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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
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Cimbora vakáció Balatonalmádiban1992. június 25. és július 6. között nemzet
közi alkotótábort szervezett a Cimbora Alapít
vány és az MTV Cimbora Produceri Iroda váro
sunkban. Háromszáz fiatal muzsikus, énekes, 
képzőművész és versíró gyermek érkezett a vi
lág különböző tájairól. Délelőttönként zenei pró
bákat, versírói, rajzolási gyakorlatokat tartottak 
a fiatalok ismert művészek irányításával. Dél
utánonként koncerteket adtak templomokban, 
köztereken, színesítve a város kulturális életét. 
Esténkét zenés irodalmi találkozókat szerveztek 
művész cimborákkal. A tábort dr. Kerényi Lász
ló polgármester nyitotta meg, ebből idézünk. 

„Rajz -  zene -  ének -  vers, 
hang -  szín -  kép -  szó, 
ezek a Cimbora vakáció címszavai.
Romok -  süvítő golyók -  éhezés -  vita, 
harag -  szürkeség -  kép-mutatás -  szó-mágia, 
ezek pedig Kárpát-medencénk aktuális cím

szavai.
E bántó kettősségbe nem nyugodhatunk bele. 

Szabó Márta, munkatársai és barátai nem is 
nyugodtak bele. Megteremtették Cimboraorszá
got. Előbb a Cimbora tévével, Cimbora újsággal, 
aztán a Cimbora zenekarral és Cimbora koncer
tekkel, és most a Cimbora vakációval és a Cim
bora életfával. Megteremtették a gyerekek Cim
boraországát, melynek fővárosa mától jövő va
sárnapig -  igen nagy örömünkre -  Balatonalmá
di.

Cimboraország egy 
különös ország, mert 
nincsenek határai, nin
csenek pártjai, nincsen 
kormánya, nincs hadse
rege, még önkormány
zata és polgármestere 
sincs. Cimboraország 
mégis működik. A lakói 
döntő többségben gyer
mekek. Egyenjogú gyermekek, függetlenül at
tól, hogy az édesanyjuktól a magyart, a románt, 
az ukránt, a szlovákot, a németet, a finnt, a fran
ciát vagy a szerbhorvátot tanulták meg. Náluk

nincs többségi uralom és nincsen kisebbségi lét. 
Bízhatunk benne erőst, ha ők együtt felnőnek, 
értelmét veszti ez a két kategória. Akkor is meg 
fogják érteni egymást, ha nem értik egymás 
anyanyelvét, mert van közös nyelvük: a rajz, az 
ének, a hang, a szín, a kép.

Cimboraországnak vannak még felnőtt polgá
rai is. Mint például Catherine Lalumiere asz
szony, Kányádi Sándor, Petrőczi Éva, Keszeli 
Ferenc, Vári Attila, Uri Mayer, Hámori Ildikó, 
Csoma Judit, Bródy János, a Kalákáék, Kováts 
Kriszta, Sebő Ferenc, Zorán. Bölcsen vigyáznak 
a gyerekekre a háttérben, vagy tanítják őket a 
próbákon, a foglalkozásokon, a pódiumon vagy 
éppen a padlásgalériában, a Cimbora vakáció 
nyitó tárlatán.

Hölgyeim és Uraim! Kedves gyerekek! Bala
tonalmádi város önkormányzata képviseleté
ben tisztelettel köszöntöm kedves mindnyáju
kat. Nagyon örülünk annak, hogy e kitűnő kez
deményezés helyszínéül kis városunkat válasz
tották. Kívánok önöknek, kívánok nektek szép 
napokat, lélekemelő találkozásokat, új barátokat 
egymás közül és az itt élő emberek közül.

A Cimbora vakáció rendezvénysorozatát ab
ban a reményben nyitom meg, hogy itt mi vala
mennyien hagyományt teremtünk, s július 4-én a 
zárókoncert után majd úgy búcsúzhatunk, hogy 
jövőre, velünk, ugyanitt.”



Almádi első vendéglője

Az almádi szőlőhegyen két 
csárda működött az elmúlt 
időkben. Egyik a Pinkóczi, 
másként felső csárda, a másik a 
Torgyöpi, azaz alsó csárda né
ven vált ismertté. Mindkettő 
káptalani tulajdon volt és fon
tos szerepük volt a település 
történetében. A csárda nem 
egyszerű vendéglő, hanem az 
utasok megállóhelye volt, ahol 
ettek, ittak és éjszakáztak lo
vastul-szekerestül. Ezért épül
tek a csárdák majdnem minden 
esetben a települések szélére 
vagy utak találkozásánál. Ezért 
nem is voltak alkalmasak a la
kosság mindennapos rendez
vényeinek lebonyolítására, kü
lönösen nem egy kialakulóban 
lévő fürdőhelyen.

1883. április 22-én megje
lent újságcikkeben olvashat
juk, hogy „Almádi község ér
demes bírája Brenner Lőrincz 
úr megvette a Pinkóczi csárdát 
regáléval együtt, és most egy 
részvénytársaság létesítését 
tervezi, mely 10 000 Ft tőkével, 
8-10 vendégszobával, ebédlő- 
és táncteremmel ellátott szállo
dát építenek. Ez a szálloda a 
Balatonhoz legközelebb eső 
szőlők valamelyikében emel
tetnék, s onnét egy gyönyörű 
sétány vezetne le a Balatonhoz, 
melynek partján egy kis kioszk 
díszlenék, hol frissítőket szol
gálnának ki.”

A részvénytársaság 1883. 
október 25-én megalakult, el
nöke Brenner Lőrincz, jegyző
je Kompolthy Tivadar szer
kesztő, választmányi tagok 
egyike Kurucz Rudolf lett. 
Ugyanezen a hírben olvashat

juk, hogy a társaság megvette a 
Huber-féle szőlőbirtokot, „és 
ennek nyaralóépületét a bemu
tatott tervrajz szerint díszes 
szállodává építteti ki.” Ez az az 
épület, amelyet hosszú időn ke
resztül mint a társaság vendég
lőjét, illetve Hattyú vendéglőt 
említenek az írások.

A társaság minden rendez
vénye itt zajlott le. A következő
1884. évi szezonra már táncter
met is építenek hozzá, és az au
gusztus 3-án megjelent tudósí
tás szerint „az Annabál Almá
diban a múlt vasárnap tartatott 
a részvénytársaság vendéglőjé
ben.” A bál tiszta jövedelme 18 
Ft 59 krajcár volt (a részletes 
elszámolás benne van az újság
ban), amely a kápolna javára 
fordíttatik. Részletes felsoro

lást közöl az újság azokról, 
akik a belépődíjon „felül fizet
tek”, 20 krajcártól 5 forintig 
terjedően. Így ez alkalommal 
összesen 167 Ft 19 kr gyűlt 
össze a kápolnaalap javára. 
Még néhány érdekes adat a 
részvénytársasági vendéglő
ről:

-  1885. április 24-től három 
évre a Huszár testvérek bérel
ték ki a vendéglőt, „kik azt igen 
díszesen be fogják rendezni.”

-1885. június 28-i tudósítás: 
holnap lesz az almádi kápolna 
előtt fölállított kereszt ünnepé
lyes fölszentelése... „délben 
díszebéd a Hattyú vendéglő
ben, este pedig táncvigalom.” 
Ebben a hírben nevezik először 
a részvénytársasági vendéglőt 
Hattyú vendéglőnek.

Ettől kezdve hosszú évtize
deken keresztül a jelentős nyári 
események sora zajlott le a 
Hattyúban, amiről annyi hír és 
tudósítás jelent meg, hogy egy 
kötet is kevés lenne azok is
mertetésére.

Ennyit Almádi első szórako
zóhelyének, a község élete 
központjának első éveiről. Az 
Almádi Alapítvány rendezi a 
Hattyú bált ennek emlékére, 
valamilyen nemes cél érdeké
ben, ami ez évben a zeneiskola 
felszerelésének javára lesz for
dítva. Milyen nagy kár, hogy 
nem mondhatjuk: a 108 éves 
Hattyú vendéglőben rendezte 
az alapítvány ez idén is a 
Hattyú bált...

Schildmayer Ferenc

A vendéglő park felőli bejárata Látkép a Hattyú vendéglővel 1902-ben

A Hattyú épülete 183-ban, bővítés előtt



Rendőrségi hírek

Balatonalmádi város terüle
tén június hónapban személy 
elleni erőszakos, valamint a 
közbiztonságot, köznyugalmat 
súlyosan befolyásoló bűncse
lekmény elkövetéséről nem 
szereztünk tudomást.

