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

SZENT ISTVÁN 
ÜZENETE

Augusztus 20. Szent István napja, 
az államalapítás évfordulója. Az új kenyér 
ünnepe. Körmenet, légiparádé, tűzijáték. 
Ünnepelünk. Mit üzen az évezred távolából 
István a ma emberének?
Ki volt ó? A fejedelem, a király, 
az államalapítás nagy művének befejezője, 
akit halála után - fiával, Imrével együtt
- szentté avattak. Megtanultuk 

a történelemkönyvekből, hogy 
ő volt az egyház által 
támogatott új feudális 
rend védője. Hogy 
ennek érdekében  
erőszakkal is 
terjesztette 

a kereszténységet.
Ma ezt úgy 
mondanánk:
Európa felé 
haladt. Ki volt ő?
A férj, az apa, 
az ember. Erről nem  
szólnak könyvek, mégis
- ha figyelmesen 
olvassuk sorait - eljuthat 
hozzánk máig megszívlelendő 

üzenete: ,,Mert ha a királyt 
istentelenség és kegyetlenség

szennyezi, hiába tart igényt 
a király névre, zsarnoknak kell nevezni. 

Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem 
édessége, sarjain jövő reménysége, kérlek, 

megparancsolom, hogy mindenütt 
és mindenekben a szeretetre támaszkodva 

ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, 
vagy a főemberekhez, avagy 

a gazdagokhoz, a szomszédhoz 

és az itt lakóhoz légy kedves, 
hanem még 

a külföldiekhez is, sőt 
mindenkihez, aki 

hozzád járul. Mert 
a szeretet 

gyakorlása vezet 
a legfőbb 

boldogsághoz."

(Szent István 
király intelmei 

Imre herceghez -
részlet.

Kurcz Ágnes 
fordítása)

Szatmári Gabriella



Az örökmécses 1928-ban

A kultúrnap 
meghirdetése

BALATONI KULTÚRNAP
RENDEZŐBIZOTTSÁGA

BUDAPEST, VII., RÁKÓCZI-ÚT 10, I. EM. 

TELEFON: József 4 2 0 - 2 6

1928 augusztus 5.

BALATONI KULTÚRNAP
Rendezi:

A Királyi Magyar Yacht Club és a Balatoni Yacht Club.

C É L J A :

Társadalmi úton elősegíteni a m. kir. Kormánynak 
azt a törekvését, hogy a Balatont és vidékét minél job
ban népszerűsítsük, gyógyhelyeire, természeti szép
ségeire az ország és a külföld figyelmét felhívjuk és 
hogy a sportszerűségre alkalmas voltát minél jobban 
beigazoljuk.

Az ünnepség tiszta jövedelme a Magyar Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézete, a Zsófia Gyermekszanatórium, 
a Fővárosi Árvák Üdülőtelepei és egyéb árva-intéz
mények, valamint a balatoni sport közérdekű sportcéljai 
között kerül szétosztásra.

ÉVFORDULÓ

Éppen 65 éve, hogy 1928. 
augusztus 5-én megrendezésre 
került a Balatoni Kultúrnap. Az 
egész Balaton környékére, 
összesen 36 településre kiterje
dő, nagyszabású ünnepség 
szervezése már az év tavaszán 
elkezdődött. Létrehozták a Ba
latoni Kultúrnap rendezőbi
zottságát, amely a budapesti 
városházából szervezte a nagy 
eseményt. Almádi érdekelt volt 
először mint a rendező Balato
ni Yacht Club tagja, másodszor 
pedig azért, mert a jövedelem 
egy részét a Zsófia gyermek
szanatórium kapta.

A rendezőség ez alkalomra 
Balatoni Almanach címmel 
közel 180 oldalas kiadványt je
lentetett meg a résztvevők 
összes adatával, teljes prog
rammal, és számos, a Balaton
nal foglalkozó cikkel. Az Al
mádiról szóló több mint hét ol
dalas ismertetést Baross Gábor 
írta.

A fővédnökök között foglalt 
helyet dr. Óvári Ferenc felső
házi tag és Rákosi Jenő felső
házi tag, a Zsófia gyermeksza
natórium kormányzó elnöke. 
Utóbbi a főbizottságnak is tag
ja volt, Baross Gáborral, a Ba
latonalmádi Fürdő és Építő Rt. 
elnökével együtt. Országos 
rendezőbizottság tagjai voltak 
Almádiból: Baross Gábor, dr. 
Óvári Ferenc, Reich Sándor,



Gyöngyössy Imre és Csonka 
Ferenc. Vörösberényből: 
Gyöngyössy Imre, Bódás Já
nos, Borbély Károly, Csonka 
Ferenc és Báthory József. Ér
dekes, hogy két személy mind
két településen tag volt. A köz
ségi (helyi) bizottság tagjai, Al
mádi: Belusi Baross Gábor el
nök, helyettes elnök Reich 
Sándor, összekötő: Primusz 
Béla, Kertész Boldizsár, Nézer 
Lajos, Albrecht Ármin, dr. 
Drong Mihály, vitéz Borjádi 
Géza, Vass Dezső, Lovass 
László, Stetka Péter, Hudecz 
Hugó és Kiss János.

Vörösberény: elnök Gyön
gyössy Imre plébános, össze
kötő: Báthory József jegyző, 
Bíró Dániel, Kun László, Vass 
József, Sörös Mihály, Vörös 
Lajos, K. Herceg Lajos, Geiszt 
Antal, Hetesi Gyula, Bíró La
jos, Barcza Károly, ifj. Vörös 
Lajos, Zántó Imre és felső Her
ceg Gyula.

Mi lesz Balatonalmádin? 
címmel percekre beosztott, 
egész napos programot közöl 
az almanach. E rövid cikk kere
tében nem lehetséges ezt is
mertetni, így csak néhány ese
mény t ízelítőül:

9 óra 45 perckor: a 6. honvéd 
gyalogezred zenekarának kör
sétája a Pannónia-otthon udva
ráról kiindulva a sétányon, Ba
ross úton, Óvári úton keresztül 
a fövenyfürdőre, ahol 11 és 12 
óra között hangversenyt adott a 
katonazenekar.

Délután 4 órakor: népünne
pély kezdete a nagy parkban. 
Zenekarok felváltva játszanak, 
a sátrakban árusított tárgyak 
tiszta bevétele a balatonalmádi 
hősi halottak emlékművére for
díttatik.

Este 6 óra 45 perckor: a 222 
km-es Balaton körüli stafétafu
tó beérkezése lovasbandérium 
és levente díszosztagok kísére
tében. Ekkor került sor az 
irredenta emlékmű -  ma

Batthyány örökmécses -  lelep
lezésére.

Este 9 óra 15 perctől: a fö
venyfürdő területén nagy tűzi
játék és kabaréelőadás a buda
pesti Városi Színház művésze
inek közreműködésével. A 
program részletesen ismerteti a 
tűzijáték minden egyes elemét.

Éjjel 11 óra 41 perckor és 12 
óra 09 perckor indultak vissza 
Budapestre a reggel Almádiba 
érkezett külön vonatok.

