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

Hattyú-bál ’93

Immár negyedik 
alkalommal, június 

26-án rendezték meg 
az Auróra étteremben 

a hagyományos, 
jótékony célú 

Hattyú-bált, 
amelynek bevételét 

idén
a városi vegyeskar 

támogatására 
ajánlották fel 
a szervezők. 

Báli
hangulatjelentésünket 

a 8. oldalon 
olvashatják.



A strand képe 1922-ben.

A strand képe a teljes kiépítés után (1928) Kép 1935-ből a zenepavilonnal.

Az új strand képe 1944-ből

NAGYSTRAND
A ma Wesselényi strand né

ven ismert strandot korábban 
mindenki a címbeli néven is
merte. Egyszerűen azért, mert 
tényleg az volt és nemcsak  Al
mádiban, hanem az egész észa
ki parton.

Almádi strandja 1877-től a 
mai örökmécses helyén állt für
dőház volt. Ez a facölöpökön 
álló építmény az állandó javítá
sok mellett is egyre rosszabb 
állapotba került, nem beszélve 
a szűkös voltáról.

Új strand épitésének szándé
kát a Balatonalmádi Fürdő és 
Épitő Rt. 1921-ben kelt adóbe
vallásának melléklete így fo
galmazza meg: „új modern 
strand épitése szükséges a ver
senyképesség miatt, ezért elha
tározták a teljes részvénytőke 
lehívását” Az elhatározást tett 
követte és az 1922 május 25-i 
beszámoló szerint „az új strand 
építését kora tavasszal meg

kezdtük, reméljük, hogy a jövő 
hóban megnyithatjuk.”

Ez valóban így is lett, mert

az 1922-es üzleti évről szóló 
beszámoló szerzője igy fogal
maz: „Megépítettük a strand

fürdőt, mely a Balaton felső 
partján az első, úgy csinosság, 
mint belső tervezésének és be

rendezésének célszerűsége 
folytán Balatonalmádinak és a 
részvénytársaságnak diszére 
válik.” 1922-ben nem a teljes 
strand készült el, csak a főépü
let és két kabinsor. Évről-évre 
bővítették és 1926-ban már 
„hatalmas mértékben megna
gyobbított” strandról írnak, 
mint a 288,159.000,- korona 
tiszta jövedelem megalapozó
járól. Ekkor 500 kabin és 300 
fős közös vetkőző állt rendel
kezésre. Az utolsó szakasz az 
1928-ban elkészített szép, fél
körives tetőterasz volt.

A strand teljes kiépítése után 
a főépületből, jobbra és balra 
elhelyezkedő két-két melléké
pületből állt. Mindegyik eme
letes volt, közös vetkőzőket 
(fogasos), kád és iszapfürdőt



tartalmazott, sőt speciális villa
mos kezelésre is volt lehetőség. 
Itt kell megemlíteni, hogy kép
kiállításokat és hangversenye
ket is rendeztek a strand főépü
letében, illetve a tetőterasz 
alatti térben.

A Balatonalmádi Fürdő és 
Épitő Rt., a strand tulajdonosa 
tönkrement és 1939. október 
31-én felszámolták. Az új tu
lajdonos a Pénzügyminisztéri
um Jóléti Alapja lett, aki elha
tározta a strand lebontását és 
újjáépítését. Ennek az volt az 
indoka, hogy annak idején túl 
alacsonyra építették az épüle
tek padlószintjét és tavasszal 
rendszeresen elöntötte a kabi
nokat a víz.

A bontási munkák 1942 ta
vaszán kezdődtek, mikoris bo
káig érő víz volt a vasbeton ka
binokban. Ezen szezonban a 
közeli -  azóta már régen lebon
tott -  épületekben voltak az 
ideiglenes vetkőző helyiségek. 
Az építkezés 1943 végére befe
jeződött, de már a szezonban 
használták a vendégek az új 
épületet.

A háború alatt kisebb káro
kat szenvedett az épület első
sorban azért, mert a szovjet 
harcosok néhány gerendát ki
fürészeltek a tetőszerkezetből, 
miközben raktárnak használták 
az épületet. A helyreállítás so
rán készült a két emeletes ter
méskő építmény a bejárati 
csarnok két oldalán. Így nyerte 
el a „nagystrand” a mai képét.

Érdemes megemlíteni, hogy 
a régi, 20 évig fennállott stran
dépületről rengeteg különféle 
(közel 90) képeslap készült, 
nem beszélve arról, hogy ezek 
némelyikét 5-6 esetben kiad
ták. Ezeken követhetők az épí
tési fázisok, továbbá bizonyít
ják a strand és ezen keresztül 
Almádi közkedveltségét.

Befejezésül egy rövid idézet 
a „Balatonalmádi és környéke” 
címet viselő IBUSZ utikalauz
ból:

„Népi demokráciánk Almá
diban építette az első, a mai kö
vetelményeknek megfelelő 
nagy balatoni strandfürdőt. A 
korszerűen és minden kénye
lemmel felszerelt árnyas liget, 
játéktér, füves pihenő stb. 
1953-ban nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt.”

Érdekes lenne néhány szót 
váltani a szerzővel...

Schildmayer Ferenc

Hol van az a nyár...?

A felejthetetlen dallam, a bé
kebeli, szinte azonnal felidéző
dik bennünk a cím olvastán, 
amelyet jeles szinészpárosok 
sora tett halhatatlanná. A dal
lam után a szövegtöredékek is 
előjönnek lassan, ha végig nem 
daloljuk mindjárt, és nosztalgi
kus lelkünkben enyhe sóhajjá 
szelidül a mérhetetlen sóvár
gás. Amikor a dal született még 
jodhpur-nadrágos urak igye
keztek a vágtapálya felé, mi
közben a hölgyek a „lawn-ten
niss trainer” legújabb stílusban 
fogant fonákjait csodálták fél
ájultan, mezítlábas Kneipp-apó 
hívek masíroztak visszafelé a 
hajnali harmatos fűtaposásból, 
gyermekek hancúroztak a fö
vényfürdő vetkőző kabinjai kö
zött és mindezt derűs nyuga
lommal szemlélték az árnyékos 
tornácokon vagy a filagóriák
ban „massage”-ra váró légfür
dőzők. A havi 60 koronás koszt 
és kvártély mellett tellett még a 
fogolyvacsorával egybekötött 
tombolaestélyre -  persze a sza
lonzenekar uzsonna-hangver
senye után -  de másnap korán 
kellett kelni, hogy a legjobb re
gatta-csónakok és kiel-bootok 
„fedélzetéről” szemlélhessék 
amint a magyar királyi állami 
úszómester a parton az ifjonco
kat regulázza...

Szóval ekkor szárnyalt fel ez 
a nosztalgikus dal: „Hol van az 
a nyár...?” Hol is van, vagy volt 
egyáltalán? Bizonyára nem az 
1916. évi nyárra gondolt a szö
vegíró, amikor a berényi temp
lom legnagyobb és legkisebb 
harangját elvitték beönteni há
borús célokra... Akkor már 
jobb volt az 1853-as nyár, ami

kor Ranolder püspök úgy tett 
békét a háborúskodó helyi né
met és magyar hívők között, 
hogy kétnyelvű misézésre szó
lította fel a berényi prébánost. 
Az 1827-es nyár sem volt vala
mi fényes, mert kidoboltatták, 
hogy a vörösberényi uradalom 
1000 akó bort tüstént való kész
pénz fizetés ellenében azonnal 
kész eladni a legtöbbet igérők
nek. (Meríthetnének a példából 
a mai bortermelők is!) 1763 jú 
nius 20-án a kenesei úriszéki 
gyűlésre voltak hivatalosak a 
helybeliek, mivel szabatosan 
körül kellett írni a szolgáltatá
saikat -  foghúzásra mennek ké
sői leszármazottaik hasonló 
örömmel...

1700. június 16-án a jezsuita 
szerzetesek császári katona
sággal együtt foglalják vissza a 
berényi templomerődöt - tehát 
nem erődtemplom a korábbi 
századokból, amit a kései uti
könyvek rendre összekevernek
-  a reformátusoktól akik a la
kosság túlnyomó többségét ké
pezték.

A legcifrább azért mégis az 
1686. évi előszezon volt, mert 
SZÁDIK fehérvári török aga 
levélben figyelmeztette a ma
gyar urakat, hogy ha nem védik 
meg a berényieket a fosztoga
tók ellen, akkor eloszlanak a fa
luból és a  pusztából pedig nincs 
jövedelem! Az a török aga lát
nok volt: a környék többször 
elpusztásodott!

1416. rekkenő nyarát nem a 
Balaton környékén töltötte 
Zsigmond király, hanem Ang
liában, de olyan cirkusz lehe
tett vidékünkön, hogy augusz
tus 10-i londoni oklevelében

„szigorúan meghagyja a veszp
rémi püspöknek, az egyházme
gye kormányzóinak, várna
gyoknak és alvárnagyoknak, 
hogy a kanonokokat és más 
veszprémi papokat szabad vég- 
rendelkezésükben ne akadá
lyozzák és ezeknek elhunyta 
alkalmával házaikat ki ne 
fosszák...”

Talán szerencse, hogy idő
ben távolodva egyre ritkulnak a 
napra pontosan datálható ese
mények és bár nem szerencse, 
viszont megnyugtató az a tény, 
hogy helységünktől térben tá
volodva semmivel sem voltak 
jobbak azok a nyarak másutt 
sem, sőt ... Nem kell különö
sebb erőfeszítés ahhoz sem, 
hogy a közelmúlt nyarak kelle
metlenségeit elősoroljuk, gon
doljunk csak 1952 július 3-ra, 
amikor a szőlőmunkák elha
nyagolása ürügyén feljelentet
ték az almádi szőlősgazdákat 
és egy kalap alatt mindjárt ki
kényszerítették a földfelajánlá
sokat..., de ne soroljuk inkább. 
Ugyanennyi energiával a szép 
nyarakat is példázni tudnánk, 
de nem kell nagy képzelőerő 
ahhoz sem, hogy ugyanazon a 
nyáron a szépet és a csúnyát is 
felleljük. Válasszunk ki most 
egy nyári idényt, az 1493-ast, 
amikor ALMÁDI nevét elő
ször írják le oklevélben -  attól 
még jóval korábban is létezhe
tett, sőt létezett -  és félezer esz
tendő talán elegendő annak fel
ismerésére, hogy nem a fecske 
csinálja a nyarat, de ha nem lá
togat el ide, akkor megnézhet
jük magunkat...

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 33. hónapról 
a városházán

1993. június

A minap megkeresett Ve
szely Géza agrármérnök 
barátom, a Litér Szövetke
zet Rt vezetője, egy nagyon 
jó ajánlattal. Felvásárolná a 
kiürült világoskék hypós 
flakonokat kupakkal együtt, 
4 Ft-ért darabját. Ezek a mű
anyag flakonok fokozottan 
környezetszennyezők, és ki
kerülve a szeméttelepre, 
vagy rosszabb esetben az er
dőszélre, árokpartra, évszá
zadok alatt sem bomlanak 
le. Ez egy olyan alkalom, 
amikor a sok-sok beszéd és 
siránkozás után, hogy erre 
sincs pénz, meg arra sincs 
pénz, tehetünk végre vala
mit a környezetünkért a si
ker reményében. Szövetsé
gesül hívom a három általá
nos iskolánkat. Keresek 
mindegyikben néhány talp
raesett kisdiákot, akik szere
tik a természetet és melles
leg egészen csinos kis zseb
pénzre is szert tehetnek. Je
lentkezzetek a Városházán 
Szentesi István bácsinál, aki 
a környezetvédelmi megbí
zottunk, vagy Szegedi Erzsi 
néninél, a titkárnőmnél, 
vagy nálam. Valamelyikün
ket biztosan mindig itt talál
játok.

Adjátok le a neveteket és 
a címeteket július 30-ig. Ha 
összeáll a csapatunk, levél
ben meghívlak Benneteket a 
Városházára, és együtt ki
főzzük a haditervet. Addig 
is gondolkodjatok a javasla
taitokról.

A 4 Ft-ok természetesen 
mind a Tiétek lesznek, de a 
legjobbaknak további ko
moly jutalmakat fogok ki
tűzni, és ajándékok is lesz
nek.

Várom a jelentkezésete
ket!

Dr. Kerényi László 
polgármester

B.almádi-öreghegy 
1993. június 25.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Az önkormányzat eredetileg 
május végére tervezett ülése a 
TB választás szervezési mun
kái miatt június 3-ára tevődött 
át.

Napirend előtt Dr. Kerényi 
László polgármester rövid tájé
koztatást adott a Vörösberény
ben létesítendő oktatási-neve
lési központ pályázatának be
nyújtásáról, majd a Balaton 
Akadémián Dr. Habsburg Ottó 
és Dr. Hunkár Dénes által tar
tott nagysikerű előadásról. Di
csérte a vörösberényi Malom
völgyben megrendezett majá
lis szervezőit, színvonalas 
munkájukat külön kiemelte.

Ugyancsak napirend előtt 
kért és kapott lehetőséget fel
szólalásra Dr. Farkas Miklós 
képviselő, melynek tartalma 
lapunkban - máshelyütt - szó
szerint közlésre kerül.

A képviselőtestület munka
terv szerinti első főnapirendi 
pontja a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásról szóló 
önkormányzati rendelet meg
alkotása volt. Szinte az egész 
város lakosságát érintő rende
let szövegét ugyancsak teljes 
terjedelmében a lapban külön 
betétként ismertetjük.

Második napirendi pontként 
tárgyalta a képviselő testület 
Nikoletti Miklós szervező köz
gazdász mintegy 20 oldalas 
összefoglaló jelentését az ön- 
kormányzati alapítású gazda
sági társaságok tevékenységé
nek elemzéséről. A jelentéssel 
kapcsolatban ún. „kontroll” 
anyagot készített Molnár Pál az 
Almádi Holding ügyvezető 
igazgatója. A két - egymásnak 
néhány vonatkozásban ellent
mondó - előterjesztés fölött 
több órás parázs vita alakult ki 
a képviselők között. A képvise
lő testület végül is az Almádi 
Holding Kft. és az Almádi 
Kommunális Kft. ügyében a 
döntést elhalasztotta. Az Al
mádi Budatava Szállítási Kft-t 
és a BAL-BAU Épitőipari Kft- 
t illetően egyetértett a képvise
lő testület azok fokozatos pri
vatizációjával és utasította Dr. 
Miklós László mb. jegyzőt, 
hogy - szakértők bevonásával - 
készítse elő a két gazdasági tár

saság tagjai részére történő el
idegenítés lehetséges módoza
tait. Az mb. jegyző feladatává 
tette továbbá az önkormányzati 
vagyonjogi és számviteli nyil
vántartására vonatkozó sza
bályzat elkészítését, valamint 
az önkormányzat gazdasági 
programjának kidolgozását is.

Az aktualitások között dön
tött a képviselő testület a füzfő
gyártelepi hivatásos tüzoltóság 
pénzbeni támogatásáról, te
kintettel arra, hogy Balatonal
mádi tűzvédelmét a jövőben e 
szervezet látja el.

A Váci Mihály általános is
kola fűtésének megoldásához 5 
millió forint előirányzatot biz
tosított a testület azzal, hogy 
amennyiben az év során nem 
képződik többletbevétel, úgy a 
beruházás fedezetére hitel fel
vételére lesz szükség.

Befejezésül ingatlanra el
rendelt beépítési kötelezettség 
teljesítésének határidejét 
hosszabbította meg a testület, 
majd dicséretben és pénzjuta
lomban részesítette Kovács Pi
roska oktatási-művelődésügyi 
referenst a Balatonalmádi In
formációs Füzet szerkesztése 
és kiadása során végzett szin
vonalas többletmunkájáéit.