A különböző vagyon elleni 
bűncselekmények elkövetése 
viszont már a szezon kezdetére 
utal, mert összességében a vá
ros területére vonatkozóan 26 
esetben rendeltünk el nyomo
zást ismeretlen tettes ellen. A 
vagyon elleni bűncselekmé
nyek döntő többsége, azaz ti
zenegy esetben gépkocsifeltö
rés volt. Kérjük a gépkocsi-tu
lajdonosokat, hogy értékeiket, 
nehezen pótolható okmányo
kat ne hagyjanak az autókban.

Tíz esetben kezdeményez
tünk ittas járművezetés vétsé
ge, valamint két büntetőeljárást 
okirathamisítás vétsége miatt 
ismert személyek ellen. Ezek 
elkövetői nem városunk lakói.

A Töhötöm utcából elloptak 
egy Honda Accord személy
gépkocsit, amit később meg
rongálva, róla tartozékokat le
szerelve, Vörösberényben 
megtaláltunk.

Hiányzik viszont a Panorá
ma Club parkolójából ellopott 
zöldesszürke Ranault 19 típu
sú, CXA-396 forgalmi rend
számú személygépkocsi, eddig 
az országos körözés sem veze
tett eredményre.

Ismeretlen tettesek jártak a 
Pápai Textilgyár Üdülőjének 
tárolójánál, és a Kazinczy utcá
ban lévő Mini Market boltban.

A rendőrök 31 személyt kor
látoztak szabadságukban, nem 
ok nélkül. Közülük kettő csa
vargó gyermek volt, 18 sze
mély semmilyen irattal nem 
rendelkezett, illetőleg botrá
nyosan viselkedett, vagy indo
kolt volt a vérvizsgálata. Ti
zenegy személyt pedig külön
böző vagyon elleni bűncselek
mények elkövetése miatt fog
tak el, akik közül egyet más ha
tóság is körözött.

Az elkövetett szabálysérté
sek közül jellemzően az ittas 
járművezetés szabálysértését 
és az engedély nélküli vezetést 
emelném ki.

A város területén hét közle
kedési baleset történt június
ban, ebből öt eset sérülés nél
kül, egy könnyű sérüléssel, egy 
pedig súlyos sérüléssel járt.

*

Július 6-tól a balatonalmádi 
rendőrőrs mellett működve a 
Balaton-part 30 km-es szaka
szán 30 fős gyakorlóőrs kezdi 
meg szolgálatát.

A rendőrőrs működésének 
segítésére a megelőzést és a 
bűnfelderítést célként kitűzve 
Balatonalmádi Közbiztonsági 
Alapítványt hoztunk létre, ami 
nyitott, a csatlakozás lehetősé
ge az OTP helyi fiókjánál a 
872-000803 számú számlán 
biztosított. Az APEH engedé
lyezte részünkről az adóalap
csökkentő igazolás kiadását, 
ezért aki tud, kérem, segítsen.

Czere János r. fhdgy. 
őrsparancsnok

„Közös
akarattal... ”

címmel újságunk korábbi 
számában szót emeltem a bar
bár kezek rongálásainak hely
reállítása érdekében. Neveze
tesen a Budai Nagy Antal út 
feletti vasúti felüljáró helyreál
lítása, melyhez a szükséges fel
tételek: megfelelő kőanyag, 
annak megmunkálásához értő 
kezek, no és az anyagi fedezet.

Az utóbbi feltétel látszik a 
legelérhetőbbnek. A képvise
lőtársak szabad rendelkezésű 
kereteiből való felajánlások 
nagyrészt fedezetet nyújtanak, 
míg a hiányzó összegek előte
remtéséhez a lakosság segítsé
gét kértem. Ezúton köszönöm 
meg a mai napig kezeimhez ér
kezett önkéntes adományokat 
az alábbiaknak:

Nikoletti Miklós 1000 Ft 
Dr. Szilereki József 1000 Ft 
Vas Zoltánné 1000 Ft 
Szabó Gyuláné 100 Ft 
Dr. Pozsgai Istvánné 1000 Ft 
Szabó Miklós 1000 Ft 
Ifj. Kontó Csaba 1000 Ft 
Gyuris József 500 Ft 

A köveket megmunkáló szak
embert is sikerült megtalál
nom, és a helyszínre szállított 
kőanyag egy része (bontott lép
csők) alkalmas lett volna a híd 
profilköveinek elkészítéséhez, 
amelyhez Martin Gábor és Sza
bó Zoltán mérnök barátaim 
méretarányos precíz műszaki 
rajzot készítettek. Köszönet 
nekik érte.

Most kell, hogy beszámoljak 
egy példátlan gátlástlanságról, 
amely a helyreállítást nagyban 
akadályozza, késlelteti, de re
mélem, a végső megoldást nem 
fogja megakadályozni.

Magam is, de a szomszédok 
is észlelték, hogy az értékes fa
ragott, odakészített kőlépcső
ket ismeretlen helyre folyama
tosan „elszállították”. A rend
őrség segítségével sikerült a 
tetthelyre bukkanni Káptalan
füreden. Az illetékes úr más
nap -  május végén -  a városhá
zán ígéretet tett a kövek vissza
szállítására. Ez csak június 24- 
én történt meg az önkormány
zat nyomatékos felszólítása 
után. A visszaszállított kövek 
sem mennyiségben, sem fel
használhatóságában (szétvá
gott darabok) nem alkalmasak 
a kívánt célra.

Sajnos, a megindított hivata
los eljárás nem pótolja a kövek 
hiányát, a pénzbeli kártalanítás 
sem.

Félő, hogy a cél elérésében 
lelkiismeretlen emberek aka
dályoznak, pedig a MÁV kilá
tásba helyezett egy régi gőz
mozdonyt is oda, illusztrálva: 
itt közlekedett valamikor a 
győriek nem kis örömére 
1909—1969-ig a kis vonat, me
lyet a Csanádi-koncepció szá
molt fel. A fejleményekről be 
fogok számolni.

Majbó Gábor

Városházi hírek

Közmeghallgatás 
1992. I.

Csekély számú érdeklődő 
jelent meg az önkormányzat el
ső félévi közmeghallgatásán. A 
felmerült legsúlyosabb problé
ma a városi autóbusz-közleke
dés megszüntetése volt. A köz
meghallgatás eredményeként 
az önkrományzat az autóbusz
közlekedés kérdését újra át
gondolta, s alternatív döntése
ket hozott e kérdésben.

*

Szúnyogirtás időpontjai:
július 23-24.
augusztus 14-15.

A szezon kezdetére elké
szült az új Információs füzet is. 
Az elegáns megjelenésű, szép 
kiadvány az itt-tartózkodáshoz 
szükséges alapvető tudnivaló
kat tartalmazza Almádi vendé
geinek, de jól hasznosíthatják a 
helybéliek is. Az információ

természetesen nem teljes körű. 
A közérdekű, közhasznú és 
kulturális információk mellett 
azok a szálláshelyek, utazási 
irodák, vendéglátóegységek, 
szolgáltatások stb. szerepel
nek benne, amelyeknek gazdái 
fontosnak tartották (s anyagi
lag is támogatták), hogy ebben 
a város arculatát teljesség nél
kül is közvetítő prospektusban 
megjelenjenek.

Az Információs füzetet Ba
latonalmádi Város Önkor
mányzata és a FEST-ORG, a 
countray-fesztivál szervezésé
re alakult kft. adta ki. Utazási 
irodákban, a városházán és más

forgalmasabb helyen kapható.
Júliusban megjelenik egy 

városi színes leporellótérkép 
is, hátoldalát jellegzetes almádi 
fotók díszítik.

Ezzel a két kiadvánnyal (is) 
vártuk, várjuk vendégeinket. 
Csak jöjjenek!

*

Önkormányzati 
ülés

Az önkormányzat munka
terv szerinti legközelebbi ülé
sét augusztus 27-én, délután 6 
órai kezdettel tartja a városháza 
kistermében. Az ülés nyilvá
nos.



Néhány sor 
a 21. hónapról 
a városházán
1992 június

A szezon beköszönté
vel beköszöntek a vissza
köszönő szezonális konf
liktusok is, az óhatatlanul 
zajjal járó vendéglátó he
lyek, és a közelükben la
kók, az éjszakai nyugal
mukat féltők konfliktusai. 
Az ellentmondás kibékít
hetetlennek tűnik. Mégis 
meg kell kísérelni. Min
den megegyezés csak úgy 
lehetséges, ha mindkét fél 
enged valamelyest. Or
szágos ügyekben is, meg 
a mi kis helyi ügyeinkben 
is.

A vitás esetek zömé
nek hátterében az a rende
let áll, aminek értelmében 
az önkormányzatoknak 
kötelező kiadni bárkinek 
300 Ft-os illeték ellené
ben a vállalkozói igazol
ványt Tehát nem vizsgál
hatjuk, hogy a vállalkozó 
hol és mire vállalkozik, 
adva vannak-e vagy meg
teremthetők-e a feltéte
lek. Sokan szakértelem és 
tőke nélkül sok mindenbe 
belevágnak, valami meg
valósul, aztán jönnek a 
problémák.