Vörösberényi program: dél
előtt istentisztelet után a hősi 
emlékmű ünnepélyes megko
szorúzása, szónok Gyöngyössy 
Imre plébános. Délután 4 és 1/2 
5 között: stafétafutók beérke
zése. A stafétát innen 10-12 lo
vas vágtában kíséri le Almádi
ba. Délután községi búcsú. Es
te 9 órakor: hat őrtűz, Malom
völgy-tetőn, Sátorhegyen, Új
hegyen és Alsócseberén.

Csodálatos látvány lehetett 
az este 9 órakor meggyújtott 
őrtüzek sokasága a Balaton kö
rül. A számuk 200-300 lehe
tett, mert például Nemestörde
micen és Balatonrendesen 15- 
15 volt, és mint tudjuk, 36 tele
pülésen voltak ünnepségek.

Végül a vitorlás hajók dísz
felvonulásáról néhány szót. A 
nevezési lajstrom szerint 95 ha
jó nevezett a Királyi Magyar 
Yacht Club, a Balatoni Yacht 
Club és az ezeken kívüli hajók 
közül. Almádi kapcsolatuk a 
következőknek volt:
7. BYC almádi osztálya 
Gácsér nevű hajó 
14. Csöndes István 
Szirén nevű hajó 
28. Gordon Róbert 
Tramontana nevű hajó 
38. Keczán László 
Fruska nevű hajó 
63. dr. Moldoványi Jenő 
Nemere nevű hajó 
92. ifj. Véghely Dezső 
Püre nevű hajó

Schildmayer Ferenc

A legfőbb védnök köszöntő szavai

Eb oltás
Értesítem, hogy az ebek veszettség elleni kötelező oltását Balatonalmádi város 
közigazgatási területén az alant felsorolt helyeken és időpontokban végzi az ál
latorvos.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa vagy az általa megbízott sze
mély köteles beoltatni.
Balatonalmádi: polgármesteri hivatal udvara 
1993. szeptember 6-án 7-től 13 óráig 
Vörösberény: posta előtt 
1993. szeptember 8-án 12-től 18 óráig.
Káptalanfüred: vasútállomás mellett 
1993. szeptember 9-én 13-tól 15.30 óráig.
PÓTOLTÁS
Balatonalmádi: polgármesteri hivatal udvara 
1993. szeptember 14-én 12-től 17 óráig.
Vörösberény: posta élőt
1993. szeptember 15-én 13-tól 16 óráig.
Az ebek oltása díjköteles (az oltóanyag mindenkori ára, oltási díj + áfa)
Az egyes oltási helyeken az ebek különböző élősködői elleni kezelést is külön 
kérésre térítés ellenében elvégzi az állatorvos.
Azon tulajdonos, aki 1993. év során előzetesen veszettség ellen oltatott, a pol
gármesteri hivatalban a 13. számú szobában vagy az oltások helyszínén az ol
tási könyvet(ket) szíveskedjen bemutatni.

Mezőgazdasági csoport

Lakossági köszönetnyilvánítás
Az idei szezon elején a Magyar Tudományos Akadémia balatonalmádi üdülőjében 

pihent két kisgyermekével leánykori barátnőm. Egyik reggel kisírt szemmel, kétségbe
esve keresett fel, mert az éjszaka ellopták kisfia gyönyörű kerékpárját, amihez a csa
lád komoly áldozat árán jutott. Jómagam csak sajnálkozni tudtam a szomorú esemé
nyen, nem így a rend őrei. Forró drót nyomán, csodák csodájára megkerült az értékes 
jószág, három nap alatt.

Köszönet érte a balatonalmádi rendőrőrs és a Veszprém megyei főkapitányság 
szolgálatkész és ügybuzgó dolgozóinak!

A boldog család és a magam nevében:
Dr. Péterfia Katalin

Új Almádi Újság Szerkesztősége
Tisztelt Szerkesztőség

A Repülni pedig muszáj (VII. 30.) c. cikkre, úgy érzem, vála
szolni kell, mert a cikkíró Kővári őrnagy úr azt hihetné, hogy az 
indoklása Balatonalmádi lakói és üdülői egész seregét megnyug
tatta, esetleg a polgárok ezreit fülbedugásra és némaságra tudta 
kényszeríteni. Ma már nem lehet eredményes az ilyen kioktató 
jellegű cikkecske, amely a tényeket elhallgatva általánosságokat 
puffogtat!

Hát nem!
Az említett repülési szabályzatot ne emlegesse a polgári lakos

ság előtt addig, míg magasabb törvényerejű rendelet hatályos a je
len időszakban, avagy a cikkíró szűk látókörű, mint ahogy ez kitu
dódik abból a tényből, is hogy leírja „Környezetvédelmi szem
pontjainkat figyelembe véve repüléseinket 300 m fölött engedé
lyezem.”

Balatonalmádi újságolvasó polgára ezt olvasva azonnal felkap
ja a fejét: ki az a Kővári őrnagy, ki ez a cikkíró? Miért nem az írja 
a cikket és az indokot, aki a 300 m alatti repüléseket engedélyezi, 
vagyis a felelős ember?

Korábban 1-2 gép jelent meg 2-3 percenként felettünk, most, 
hogy a turista üdülőszezon beindult, nem ritka, hogy felettünk kö
telékben repülnek. Egyik alkalommal 20, másik esetben 22 gépet 
számoltam meg. Mi ez? Riasztgatás, netán erőfitogtatás? Kora 
reggeltől 23 óráig ember-állat elborzad a félelmet keltő helikop
termotorok zajától.

Városunk polgármesteri hivatala és képviselő-testülete sem áll 
tekintélye magaslatán, évek óta semmit sem tesz annak érdeké
ben, hogy a 2 hétre idejött turista 1 nap után ne meneküljön csen
desebb vidékre. A város vezetői csak egyet tesznek, mondogatják, 
kevés a  kurtaxa.

Kapjanak már végre a fejükhöz az illetékesek és érvényesítsék 
a hatályos jogszabályok előírásait. Legalább a békét, nyugalmat 
és csendet biztosítsák részünkre, amihez forint sem szükséges.

Sika Lajosné



Néhány sor 
a 34. hónapról 
a városházán

1993 július
Többen kérték, hogy reagál

jak Győrffy Árpád Napló-beli 
tudósítására, valamint a Ma
gyar Fórumban megjelent, sze
mélyemet is elmarasztaló cikk
re.

Július 8-i ülésünkről 
Győrffy Árpád a következő 
hangzatos felcímekkel írt: „Ki
sebbségben maradt a polgár- 
mester”, „Egy korszak vége 
Almádiban”, „A végelszámo
lások éjszakája”. A szerző 
mostanában nem a mi vidé
künkről tudósít, így a folyama
tok ismerete nélkül fogalmazta 
meg szentenciáit. Tény, hogy 
többször a kisebbséggel értet
tem egyet július 8-án. Ez nem 
először, és valószínűleg nem 
utoljára fordult elő. Egyetlen 
szavazatom van, mint bárme
lyik képviselőnek, amivel kife
jezhetem a véleményemet, de 
köteles vagyok elfogadni, és el 
is fogadom a többségét. A kor
szakok kijelölésével tehát csín
ján kell bánni. Szükségeltetik 
hozzá egy kis rálátás és némi 
autoritás. Győrffy úr fiatal em
ber, még megszerezheti. Kü
lönben a téma -  városunk va
gyonának kezelése -  rendkívül 
bonyolult a folyton változó jogi 
környezetben. Nem véletlen, 
hogy a „végelszámolások éj
szakája” után 2 nappal, 6 kép
viselő beadványban kérte a 
kommunális kft.-nek július 8- 
án átadott minimum 50 millió 
Ft-os városi vagyon visszavo
nását. Az újratárgyaláskor sza
vazategyenlőség alakult ki: 6 
képviselő a visszavonás mel
lett, 6 pedig ellene szavazott, 
ezért érvényben maradt a július 
8-i döntés. Csak remélhetjük, 
hogy a július 8-i többségünk 
döntése a kiszámíthatatlan jö
vőben jónak bizonyul.

