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

Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat és a gyerekeket

BAJNOKCSAPAT
A Közösségi Ház SE OB 1B-be került bajnokcsapata.
Első sor balról: Sárkány Petra, Fáncsy László szakoszt. vez., 
dr. Oláh Zsigmond, Forgács Mihály.
Középsó sor: Angyal Ferenc, Gróf Tibor elnök, Sulyok Sándor, 
Kovács Előd, Fáncsy Imre.
Hátsó sor Orsó János, Surányi Pál, Vargyas Zoltán, Huszár Gá
bor, Forgács Attila, Kisházi István.
Részletes beszámoló a 10. oldalon.

Várnai Zseni

Szeretet
Anya, tanítsd szeretni 
gyermeked!
Első fogalma legyen 
a szeretet,
amikor még a bölcsőjét 
ringatod,
erről szóljon meséd 
és dalod!
Hogy együtt nőjön 
ez az érzelem,
minden gyermekkel, minden 
téreken,

hogy mint tavasszal a 
virágos ág, 
úgy boruljon virágba 
a világ,
közel és távol, ahol 
ember él!
E szót röppentse szárnyain 
a szél,
Szálljon a széles tengerek 
felett. . .
Anya, tanítsd szeretni 
gyermeked

Új barátok

Szlovák polgármesterek 
városunkban

Kedves vendégek jártak áprilisban Balatonalmádiban, ahol dr. Kerényi László 
szervezésében és még 12 Balaton-parti település polgármesterének jelenlétében a 
városházán fogadták a szlovákiai Zoboralja Regionális Társulat (Nyitra környéki 
települések) 11 polgármesterét.

Polgármesterünk a megérkezéskor beszédében elmondta, hogy a túlnyomó 
részben magyar lakta szlovák településeket még mindig szoros szálak fűzik az 
anyaországhoz. A kapcsolat, amely a polgármesterek között létrejött, a jövőben 
elősegítheti, szélesítheti a kulturális, a gazdasági, a közigazgatási együttműködést.

Ezt követően vendéglátók és vendégek kölcsönösen bemutatkoztak és tájékoz
tatták egymást településeik történelmi múltjáról, jelenlegi helyzetéről, kulturális 
és sporthagyományairól. A vendégek elmondták, hogy vegyes nemzetiségű közsé
geikben szlovákok és magyarok jól megértik egymást, az átalakulással járó közös 
gondokkal küszködve, barátságban, rokonságban élnek. Frantisek Balaz, a Nyitrai 
Körzeti Hivatal elöljárója, a szlovák küldöttség kapitánya, a látogatás fő céljaként 
a magyar közigazgatási rendszer megismerését, tanulmányozását jelölte meg. A 
vendéglátók, eleget téve a szlovákok kérésének, olyan programot állítottak össze, 
melyben hivatalaik és településeik helyszíni bemutatásán túl, a Magyar Barokk 
Trió vörösberényi hangversenyének meghallgatásán keresztül, egy igazi balatoni 
pinceszerig minden volt. Az együttműködési megállapodás kulturális, sport és tu
risztikai rendezvények kölcsönös szervezését foglalja magába.

Tizenhárom Veszprém megyei polgármester meghívásának eleget téve két na
pon keresztül -  Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Küngös, 
Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván és Litér -  közigazgatásával, nevezetességei
vel és kulturális programjaival ismerkedtek.

A látogatás végén a jelen lévő polgármesterek -  ünnepélyes keretek között -  alá
írták együttműködési megállapodásukat Királyszentistvánon.

Fotó: Flink Kornél



VÖRÖSBERÉNY 
KÉPESLAPOKON

A lapunk legutóbbi számában megjelent  képeslapo
kon című ismertetés igazság szerint a mai címet viselhette volna, 
Budatava alcímmel. Ebből következik: a  két cikk egységet képez. 
Valószínű kevesen tudják, hogy a múlt század közepén a Vörös
berény és Szentkirályszabadja közötti közigazgatási határ a mai 
Szabadság úton húzódott, egészen le a Balaton partjáig, tehát Bu
datava a faluhoz tartozott. Vörösberény másik, Balatonra dűlő ha
tára pedig Balatonkenese mai, nyugati határvonala volt. Balaton
fűzfő teljes területe az ősi Vörösberény falu része volt, így az 
egyik legnagyobb Balaton-parti településnek számított.

Eddig viszonylag kevés csak Vörösberényt ábrázoló képeslap 
kerül a gyűjteményembe. Az első az 1914-ben kiadott és a Ma
lomvölgyet a Ferenc-forrással együtt ábrázolja. A többi lap jófor
mán csak a falu két műemlék templomát mutatja be. A római ka
tolikus templom gyönyörű freskóiról több lap is megjelent, sajnos 
még nem színesben. Az 1914 és az 193-as évek közötti időszakról 
nincs képeslap információnk, nem beszélve a századfordulóról.

A Balatoni Szövetség hivatalos értesítőjének, a Balaton című 
folyóiratnak 1913 decemberi 12. számának vezércikke a Balaton
felvidék forrásaival foglalkozik. A cikk illusztrálására a vörösbe
rényi Ferenc-forrásról készült fénykép szolgált. A képen látható 
ülő alak pedig Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, a Balatoni 
Szövetség elnöke.

Schildmayer Ferenc A római katolikus templom belső része

Malomvölgy és Ferenc-forrás 1914-ben A református templom az 1930-as évek végén

Vörösberényi képeslap az 1940 körüli időből A Ferenc-forrás képe a Balaton című lapban 1913-ban



Ébredő városrész
Lassan benépesült 

a tér. Először 
néhányan, aztán mind 

többen, végül több mint 
ötvenen jöttek.

A férfiak csákányt, ásót, la
pátot ragadtak, s 60x60x60-as 
gödröket ástak. Nem volt 
könnyű dolguk. A vékony ter
mőföld alatt építési törmelék
be, murvába, kavicsba csúszott 
a  csákány. 110 gödrötástak egy 
délután -  kellett a fáknak. Az 
asszonyok földet egyengettek, 
gereblyéztek, lapátoltak, készí
tették elő a talajt a cserjéknek, 
fűnek. Még a nehezen mozdít
ható tizenévesek is beálltak 
dolgozni. Az apró gyerekek 
jöttek-mentek, segítettek, él
vezték a nyüzsgést.

Mindez Butaván történt 
1993. április 3-án, a lakótelepi 
tömbbelsőben, ahol az önkor
mányzat anyagi segítségével 
park, játszótér épül. A tavalyi 
költségvetésből járdákra, séta
utakra, lépcsőkre, vízelveze
tőkre futotta, az ideiből a növé
nyekre.

Aztán április 14-én megér
keztek a fák, cserjék.

Hihetetlen gyorsan, egy dél
után kb. 100 db fát (főleg hár
sat, törökmogyorót) ültettünk 
sorba, terv szerint.

16-án újra összeállt a csapat,

s kb. 180 cserje került a földbe 
a játszótérnek kijelölt helyek 
körül.

Szőnyiné Cseh Éva, a pol
gármesteri hivatal városgazda- 
sági csoportjának munkatársa 
nemcsak beszerezte a növé
nyeket, hanem szó szerint is se
gített az ültetésben, ezekben a 
napokban késő estig irányította 
a munkát, mutatta, mit hogyan 
kell csinálni. Napközben a  köz
hasznú munkások is sokat segí
tettek, s a fűtelepítő brigád is 
megérkezett.

Nem is tudom, minek örül
jek jobban: annak-e, hogy a 3 
éves tervbe álmodott elképze
léseink valóra válnak, hogy lá
tom, a papírterv megéled, a be
tonházaktól körbezárva tenyér
nyi zöld születik.

Annak örüljek-e, hogy az 
emberek elfogadták, megértet
ték, hogy miénk itt a tér, ma
gunknak csináljuk, szépítjük, s 
az értelmes cél az itt élők nagy 
részét cselekvésre késztette.

Annak-e, hogy a nagyobb 
gyerekeknek az éppen dolgo
zók, a kicsiknek szüleik ma
gyarázták el, hogy nem szabad 
az elvetett földre lépni, mert 
nem ered meg a fű -  s a gyere
kek megértették ezt.

Annak a két fácskának örül
jek-e legjobban, amit egy ked
ves asszony hozott, saját pén
zén vette, ezt hozta, mert nem

tud fizikai munkát végezni, de 
részese kíván lenni a parképí
tésnek.

Annak örüljek-e, hogy 
ugyan a Budatava Lakóegye
sület kezdte a szervezést (még 
a tervezésnél), de most az em
berek önállósodtak. Regge
lenként, esténként itt is, ott is 
locsolják a füvet, fákat, cseré
ket. A házak előtt is vállalkoz
tak ültetésre, rendrakásra -  
egyszóval magukénak érzik a 
gondozás feladatát is. Örülök 
annak, hogy a hétvégén az 
ugyan még csupasz, eszköz 
nélküli játszóhelyen sok kis
gyerek gyűlt össze, az anyu
kák, apukák beszélgettek, sé
táltak, ismerkedtek, kommuni
káltak, megtelt a tér. A kicsik 
megmutatták: ide kell a ho
mok, ide a hinta meg a pad.

Bízom abban, hogy akik dol
goztak s dolgozni fognak e las
san parkká váló téren, megőr
zésében is közreműködnek. 
Köszönet érte mindenkinek. 
Mindenkinek, aki bármilyen 
módon környezetünk szépíté
sén fáradozott.

Az első rügyek, harsányzöld 
levélkék kihajtottak a vékony
ka fákon! Tavasz van!

A Budatava Lakóegyesület 
nevében

Kovács Piroska

Hattyú 
Bál '93

Idén immáron negyedik al
kalommal rendezik meg váro
sunkban a hagyományos 
Hattyú Bált.

Az est háziasszonyát, Jurá
nyiné Etz Beát kérdeztük a ren
dezvényről.

A szervezőgárda a régi, 
Schildmayer, Pusztainé, Mül
lerné, Gróf Tibor és én mindent 
elkövetünk, hogy ismét sikeres 
legyen a bál.

A megnyitó június 26-án, 19 
óra 30-kor az AURÓRÁBAN 
lesz. Megint hangoztatjuk, 
hogy az idénynyitó bál jóté
kony célú. A bevétel egy részét 
Almádi kulturális céljaira ad
juk. Nagyon sok munka van 
egy ilyen nagyszabású, ma már 
mondhatjuk, hogy a Balaton 
partján az egyik legnépszerűbb 
bállal. De szívesen tesszük a 
dolgunkat, és kérem, hogy ért
sék meg, a bál főleg az itt lakó
ké! Szeretnénk, ha a baráti kö
rök, városrészek lakói, akár 
külföldi barátokkal eljönné
nek, hiszen ez már a városhoz 
tartozó színes esemény. Min
den információt szívesen 
adunk, s aki együtt kíván dol
gozni velünk, adományt fel
ajánl, akár a tombolához, ké
rem, jelentkezzen: 38-444, vá
rosháza, Almádiért Alapít
vány, szerdánként, 38-011, kö
zösségi ház, naponta.

szerk.