Vannak, akik úgy kez
dik, hogy megbeszélik a 
dolgot a szomszédokkal, 
a városháza illetékesei
vel, és egyeztetik az el
képzeléseket. Mások be
levágnak, tekintet nélkül 
az adottságokra. Az ered
mény: feljelentések, vi
ták, fellebbezések, perek. 
Mindkét variációra van 
bőven példa városunk
ban. Nem kétséges, hogy 
hosszú távon melyik 
módszer a hasznos és cél
ravezető.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. július 2.

Dr. Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A még késő este is fullasztó 

hőség és az itt-ott zavaró (a 
Naplóban már kommentált) 
aláfestő zene ellenére a munka 
sokasága júniusban két alka
lommal is (18-án és 24-én) ta
nácskozást kívánt meg a képvi
selőktől. Elsőként a város álta
lános rendezési tervének 
részleges felülvizsgálati prog
ramjavaslat legfontosabb pont
jai kerültek a testület elé. A 
végleges döntésre az összes 
szakhatósági állásfoglalás, va
lamint városi fórumokon el
hangzott vélemények birtoká
ban kerül sor, várhatóan az au
gusztusi ülésen. A képviselők 
tájékéztatást kaptak az egész
ségügyi alapellátás rendszeré
nek változásairól és a városban 
létrejött háziorvosi rendszer
ről.

Az ülés egyik legfontosabb 
témaköre volt a korábbi zaj- és 
rezgés elleni védelemről szóló 
helyi rendelet felülvizsgálata. 
A rendelet áttekintését a lakos
ság köréből megszaporodó ki
fogások tették szükségessé, 
melyek elsősorban vendéglátó- 
egységek zajos, zenés működé
sére irányult. A dilemmát a kér
déskörben az jelenti, hogy az itt 
élő, dolgozó, nyaraló emberek 
nyugalmát, pihenését milyen 
módon lehet biztosítani úgy,

hogy a szórakozni vágyó ven
dég kívánsága -  és ezzel a ven
déglátások érdeke -  is teljesül
jön. Végül is a testület csupán 
néhány vonásában módosította 
a korábbi rendeletet -  erről bő
vebben lapunk más helyén 
adunk tájékoztatást - , hangsú
lyozva, hogy annak betartása 
(vagy szükség szerinti betarta
tása) megfelelően szolgálná 
valmennyi ellenirányba ható 
érdeket. A napirendhez kap
csolódóan a Káptalanfüredi 
Baráti Kör kérte az önkor
mányzatot, hogy Káptalanfüre
det nyilvánítsa csendes övezet
nek. Miután az ebben való dön
tés szorosan összefügg az 
ÁRT-vel, valamint érvényes
ségéhez a tisztiorvosi hivatal 
véleményét is be kell szerezni, 
a baráti kör beadványára érde
mi határozat nem született. 

Számos lakossági bejelen
tésre újratárgyalta a képviselő- 
testület a városi autóbusz-köz
lekedés megoldásának lehető
ségeit. Alternatív döntésként 
hozta a testület, hogy kezdemé
nyezi a Volánnál a járatok ide
iglenes, 3 hónapos visszaállítá
sát, vállalva a támogatás meg
adását. Ennek célja, hogy fo
lyamatos utasszámlálással ki
derüljön, hogy valójában mek
kora is az igény a helyi járatra.

Amennyiben e megoldást a 
Volán nem vállalja, úgy az ön- 
kormányzat a szociális támo
gatási rendszer keretén belül 
segíti a rászoruló bérlettulajdo
nosokat.

Az aktualitásokon belül Ho
lecz György szippantóautós 
vállalkozót és Szőllősiné Sallai 
Katalin élelmiszerboltost pá
lyázatuk alapján 200-200 ezer 
forint kamatmentes kölcsön
ben részesítette az önkormány
zat.

Személyi ügyekben az Al
mádi Holding, a Kommunális 
Szolgáltató, a Bal-Bau Építői
pari és a Szállítási Kft. jelenlegi 
ügyvezető igazgatóinak eddigi 
határozott idejű szerződését 
határozatlan idejű megbízásra 
változtatta meg a képviselő- 
testület.

Tárgyalta a lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyisé
gek (üzletek, garázsok) kezelé
sének kérdését is az önkor
mányzat, döntés azonban nem 
született abban, hogy ezek ke
rüljenek egy kézbe, a Kommu
nális Kft-be vagy az Almádi 
Holdingba.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban és a városi könyv
tárban megtekinthetők.

M .H .E.

A pedagógusokat ünnepelték június elején a városházán. Képünkön a polgármester köszönti 
a rendezvény vendégét, Beke Kata országgyűlési képviselőt

Fotó: Durst László



Benépesült a kézművesház
Július elejétől 12 lelkes erdélyi fafaragó vette birtokába a kézmüvesházat. 
A nyaralás mellett munkájuk eredménye itt marad nekünk almádiaknak.

Zajrendeleti
szemelvények

Az alábbiakban az önkor
mányzat által módosított ún. 
zajvédelmi vagy köznapi nyel
ven csendrendeletből a legfon
tosabb tudnivalókat emeljük 
ki:

-  A rendeletben foglaltak 
szerint valamennyi, a városban 
működő új vagy régebbi szol
gáltató, vendéglátó, kereske
delmi egységre, illetve szinte 
mindenfajta, zajjal járó tevé
kenységre kiterjednek.

-  A rendelet meghatározza 
azokat a nappali és éjszakai 
zajkibocsátási határértékeket, 
melyek betartása kötelező. Ez 
éjszaka egyébként területtől 
függően 45-55 dB között van.

-  Hangosítót, illetve erősítőt 
kerthelyiségben vagy szabad
téren éjjel 24 óra után nem sza
bad működtetni. A káptalanfü
redi ifjúsági táborokban hango
sítót napközben sem lehet üze
meltetni.

-  A napközbeni csendes idő

szakban, 14 órától 16 óráig 
mindenfajta zajos tevékenység 
tilos a város területén.

-  A rendelet meghatározza a 
nappali, illetve éjszakai idősza
kot. Ez nyáron: 07-23 és 23- 
07-ig, télen 06-22 és 22-06 
óráig tart. A polgármesteri hi
vatal alkalmi rendezvények, 
egyedi esetek tekintetében ké
relemre fömentést adhat a ren
delet szabályai alól.

Rohanó világunkból, élet
módunkból adódóan természe
tesen a rendelet nem képes 
mindenfajta zajos tevékenysé
get lefedni (lásd. pl.: 71-es út, 
vasút, harci helikopterekből 
adódó zaj). Amit azonban az 
egyes konkrét tevékenységek
re előír, az a város területén kö
telező érvényű. A rendelet 
megsértői alkalmanként 10 000 
Ft-ig terjedő bírsággal büntet
hetők, illetve amennyiben túl
lépik a megengedett zajhatá
rértékeket, a tevékenységet le

het korlátozni vagy felfüggesz
teni, valamint a zajmérés költ
ségeit is meg kell fizetniük.

A rendelet 1992. június 25- 
én lépett hatályba.

Közlemény
A Balatonalmádi Ál

talános Rendezési Terv 
részleges felülvizsgála
tának és módosításának 
programjavaslata elké
szült, az a városháza 
aulájában 1992. július 
30-ig megtekinthető. A 
programjavaslattal 
kapcsolatos észrevéte
leket a fenti időpontig 
kérjük a polgármesteri 
hivatal műszaki osztá
lyához eljuttatni.

A programjavaslat 
fontosabb kérdései:

-  Mi legyen a volt út
törőtáborok sorsa?

-  Legyen-e helyi je
lentőségű természetvé
delmi terület a Köcsi-tó 
környezete?

-  Hogyan fejlődjön a 
káptalanfüredi partsza
kasz?

-  Mi legyen a neve
lőotthon helyén?

-  Mekkora is a vá
rosközpont?

-  Vízisporttelepek 
vagy szállodák üzemel
jenek a Balaton-par
ton?

-  Legyen-e új strand 
Budataván?

-  Hol legyen az új 
vörösberényi iskola?

KUTYADOLOG
Néhány részlet Balatonalmádi város állattartási rendeleté

ből.
-  Közhasználatú tereken, parkokban, utcákon, lakóházak 

folyosóin és lépcsőházaiban ebet csak pórázzal ellátva lehet 
vezetni..

-  Harapós vagy támadó természetű ebet közterületen zárt 
szájkosárral kell ellátni.

-  Balatonalmádi területén kóborló ebeket a gyepmester be
fogja, 8 napig őrzi és gondozza. A befogott ebeket a gyepmes
ter gondozási, valamint szállítási díj ellenében visszaszállítja a 
tulajdonosnak.