A Magyar Fórum 89-90-ben 
sokunk kedves lapja volt. Azó
ta szerintem nagy színváltozá
son ment át. Akkor lennék 
nyugtalan, ha dicsérne.

Kerényi László 
polgármester

Balatonalmádi-
Öreghegy,
1993. augusztus 2.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Amint az előző számunkban 
jeleztük, a képviselő-testület 
július 8-án rendkívüli ülést tar
tott. Elsőként tárgyalta és elfo
gadta az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése során feltárt hiá
nyosságok megszüntetésére 
készült intézkedési tervet.

Ezt követően foglalkozott a 
testület a polgármesteri hivatal 
szervezetének megváltoztatá
sát tartalmazó előterjesztéssel, 
melyet azzal hagyott jóvá, 
hogy az új hivatali struktúra ki
alakítását a jövő évi költségve
tési terv tárgyalásával egy idő
ben kell megkezdeni és 1994. 
december 31 -ig befejezni.

Rendeletet alkotott a képvi
selő-testület az önkormány
zati vagyonról és a vagyon
gazdálkodás szabályairól. A 
rendelet szövegét az újságban 
külön mellékletként tesszük 
közzé.

Ezt követően a képviselő- 
testület folytatta gazdasági tár
saságai helyzetének értékelé
sét. Hosszas vita után az önkor
mányzat mint a BAL-BAU 
Kft., a Budatava Szállítási Kft. 
és az Almádi Holding Kft. tu
lajdonosa ezen gazdasági társa
ságok jogutód nélküli, végel
számolással történő megszün
tetését határozta el 1993. július 
31. időponttal.

Ugyancsak tulajdonosi jog
körében a volt KSZÜ telephe
lyét -  a megmaradt egyetlen 
gazdasági társaságba -  az Al
mádi Kommunális Kft.-be ap
portálta.

A kft. szakmai felügyeletét -  
az újonnan választott felügye
lőbizottság mellett -  a jövőben 
a polgármesteri hivatal látja el. 
Az új felügyelőbizottság tagjai: 
Békési Ferenc, Thurzó Gábor 
és Nikoletti Miklós balatonal
mádi lakosok.

Az aktualitások között első
ként a költségvetési tervét mó
dosította a képviselő-testület.

Döntött továbbá -  ingatlan- 
forgalmi becslés után -  a Szent 
I. herceg utca 9/B és a 9/C szám 
alatti önkormányzati lakások 
elidegenítéséről. A vételárat a 
már említett becslés alapján 8 
380 000, illetve 7 944 950 Ft- 
ban állapította meg.

Bugovics Imrének, az öreg

hegyi bolt bérlőjének kérelme 
alapján -  figyelemmel a körül
ményeiben önhibáján kívül be
állt rendkívül kedvezőtlen 
helyzetére -  mentesítést adott 
az ez évi bérleti díj megfizetése 
alól.

Megbízást adott a polgár- 
mesteri hivatal jegyzőjének, 
hogy a vitorlás-horgász kikötő 
ideiglenes partvédő mű mögöt
ti terület tulajdonjogát az ön- 
kormányzat számára lehetőleg 
térítésmentesen szerezze meg 
és ennek érdekében folytasson 
tárgyalásokat a vízügyi igazga
tósággal.

A strandokkal kapcsolatos 
aktualitások keretében ugyan
csak felhatalmazta a jegyzőt, 
hogy kezdeményezzen tárgya
lásokat a Fogas étterem tulaj
donosával az ingatlan határá
nak rendezése céljából. Ugyan
így a megyei önkormányzattal 
a budatavai Neptun strand eset
leges jövőbeni közös üzemelte
tését illetően.

Hozzájárult a képviselő-tes
tület a Martinovics, a Hunyadi 
úti gázvezeték építésének fo
lyamatos végzéséhez annak ér
dekében, hogy az üzembehe
lyezés a fűtési szezon kezdeté
re megtörténhessen.

Az ülés befejezéseként a 
képviselő-testület dr. Miklós 
Lászlót a polgármesteri hivatal 
jegyzőjévé kinevezte.

Az önkormányzat munka
terv szerinti -  július 29-i -  ülése 
ugyancsak bővelkedett a meg
tárgyalásra váró témákban. El
ső napirendi pontként a Szerve
zeti és Működési Szabályzat 
mellékleteként a képviselő-tes
tület feladat- és hatáskörét, va
lamint általai a bizottságaira és 
a polgármesterre átruházott ha
táskörök telepítését tárgyalta és 
hagyta jóvá a testület.

Nem váltott ki különösebb 
vitát az önkormányzat 1993. I. 
félévi költségvetésének végre
hajtásáról szóló beszámoló, 
melynek teljesítése összessé
gében időarányos.

Az aktualitásokon belül több 
képviselő együttes indítványá
ra ismételten foglalkozott a tes
tület a kommunális kft. appor
tálási ügyével, de végül is a ko
rábbi döntés maradt hatályban.

A Vörösberényi Iskoláért 
Alapítvány kuratóriuma és a 
polgármester javaslata alapján 
egyhangú döntés született ar
ról, hogy a vörösberényi mag
tár és a hozzá tartozó földterü
let önkormányzati tulajdonba 
történő megszerzése érdeké
ben további tárgyalásokat kell 
folytatni a Dózsa tsz vezetésé
vel.

Az egészségügyi ágazat gaz
dasági szervezetének változta
tását egyelőre nem tartotta ak
tuálisnak a testület, erre a jövő 
évben térnek vissza.

Döntött a képviselő-testület 
a Petőfi u. 6. számú lakóház fel
újítási munkáinak elvégzésé
ről. A lakóház-felújítási terv 
többi részét átdolgozásra az 
előterjesztőnek visszaadta.

Az egyedi ügyek között fog
lalkozott üzlethelyiség bérleti 
díjával, ápolási díj megállapí
tásával.

Ezt követően Schildmayer 
Ferenc alpolgármester környe
zetünk további szennyezettsé
gének megakadályozására irá
nyuló javaslatát fogadta el a 
testület és azt további kidolgo
zásra a településfejlesztési bi
zottság hatáskörébe utalta.

Nagy tetszéssel fogadta a 
testület Majbó Gábor alpolgár
mester kezdeményezését a vá
ros közterületén elhelyezésre 
kerülő vöröskő szobor felállítá
sára.

Az idegenforgalmi adó -  
kurtaxa -  jövő évi mértékének 
megállapításánál a jelenlegi 50 
Ft-ról 60 Ft-ra történő módosí
tási javaslat nem kapta meg a 
szükséges szavazatot.