PINKÓCZI VEGYESBOLT

Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30-18 óráig, 

szombaton 7.30-14 óráig 

vasárnap 7.30-12 óráig

Szeretettel várok minden kedves vásárlót!
Szőllősiné



Néhány sor 
a 31. hónapról 
a városházán

1993 április

Tavaly decemberben azt ír
ta az Új Almádi Újság a Bala
ton Akadémiáról: kincs, ami 
nincs. Merthogy a megye ’92 
októberében nekünk adta e 
célra a berényi kolostort, no
vemberben meg visszavonta 
törvényességi problémák mi
att. Balaton Akadémia mégis 
van, illetve lesz. Ugyanis a 
megyei önkormányzat, a tör
vényességi problémák meg
oldása után, április 16-án úgy 
döntött, hogy zöld utat ad a 
kezdeményezésünknek. Sőt, 
együtt csináljuk, velük. A 
Megye delegálta a Balaton 
Akadémiáért Alapítvány ku
ratóriumába a mindenkori el
nököt, főjegyzőt, vagyoni és 
kulturális tanácsnokot. Ami 
azt jelenti, hogy most például 
-  többek között -  dr. Zongor 
Gábor elnök és dr. Zimonyi 
Péter főjegyző urakkal együtt 
fogunk neki az iskola szerve
zésének. Mely urakkal az el
múlt 11 hónapban jónéhány 
kemény ütésváltásom volt 
ezeken a hasábokon is. Ezért 
ugyanitt követem meg őket, 
és a megyei közgyűlés vala
mennyi tagját, ha úgy érez
nék, hogy olykor indulato
sabb voltam a kelleténél. A 
történtekből azonban vala
mennyien okultunk, tanul
tunk. A boldog végkifejlet je
lentősége messze túlmutat a 
konkrét ügyön. Bizonyítja, 
hogy okos kompromisszu
mokkal a megoldhatatlannak 
látszó is megoldható. Az ön- 
kormányzati törvény vagyon
ra vonatkozó passzusai szám
talan konfliktust okoztak a 
megye és a települési önkor
mányzatok között. Ezekből 
egyet most feloldottunk. Jö
het a következő.

Az akadémián első lépés
ként -  már idén ősszel -  emelt 
szintű szakképzést tervezünk 
a környezetvédelem, számí
tógépes ügyvitel, vállalkozási 
ismeretek területén idegen
nyelv-oktatással megfejelve. 
A végcél azonban az alapítvá
nyi főiskola. A közeli jövő
ben.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
1993. május 1.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzat április 29- 

i ülésén napirend előtt ünnepé
lyes keretek között került sor a 
néhai Bélai Béla által adomá
nyozott közérdekű kötelezett
ségvállalás nyertesei részére a 
pénzdíjak átadására.

Rövid időre kért szót Cso
mai Géza képviselő, aki a kép
viselő-testület nevében őszinte 
szívvel gratulált a Györgyi Dé
nes általános iskola azon vég
zős tanulóinak, akik sikeres fel
vételt nyertek a Balatonalmádi 
Két Tannyelvű Gimnáziumba. 
Az elért eredményért köszöne
tét fejezte ki az iskola vezetésé
nek és a tanulókat felkészítő 
pedagógusoknak.

Ezt követően dr. Kerényi 
László polgármester tájékozta
tást adott a Balatoni Regionális 
Tanács előző napi üléséről, a 
Balaton Akadémia helyzetéről.

Bejelentette, hogy dr. Habs
burg Ottó, a Balaton Akadémia 
tanácsának tagja 1993. május 
14-én városunkba látogat és 
előadást tart a vörösberényi ko
lostor, illetve most már a Bala
ton Akadémia épületében.

Az ülésterem eddigi kedé
lyes légköre fokozatosan ko
morrá vált, amikor is dr. Tóth
né dr. Kóger Erzsébet képvise
lő önálló indítványában egy 
hosszú ideje fennálló akut 
probléma ügyében felhívást in
tézett Dr. Farkas Miklós képvi
selőtársához. A képviselői in
dítványt és az ezzel kapcsola
tos testületi állásfoglalást la
punk 6-7. oldalán tesszük köz
zé.

A fő napirend első pontja
ként került sor a város három 
intézménye vezetőinek megbí
zására. A képviselő-testület a 
Balatonalmádi Egészségügyi 
Szolgálat orvosigazgatói veze
tői feladatainak ellátásával ha
tározatlan időre dr. Árkai Am a 
belgyógyász főorvost bízta 
meg.

Határozott idejű, 5 évre szó
ló megbízással Huiber Gabri
ella tanár került a városi zene
iskola vezetői posztjára.

További 5 évig bírja a képvi
selőtestület bizalmát a közös
ségi ház élén Gróf Tibor nép
művelő, az intézmény korábbi 
igazgatója.

Munkaterven kívül, sürgős
séggel került a testület elé is
mételten a vörösberényi új is
kola létesítésének ügye. Hosz
szas, kitartó utánajárást köve
tően végre az önkományzat tu
lajdonába került az iskola elhe
lyezésére szolgáló terület, így 
most más az iskola megvalósí
tására lehet koncentrálni az 
erőket. Természetesen kedves 
olvasóinkat lapunk hasábjain a 
jövőben folyamatosan tájékoz
tatjuk e nagy horderejű beruhá
zásról.

Harmadik fő napirendi pont
ként a városgazda előterjeszté- 
sében tárgyalta a testület a tele
pülésünkön folyó piaci és vásá
rozó tevékenységet. Végül is - 
néhány módosítással -  a  képvi
selő-testület a tervezetet elfo
gadta, rendeleti szintre emelte. 
A rendeletet lapunk következő 
számában tesszük közzé.

Az aktualitások között pót
tagokat választott a testület az 
1993. május 21-i TB-választá
sok szavazatszámláló bizottsá
gaiba. (TB - választásokról a he
lyi választási bizottság a lapban 
más helyütt külön felhívást je
lentet meg.)

Ezt követően az Almádi 
Holding által előterjesztett in
gatlanértékesítési, helyiségbér
leti ügyekben döntött a képvi
selő-testület.

Megtárgyalta továbbá Bala
tonfüred város polgármesteré
nek a Lóczy Lajos gimnázium 
rekonstrukciójához kapcsoló
dó támogatási kérelmét, mely
ben úgy foglalt állást, hogy arra 
az ez évi költségvetés függvé
nyében a II. félévben visszatér.

Elutasító határozatot hozott 
munkanélküli jövedelempótló, 
illetve vállalkozói támogatási 
kérelmek ügyében.

Jóval éjfél után Vörösberény 
vízellátását jelentősen javító és 
még a nyár előtt megvalósítha
tó beruházásnak adott zöld utat 
a testület a vörösberényi vízel
látás megoldására biztosított 
fedezet részleges átcsoportosí
tásával.

Befejezésül az öreghegyi 
vízhálózat bővítésének megva
lósításához céltámogatási ké
relmet fogalmazott meg az ille
tékes minisztérium felé.

Az ülések jegyzőkönyvei a 
polgármesteri hivatalban és a 
városi könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.

Tisztelt gázra váró 
Hunyadi és Martinovics úti lakók!

Határideje elmúlt már a befizetéseknek, a hitelkérelmek beadásának. A pót-pót határidő április 
29-én lejárt, és még mindig vannak, akik nem fizettek, sőt visszaléptek.

Kivitelezési szerződést kötni csak a teljes pénzügyi fedezet létrejöttekor lehet. Az önkormány
zat 2 600 000 Ft-os hozzájárulással támogatja az építést de ez nem elég akkor, ha az ingatlantu
lajdonosok egy része meggondolja magát és nem fizet vagy visszamondja.

Közel állunk ahhoz, hogy ilyen magatartás miatt a vezetéképítés ellehetetlenüljön.
A megkötendő kivitelezési  szerződés ma még reális határidői:
-kezdés 1993. május 10.,
-befejezés 1993. október 15.,
az idegenforgalmi szezon hónapjainak érintetlenül hagyása miatt.
(Elképzelhető az építés a nyár folyamán is, ha ezzel Önök is egyetértenek!)
Kérjük Önöket tartsák be vállalásaikat melyeket aláírásukkal megerősítettek, és ne hozzák le

hetetlen helyzetbe lakótársaikat és az önkormányzatot Hiteles információt továbbra is első kéz
ből a polgármesteri hivatal illetékeseitől kérjenek.

HM



Május 21., a TB-választás napja!
A kötelező betegbiztosítás 

1907. évi bevezetése után a 
munkavállalók és munkáltatók 
(azonos arányú) képviselői al
kották a biztosító választmá
nyát és hasonlóan irányították a 
szakmai nyugdíjpénztárakat is. 
1948-ban alakultak át Közpon
ti Nyugdíjpénztárra, ill. 1950- 
től az Országos Nyugdíjinté
zetté, majd 1984-ig a szakszer
vezet és 1989-ig az állam irá
nyította a társadalombiztosí
tást. A legfontosabb tb-ügyek
ben az Országgyűlés döntött: 
az egészségbiztosítási járulé
kot (4%) és a nyugdíj -biztosítá
sijárulékot (6%) a munkaválla
lók fizetik, a  44%-os munkálta
tói járulék megoszlása: 19,5% 
az egészségbiztosítás és 24,5% 
a nyugdíj-biztosítás bevétele, 
és ugyancsak a parlamentben 
döntik el aTB egyéb szabályait 
(pl. biztosítási jogosultságok, 
ellátások feltételei).

1991 decemberétől törvény 
mondja ki a TB önkormányzati 
igazgatását, és 1993. május 21-

re írták ki a képviselők megvá
lasztását A két TB-önkor
mányzatot 60-60 tagú közgyű
lés fogja irányítani (a jelenlegi 
felügyelőbizottságok helyett), 
ha a választási részvétel eléri a 
25 %-ot. Az egészségbiztosítási 
önkormányzat 30 fő munkavál
laló delegáltat jelent, míg a 
nyugdíjbiztosítási önkormány
zat összetétele: 32 képviselő az 
aktív ellátásra jogosultakat és 4 
delegált a nyugdíjasokat, vala
mint a munkáltatókát 24 fő fog
ja  képviselni.

A nagy szakszervezetek és 
más munkavállalói érdekkép
viseletek állítanak országos lis
tán jelölteket, közülük lehet vá
lasztani a munkavállalók, ill. 
ellátásra jogosultak képviselőit 
a létrejövő TB-önkormányza
tokba.

Városunkban is meg kellett 
kapnia már minden választó
polgárnak a kopogtatócédulá
kat (hanem, vagy más települé
sen való szavazáshoz igazolást 
kíván kérni, akkor szívesked

jen a polgármesteri hivatalt fel
keresni). A választás -  techni
kailag -  a legutóbbi, a helyi 
képviselők és a polgármester 
megválasztásához hasonlatos 
lesz: nincs lényeges változás a 
szavazókörökben, a szavazó
helyekben és a választás idejé
ben sem: reggel 6 órától este 20 
óráig lehet (a kopogtatócédula 
és személyi igazolvány felmu
tatásával) az egyfordulós vá
lasztáson részt venni, az új TB- 
önkományzatok megalakulá
sához -  érdekeltként -  hozzájá
rulni.

Csatlakozva az Országos 
Választási Bizottság felhívásá
hoz, kérjük Balatonalmádi vá
lasztópolgárait, hogy figyeljék 
a kampányt: alakítsák ki véle
ményüket az országos listát ál
lító szervezetek programjairól, 
az azokban körvonalazott biz
tosítotti érdekvédelemről, a 
TB-vagyonnal való gazdálko
dási elképzelésekről stb. és így 
felkészülten éljenek választói 
jogukkal. Ha nem vesznek

részt a társadalombiztosítási 
választáson, az is véleménye
zés, ti., ha érvénytelen lesz az 
egyetlen választási forduló, ak
kor a felügyelőbizottáságok 
fogják továbbra is irányítani a 
nyugdíj- és egészségbiztosí
tást. Ha eredményes lesz a má
jus 21-i (pénteki) választás, ak
kor a régi-új társadalombizto
sítási rend kidolgozására adnak 
a megválasztottaknak lehető
séget, ami a TB évente több tíz
milliárdos deficitje miatt nem 
irigylésre méltó feladat.

