelleténél, az 
eredményeket viszont elhall
gatták. E bizonytalanság hatá
sára sok rendőr fordított hátat a 
pályának. Szerencsére itt hely
ben a kollégáimat nem kezdték 
ki.

-Hosszú időt töltött el ebben 
a beosztásban, sok emlékezetes 
ügye lehetett...

-  Számtalan ilyet említhet
nék, de különösen emlékezetes 
volt egy fegyveres bűnöző elfo
gása olyan szituációban, ami
kor egyáltalán nem lehettünk 
biztosak, hogy élve térhetünk

vissza családjainkhoz. Jóné
hány meleg pillanatot okoztak 
a szovjet fegyveres katonák is. 
Igazi nyomkeresőkké váltunk, 
amikor lótolvajokat üldöztünk 
gyalog vagy 10 km-en keresz
tül, szántóföldeken át.

-  Az előbb a családot emlí
tette. Nem irigylem őket.

-  A nejem tudja, mi egy 
rendőrfeleség dolga. Pedig őt 
is, a két lányomat is zavarta a 
munkaidő utáni riasztás, az éj
szakai telefonok. Megértésük, 
segítségük nélkül nem boldo
gultam volna. Sokat köszönhe
tek nekik. Itt szeretném megra

gadni az alkalmat, hogy köszö
netet mondjak azoknak a pol
gároknak, akik segítették tevé
kenységemet, s kérem őket tá
mogassák továbbra is a rendőr
őrs munkáját, hisz egyre nehe
zebb feladatokat kell megolda
ni, szükség van a társadalmi se
gítségre. Azt kérem az utódom
tól, Czere Józseftől is, legyen 
emberséges, mindenkor tá
maszkodjon a becsületes ál
lampolgárokra.

-  Parancsnok Úr! Sok sikert 
kívánok új szolgálati helyén, s 
kérjük, tapasztalatával, felké
szültségével továbbra is segítse 
városunk biztonságát.

Gróf Tibor



Fáncsy Imre FIDE mester jelképesen elindítja Almádi sakkéletét

Fotó: Durst László

SAKKISKOLA -  
FÓRUM KUPA

Szeptember 15-én, délelőtt 
egy igen jó hangulatú közgyű
lés keretében Fáncsy Imre al
mádi lakos, FIDE mester jelké
pesen elindította a város sakkó
ráját, s ezzel nem jelképesen 
megalakult a Balatonalmádi 
Közösségi Ház SE sakkszak
osztálya. S hogy elindult vala
mi, bizonyítják a következő na
pok történései: másnap évnyi
tót tartott a sakkiskola, ahol 
Kurucsai István mesteredző ta
nította a kisiskolásokat. A kép
zésbe menet közben is bekap
csolódhatnak, akik kedvet kap
nak. Hétfőn délutánonként vár
ja őket a fekete-fehér tábla.

Az eseményeknél maradva 
kaptuk a hírt: Portisch Lajos 
nemzetközi nagymeteser elfo
gadta felkérésünket, hogy le
gyen az egyesület tiszteletbeli 
elnöke. Tette ezt a mi kis klu
bunknak, nem vállalva a Ma
gyar Sakkszövetség hasonló in
vitálását.

Szeptember 21-én aztán le
játszottak első OB Il-es mérkő
zésünket azzal a Vasútépítők 
csapattal, akik idén pottyan
tak ki az első osztályból, s csak 
átmeneti időszaknak tekintik 
ezt az évadot. Mint laikus csak

kapkodtam a fejem a nagy ne
vek hallatán.

Olimpiai bajnok, magyar 
bajnok ült le az ellenfél csapa
tában. Az eredmény 9,5:4,5 a 
házigazdák javára, de azt hi
szem, bármelyik csoportbeli el
lenfelünk kiegyezne ezzel az 
aránnyal. S egy apró momen
tum a mérkőzésről: Verőcz 
Zsuzsa nemzetközi nagymes
ter, olimpiai bajnok mintha 
kozmetikustól lépett volna ki 
(úgy kisimult az arca), amikor 
Fáncsy Imi döntetlent ajánlott 
neki 6 órai játék után. Monda
nom sem kell, örömmel nyúj
tott kezet.