Az önkormányzat július 1-i 
ülésén a képviselő testület na
pirend előtt Dr. Tóthné Dr. Kó
ger Erzsébet önálló képviselői 
inditványa alapján Kurucz 
György vörösberényi reformá
tus lelkésznek - több mint ne
gyedszázados áldozatos tevé
kenységéért - BALATONAL
MÁDI VÁROSÉRT emlékpla
kettet adományozott.

Ezt követően Dr. Kerényi 
László polgármester tájékoz
tatta a testületet a Balatoni Szö
vetség legutóbbi döntéseiről, 
melyet a másnap ülésező Regi
onális Tanács elé fognak ter
jeszteni.

A főnapirendek keretében 
elfogadta a képviselő testület
II. félévi munkatervét, majd 
megalkotta a helyi népszava
zásról és népi kezdeményezés
ről szóló rendeletét. A rendelet 
szövegét - terjedelmi okok mi

att - a lap következő számában 
tesszük közzé.

Az aktualitások között elő
ször az Egészségügyi és Népjó
léti Bizottságnak a háziorvosi 
szolgálatok ezév július 1-től ér
vényes működtetési rendjére 
vonatkozó előterjesztést vitatta 
meg a testület. A több alterna
tíva közül végül is azt a javasla
tot fogadták el a képviselők, 
miszerint 5 háziorvos a jövő
ben „vállalkozó” magán házi
orvosként fog tevékenykedni.

Tárgyalta ugyan a testület a 
Húsáru GM-nek a Baross Gá
bor úti húsbolt megvételére tett 
ajánlatát, de úgy foglalt állást, 
hogy arra az önkormányzati tu
lajdon hasznosítására vonatko
zó rendelet megalkotása után 
tér vissza. További egyeztetést 
látott szükségesnek a BAL- 
BAU Kft. és a Budatava Szállí
tási Kft. privatizációját illetően 
is. A végleges döntés a július
8-i rendkívüli testületi ülésen 
várható.

Foglalkozott a testület az ál
talános iskolák pedagógus óra
szám csökkentéséből adódó 
költségvetési módosítási kére
lemmel és utasította a pénzügyi 
csoport vezetőjét, hogy az elfo
gadott változatot a költségvetés 
módosításánál szerepeltesse.

Az idegenforgalmi adó (kur- 
taxa) tavalyinál eredménye
sebb beszedése érdekében 
megállapította a díjbeszedők 
ösztönző jutalékát.

Végezetül személyi kérdé
sekben döntött a képviselőtes
tület.

A Balatonalmádi Városi 
Könyvtár vezetői feladatainak 
ellátásával - 5 évre - ismételten 
Hollóné Behring Anikó könyv
tárost bízta meg.

Elfogadva Majbó Gábor al
polgármester bizottsági elnöki 
tisztségéről történő lemondá
sát, a Pénzügyi Ellenőrző és 
Gazdasági Bizottság új elnöké
vé Csomai Géza képviselőt vá
lasztotta meg.

Az önkormányzati ülés 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban és a Városi Könyv
tárban megtekinthetők.

Sz.S.



Májusi számunkban közzétettük dr. Kóger Erzsébet képviselőnőnek dr. Farkas Miklós képviselővel kapcsolatos 
testületi felszólalását. Az Önkormányzat június 3-i ülésén az érintett válaszolt a képviselőnőnek, illetve 

a testületnek. Ennek szövegét és a hozzászólásokat az alábbiakban közöljük.
„Az elmúlt ülésünkön Kóger doktornő 

előadásában elhangzott szívhezszóló 
szónoklatra kénytelen vagyok reflektálni.

Nem csupán azért, mert mondandója 
személyemet súlyosan elmarasztalta, de 
nem hagyhatom a testületet ebben a de
zinformált állapotban. A kollegina előa
dása ugyanis a valóságot csak néhol kö
zelítette meg. Már az első mondat sem 
felel meg a valóságnak, pedig ez a mon
dat kulcsfontosságú, hiszen morálisan 
erre épült a beszéd. Az alapkő a vádas
kodás várában a képviselői esküm meg
szegése.

Nos semmiféle esküt nem tettem, sem 
kézbe, sem fülbe.

— A nincs esküt hogyan lehet meg
szegni?

A képviselői megbízólevelemet a tes
tület jelenlétében vettem át a választási 
bizottság elnökétől.

Nekem meggyőződésem, hogy a hite
lesség nem az eskün múlik.

— Sokat vívódtam magamban az el
múlt időszakban, hogy egyáltalán szól
jak-e a testület előtt sérelmeimről, vagy 
forduljak jogorvoslatért a bírósághoz.

Jogtudós barátom azonnal a bíróságot 
ajánlotta, mondván hogy nem csak a 
nagy nyilvánosság előtti hitelrontás, de a 
rágalmazás, és a becsületsértés vádja is 
megáll.

A doktornő által elmondottak kimerítik 
a teljesség rosszindulatú elferdítésének 
vádját. -  Igaz, hogy csúsztatásai roppant 
kifinomultak, de jogsértőek és megté
vesztőek.

—A tisztesség megkívánja, hogy a té
nyeket teljességükben ismertessem. 
Ezért kértem ma szót.

Nos tételesen az elhangzottakhoz:
— Az állást, amelyet Körmendi doktor 

nyert el lakás nélkül hirdették meg és 
esze ágában sem volt senkinek őt lakás
hoz juttatni. Tőle tudom, hogy családja 
’92 őszétől ismét Pesten élt, egy percig 
sem laktak Veszprémben, pusztán ön
magának bérelt egy lakást.

— 93 márciusában volt az önkor
mányzatnak üres lakása, de ezt még át
meneti időre sem kapta meg. Amikor kér
te, „oldd meg a lakásproblémádat ma
gad" választ kapta.

Fentiek alapján világos, hogy Körmen
di doktor távozását bármilyen módon 
személyemmel összefüggésbe hozni 
tisztességtelen dolog volt.

Ezt tetézte azzal, hogy az Orvoska
marai véleményből csak a rám nézve el
marasztaló szövegrészt idézte, holott 
abban az is írva van, hogy: „ a bizottság 
elismeri, hogy a körülmények szeren
csétlenül megtévesztőek voltak, ezzel

együtt megállapítja Farkas doktor mu
lasztását. Ugyanakkor túlzottnak tartja 
mint összbüntetést a felmondást, a ma
gánorvosi tevékenység megtagadását... 
Megengedhetetlennek tartja továbbá a 
vizsgálatokat, ítéleteket megelőző, eleve 
elmarasztaló (még ma is élne... stb.) saj- 
tómegnyilvánulásokat.” Utalok itt a "füg
getlen” Napló és az Almádi Újság cikkei
re.

A fegyelmimmel kapcsolatban a kolle
gina szememre vetette, hogy politikai és 
személyes motivációkra hivatkoztam.

Mire is gondolhatnék?... — Amikor a 
polgármester kisebb nagyobb társaság
ban titkosügynökként emleget, amikor 
egyedül az általam használt különálló 
szolgálati lakás nem idegenithető el, 
hogy egyéb apróbb megjegyzésekről ne 
is beszéljek.

De had lépjek tovább. Valóban gon
datlan veszélyeztetés vétsége miatt ma
rasztalt el a bíróság, amely a magyar jog
rend szerint a büntetés meg nem fizetése 
esetén automatikusan elzárásra válto
zik. Mindezt elzárásnak megfelelő pénz- 
büntetésként tálalni a nyálas csúsztatás 
tipikus esete, ahol ugye mindenkor mód 
van a szórendi tévedésre hivatkozni - 
had ne kommentáljam.

Az ítélet szerint a szabályszegés a ha
lál bekövetkezésével összefüggésben 
nincs, sőt az orvosszakértő, akinek a vé
leményére alapozták itéletüket a bírósá
gok a tárgyaláson túlnyomórészt vissza
vonta korábbi elmarasztaló véleményét.

Ezzel együtt fényévnyi különbség van 
a munkaügyi biróság és a büntető biró
ság itéletei között. Igaz, csak a munkaü
gyi per folyamán jöttek kettesével a "füg
getlen” Napló munkatársai, hogy ezután 
túllihegjék

Ezzel együtt fényévnyi különbség van 
a munkaügyi bíróság és a büntető bíró
ság ítéletei között. Igaz, csak a munkaü
gyi per folyamán jöttek kettesével a „füg
getlen” Napló munkatársai, hogy ezután 
túllihegjék fegyelmi ügyemet torzítások
kal teletűzdelt írásaikban.

Valóban megszűnt a munkaviszo
nyom az önkormányzatnál, így nem va
gyok jogosult szolgálati lakásra. Szándé
kom a helyzet feloldása, így bírói végzés 
birtokában írásban tettem a szóbanforgó 
lakásra korrekt vételi ajánlatot. Sajnos az 
önkormányzat nem tudott felülemelkedni 
önmagán, noha számos határozatot 
hosszabb-rövidebb idő - néha egy óra - 
után megváltoztat. Megismétlem, hogy 
nincs hova költöznöm. Ezen túlmenően 
jelentős összeget (szakértői vélemény

szerint mintegy 1.000.000 Ft-ot) fordítot
tam erre a lakásra. Gyanítom Kóger dok
tornő nem tud az önkormányzat eme ap
ró adósságáról, ami egy folyamatban lé
vő per tárgya.

A két történet „összefuttatása” szán
dékos csúsztatás. Ha én a világon sem 
vagyok, attól még nem oldódott volna 
meg Körmendi doktor lakásgondja.

A választópolgárok bizalmából történt 
önkormányzati képviselővé választásom 
„hab a tortán” minősítését választóim ne
vében kategorikusan visszautasítom.

Nem hiszem, hogy komolyan gondolja 
bárki, hogy lakásunk két szobájával a ter
vezett funkcióra alkalmas. Egyébként a 
szándékot támogatva szabadjon felhív
nom a figyelmet két, évek óta üresen álló, 
központi helyen lévő, a fenti célra méretei 
miatt is megfelelő, jelenleg lepusztulásra 
ítélt épületre. Komoly szándék esetén 
ezen épületnek bármelyike a fenti célra 
használható lenne, mégis üresen állnak.

Elszomorít, hogy Kóger doktornő jogti
prónak nevez, mert a Magyar Köztársa
ság törvényeit elfogadom és tisztelem. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a számom
ra biztosított jogokhoz is ragaszkodom. 
Elfogadhatatlan, ha a jogi vitákba indulat
tól fűtött laikus hangulatkeltést visznek 
bele.

Még annyit kívánok elmondani a dok
tornő szónoklatára reflektálva, hogy kép
viselőnek nem a testület választott.

Az egyéni érdek érvényesítéséről 
annyit, hogy képviselői tevékenysége
met tisztán társadalmi munkában, gaz

dasági és személyes érdektől mentese 
végzem. A tiszteletdíjamat is alapítvány
ra utaltatom kezdettől fogva. Választóim 
megtisztelő bizalmának viszont tartozom 
azzal, hogy a helyemen maradok.

Dr.Farkas Miklós’

Dr. Tóthné dr. Kóger 
Erzsébet nyilatkozata:

Ha a képviselő úr az általam elmon
dottakat vitatja, és véleménye szerint az 
kimeríti a becsületsértést, akkor forduljon 
bírósághoz. Amit elmondtam, azok té
nyek, feltételezésekés csúsztatások nél
kül. Tény, hogy az Önkormányzat képvi
selőtestületének egyik tagja bent lakik 
egy olyan szolgálati lakásban, immáron 
háromnegyed esztendeje, ami jogerős 
bírói ítélet által kiürítendő.

A polgármester 
nyilatkozata:

Sokan megkerestek a városból, hogy 
miért nem tudjuk ezt az ügyet hosszú ide
je lezárni. Az Önkormányzat mindazt 
megtette, amit egy jogállamban törvé
nyesen meg lehet tenni. Az igazság mal
mai lassan őrölnek. Dr. Farkas Miklós az 
elmúlt két évben minden pert (számsze
rint kb. hatot) elvesztett, és jogerős bírói 
határozat kötelezi a szolgálati ház elha
gyására. Nem igaz az állítása, hogy 
nincs hová költöznie, mert a Testület ki
utalt számára átmenetileg egy kettő szo
bás, összkomfortos lakást. A végrehaj
tás .független szervezet feladata, amire 
az Önkormányzatnak nincs befolyása.

KONTÉNER
A Rákóczi úti konténereket - lakossági kezdeményezésre - 

megszüntetjük.
Budatava egész területén az intézményes szemétszállítás 

megoldott. Közterületre kommunális, kerti hulladék elhelye
zése TILOS!

Városunk tisztasága érdekében kérjük fentiek szives tudo
másulvételét és támogatását.

Szabó Balázs városgazda

TÖRÖK RUHANEMŰK, 
CIPŐK VÁSÁRA

július 22-én 9-17 óráig 
Balatonalmádiban 

a Közösségi Házban 
(Baross G.u.22.)

Várjuk
a Sarkosban, új éttermünkben!

Reggeli, ebéd, vacsora, étel-ital

ajánlatunk széleskörűA termekben, kerthelyiségben, 
otthonos környezetben,

családi és baráti összejövetelekre isfelkészültünk.
Thököly u. - 

Magtár u.
sarkán



Bronzérem 
az első évben!

A B.almádi kézilabdacsapat 
eddig nem közölt eredményei:

FOTEX VSE II. - B.ALMÁDI 33-19 (19:7)
B.ALMÁDI - VÁRPALOTAI B.II. 29-27 (14:12)
B.ALMÁDI-NIKE 15-20(7:12)
B.ALMÁDI-FOTEX 21-42(14:19)
B.ALMÁDI-FOTEX 24-37(12:18)
B.ALMÁDI-VESZPRÉM EGYETEM  26-30 (14:14)
B.ALMÁDI- VESZPRÉM EGYETEM 24-23 (12:11)
VÁRPALOTA-B.ALMÁDI 28-24(11:14)

SAKKTÁBOR
A Györgyi Dénes Általános Iskola adott otthont júliusban an

nak a sakktábomak, amelybe az ország szinte valamennyi tájéká
ról érkeztek sakkot kedvelő gyerekek. Két csoportban, Orsó János 
FIDE mester és Nagy Imre ifjúsági edző irányításával sajátították 
el az ismereteket az alaplépésektől a mesterfogásokig. A tábor 7 
fordulós svájci rendszerű versennyel zárult, ahol mindenki fel
használhatta az Almádiban szerzett elméleti tudását.

A táborzárón megfogalmazott tervek szerint jövőre bővített lét
számban, számítástechnikai oktatással egészítik ki az egyhetes 
programot. A szervezők itt köszönik meg Fábián László igazgató 
úr segítségét, aki otthont adott a rendezvénynek és lehetővé tette a 
tanulók kultúrált elhelyezését.

Balatonalmádi 
Labdarugó Szakosztály 
június havi eredményei

Május 30. Pét— B.almádi 
3 :2 Góllövő: Balai — Sóber

Egyenlő erők küzdelméből nem kevés bírói segédlettel, a hazai 
csapat otthon tartotta a két pontot. Elszomorító tény, hogy a me
gyei bajnokságban a bíró ilyen nagy „úr” legyen a pályán. A ven
déglátó csapat egy jogtalan tizenegyessel és egy les góllal tudott 
győzni.

Június 6. B.almádi — Várpalota 
4 :2 Góllövő: Rinkó — Kovács Z.