-  Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére 
irányuló igényt a polgármesteri hivatal hatósági csoportján kell 
bejelenteni.

S még egy nagyon fontos dolog. Akinek a kutyája 8 napon 
túl gyógyuló sebet ejt, az már nem nézhető el egy szabálysérté
si figyelmzetetéssel vagy néhány ezer forintos bírsággal, ha
nem bíróság előtt kell felelnie gondatlanságáért!



A Cimbora kiállításról
A kultúra színtereinek soka

sodása városunkban is meg
hozta a rendezvények temati
kus és műfaji megújulását. A 
templomok mellé szabad és 
zárt terek sorakoznak, provo
kálva a művelődés alkalmai
nak szervezőit, menedzsereit, 
jelesül ezúttal É. Szabó Mártát, 
aki Balatonalmádiban szervez
te a nemzetközi Cimbora tá
bort. Sok egyéb mellett ennek a 
rendezvénysorozatnak a része 
az a kiállítás, melyen három al
kotó ad ízelítőt művészetéből. 
Ha a városháza korábban kiál
lításokra kiszemelt 
padlásterét nem is 
tudták munkáikkal 
megtölteni, különfé
leségük okán is tet
tenérhető hatásuk.
Szkukálek Lajos gra
fikus látószögből 
szemlélhető mikro
világot tár a figyel
mes néző elé huszon
egynéhány lapjával.
Ezek az opuszok tá
volabbról nézve egy
másba sorolhatók, 
közelebbről azonban 
egytől egyig elme
rülhetünk „apróléka
iban”, amelyek -  
akár a mindennapok
-  szinte kikényszerí
tik részvételünket 
Bennük nem ünnepi 
színbe erőltetett vi
lág tárul elénk, noha 
mindegyikük artisz
tikusan tagolt, neme
sen előadott Hogy

olykor humora groteszkbe haj
lik, nem változtat a lényegen.

Gombár Judit nevét jól is
merjük a vidéki városok balett
színházaiból, ahol díszlet- és 
jelmeztervezőként régen or
szágos rangot vívott ki magá
nak. Ritka műfaj az övé, külö
nösen így „kiállításba merevít
ve”, hiszen művei valójában 
használati tárgyak, színpadi 
eszközök, kellékek, amelyek 
eredendő összefüggéseinkből 
kiragadva kissé tolakodóan 
merednek a látogató elé. A táb
lakép-szerep fotókkal és grafi

kákkal szemben ugyanis még 
izgalmasabbá, ellenpontsze
rűbbé válnak.

A vázlatok persze közelebb 
állnak a „képekhez”, azokkal 
műfaji tekintetben is harmoni
zálnak, mivel színházi esemé
nyekre, karakterekre és hangu
latokra utalnak.

A legkevésbé Lippay Ágnes 
fotói hordoznak magánvaló 
esztétikumot Bevallottan a 
fénykép másolatjellegét hang
súlyozzák, a tisztességes doku
mentumszerepet. Témájuk a 
TV Cimbora műsorának ese

ményköre, emlékezetesebb pil
lanatainak előtálalása. Mindez 
fogyaszthatóan ízes -  ha nem is 
túlpoentírozott -  tálalásban. A 
műfaj kiállításon belüli jelenlé
te persze éppen ettől nyer sajá
tos szerepet, értelmet.

A három alkotó, a három 
műfaj és a háromféle művésze
ti magatartás már a puszta egy
másmellettiség folytán is eszté
tikai információt gerjeszt. Ha 
időt szánunk alaposabb szám
bavételükre, csak gyarapodha
tunk általuk.

Szelényi Pál

Részlet a Cimbora tárlatról



Rövid cimborálás 
É. Szabó Mártával

-  Kedves Márta! A tévé képernyőjé
ről az egész ország ismer téged, Cim
bora műsoraid méltán népszerűek. Ho
gyan született az öltet, hogy kilépve a 
tévé képernyőjéről 10 napon át valódi, 
igazi közegben cimboráljatok?

-Tavaly nyáron Brive városában 12 
éves kisfiamat kísértem mint anyuka a 
II. kerületi zeneiskola zenekarával 
együtt. S ebben a francia kisvárosban 
olyan fantasztikus élményben volt ré
szem, hogy elhatároztam, ha addig élek 
is -  ehhez hasonlót Magyarországon is 
csinálni kell. Több mint 900 gyerek a 
világ minden részéből együtt muzsi
kált, s akkor arra gondoltam: akik két 
hetet ilyen békében és szeretetben 
együtt vannak, azok, ha felnőnek, talán 
nem fognak egymásra lőni. S ebben a 
kelet-európai tűzfészekben, amiben mi 
most élünk -  úgy hiszem - , nincs ennél 
fontosabb feladat, mint a gyerekeket 
egymás szeretetére nevelni. Aztán szá
momra nincs nagyobb öröm, mint 
együtt lenni személyesen azokkal a 
cimborákkal, akikkel egy éven át csak 
a tévé képernyőjén keresztül találkoz
hattam.

-  A magyar és határainkon kívül élő 
magyar gyerekeken kívül román, uk
rán, újvidéki, osztrák, szlovák, finn és 
francia cimborák is érkeztek. Hogyan 
lett ez a vakáció nemzetközi?

-  A Cimbora csak nemzetközi lehet.

Már Benedek Elek is arra tanított ben
nünket Cimbora újságján keresztül Er
délyben a század elején, hogy itt a Kár
pát-medencében csak a békés, szere
tetteljes kapcsolatteremtés fogja meg
oldani a problémákat. S ezt gyermek
korban kell elkezdeni.

-  Felemelő, jó  érzés, hogy a gyere
kek majd Almádiról mesélnek otthon, 
elviszik városunk hírét a világba. A té
véközvetítések is népszerűsítik a vá
rost. Miért lett Almádi a Cimbora va

káció helyszíne?
-  Vörösberényben születtem, ebben 

a kultúrát árasztó kis faluban, ahol nagy
apám, Csonka Ferenc mellett ültem 
minden vasárnap a templomban. Pél
daértékű élete egész életemben elkísér. 
40 évig tanított itt, minden cselekede
tével, gesztusával a kultúrát szolgálta. 
Olyan szeretettel jöttek esténként az 
emberek a dalárdába, senki nem hiány
zott soha a színielőadások próbáiról, 
hogy ezt sose felejtem el.

S amit ő itt elkezdett, azt én így sze
retném folytatni, ebből akis faluból -   
most már városból -  elindítva ezt a 
cimboraságot. Azt hiszem, nagyapám 
is egyetértene azzal, ma nincs ennél 
fontosabb, mint a Kárpát-medencében 
békét, barátságot és toleranciát tanítani 
a gyerekeknek, hogy az ő jövőjük már 
más legyen. S lehetőségeinél fogva 
úgy érzem, ebben a televízió a legna
gyobb segítséget nyújtja.

-Ilyen nagyszabású rendezvény, ek
kora tábor nagyon sok pénzbe kerül. 
Kik támogatták a Cimbora Alapít

ványt?
-  Balatonalmádiban nagy szeretettel 

fogadták az ötletet. A támogatók kö
zött első helyen a Fórum bevásárlóköz
pontot kell megemlítenem, de kaptunk 
segítséget a két tannyelvű gimnázium
tól, a Vegyész Üdülőtől, a Hotel Fre
gattól, a polgármesteri hivataltól -  ala
pítványunk az Aerocaritastól, a Labi
rintus üzletközponttól, a Westel Rádió
telefon Kft-től, a Renault cégtől. Ami 
igen fájó pont, hogy a bankoktól szinte 
semmit nem kaptunk. Ezt egyébként 
nem is titkoltam el a gyerekek előtt, s a 
visszautasító levelekből csináltunk egy 
kis kiállítást.

-  Kedves Márta! Beszélgetésünkkor 
félidejénél tart az alkotótábor, értéke
lést még nem várhatunk tőled. Mégis, 
mi volt számodra eddig a legnagyobb 
öröm itt Almádiban?

-  A legnagyobb öröm a gyerekek 
öröme. Ahogy verset írnak, ahogy raj
zolnak, amilyen örömmel fogadták Uri 
Mayer karmestert -  s talán mégis az a 
perc volt a legszebb, amikor 12 éves 
Tamás fiam -  aki maga is zenész cim
bora -  azt mondta: ugye csinálsz ilyet 
máskor is, mama?