Ennyit a mérkőzésről, s ma
radjunk tovább az események
nél.

Két bajnoki forduló között 
október 5-én, 6-án országos 
szeniorbajnokságot rendezünk 
a közösségi házban, melyre re
mélhetőleg sokan eljönnek.

Az értékes serlegekért folyó 
küzdelem fő szponzora a Fó
rum bevásárlóközpont, amely 
20 000 Ft-tal támogatta kezde
ményezésünket. Innen az első 
helyezett díjának neve is: Fó
rum kupa.

S ha már a szponzoroknál 
tartunk, lapzárta előtt jött a hír: 
Drexler Ferenc, az Aranyhíd 
étterem tulajdonosa 30 000 Ft- 
ot fizetett be az Almádiért ala
pítvány sakkra elkülönített 
számlájára, ezzel is támogatva 
OB Il-es csapatunkat.

Köszönet érte!
Beszámolómat hadd zárjam 

Kurucsai István megjegyzésé
vel: „Péten több világbajnoki 
helyezett növendékem volt, 
számos világversenyen értünk 
el jó helyezést, de 15 év alatt 
nem éreztem annyi támogatást, 
mint itt Almádiban egy hét 
alatt.”

Bízzunk benne, hogy ez még 
csak a kezdet.

G .T .

Lapzártakor jött a hír, hogy 
szeptember 29-én a Balatonal
mádi Közösségi Ház SE OB l l 
es csapatbajnoki mérkőzésén 
értékes 10:4 arányú győzelmet 
aratott a jó  képességű Komlói 
Bányász ellen. Győztek: Orsó, 
Sulyok, dr. Oláh, Kovács, Ku
rucsai, Orbán, Kisházi és Hu
szár. Döntetlen: Surányi, Var
gyas, Forgács és Sárkány Pet
ra (11 éves).

Az alakuló közgyűlés megnyi
tójából idézünk egy-egy rész
letet, amelyet dr. Kerényi 
László, Almádi polgármeste
re mondott.

Egy manapság tipikus és egy 
manapság nem tipikus alkalom
ból jöttünk itt össze. Tipikus ab
ból a szempontból, hogy egyre- 
másra szűnnek meg sport
egyesületek és szakosztályok. 
Nem tipikus az alkalom azért, 
mert elvétve sem hallani új 
szakosztályok létrejöttéről. Mi 
most mindkét apropó részesei 
vagyunk: megszűnt a péti sakk- 
szakosztály és megalakult a Ba
latonalmádi Közösségi Ház 
sakkegyesülete.

Van még két jó hírem és két 
javaslatom. Az egyik jó hír: a 
polgármesteri hivatal az első al
mádi sakkozónak, aki eredmé
nyei alapján bekerül az OB II- 
es csapatba Fáncsy Imrén kívül, 
annak felajánl egy vadonatúj 
kerékpárt, emlékeztetve arra, 
hogy a sakkhoz nemcsak csava
ros agytekervények, hanem ki
fogástalan erőnlét, jó kondíció 
is kell, de ha van már biciklije, 
akkor átválthatja egy személyi 
számítógépre. A másik jó hír: 
Portisch Lajos nemzetközi 
nagymester, akinek nyaralója 
van Almádiban, felhatalmazott 
annak közlésére, mivel most 
külföldön tartózkodik, hogy el
vállalja a Balatonalmádi Kö
zösségi Ház sakkegyesületének 
tiszteletbeli elnöki tisztét. Ami 
nem kis dolog, ha meggondol
juk, hogy két héttel ezelőtt nem 
fogadta el a Magyar Sakk Szö
vetség hasonló értelmű felkéré
sét.