A mérkőzés kezdőrúgását a Berény Vendéglő tulajdonosa Var
ga 2 végezte el. A mérkőzés elején támadólag lépett fel a bajnok
esélyes Várpalota. Az első gólt ők érték el, a félidő végéig viszont 
sikerült a mi javunkra fordítani az eredményt. A második játék
részben hatalmas lelkesedéssel és győzni akarással tovább növel
tük az előnyünket. A vendégek nem tudták elviselni a vereségüket 
és durva játékba kezdtek, aminek az eredménye egy kiállítás és 
sok sárga lap volt. A kontra támadásokra épített játékunkkal meg
érdemelten győztünk a Várpalota ellen.

Június 13. Badacsonytomaj — B.almádi 
0:1 Góllövő: Kovács Z.

Már az első percben gólt szereztünk az esélyesebb Tomaj ott
honában. Később a vendéglátók állandó nyomás alatt tartották a 
kapunkat, de lelkes védekezéssel és veszélyes kontratámadások
kal akár nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Értékes 
két pontot hoztunk el a jó képességű Badacsonytomaj otthonából. 
A mai napon kitűnőre vizsgázott a csapat lelkesedésből és a sport
szerű játékból.

Június 20. B.almádi — Felsőörs 
3:1 Góllövő: Balai 2., Kovács Z.

A nagy meleg rányomta a jegyét az egész mérkőzésre. Lassan 
és körülményesen játszottunk. Az első találatunkra még tudott vá
laszolni az ellenfél, de utána nagyobb sebességre kapcsoltunk és 
az „ örökifjú” Balai József góljaival bebiztosítottuk a győzelmün
ket az idei év utolsó mérkőzésén.

B.T.

MOUNTAIN BIKE SHOW 
BALATONALMÁDIBAN

1993. június 19-20-án zajlott 
városunkban a RIFF & RAFF 
kupa mountain bike (hegyike
rékpár) verseny, amely egyben 
az Országos Bajnokság negye
dik futama is volt. Összesen 
224 indulót regisztráltunk, 
akiknek java része a hobby ka
tegóriában nevezett, amatőr 
versenyző volt. A profik a ma
rathoni távot, míg a nők és a 
hobby kategóriákban indulók a 
26 km-es távot teljesítettek. A 
túraverseny fáradalmait kipi
henve, a délutáni órákban ke
rült sor a sportpályán a gyorsa

sági körversenyekre. 20-án dé
lelőtt a Vödörvölgyben zajlot
tak a paralell slalom futamok. 
A rendező SLALOM CLUB 
szabadidő sportegyesület fő 
célja az OB. futam megrende
zése mellett a bicajozás nép
szerűsítése, minél több amatőr, 
a bringázást szerető kicsiknek 
és nagyoknak versenylehető
ség biztosítása. A verseny re
mek időjárási viszonyok kö
zött, igen jó hangulatban, és 
ami a legfontosabb, baleset- 
mentesen zajlott le. Az esti gu
lyáspartin a bringások a tánc

parketten is jó időt futottak.
Reméljük, hogy jövőre 

ugyanitt a mostaninál még 
jobb, még színvonalasabb ver
senyt tudunk rendezni és az in
dulók között még több almádi

bringást üdvözölhetünk.
E helyen is szeretnénk kö

szönetet mondani a rendőrség
nek, a  helyi önkormányzatnak 
és végül, de nem utolsó sorban 
mindazon magánszemélyek
nek, akiknek támogató segítsé
ge nélkül a rendezvény nem 
jött volna létre.
Városunk legjobbjai:
Mester Csiki Ferenc 
versenyző ffi. felnőtt 14. hely 
Marosi László hobby ffi. 
felnőtt 17.hely 
Koch Árpád hobby fiú 
serdülő 15.hely 
Martinkó Judit hobby női 
4. hely.

Kerekes Csaba

Részlet a slalom versenyből 
fotó: Áfrány G.



TISZTELT TAGTÁRSAK, 
TENISZT TÁMOGATÓ PÁRTOLÓ TAGOK, MECÉNÁSOK!

Két hónapos „hallgatás” után ismét je
lentkezik a vezetőség, hogy tájékozta
tást adjon a tenisz-berkekben folyó ese
ményekről. A kívülállóknak úgy tűnhetett 
—bár a valóság az ellenkezőjét bizonyít
ja — mintha Csipkerózsika módjára 
szunnyadozott volna a vezetőség, a tö
megsport és a versenysport Almádiban. 
Nagyon mozgalmas, övön aluli ütések
kel tarkított küzdelmes napok, hetek, hó
napok vannak mögöttünk. Mivel mögöt
tünk vannak (legalább is reméljük) fátylat 
reá. A múltból csak az előrevivőt ragad
juk ki és pusztán azért emlékezünk meg 
róla, mert jártunkban-keltünkben jóleső 
érzéssel tapasztaljuk, sokan kísérik fi
gyelemmel az Almádi Újság „sportrova
tának” teniszhíreit. Egy kicsit büszkék is 
vagyunk rá, hogy tevékenységünkkel 
színesíteni tudjuk sokunk szülővárosá
nak állóvízből kimozduló életét.

Tömegsport és versenysport 
híreink, dióhéjban:

Tömegsport: Házibajnokságok sorát a 
március 15-i emlékverseny nyitotta meg. 
Erről már az áprilisi számban beszámol
tunk. Ami akkor helyhiány miatt kimaradt, 
az a Váci Mihály iskolában megrendezett 
népes mezőnyű (24 fő) mini tenisz ver
seny. A helyezettek közül néhány név: 
Oláh Károly, Szentpéteri Karola, Szent
péteri Zoltán, Kovács Zsombor, Pintér 
János.

Jól sikerült a „húsvéti tojás” verseny. A 
kiírás ellenére csak Laci bácsi tanitványai 
jelentek meg a pályán. Az összejövetel
nek mindenki győztese volt, mert az ifjú
sági bolt által adományozott kindertojá
sok, amelyeket nyuszifészekben helyez
tünk el, osztatlan örömet okoztak a részt
vevőknek. Köszönet a bolt vezetőinek és 
az adományozó Pannonkernek.

A Május 1-i Nyitott Kapuk-on már mind 
a két tanfolyam résztvevői közül indultak 
gyerekek. A legkisebbek éremjutalom
ban részesültek. I. Kovács Zsombor, II. 
Arany Gábor, III. Boros Gábor és Keresz
tes Gábor. A nagyobbak páros versenyét 
Oláh László és Oláh Károly nyerte. II.To
ronyi Ferenc, Győri Sz.,III.Levelesi Sz., 
Szénási A. A vezetőség jégkrémmel ked
veskedett a győzteseknek. Idekivánko
zik, hogy május 1-én és 2-án a Fűzfőn 
rendezett Diák olimpián Szabó Lajos 
edző utánpótlás palántái egy II. és három
lll.helyet szereztek. (Bolla Bálint, Soly
mosi László, Kerekes András, Ficsor 
Krisztián).

Május 1-én megrendeztük a veterá
nok és pártolók páros versenyét. Mivel a 
hölgyek közül csak 2 induló volt, egy
másközt döntötték el, hogy kit illet az el
sőség. Ez Dr. Farkas Miklósnénak sike
rült. A férfiak páros versenyét Vastagh 
György és id. Varga László nyerték. A 
verseny végeztével baráti beszélgetés 
közepette fogyasztottuk el a Kola Cuk
rászda tulajdonosa által felajánlott tortá
kat. Finom volt! Köszönjük!

Megszerveztük az OB II.oszt. csapat 
tagjai és a megyei I.osztály tagjai számá
ra az évadnyitó házibajnokságot. Sajnos 
ezen a szakosztály éljátékosai közül, el
foglaltságuk miatt, ketten nem vettek 
részt. A helyezéseken Szabó Lajos, Raj

nai Kálmán és Hitter Csaba osztozott.
Egy Almádiban üdülő német csoport 

pályáinkon női és veterán egyéni ver
senyt rendezett, melyen szakosztályunk 
női tagjai és veteránjai is ré sztvettek. A 
női mezőny 4 tagja közül Dr.Farkas Mik
lósné bizonyult a legjobbnak. A 24 fős 
férfi mezőnyből id.Varga László lll. helye
zést ért el a „nemzetközi” mezőnyben.

A tavaszi idény kiemelkedő rendezvé
nye volt a Challenge Day, szakosztá
lyunk vezetősége által kezdeményezett 
tömegsport találkozó. A teniszpályán, a 
strandon, a parkban lévő forgó színpad
jainkon több százan vetélkedtek az aláb
bi versenyszámokban: kerékpározás, vi
zi - futóverseny, úszás, asztalitenisz, te
nisz, mezei futóverseny, busztolás. Itt 
mondunk köszönetet az iskolák igazga
tóinak, akik ping-pong asztalokat, ütőket, 
labdákat biztosítottak az eseményhez. 
Néhány versenyszámban érmeket is 
osztottunk. Asztalitenisz: I. Solymosi L. 
II. Rajnai Cs. III. Hitter Cs. és ifj. Kutics B. A 
vizi-futóversenyben Rovó O. volt a leg
jobb, Keresztes G. és Szentpéteri Z. előtt. 
Az úszásban Novák A. Láposi A. és Ve
csey K. Z. volt a sorrend. A mezei futást 
ifj. Kutics B. nyerte, II. Murgács N. III. Raj
nai Cs. A vezetőség köszönetet mond 
Vass Józsefnek, aki a sporteszközöket 
szállította, valamint Puskás T-né nyugdí
jas tanárnőnek, Makray J. festőművész
nek, Varga L-né tanítónőnek, Vastagh 
Gy. nyugdíjas vegyésznek és Szabó La
jos edzőnek, akik a különböző helyszí
nek adminisztrációs és szervező tevé
kenységét ellátták.

Az első félév záró házibajnoksága a 
gyermeknapi teniszverseny volt. Helye
zettek: Wagner N. Mohos A. Vecsey K. Z. 
Székely G. Szentpétery Z. Vajai P. Lápo
si A. Székely B. Horváth B. Müller P. és 
Kovács Zs.

A nyár és az ősz folyamán előttünk áll 
még 4-5 házi bajnokság, valamint a júli
usban kezdődő szabadidő amatőr verse
nyek sora, melyeken százak kapcsolód
hatnak be csütörtöki napokon a teniszjá
ték örömeibe, és dönthetik el különböző 
korosztályok résztvevői, ki a legjobb 
amatőr teniszező Almádiban. A leirtak
ból kitűnik, hogy a vezetőség továbbra is 
fő feladatának tekinti a szabadidősport 
mind rendszeresebbé tételét.

Az egész évben folyamatosan műkö
dő tanfolyamainkon 50-60 gyermek ta
nul. Ezt a lehetőséget felnőttekre is sze
retnénk kiterjeszteni. Éljátékosaink kö
zött vannak rátermett fiatalok, akik ren
delkeznek olyan képességekkel, hogy 
megszerettessék és oktassák a tenisz já
tékot. Továbbképzésükről biztosan gon
doskodni fog a megyei tenisz szövetség. 
(Edzőképzés). Az induláshoz már jelen
leg is 34 képesített edzővel rendelke
zünk.

Zöld utat biztosítunk a szabadidő- 
sportnak a pályán és a sajtóban is ezt 
szeretnénk. Költségvetésünkben is több 
pénzt szeretnénk biztosítani rá. Erre kér
jük a képviselőtestületet is. Egészséges 
nemzetet csak rendszeres mozgásra 
késztetéssel lehet felnevelni. A verseny- 
sport szűk kategória, keveseknek adatik

meg a benne való részvétel. A szabadi
dősportot a játék és a mozgás öröme mo
tiválja. Nem szabad leszükíteni a Chal
lenge Day egy napjára. Minimum hetente 
egyszer, de inkább többször visszatérő 
örömforrássá kell tenni! Ha ilyen tömeg
sportra épül a versenysport, akkor jó 
úton járunk. A vezetőség a tagok többsé
gének támogatásával, ezen dolgozik. Le 
kell hogy peregjenek a gáncsoskodók! 
Nem győzhetnek az olyan kijelentések, 
hogy „nem játszhatsz, ha üres is a pálya, 
mert felrúgod a pályarendet”! Ne hozzon 
ide gyereket a Varga! Nem kell több házi- 
bajnokság, csak 3! Nem kell szabadidő- 
sport, mert akkor nincs pályabevétel stb. 
Mi azt mondjuk, kell!!! Minél több lehető
séget kell adni az embereknek az ön
megvalósításra! A mozgás, a sport eh
hez segít hozzá! Ez az útunk, melyen jár
ni szeretnénk, és ehhez kérjük tagjaink, 
pártoló tagjaink, mecénásaink segítsé
gét!

Mert rendületlenül valljuk, a mozgás - 
EGÉSZSÉG!!!

Tisztelt Barátaink!
Végezetül szeretnénk tájékoztatni 

Önöket versenysportunk főbb mozzana
tairól. Az eddigiekből az is kitűnt, hogy a 
tehetséges gyermekek és a gyermekkor
ból már kinőtt versenyzőinknek is szeret
nénk megadni a lehetőséget a maga
sabb osztályba való lépésre. Az ésszerű 
takarékosság elvére építjük a felszere
léssel, versenyeztetéssel együttjáró ki
adásokat, amibe az egyéni költségválla
lást is beépítjük. Bizony megfeddjük az 
ütőket tördelő, új ütőkből húrt kivágó játé
kosokat. Akik pedig nem akarják elfogad
ni edzésen a kicsit kopottabb labdát, 
vagy ha 1 -2 húr elszakadása esetén nem 
fogadják el a pótlást, hanem teljes húro
zást akarnak, azokat igyekszünk meg
győzni arról, hogy az ésszerű takarékos
ság nemzetgazdasági érdek. („ A költ
ségvetési hiány oka a pazarlás” - mondta 
a MNB helyettes elnöke). Ha valaki 
annyira „kényes” a labda minőségére és 
a teljes húrozásra, önerőből biztosíthatja 
magának.

Versenysportunk a csapatbajnoksá
gokra és az egyéni versenyeztetésre 
épül. A Csb-k előtt a vezetőség barátsá
gos mérkőzéseket szervezett. (1 győze
lem, 1 vereség). Köszönetet mondunk 
Lang László cukrásznak, aki sütemény
nyel és üdítő itallal vendégelte meg a 
csapatokat.

A tavaszi idényben 4 csapatot nevez
tünk be a különböző Csb-kre. A legjob
bak az OB II osztályban szerepeltek. Ha 
a vezetőség a mecénások segítségével 
nem tudott volna 2 kölcsönjátékost bizto
sítani az eltávozott játékosok helyé
re, már a tavaszi fordulóban megpecsé
telődött volna a sorsunk. Így 2 győzelem
mel (Kaposvár, TJE) van remény az őszi 
fordulóban biztosítani helyünket az OB II- 
ben. Itt mondunk köszönetet Szikszai 
Andrásnak, aki a kölcsönjátékosok meg
szerzésében közreműködött.

A Megyei l. oszt. csoportjában veretle
nül első lett. Másik csoport győztesével 
döntik el az első hely sorsát.

A Megyei II. oszt. eddig 50 %-os telje

sítményt ért el. Megdicsérjük a két kor- 
osztályos játékost, akik eddig biztos 
pontszerzők voltak. (Solymosi L. Bolla B.) 
A Veterán CSB-re benevezett verseny
zők eddig sikerrel vették az akadályokat. 
Utánpótlás CSB. és a városi CSB. még 
nem került megrendezésre. A Megyei 
Tenisz Szövetség számíthat részvéte
lünkre.