Fedezetet biztosított a kép
viselő-testület a Bajcsy-Zs. úti 
óvoda felújítására, további 
egyeztetésre utalta a városgaz
dának a Váci M. általános isko
la fűtésének kivitelezésére vo
natkozó előterjesztést.

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

Balatonalmádi,
1993. augusztus 4.

Sz.S.



BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
14/1993 (VII. 8.) számú rendelete

az önkormányzati vagyonról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a helyi önkományza
tokról szóló 1990. évi IXV. törvény 16. § 
/1/ bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján a 9. fejezetben foglaltak végre
hajtására vonatkozóan és a Balatonal
mádi Város Önkormányzatának vagyo
náról, a vagyonkezelés és -gazdálkodás 
szabályairól a következő rendeletet al
kotja:

I. fejezet 

A rendelet hatálya
1. § /1/A rendelet hatálya a Balatonal

mádi Város Önkormányzat Képviselő- 
testületére és annak szerveire, polgár- 
mesteri hivatalára, intézményeire és 
gazdálkodószerveire terjed ki.

/2/  A rendelet hatálya alá tartoznak a 
Balatonalmádi Város Önkormányzatá
nak tulajdonában lévő ingatlanok, ingó 
vagyontárgyak, közművek, vagyonérté
kű jogok, értékpapírok, üzletrészek és 
pénzvagyon.

II. fejezet 

Az önkormányzati 
vagyon

2. § /1/ Az önkormányzati vagyon 
törzsvagyonból és egyéb vagyonból áll.

/2/  A z önkormányzati törzsvagyon kö
rébe tartozó vagyontárgyak forgalom
képtelenek vagy korlátozottan forgalom- 
képesek.

/3/ Minden egyéb vagyon a forgalom- 
képes vagyontárgyak körébe tartozik.

/4/ Az önkormányzati vagyon minősí
téséről (törzsvagyonba vagy egyéb va
gyoni kategóriába történő besorolásról) a 
képviselő-testület dönt.

3. § /1/A forgalomképtelennek minő
sülő törzsvagyon elidegenítési és terhe
lési tilalom alatt áll, alapítványba, vállal
kozásba nem vihető.

/2/ A forgalomképtelen vagyontárgyak 
felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmaz
za.

4. § /1/A korlátozottan forgalomképes 
egyéb vagyontárgyak megszerzéséről, 
elidegenítéséről, használatba adásáról, 
megterheléséről, alapítványba és gazda
sági társaságba viteléről a képviselő-tes
tület dönt.

/2 / A műemlékileg védett, műemlék 
jellegű és városképi szempontból védett 
ingatlanokkal, illetve a természetvédelmi 
területekkel való rendelkezés előtt az ille
tékes minisztérium hozzájárulását be kell 
szerezni.

/3/ A korlátozottan forgalomképes va
gyontárgyak körét a 2. sz. melléklet tar
talmazza.

/4/ A forgalomképes (teljes körűen) 
vagyontárgyak a 3. sz. mellékletben ke
rültek felsorolásra.

/5/A képviselő-testület az önkormány
zati vagyon bővülését, vagyonszerzést 
követő ülésén dönt a vagyonelem minő
sítéséről, besorolásáról.

III. fejezet 

A tulajdonosi jogok 
gyakorlása

5. § /1/ az önkormányzatot illető tulaj
donosi jogokat e rendeletben szabályo
zott módon a képviselő-testület gyako
rolja.

/2/ A képviselő-testület, az önkor
mányzat a vagyonra vonatkozó tulajdon
jog gyakorlását az SZMSZ-ben foglaltak 
alapján átruházhatja.

IV. fejezet 

A vagyon hasznosítása
6. § /1/ Az önkormányzati vagyon 

hasznosításának célja az önkormányzat 
törvényben, rendeletben meghatározott 
(kötelező) és az önként vállalt feladatai
nak hatékony, eredményes ellátása és 
magasabb szintű közszolgáltatás bizto
sítása.

/2/  az önkormányzati vagyon tárgyai
nak hasznosítási formái: 

tulajdonba adás-vétel, 
bérbeadás, 
használatba adás,
apportálás (gazdasági társaságba, 

vállalkozásba + társulás, alapítványba vi
tel, az Államháztartási Törvénnyel össz
hangban) 

koncesszió,
közérdekűkötelezettségvállalás.
/3/ A vagyonhasznosítás az önkor

mányzat feladatainak ellátását nem ve
szélyeztetheti.

7. § /1/ A vagyon elidegenítéséről a 
képviselő-testület dönt.

/2/  10 millió forint értéket meghaladó 
vagyontárgyakat elidegeníteni csak pá
lyázattal lehet.

/3/ 100 millió forint érték feletti vagyont 
elidegeníteni, bérbe adni, használati jo
got átadni, hasznosítási jogát átengedni 
csak nyilvános versenytárgyaláson a 
legjobb ajánlattevő pályázó részére le
het.

/4/ Ingyenes vagyonátadásról (érték
től függetlenül) a képviselő-testület dönt.

/5/A lakásállomány hasznosítását, ér
tékesítését a 4/1992. számú önkormány
zati rendelet szabályozza.

/6/ A vagyon elidegenítésére csak for
galmi értékelés alapján kerülhet sor. Az 
értékbecslés elfogadásáról, vételár -  el
adási ár megállapításáról a képviselő- 
testület dönt. Az eladási árat a forgalmi 
értéknél alacsonyabb összegben megál
lapítani nem lehet.

8. § /1/ A vagyon használatával, hasz
nosításával a polgármesteri hivatal, az 
önkormányzat intézményei és gazdálko

dó szervei (a továbbiakban: vagyonke
zelők) bízhatók meg.

/2/ A vagyonkezelők jogosultak a ren
deletben foglaltak szerint a rájuk bízott 
vagyontárgyak birtoklására, használatá
ra, a nélkülözhető vagyontárgyak bérbe
adására, egyéb hasznosítására, ingóva
gyontárgyak elidegenítésére.

/3/ A vagyonkezelők kötelesek a rájuk 
bízott vagyontárgyak fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával kap
csolatos feladatokat ellátni.

/4/ A vagyonkezelő szervek vezetői a 
vagyongazdálkodásról az önkormányzat 
éves költségvetéséről szóló rendeletben 
és mérlegkészítéskor kötelesek számot 
adni.

IS I A vagyon képviselő-testületi dön
tést igénylő hasznosításáról szóló hatá
rozati javaslat előterjesztése és a rende
let mellékleteiben a hatályos számviteli 
előírásoknak megfelelően nyilvántartott 
vagyon adat módosítása jegyzői feladat. 
A jegyző e feladat ellátásakor külső szak
mai szervet is igénybe vehet.

9. § /1/ Az önkormányzat a forgalom- 
képes és a korlátozottan forgalomképes 
vagyonával vállalkozhat.

/2/  Az önkormányzat csak olyan gaz
dasági társaságokban vehet részt, 
amelyben felelőssége nem haladja meg 
a vagyoni hozzájárulás mértékét.

10. § /1/ A jegyző az önkormányzatot 
illető vagyon megszerzése, megállapítá
sa tárgykörben a szükséges tárgyaláso
kat lefolytatja, a belterületi föld értékében 
megállapodik.