Előre is köszönjük polgára
inknak a kulturált módon való 
joggyakorlást és elismeréssel 
vagyunk a választás jogi-tech
nikai lebonyolítását végző sza
vazatszámláló bizottsági tagok 
közérdekű munkájáért.

Nikoletti Miklós,
a helyi választási bizottság 

elnöke

RENDŐRSÉGI HÍREK
A város területén az elmúlt 

hónapban személy elleni erő
szakos bűncselekmény nem 
történt, ilyet nem jelentettek. 
Egy esetben válófélben lévő 
házastársak között a nézetelté
rés könnyű testi sértéssé fajult, 
az ügyben a Veszprém Városi 
Bíróság fog ítélkezni.

Tizenhét vagyon elleni bűn
cselekemény elkövetéséről 
szereztünk tudomást, az 
ügyekben nyomozás indult. A 
jogsértések nagyobb része nya
ralóbetörés, ahonnan ismeret
len elkövetők minden értékes
nek mondható tárgyat elvittek. 
Több személygépkocsit törtek 
fel a vörösberényi temető mel
lett, amelyekből az ülésen vagy 
ablakban hagyott táskát vitték 
el iratokkal, készpénzzel. Há
rom lakásbetörés történt, ami
ből eddig kettő esetben ismert
té váltak a tettesek, de olyan 
ügyben is folytatunk eljárást, 
ahol az elkövető csak egyszerre 
elfogyasztható mennyiségű 
élelmiszert és italt lopott el, ez 
egyértelműen a megélhetés 
biztosítására utal. A bűnözők

egyébként összességében több 
mint másfélmillió forintos kárt 
okoztak a köz- és magántulaj
donban.

A szezonkezdetre utal, hogy 
megjelentek a városban más te
lepülésekről a bolti tolvajok, és 
például a Fórum szupermarket 
részben 10 000 Ft értékben ci
garettát, a 301. számú ABC- 
ben 6000 Ft értékben szeszes 
italt vittek el.

A rendőr járőrök 38 esetben 
a személyes szabadság korláto
zása mellett folytattak le intéz
kedést jogsértőkkel szemben, 
akik között több körözött bűnö
ző és településünkön bűncse
lekményt elkövető van. Többe
ket azért kellett esetenként bi
lincs használatával kényszerí
teni, mert nem vetették alá ma
gukat a jogszerű rendőri intéz
kedésnek.

Az elmúlt hónapban három 
esetben hallottam vissza állam
polgároktól, hogy a rendőrök 
valószínűleg fejpénzt kapnak 
intézkedéseikért, ezért alkal
maznak alkoholszondát és el
lenőriznek fokozottan. Bár így

lenne! Az intézkedések nem 
azért történnek, hanem a több
ség érdekében, mert csak a vá
ros területén az intézkedés alá 
vontak közül 12 személy vezet
te ittasan gépjárművét, amiből 
8 súlyos alkoholos befolyásolt
ság volt. Tizenhét olyan gép
járműről vettek le rendszám- 
táblát, amelyek műszaki érvé
nyessége 5-10 hónapja lejárt. 
Tizenhat olyan személyt szűr
tek ki a forgalomból, aki veze
tői engedéllyel nem rendelke
zett Azt gondolom, hogy az el
lenőrzések szigorítását ez ma
gyarázza.

A balesetek számszerűleg 
csökkentek, mindössze három 
baleset történt a városban, 
amelyek közül kettő anyagi 
kárral, egy könnyű sérüléssel 
járt.

A Megyehegyen egy Veszp
rém felől érkező gépkocsi ve
zetője ittas állapotban és relatív 
gyorshajtás miatt árokba bo
rult. Vörösberényben szabály
talanul állt meg egy helyi lakos 
lovasfogatával, amivel parkoló 
gépjárműben okozott kárt. A

Fórum üzletközpont parkolójá
ban figyelmetlen tolatás miatt 
következett be anyagi kárral já
ró baleset.

TRAFFIPAX:
A város területén május 7- 

én, 10-én, 16-án, 21-én és 31- 
én lesz műszeres sebességmé
rés.

Czere József

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Körmendy Csaba II. 

körzeti háziorvos kikéréssel 
munkahelyet változtatott 
1993. április 19-én.

Körmendy doktor ellátási 
körzetét és a praxisába beje
lentkezett betegek folyama
tos, teljes körű ellátását dr. 
Szalai József háziorvos he
lyettesként látja el azon rö
vid ideig, amíg az új házior
vos kinevezésre nem kerül.

Dr. Árkai Anna 
főorvos



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET, URAIM!
1990. okt. 6-án esküt tettünk a város igaz, őszinte szolgála

tára, mely a törvények betartásán, betartatásán, az igazság
szolgáltatás ítéleteinek végrehajtásán nyugszik. Akkor is, ha 
ez személyes érdekeink szerint kedvezőtlen.

Ugyanezt az esküt tette két, a képviselő-testületbe később 
került képviselőtársunk is a választási bizottság elnökének 
kezébe.

Miért mondom mindezt el?
1993. ápr. 15-én délelőtt ottnonomban megkeresett dr. Kör

mendy Csaba háziorvos kollégám, hogy istenhozzádot mond
jon, mivel 1993. ápr. 19-től a Budapesti III. kér. önkormányzat 
alapellátásában dolgozik.

Elképedtem.
Körmendy dr-t valamivel több mint egy esztendeje bízta meg 

a polgármester úr Balatonalmádi I. sz. körzetében körzeti orvosi 
feladatok ellátátával, egy 8 képviselőből álló bizottság javaslatá
ra, amely 17 pályázó közül választotta őt ki, és tartotta erre a fel
adatra a legalkalmasabbnak. Megbízásakor a polgármester úr és 
a bizottság előtt is ismert volt, hogy Körmedy dr. budapesti há
zát értékesítve szeretne Almádiban házat venni, de átmenetileg -  
akkor úgy látszott, egy év elegendő -  szüksége van valamilyen 
feélre. A polgármester úr közbenjárására előbb a Bauxitkutató 
Vállalat, majd jogutódja segített, ez év márciusában azonban a 
bérbeadó a lakást felmondta. Körmendy dr. budapesti házát az 
ingatlanpiac pangása miatt eladni nem tudta, így a polgármester 
úrhoz fordult, aki sajnos nem tudott segíteni, mert az önkor
mányzatnak nem volt üres lakása. A Körmendy család Veszp
rémben talált elérhető árú albérletet, miközben a családfő Almá
diban közalkalmazott, területi feladatokat, ügyeletet ellátó házi
orvos volt.

A helyzet rövidebb távú rendeződésére nem lévén kilátás, az 
orvos kénytelen volt családjával visszaköltözni Budapestre, ott 
állást vállalni, itthagyni almádi betegeit, s igen nehéz helyzetbe 
hozni háziorvos kollégáit, amit a közelgő nyár még súlyosbít is.

Eddig a történet első fele, ami talán nem is lenne annyira külö
nös, ha ezzel párhuzamosan nem futna egy másik történet, ami 
valamivel korábban kezdődött, dr. Farkas Miklósnak, az 1. sz. 
körzeti orvosi szolgálat addigi orvosának fegyelmi elbocsátásá
val, melyet súlyos munkaköri mulasztás indokolt.

A Magyar Orvosi Kamara Veszprém Megyei Etikai Bizottsá
ga is „arra a megállapításra jutott, hogy dr. Farkas Miklós mu
lasztást követett el”. (1.)

A fegyelmi elbocsátást az érintett természetesen vitatta, meg
fellebbezte, azonban ezt végül jogerős Munkaügyi Bírósági íté
let helybenhagyta, (2.) s így dr. Farkas Miklós munkaviszonya 
fegelmi elbocsátással megszűnt az almádi önkormányzatnál. A 
bírósági ítélet ellenére hosszú időn keresztül a doktor elbocsátá
sával kapcsolatban politikai és személyes motivációra hivatko
zott. (Zárójelben mondom, hogy egy másik szálon indult eljárás
ban foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés mi
att ugyancsak elmarasztalta a bíróság.) (3.) Nehéz feltételezni, 
hogy ekkora befolyása lenne közülünk bárkinek is a megyei bí

róságon, vagy élne még a régi „odaszólunk” gyakorlat. Mindez 
azonban csak kis kitérő, mert Farkas dr-t a közügyek gyakorlásá
tól nem tiltották el, 120 napi elzárásnak megfelelő pénzbüntetése 
alapján képviselői működését jog szerint nem, csak esetleg er
kölcsileg, emberileg lehet vitatni.

Térjünk azonban vissza a történet fő irányához:
Miután az önkormányzatnál munkaviszonya megszűnt, az ön- 

kormányzat az akkor már önkormányzati képviselő Farkas Mik
lós dr-t megkérte az általa lakott szolgálati lakás átadására, ám 
ennek a képviselő úr nem tett eleget. Ismét az igazságszolgálta
tás bírói útja következett, és a bíróság a képviselő urat rosszhi
szemű jogcím nélküli lakáshasználónak minősítette és kötelezte 
a lakás elhagyására. (4. a-b.) Ennek a képviselő úr a mai napig 
nem tett eleget.

Itt fut össze a két történet:
Elmegy Almádiból egy háziorvos, mert az önkormányzat át

menetileg sem tud fedelet biztosítani számára, ugyanakkor egy 
szolgálati lakásban minden jogerős ítélet ellenére bent lakik egy, 
ugyanezen önkormányzat által súlyos munkaköri mulasztás mi
att elbocsátott orvos. Az már csak hab a tortán, hogy utóbbi a vá
lasztópolgárok bizalmából önkormányzati képviselő.

Itt emlékeztetném a tisztelt képviselő urakat arra, hogy a Tes
tület ezt a házat -  legalábbis annak nagyobbik részét -  Almádi 
nehéz sorsú, elhagyatott idős emberei, és durva apa-anya miatt 
utcára kerülő gyermekei javára kívánja berendezni, működtetni, 
melyhez igen jelentős állami szociálpolitikai támogatás jár, és 
igen-igen szükséges lenne. Emiatt a rászorulók igen jelentős se
gítségtől estek el, a város pedig megfosztatott a lehetőségtől, 
hogy segítsen, valamint sokmillió forinttól.

Mindezek miatt szót kell emelnem, tudva azt, hogy jutalmam 
sárdobálás lehet, mert ha a képviselő-testület szó nélkül hagyja a 
történteket, akkor cinkossá válik a jogtiprásban, s egyik tagjának 
esküszegő magatartását támogatja. Az anyagi és erkölcsi veszte
ség minden további működésünket kísérni fogja.

Kérem ezért a képviselő urakat, valamennyiünk becsülete, és 
legfőképpen a város érdekei miatt, nyilatkozzanak: egyetérte
nek-e felszólításommal, hogy

dr. Farkas Milós
1. tartsa be képviselői esküjét és tisztelve a Magyar Köztársa

ság nevében eljáró bíróság jogerős ítéletét, adja át a szolgálati la
kását,

vagy:
2. ha ezt nem szándékozik megtenni, mondjon le képviselő- 

testületi tagságáról, így kerülve el az egyéni érdekérvényesítés 
és a város anyagi-erkölcsi érdekeinek összeegyeztethetetlensé
gét.

Dr. Kóger Erzsébet 
képviselő

A képviselői indítványt a testület dr. Farkas Miklós 
ellenszavazatával és két tartózkodással elfogadta.

Futó Kornél képviselő nyilatkozata
Az indítványt a képviselő-testület döntő többsége támogatta. Mi történt ezután? Mély megdöbbenésemre semmi. Valakinek fel 

kellett volna állnia a képviselő-testület asztalától. Mivel ezt Farkas Miklós nem tette meg, nekem kellett felállnom. Felálltam és egy 
székkel hátrább ültem, oda, ahol a nem képviselő almádi polgárok helye van. Nem maradhattam a helyemen mint képviselő. Tudom, 
a munkának folytatódnia kell, de nem volt erőm szembeszállni a lekiismeretemmel és politikai elveimmel sem.