Ezzel át is adom Önöknek a 
szót és a terepet a két, már jel
zett javaslatommal. Az egyik: 
mi almádiak fogadjuk tisztelet
beli almádi polgárnak a szak
osztály nem almádi tagjait, és 
pecsételjük meg ezt egy-egy 
városi jelvénnyel, amit mind
egyiküknek átadok, végül ja
vaslom, hogy fiatal barátunk, 
Fáncsy Imre ünnepélyesen in
dítsa el az almádi sakkélet kez
detét jelző sakkórát, hadd ke
tyegjen minél tovább.

Balatonalmádi 
Közösségi Ház,
1991. szeptember 15.

KLpm



Horgászsarok
A horgászat célja, bevallottan vagy 

sem, az elfogyasztható zsákmány meg
szerzése. Kivétel persze ez alól is van. 
Ez a kivétel a horgászverseny. Ott 
ugyanis nem lehet vagy pontyra vagy 
süllőre várni. Ott olyan halat kell fogni
-  minél nagyobb súlyban -  ami minde
nütt van. Az pedig a küsz.

Képzeljük el, négy óra alatt hat kilót 
fogni az alig párgrammos halakból, 
nem kis teljesítmény.

Ezekről a versenyekről szeretnénk 
röviden beszámolni.

Augusztus 8-án a várpalotai Nagy
bivalyos nevű tógatavon rendezte a 
megyei intézőbizottság a horgászegye
sületek halfogó csapatbajnokságát. 
Almádi is képviseltette magát, a tisztes 
ötödik helyezést sikerült elérni. Öt hét
tel később, szeptember 14-én ugyanitt 
versenyeztek a megyei egyéni bajnok
ság résztvevői az almádi horgászokkal 
együtt. A siker-egyesületünk verseny
zői számára -  teljes volt. Felnőtt 
megyei bajnoki címet szerzett Szente 
Zoltán, aki a kétszer kétórás vesenyidő 
alatt 6,12 kg halat emelt ki 2,77 m-es és 
4m-es teleszkóp spiccbottal, 0,8-0,10- 
es zsinórral.

Az etetőanyag iránti kérdésre egy 
mosoly volt a válasz, majd felsorakoz
tak a különféle titokzatos -  de igen 
kellemes illatú -  dobozok. Nem válla
lom a felsorolást, hiszen beszerzésük 
olyan idő- és anyagi ráfordítást igényel, 
hogy -  hitem szerint -  kevés horgász 
vállalkozna erre. Csak az árvaszúnyog 
lárvájának fogása fél napi Vilonya kör
nyéki patakkotrással járt.

Az ifjúsági megyei bajnok szintén 
almádiból jött, és szintén a Szente csa
lád tagja. A fiatalabb fiú, Zsolti. A 
kettős sikerhez tiszta szívből gratulá
lunk.

Volt még egy halfogási verseny 
szeptember 21-én az egyesületi hor
gásztanya előtti vízen. Ez a verseny 
más kategóriába tartozik. A horgászat 
mellett komoly szerepet játszott a 13 kg 
pontyból és keszegből főzött halászlé. 
A cél kimondottan az egyesületi élet 
erősítése volt. A horgászokról az a véle
mény, hogy maguknak való, elromlásra 
hajlamos emberek.

Szerettük volna az ellenkezőjét bi
zonyítani, tudunk együtt drukkolni 
egy-egy szép halért, tudunk együtt szó
rakozni, s van közös témánk is. Hiszen 
a Balatont, a vizet, nádast -  csöndes vi
lágával együtt -  egyformán szeretjük.

Az időjárás csak kezdetben volt ke
gyes a versenyzőkhöz, mert lassan 
felerősödött az északi szél, gátolva a 
csónakból való horgászatot. Egetverő 
eredmények ugyan nem születtek, azért 
szép fogásnak számít a felnőttek első 
helyezettje: Prodanovics Tamás 4,75 
kg-os zsákmánya.