/2/  Az önkormányzat képviselő-testü
lete portfolióban lévő értékpapírok hoza
mának optimalizálása és fizetőképessé
gének megőrzése érdekében gazdasági 
szakértőt vehet igénybe.

V. fejezet 

Az intézményi vagyon 
hasznosítása

11. § /1/ Az intézmények annak a va
gyonnak a használati jogát gyakorolják, 
amit az önkormányzat a működéséhez 
biztosít (az alapító okiratban tételesen át
adott, illetve kimutatott vagyoni kör).

/2/  Az intézmények által szerzett va
gyontárgyak az önkormányzat tulajdoná
ba kerülnek, de azokat működésükhöz 
biztosított vagyonként használhatják.

/3/ Az intézmények egymásnak csak 
ingóvagyont adhatnak át. Az 50 000 Ft 
érték feletti vagyon átadáshoz és a to
vábbi bérbeadáshoz a KT pénzügyi, el
lenőrző és gazdasági bizottság engedé
lye szüksége.

/4/ Az intézmények vagyontárgyaikat 
csak a feladatok ellátásának veszélyez
tetése nélkül hasznosíthatják. Az intéz
mények a képviselő-testület előzetes 
hozzájárulását követően csak szabad 
pénzeszközeiket vihetik gazdasági tár
saságba.

VI. fejezet 

A társasági, illetve 
hatálya alá tartozó 

vállalkozások, azokba 
való részvétel szabályai
12. § /1/ Az önálló vállalkozás, vala

mint gazdasági társaságba való belépés 
lehetőségéről, szükségességéről, az ez
zel kapcsolatos megkeresésekről, aján
latokról, az előzetes tárgyalásokról az 
előkészítésért felelős a képviselelő-tes
tület pénzügyi, ellenőrző és gazdasági 
bizottságát köteles tájékoztatni.

/2/  Az önkormányzat érdekeltségébe 
tartozó gazdasági társaság közgyűlé
sén, illetve taggyűlésén való részvételi, 
szavazati joggal rendelkező képviseletet 
ellátó személy meghatalmazása a képvi
selő-testület feladata.

/3/ A képviselő-testület a /2/  bekez
désben foglalt feladat ellátására külső 
szervet, szakértőt is megbízhat.

VII. fejezet 

A tulajdonjog 
gyakorlásával 
összefüggő 

egyes feladatok
13. § /1 / A képviselő-testület a tulaj

donjog gyakorlásával összefüggő egyes 
feladatokat a jegyző és a polgármesteri 
hivatal (vagyonkezelő csoportja) útján 
látja el:

-  központi vagyonnyilvántartás (va
gyonkataszter), vagyonhasznosítási for
mák kimutatása a bevételi forrás megje
lölésével.

/2/  A képviselő-testület által kötött jog
ügyleteket a polgármester és a jegyző ír
ja alá.

VIII. fejezet 

Záró rendelkezés
14. § /1/ Az itt nem szabályozott kér

désekben az általános rendelkezések az 
irányadók.

/2/  Ez a rendelet a kihirdetés napján 
lép életbe.

/3/  E rendelet előírásai a közterület- 
használati engedélyezési eljárásra nem 
vonatkoznak.

/4/ A kihirdetésről a helyben szokásos 
módon (balatonalmádi újság) a jegyző 
gondoskodik.

Balatonalmádi,  
1993. július 8.

(Dr. Kerényi László) 
polgármester 

(Dr. Miklós László) 
mb. jegyző



Folytatódó sikerek!
Országos Delfin seregszemle Budapest, 

BVSC uszoda, július 17., 18.
Rövid pihenő, mindennapos felkészülés követte a hódmezővá

sárhelyi versenyt. Az úszóosztályt Henger Mátyás, Kucserka Tí
mea, Németh Zsanett, Horváth Péter, Horváth Gábor képviselte. 
A szakosztály versenyzőiként Vati Gergő, Kovács Máté, Vas Ve
ronika, Németh Lilla vett részt a versenyen.

50m fiú gyors 85 évjárat IV. Vati Gergő 39,54, V. Henger Má
tyás 39,66, VII. Kovács Máté 40,01, Horváth Péter 44,46, Hor
váth Gábor 48,03 (144 induló közül)

50 m leány mell 85 III. Vas Veronika 49,50, XI. Németh Lilla 
54,20, Németh Zsanett 53,42, Kucserka Tímea 54,91 (102 indu
ló).

50 m fiú hát 85 IX. Vati Gergő 46,49, XIII. Kovács Máté 48,54, 
XXII. Henger Mátyás 50,56, XXVII. Horváth Gábor 51,02, Hor
váth Péter 49,03 (132 induló).

100 m lány hát 85 I. Vas Veronika 1:31,88, XIII. Németh Lilla 
1:45,34, Kucserka Tímea 1:48,52, Németh Zsanett 1:54,83 (91 in
duló).

100 m fiú gyors 85 IV. Vati Gergő 1:29,24, VI. Kovács Máté 
1:30,95, VII. Henger Mátyás 1:32,21, Horváth Péter 1:41,81 (93 
induló).

4x50 fiú gyorsváltó NIKE Fűzfő 2:47,04, (Vati Gergő, Kovács 
Máté, Henger Mátyás, Keresztes Balázs).

Budapesti BVSC július 18-án 9.00
50 m lány gyors 85 III. Vas Veronika 37,85, X. Németh Lilla 

41,96, Kucserka Tímea 44,78, Németh Zsanett 46,47 (111 induló)
50 m fiú mell 85 II. Vati Gergő 49,88, IV. Kovács Máté 50,05, 

XII. Henger Mátyás 52,46, Horváth Péter 53,59, Horváth Gábor 
1:03,02 (118 induló).

50 m lány hát 85 I. Vas Veronika 41,21, VI. Németh Lilla 
47,29, Kucserka Tímea 48,22, Németh Zsanett 54,05 (99 induló).

100 m lány gyors 85 II. Vas Veronika 1:24,62, Németh Lilla 
1:33,11, Kucserka Tímea 1:41,01, Németh Zsanett 1:41,59.

4x50 m vegyesváltó NIKE Fűzfő V.
A versenyen 10 vidéki (Pécs, Szeged, Csongrád, NIKE, Veszp

rém, Kaposvár...) 6 budapesti csapat (Dunaferr, Honvéd, Sparta
cus...) vett részt.

Az úszóosztály valamennyi résztvevője dicséretet érdemel a 
becsületes felkészülésért. Valamennnyien jó időt úsztak, sőt javí
tották eddigi idejüket. Az egyéves intenzív felkészülést számítva 
kiemelkedő az eredményük. Ezért köszönet a szakosztály vezető
jének, Mihályfi Istvánnak.

A jó eredmények bizonyítják Tóth Ferenc kimagasló szakmai 
hozzáértését, akinek számos országos bajnoka, válogatott ver
senyzője volt.

Köszönet az önkormányzatnak, iskolavezetésnek, hogy lehető
vé tették az úszóosztály beindulását, a szülőknek a segítő hozzáál
lásért. Örülünk, hogy 93/94-es tanévben Tóth Ferenc tanáredző az 
1.2.3. osztályban az úszást tanítja a gyerekeknek, így sikerül fel
építeni a folyamatos, egymásra épülő iskolai úszóosztály-rend
szert.