Egyéni eredmények: Veszprém Vá
ros fedettpályás bajnokságán Dudás 
Zsolt az V-Vlll.helyet szerezte meg. A 
Megyei Felnőtt Bajnokságon ifj. Varga L. 
és Kalocsa A. V-Vlll.helyezett lett. A Sió 
Kupát és a Bramac Korosztályos Kupát 
Hitter Csaba nyerte. A veszprémi Kor- 
osztályos Országos Bajnokságon Kere
kes A. Molnár V. Bolla B. V-Vlll.helyen 
végzett. A Megyei Párosversenyt Szabó 
L. és ifj. Rajnai nyerte, lll. helyezett ifj.Var
ga L. és Hitter Cs. Utánpótlás csapatunk 
egyik nagy reménysége, az édesapja ál
tal edzett Rajnai Csaba, sérülése miatt 
nem vehetett részt a tavaszi versenye
ken. Örömmel láttuk, hogy újból folytatja 
a felkészülést. Kívánjuk szerezzen még 
sok örömet egyesületének.

Megyei Korosztályos verseny ered
ményei: Bolla B. ll, Molnár V. lll, Pók L. IV, 
Rajnai Judit, Hitter Csaba l. helyezés, 
Solymosi L. Ill. helyezés. Rajnai J. és Hit
ter Cs. MTSZ. segítségével Olaszor
szágba edzőtáborozásra megy. Az eddig 
leírtakból kitűnik, hogy versenysportunk 
méltóan épül rá a gazdag tömegsportra.

Végezetül röviden a mindkettő alapját 
képező költségvetésünkből.

Bevételeink a vezetőség által 
javasolt felemelt tagdíjakra:
250.000 Ft
A pályák kiadásából 
származó bevétel:
600.000 Ft
Labda és ütőkölcsönzés:
10.000 Ft
Rendezvényeink bevétele:
80.000 Ft.
Tanfolyamok: 60.000 Ft 
Mecénások támogatásából:
90.000 Ft
Reklám szerződések 
bevétele: 60.000 Ft 
valamint a képviselőtestület 
által nyújtott támogatás:
250.000 Ft

Külön köszönetet mondunk a nem 
reklámszerződésekből származó bevé
teleink adományozóinak: MEZŐKER, 
Auróra Hotels, Fórum Üzletközpont, Ba
ross G. úti húsbolt, Dragos zöldségbolt, 
Mészáros vendéglő, Közösségi Ház, 
Balzer Hungarya Kft.

Befejezésül a vezetőség köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akiknek nevelő
munkája benne van a jónak mondható 
eredmények elérésében. (Jusztin Antal, 
Rajnai Kálmán, Dudás Zsolt, Szabó L. és 
id. Varga L.)

A vezetőség nevében: 
Varga László 

szakoszt. vezető



Hattyú-bál ’93

Reggel van... reggel van... 
kántálta zárószámként nevetve 
a mikrofonba Németh Tamás 
úgy fél 5 tájt. Hihetetlenül 
gyorsan ránkvirradt. Tavaly, 
tavaly előtt ilyenkor még a ”... 
nem megyünk mi innen el ...” 
virtussal és néhány üveg borral 
kivonultunk a teraszra, de az 
idén valahogy józanítóan friss 
volt a hajnal. Igaz, már az alko
nyat sem kényeztetett el ben
nünket langyos bársonyossá
gával, mégis a báliruhás höl
gyek olyan magától értetődő 
természetességgel viselték 
nyáresti toalettjüket, mintha 
tényleg 30 fok lett volna. Talán 
még a törékeny, szőke Napsu
gárlányt, Kócs Beattrixet sem 
borzongatta nagyon a városi 
sétakocsizás, hisz mellette ott 
volt ifjú partnere Gerendai Já

nos, na meg vélhetően a báli 
premier is okozott némi lámpa
lázat.

A fanfárok jelére bevonuló 
vendégsereg színes forgataga 
végig hullámzott az Auróra két 
nagytermén s tán épp csak a va
csora idejére ült el, hogy aztán 
újra induljon táncparkettől 
táncparkettig, közeli és távo
labbi baráti asztalokig, röpke 
megállót tartva a pezsgőbárnál, 
ahol vagy minket hívtak meg 
egy koccintásra, vagy épp mi 
hívtunk vissza másokat, s köz
ben egymásra nevettünk almá
diakkal, kedvesen bólintottunk 
a báli törzsvendégekkel, öröm
mel nyugtáztuk, hogy újra itt 
van Pozsgai Imre, szemünk 
sarkából végigmértük Tordy 
Gézát, igazat adtunk Csákváry

Árpádnak, hogy egy jótékony- 
sági bálhoz méltatlan a 30 Ft-os 
tombolajegy, csodálkozva kap
tuk fel fejünket, amikor éjfél 
körül beállított Horváth Ba
lázs, egyetértettünk Balázs Bé
lával, hogy bármilyen látvá
nyos az amerikai módi mazso
rett, azért a téren nekünk mégis 
magyar táncot kellene bemu
tatnunk, leplezetlen kíváncsi
sággal belehallgattunk a Wos

sala Györgyöt körülvevő férfi
csoport kedélyes társalgásába 
és amikor a táncparketten újra 
és újra tovább sodortak ben
nünket, meg kellett állapíta
nunk, hogy még soha nem vol
tunk ennyien s ha ez így megy, 
kinőjük az Aurórát, ami az idén 
már a negyedik Hattyú Bálnak 
adott otthont.

em-

Azt est meglepetéseként Portisch lajos sakknagymester 
énekelt

Fotó: Áfrány G.

Részlet a nyitótáncból

Az ezévi Hattyú-bál támogatói
Wossala Co. Porció étterem, Árkádia Hotel’s Kft, Hunyady 

István, Bagó László, Bendicsek József, Ottilia vendéglő, Határ 
csárda, György patika, Báder vendéglő, Budatava ABC- étte
rem, Guszt husáruda, Glóbusz csárda, Süveg Pálné, Rendőrség, 
Auróra igazgatósága, Almádi Hotels Kft, Peppinó cukrászda, 
Jutka butik, Kerényi Imre, Cola cukrászda, Óvoda, Rekord 
Közmű Kft, Colombus Kft, Geoprospekt kft., Panoráma Discó, 
Zabó Gyuláné, Mesterházy Andrea, Írisz virágszalon, IBUSZ, 
Polgármesteri Hivatal, Mode 2000, Cleopátra szalon: Lovasné 
Dörfner Katalin, Kenyizlei Tünde, Bartos Edina, Dolly illat
szer, Betty Mini ABC, Kamilla gyógynövény, Bartha szaru-bi
zsu, Almádi Holding Kft, Lang cukrászda, Györkös János, Ra
jó László, Riviéra Balaton Kft, Rózsakert étterem, Balatontou
rist, Auróra étterem dolgozói, Csibészke divatáru, La Tutti piz
zéria, Laci cipőbolt, Senior divatáru, Arzenál divatáru, Floren
tin butik, Csillám kristály, Ani trafik-ajándék, Anaconda koz
metikai Kft, Kupcsik Gáborné, Vörösberényi Általános Iskola, 
Szabó Zoltán, Happy Day divatáru, Szentessy István, Fórum 
Üzletközpont, Meinl ABC, Fábián László, Közösségi Ház.

KÖSZÖNJÜK A BALATONALMÁDI VEGYESKAR JA VÁRA 
FELAJÁNLOTT BÁLI TÁMOGATÁSUKAT!

Almádiért Alapítvány és a Hattyú-bál szervezői

A bál bevételének tételes elszámolását 
következő számunkban közöljük.

Tarján Lászlóné dr. államtitkár és dr. Kerényi László 
polgármester megnyitja a negyedik Hattyú-bált



Nagycsaládosok juniálisa
Feltűnően vidám, tarka tár

saság szállt fel szombaton (5- 
én) reggel az autóbuszra, mely
nek úticélja a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének ka
maraerdei juniálisa volt. Ezút
tal ötödször mentünk el erre a 
különös varázsú alkalomra, 
ahol az ország nagycsaládosai 
találkoztak. A mi autóbuszunk 
is megtelt 53 utasával. Gyer
mekeink életkora az ölben uta
zó 6 hónapos bébitől a 18 éves, 
felnőtt hölgyekig terjedt, pa
pák, mamák büszkén tekinget
tek rájuk. Gépkocsivezetőnk ez 
alkalommal ötgyermekes csa
ládapa volt.

A Kamaraerdőre megérkez
ve szeretettel és ajándékokkal 
fogadtak bennünket. Már igen 
nagy volt a sokadalom és az au
tóbuszok egyre ontották az új 
vendégeket. Jött az ország leg
távolabbi zugából is sok-sok 
család. Mindenki más és mégis 
hasonló, más tájszólás, más- 
más kultúrkör, mégis mindenki 
egy nyelven beszél, együtt 
gondolkodik, a sokgyerekes 
gondolkozás összeköt bennün
ket.

Törzshelyünket elfoglalva 
letelepedtünk, s már kezdődött 
is a vidám játék. Csodálatosan 
sütött a nap, így történt, hogy a 
kicsiket egész napra elbűvölte 
az uszómedence. Nemhiába 
balatoni gyerekek, a víz élete

lemük. Zsuzsi, Matyi még a ze
nebohócok pompás előadását 
is otthagyták a víz miatt, pedig 
a bohócmulatság sem volt utol
só, hiszen a művészek produk
ciói óriási ovációt váltottak ki. 
Hát még utána milyen vidám 
volt, mikor a gyerekek bohóc
kodtak az igazi bohóciskolá
ban, gyönyörűen kipingálva! 
Sokan kivették részüket a vál
tozatos kézművességből is, hi
szen lehetett agyagozni, virá
got varázsolni színes papirok
ból, nemezelni, és finom bőr
ből alkotni szebbnél-szebb 
ajándékokat. Hazafelé a bu
szon büszkén mutogatták mű
veiket ügyeskezű gyermeke
ink. A legnagyobb sikert a fo

gászati TOTO-ban értük el, 
minden indulónk nyert, ki fog
kefét, ki fogkrémet, miegyebet. 
Természetesen a szülőknek is 
volt tennivalója. Vendégünk 
volt az egészségügyi miniszté
rium munkatársa, aki az új szo
ciális törvény kapcsán felmerü
lő kérdésekre válaszolt. Meg
tudtuk többek között, hogy a 
főhivatású anyaság elbirálásá
nak legfőbb szempontja, hogy 
az anyának hány kiskorú gyer
mekről kell gondoskodni. Mi
vel ennek díját a költségvetés 
állja, és nem az önkormányza
tot terheli, odaítélésénél nincs 
szükség környezettanulmány
ra. Vagy van sok gyerek, vagy 
nincs.

Mi többgyermekesek is már 
előre tekintünk a következő vá
lasztásokra. Olyan pártokat fo
gunk támogatni, melyektől a 
legtöbb várható gyermekeink 
jövőjének biztosításában. Hi
szen mi a jelenben élünk, de a 
jövőnek dolgozunk.

Sajnos a focimeccset nem mi 
nyertük meg, (nem is indul
tunk), így díj helyett egy felejt
hetetlenül szép nap vidám em
lékével meggazdagodva érkez
tünk haza. A lágyan himbálózó 
autóbuszon az alkonyi órában a 
kicsinyek a játszástól kifáradva 
aludtak édesanyjuk ölében.

Viszontlátásra jövőre, a Csa
lád Évében, a Kamaraerdőben!

Dr. Péterfia Katalin

Népművészeti 
kiállítás 

a Padlásgalériában
A népművészetet kedvelők és művelők 

igazi ünnepe volt az a kiállításmegnyitó, ame
lyet június közepén rendezett a Veszprém 
Megyei Népművészeti Egyesület, a Megyei 
Közművelődési Intézet és a Balatonalmádi 
Polgármesteri Hivatal a Városháza Padlásga
lériájában. A megye 37 népművésze (fazeka
sok, fafaragók, szövők, himzők) mutatta be al
kotásait, melyekről Péterfy László szobrász- 
művész, a Magyar Művelődési Intézet igaz
gatóhelyettese megnyitóbeszédjében a leg
nagyobb elismeréssel beszélt. A legsikere
sebbnek vélt munkák alkotói díjazásban ré
szesültek. Almádi város különdíját Béresiné 
Kézdy Éva és Szabó László, a megyei önkor
mányzatét Baranyai Jánosné, Luktorné Holló 
Éva és az almádi Közösségi Ház díszítőmű
vészeti szakköre kapta. Díja mellett külön ki
emelték Cz.Tóth Hajnalka elévülhetetlen ér
demeit, aki főszerepet vállalt a kiállítás meg
szervezésében. Munkájához ezúton is gratu
lálunk.

Fotóink a kiállítás részleteit ábrázolják.
Fotó: Durst L.



A Wesselényi strand főbejárata Budatavai strandrészlet

Káptalani strandrészlet

STRANDI SÉTÁK

„ Ha végre Itt a nyár és meleg az idő, az 
ember strandra jár...” S hogy melyikre? 
Mi hadd ajánlgassuk házunktáját, vagyis 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
strandokat. S ha a portékára a kinálgatás 
közben csöppnyi árnyék vetődik, ezt 
most vegyük úgy, mint amikor gyanútlan 
heverészés közben ránk esik egy labda a 
strandon.

A maga 3o ezer m2-nyi területével, 
amiből kb. 16-17 ezer, az a hasznosítható 
zöldfelület amit a csucsidőszak mintegy 
10 ezer látogatója még kényelmesen 
igénybevehet, még mindig az északi-part 
legnagyobb fizető strandja a Wesselé
nyi- mondja Varga Csaba almádi vállal
kozó, aki ezév április 26 -án vette át a lé
tesítményüzemeltetését.

A késői induláshoz képest -igaz ro
hammunkával- a májusi kánikulára, 15.- 
ére már nyitottak. Persze a nagyobb 
munkák őszre maradtak, de olyan javítá
sok, mint a felfagyott partszakasz helyre- 
állítása vagy a járdák pótlása, a vendé
gek nyugalmának biztosítása mellett fo
lyamatosan készül.

A belépődíj ára - mint minden önkor
mányzati strandon - a tavalyihoz képest 
csak az inflációval és az ÁFÁ-val emel
kedett, igy a felnőtt napijegy 55,- a diák, 
katona és nyugdíjas belépő 30,-Ft-ba ke
rül. A víz és napimádóknak azonban ér
demesebb heti vagy idénybérletet ven

ni. Az almádi 14 év alatti gyerekek és a 
nagycsaládosok viszont az Önkormány
zat jóvoltából ingyen látogathatják a 
strandokat.

A szolgáltatások közül elmondhatjuk, 
hogy a vendéglátás (étel, ital) szinte tel
jeskörű, különlegességként említhetjük a 
pedikűrt, lábmasszázst és tervezik a 
gyermekfelügyelet megszervezését is. 
Nem lehet nem észrevenni a kölcsönző 
által beszerzett rengeteg színes hintana
pozót, amelyek nagyon kapósak a ven
dégek körében.

Július közepétől a strand vendégei kü
lönböző szórakoztató programoknak le
hetnek részesei. A számtalan ötletből 
biztosnak látszik heti két alkalommal mű
soros-játékos program a gyerekek ré
szére, a felnöttek pedig férfi-női szépség- 
versenyre nevezhetnek, ezen belül is 
egyes testrészek külön is megmérettet
nek. Látványosnak igérkezik és izgalmas 
kalandot kínál a vízről induló hőlégballon 
és ugyancsak a vízben rendezik egyelő
re ( szárazföldi feltételek hiányában) a 
már hazánkban is nagy népszerűségnek 
örvendő strandröplabdát. A kellemes ki
kapcsolódást nyújtó lehetőségekhez 
azért Varga Csaba feltételesen hozzáte
szi, hogy a megbeszélések, a szervezés 
még nem fejeződött be. Tárgyal az új 
üzemeltető neves zenészek menedzse
reivel is egy-egy esti koncert erejéig, itt

azonban nem csak a komoly anyagi koc
kázatot kell mérlegelnie, - mondja - ha
nem azt is , hogy az esetleg több ezer fő 
részvételével késő estébe hajló program 
után másnap nyugodt lelkiismerettel, 
rendben ki lehet- e nyitni. Márpedig a leg
főbb szempont a vendég nyugalmának 
és kényelmének biztonsága és biztosítá
sa.  Az óvatosság mindjárt érthetővé vá
lik, amikor kiderül, hogy a szezon elején 
már betörtek három büfébe. Így azóta éj
szaka kutyás őrzés van a strandon, s a 
randalírozásnak áldozatul esett az éjsza
kai nyitva tartás is.