Kovács Piroska

Nemzetközi Cimbora vakáció
300 gyerek a szomszédos or

szágokból napsütötte szép időt 
hozott otthonról -  haza. Haza, 
mert ezek a gyerekek magyarul 
gondolkodnak, beszélnek és ál
modnak, csak éppen a határain
kon túl! Elhozták barátaikat is, 
akikkel álmaikat megosztották, 
és Balatonalmádiban együtt 
rajzolnak, énekelnek és zenél
nek. Megértik egymást és meg
értik őket az almádiak a temp
lomokban, a strandokon és a te
reinken, mert mind az öt temp
lomunkban énekeltek szentmi

séken és istentiszteleteken az 
ungváriak, újvidékiek, a pozso
nyiak és a grazi gyermekek. A 
kolozsváriak és nagyváradiak 
mellett hallhattuk az orleans-i 
klarinétkvartettet, esténként 
pedig a Hotel Fregatt parkjában 
zenés irodalmi estéken Sebő 
Ferenc, Halász Judit, Csoma 
Judit, Bródy János vagy Kováts 
Kriszta volt a házigazda. A 
nemzetközi Cimbora vakáció 
fővédnöke Mme Catherine 
Lalumiére, az Európa Tanács 
főtitkára, tiszteletbeli védnöke

pedig Kányádi Sándor erdélyi 
magyar költő. A szervezés, 
rendezés és lebonyolítás lelke 
É. Szabó Márta, városunk szü
lötte, akit barátai és munkatár
sai segítenek, hogy zökkenő
mentes és élménydús lehessen 
az almádi két hét. A városházán 
nagyszerű kiállítással nyitot
tak, és július 5-én sétahajón kö
zös muzsikával búcsúznak 
vendégeink, akik a magyar-an
gol tannyelvű gimnázium szí
vesen látott nyári kollégistái. 
Tőlük tanultam meg az Isten

hozott román BINE ATI VEN
TIT, az ukrán Z PRIYIZDOM, 
a finn TERVETULDA, a szlo
vák VÍTAJTE és a szerb DOB
RODOSLI megfelelőjét és ta
lán mindegyikőjük véleményét 
summázta Uri Mayer kiváló 
magyar származású karmester 
mellékelt dedikációja: „Na
gyon örülök, hogy itt lehetek”. 
Megtiszteltetés volt, hogy fo
gadhattuk kedves mindannyió
jukat.

Czuczor Sándor



Tenisz

ALMÁDI KUPA
A szakosztályvezetőség 

folytatta a szép hagyományt, az 
idén is megrendezte az ALMÁ
Dl KUPÁT. A mintegy 25 000 
Ft összdíjazású versenyen a 
gyermek és serdülő korosztály
ban, valamint a II., III. osztály
ban több mint százan vetélked
tek az ország különböző hely
ségeiből idesereglett fiatalok és 
felnőttek -  köztük almádiak is
-  a kupáért, valamint az értékes 
díjakért.

A  II. osztályban először ren
deztünk pénzdíjas versenyt, és 
először kapott az első helyezett 
kupát is, amit, ha 5 éven belül 
háromszor elnyer valaki, akkor 
az övé marad.

Első ízben Szántai Csaba, a 
BEAC versenyzője vihette ott
honába az értékes serleget.

Az almádi versenyzők ered
ményei:
Gyermekosztályban:
I. Rajnai Csaba
3. Pók Levente
II. osztályban: 2. Kovács Lajos
III. osztályban: 2. Andó Róbert

Szakosztályunk versenyzői
és sportszerető közönségünk 
joggal lehet büszke a fenti 
eredményekre. Sajnos a telje
sítmény fényét elhomályosítot
ta Kovács Lajos döntőbeli -  a 
versenybíró által is elítélt -  
sportszerűtlen viselkedése. 
Egyébként a 13. osztályban el
ért 2. helyezése dicséretet érde
mel.

A sportszerű játékért járó el
ismerést a gyermek korosztály
ból Rajnai Csaba, a felnőttek 
közül Andó Róbert játékostár
saink érdemelték ki.

Egyéb hírek
A szakosztályvezetőség 

többségi szavazással a csütör
töki tömegsportversenyek 
megrendezése mellett döntött. 
Helyesen tette! Voltak ugyan 
anyagi természetű ellenérvek,

de a tömegsport mellett elhang
zó érvek győztek.

Mi is ez a tömegsport-nap?
Július elejétől augusztus kö

zepéig 6 alkalommal, minden 
csütörtökön, viszonylag ala
csony nevezési díj mellett 50- 
100 gyermekkorú és felnőtt 
amatőr teniszező hódolhat ver
senyszenvedélyének 13-tól kö
rülbelül 20 óráig. A győztese
ket a megyei teniszszövetség 
megjutalmazza. A legjobbak 
augusztusban döntik el, hogy 
ki a térség legjobb amatőr játé
kosa. Bizony vétek lett volna 
ezt megtorpedózni!

Örömmel számolhatunk be 
arról is, hogy a tervezett edző
tábor -  bár nem Almádiban -  
megvalósult A megyei tenisz
szövetség az utánpótlás válo
gatottunk 7 tagját hívta meg 
eredményeik alapján a veszp
rémi edzőtáborba.

BSE labdarúgó szakosztály

Június 7.
BSE-Elmax. Pápa 2:1 (1:0)
Gollövő: Balai 2.
Nagyon küzdelmes jó  mérkőzésen győzték le a táblázaton előttük 
álló pápai csapatot. 
Június 14.
Hárskút-BSE elhalasztva.
Június 20.
Hárskút-BSE 0:3
Góllövők: Selmeczi, Hartmann, Balai
A mérkőzés az első félidő 25. percében félbeszakadt, mivel a 
hárskúti játékosok levonultak a  pályáról!?!? A megyei labdarúgó
szövetség Hárskút sportszerűtlen magatartása miatt nekünk ítélte 
meg a két bajnoki pontot.
Ezek után a megyei bajnokság 1991/1992 végeredménye:

MEGYEI BAJNOKSÁG
1. Peremarton 55 pont
2. Devecser 50 pont
3. El. Pápa 41 pont
4. Balatonalmádi 38 pont
5. Felsőörs 37 pont 
IFJÚSÁGI CSOPORT
1. Veszprém LCB 57 pont
2. El. Pápa 55 pont
3. Balatonalmádi 47 pont
4. Pápai SE 41 pont
5. Devecser 40 pont

Az ifjúsági labdargó csapat az előkelő harmadik helyet szerezte 
meg az 1991/92 bajnokságban.
A Balatonalmádi Sportegyesület 1992. június 27-28-án ifjúsági 
labdarúgó tornát rendezett a sportpályán. A két napon át tartó kör
mérkőzéseket játszó csapatok végeredménye:

1. Balatonalmádi SE magyar
2. Ausztria Wien osztrák
3. Stavopool Nitra szlovák
4. BSG Turbine német

Jelenet az ifjúsági tornáról



Hattyú bál '92
Mazsorett-lányok színpompás kavalkád

ja, virágos fiáker a Napsugár párral, egyszó
val igazán ünnepélyes külsőségek fogadták 
az ez évi szezonnyitó résztvevőit.

Fanfárok hangjára vonult be a báli közön
ség az Aurora étterem elegánsan feldíszített 
termeibe, ahol dr. Hunkár Dénes, hazánk 
bécsi nagykövete, és Schildmayer Ferenc 
alpolgármester köszöntötte a vendégeket. A 
hagyományoknak megfelelően a palotással 
és bécsi keringővel (a veszprémi Bonita 
táncklub előadásában) kezdődött, aztán a 
vigadalom éjfélkor a tombolával, amelynek 
főnyertese Olaszországban üdülve gondol
hat vissza e jótékony célú estre. Merthogy a 
bevételt ezúttal is a zeneiskola javára aján
lották fel a szervezők. Ezért illeti köszönet 
valamennyi résztvevőt, szponzort, támoga
tót, akik hozzájárultak e nemes cél sikeré
hez. S köszönet a bál szervezőinek: Jurányi
né Etz Beának, Pusztai Jánosnénak, Müller
né dr. Hradszky Erzsébetnek, Schildmayer 
Ferencnének és Gróf Tibornak. Kívánjuk, 
hogy e szép hagyományt megtartva jövőre 
is hasonlóan színvonalas rendezvénnyel 
lepjék meg a város lakosságát.

A vacsora elfogyasztása után a követke
zőket nyilatkozta lapunknak dr. Hunkár Dé
nes nagykövet úr:

-  „Feleségemmel együtt köszönjük a fi
gyelmet, hogy gondoltak ránk mint fővéd
nökre. Nagy örömmel jöttünk e pár órára. 
Ausztria köztudottan a világ egyik legsike
resebb idegenforgalmú országa. Az ottani 
sok évtizedes tapasztalatuk alapján azt tu
dom ajánlani Almádinak, hogy az ilyen és 
ehhez hasonló társadalmi megmozdulások 
körét bővítsék, minél több külföldit is igye
kezzenek ezekre az eseményekre idecsábí
tani. Ennek sikere az eredményes és profi 
propagandától függ, amelynek elősegítése

érdekében magam és munkatársaim öröm
mel állunk rendelkezésre.”