A jutalom egy Silstar bot volt. Az if
júságiak versenyéből -  nem véletlenül
-  Szente Zsolt került ki győztesen 2,5 
kg-os küszzsákmánnyal. A rendezők 
egy Silstar orsóval és egy merítőháló
val díjazták a teljesítményét.

A jó hangulatban lezajlott verseny 
után gyorsan elfogyott a bográcsból a 
negyven adag halászlé.

A kimondott akarat -  erősíteni az 
egyesületi életet, s hagyományt terem
teni -  elérte célját.

Reméljük, a következő versenyen 
már sokkal többen vesznek részt tagja
ink közül.

N.F.

SZENZÁCIÓS FÓRUM-ŐSZ!
Olasz járólapok (8-as kopásállóságú,
10 év garancia)

MOST 50% ENGEDMÉNNYEL!
Üvegballon:
25 l-es 450Ft 
50 l-es 590Ft

SULÁK SZŐNYEG HUNGARY:

Fantasztikus választék 
Állandó akciók

ÚJRA ITT A BÚTORVÁSÁR!

Konyhabútorok
Szekrények

Ülőgarnitúrák
Kiegészítő bútorok széles választéka 
Kerti műanyag bútorok ŐSZI VÁSÁRA!

Szuper olcsó árak!

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN! AZ EGÉSZ ÉV
BEN NYITVA TARTÓ FÓRUM TÖBB 
UTAT IS MEGÉR!

KISKERTTULAJDONOSOK 
FIGYELEM!

Kitűnő minőségű TŐZEGKORPA kapható tele
pünkön, a nádasdladányi tőzegbányában 

Termékünk kiválóan alkalmas:
- termőtalajok szervesanyag-utánpótlására,

-  fóliában tápkocka készítésére, dísznövény- és zöldség
félék palántanevelesére,

-  szerkezetükben leromlott talajok javítására,
-  virágföldkeverékek, parkok, gyepek készítésére, létesí

tésére, szőlő telepítésére
Áraink: telepen kocsira vagy vagonokba rakva: 
darált tőzegkorpa 50 Ft/100 kg 
dúsított tőzegkorpa 68 Ft/100 kg

Címünk: SÁG Meliorációs Kft.,
8143 Sárszentmihály-Pál-major, tőzegüzem 
Telefon: 22/75-512 
Telex: 222-035

A BALATONALMÁDI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ 
OKTÓBER HAVI 
PROGRAMJA

16-án, 10 órakor Bábszínház 
(Györgyi Dénes általános isko
la)

19-én, 15 órakor Játszóház 
gyermekeknek 

22-én, 17.30 órakor Emléke
zés az 1956-os magyar forrada
lom napjára, a Köztársaság ki
kiáltásának ünnepére 
(Batthyány-örökmécses) 

27-én, 10 órakor Balatonal
mádi Közösségi Ház SE- 
Keszthelyi Spartacus SE O B II. 
nyugati csoport sakkmérkőzés

GEOPROSPECT 
KFT.
(Bauxitkutató Vállalat) 
a  lakosság, valamint 
intézémények részére vállal 

IRATMÁSOLÁST, 
GYORSMÁSOLÁST, 
NAGYÍTVA-KICSINYÍTVE 
MŰSZAKI RAJZOK 
FÉNYMÁSOLÁSÁT, 
valamint

IGAZOLVÁNYKÉP, 
SZÍNESFILM. 
KIDOLGOZÁS, 
REPRODUKCIÓ-KÉSZÍTÉS 
EGYÉB FÉNYKÉPÉSZ 

SZOLGÁLTATÁSOK.
Gyorsak -  pontosak -  
olcsók vagyunk 
Címfestés, reklámszöveg
készítés igény szerint.
A szolgáltatási idő:
hétfőtől péntekig, 7 órától 15 óráig

Saját 
konyhánkon 
előállított étel 

(ebéd, 
vacsora) 
térítés 

ellenében 
igénybe 
vehető

Nevelőotthon,
Balatonalmádi
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