Ezért megértést kérek azoktól a polgároktók, akik képviselőnek választottak: az ülés jó részén nem tudtam képviselni őket.



UNOKÁINK IS 
LÁTNI FOGJÁK

Nem véletlen idézem Ráday Mihály országgyűlési képviselő úr 
városvédő tevékenységének műsorát. Hosszú éveken át figyelem
mel kísérhettük - remélem ezután is - műemlékeink, emléktárgya
ink, neves régi építményeink stb. megmentéséért folytatott harcát, 
mindenkor érzelmeinkre hatva, a múlt megbecsülésén, megőrzé
sén át a jelent, jövőt szolgálva. Így került kapcsolatba városunkkal 
is. Tudomására jutott (tudattam vele) városunkban is folyamatban 
lévő emlékek, műemlékek megőrzése, megmentése érdekében 
folytatott igyekezetünk. Április 27-én leküldte munkatársait meg
örökítendő példát mutató tevékenységünk filmezésére, melyet 
műsorában előreláthatólag június hó folyamán láthatnak majd a 
TV-nézők képernyőn is. Most ugyan a parlamenti elfoglaltsága 
miatt nem tudott itt lenni, de módját fogja ejteni,hogy a  közeljövő
ben személyesen is felkeresse városunkat, ahol kedvenc témáival, 
mint a megszűnt kisvasút egyik hídjának helyreállításával, avagy 
romhalmazból helyreállított ravatalozó kápolna teljes felújításá
val stb. szeretne találkozni, különös tekintettel arra, hogy a mun
kák nagyrészt közadakozásból készülnek.

Itt kell megköszönnöm a vasúti felüljáróhoz kezeimhez adott 
további adományokat:

Varga Imre Bp. 1.000 Ft
B.J. 1.000 Ft
Pulsfort György 500 Ft
Dr. Tóthné Dr. Króger Erzsébet 1.000 Ft
Kutics Balázs 1.000 Ft

Winkler testvéreknek megköszönöm a kívánságom szerint el
készített emléktáblát, melyet még ez évben elhelyezünk a felüljá
ró kőfalán.

Majbó Gábor

Sajnálatosan Balatonalmádi városának még nincs Polgárőr
sége. Pedig itt is nagy szükség lenne rá.

Nyáron a balatonalmádi Rendőrséget megerősítik, de mi
helyt levonul az idgenforgalom, újra kevesebben vannak. Ősz
től tavaszig a hegy szabad préda a bűnözőknek. A rendőrség 
nem tudja folyamatosan járn i  a hegyet és környékét. Ma már 
bebizonyosodott, hogy ahol a lakosság segítségével megalakí
tották a  polgárőrséget, a  bűnözés visszaesett. Mi lenne a felada
ta a Polgárőrségnek? Minél több helyen jelen lenni, minél na
gyobb területet megfigyelni. Nem a rendőrség alatt, hanem ve
lük karöltve a gyanús elemek kiszűrése, Balatonalmádi nyu
galmát a körülményekhez képest fenntartani. Már eddig is ren
geteg szóbeli ígéretet, segítséget kaptam a Polgárőrség meg
alakításához: őszre szeretnénk megalakítani társaimmal a Ba
latonalmádi Polgárőrséget.

Kiss András

ÓVODAI BEIRATÁSOK
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az ez évi óvodai behatások

ra az 1-es Óvodában (Bajcsy Zs. u. 31.) és 2. sz. Óvodában (Vö
rösberény) május 24, 25, 26-án 7-16.30 óráig lesz lehetőségük.

Óvodavezetés

HORGÁSZSAROK
Egyszer végre már ki kellene számolni, hogy mennyi időt 

töltünk el a horgászatra való készülődéssel és mennyit tényle
ges horgászattal a vízparton. Egész télen szerelgettünk, tervez
gettünk, aztán pár hét jó horgászidőt követően most megint le
tettük a botokat a sokat vitatott balatoni általános tilalom okán.

Persze, ha igazán horgászni akar valaki, 50 km-es körzetben 
biztosan talál néhány tavat, ahol érdemes próbálkozni. Itt van 
mindjárt a tihanyi belső-tó, amely már várja a horgászokat, és a 
hírekkel ellentétben nem feltétlenül kerül többe a napi jegy, 
mint tavaly. Újdonság, hogy 10 kg feletti pontyokat is telepítet
tek. Vagy esetleg a kádártai bánya-tó, amelyről ismerőseim a 
közelmúltban nagyon szép pontyokkal és keszegekkel tértek 
haza, pedig csak fél napot horgásztak. A várpalotai tavak régó
ta jól karbantartott, jól halasított helyek, ahonnan az amurtól 
kezdve a nagy pontyig bármi kifogható.

Kicsit messzebb, de még mindig elérhető távolságban a sár
szentmihályi tőzeg-tavak, amelyek, igaz, hogy rapszódikusak, 
néha napszámra egy mozdítás sincs, de ha az ember jó időt fog 
ki, gyönyörű kárászokat, sőt, ha csalihalat visz magával, süllő
ket is foghat.

Tudom, és saját zsebemen is érzem, hogy a vándorhorgászat 
egyre több áldozattal jár. Azért hogyha 3-4 cimbora összefog, 
még mindig elérhetőek lehetnek az említett helyek. Ha pedig 
úgy gondolja sporttársunk, hogy egy igazi víz van, s ez a Bala
ton, folytassa a készülődést szokás szerint a nappaliban szétpa
kolt szerelékek között válogatva, melyik lesz az igazi fogós 
szerszám a tilalom után.

Csak egy dologra tessék vigyázni: a nagy szerelési láz elle
nére alaposan átvizsgálni a szőnyeg minden egyes mintáját, 
ahová előszerettel bújik el egy-két tűhegyesre fent horog, hogy 
aztán a horgász MURPHY-törvény szerint felesége talpában 
kössön ki.

Ez pedig komoly bonyodalmakkal jár. Nem a levegőbe be
szélek, higgyék el.

S ha sikerült megúszni a buktatókat, május 21-én hajnalban 
találkozunk valahol a vízparton.

Nagy Ferenc

CAFE 
VIOLET

Megnyílt Almádi 
első kávézója

Mexikói, ír, francia, német, magyar snuppi 
és capucci kávét tudunk felszolgálni.

Kínálatunk még: krémes és habos sütemények, fagylalt.

ITALKÜLÖNLEGESSÉGEK

VÁRJUK VENDÉGEINKET 
MINDENNAP, 7-24 ÓRÁIG.

Balatonalmádi, Baross G. u. 36.



A lm ádi arcélek

A HAJÓÁCS
1963 nyarán mentem le először az Építők Vitorlás 
telepére. Aztán jónéhány évre ott is ragadtam. 
Többségében almádi fiúk -  egy iskolából - , remekül 
éreztük magunkat. Úgy hittük, mi vagyunk az élet 
császárai. És miért ne hittük volna? Tizenévesek 
voltunk, s nyár lévén szabadok, miénk volt a Bala
ton, a napfény, a szél és a vitorlások. Mindez rendel
kezésünkre állt. Ki is használtuk alaposan. Vadó
cok voltunk, sőt néha bizony vadak is. Ennek aztán 
a hajók látták kárát. Hol egy törött latni vagy bum, 
elveszett kormány, megroppant hajópalánk. Igazá
ból nem volt tragédia, mert a megoldás mindig kéz
nél volt egy alacsony, zömök, csendes ember, Ko
vács Elemér személyében. Mindenki csak Elemér 
bácsinak hívta. Néhány rosszalló fejcsóválás, kor
holó szó árán, amit türelmesen elviseltünk, kijaví
totta, eltüntette soros kilengéseink nyomait. Tette a 
dolgát, s ami fő , megértett minket Nyugodt, bölcs 
derűvel, az elmaradhatatlan cigivel a kezében né
zett ránk, mint most, 30 évvel később Klapka utcai 
házának kertjében.

-  Elemér bácsi, nagyon ke
vesen vannak, akik 75 évet él
tek le Almádiban. Beszéljen er
ről a 75 évről. Almádiról és 
magáról.

-1914. Kemenesszentpéter, 
Vas megye. Ott születtem. Né
gyéves voltam, mikor ide, a 
papkeszi oldalba, Fűzfőre köl
töztünk, majd egy év múlva 
Almdiba, és azóta itt vagyok.

1927-be kerültem le a nagy
strandra, havi 60 pengő fizeté
sért. Nem volt rossz pénz, ab
ból, ahogy mondták, már fel le
hetett öltözni. Működött Almá
diban gőz- és kádfürdő, szénsa
vas és iszapfürdő a strand bal 
oldali épületében. Ott dolgoz
tam. Nyáron naponta, ősszel és 
télen pedig két-három napot 
voltunk nyitva egy héten. Ak
koriban télen is volt fürdőélet. 
A Pannóniához tartozott a 
strand, mint ahogy az övék volt 
a kis parkon keresztül a Zsák 
vendéglő előtti út, át a vasúton, 
majd az alsó park egészen a 4 
m-es végéig. Ezt a területet 
minden szombaton 4 fiú és 2 le
ány söpörte tisztára, magam is 
sokszor csináltam. Néhány 
gyereknek csak az volt a dolga, 
hogy egész nap a szemetet 
szedte össze. Tisztább volt Al
mádi. A vendégek akkoriban 
főleg magyarok voltak. Nem a

mágnások ugyan, de jómódú
ak, akik nem mentek külföldre, 
jó volt nekik a Balaton is. Pest
ről, Győrből jöttek, és a reggeli 
vonattal Veszprémből is. Kül
földiek, mint most németek, 
svájciak és svédek voltak. Nem 
éltek rosszul a helybéliek, igaz 
27-ben 850 lakosa volt Almá
dinak, ha jól emlékszem. Mun
kát találtak a strandon, a panzi
ókban, az éttermekben. Ha más 
nem akadt, a piacon adták el a 
terményeiket. A ’30-as évek 
közepétől aztán gomba módra 
nőttek ki a házak egyik évről a 
másikra. Akkoriban épült az 
Óvári úti villasor is.

A fürdőéletre jellemző pél
dául, hogy a strandon reggel 9- 
től délután 4-ig cigánybanda 
játszott. Aztán átmentek a mó
ló melletti kávéházba és ott 
folytatták. A csónakkikötő, 
amely a Sóhajok hídja alatti pa
takon volt, azóta már eliszaposo
dott, vagy 40 éve fel is töltötték.

Pedig szép volt. A vitorlásé
let a jachtklubban zajlott, emlé
kezetem szerint olyan 10-15 
hajóval, persze ezek változó 
kategóriájú, típusú építmények 
voltak.

Szóval a Pannóniánál dol
goztam ’27-42-ig, amikor el
mentem oroszföldre. Jó akara
tomból. Urivig mentünk a gaz

dámmal tiszti küldöncként, ott 
aztán ő megsebesült, s én vele 
együtt hazajöttem még az év 
októberében.

Ekkor kezdtem el Somogyi 
Viktornál megtanulni a hajóács 
szakmát, bár akkor már szinte 
félkész segéd voltam, mert a 
Pannóniánál lévő 28 csónak té
li javítása is dolgaim közé tar
tozott. Vitorlást viszont még 
nem építettem.