Gróf Tibor

A Napsugár pár (hölgytagja a szépségkirálynő) bevonul az étterembe

Schildmayer Ferenc alpolgármester, dr. 
Hunkár Dénes nagykövet, Gróf Tibor, a 
bál egyik szervezője a megnyitó pillanata
iban

Hagyományosan a palotással kezdődött a 
tánc

A mazsorett-lányok térformációja

Fotó: Durst László és Áfrány Gábor

JÚLIUS
Cartes postales

A víz itt mindig fodrozódik, 
körülfon, csókol és ölel, 
az Öreg-hegy bölcsen bólogat, 
s kérded, hiába, nem felel

Hajnalközeleg, 
a kék ég s a víz összeér, 
négy fáradt 
pecás jődögél

Párálló vízben 
meggörbedve az 
ívás gyönyörétől 
jóízű halak 
fickándanak.

É-dúrban zeng a fény, 
s a víztükör 
valószínűtlenfényben 
tündököl

Standon a széphasú karcsú 
leányok
keblük a napba feszítik 
és bennük 
szunnyad a vágy

Homokvár, hinta, 
sok gyerek, 
aranyló nevetés 
heli
kopterek

Egy kis veréb 
az esővízbe fúlt, 
lányom arcára 
ijedt könny gurult.

Arany tőr zuhog 
a lombon át, 
rigófütty, 
álmos katonák.

Fűzfő felé 
a poros fű  közt 
fáradt pipacsok égnek

Kövér méhikék 
raja virágra száll 
és fosztogatja már 
aranyló kelyhüket

Fecskeraj szálldos 
önkívületbe' 
arcod súrolja 
repdeső kedve

Melled két partja közt, 
mint odavetett gyöngysor 
az izzadság pereg

Balatonalmádi, 1992 június

Amice



LINKA NÉNI 
90 ÉVES

A közösségi házban működő hon
ismereti szakkör nevében köszön
töttük őt születésnapja alkalmából. 
Ó Almádi történetének „része”, 
mégpedig azért, mert ő volt a Hattyú 
vendéglő tulajdonosa mindaddig, 
amíg a bérlő Földműves Szövetke
zet 1951-ben föl nem mondott neki. 
Nem lett államosítva, csak éppen a 
tulajdonos nem dolgozhatott benne, 
mondták, és egyszerűen kitették a 
szűrét. Természetesen az akkori 
„törvények” szerint egy fillér kárté
rítés nélkül.

Hogyan lett az övé a Hattyú ven
déglő? Nos, a rövid történet: a rész
vénytársaság 1913-ban eladta Koso
la Ödönnek, aki Linka néni sógora 
volt. Az ő halála után 1938-ban örö
költe Mészfalvy Gusztávné született 
Kéberling Karolin, azaz Linka néni. 
1913 óta ismeri a Hattyú történetét, 
amire még visszatérünk.

Ezúton is szívből gratulálunk ne
ki.

S.F. Linka néni a születésnapi megemlékezésen

HORGÁSZSAROK

A bőség zavarával küszkö
döm, amikor igyekszem beszá
molni az elmúlt másfél hónap 
horgászeseményeiről.

A nagy horgászünnep -  az 
általános tilalom vége -  idén 
sokunk számára igazi sikereket 
hozott, pedig de rosszul indult! 
Először északi vihar, majd déli
re fordult igen erős szél fújt. 
Horgászatról a Fűzfői-öbölben
-  a nádason kívül -  szó sem le
hetett. Végre azért a horgászok 
védőszentje megkönyörült raj
tunk. Kisimult a víz és bein
dult a haljárás! Nem is akármi
lyen. Keszeget, kárászt, pon
tyot szinte csukott szemmel is 
lehetett fogni. A pontyrekord a 
budatavai szakaszon 15 kg 
volt Szép számmal akadtak 
„kisebb” példányok is, olyan 
5-8 kg körüliek. Számomra az 
igazi szenzációt a manapság 
ritkán előkerülő halak jelentet
ték, nevezetesen a félkilós sü
gér és közel másfél kilós com
pó.

A sikerekhez nagyban hoz
zájárul, hogy horgászaink sok
kal „finomabb” szerelékkel 
dolgoznak, mint régebben. 
0,40-es zsinórnál vastagabbat 
még a nádi pontyozásnál is ke

vesen használnak.
A moló környéke is szépen 

„fizetett” pontyokban és kesze
gekben is. A vehemens kapáso
kat egyik barátom bánja. Vado
natúj teleszkópbotját orsóval 
együtt vitte be a vízbe egy túl 
éhes hal. Azóta sem került elő. 
(Két héttel később ugyanott ne
kem nagyobb szerencsém volt: 
cigarettát-gyufát ijedtemben 
eldobva éppen sikerült elkap
nom az egyesülettől kapott 
könnyű kis botomat vízbeugrás 
előtt. Egy méreten aluli potyka 
volt a tettes.)

A jó haljárásról persze nem
csak a horgászok, hanem a ha
lászok is tudomást szereztek. 
Meg is jelentek óramű-pontos
sággal az almádi vizeken. Na
ponta. A százméteres parti ti
lalmi zónát természetesen fi
gyelmen kívül hagyták!

Szomorú szenzáció az újbóli 
angolnapusztulás. Nem tudom, 
Nemcsók professzor úr lottó
zik-e? Ha nem, ezúton üzenem, 
sürgősen vegyen egy-két szel
vényt! Ugyanis -  mint arról a 
horgászsarokban beszámol
tunk, az elmúlt évben egy TIT- 
előadáson előre megmondta, 
hogy ez bekövetkezik. (Azért 
hadd legyek rosszmájú: téve

dett! ő pár héttel későbbre tette 
az időpontot)

Szépszámú résztvevővel 
zajlott le a szokásos egyesületi 
horgászverseny. Oridanovics 
Tamás lett az idén az első he
lyezett úgy, mint tavaly. (Alka
lomadtán megpróbáljuk kiderí
teni, mi a titka...)

Napokon keresztül egy 
rendkívüli eset tartotta lázban a 
horgászokat. Soha nem látott 
tömegben jelentek meg a Zala 
torkolatánál a busák. (Hogy 
milyen jól működik a láthatat
lan „horgász-hírlánc”, mutatja: 
pillanatok alatt valóságos ex
pedíciók indultak a hatalmas 
halak ellen.) Számolatlanul 
fogták „blinkerezés közben” a 
10-26 kg-os halakat. Ne boly
gassuk, mennyire volt sport
szerű a „hadjárat”. Szavahihető 
horgászainkkal együtt fogad
juk el a hivatalos szervek sze
mérmes biztatását a nem ősho
nos faj korlátlan kiemelésére, 
még akkor is, ha a dolog etikai 
része felett elsiklunk. Az an
golnavész után nem akarunk 
busa vészt...

Végül néhány praktikus ta
nácsot szeretnék adni az ide lá
togató vendéghorgászoknak: 
partról továbbra is a móló és a

„négyméteres” környékén le
het horgászni. Éjszaka a buda
tavai strand is szabad.

Három horgászboltban sze
rezhetik be kellékeiket. Az 
Apáczai Cs. J. utca a megszo
kott színvonalon várja vendé
geit. Hétköznap 9-17 óráig, 
szombat-vasárnap 8-13-ig. A 
nyitva tartás persze rugalmas, 
hiszen a tulajdonos ugyanott 
lakik. Szomszédságában to
vábbra is váltható területi jegy 
az egyesület bizományosánál.

A Fűzfői úti bolt (a benzin
kút mögött) új, hozzáértő tulaj
donoshoz került, ez meg is lát
szik a választékon. Sokat válto
zott tavaly óta -  előnyére. Na
pijegyek itt beszerezhetők, 
akárcsak a Fórum üzletköz
pontban lévő üzletben, ahol 
szintén tulajdonosváltás tör
tént. Itt az árak jelentősen csök
kentek -  köztudottan ez volt a 
legdrágább üzlet Almádiban. 
Ha valakinek nincs saját re
ceptje, mindkét boltban besze
rezhet bármilyen etetőanyagot, 
gilisztát, csontikát, „híre-nem- 
hallott” csodacsalikat. Az ered
mény ezek után már csak a ha
lakon múlik...

Nagy Ferenc



Négy művész kiállítása a Padlásgalériában
A Padlásgalériában a város

házán július 7-én a Messenger 
Team szervezésében nyílt az a 
kiállítás, melyen négy fiatal 
művész szeretne bemutatkozni 
a városnak.

E kiállítás kapcsán azonban 
a Messenger maga is bemutat
kozik. Teljes néven MESSEN
GER Művészeti Alkotó és Ke
reskedelmi Gazdasági Munka- 
közösség, székehlye Siófok.