Körülnézve, a hetek óta tartó kániku
lában is friss zöld a fű , szemet gyönyör
ködtetőek a virágokkal teli ládák, tiszta
ság a mellékhelyiségekben. S hogy 
mindez, a szemléleten kívül forintra le
bontva mibe kerül, azt ugyan nem tudom 
meg de azt igen, hogy a napi üzemképes 
állapothoz a következő állandó költsé
gek tartoznak: víz, villany, szemétszállí
tás, munkabér, biztosítások, napi javítá
sok, eü. ellátás fenntartása ...és tizenhat 
ember munkája A káptalanfüredi stran
dot már második éve a Simon BT. üze
melteti de most is csak egy szezonra 
szóló szerződésük van. Számukra is 
csak áprilisban vált bizonyossá, hogy ez 
a nyár is az övék lesz, s így az olyan, már 
tavaly ősszel esedékes munkák, mint a 
fü trágyázása, a száradó fák pótlása vél

hetően megint elmarad, mert ki tudja, 
hogy jövőre ki lesz a gazda, s a kötelező
en a strandra forditandó bevételi hányad 
egyébként hamar elfogy a szokásos fel
újítási, karbantartási munkákra. A bi
zonytalan helyzet nem igazán jó nekik 
sem, - mondják a Simon fivérek - de még 
inkább kedvezőtlen a létesitmény állagá
nak. Gondoskodni kellene lassan a kot
rásról, mert kezd eliszaposodni a talaj, de 
ez milliós nagyságrendű kiadás, és a ki
szolgáló épület felújítás költségeit is csak 
egy hosszabbtávú bérleti idő alatt lehet 
kigazdálkodni.

Persze azért mindig alakul valami, 
hisz a vendéget meg kell tartani. Tavaly 
végre elkészült az öntöző rendszer, így a 
korábban sokat kifogásolt kiégett fü he
lyett ha nem is pázsit, de összefüggő 
zöldfelület fogadja a látogatókat. A mos
tani szezonra elkészült a napozásra és 
ugrálásra alkalmas úszóstég, s a homo
kozó egy darabkája fölé az árnyékvető.

Ám a legnagyobb igyekezett ellenére 
is komoly konkurenciát jelent a szomszé
dos „szabadstrand”, ahol ugyan a fü
rödni tilos táblát kitették, de a szörfösök
nek lerakott lépcsőt miért ne használná 
az is, aki ingyen akar strandolni.

A strand 14.000 m2 nagyságú és öte
zer fő befogadására képes alkalman
ként, de táblás házra itt sem emlékez
nek. A vendéglátói szolgáltatás a strand



méretéhez Igazodik, programlehetősé
gekben a sport dominál. Itt is van pin
pong asztal, lengőteke, kölcsönözni le
het sokféle vízi járművet. Az idén is lesz 
foci és szkanderbajnokság, hulla-hopp 
verseny és más játékos vetélkedők. Pró
bálkoznak újra a heti kétszeri esti discó
val, s bár még nem készült el, egy beton 
sakktábla szolgál majd táncplaccként. S 
ha már az estét emlegettük, ide kívánko
zik, hogy ugyan még nyitva van éjjel a 
strand, de fontolgatják a lezárását. Min
denesetre már van éjjeli őrzés, mert mint 
mondják nem túlságosan lélekemelő a 
reggelt azzal kezdeni, hogy pl. a kukákat 
a vízből halásszák ki.

A strand egyébként a kívülálló szemé
vel gondozott, s nagyon jópofa látvány a 
földtől hajszálra egyforma magasra fel- 
nyírt lombú fűzfák csoportja.

Július eleji hétköznap este nézelődök 
Szabó Zoltán társaságában a budatavai 
strandon. A nappali fürdőzők már haza
mentek, a tó rendesen simul a parthoz és 
ha érzékszerveimre hagyatkozom, meg
ütközöm az ismét felröppent fürdésre al
kalmasság kételyén. Itt és most kifejezet
ten csábító a víz. Körülöttünk néhány sé
táló, vacsorázó csoport. Az éjjeli Balaton 
szerelmesei majd csak később jönnek, a 
kaput nyitva találják. A  15 ezer m2-nyi te
rület már kitakarítva, rendbe téve várja a 
másnapi szolgálatot. A barna szemetes
edényeket a melléjük telepített saját ne
velésű örökzöld „dobja" fel, a tartók is ve
gyesen virággal, cserjével vannak beül
tetve. A vállalkozó 3 éve vette ki a stran
dot, egy évig próbaüzem volt, azután 5 
éves szerződést kötöttek a Holdinggal. 
Amit értékelnek a vendégek, az a tiszta
ság, a kellemes környezet - mondja Sza
bó Zoltán. S e mellé mindig ki kell találni 
valamit, mert óriási a verseny. Itt, a szom
szédságokban lévő hajdani vállalati üdü
lők - mára már a nagyközönségnek is 
megnyitott - strandjai jelentős előnnyel 
indultak. Ott már évekkel ezelőtt rengete
get költöttek arra, hogy pl. ne csak fű, de 
pázsit is legyen. Itt a 3 év alatt elkészült a 
dodgem a gyerekeknek, a napozóstég. 
Tavaly a szenzációs főzöcskés partiknak 
ment híre, volt hogy hétszázan jöttek 
össze egy-egy ilyen estére. Az idén 7 db 
csúcsos - nádtetős napernyőt állítottak 
fel, amely alatt a babakocsival érkezők is 
árnyékot találnak. A hátsó részen már ott 
van a homokos röplabdapálya (igazi és 
látványos helye persze a parton lenne, 
de a rövid, mindössze 150 m. hosszú,

vízzel érintkező szakaszt nem akarták 
még kisebbíteni) ami lábtenisz és kispá
lyás foci derbyre is alkalmas. A családias 
környezetben éles kontrasztként hat a 
toldozott-foltozott árusító pavilonok, a 
barak jellegű üzletsor látványa. Nemrégi
ben még bérlőik is támogatták a strand
rekonstrukciós elképzeléseket, most 
mégis visszakoznak, holott a vendégek 
megtartása közös érdek. A strandok üze
meltetőinek sajnos korlátozott a hatáskö
rük, így arra sincs ráhatásuk, hogy az 
igazi gazdaként kezelt „birtokaikon" me
lyik egység mikor nyit, mit árul, mennyi
ért. Annyi jó programot lehetne csinálni - 
hallom Szabó Zoltántól - igény volna ci
gányzenés magyaros estékre, lehetne 
úszóversenyeket rendezni, délelőtti ae
robikot, s közben az energia egy része 
arra a vitára megy el, hogy kié az üzletek 
előtt összegyűlt szemét.

Aztán jó lenne pl. egy strandalapot lét
rehozni, ami a nagyobb fejlesztéseket - 
homokozás, kotrás, földcsere - finanszí
rozná. Ezeknek a költségeit nem lehet el
várni a bérlőktől. Valakinek össze kellene 
legalább ilyen tekintetben fogni a stran
dokat. Aztán itt van a megyei önkor
mányzat strandja. Most eladó. Miért ne 
vehetnék meg almádi vállalkozók, eset
leg az önkormányzattal közösen. Hát 
ilyenekkel is kellene foglalkozni.

Nem tudom magamban tartani a kér
dést, hogy megtudjam, miért vesz valaki 
bérbe egy strandot, ráadásul az elsők kö
zött.

—  Annak idején még éppen Jósa Ele
mérrel beszélgettünk a strandról. Ő 
nosztalgiával emlékezett, milyen volt 
gyermekkorában, nekem meg itt volt egy 
kis üzletem, így közelről láttam, a saját 
bőrömön éreztem miként mentek a dol
gok egy vállalat keze alatt, pláne, hogy 
frekventáltsága miatt elsősorban a Wes
selényi strandra koncentráltak. Szóval 
akárki jobban csinálta volna. És mit ad Is
ten, a következő évben meghirdették az 
üzemeltetését - ezt sikerült eddig kihozni 
belőle.

Mintegy végszóként, három üldögélő 
idős hölgy szólít meg bennünket.

— Tessék mondani, ugye ez maszek 
strand?

Korukat tekintve ők is emlékeikből él
nek, „békebeli” fogalmakat idézve.

M.H.E.

Szőnyeg, kárpit 
tisztítógép 
kölcsönzés

Balatonalmádi, 
Hunyadi u. 1/a.

hétfő - szombat 8 -18 óráig 
vasárnap időpontegyeztetéssel.

Rendőrségi 
hírek

A városban az elmúlt hónapban három erőszakos bűncselek
mény történt. Egy állampolgár a rendőri intézkedés során tett
legességre ragadtatta magát, a vele szemben intézkedést nem 
is kezdeményező rendőrrel szemben. Ellene hivatalos személy 
elleni erőszak miatt kellett büntetőeljárást kezdeményezni.

Kettő esetben történt súlyos testi sértés. Egy helyi lakost 
olyan cselekedetre akart kényszeríteni a bérlője, ami a részéről 
nem kívánatos lett volna. Ellenállt, ezért a már egyébként 
többszörösen büntetett H.Gy. a kezét törte. A hajnali órákban 
hazafelé tartott nem józan állapotban G.M. szentkirályszabad
jai lakos, akit előzetes szóváltás után az utcán megvertek, ettől 
orrcsonttörést szenvedett.

A hónap során a városban minden napra jutott egy vagyon 
elleni bűncselekmény, amit ismeretlen tettesek követtek el. A 
jogsértések zöme lakás és nyaralófeltörés, ami érintette a helyi 
lakosokat, az itt üdülő vendégeket és a nyaralótulajdonosokat 
is. A külföldiektől a bérelt lakásban hagyott ékszereiket, valu
tájukat, ruhákat és műszaki cikkeket vittek el, másoktól szinte 
minden mozdítható és könnyen értékesíthető tárgyat. A bűn
cselekményekkel összesen 1,2 millió forint kárt okoztak. 
Nyolc esetben értékes kerékpárt loptak el, utcáról, udvarból. A 
tolvajnak nem jelentett akadályt a számzáras lakat, de egyéb 
zárszerkezet sem, mert az alkalom adott volt, az őrzést senki 
sem biztosította. A gépkocsi feltörések az elmúlt év azonos 
időszakához mérten csökkentek, de most sem megnyugtató a 
közterületen parkoló értékes járművek látványa, mert maxi
mális biztonságot szavatolni, az utcákat folyamatosan ellenő
rizni nem lehet. Az csak segítség a tettesnek, ha sötétben áll a 
jármű és még értékek is vannak benne.

A rendőrök egy esetben kezdeményeztek büntetőeljárást lő
fegyverrel visszaélés, kilenc esetben ittas járművezetés, és egy 
esetben lopás bűncselekménye miatt. A városban elfogtak, elő
állítottak, és bekísértek negyven személyt, köztük betörőket, 
körözött bűnözőket és más a közbiztonságra veszélyt jelentő 
személyeket, valamint csavargó gyermekeket. Az utóbbinak 
az áldozattá válás miatt, a többinek a közösség érdekében van 
jelentősége.

A baleseti statisztika nem javult júniusban, mert összesen 
négy sérüléssel járó és hét sérülés nélküli baleset történt. A bal
esetek során egy személy súlyosan, nyolc pedig könnyebben 
sérült. A koccanásos baleseteknél jelentős kár keletkezett. A 
városon átvezető főútvonalon mindössze három koccanás volt, 
a többi baleset különböző utcákban Vörösberényben, Budata
ván és az Öreghegyen. Az okok között az ittasság nem volt je 
len, de a figyelmetlenség, az elsőbbségadás elmulasztása, vala
mint a relatív gyorshajtás igen.

Tömegesen kellett intézkedni a közlekedési szabályokat 
semmibe vevő polgárokkal szemben, és ebben az esetben az 
sem jelenthet biztatást a jövőre nézve, hogy zömmel nem váro
sunk lakói voltak. Többen kerestek kibúvót azzal, hogy nem is
merik Almádit, de itt is ugyanazok a normák érvényesülnek, 
mint bárhol. Egyelőre nem szabad ittasan vezetni, szabálytala
nul előzni. A közlekedési jelzőtáblák egyformák az országban, 
és nem azért raktár ki őket, hogy árnyékot adjanak. Egyelőre 
úgy látom, a megemelt összegű bírság sem jelent visszatartó 
erőt, ami talán arra utal, hogy egyesek azt gondolják, a szabad
ság azonos a szabadossággal, a demokráciára hivatkozni lehet, 
de a normáit betartani nem kell.

A műszeres sebességmérés is folytatódik, júliusban 9-én, 
10-én, 16-án, és 27-én kerül sor erre.

Czere József



A Heilenbecker Férfikórus 
városunkban!

A mintegy 100 éves múlttal 
rendelkező kórus kétéventi ki
rándulása színhelyéül válasz
totta városunkat. Pihenésre és 
kórusuk bemutatására vágytak, 
így az Auróra Szálló igazgató- 
helyettese Nyitrai Lajos úr se
gítségével vették fel vegyeska
runk karnagyával Szelényi Pál
lal a kapcsolatot. Jelezték, 
hogy szeretnének velünk közös 
koncerten bemutatkozni. A ké
rést örömmel vettük és a továb
bi szervezést vállaltuk.

A férfikar magas létszáma 
(40 fő) adta az ötletet a város
háza udvarán megrendezendő 
koncerthez. A helyet kitakarít
va megkaptuk és vegyeskarunk 
tagjaival, a Közösségi Ház se
gítségével megkezdtük a lázas 
készülődést. Az amúgy sivár 
udvart megpróbáltuk virágok
kal hangulatossá tenni. Plaká
tok készültek - meghívókat 
küldtünk szét, hogy közönsé
get is varázsoljunk vendége
inknek. Autóbuszuk érkezése
kor fogadtuk őket, aminek lát
hatóan nagyon örültek és meg
beszéltük további programja
inkat.

Elérkezett a koncert, a „Ze
neudvar” felavatásának napja. 
Az utolsó szépítő simítások - 
székhordás, zongorahangolás - 
még a városháza dolgozóinak 
egy részét is közénk vonzotta. 
Kikerültek az irodából a virá
gok, Mesterházi Andrea pom
pás virágkompoziciót készített

hozott virágainkból.
A hangverseny kezdetére 

mintegy 100 főnyi közönség 
gyűlt össze. A vendégkarnak és 
a kialakított környezetnek 
nagy sikere volt. A „Zeneud
var” további alakítására 4.000 
Ft. jött össze. Majbó Gábor al
polgármester úr meleghangú 
köszöntő szavait és P. Szabó 
Györgyi élete első, jól sikerült 
nyilvános tolmácsolását ez
úton is köszönjük.

A két énekkar váltakozó 
színrelépése, az elhangzó mű
vek hangulati hatása - a közön
ség sorait nézve - élménydús 
estet szerzett a jelenlévőknek.