Szegény Viktort véletlenül 
elvitték egy kis robotra, ami 
48-ig tartott a számára. Közben 
mint rangidős segéd, én vittem 
tovább a műhely dolgait, míg 
bejöttek az oroszok. Ott volt a 
műhelyben a rengeteg deszka, 
az állomáson is vagy 5 vagon
nal, hiába vigyáztunk, lába 
kelt. Kiss Gyula ’46-ban kere

sett meg, hogy menjek át hoz
zájuk a BYC-be, vegyem át a 
műhely irányítását. Javítottuk a 
régi tagok hajóit, egyik-másik 
még megmaradt, meg aztán vi
gyázni kellett a telepre. Né
hány hajó így is eltűnt. Egy 25- 
ös túra yollét sikerült eldugni 
egy ismerősnél.

Később én hoztam rendbe a 
tulajdonos részére és segítet
tem eladni. Annyi pengőt kap
tam, hogy azt mondtam, én va
gyok a leggazdagabb ember 
Almádiban.

Mire leértem a vonattal 
Veszprémből, már nem ért 
semmit az a pénz. A hajó sem 
volt szerencsés, pár hét múlva 
Kenesénél leszakadt a hor
gonyról, elvitte a víz és gyújtós 
lett belőle.



Közben a BYC épületét el
foglalták az oroszok. Mi ugyan 
még ott laktunk, de a tagok már 
nem nagyon járhattak le, mert 
nem volt hova. Ezzel le is zárult 
a BYC korszaka, később pedig 
a telepet megvette a MA
HART.

’54 május 1-jén mentem át 
az Építők Klubjába, fél évig 
egyedül dolgoztam a műhely
ben, aztán jöttek a többiek is. 
Ez év őszén kotorták kia a ki
kötőöbölt, partfalat építettek 
és elkészült a hangár is. A klub
ház épületét egy ékszerésztől 
sajátították ki, akit valami ügy
lete miatt lecsuktak. Jogosan 
vagy sem, ki tudja. A klubot 
Almádi Építők néven Bagoly 
Béla szervezte meg, az ő hívá
sára mentem át. Lassan beindí
tottuk a vitorláséletet. A követ
kező években aztán csináltunk 
négy csillaghajót. Közben jöt
tek az apró gyerekek és építet
tünk nekik 6 db molyt, 5-6 ka
dettot, négy szalonkát. Jól 
mentek a dolgok, a gyerekek 
nyerték a magyar bajnoki cí
meket, Tibor fiam is többek kö
zött -  volt pénze az egyesület
nek. Hogy honnan? Már emlí
tettem Bagoly Bélát, ő volt a 
kezdeményező, csatlakozott 
hozzá Veszeli Vilmos, aki a 
Nemzeti Banknál dolgozott, 
aztán Simor János, az Építésü
gyi Minisztérium egyik mi
niszterhelyettese. Honnan- 
honnansem, nem tudom, de 
szereztek pénzt és szépen fenn
tartották a klubot.

A ’60-as évek elejére már 
szép hajóparkunk volt. Közben 
készültek kalózok is és mind 
gazdára talált. Ez az időszak 
volt az építők fénykora. Persze 
nemcsak kis versenyhajóink, 
hanem túravitorlásaink is vol
tak. Valahogy egenként csa
pódtak hozzánk. Jöttek Gálék a 
Tabu nevű 40-es cirkálóval, 
megvettük az ugyancsak 40-es 
Nemerét, építettünk egy dra
gont is és persze ott volt a Tra
montána. Mind közül a ked
vencem egy kis kategórián kí
vüli hajó volt: a Betyár. Keszt
helyről hoztuk, teherautón, ki
támogatva, hogy össze ne dől
jön, mert felépítménye nem 
volt meg és a palánkjai is kor
hadtak voltak. A régi BYC épü
letének árkádjai alatt hoztam 
rendbe. Egy régi klubtag, Jenei 
Zoltán készített is egy fest
ményt róla. A mai napig őr
zöm. Jenei úr különben Kapor
szakáll néven legendás alakja 
volt Almádinak. Szikár, nap
barnított öreg úr, fehér kecske-

szakállal, biciklin járt le Pest
ről. Később ugyan, mikor már 
nehezen tekerte le a több mint 
100 km-t, engedett a motorizá
ció hívságos vívmányainak és 
beszerzett egy dongót. A fiata
labbak kedvéért: ez a segédmo
tor elődje volt. Attól kezdve 
igazi attrakciót jelentett egy- 
egy bevonulása a faluba. 
Visszatérve az építőkre, a ’60- 
as évek második felében, úgy 
’67 körül megjött az első mű
anyag repülő hollandi Olaszor
szágból. Jó drága volt, így az
tán készítettünk róla egy sab
lont, és magunk gyártottuk ezt 
a típust. De valahogy nem vál
tak be. Új dolog volt a műgyan
ta, nem tudtuk, hogyan kell ve
le dolgozni. Végül azért csak 
belejöttünk, de én valahogy 
nem szeretem a műanyagot. 
Nekem túl könnyű, hamar ki
dobja magából a kuncsaftot. A 
’70-es évek elején aztán az épí
tők nem sokat törődtek az itteni 
létesítménnyel, az itt megkere
sett pénz ment fel Pestre a többi 
szakosztálynak, akik közelebb 
álltak a tűzhöz. A vezetőségek 
jöttek, mentek, a végén eladtak 
minden hajót. Először a sztáro
kat, kalózokat, aztán sorra a 
többit is. Próbálkoztak szörf
szakosztállyal, talán azok még 
most is vannak, bár nem tu
dom, mert új gazda van lenn a 
telepen. Úgy látszik, hogy az a 
régi nagy vitorlásélet ezzel ki is 
múlt Almádiban!

’ 76-ban aztán nyugdíjba 
mentem, és bár még jó néhány 
évig laktunk lenn az építőkben, 
nem nagyon követtem a dolgo
kat. Mostanában itt a ház körül, 
meg a műhelyben dolgozgatok, 
mert mindig muszáj csinálni 
valamit. Csak hát a lábam már 
nem nagyon bírja. Néhány mé
terenként meg kell állni, hogy 
pihenjenek. Azok a Don mel
letti napi 60-70 km-es séták 
most ütnek vissza. Különben 
nics baj. Itt fönn -  a fejben -  
rendben van minden, hála is
tennek. A bagóról azért már jó 
lenne leszoknom. De így sze
zon végén? Minek.

*

Készülök elköszönni, és ön
kéntelenül jön elő belőlem a 
szó, mint mindig az utóbbi 30 
évben, amikor csak találkoz
tunk:

Tiszteletem, Elemér bácsi.

Nagy Ferenc 
Fotó: Durst László

FÓRUM- 
AKTUALITÁSOK

A jó idő beköszöntével a FÓRUM üzletközpont
ban is megindult az élet. Az idei szezonban is szí
nes programokkal, rendezvényekkel várjuk 
majd vásárlóinkat.

Célunk, hogy a FÓRUM-ban mindenki megelégedésére 
tudjon vásárolni, ezért folyamatosan szervezünk árengedmé
nyes akciókat, vásárokat.

Május kezdetét majálissal köszöntjük a FÓRUM-ban. Egész 
napos rendezvényekkel, kultúr- és sportprogramokkal várjuk 
az érdeklődőket május 1-jén. Ezen a napon üzleteink hosszab
bított nyitva tartással állnak vásárlóink rendelkezésére. Májusi 
programkínálatunkban gyermeknapi rendezvények is szere
pelnek, reméljük, hogy legifjabb vásárlóinknak is szerzünk ez
zel örömteli órákat.

Aktuális akciók folyamatosan lesznek a FÓRUM-ban, né
hány terméket külön ajánlunk vásárlóink figyelmébe rendkívül 
kedvező áruk miatt. Ilyen termék a KEL vegyiáru-család, 
amely igen népszerűvé vált vásárlóink körében. Az 5 kg-os 
KEL mosóport 599 Ft-ért lehet megvásárolni, 3 db vásárlása 
esetén már 550 Ft darabja. A  1,51-es KEL mosogató, mely ma
gas zsíroldó hatású, kézkímélő és környezetbarát, 139 Ft, 3 db 
vásárlása esetén már csak 120 Ft. A 4 1-es KEL öblítő 285 Ft-os 
áron kapható, 3 db ára 750 Ft (250 Ft/db).

Rendkívül olcsón kínálunk törölközőket, 69,149,299 Ft-os 
áron, rövid ujjú fehér pólót 99 Ft-ért, színes pólót 110 Ft-ért. 
Divatos férfi selyem nyakkendők most 790 Ft helyett 199 Ft
ért kaphatók. A felsoroltak csak töredékei árengedményes ak
cióinknak, érdemes eljönni, a FÓRUM-ba és megnézni.

Vásárlóinkat szeretettel várjuk 
és csak azt ajánljuk nekik; amit eddig is: 

A FÓRUM EGY UTAT ÖNNEK 
IS FELTÉTLENÜL MEGÉR!

HALÁSZKERT 
VENDÉGLŐ

a Martinovics és Kazinczy utca sarkán

HAL-BAROMFI 
SPECIALITÁSOK

házias ízek, alacsony árak

NYITVA: 11-23 ÓRÁIG 

rendezvényeknél 1 0  %  engedmény

JÓ IDŐBEN -  ROSSZ IDŐBEN 
TALÁLKOZUNK A BÁDER KERTBEN



BALATONALMÁDI 

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

1993. IV. 4.: Devecser-Balatonalmádi 1:0
Kellemes tavaszias időben játszottuk a mérkőzést. Az első fél

időben kiegyenlített játék volt. A játék jobbára a  két tizenhatos kö
zött folyt, így a kapuk igazán nem kerültek veszélybe. A második 
félidő első perceiben gólt kaptunk. A kapott gól után támadtunk és 
több gólhelyzetet is elpuskáztunk. A vendéglátók a befejezés előtt 
tíz főre csökkentek, de még így sem tudtunk a devecseri kapuba 
találni.

1993. IV. 11. Balatonalmádi -  Tihany 4:0
Góllövő: Rinkó 1, Balai 3 

Az első hazai mérkőzésen már a 3. percben megszereztük a ve
zetést egy távoli jól eltalált lövésből. A gól után a játék a mezőny
ben folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A félidő lefújása 
előtti percekben Balai újabb góllal növelte az előnyünket. A má
sodik félidőben az ellenfél erejéből csak egy kapufára tellett, ami
re két újabb találattal válaszoltunk ismét Balai jóvoltából. Megér
demelt győzelem volt!

1993. IV. 18. TIAC -  Balatonalmádi 2:2
Góllövő: Rinkó, Balai 

Végig jó iramú egyenlő erők küzdelmét hozó mérkőzésen meg
érdemelten hoztuk el a tapolcai „barlangból” az egyik pontot. Gól 
nélküli első félidő után a tapolcaiak elhúztak két góllal, amit egy 
gyors ellentámadásból és egy jól eltalált lövéssel egyenlítettünk. 
A mérkőzés vége előtt 10 főre olvadtunk, de így is megérdemelten 
hoztuk el az egyik pontot.

1993. IV. 25. Balatonalmádi -  Révfülöp 6:0
Góllövők: Bódiss, Kovács, Fekete, Sóber, Selmeczi 2 

Nagyszerűen előkészített pályán, nyárias időben nagyszerűen 
szórakoztatta a nézőket ezen a napon a csapat. Végig fölényben és 
magabiztosan játszottunk a lelkesen küzdő Révfülöp ellen. Jobb 
helyzetkihasználás mellett akár két számjegyű is lehetett volna az 
eredmény. A csapat köszöni a nézőközönség sportszerű, lelkes 
szurkolását!

ÚSZÁS

MIHÁLYFI GÁBOR,
a Györgyi Dénes általános iskola tanulója 

a szakosztály sportolója.

Eddig is magasan teljesített valamennyi úszásnemben. Az Eu
rópa Swimming Meeting utánpótlás úszó seregszemlén kimagas
ló eredményt ért el. 26. alkalommal rendezték meg Trentóban, 
melyen 18 ország 691 csapata vett részt.