Fiatal művészek alapították
-  szám szerint hatan -  elsődle
gesen önmaguk menedzselésé
re. Az eltelt két év alatt a tagság 
négyre apadt, s az eredeti el
képzelések is módosultak: a 
Messenger ma már nem csupán 
önmaga számára keresi a lehe
tőséget, hanem annak a közel 
száz művésznek is, akivel kap
csolatban áll, szeretne alkalmat 
nyújtani a bemutatkozásra, se

gítséget az értékesítésben, ese
tenként tanácsokat a művészi 
fejlődéshez. A Messengert lét
rehozó gondolat azonban vál
tozatlanul érvényes: amit mi 
nyújtani kívánunk, az a „Mű
vészet Önért”.

A nyolcvanas évek gazda
ság- és kultúrpolitikája alapve
tően megváltoztatta a képző
művészet helyzetét, rangját 
Élesen kettéválasztotta a mű
tárgy eladhatóságát és valódi 
értékét. Ennélfogva ma létezik 
egy eladhatatlan, sokszor igen 
magas művészi értéket képvi
selő képzőművészet, mely 
egyenesen rájátszik az öncélú
ságra. A másik csoport ennek 
gyökeresen ellentmondó, ki
mondottan pénzre felváltható 
művészeti „áru”.

A Messenger nem vállalja az 
értékmérő szerepét -  ez, úgy

véljük, mindenkor az értő kö
zönség dolga, s alapja a művész 
önmagával szembeni igényes
sége -  hanem a két végletet 
próbálja közelíteni, „eladható
vá”, de nem kommersszé tenni 
a művészetet.

Ennek jegyében meghívjuk 
önt, tekintse meg a csoportos 
kiállítás szereplőinek: Kovács 
J. Gábornak, Olexa Józsefnek, 
Pató Károlynak és D. Takács 
Istvánnak grafikáit, rajzait, ak
varelljeit és pasztellképeit, va
lamint faszobrait a Padlásgalé
riában július 7—18-ig.

A Messenger alapítói, Biha
ri Levente, Bihari Csongor, 
Szalai Noémi egy-egy fest
ménnyel képviseltetik magu
kat a tárlaton.

A negyedik tag e sorok írója, 
Szalai Tünde.

Szeretettel várjuk!

Ha a Csend 
beszélni tudna...
Nem tudom, ismerik-e a címbeli 

gyönyörű LGT számot? E klasszi
kus zene és zözzenetem tárgya kö
zötti párhuzam akkor kezdett fölin
dulni bennem, amikor a Szemafor- 
parkban legnagyobb igyekezetünk 
ellenére sem nagyon sikerült asztal- 
társaságunkban megértetni magun
kat magunkkal.

A párhuzam „sínpárjának” egyike 
kézenfekvő:

vasút -  vasút (vonat-vonat). A 
másik pár: a zene -  zene (a harmó
nia, a csend hangja stb.) azonban itt 
úgy tűnik, a végtelenben sem fog so
ha találkozni egymással.

A csendnek itt nincs módja be
szélni, s ha választania kellene a „... 
hol nevetne, hol meg sírna ...” kö
zött, hát inkább sírna. Gyönyörű 
szép Shadows-számok nyomait csak 
egymás szemében próbáljuk keres
ni, mert fülünk háborog a repedezett, 
fémes hangfoszlányokban dübörgő 
akkordokon. Kár, hogy a zenekar 
csak csinálja és sem nem játssza, 
sem nem érzi a zenét. Kár, hogy bán
tóan gyakrabban nyúlnak mellé, 
mint ahogy ezt estéről estére, sok
ezer ember füle hallatára megenged
hetnék maguknak. Eljátszom még 
egy gondolattal: itt az Öreghegy kö
zepén nyitnom kellene egy zenés 
nosztalgiaéttermet. A zene a Sze
mafor önzetlenségéből adott, hang
ereje ebből a távolságból élvezhető, 
s ha a minősége miatt vendégeim a 
fülükhöz kapnának, csak széttánám 
a kezem: hát, ez viszont ingyen 
van... Miután azonban nem sok vál
lalkozói vér szorult belém, így csu
pán magammal beszélgethetek. A 
Csenddel csak szeretnék, de sajnos 
még ilyenkor rég múlt éjfél után sem 
halljuk egymást

- e m -

MEGTALÁLTUK 
AZ ALAPÍTÓLEVELET!

A tanévzáró napjaiban Varga Laci bácsi izgatott örömmel egy horganyzott bá
doghengert szorongatva jött be az iskolába. Nagy titokzatosan adu elő jövetele 
okát:

-  Képzeld, Rubik Anna és ifj. Rubik Ernő nyaralójuk padlásán lelték ezt a fém
hengert! Miután rájöttek, hogy ki lehet nyitni, meglepve tapasztalták, hogy a jelen
legi Györgyi Dénes általános iskola alapítólevelét tartják a kezükben. Szeretnék 
felajánlani az iskolának, mivel az eredeti példány bizonyára valahol az épület alatt 
emlékeztet az építőkre és az iskola alapítására.

Nagy izgalommal nyitottuk ki a hengert, és olvastuk az 1947. november 20-án 
megtartott alapítóünnepség dokumentumát. „Építünk! Az első követ helyezzük 
el! Új iskolánk alapkövét, melyen a többi fog egymáson felépülni, hogy az alkotó 
terve szerint ezek a kövek újra otthont és biztos védelmet nyújtsanak a tanulni vá
gyó magyar ifjúságnak!”

Az alapítólevél vázolja a romokban heverő ország nehéz helyzetét, az új iskola 
építésének szükségességét. Hangsúlyozza, hogy dr. Ortutay Gyula vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter- Balatonalmádi országgyűlési képviselője -  adott lehetősé
get arra, hogy „az állami általános iskola felépítése az elpusztított magyar iskolák 
sorában az elsők között megindulhasson.”

Üdvözli Györgyi Dénest, aki az új iskola megtervezésére és az építkezés műve
zetésére kapott megbízást, aki „mindenkor a legnagyobb segítséget nyújtott közsé
günknek összes újjáépítési munkájához.”

„Adja Isten, hogy a Magyar Szabadság százéves centenáriumának jövő évében 
iskolánk megépülhessen, hogy nemzeti jubiláris emlékalkotás gyanánt hirdesse a 
Magyar Szabadság örök értékű eseményét.”

Az aláírók között -  az említetteken kívül -  ott találjuk Kenyeres Géza községi 
bíró, Bánhegyi Károly községi vezető jegyző, Rupert Róbert nemzeti bizottsági el
nök, Schmidt Ernő iskolaigazgató, valamint dr. Pintér Sándor római katolikus plé
bános és Bolla Ferenc református lelkész kézjegyét. Közülük sajnos már csak Bol
la Feri bácsi tudja élőszóban is felidézni az emlékezetes pillanatokat.

Az iskola építése 1949-ben fejeződött be, Györgyi Dénes személyes, mindenre 
kiterjedő felügyelete mellett. 1949 őszén vették birtokukba az addig szükségtan
termekben elhelyezett tanulók. Az építők szándéka az volt, hogy mércét állítsanak 
az iskolaépületek létrehozói előtt. Ma már megállapíthatjuk, hogy ez a tervük meg
valósult (remélve, hogy az eredetileg tervezett tornaterem előbb-utóbb megépül).

Az alapítók emlékének ápolására vette fel az iskola 1990-ben a Györgyi Dénes 
nevét.

Az alapítólevél másolatát természetesen elhelyezzük az iskola folyosóján, hogy 
valamennyi tanulónk jobban megismerje az iskolánk múltját

A Rubik családnak ezúton köszönjük meg, hogy ezt a számunkra rendkívül be
cses dokumentumot iskolánknak felajánlották.

Fábián László 
igazgató

Kihívás -  már 
videókazettán is
Kopár István újabb, ragyogó 

képességeit is megismerhetik, 
mert egyszemélyes stábként 
látványosan -  izgalmasan szó
rakoztató videófilmet is készí
tett a Salammbóval megtett út
járól, a Föld körbevitorlázásá
ról, azt is a legnehezebb útvo
nalon, egyedül, egyszeri kikö
téssel, a legkisebb kategóriába 
tartozó és nem valami gazda
gon felszerelt hajójával, de ki
fogástalan szakmai tudással és 
csak példaként értékelhető, ki
emelkedő testi-lelki, emberi 
képességekkel. Hasonlóan már 
korábban megjelent könyvé
hez, a filmen is az előkészüle
tektől a visszaérkezésig úgy is
merteti vállalkozását, hogy az 
olvasó -  néző szinte közvetlen 
részese nehézségeinek, gond
jainak, szenvedéseinek, erőfe
szítéseinek és természetesen si
kereinek, élményeinek, örömé
nek is.