A koncert utáni összejövete
lünkön a vendégkórus karna
gya Engelbert Buhr úr és a kó

rustagok maguk is hangsúlyoz
ták, több országot is bejártak 
már, de ilyen figyelmes, körül
tekintő szervezésben még nem 
volt részük és ilyen vendégsze
retettel még sehol nem fogad
ták őket. Az este alkalmat adott 
két zenét-dalt kedvelő közös
ség barátkozására, népeink da
lainak bemutatására, a közös 
dalolásra. Vendéglátásunkat 
másnap ők viszonozták az Au
róra teraszán, ahol maguk ké
szítette büfé asztal köré, német 
specialitásokat kínálva folytat
tuk beszélgetéseinket, tervez
tük meg következő találkozá
sunkat, most már az ő hazájuk
ban, városukban.

Azt hiszem sok új vendéget 
sikerült szereznünk Almádi

nak, akik majd családjukkal is 
visszatérnek hozzánk.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani vegyeskarunk nevé
ben minden anyagi segítségért 
és segítő közreműködésért. Re
méljük a „Zeneudvar” kialakí
tása sikerülni fog és így több, a 
Közösségi Házzal közös szer
vezésű, színvonalas kulturális 
műsorral lephetjük meg váro
sunk zenét szerető közönségét.

Úgy éreztük ez az első ren
dezvényünk vegyeskarunk fej
lődését is bizonyítja és szapo
rodó sikereink új tagokkal is 
bővítik majd az énekelni és ad
ni vágyó tagjaink számát.

Sári Jánosné 
a vegyeskar titkára

A „Zeneudvar”,háttérben a német férfikórus

FRISS GRILLCSIRKE 
KAPHATÓ 

a nagy strand bejáratától 
50 m-re a parkolónál

Igény szerint házhozszállítás 
az esti órákban 

Rendelésfelvétel napközben 
az árusító helyen



Balatonalmádi Város Önkormányzata július 1-én hatályba lépő 
rendeletében szabályozta a szociális ellátások formáit, a jogosultság 

feltételeit, az ellátások mértékét és az igénybevételük módját
A szabályzat az ellátásokat három csoportba sorolja:
- pénzbeni ellátások,
- természetbeni ellátások,
- személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások.
Újságunkban, mivel közérdekű közleményről van szó, mellékle

tünkben tesszük közzé e rendeletet.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának
11(1993.számú rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.

Balatonalmádi Város Képviselőtestülete az 1990.évi LXV. tör
vény 1.§.(3) bekezdés, az 1991.évi XX. tv. 135.§., továbbá az 1993.évi 
III. törvény 3.§. (2) bekezdés, 32.§. (3) bekezdés és a 47.§. alapján az 
önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátá
sokról, továbbá a személyes gondoskodás körében biztosított szociá
lis ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 
A rendelet célja

1.§.

(1) E rendelet célja, hogy a törvény által meghatározott pénzbeli és 
természetbeni, továbbá a személyes gondoskodás körébe tartozó jut
tatások igénybevételének szabályait megállapítsa, rendelkezzék az 
ellátások igénybevételének jogosultságáról, az ellátások mértékéről 
és igénybevételük módjáról.

(2)E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni 
az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

(3)E rendelet az 1993.évi Ill.tv-ben foglalt rendeletalkotási kötele
zettségen túlmenően az átmeneti segély összegéről is rendelkezik, ily 
módon biztosítja, hogy a szociális ellátásokban egységes szemlélet 
érvényesüljön.

A szociális igazgatás általános szabályai, 
hatásköri rendelkezések

2.§.

(1)A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és köte
lezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az állami
gazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többszörösen módosí
tott 1957.évi IV.tv. rendelkezéseit az 1993.évi III.törvényben megha
tározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)A képviselőtestület az 1991.évi XX.törvényben, valamint a 
Szociális Törvényben megállapított népjóléti igazgatási feladatokból 
adódó hatáskört a 19/1991 .(XII.2.)sz. önkormányzati rendelet alap
ján a polgármesterre ruházta át.

(3)A polgármester határozata elleni fellebbezéseket a képviselő- 
testület bírálja el.

II.Fejezet 

Az ellátások formái 

3.§.

(1)A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli 
szociális ellátás nyújtható.

(2)A képviselőtestület szociális rászorultság esetén e rendeletében 
a jogosult számára: a munkanélküliek jövedelempótló támogatását,

közgyógyellátást, átmeneti segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápo
lási díjat, temetési segélyt állapít meg.

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása.

4. §.

(1) Az önkormányzat jövedelempótló támogatásban részesíti azt a 
munkanélkülit, aki a foglalkoztatási törvény alapján munkanélküli 
járadékban részesült és a munkanélküli járadék folyósítása időtarta
mának lejártát követően a foglalkoztatási törvény alapján munkanél
küli ellátásra nem jogosult, továbbá azt is, aki a munkanélküli járadék 
folyósítását követően újabb munkaviszonyt létesített, és annak meg
szűnése után munkanélküli ellátásra még nem szerzett jogosultságot 
(továbbiakban: munkanélküli) feltéve, hogy a családjában az egy főre 
eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-át.

5.§.

(1)Nem állapítható meg jövedelempótló támogatás annak a mun
kanélkülinek, aki:

a.) a társadalombiztosítás keretében saját jogú nyugdíjra, nyugdíj
szerű ellátásra jogosult, vagy előnyugdíjban részesül,

b.)táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgon
dozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támo
gatásban, illetve ápolási díjban részesül,

c.)olyan képzésen vesz részt, amelynek során támogatásban része
sül, és ennek mértéke a jövedelempótló támogatásnak a mértéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át eléri,

d.) a Megyei Munkaügyi Központtal a foglalkoztatási törvényben 
meghatározott kereteken belül az együttmüködést nem vállalja,

e.)előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, javító-nevelő 
munka, elzárás büntetését tölti,

f.)sor- vagy tartalékos katonai szolgálaton polgári szolgálatot tel
jesít.

(2)Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását az (1) bekezdésben 
megállapított kizáró ok bekövetkezésekor, illetve ha a munkanélküli:

a.) a munkaügyi központtal neki felróható okból nem működik 
együtt,

b.)oktatási intézmény nappali tagozatán kezdi meg tanulmányait,
c.)kereső tevékenységet folytat a tevékenység megkezdésétől szá

mított 30 napon belül.

6.§.

A jövedelempótló támogatás havi összege a jövedelemmel nem 
rendelkező munkanélküli számára az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a.

Lakásfenntartási támogatás 

7.§.

(1)Lakásfenntartási támogatás az e rendelet 8.paragrafusában 
meghatározott feltételekkel, szociális és egészségügyi körülményei 
figyelembevételével annak a személynek (családnak) adható, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenko
ri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át és a lakhatás költ
ségei meghaladják a család összjövedelmének 35 %-át.

(2)Kivételesen egyedülálló idős beteg személy esetén ha az általa 
használt lakás nagysága a 46 m2-t nem haladja meg, továbbá tartósan 
beteg családtag, illetőleg három, vagy több gyermekét egyedül neve



lő szülő esetében, amennyiben a család a 8. §.(1) bekezdésben meg
határozott minimálisnak elismert lakásnagyságot meg nem haladó la
kásban lakik, támogatás nyújtható akkor is, ha az egyedülálló jöve
delme (családban az egy főre eső jövedelem) az (1) bek.-ben foglalt 
mértéket meghaladja, de nem magasabb, mint az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 15o %-a.

8.§.

(1)Lakásfenntartási támogatás annak a személynek vagy család
nak nyújtható, aki az alább felsorolt minimálisnak elismert lakás- 
nagyságot meg nem haladó lakásban lakik.

Háztartás nagysága (fő) Elismert lakásméret (max.) m2
1 35
2-3 58
4-6 75
7-10 110

(2)Méltányosságból szociálisan különösen indokolt esetben egy 
kategóriával nagyobb lakásméret esetén is nyújtható támogatás.

Méltányosság elsősorban a 7.§.(2) bek-ben felsorolt esetekben al
kalmazható.

(3)Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás annak, akinek lakás
hasznosításából származó jövedelme van, vagy olyan ingatlanva
gyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításából jövedelme szárma
zik.

9.§.

(1)A lakásfenntartási kiadások körében az alábbi költségek vehe
tők figyelembe:

- lakbér, vagy albérleti díj,
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete,
- fűtési díj,
- csatornahasználati díj,
- szemétszállítás költsége
valamint a (2) bekezdésben meghatározott mértékig
- a villanyáram,
- víz-, és gázfogyasztás költsége.

(2)A lakásfenntartási költségeknél családban élők esetén: 
személyenként egyedülálló esetén 
áramdíj 400 Ft/hó 700 Ft/hó 
vízdíj 500 Ft/hó 500 Ft/hó

háztartási gáznál családonként és egyedülálló esetén 400 Ft/hó ve
hető figyelembe.

(3)A támogatás családonként a lakásfenntartási költségek kifizeté
sére használható fel. A támogatást a szolgáltatást nyújtó szerv szám
lázási gyakorlatának megfelelően havonta vagy negyedévenként kell 
utalni.

(4)A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.

10.§.

(1) A lakásfenntartási támogatást a támogatás mértékéig, közüzemi 
díjat, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, szemétszállí
tás költségét átutalással, tüzelőigényt utalványban kell biztosítani.

(2)Kivételesen indokolt esetben a lakásfenntartási támogatás 
pénzbeni juttatás formájában is nyújtható.

11.§.

(1)A lakásfenntartási támogatás mértéke a családban az egy főre 
jutó jövedelemtől függ. Amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, a lakásfenntartás 
havi mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 30 %-át.

(2)Amennyiben az egy főre jutó jövedelem az (1) bekezdésben 
foglalt mértéket meghaladja, de nem magasabb, mint az öregségi

nyugdíj legkisebb összegének 120 %-a, a lakásfenntartási támogatás 
felső határa az öregségi nyugdíj 20 %-a.

(3)A 7.§. (2) bek-e szerint kivételes méltányosságból megállapít
ható lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet magasabb az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 15 %-ánál.

Ápolási díj

12.§.

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását 
ellátó hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Feltétele, 
hogy az ápolásra szoruló személy megelőzően minimum 5 évig állan
dó bejelentett lakosként tartózkodjon Balatonalmádi városban.

13.§.

(1)Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó (há
zastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha- és 
nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő), ha ön
maga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szoruló 2 év feletti súlyos fogyatékos, vagy a 18. életévét be nem töl
tött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi.

(2)Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. 
életévét betöltött tartós beteg személy gondozását végzi, ha az (1) be
kezdésben meghatározott feltételek fennállnak.

14.§.

(1)Nem jogosult ápolási díjra hozzátartozó, ha:
a.)az ápolt 2 hónapot meghaladóan bármilyen nevelési, oktatási, 

egészségügyi vagy szociális intézményi ellátásban részesül,

b.)terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 
gyermekgondozási segélyben, vagy gyermeknevelési támogatásban 
részesül,

c.)táppénzben, baleseti táppénzben részesül,

d.)öregségi és egyéb nyugellátásban, illetőleg ha nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátásban a foglalkoztatási törvény alapján mun
kanélküli ellátásban vagy munkanélküliek jövedelempótló támoga
tásában részesül,

e.)jövedelem szerzéssel járó munkaideje a havi teljes munkaidő 
felét meghaladja.

(2)Az (1) bekezdés a./pontja alkalmazásában a napi legfeljebb 4 
órás pedagógiai fejlesztő foglalkoztatás nem minősül nevelési-okta
tási intézményi ellátásnak.

15.§.

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a házi
orvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt önmaga ellátá
sára képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.

16.§.

Az ápolási díj mértéke mind kiskorú, mind felnőtt ápolása esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az ápolási díjból a 
jogszabály által előirt mértékű nyugdíjjárulékot le kell vonni.

Temetési segély 

17.§.

Temetési segély nyújtható az elhunyt hozzátartozójának, vagy a 
temettetéséről gondoskodó más személynek, ha a temetési költségek 
viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és temette
tő családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori sajátjogú 
nyugdíj minimum kétszeresét nem haladja meg.



A temetési segély összege a helyben szokásos költség 10 %-ánál 
kevesebb, 10.000 Ft-nál több nem lehet, de a tényleges temetési költ
séget nem haladhatja meg.

19.§.

Ha az elhunyt hagyatékából a temetés költsége fedezhető, a segély 
összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell je
gyeztetni.

20.§.

A temetési segély iránti kérelmet a temetést követő 8 napon belül 
kell benyújtani és a benyújtást követő 15 napon belül kell elbírálni.

Közgyógyellátás méltányosságból

21.§.

Közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személy
nek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 
kétszeresét és igazolt havi gyógyszerköltsége eléri a 800 Ft-ot.

Átmeneti segély

22.§.

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, va
lamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagy
korú személyek részére, a kiskorúak javára átmeneti segély nyújtha
tó.

23.§.

Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy hivatalból azok 
a személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadások - különösen betegség, valamint betegség következ
tében fellépő gyógyszerköltség növekedés, elemi kár - miatt anyagi 
segítségre szorulnak, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkor sajátjogú öregségi nyugdíjminimum két
szeresét.

24.§.

Különösen indokolt esetben kérelmező legfeljebb egy alkalommal 
jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthető, (családi 
krízis helyzet).

Krízis helyzetben a segély a házipénztárból közvetlenül és azonnal 
kifizethető a jogosult részére.

25.par.

Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj mértékének megfelelő 
összeghatárig lehet megállapítani.

26.§.

Egy naptári éven belül és egy határozatban ugyanaz a személy leg
feljebb négy alkalommal részesülhet segélyben.

27.§.

(1)Az átmeneti segély megállapításához kérelmező szociális hely
zetéről tájékozódni kell, amelynek keretében a polgármesteri hivatal

a./kéri az igénylő és családja rendszeres jövedelméről szóló iga
zolásokat, és egyéb jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozato
kat,

b./környezettanulmányt készít az igénylőnél.

(2)Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag 
vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból szár
mazik, a polgármesteri hivatal -megkéri a Megyei APEH igazolását 
jövedelemadó alapjuk tárgyában.

(3)Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha élet- 
körülményeit a polgármesteri hivatal már bármelyik ügyben vizsgál
ta, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(4) Azonnali intézkedést igénylő sürgős szükség esetén a segély bi
zonyítási eljárás nélkül kifizethető, de kérelmező nyilatkozatának va
lódiságát 15 napon belül helyszíni vizsgálattal ellenőrizni kell.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

28.§.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a következő személyes gon
doskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

a./alapellátás keretében biztosítja a gyermekek napközbeni ellátá
sát (óvoda,napközi) a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást,

b./a nappali ellátást nyújtó intézmény: idősek klubja.

Az Önkormányzat a Hatósági Csoport közreműködésével biztosít
ja a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és működteti az idő
sek klubját.

Szociális étkeztetés 

29.§.

(1)Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 
legalább napi egyszeri étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt ön
maguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2)Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve eltartottat 
is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bek. sze
rinti étkezésről más módon gondoskodni.

Házi segítségnyújtás 

30.§.

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
amazokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására 

saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,

b.)azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy bentlakásos 
intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítha
tó (beteg, kórokozóhordozó stb.) és a szülők a gyermek napközi ellá
tását nem vagy csak részben tudják megoldani.

Idősek klubja 

31 .§.

(1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló ön
maguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására 
szolgál.

(2)Az idősek klubjába felvehető az a 18, életévét betöltött személy 
is, aki egészségi állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatá
rozott támogatásra szorul.

(3)Az idősek klubjában gondozottak részére legalább heti egy al
kalommal orvosi ellátást kell biztosítani.

32.§.

Az Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján biztosítja valamennyi szociális intézménybe 
beutalt személy ellátását.



Térítési díjak

33.§.

Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körében nyújtott el
látásokért fizetendő térítési díj összegét évente március 31 -ig állapítja 
meg.

(1) A szociális étkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyers
anyag költsége és az étkeztetés megszervezésével kapcsolatos rezsi- 
költség.