Szeptember II. hetéig 
jó pihenést minden úszónak!

HENGER MÁTYÁS '85 
AZ ORSZÁGOS PRIMEX KUPA 
ÚSZÓ VERSENY DOBOGÓJÁN!
IV. Primex-kupa úszóversenyén és Delfin (82 83) fiő országos 

seregszemle Hódmezővásárhely július 10.
50 m-es strandfürdő 10.00-15.00 óra.
Június 14-től napi, kemény edzéssel TÓTH FERENC tanáre

dző vezetésével készültek a gyerekek a versenyre az úszóosztály
ból válogatott 7 tanulóval.

Henger Mátyás, Somogyi Szandra, Kucserka Tímea, Németh 
Zsanett, Felber Orsolya, Horváth Gábor, Horváth Péter.

A 85 évjáratban 50 m fiú gyorsúszásban Henger Mátyás képvi
selte a csapatot, aki II. helyzett lett 39,45-ös idővel (25 induló kö
zül)

43 csapat nevezett, néhányat említve: Szeged, Eger, Pécs, 
Szentes, Kolozsvár, Dunaferr, Veszprém, UTE, BVSC, BP. 
SPARTACUS NIKE Fűzfő.

A Györgyi Dénes Általános Iskolát képviselte még Vajai And
rás 50 m fiú mell 44,00 -  idő, Szénási Áron 48,24, Novák Ádám. 
100 m gyors: 1:13,50 83 évjáratban I., Vajai András 1:21,99, Szé
nási Áron 1:23,68 (107 induló közül)

4x50 fiú vegyes váltó IV. helyzett NIKE FŰZFŐ (Vajai A., No
vák Á., Vatics J., Székely Zs.)

DElfin 50 m pillangó Novák Ádám 83 III. 38,02, Vajai András 
39,12, Szénási Áron 42,81 (67 induló)

100 m hát Vajai András 83 I. 1:22,69, Novák Ádám 1:27,31, 
Szénási Áron 1.32,91 (60 induló)

4X50 m gyorsváltó VII. NIKE Fűzfő 2:21,17.

Gratulálunk a jó eredményekhez és köszönet az edzőknek az 
alapos felkészítésért, Mihályfi Istvánnak a szervezésért, a szülők
nek: Novák László, dr. Fekete Ilona, Kovács Zsolt, akik vállalták 
a csapat szállítását, felügyeletét.

Országos női I. o. győztes

Teniszhírek
A nyári versenyidény a II. és III. osztályú 

felnőtt országos versennyel kezdődött. (Jú
nius). Ez az esemény Almádi-kupa néven 
íródott be Almádi teniszsportjának esemény
naptárába. Már a tavalyi verseny is elisme
rést váltott ki. Az Almádi-kupa ’93 a körülte
kintő szervező munka eredményeként még 
jobban sikerült. Örvendetes, hogy a II. osz
tályban rangos mezőny gyűlt össze. Rajnai 
Kálmán versenyigazgató, Huszár József 
versenybíró és Dudás Zsolt versenytitkár 
munkája elismerést érdemel. Versenyzőink 
közül legtovább Dudás Zsolt és ifj. Varga 
László jutott, de a helyezések sorsába ők 
sem tudtak beleszólni.

Veszprémben lezajlott a városok közötti 
csapatbajnokság. Célkitűzésünk a tavalyi
hoz hasonló helytállás volt (II. hely). De titkon 
(Fűzfő távolmaradása esetén) az I. hely 
megszerzésében is reménykedtünk. Ennek érdekében Kb. 1 hónappal a verseny előtt 
meghatároztuk a felkészülés módját.

(A legerősebb csapatot kell felkészíteni.) Sajnos 2 játékosunk erőnléti és pszichikai 
felkészítése nem a legjobban sikerült. Így a csapat kudarcot vallott. A vezetőség ele
mezni fogja az OB II-es csapat elvárható teljesítményéhez képest nem méltó ered
mény okait.

Az előző számban már jeleztük, hogy megyei I. osztályú csapatunk csoportjában I. 
lett. Így jogot nyertünk arra, hogy egy veszprémi csapattal megmérkőzzünk a megye
bajnoki címért. Reméljük, hogy a csapat tagjai élnek ezzel a lehetőséggel! Még akkor 
is, ha a csapatot a vezetőség nem kívánja nevezni az OB lll-as csapatbajnokságra. 
Megítélésünk szerint sem anyagilag, sem játékosállományban nem bír el két OB-s 
csapatot a BSE teniszszakosztálya.

És most a fényes csillagokról! Nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy sziszifuszi munka 
eredményeként az Almádi Napok ’93 keretén belül megvalósult a női I. osztályú tenisz- 
verseny. A vezetőség jó ráérzéssel korosztályos fiúversenyt is kapcsolt a nagy ese
mény mellé. 3 napon át kicsik és nagyok vetélkedtek az Almádi Napok ’93 bajnoki cí



mért. Ez a nőknél Csurgó Virágnak (Spartacus), a serdülő korosztályban az almádi Hit
ter Csabának sikerült. Így ők vehették át a közösségi ház által felajánlott kupákat. A ve
zetőség őszinte szívvel megköszöni a pénzdíjas verseny megvalósulását elősegítők
nek az anyagi támogatást. (Mezőker, Auróra Hotels, OTP, Colonia Biztosító). A díjakat 
Perger Ferenc, az Auróra Hotels igazgatója, és Varga László szakosztályvezető adta 
át. A Láng és Kóla cukrászda süteményei osztatlan sikert arattak a hölgyek körében. 

Eredmények:
Női I. oszt.: I. Csurgó Virág (Sp.), II. Somorjai Orsolya, III. Homolya Antónia (UTE), 

Serfőző Eszter (Győr)
Megjegyzés: Almádi színeit szárnybontogatásként Rajnai Judit képviselte. 
Gyermek: I. Léber Péter (Ikarus), II. Wacha Gergely (B.füred), III. Löffler László, Ré

kási Koppány (Vasas)
Újonc: I. Fonó László (Vasas), II. Zoltai András (Siófok), III. Léber Péter (Ikarus), 

Csányi Szabolcs (CSTC)
Serdülő: I. Hitter Csaba (B.almádi), II. Csányi Szabolcs (CSTC), III. Kálmán Kriszti

án (Siófok), Fonó László (Vasas)
Varga László 

Fotó: Durst László

Az ifjúsági teniszbajnokság résztvevői

Ujjé, a Fórumnál lakni nagyszerű ?!
Almádiban, ahol, mint minden Balaton-parti helységben, két 

évszakból áll az év -  szezon és nem szezon -, különösen csodás az 
élet mindkét évszakban a Fórum melletti lakótelepen. Szezon 
előtt az ember már izgatottan várja, milyen újabb kedves megle
petéseket, gyönyöröket tartogat a szezonra a Fórum Rt. a környe
ző lakóknak.