A könyvben csak a fotókkal 
hozhatta az olvasó közelébe a 
bejárt világ képét, most a vide
ón együtt dülöngélünk vele az 
emeletes ház magasságú hullá
mokon. Vele csobogunk az 
egyenlítő környéki paradicsom 
tüneményes megvilágításában, 
szenvedjük viszontagságos 
életkörülményeit, majd együtt
érző örömmel kötünk ki vele az 
út végén. (Utóbbi szó szerint is 
érthető, hiszen a filmen jól lát
szik a pulai mólón Balatonal
mádi címeres zászlója is, 
mellyel kis csapatunk szűkebb 
otthonát vitte sikeresen világot 
járt sport- és polgártársunk 
elé.) Az albatroszokat csak 
csodálni tudjuk vele együtt. Az 
talán túlzás, hogy élni csak ott 
érdemes, ahol albatroszok 
szárnyalnak, de abban igaza 
van, hogy városa sem adta meg 
neki a méltán megérdemelt el
ismerést Talán a videóélmény 
hatása alatt városatyáink belát
ják mulasztásukat (akkor is, ha 
nem rendelkeznek királynői ér
zékenységgel a sportbéli és 
emberi teljesítmények iránt, 
vagy számukra nem volt irány
mutató a BYC azonnali értéke
lése), hiszen ez a közömbösség 
nem Kopár Istvánt, hanem őket 
minősíti...

Mindenkinek jószívvel aján
lom a Kihívást: olvasmánynak 
-  filmnek egyaránt!

Nikoletti Miklós



Almádi siker 
egy országos 
pályázaton

Budapesten a Néprajzi Mú
zeumban augusztus 31-ig tart 
nyitva az Élő népművészet cí
mű X. országos népművészeti 
kiállítás.

A jubileumi alkalomra pá
lyázatot hirdettek a tárgyalkotó 
népművészet, népi kismester
ségek különböző ágaiban. A 
pályázat célja a kézművesség 
hagyományainak ápolása, a 
korszerű alkalmazás és tovább
fejlesztés segítése, széles körű 
népszerűsítése.

Valamennyi művészeti ága
zatban a legkiemelkedőbb pá
lyamunka alkotóját GRÁNÁT
ALMA díjjal jutalmazzák. 
Őszinte örömünkre városunk 
lakója, a könyvtár munkatársa 
Cz. Tóth Hajnalka népi iparmű
vész viselet-kategóriában csodá
latos moldvai csángó öltözetével 
elnyerte a rangos díjat

Szívből gratulálunk!

GRATULÁLUNK, BERNADETT!
Szerkesztőségünk nevében ezúton gratulálunk Papp 

Bernadettnek, városunk ifjú hölgyének, aki az ezévi Miss 
Magyarország szépségversenyén első helyezést ért el, s ez
által ő képviseli hazánkat a Miss World-választáson is. 
Szívből kívánjuk, hogy hasonló szép eredményt érjen el!

A közösségi ház júliusi programajánlata
-KIRAKODÓVASÁR
július 4., 18., 25.
Helyszín: Városház tér
-  ALKOTÓ NAPOK GYEREKEK

NEK A WESSELÉNYI STRANDON
Kedden és csütörtökön 11-15 óráig
-  GYERMEKPROGRAMOK A 

WESSELÉNYI STRANDON
Július 16., 14 órakor Fintor -  Lili és 

Lala bűvész műsora
Július 23. 14 órakor Kacsints rám -  

Mikola Péter zenés műsora
Július 30., 14 órakor Lusta Miska ki

rálysága -  Domonkos Béla bábművész 
műsora

-UTCABÁL
Július 11., 18 órakor a Wesselényi 

strand előtt
Július 26., 18 órakor a Városház té

ren
Zenél: a Viktória együttes
-  A FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZ

PONT JUBILEUMI MŰSORA A KÖ
ZÖSSÉGI HÁZ KÖZREMŰKÖDÉ
SÉVEL: július 10-12.

Éjszakai programok neves művé
szek közreműködésével (operettest,

Bródy János, Forgács Gábor és még so
kan mások)

ALMÁDI NAPOK
Július 20-26.
Kulturális és szórakoztató progra

mok egy héten keresztül
-  Közönségtalálkozó a Mai Nap cí

mű újság szerkesztőivel
-  Kiállítás a padlásgalériában a lap 

fotósainak munkáiból
-Térzene
-  RH+ együttes koncertje
-  Gyermekműsorok
-  Sportnap
-  A Családi Lap délutánja (Czeizel 

Endre, bioenergetikusok, tenyérjós, 
csontkovács, grafológus közreműkö
désével)

-  Közönségtalálkozó a lap munka
társaival

-  Hagyományőrző nap (Benne: kira
kodóvásár, népzene, néptánc, táncház)

Figyelje a plakátokat és hirdetése
ket!

Mindenkit szeretettel várunk ren
dezvényeinkre!

Gimnáziumi tanulók és tanárok számára albérletet kere
sünk 1992. augusztus 31. és 1993. június 11-e között Balaton
almádiban. Részletes írásos ajánlatokat ármegjelöléssel a 
gimnázium titkárság, Balatonalmádi, Rákóczi út 39., Pf. 125 
címre várjuk augusztus 15-ig.

Köszönet mindazoknak, 
akik édesanyámat 90. születés
napján szeretettel megköszön
tötték.

Mészfalvy Judit

Az anyaszív, ahányat dobban, 
Annyiszor hallod: szeretet. 
Hangja  
halk kis ezüstharangként 
Átcsilingel évezredeket.

Martinelli

Régi zene
HANGVERSENYEK 
A VÖRÖSBERÉNYI 

ERŐDTEMPLOMBAN
(Balatonalmádi, Veszprémi út 107.) 
Július 17., 19.30
BAROKK ORGONAMUZSIKA 
Ella István
Közreműködik: Bodonyi Katalin -  

ének
Július 24., 19.30
RENESZÁNSZ ÉS BAROKK KA

MARAZENE
Bali János -  furulya, Vadász Gabri

e lla-ír  hárfa, Horváth Anikó-virginál 
Július 31., 19.30
BAROKK ÉNEKES ÉS HANG

SZERES ZENE 
Németh Judit -  ének, Kertész Ildikó

-  barokkfuvola, Keresztes Rita -  gor
donka, Vashegyi György -  csembaló 

Augusztus 7., 19.30 
SOLENS KAMARAEGYÜTTES 
(A Magyar Állami Operaház hang

szeres szólistái)
Mozart és kora 
A hangversenyek támogatói: 
Balatonalmádi Város Önkormány

zata
Művelődési és Közoktatási Minisz

térium
Solens Kulturális Alapítvány 
Lakitelek Alapítvány 
Balatontourist Utazási Iroda 
Jegyek elővételben kaphatók az 

IBUSZ balatonalmádi irodájában (Pe
tőfi Sándor u. 21.) és a Balatontourist 
Utazási Irodájában (Petőfi Sándor u. 
11.) vagy a hangversenyek előtt a hely
színen. Jegyek ára 100 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 50 Ft. Bérl etek a vá
rosházán (Széchenyi sétány 1.) kapha
tók. A bérlet ára 400 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 200 Ft.

Tisztelt almádiak, 
nyaralók, fiatalok!
Idén nyáron is folytatjuk ha

gyományunkat, a nyári ifjúsági 
szolgálat működését Július 15- 
től augusztus 20-ig a szokott 
helyen (a Wesselényi strand 
parkolójában), lakókocsinknál 
várjuk mindazokat, akik sze
retnék szolgáltatásainkat, segí
tésünket igénybe venni. Ezt a 
bő egy hónapot szeretnénk arra 
felhasználni, hogy mind a helyi 
lakosok, a nyaralók, de legfő
képpen a fiatalok igényeit ki 
tudjuk elégíteni információ
inkkal, segíteni tudjunk a baj
bajutottakon. Ennek érdekében 
24 órás ügyeletünk bárkinek 
ingyenesen a rendelkezésére 
áll szálláshelyek, olcsó étter
mek, üzletek címeivel, kulturá
lis és sportrendezvények tájé
koztatóival (országos szinten), 
turisztikai kalauz- és esemény- 
naptárunkkal. Mindezen kívül 
nyári munkalehetőségek köz
vetítésével is foglalkozunk. 
Szolgálatunk minden jellegű 
információt (munka, szállás, 
programok stb.) szívesen fo
gad és közvetít, ezért várjuk 
azokat is, akik tudnak valamit 
ajánlani rajtunk keresztül a 
nyaralóknak, fiataloknak. A 
szolgálat indulása előtt is vá
runk minden érdeklődőt, infor
mációgazdát, fiatalt, egyelőre 
Veszprémben, a Diófa u. 2-ben 
és 27-631-es telefonon.

Megyei Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda

TALÁLKOZZUNK MIN
DENKIVEL!

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444 
Nyomta a Tradeorg Kft., 

Balatonfűzfő 
Eng. szám: 005-18/1989 

ISSn 0864-7860