A ’81 -es korcsoportban Gábor két számban is kimagaslóan tel
jesített I. 100m gyors 1:01,37

1.100 m pillangó 1:10,06
Így a legeredményesebb 12 éven aluli versenyző volt.
Gratulálunk, további sok sikert!

Izgalommal várjuk a Vármegye utánpótlás CS.B.II. fordulóját, 
melyen az úszó szakosztály legeredményesebb tagjai is részt 
vesznek május 2-án Székesfehérváron, 50 m hát és 100 m gyors 
úszásnemekben. A kitartó, rendszeres munka és az edzésidők ál
landó javulása, reméljük, sikerhez vezet.

SAKK

Véget ért a sakkozók OB II- 
es bajnokságának 1992/93-as 
küzdelemsorozata, amelyet a 
két éve alakult Balatonalmádi 
Közösségi Ház SE sakkszak
osztálya nyert, eddigi legna
gyobb sikerét aratva ezzel a 
címmel. Az egész idényben ki
egyensúlyozottan szereplő 
együttes végül is 2 pont előny
nyel végzett a tabella élén, 
megelőzve többek között 
Keszthely, Zalaegerszeg, Ka
posvár, Sárvár csapatát. Ezzel 
az eredménnyel a KHSE jogot 
szerzett az OB I. B-ben való 
szereplésre. „Igen erős csapa
tok, nagynevű játékosok, ez 
jellemzi a magasabb osztályt, 
éppen ezért a sakkbarátok kö
zös összefogására lesz szük
ség, hogy eredményesen kép
viseljék városunkat a KHSE 
sportolói a következő bajnok
ságban.”

Ezek a gondolatok is megfo
galmazódtak azon az oldott 
hangulatú szakosztály-értekez
leten, amelyen megjelent Por
tisch Lajos, az egyesület tiszte
letbeli elnöke is. A nemzetközi 
nagymester adta át a bajnoki

érmeket, s hozzászólásában 
külön gratulált a csapat két ifjú
sági játékosának (Fáncsy Imre, 
Sárkány Petra) ez évi egyéni si
kereihez.

Ezzel befejeződött egy kor
szak az egyesület életében, a 
megalakulástól számított 2 
éven belül bajnokságot nyert a 
csapat (bizonyítva ezzel létjo
gosultságát), s ezt az alkalmat 
ragadjuk meg, hogy köszönetet 
mondjunk mindazoknak, akik 
erkölcsi, anyagi támogatással 
hozzájárultak a szép siker el
éréséhez.

A bajnokság végeredménye:
1. Közösségi Ház SE

B.almádi 82,5 pont
2. Keszthely 80,5 pont
3. Zala Volán 77,5 pont
4. Kaposvár 73,5 pont
5. Sárvár 63 pont
6. Komlói Bányász 57,5 pont
7. Zalaegerszeg II. 54 pont
8. Nagykanizsa 46 pont
9. Haladás II. 44 pont
10. Sopron 41 pont
11. Nagyatád 40,5 pont

Gróf Tibor, 
a KHSE elnöke

Győzelem az utolsó fordulóban. Almádiba került 
a bajnoki cím

Portisch Lajos tiszteletbeli elnök adta át az aranyérmeket



GONDOLATOK A GYŐRI 
ÜTŐSEGYÜTTESRŐL

1993. április 21-én, 16 óra
kor a Győri Ütősegyüttes adott 
koncertet a Balatonalmádi Két 
Tannyelvű Gimnázium kollé
giumának aulájában.

Plakátszöveg, újsághír. És 
esemény. Esemény a szó nagy
betűs értelmében, csak úgy, 
mint az együttes bármelyik má
sik fellépése, hiszen „ingujjas” 
zenéjük jókora érdeklődésre 
tarthat számot, bármerre viszik 
is. Teljes joggal, mert idestova 
19 éves gyakorlattal a legpro
fibb amatőrök közé tartoznak, s 
maga a zene is, stílusával, is
meretlenségével, egzotikumá
val sokakat vonz. És a sokak 
közül minden egyes ember 
megtalálhatja egy koncerten a 
kedvére való darabokat, hiszen 
a paletta hihetetlenül széles. 
Úgyszólván mindent eljátsza
nak, ami a kezük ügyébe kerül 
és van némi köze a ritmushoz, 
Így fordulhat elő, hogy reperto
árjukon az Afrika minden ré
széből származó törzsi beava

tási és egyéb szertartási zenék 
mellett szerepel mediterrán 
pásztordallamoktól elkezdve, 
reneszánsz zenei átiratokon (!) 
és John-Cage-en át a kortárs 
európai, japán és amerikai 
szerzeményekig minden. Ez 
még mindig csak egy töredéke 
annak a hatalmas életműnek, 
amit működésük során elját
szottak már.

Nem véletlenül használom 
folyton a játszani, eljátszani 
szót. Ezt a társaság játszik. Pro
fi szinten, de amatőr hozzáál
lással, egy ingujjas, fésületlen 
filozófiával, furcsa hivatástu
dattal és az elmaradhatatlan, 
cinkos egymásra mosolygá
sokkal műsor közben.

Így lehetséges, hogy minden 
koncertjükön tudnak adni vala
mi pluszt, ezért esemény és él
mény mindegyik fellépésük, 
olyan, amire mindig érdemes 
időt szakítani.

Megtérül, sokszorosan.
Körmendy Gál

Vermes Éva

Magány
A bácsi olyan volt, mint a bácsik általában, nyolcvanon 
fölül. Háta hajlása mintha segíteni akarná a föld alá 
igyekeztében fejét, szemét, nyakát, egész magamagát. 
Karján reszketett a közért kosara fél liter tejjel, 
parizerrel, kiflivel. Szatyra, amibe rámolt, valamikor 
asszonyé lehetett. Fekete ruhájának gyásza is 
talán ezé az asszonyé.
Fejét kijövet kissé megemelte,
tekintetére két angyal ült: a fájdalomé és örömé.
-  Jövök már, Margitkám! -  mondta 
kedves gyöngédséggel, 
s fehér fejével bólogatva a kijáratnál 
várakozó -  öreg kuvasz felé igyekezett.



VÁROSI GYERMEKNAP 
ALMÁDIBAN

Május utolsó (pünkösd) vasárnapján kerül megrendezésre az immár hagyományos városi gyermeknap. 
Reméljük, sok száz gyermek egy nagyszabású, élményt nyújtó, vidám egész napos programon vehet részt

a Fórum üzletközpont területén.
E rendezvényhez várjuk a megvalósulást segítő és támogató anyagi és bármely más felajánlást tevő 

magánszemélyek, oktatási, művelődési, egyéb intézmények, gazdálkodószervek csatlakozását. 
Tájékoztatást ad a Közösségi Ház, Balatonalmádi Baross Gábor u. 22. Tel.: 06 (88) 38-011

Bízzunk bennük?
Századunkban híres filozófusok elmélkedtek arról, milyen fon

tos szerepet tölt be az ember életében a játék, a játékosság öröme, 
melynek révén megőrzünk valamit abból az adottságból, amelyet 
csak a tiszta szívű gyerekek birtokolnak. Őket köszöntjük most 
májusban.

A jelek szerint már csak a gyermekek tudnak felhőtlen boldog
sággal játszani, csak ők érzik át egy-egy jól sikerült ravaszdi for
dulat lebegését. Ahol még vannak beépítetl en telkek vagy ahol 
rendszeresen foglalkoztatják őket, fára mászhatnak, hallani még 
vidám kiáltozásukat. Egyébként pedig beépültek a szabad rétek -  
grundok, drótkerítéseket vontak a hajdani pályák köré, a játékból 
pedig kenyérkereset lett Egyre nagyobb pénzek forognak, a 
győztes nem örül győzelmének, hanem azt méricskéli, mennyit 
kap a pénztárnál, a vesztes pedig fogcsikorgatva készülődik a 
visszavágóra.

Kíméletlen világban élünk, egymást sem kímélve, rágalmakat 
szórva a másikra, arra törekedve, hogy lehetetlenné tegyük, meg
semmisítsük; s ennek érdekében a legszemtelenebb eszközöktől 
sem riadunk vissza. A fair play, a játék tisztasága régen természe
tes volt. Manapság külön díjazzák azokat, akik képesek a régi ér
telemben vett játékosságra, az ellenfél megbecsülésére, „Igazi 
csata volt” kifejezést használni. Mennyivel szebb volna azt halla
ni: igazi, fortélyos, furfangos, ravasz játék volt, amelyben ki-ki 
igyekezett túljárni ellenfele eszén, brutális ellencsapások nélkül 
juthatott érvényre a nagyobb tudás, a jobb felkészültség.

Ennek -  úgy látszik -  vége. Maradnak reményünknek és nosz
talgiánknak -  a gyerekek.

Bízzunk bennük. Hátha ilyenek maradnak akkor is, amikor fel
nőnek.

Brenner Kálmánné

Ültess fát!

Április 22-e 
a FÖLD 
napja

A Váci Mihály ált. iskola tanulói a biológiatanár vezetésével a második éve emlékez
nek meg iskolagyűlésen ennek a napnak a jelentőségéről.

Tavaly gyermekrajz-pályázat, a városháza előtti faültetésen való részvétel jelentette 
a figyelemfelhívást a növekvő veszélyre. Ősszel környezetvédelmi napot tartott az isko
la. Az idén osztályonként egy-egy fát ültettek tanulóink az iskolánk udvarába, vállalva 
azok folyamatos gondozását. Köszönjük a fákat az önkorányzatnak. A FÖLD napján a 
3. osztály a felsőö rs i Malomvölgybe tett kirándulást. A természetvédelmi szakkör tagjai 
kerékpártúrán vettek részt a Koloska-völgyben, összekapcsolva a sportot a természet 
jobb megismerésével.

A várost szebbé, a levegőjét tisztábbá tehetnénk, ha mozgalommá szélesedne a jövő
ben a faültetés. Ebben szívesen közreműködnének iskolánk tanulói is.

Szöllősi Máté tanár



KÖRSÉTA 
SZEZON ELŐTT

A Balaton már rég le
vette jégkabátját, még
sem akaródzik készülnie 
a szezonra. Április gyö
nyörű hétvégéjét is még 
piszkosszürke háziru
hájában fogadta, s a 
partján ilyentájt szokat
lanul nagy számmal sé
tálgatok kedvéért sem 
volt hajlandó opálzöld 
köpenyét felöltem. Pe
dig nem sok ideje van, 
néhány hét múlva már 
körülötte forog a világ, 
de legalábbis (reméljük) 
sok-sok ezer ember.

A váratlanul bekö
szöntött tavaszi nyár in
dított bennünket arra, 
hogy kicsit szétnézzünk 
-  a teljesség igénye nél
kül, hogy készülnek a 
vendéget, vevőt, látoga
tót várók az idényre. 
Tartsanak velünk!

A parton maradva, az Építők 
Sporttelepét építők láthatóan 
versenyt futnak az idővel. Ha a 
szezon közepére sikerül meg; 
nyitni akkor a korábbi kollégi
umi szintű szállás épületben 
most színvonalas apartmanok 
és szobák állnak a vendégek 
rendelkezésére, valamennyi 
külön vizesblokkal. A hangár 
helyén felhúzott épületben 
kapnak helyet a tárolandó ki
sebb hajók és a javítóműhely, 
valamint az átmeneti és strand
vendégeket kiszolgáló férőhe
lyek: szauna, vizesblokk és egy 
melegítőkonyhás étterem.

Szezonnyitó a Panorámá
ban.