Kezdődnek az örömök az anyák napjával, majd a gyereknap
pal, zenebona, vigalom, bukszanyitogatás. Még szerencse, hogy 
csak egy-két hétvégéig tart. Aztán cirkusz és állatkert, dodzsem és 
körhinta, gumimaci és mindenféle lármás gyönyör (lehetőleg erő
sítőkkel és hangfalakkal), amit emberi elme csak kitalálni képes. 
Majd minden évben, ahány éves a Fórum, annyi napon át ünnepel
ni kell -  zenebona, vigalom: még szerencse, hogy az idén csak 5 
éves volt! (Mi lesz itt, ha 25 éves lesz?!) Végre eljött a hatodik 
nap, csak a 48 decibeles alapzajt kell elviselnünk. Vagy mégsem? 
Nicsak, valami készül! A dodzsem, körhinta, gumimaci, lovarda, 
a  kistemetőnek titulált ízlésjavító szoborpark, az autómentő kosz
lott sátra stb., stb. mellé egy „művészi” küllemű putri készül, kis
városunk lakóinak esztétikai épülésére, és a gyönyörök folytatód
nak! Minden este (most már csak 10-ig, 11-ig, nem hajnali 1-ig), 
kedves lakó, vagy megfulladsz, vagy élvezed a szférák zenéjét a la 
Sörsát, agyvérzésig.

Almádi üdülőhely, így mit számít az az 1600-nyi ember a lakó
telepen, akiknek többsége nem az üdülőkből él, de adójuk a város 
bevételét gyarapítja. Kit érdekelnek a szabadságukat otthonukban 
töltők, akiknek nem jut luxusutazásra, hogy elmenekülhessenek?! 
Vagy talán tehetne valamit az általunk is választott önkormány
zat?!

De már közeleg a hőn áhított nem szezon, amikor délután há
romkor nincs friss kenyér és tej. Csak arra vagyunk kíváncsiak, 
mikor jut eszébe a Fórum Rt.-nek megünnepelni Ádám-Évát, na 
nem zenebonával, de legalább egy nyitva tartással.

Werner Reinhardné

Az Almádi Kommunális Kft. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. 

szám alatti telephelyén
hasznosításra 

meghirdeti 
az alábbi 

helyiségeket:
Irodák 8,66 m2, 

13,20 m2,  9,03 m2 
Konyha, étterem 105,92 m2 

Büfé 7,65 m2

Érdeklődni: 
a 06/88/339-194-es telefonon 

hétfőtől péntekig, 7-14 óra között, 
vagy személyesen 

a fenti címen

KÉZILABDA

A játék folytatódik
A Balatonalmádi Kézilabda Klub, a tavalyi bajnokság bronzér

mese e hónap végén kezdi meg a megyei bajnokságra való felké
szülést.

A szakosztály ifjúsági együttest is kíván indítani, ezért 12 éves 
kortól hív és vár kézizni szerető, megtanulni vágyó fiúkat (általá
nos és középiskolásokat).

Az első edzés ideje, helye: augusztus 24., kedd, 17 órától, a volt 
nevelőotthon pályáján.

Vizer Júlia Káptalanfüreden élő festőművész július 9-én a kö
zösségi házban nyílt tárlatát Schildmayer Ferenc alpolgármester 
nyitotta meg. A sikeres kiállításon míves virágcsendéletek, bala
toni tájképek, a természettől ihletett formakincsek festői megjele
nítése gyönyörködtette a látogatót. A külföldön is gyakran kiállító 
festő műveit július 23-ig tekinthették meg az érdeklődők. Felvéte
lünk a megnyitón készült.

Fotó: Durst L.



Almádi 
Napok ’93

I dén is nagy közönség előtt zajlottak az Almádi 
Napok rendezvénysorozatai. A közösségi ház szerve
zésében országos hírű művészek léptek fel, zenekarok, 
tánccsoportok, színjátszók szórakoztatták a publiku
mot. A Családi Lap -  neves meghívottakkal -  immáron 
harmadízben képviseltette magát Almádiban.

A városközpont eseménysorozatából készült képri
portunk Durst László és Afrány Gábor fotóriporterek 
felvételeiből.

Székely tánc (Sepsiszentgyörgyről)

Füzes Mária grafológus (balról)

Népdalkörösök Ösküről



Horgászverseny a Közösségi ház kupáért

Pantomim-show Nagy Bandó humorista

Ladánybene 27

BELEBŐGŐ
Gazdag választékkal ké

nyeztette a nagyérdeműt az Al
mádi Napok idei rendezvény- 
sorozata. A nagy gazdagság 
azonban néha a bőség zavarát 
is magával hozta. A legszem- 
be(fülbe)tűnőbb az volt, hogy 
az igazán színvonalas koncer
teket jobb volt hátulról vagy ol
dalról hallgatni, mint a  nézőtér
ről, mert az amúgy igen hangu
latos vásári sokadalom árusai 
kevéssé zavartatták magukat 
attól, hogy a színpadon mi tör
ténik. Így aztán a hátsó sátrak 
magnóiból rendszeresen bele
bőgött a kommersz diszkózene 
a Varjú Country vokáljába, Pe
ge Aladár briliáns bőgőszólói
ba. Amitől a zenekedvelők leg
szívesebben elbőgték volna 
magukat.

Mint ahogy a képzőművé
szet értő szerelmesei is majd
nem elsírták magukat annál a 
sátornál, amely kortárs magyar 
képzőművészek zsűrizett mun
káit kínálta. A szörnyű mázol
mányok láttán egy festőmű
vész barátunk hökkenten kér
dezte meg az árust, vajon mifé
le zsűri szűrőjén juthattak át 
ezek a „kortárs művek”. A vá
laszként hosszan előadott jófé
le handlés hadova magja kb. 
annyi volt, hogy kinek mi köze 
hozzá. A hazug tábla délutánra 
eltűnt -  a „majdnem elnyávog
ja magát, olyan élethű” cirmos
portré, az álposztmodern ko
baltkék tájkép és társai azon
ban maradtak. Szerencsére, 
mert eszerint legalább vevő 
sem volt rá.

A legtöbb vevő egyébként -  
főleg esténként -  a számítógé
pes tenyérjósok sátra előtt sora
kozott. Ami semmivel sem volt 
komolyabb attrakció, mint a 
szomszédos festményáruda, de 
felfogható ártalmatlan, jó já
téknak is. Hát még ha a számí
tógépes „jóslatok” tisztességes 
magyarsággal „kerültek volna 
megfogalmazásra”, nem olyas
féle stílusban, mint amilyent 
idézőjeleink között próbáltam 
érzékeltetni...

Saját számítógépes prognó
zisom szerint egyébként az Al
mádi Napok szép jövő elé néz, 
ha az oda nem illő, a szerencsé
re már most sem jellemző zava
ró apróságoknak a szervezők 
szigorúbb kontrollja időben 
elejét veszi.

L.Gy.G.



ZIMMER FREI
(avagy hol mennyi az annyi)

„Főszezonban fél ház a Bala
tonnál” tudósít a Népszabadság 
július 29-i számának egyik belső 
szalagcíme. Drága a Balaton -  
mondják az osztrákok. (Tény, 
hogy Almádiban is lényegesen 
kevesebben vannak, mint ahogy 
eddig megszoktuk, de azért azt 
nem gondolnám, hogy valóban 
az árak miatt.) A HungarHotels 
szállodák árai forintban a tava
lyinak felel meg, s közben a fo
rintot az idén már háromszor le
értékelték -  nyilatkozik az új
ságban az illetékes. Zimmer frei 
táblák úton-útfélen (villanypóz
nák és kocsi tetején).