(2)A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás térítési díja 
az ellátásra fordított költségek alapján megállapítható óradíj. Az ellá
tásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondo
zásra fordított időnek a szorzata nem haladhatja meg a gondozott 
rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

(3)Az idősek klubjának térítési díja: az élelmezési térítés, (az élel
mezés nyersanyagköltsége és az étkeztetés megszervezésével kap
csolatos rezsiköltség).

34.§.

(1)A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj napi összege:

0 10 Ft 20 Ft 30 Ft 40 Ft 50 Ft

ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a min
denkori

sajátjogú öregségi nyugdíjminimum

100 %-át 110 %-át 120 %-át i 30 %-át 140 %-át 150 %-át.

(2)Abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum kétszeresét meghaladja, a fizetendő téríté
si díj a nyersanyagköltség + rezsiköltség 100 %-a.

(3)Egyedülálló nyugdíjas, rokkantnyugdíjas térítési díja - szociális 
körülményei alapján - egy kategóriával alacsonyabban is megállapít
ható.

(4)A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj:
Óradíj meghatározott %-a x gondozási idő (órában kifejezve) 
Térítési díj összege: a támogatásra szoruló családjában az egy fő

re jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
100%-ig, 110%-ig 120%-ig 130%-ig 140%-ig 150%-ig
térítési díj összege: óradíj

20 %-a x 40 %-a x 60 %-a x 80 %-a 100 %-a x 120 %-a x 
óra óra óra óra óra óra

35.§.

(1)Az e rendeletben felsorolt szociális ellátások közül egy család 
ugyanazon évben legfeljebb három ellátási formában részesülhet.

(2)Nem vonatkozik az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás 
a temetési segélyre, a közgyógyellátásra, valamint a személyes gon
doskodás körében megállapított támogatási formákra.

36.§.

(1)A rendeletben szereplő szociális ellátások igénybevételének 
feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen annak 
érdekében, hogy szociális problémái részben vagy egészében megol
dódjanak.

(2)Nem nyújtható szociális ellátás annak a személynek, aki olyan 
ingó, vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításá
ból vagy értékesítéséből szociális gondjait maga is képes lenne meg
oldani. A vagyon tekintetében a Szociális Törvényben foglaltakat 
kell figyelembevenni.

37.§.

Nem nyújtható szociális ellátás a törvényben kötelezően előírtakat 
kivéve annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatban valót
lan tényt közöl.

III. Fejezet 

Eljárási rendelkezések szociális ellátások folyósítására

38.§.

(1)E rendeletben szereplő szociális ellátásokra vonatkozó kérel
met a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani.

(2)A kérelemhez e rendelet mellékletét képező jövedelemnyilat
kozatot - a jövedelmet hiteltérdemlően bizonyító jövedelemigazolás
sal, ill. ennek hiányában egyéb bizonylatot - kell csatolni.

(3)A hivatal a szociális ellátások megállapítása érdekében környe
zettanulmányt végez a rendelet 2.sz. melléklete szerinti környezetta
nulmány felhasználásával. Évente több alkalommal, illetve több ellá
tást igénylő esetében a környezettanulmányt évente egyszer kell el
végezni.

(4)A szociális ellátások elbírálásához a polgármesteri hivatal köte
les bekérni a jogszabályban és ezen rendeletben meghatározott felté
teleket hiteltérdemlően igazoló bizonylatokat. Amennyiben a kérel
mező a bizonylatokat az eljáráshoz felszólítás ellenére sem bocsátja 
rendelkezésre, kérelmét el kell utasítani.

39.§.

(1)A szociális ellátási formák közül a munkanélküliek jövedelem- 
pótló támogatása, a lakásfenntartási támogatás, ápolási díj összege a 
kérelem benyújtásának hónapjában

a./ a támogatás teljes összege, ha a kérelmet tárgyhónap 16-át meg
előzően nyújtották be,

b./ a szociális ellátás összegének 50 %-a, ha a kérelmet a tárgyhó
nap 15-ét követően nyújtották be.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított szociális juttatások összegét 
utólag minden hónap 5. napjáig kell a jogosultnak folyósítani.

40.§.

A rendelet alkalmazása során az öregségi nyugdíj legkisebb össze
ge változásának időpontjával változnak a szociális juttatások össze
gei.

IV.Fejezet. 

Záró rendelkezések.

E rendelet 1993. július 1. napján lép hatályba. A hatálybalépés nap
ján már benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkal
mazni kell. A hatálybalépésével egyidejűleg az egyes szociális ellátá
si formák átmeneti szabályozásáról szóló 9/1993./IV. 1./sz. önkor
mányzati rendelet hatályát veszti

Dr Kerényi László sk 
polgármester

Dr Miklós László sk 
mb jegyző



Boldog születésnapot!
Pontosan öt éve,1988. július 8-án nyitotta meg kapuit a 

nagyközönség előtt a Fórum Üzletközpont, amely azóta az 
északi-part legnagyobb bevásárlóközpontjává nőtte ki magát. 
A születésnap kapcsán beszélgettünk Polyák Sándor igazga
tóval, felidézve az áruház születését, első bizonytalan lépéseit, 
majd gyors fejlődését a kereskedelem világában.

P.S.: Emlékszem nagy szó volt akkoriban, hogy pont Almádi kapta a körzet 
legnagyobb bevásárlócentrumát, bár ez is viszonyítás kérdése, hisz az első 
ciklusban csak két üzletet adtak át, a szupermarketet és az iparcikkosztályt. Az 
első év volt a legnehezebb, hiszen lényegében az ismeretlenbe vágtunk bele 
egy új csapattal, akik közül sokan nem birták azt a hajtást, amit az itteni munka 
megkövetelt tőlük. Gyakori volt a 14-15 órás munkaidő, s bizony két hét után 
többen beteget jelentettek.

—  Úgy tudom a megnyitó pillanatai sem zajlottak zökkenőmentesen, bár az 
eltelt idő megszépíti a kellemetlen emlékeket.

P.S.: Hát azt a sztorit felidézve még most is borsódzik a hátam! Mindent 
gyönyörűen előkészítettünk az ünnepélyes megnyitásra, a meghívott vendé
gek már lassan gyülekeztek, amikor a szupermarketben kitörött a halakvárium 
oldalsó fala. El lehet képzelni a látványt: bokáig érő vízben és pontyban jár
tunk.

— Szerencsére nem ez az eset tette híressé a Fórumot, hisz egyre kedveltebb 
lett a vásárlók körében.

P.S.: Ehhez hozzájárult, hogy a Pannonker és a többi tulajdonostárs a máso
dik év végén önálló társasággá alakította a Fórumot, s az új évet már Rt.-ként 
kezdtük. Az önálló társasággá válással tényleg nagy fejlődés indult. Ezen idő 
alatt épült fel az üzletsor, s lett nevéhez illő a Fórum, kialakult a belső tér, szín
vonalasabbak lettek a boltok. Bővítettük a raktárterületet, s hála isten a parko
lót is meg kellett nagyobbítani. Jelentős eredményeket értünk el a technikai 
fejlesztés terén is. Itt elsősorban a szállítóeszközökre, gépekre, berendezések
re és a kamerás vagyonvédelmi rendszerre gondolok.

—  Menet közben a nyitva tartás is változott...
P.S.: A kezdeti elképzelések szerint csak az idegenforgalmi szezonban tar

tottunk volna nyitva (a fűtés nem is lett tervezve a szupermarket részlegen), 
ám amikor önállóak lettünk elemi érdekünk lett, hogy a szezont kitoljuk, s 
mindennel foglalkozzunk, ami a piacot érdekli. Úgy érzem helyesen döntöt
tünk, a számok is azt mutatják, hogy fokozatosan nő a vásárlók létszáma.

— Beszéljünk egy kicsit az árakról is, hisz jelen gazdasági helyzetben ez sem 
utolsó szempont a vásárlók körében.

P.S.: Kezdetben az volt az alapkoncepciónk, hogy az alapárra jött a szezo
nális emelés. Ma már ezt nem engedhetjük meg magunknak. Elfelejtettük a 
szezonárakat, s a versenyárak lettek a dominánsok. Ez pedig azt jelenti, hogy 
figyelembe véve az ár és minőség összhangját, a legolcsóbbnak kell lennünk. 
Csak így lehetünk eredményesek a piacon. S még egy jellemző: az áraink nem 
követő, hanem vezető árak.

— A Fórum növekedése nem állt meg a város határainál...
P.S.: Így van! Bővült a tevékenységi körünk, most márexport-import nagy

kereskedelmi tevékenységgel is foglalkozunk. Bővítettük az üzlethálózatun
kat is, Veszprémben, Várpalotán, Alsóörsön nyitottunk a közelmúltban bolto
kat. S remélem ez még csak a kezdet!

—Az Önök üzlete nem csak egy bevásárlóközpont, hanem mára a város kö
zéletének szerves része. Milyen indíttatásból?

P.S.: Nekünk is érdekünk, hogy ahol üzletünk van, ott a gazdasági élet mel
lett a kulturális és sportélet is pezsgő legyen. Az emberek megítélése is más 
egy olyan cégről, aki jelen van a közéletben. Ezért szponzoráljuk a helyi spor
tegyesületeket, támogatjuk a kulturális rendezvényeket, vagy például a város 
iskoláit.

—  Igazgató úr! Általában úgy szokás, hogy az ünnepeltet ajándékozzák 
meg, ám úgy tudom, Önök készülnek meglepetéssel az ötéves jubileumukra.

P.S.: Valóban készülünk a szülinapra, és stílusosan 5 napig tartó program- 
sorozatot szervezünk, ami két részből áll össze. Kereskedelmi cégről lévén 
szó folyamatos, árengedményes akciókat, bemutatókat, kóstolókat tervezünk. 
Ezek mellett kulturális rendezvények (pl. köztéri szoborfaragás) várják a láto
gatókat. Most is, mint mindig arra törekszünk, hogy szlogenünk megállja a he
lyét: A Fórum egy utat Önnek is megér!

— Polyák úr! A lap nevében kívánok Önnek és munkatársainak boldog szü
letésnapot, s további sok sikert a kereskedelmi életben!

Gróf Tibor

A Fórum Bevásárlóközpont madártávlatból
Fotó: Durst L.

Fórum 
születésnap!

5 éves a Fórum - 5 napos akció 
július 7-11 között

Fantasztikus árengedmények!

Néhány ajánlat a 150-ből:

-Olasz MTB 18 sebességes
Shimano váltóval 18.900 Ft helyett 15.900 Ft
-Kerti garnitúrák árengedménnyel!
Kerek asztal + 4 középmagas szék 5.650 Ft helyett 4.090 Ft 
Kerek asztal+ 4  magas szék 6.450 Ft helyett 5.050 Ft 
Ovál asztal + 6 középmagas szék 8.230 Ft helyett 5.790 Ft 
Ovál asztal + 6 magas szék 9.430 Ft helyett 7.230 Ft
-5 fajta sampon (11-es) és 3 fajta habfürdő (11-es)

138 Ft helyett 99 Ft
-Farmer 1.690 Ft helyett 990 Ft
-Ágynemű 599 Ft helyett 499 Ft
-Zweifel Chips 4 ízben 131 Ft helyett 99 Ft
-Flair kerti bútorok - hazai termék, csúcsminőség, 
most születésnapi árkedvezménnyel

Kóstolók, bemutatók 

Színes programok

Fellépnek: Forgács Gábor, Éles István,
Horváth Szilveszter, Szandi, Hatvani Kis Gyöngyi, 

Lehoczky Zsuzsa és még sokan mások.

A Fórum egy utat Önnek is megéri



Néhány szó 
a nyári táborról

Szinte még el sem kezdődött a diákok számára annyira várt 
VAKÁCIÓ, máris múlt időben számolhatok be a napközis tábo
runkról.

Újszerűsége abban van, hogy nem költöztünk el messze vidék
re, a gyerekek este otthon voltak. A napot igyekeztünk úgy kitöl
teni, hogy az változatos, szórakoztató legyen számukra, ismerjék 
meg jobban közeli és távolabbi környezetüket, a kultúrális érté
kekre is hívja fel a figyelmet, ugyanakkor tegye őket próbára (az 
iskolapad gerincferdítő hatása után) az izmaikat is vegye igénybe.

Igen kemény volt a költségtervezés, hiszen a megyei önkor
mányzat pályázatunkra kért összegnek csak mintegy 20 %-át ad
ta. Viszont ha a szülői hozzájárulást emeljük meg, akkor biztos 
nem lett volna ilyen érdeklődés. Végül is városunk önkormányza
ta pótolta a hiányzó összeget. Tehát elkezdtük!

Az eredetileg tervezett 30 fő helyett 35-en jelentkeztek, 9-12 
éves kor közöttiek. A programban szerepelt lovaglás, kocsikázás, 
kirándulás a veszprémi várba, vitorlázás, hajókirándulás, gyalog
túra az Öreghegyre, Gézaházáról az Ördögárkon át Csesznekre, 
tihanyi kör — gyalogtúra, végül egy igen nehéz próbatétel: gya
log Almádiból a Koloska-völgybe. Megnéztük a Baláca-pusztai 
római villát is. Voltunk strandolni és uszodában. Itt természete
sen rengeteget játszottunk. Amikor az idő nem volt olyan jó, a  kö
zösségi házban videoprogramot láthattak és játszhattak a gyere
kek. A két hét alatt— az életkori különbözőségek miatt— kis kö
zösségek alakultak. Hamar megszokták egymást és a kezdeti pisz
kálódás az idősebbek részéről később segítségadássá változott. 
Ezt leginkább az Ördög-árokban lehetett észrevenni, mert ez a tú
ra bizony még felnőtteknek is komoly próbatétel.

A gyerekek annyira lelkesen számoltak be élményeikről ott
hon, hogy több szülő is részt vett néhány programon és még 
mennyien szerettek volna, ha munkájuk engedi.

Itt köszönöm meg mindenki segítségét: az önkormányzatét, a 
napközi dolgozóiét, a közösségi házét, a Pirát Kft-ét, (a vitorlázá
sért nem kértek fizetséget) Németh Józsefét és Zsoltét (akik sátra
inkat kiszállították, szintén térítésmentesen) Vidi Gáborét (aki 
megfőzte nekünk a bográcsgulyást az utolsó estén), nem utolsó 
sorban Juli néniét, aki vállalta végig, hogy segít a felügyeletben.

Külön megköszönöm Markó „Papi” jelenlétét az utolsó estén, 
aki felelevenitette nekünk régi élményeit, elhozta unokáit is és 
egy éjszakát velünk együtt töltött: sátorban!

Számomra nagy élmény volt. Jövőre újra szervezek tábort. 
Tisztelt Szülők, időben értesítem Önöket. Kölkök, eljöttök?

Gyula bácsi, azaz Felber Gyula

Vigyázat vadkenderveszély!
A fészkesvirágzatúak családjába tartozik az Ambrosia elatior, vagy parlagfű, népi

esen vadkender. Észak-Amerikából behurcolt növény, hazánk kedvező klímaviszo
nyai között virulenciájának és aklimatizációjának köszönhetően rendkívül gyorsan el
terjedt.

A szántóföldi kultúrák egyik leggyakrabban előforduló gyomnövénye. Természetes 
előfordulási helyén kívül az árokpartokon, elhanyagolt kertekben, sőt kerítések tövé
ben is sarjadzik százszámra.

Közismert allergén, sajnos gyermekeink allergiás jellegű megbetegedéseinek egyik 
kiváltója lehet.

Magról kelő, egyéves, kétszikű gyom. Tavasszal csírázik, nyárutón magot érlel. Vi
rágporát (pollenjét) július második felétől milliószámra szórja szét. Életmódjából adó
dóan rendkívül könnyen irtható kapával, kaszával, fűnyíróval. Ápolt kertekben, gondo
zott gyepen, rendszeresen kaszált területeken - káros hatását kifejteni nem képes.