Az idén május 1-jén volt, 
olyan márkák közreműködésé
vel, mint a Skorpió és a Pa-dö- 
dö. Az idei nyári esték megle
petése, hogy a közönség igé
nyéhez igazodva old boys stílu
sú zene előzte meg a diszkómű
sort A Balaton-part legna

gyobb diszkója megnagyobbí
tott fogadótérrel, felújított bel
ső berendezéssel, új fény- és 
hangtechnikával várja rajongó
i t

Évek óta tartó csipkerózsi
ka-álmából kelti életre Szabó 
Zoltán (bennfentes almádiak
nak Púpos, másoknak a köz
kedvelt budatavai strand üze
meltetője) vállalkozó a Panorá
ma melletti kis éttermet a haj
dani híres Liget kávézót. Nem 
kis feladatot vállalt magára, 
hisz régi fotók alapján kívülről- 
belülről az eredeti hangulatát 
küllemét idéző kávézó kialakí
tása a cél délutáni teával, sza
lonzenével, drinkbárral és még 
számos ötlettel. Sokan, régóta 
várjuk, hogy ebbe a miliőbe 
hívhassuk meg barátainkat. Si
kerüljön mielőbb!

Átsétálva az aluljárón -  ahol 
most a „Tiszta, rendes” táblát is 
ki lehetne tenni -  meg kell álla
pítsuk, hogy érdemes volt ta
valy a HOECHST cég csoda
szerével a falakat lekezelni. 
Mióta maradandót nem tudnak 
alkotni, azóta mintha nem is 
lenne oly nagy kedvük a falfir
ka művészeinek „dolgozni”. 
(A hiányzó műkő falrész pótlá
sára pedig már biztos intézke
dett valaki).

A múlt nyáron némi kritika 
mellett méltán népszerűvé vált 
SZEM-A-FOR parkban meg 
minden csendes. Információ
ink szerint az üzletkörökben 
nem várható változás, a zene
kar is a régi lesz, megújulásra 
várnak viszont a kint maradt 
rönkasztalok és padok, a pavi
lonok lábazata.

Szemben a Meinl Csemege 
sajnos csak árszínvonalában 
változott -  magasabb lett -, a 
lerobbant külső viszont nem
csak frekventált helyéhez, de 
most már a márkanévhez is 
méltatlan.

A Városközpont (Baross G.
u. -  Petőfi S. u.) üzleti életé
ben a készülődés rendkívül lát
ványos. Több új üzlethelyiség 
alakult ki, illetve többnek vál
tozott a profilja. Festenek, má

zolnak a mindig is népművé
szeti boltban, ahol ez a tevé
kenység marad, igaz, hogy 
folklórnak nevezik, mert ez 
idegenforgalmisabb és kiegé
szül gyermekruházattal. A Re
xona üzletház nyitása erőtelje
sen kérdéses az épület tulaj
donvitája miatt. A sarki Ani 
trafik, legalábbis az üzletkör és 
az elnevezés -  átköltözött a 
szolgáltatóházba, a helyén sa
látabár lesz. Az Óvári utca fel
ső sarki telkén a korábbi fabódé 
helyén most jobb kinézetű épít
mény készült el sportruházat 
árusítására. Fölötte a Black and 
White-os egységek profiljai is 
láthatóan változás alatt állnak, 
a középső helyiség üvegportál
ján már olvasható a NON
STOP mini ABC felirat. A pa
pírbolt alatti villamossági üz
letből leválasztott -  tavaly 
egész nyáron üresen álló bolt 
Elegancia ruhaszalonként nyit 
meg. Tudomásunk szerint a 
fodrászat melletti Antiquität 
megszűnik, szemben a volt hő
si emlékmű parkjában viszont 
minden mellőzés ellenére a 
magas fű- (és gaz-)tengerben 
kinyitottak a tulipánok. A park 
szomszédságában lévő tümpa
nonos háznak új gazdája van, 
aki két üzlethelyiséggel bőví
tette az utcaképet Az egyik 
már ruházati profilban elkelt a 
másik sorsa még nem dőlt el.

A gyógyszertár mellett a ka
nyarban épül egy családi ház 
(személy szerint feltüntetve az 
építtető Bagoly Szabolcs nevé
vel), utcai frontján tervek sze
rint ugyancsak helyet kap egy 
üzlethelyiség. A veszprémi hí
res éttermükről ismert Pusztai 
család tulajdonában lévő ház 
utcafrontján a cipőbolt mellett 
még két helyiséget alakítottak 
ki. Az egyikbe már átköltözött 
a Petőfi utca sarkáról a Csi
bészke gyermekdivat a másik 
valószínű a család vállalkozá
sában marad.

S ha már a cipőboltnál tar
tunk, hadd tegyem mindjárt 
hozzá, hogy öt éven belül nem 
volt olyan, csak tisztán cipővel

foglalkozó üzletünk, amely 
egy nyárnál többet megért vol
na, s az külön öröm, hogy télen 
sem zártak be, tehát a város la
kóira is mint potenciális vásár
lókra számítanak. Ugyanezt 
mondhatom a  Nyúl-féle  rövi
dáru boltra is, akik egyébként 
most a gyógyszertár szomszéd
ságában kínálják portékájukat. 
Sokan talán még mindig a Ba
latontourist irodájaként isme
rik azokat az üzlethelyiségeket 
ahol a tavalyi szezonzárás óta 
is nagy volt a fluktuáció. Most 
éppen a Cafe Violet és egy deli
kátesz bolt nyitott meg. A dro
géria-gyógynövényszaküzlet 
lejjebb költözött a  Baross G. ut
cában a virágbolt helyére, de 
minden jel arra mutat hogy 
már ez az üzlethelyiség is gaz
dára talált A Petőfi S. utca sar
kán álló sokfunkciós lakóház 
tulajdonosa is változott felte
hetően egyezség híján költö
zött ki innen a már említett rö
vidáru bolt és a Csibészke, de 
bizonytalan az Anaconda köz
kedvelt kozmetikus-fodrász 
párosának a jövője is. Viszont 
Bambi néven már kinyitott itt 
egy gyermekdivat-rövidáru, de 
láttam bent méterárut és tapétát 
is. Egy. ugrással, de még min
dig a belvárost érintve adhatjuk 
tovább ah írt hogy az idén nyá
ron is alkalmi vásárközpont 
lesz a posta mögötti parkoló, a 
görög melletti új épület mely
ben egyébként játékterem lesz
-  viszont még nem nyerte el 
végső, stílszerűen (?) egy gö
rög hajóra emlékeztető formá
já t  továbbá új helyen kell ke
resnünk a megkedvelt olasz fa
gyizót is, ami átköltözött a 
szolgáltatóház egy picuri, de 
vélhetően legalább saját tulaj
donú üzletébé.

Az építkezéseket sorolva a 
városközpontban a legnagyobb 
most a gázfektetés, drukkolunk 
a kivitelezőknek, hogy nyári
dőre az útburkolat helyreállítá
sa is befejeződjön.

(Folytatjuk)



Beszélgetés Kiss Tibor 
vállalkozóval

Májusi számunkban egy 
olyan vállalkozót muta
tok be, akit a kényszer, 
az átalakuló társadalmi 
rendszer terelt a ma
gánszférába. Talán 
eszébe sem jutott volna 
vállalkozni, de mint tud
juk, az ember sorsa ki
fürkészhetetlen. Meg
nyitotta magánmosodá
ját, s ma már olyan len
dülettel, lelkesedéssel 
beszél terveiről, mintha 
mindig ezt csinálta vol
na. Mellesleg munkája 
mellett a megye egyik 
legkvalifikáltabb fut
ballbírója. Kiss Tibor
ral készült a beszélgetés.

-  Tibi! Tudod kitől szárma
zik ez a mondás: „Kell egy csa

pat"?
-  Származhat éppen tőlem 

is, hisz régóta mondom, hogy 
Almádiba kell egy jó csapat.

-  Focicsapatra gondolsz, 
ugye?

-  Természetesen, az áll kö
zel hozzám!

-  Minarik Ede is arra gon
dolt.

-  Ja értem már! Igen, emlék
szem, egy ragyogó film volt a 
Régi idők focija Garas Dezső 
főszereplésével. Neki is moso
dája volt és imádta a focit.

-  A labdarúgást, tudom, 
hogy Te is szereted, hisz képes 
vagy vasárnaponként ezer em
bertói elviselni különböző beki
abálásokat, amelyek nem min
dig kimondottan dicshimnuszt 
zengenek Rólad. Ám most az 
érdekelne, miért ebbe a vállal

kozásba kezdtél.
-  1971-92 között a DUVI- 

ÉP-nél dolgoztam középvezető 
beosztásban. Szerettem a mun
kámat, de a kedvezőtlen gazda
sági hatásokra a vállalt munka- 
lehetőség összeszűkült, és 21 
év „jutalmaként” Sopronba 
akartak helyezni, amit termé
szetesen nem állt módomban

elfogadni. Végül is sok huza
vona után megkaptam a fel
mondásom. A történtek ellené
re nincs sértődöttség bennem, 
ám az élet nem állt meg, és a 
végkielégítés összegéből, 
plusz hitelekből rövid 2 hónap 
alatt megnyitottam a mosodá
m at.

-  Pedig most butikot vagy 
sörözőt divat nyitni. . .

-  Ennek ellenére én ezt vá
lasztottam. A feleségem a gyes 
időszakában az otthon lévő 
egyetlen mosógéppel már vál
lalt egy üdülőnek mosást. Ek
kor láttam, hogy ebben az üz
letben van perspektíva. A vég
ső lökést aztán a Patyolat almá
di felvevőhelyén kaptam, ami
kor is egy úr reklamált, hogy 2 
hete nem kapja vissza az ágy
neműjét (Ez persze nem akar 
üzletrontás lenni, hisz ők egész 
más rendszerben dolgoznak). 
Itt dőlt el minden, persze mint 
mindenhez az életben, szeren
cse is kellett hál’ istennek, ez 
megadatott.

-  Biztos naiv a kérdés: mi a 
különbség a mosoda és a Pa

tyolat között?
-  A Patyolat is mosoda, de az 

egy márkanév, mint mondjuk a 
Holsten sör. Ha én sört kezd
tem volna főzni, nem tehettem 
volna rá Holsten címkét.

-  Neked inkább a munkád 
minősége legyen a védjegy! 
Miben nyújtasz mást, mint az 

állami cégek?
-  Pontosan a minőségi mun

kával! Az elmúlt évben egyet
len reklamáció nem érkezett. 
Mi a határidőket pontosan be
tartjuk, inkább előbb készü
lünk el a hozott áruval. S ami 
nagyon fontos: rugalmas, az 
egyes ember pénztárcájához 
alkalmazkodó árakkal műkö
dünk.

-  Gondolom, kialakult már 
egy állandó vevőkör.

-  A vállalkozási engedé
lyem szinte még meg sem volt 
de már egy évre megvolt a 
munkám. Várakozáson felül 
(annak ellenére, hogy reklámra 
nem is költöttünk) jócskán vé
geztünk lakossági szolgáltatást 
is. Nekik (magánszemélyek
nek, a szerk.) minden tizedik 
mosást ingyen és bérmentve 
csináljuk.

-  Hány embert foglalkoz
tatsz az üzemben?

-  Jelen pillanatban egysze
mélyes a vállalkozás, amely a 
felvett hitelek lejártakor való
színűleg társasággá fog alakul
ni. Most 1 főállású alkalmazot
tam van és 3 személy dolgozik 
részfoglalkozásban. A nyári 
szezonra azonban szándékom

ban áll még további 4-5 főt fog
lalkoztatni.

-  Gondolom, az önkormány
zat is támogat, hisz a szolgálta
tás mellett munkahelyet terem
tesz, és napjainkban ez is nagy

dolog!
-  Valószínűnek tartom, 

hogy az önkormányzat azt sem 
tudja, hogy létezem. Ami segít
séget kaptam eddig a várostól, 
azt a Holding Kft. adta, igaz, 
tisztességesen meg is kérik az 
árát Nem kimondottan vállal
kozásbarát a jelenlegi vezetés. 
Méltányos hitelhez jutni szinte 
lehetetlen, az indulásnál felvett 
hitel első kamata 46% volt 
ugyanakkor az én egyszám
lámra történt átutalásra mind
össze 3%-ot kapok.

-  Fejlesztés, tervek, mit hoz 
á jövő?

-  Év végére szeretném a ve
gyi tisztítást beindítani, persze, 
ha a szükséges segítséget meg
kapom. A gép beszerzése fo
lyamatban van, de a jelenlegi 
üzlet mérete miatt nem fejleszt
hető. Magyarul újabb helyiség- 
bérlet de a mostani díjakat már 
nem lehet követn i. Őszintén 
szólva számítok a polgármeste
ri hivatal segítségére, hisz la
kossági érdek, hogy itt helyben 
kiszolgáljuk az ilyenfajta igé
nyeket.

-  Sokat beszéltünk már a 
mosodáról, de így a végén azért 
elárulhatnád, hol található. Ha 
úgy tetszik, ez itt a reklám he

lye.
-  Balatonalmádiban a Kom

polthy u. 5. sz. alatt üzemel. 
Nyitvatartási idő nincs, a hét 
minden napján reggeltől estig 
rendelkezésre állunk.

A végén pedig szeretném 
megköszönni az Almádi Újság 
megkeresését megtiszteltetés
nek vettem, s külön jólesik, 
hogy a váltakozókat bemutató 
rovatban a jóhírű, nagy szaktu
dású Kiss László után követ
kezhettem.

-  Köszönöm a beszélgetést!

Gróf Tibor



VESZÉLYES A 71-ES
A helybéliek tapasztalata 

mellett sajnos a statisztika is 
ezt igazolja. A beszédes szá
mokról közelebbről a Veszpré
mi Rendőrkapitánysághoz tar
tozó terület ez évi első 3 hónap
jának baleseti statisztikájáról 
tartott sajtótájékoztatót Váradi 
Károly százados, a közlekedési 
osztály vezetője, és Bankó 
Magda főhadnagy. Az érintett 
terület a megye 39%-át öleli 
fel, Veszprém mellett Balaton
almádi és Zirc városokat és 
környéküket 1993 a közleke
dés éve, rendőrségi berkekben, 
melyre változatos propagandá
val és szakmai akciókkal ké
szülnek. A közlekedésbizton
ság össztársadalmi érdek, meg
teremtéséhez a  rendőrség egye
dül kevés, hangsúlyozták. A 
propagandamunka szinte vala
mennyi korosztályt megcéloz
za. Készül az óvodai(!) pro
gram, de a különböző szintű ta
nulóknak már kiírták a szleng-, 
rajz-, fotó- és tudományos pá
lyázatokat az 5 fordulós 
KRESZ-oktatásba pedig 30 ál
talános iskolát vontak be. (Vá

rosunkból a Györgyi Dénes is
kola reagált a legjobban, de 
volt visszajelzés a Váci Mihály 
iskolából is). Érdekesnek tűnik 
az az ötlet melyben fiatal, jo
gosítványt szerzett kezdő veze
tők bizonyos ideig még szülői 
felügyelet mellett gyakorolná
nak. Szintén a fiatal korosztályt 
célozza meg az az elképzelés, 
hogy nyáron, diszkókban, sok
koló hatású, tragikus balesete
ket megörökítő filmkockákat 
mutatnának be. Sajnos e ven
déglátó műfaj már baleseti ok
ként is szerepel, a megszaporo
dott a -  diszkókból éjjel akár 
gyalog, akár gépkocsival haza
térő fiatalok sérelmére bekö
vetkezett -  balesetek száma 
miatt. A tényleg rendőri mun
kában eddig soha nem tapasz
talt gyakoriságú akciókra kerül 
sor. Ez megyei szinten lega
lább havi 1, helyi szinten lega
lább heti egyszeri valamilyen 
típusú ellenőrzést jelent. Emel
lett rendszeres, demonstratív 
jellegű ellenőrzésekre lehet 
számítani, vagyis egy-egy kije
lölt útszakaszon gépkocsi nem

mehet át úgy, hogy egy átfogó 
(szonda, biztonsági öv, iratok, 
műszaki állapot stb.) vizsgáló
dáson át ne esne. S hogy mind
erre miért van szükség? A tava
lyi hasonló időszakhoz képes 
az idei I. negyedévben 8,7%- 
kal volt több a kapitányság te
rületén a személyi sérüléses 
balesetek száma. A halállal 
végződő tragédiák ugyan csök
kentek, a sérült személyek szá
ma abszolút értékben viszont 
emelkedett. A negatív statiszti
kában Almádi messze vezeti a 
mezőnyt. Míg a lakott területe
ken (a már említett városok
ban) a felére fogyott a balese
tek száma, addig nálunk a tava
lyi 6-tal szemben már 20-nál 
tartunk. (S hol van még a sze
zon!) Különösen veszélyezte
tettek vagyunk a 71-es szaka
szán, mert a főútvonal mellett 
városunkban volt a legtöbb bal
eset (17), s ebből csak a kápta
lanfüredi szakaszon 7 alkalom
mal. A kapitányság vezetői 
ígéretet tettek arra, hogy meg
vizsgálják a Fórum és Kápta
lanfüred gyalogos átkelési sza

kaszain sárga villogó lámpa ki
helyezésének lehetőségét. 
Egyébként a területen előfor
duló baleseteket mint kiderült 
nem lehet a messziről jöttek 
nyakába varrni, azokat a sta
tisztika szerint zömében hely
beliek, illetve megyén belüliek 
okozzák. A baleseti okok kö
zött vezet (és emelkedik) a 
gyorshajtás. Nőtt a  közlekedé
sügyi bűncselekmények szá
ma, s az eddig is komoly szank
ciók ellenére a 126 esetből 93- 
ban ittas vezetés miatt kellett 
eljárást indítani. (S itt már nem 
egy-két pohár borról van szó!)

A közlekedés biztonságáért 
most megerősített harc célja 
megállítani a súlyos tendenciá
kat. S ha a fent sorolt tények el
szomorítóak is, az összeviszo
nyításban mégis azt mutatják, 
hogy a közlekedési balesetek 
emelkedésének üteme csök
ken. Biztató hír még, hogy bő
vül a segítőtechnikai háttér, 
nem utolsó sorban a térség ön
kományzatainak anyagi támo
gatása révén.

M .H .E.

CSILLÁM
Kristály, csiszolt üveg, 
porcelán, kerámiaáruk 

boltja

Geschaft für Kristall-, Schleifglas-, 
Porcelan- und Keramikwaren.

BALATONALMÁDI,
József A. u. 63. (71-es főút) 
Jókai u. 7. (szolgáltatóház)

Május második felében 
nyílik a Balaton 

zöldség-gyümölcs 
nagykereskedés 

Balatonalmádiban

Teljes választékban, igény 
szerint konyhakész 

kiszerelésben 
és szállítással. 

Üdülők, éttermek és keres
kedők jelentkezését várjuk.

Érdeklődni: naponta,
19 óra után 

Balatonalmádi, Bajza u. 5.

Vállalkozókat 
keresünk 

egy 500 fős 
kemping 

ellátásához
Étterem, élelmiszerbolt, 

presszó, bár üzemeltetésé
re van lehetőség

Érdeklődni: naponta,
19 óra után 

Balatonalmádi, Bajza u. 5.



A KÖZÖSSÉG HÁZ 
PROGRAMJA

MÁJUS

1. Egész napos majális a Fórum 
üzletközpontnál és Rákóczi úti 
sporttelepen.

8., 15.00 MIÉNK ITT A TÉR!
Lakótelepi program a Fűzfői, Szabolcs és 
Rákóczi úti lakásoknál. 
A program elemei: játszóház, bábműsor, 
sorversenyek, kerékpáros ügyességi 
verseny és fórum felnőtteknek

20-21. Társadalombiztosítási választások

24-29. Bútorvásár

Ismét a Szekszárdi Bútoripari Vállalat 
termékei kedvező áron!

26. CHALLANGE DAY
A kihívás napjának rendezvényei.

26., 9.30 Andersen: A rút kiskacsa
A Győri Városi Bábszínház bérletes 
előadása a Györgyi Dénes általános 
iskolában.

26., 17.00 A diabétesz-klub összejövetele.
30. Egész napos Városi gyermeknap

a Fórum üzletközpontnál 
és a Rákóczi úti sporttelepen. 

Az intézmény Kis Balaton eszpresszója 
május 17-től hétköznap 9-22 óráig, 
hétvégén 11-22 óráig tart nyitva.

FELHÍVÁS MINDEN 
VÁROSRÉSZHEZ

Tisztelt sportot és városunkat szerető polgártársak!

Május 26-án kerül megrendezésre a  Challenge Day nemzetközi 
sportjáték akció, melyre városunkat neveztük.

Ezen a napon mindazokat számbavesszük, akik legalább 15 
percen át intenzív testedzést végeznek. Természetesen előzetesen 
már állítottunk össze programot, melyen bárki részt vehet.

Városunkban az akció 26-án, 0 óra 00-kor kezdődik.
A városháza előtti térről indul egy futócsoport, amely 24 óra 

alatt körbefutja a Balatont. Futókat várunk, akik fáklyás menetben 
a város határáig kísérik őket.

Reggel 1/2 8 órakor erobik a városháza előtti téren. Az általá
nos iskolákban 8 órától az iskolák diákjai sportnapon vesznek 
részt. 14 órától a városi sportegyesületek sporttelepeiken adottsá
gaiknak megfelelő sportakciókat bonyolítanak le. Kuriózumnak 
számít terv szerint, hogy a BSE teniszezői egy autóbuszt tolnak át 
az autóbusz-pályaudvarról a városházáig, melyet a polgármesteri 
hivatal dolgozói tolnak majd vissza. A buszon a következő felirat 
lesz:

„Ezt told el, ne a költségvetést!”
A részletesebb programot plakátokon tesszük közzé.
Várunk további jól megvalósítható ötleteket, és természetesen 

az akciókon részt vevőket minél nagyobb számban.
Az értékelés az összlakossághoz viszonyított %-os arányban 

történik. Veszprém megyei (egyetlen) ellenfelünk Tapolca.

Akcióbizottság

Vendégségben 
a vörösberényi nyugdíjasok
A vörösberényi vöröskereszt április 24-én ismét meghívta Vö

rösberény idős nyudíjasait. A művelődési házban adott kedves 
gyermekműsoron és az azt követő vacsorán mintegy 100 vendég 
jelent meg.

A 9 óráig tartó vidám éneklés harmonikakísérettel bizonyította, 
hogy kedves és szeretett öregjeink jól érezték magukat.

ÚJDONSÁG ALMÁDIBAN

Májusban nyit 
a HAL-VAD-BAROMFI szaküzlet.

ÉLŐ, SZELETELT, 
FILÉZETT HALAK

és hozzá speciális magyaros fűszerek is 
kaphatók

BAROSS G. U. 65. (VOLT PIPÓ BOLT)

Nyitva: mindennap délelőtt 7-12 (vasárnap is), délután 14-17 óráig

BALATONALMÁDI
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné 

dr. Hradszky Erzsébet, 
Nagy Ferenc, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444 
Nyomta: Tradeorg Kft 

Balatonfűzfő

Eng. szám: 005-18/1989 
ISSn 0864-7860