Egészségünk érdekében ne tűrjük.

SzÉ.

Népművészeti 
kiállítás

Szabó Éva munkája Fotó: Áfrány G.

Júniusban a Balatonalmádi Közösségi Ház kiállító termében 
megnyílt a Szabó Éva marosvásárhelyi népművész Kalotasze
gi Nagyírásos kézimunkáiból összeállított kiállítás. Az erdélyi 
magyar népművészetben a kézimunkák világa is rendkívül 
gazdag és változatos. Közülük is egyik legkiemelkedőbb stílus 
a kalotaszegi nagyírásos, amely nevében is hordozza - akár
csak a székely rovásírás - a tartalom, a mondanivaló, az üzenet 
archaikus jelrendszerét, ahol a tulipán a fiatal lány, a medvetalp 
a várandós asszony, a piros, fekete, kék, fehér színek pedig az 
öröm, a bánat és a szeretet szimbólumai.

Szabó Éva, - aki egyben magyar néptánctanárnő is - hosszú 
évtizedek alatt gyűjtötte össze ezeket a motívumokat, a gyűjtő
utakon - gyakran együtt a kolozsvári Kallós Zoltánnal, a nép
rajz és népélet iránt oly érdeklődő Csoóri Sándor költővel és a 
néhai nagy néptánctudós Martin Györggyel.

Erdély szerte immáron sok templom - többek között a maros
vásárhelyi Vártemplom, de most már a Balatonalmádi refor
mátus templom úrasztalát díszítik Szabó Éva kézimunkái, 
amiket az alapmotívumok szakszerű megőrzésével maga raj
zol, maga nyomtat és maga is varr ki, hihetetlen szorgalommal.

A kalotaszegi nagyírásos kézimunkák csupán egy stílusa az 
erdélyi magyar lélekformáinak. Szabó Éva természetesen más 
kézimunka stílussal is foglalkozik, a felsőmarosmenti kereszt
szemesektől egészen az úrihimzésekig. Mert olyan gazdag és 
változatos az erdélyi magyar kézimunka világ, akárcsak a szél
járta havasok vadvirágai.

Öröm és bánat „faltól-falig” hulló könnyeit,,,fától-fáig” tar
tó reményeit varrták ezekbe a kézimunkákba az erdélyi magyar 
asszonyok.

Koszorú ez, az egyetemes magyar népi lélek alkotó, teremtő 
és megtartó forma ízlésvilágának egyik csodálatos koszorúja, 
amit látnunk kell, mert csak így vagyunk láthatóak és ismer
nünk kell, mert csak így lehetünk újra egy pokolian sötét há
romnegyed évszázad után legalább önmagunk ismerősei.

A népművész munkáiból jelenleg Budapesten a Nemzeti 
Galériában látható összeállítás. Július közepéig a hímzőasz
szony két társával a Balatonalmádi Kézműves Házban dolgo
zik és várja az érdeklődőket.



Jelentkezhet a Balaton Akadémiára!
A Balaton Akadémia - amelynek célja: humán műveltséggel is ren

delkező, nyelvet tudó, a Balaton térségéhez is kötődő, vállalkozási is
meretekkel rendelkező szakemberek képzése - ősztől megkezdi az 
oktatást. Az oktatás fő területei: modern nyelv (angol, német), vállal
kozási ismeretek (jogi, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási, informa
tikai, számítástechnikai, irodai ügyintézői alapfogalmak), társada
lomtudományi tárgyak (irodalom- és művelődéstörténet, filozófia, 
politológia, természet- és gazdaságföldrajz, környezetvédelem).

A Balaton Akadémia oktatási programjának alapelveit az Akadé
mia Tanácsa határozza meg. A Tanács elnöke: Németh Magda, alel
nöke: Hunkár Dénes, titkára: Kerényi László. Nyolc országból felkért 
75 tagja között ott vannak -  a helyi közélet ismert személyiségei mel
lett -Borsos Miklósné, Benda Kálmán, Csoóri Sándor, Habsburg Ot
tó, Lőricze Lajos, Mádl Ferenc, Nemeskürty István, Pozsgay Imre, 
Pungor Ernő, Széles Gábor, Tőkés László.

Az első év után az alapfokú vállalkozási ismeretek és nyelvtudás 
birtokában a Balaton Akadémia hallgatói folytathatják tanulmányai
kat, s három év tanulás (sikeres vizsgák és szakdolgozat) után főisko
lai szintű végzettséget szerezhetnek. Az iskola főállású és részfoglal
kozású tanárai, vendégprofesszorai hazai, illetve nemzetközi oktatási 
gyakorlattal rendelkeznek.

Jelentkezhetnek azok az idén, vagy korábban érettségizett fiatalok, 
akik vállalni tudják az évi 75.000 Ft. tandíjat. A jelentkezéshez ható

sági erkölcsi bizonyítvány, illetve az idén végzőktől érettségi bizo
nyítvány másolatot kérünk. A középiskolai tanulmányi eredményt a 
felvételnél figyelembe vesszük. A jelentkezéshez kézzel írt önéletraj
zot és a Balaton Akadémia (OTP 489-9024(872-000918 számú) 
számlájára befizetett 5.000 Ft regisztrációs díj igazolását. (Akiket 
nem veszünk fel, azoknak visszaküldjük ezt a díjat.)

Az oktatás szeptember 6. és május 31. között 31 hét, folyamatos 
vizsgaidőszakkal. A tanév szünetei: ’93. november (1 hét), ’93 Kará
csony - Szilveszter (3 hét) és ’94. április (1 hét).

A diákok egyrésze a központi épületben kap elhelyezést három 
ágyas szobákban, az internátus (szállás és háromszori étkezés) 8.000 
Ft/hó. A többiek részére másutt biztosítunk szállást, az extemátus té
rítési díja (ebéd,vacsora) 5.000 Ft/hó. Tanulmányi és szociális ösz
töndíjat nem biztosítunk, de különböző alapítványok, hazai és külföl
di szervezetek a legjobb diákok számára komoly pénzügyi támoga
tást helyeztek kilátásba. Az intézmény fenntartója a Balaton Akadé
mia Alapítvány.

Felvételre jelentkezni lehet Szijártó István egyetemi docens, igaz
gatónál. Cím: Balaton Akadémia 8220 Balatonalmádi Veszprémi út 
83. Érdeklődni lehet a 88/338-254 telefonon, de csak írásos kérelmet 
regisztrálunk. A szállás és étkezés iránti igényt is sziveskedjen a je 
lentkezésnél meghatározni.

Ismét élet 
a kézművesházban!

Idén nyáron is birtokukba vették a népművészetet kedvelők a 
Kézművesházat, melyet még tavaly tavasszal adott át az Önkor
mányzat, otthont nyújtva ezzel számos művészeti csoport prog
ramjának.

Az elmúlt hónapban Varga Tibor gimnáziumi tanár vezetésé
vel jóhangulatú festőkör tartotta itt foglalkozását, majd az erdélyi 
Szabó Éva népművész adta át ismereteit kézimunka tudományá
ból. A népművészet mellett kiemelkedett Kakuts Ágnes színmű
vésznő előadóműsora, vagy az „aprók táncát” formáló Pap Szabó 
Györgyi programja.

Júliustól állandó vendégei is lesznek a Kézművesháznak, hisz 
hamarosan érkezik az erdélyi fafaragó, majd díszítőművész cso
port, akik tovább csinosítják az épületet.

Ezt követően Nagy József veszprémi faszobrász és meghívott 
társai veszik birtokukba a házat, hogy elkezdjék a hamarosan át
adásra kerülő helytörténeti múzeum felépítményének famunkáit. 
Mindezt társadalmi munkában végzik, melyet a város nevében el
őre is köszönünk.

Fotó:Durst L.

Üvegipari Üdülő Kft.

ezúton is értesíti 
Balatonalmádi lakosait, 

hogy, szolid árakkal 
rendezvények, esküvők 

és egyéb társadalmi 
rendezvények 

szervezését, rendezését 
vállalja.

Nyári időszakban éttermi, 
szállodai, büfé, 

valamint strandolási 
lehetőséget kínál 

minden kedves érdeklődőnek. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

Címünk: Balatonalmádi 
Budatava út 3.

Telefon: 338-244.
Fax: 338-543.



Pedagógusnap 
nyugdíjasoknak.
Balatonalmádiban június 7- 

én összegyűltek a nyugdijas 
pedagógusok. Terített asztal 
várta őket a napköziotthon ét
termében. Meghatottan hall
gatták a Váci Mihály általános 
iskola alsós és felsős tanuló- 
it, akiket Németh Béláné és Né
ma Frigyes tanárok készítettek 
fel a köszöntésre.

Dr.Kerényi László polgár- 
mester üdvözölte a közel 50 
nyugdíjast, majd kötetlen be
szélgetés, énekszó mellett az 
esti órákban mondtak búcsút az 
iskola igazgatóknak Németh 
Béla, Fábián László fiatal kol
légáknak.

Köszönet a polgármester úr
nak, hogy lehetővé tette a kelle
mes találkozást.

Nyugdíjasok

BALATON 
GOSPEL

Július 10-én a strand előtti 
színpadon 18 órai kezdettel is
mert szinészek, zenészek fellé
pésével kultúrális műsorral 
egybekötött evangelizáció 
lesz.

Mindenkit szerettei vár a Hit 
Gyülekezete.

A Közösségi Ház július havi programja
3-án indul a Sörsátor programja a Fórum üzletközpontnál, 
esténként zenél a Viktória együttes.

4-én 8-21 óráig Népművészeti kirakodóvásár a Városháza téren, 
az Auróra Étterem parkolójában.

9-én 17 óra Vizer Júlia kiállítása a Közösségi Házban.
Megnyitja: Schildmayer Ferenc alpolgármester.

10-én 19 óra A HIT Gyülekezet szabadtéri zenés programja 
a Wesselényi strand főbejáratánál.

18-án 8-21 óráig Népművészeti kirakodóvásár a Városháza téren.

18-án 19.3o Utcabál a strand előtti szabadtéri szinpadon 
a Viktória együttessel.

22-én 9-17 Török ruhavásár a Közösségi Házban.

26-aug. 1. ALMÁDI NAPOK 93.Kultúrális rendezvénysorozat.

26. Zenés ébresztő majorettes felvonulással.
Helyszin: városközpont.
Korniss Péter fotóművész és Veszeli Lajos festőművész 
közös kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Bencsik Gábor a MUOSZ főtitkára.
Helyszin: Polgármesteri Hivatal
27. Játszóház, táncbemutató, komolyzenei koncert,
RH+együttes koncertje
28. SPORTNAP szárazon és vizen, élsportolók 
közreműködésével
29. Játszóház, népi játék, Ladánybene 27. koncert.
30. Country zene, kabaré, Pege Aladár és együttesének koncertje.
31. Hagyományőrző nap.
Benne: népművészeti kirakodóvásár, népzene, néptánc, 
vásári bábjáték,táncház
aug. 1. Horgászverseny, a Családi lap délutánja, utcabál 
júl.30-aug.l Országos női I.o. teniszbajnokság 
és országos korcsoportos teniszbajnokság 
a Közösségi Ház kupájáért.

A részletes programot plakátok, szórólapok jelzik.

„Hadijelentés" 
a könyvtár 
költöztetés 
frontjáról...

Tán túlzónak tűnik a cím, esküszöm 
nem az!

Hogy mit jelent több tízezer könyv, fo
lyóirat, bútorzat stb. költöztetése, azt az 
olvasó fantáziájára bízom.

1987-ben, amikor elvileg fél évre az 
óvoda 2 x 50 m2-es helyiségébe kerül
tünk kényszermegoldásként, mintegy 20 
ezer kötet könyvet az orvosi rendelő pad
lásán kellett elhelyeznünk. A fél évből 
több, mint öt év lett... Most hogy végre a 
volt gyógyszertár helyén jó körülménye
ket teremtett számunkra az önkormány
zat, ez örömet és igen nagy feladatot je
lent. Az öröm a nagyobb.

Több, mint 3 héten át 45-50 fokos hő
ségben a padlástérben dolgoztunk, 
egyenként vettük kézbe, értékeltük (el
avulás, állagromlás stb.) és tisztítottuk a 
könyveket. Jelenleg a helyi anyagot ren
dezzük, válogatjuk, de még ezen a héten 
megkezdjük a konkrét átszállítást. Utána 
még az ottani belső rendet kell megte
remteni. Kemény tempót diktálunk ma
gunknak, hiszen nemcsak a könyvtár hi
ányzik használóinak, hanem nekünk is 
az olvasók, s az, hogy ilyen hosszú idő 
után újra megfelelő körülmények között 
dolgozhassunk. Sajnos július vége előtt 
nem sok esély van a megnyitásra, de 
megéri a türelem, mert a könyvtár gyö
nyörű és JÓ lesz!

Tiszta, szép, áttekinthető állomány, új 
olvasótermi berendezés és egy minden
tudó xerox-gép (kicsinyit, nagyít, színes 
másolatot is készít), amit a Soros Alapít
vány pályázatán nyertünk.

További szíves türelmüket előre is kö
szönjük!

Hollóné Behring Anikó
és a könyvtár munkatársai

RÉGI ZENE hangversenyek 
a  Vörösberényi 

Erődtemplomban
(Balatonalmádi,Veszprémi út 107.)

Július 16.20 óra.
Európa Reneszánsz és barokk zene
Ingrid Schwarz (Graz) - furulya
Káplán György (Stuttgart) - ének, Horvát Anikó - virginál

Július 23.20 óra
Szórakoztató fúvószene Mozart korából 
Balogh József, Vadász Antal - klarinét 
Fehér Tibor-fagott
Közreműködik: Horváth Anikó - csembaló

Július 30.20 óra
A Barokktól a romantikáig
Vígh Andrea - hárfa, Jakobi László - gordonka

Augusztus 6.20 óra 
Grandi Duetti
Ella István, Sebestyén János - orgona

Augusztus 13.20 óra 
Solens Kamaraegyüttes
(A Magyar Állami Operaház hangszeres szólistái)

Augusztus 20.20 óra 
Concerto Delle Donne 
Csavlek Etelka-ének 
Gáspár Kornélia - fuvola, pikoló 
Gál Márta-csembaló

RÉGI ZENE
Konzerte in der 

Festungskirche V örösberény
(Balatonalmádi, Veszprémi str.107.)

16. Juli 20 Uhr
Europäische Renaissance und Barockmusik
Ingrid Schwarz (Graz) - Blockflöte
Georg Kaplan (Stuttgart) - Gesang Anikó Horváth - Virginál

23.Juli 20 Uhr
Unterhaltungsbläsmusik aus der zeit Mozart 
József Balogh, Antal Vadász - Klarinette 
Tibor Fehér-Fagott 
Mitwirkende: Anikó Horvát - Cembaló

30. Juli Uhr
Musik Vom Barock Bis zur Romantik 
Andrea Vígh -Harfe, László Jakobi - Cello

6. August 20 Uhr 
Grandi Duetti
István Ella, János Sebestyén - Orgel

13. August 20 Uhr
Solens Kammerorchester
(Instrumentalsolisten der Ungarischen Staatsoper)

20. August 20 Uhr 
Concerto Delle Donne 
Etelka Csavlek - Gesang 
Csilla Somogyvári - Flöte, Pi kkolo 
Márta Gál-Cembaló.

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: 06/88/338-444

Tipográfia 
és nyomdai előkészítés: 

Dobszay Csaba 
Nyomta: Tradeorg Kft. 

Balatonfűzfő

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