Információk az idegenforga
lomról, egyvalamit azonban a kí
vülálló, az átlagmagyar nemigen 
olvas sehol:

Mennyibe is kerül egy maszek szabad 
szoba, apartman? Az IBUSZ és a Balaton
tourist almádi illetékesei szerint minden
esetre többe, mint az általuk közvetített 
szálláshelyek.

Idegenforgalmi szakemberektől hallot
tam azt, hogy 15-30 DEM között lehet 
kalkulálni naponta és személyenként. 
(Persze nem a berényi zártkertben.)

Természetes volt, hogy az érintetteket 
is megkérdezzem, de mielőtt tapasztalata
imat közreadnám, elébevágva a „mihez 
képest” kérdésnek, tájékoztatásul először 
a konkurens szféra:

Az IBUSZ-nál egy sima kétágyas szo
ba közös fürdővel, WC-vel 500-700 
Ft/fő, a  Balatontouristnál egy háromágyas 
szoba 1300 Ft körül van.

A Móra Ferenc u. apartmanházban egy 
lakrész (két szoba, kis konyha, fürdő, ko
csibeállás, kert nincs) 2200 Ft/nap. Egy 
önálló, 4-5 személyes nyaraló kerttel 60- 
70 DEM (3000-3500 Ft.)

Egy négyszemélyes faház az Öreghe
gyen 1500-1900 Ft.

A B.tourist legdrágább kínálata egy 
10-12 személyes üdülő napi 5800 Ft-ért.

Az árakban reggeli nincs, a vendégek 
elsősorban az önálló házakat keresik, ha 
van választék, inkább a szebbet, kényel
mesebbet veszik ki, mert számottevően az 
sem drágább.

Az IBUSZ információja szerint a szo

bakiadók az áfa-emelkedés miatt növel
ték valamelyest az áraikat. A B.tourist át
vállalta az áfát.

A díjaknál a tól-ig határ némiképp alku 
tárgya. Július 31-én a fenti irodáknak 
egyébként nem volt üres férőhelyük.

Az Aurórában egy kétágyas szoba fél
panzióval, uszoda-, strandhasználattal 
110 DEM/éj szaka.

Egy bécsi kétágyas, zuhanyfülkés szo
ba „egyszerű régi szállodában” reggelivel 
személyenként 280 ATS/éjszaka.

Egy Salzburg melletti panzióban 270 
ATS/éjszaka.

Görögország -  tengerpart: Pnarissos 
közepes színvonalú szálloda félpanzióbal
122 DEM.

Frankfurti középkategóriájú szálloda 
reggelivel 190 DEM két személynek.

Számítottam arra, hogy nem állnak 
majd könnyen kötélnek a megkérdezet
tek, de így is a városnak csak abban a kis 
szeletében ahol megfordultam, hallottam 
egy s mást (bár kezességet nem vállalok 
érte), ami külön-külön is megérne egy mi
sét. Mindenesetre pl. a városközpontban 
nem sok szerencsével jártam, mert kérdé
semre (mennyibe kerül egy szoba?) rend
re az a válasz jött, hogy nincs üres szoba. 
Azért a Móricz Zs. u-ban egy őr elárulta 
(bár láttam rajta, hogy később megbánta), 
hogy 500 Ft/fő a háromszobás apartman. 
Egy ugrásra a városközponttól -  az Öreg
hegy aljában -, gyönyörű panorámával 
egy ismerős család a háromszobás (6-8 
fős) két fürdőszobás lakást 80 DEM-ért 
adja. A kedvenc esetem a Noszlopy utcá
ban az a hatalmas ház volt, ahol átlag 4-5 
német autó állt. A néni nem volt valami 
szívélyes, aztán amikor megmondtam, 
miért érdekel, annyit mondott -  200 Ft(!) 
személyenként az biztos. Sok? Ha ráérne 
velem foglalkozni, hát tudna mesélni. 
Sajnos nem tudtam visszamenni, de jövő
re, ha kiveszünk ott egyszobát -  fizetek 
250 Ft-ot fejenként akkor majd meg
hallgatom a mesét és szívesen közkinccsé 
teszem. Aztán a Noszlopy u. 20-tól rende
sen elhajtott egy hölgy, mondván, hogy ő 
itt csak vendég, menjek máshová. Azt 
sem engedte meg, hogy a teraszon napozó 
német hölgytől (ő visszaköszönt) tudjam 
meg amit akarok.

A Viola utcában egy fiatal lány -  talán 
első meglepetésében, hogy miért kíván
csiskodom -  rávágta, 15—20 DEM szemé
lyenként és naponként, attól függően, 
hogy reagál a vendég.

A következő utcában végre megtalál

tam -  gondoltam én - , amit kerestem: reg
gelivel, grillpartival hirdették a szobát. 
Addigra már, némi rutint szerezve, sike
rült a hölgyet rávennem egy kis társalgás
ra. -  Tavaly 20 márkát is megadták fejen
ként, s nem volt ritka a 3 hetes vendég.

Most egy kétágyas szobát vesznek ki 
annyiért, s általában csak egy hétre ma
radnak. Reggelit sem kémek már, fürödni 
(u.ö. víz és csatornadíj) viszont reggel, es
te szeretnek.

Az öt szobából most is van üres, de nem 
is csoda, amikor a volt szakszervezeti 
üdülőkben 8 márkáért is kapni szállást 
reggelivel

Kitartó fáradozásom „ajándékát” a 
Szegfű utcában kaptam meg

Az idősebb urat -  aki utóbb magáról is 
mesélt -  nem mutatom be, mert régi almá
diak ráismernének.

Első reagálása a kiskertből az volt, 
hogy ő férfi, ilyesmivel nem foglalkozik. 
Újságírónak különben sem nyilatkozik, 
mert az a sok fráter és bűnöző is megtehe
ti, hogy hátat fordítson a kamerának, meg 
szembenevesse a bíróságot. Tippeket per
sze kaptam, hogy miről írjak az újságban, 
mert ez is, az is nem jól van (volt benne 
igazság), de ezeket majd el is mondja egy 
fórumon, ha lesz. Majd egy félórás ácsor
gás után -  túl a politikai és gazdasági 
helyzet megvitatásán is -  kikapcsolódott 
a beszélgetésbe a felesége. Igaz, azt ő sem 
válaszolta meg, ami alapvetően érdekelt 
volna, azt viszont megtudtam, hogy már 
1961 óta adnak ki szobákat, a kurtaxát 
rendesen fizetik, és igenis sok helyen van 
reggeliztetés, amiért 6-8 DEM-et is elkér
nek. Persze ezt egyáltalán nem vallják be, 
ellenőrizni meg úgysem lehet. Sokan 
olyat is megcsinálnak, hogy a kialkudott 
ár után utólag a kurtaxát is megfizettetik a 
vendéggel, vagy konyhahasználatot, vi
zet.

Tulajdonképpen annyira nem lepődtem 
meg a hölgy utolsó mondatán, hisze a vá
rosközpontban láttam olyan kiírást, ahol a 
Zimmer Frei mellett külön feltüntették, 
hogy fürdő és WC is van. Én meg azt gon
doltam, hogy ez természetes, ez a mini
mum. Mert végül is a történet talán nem is 
arról szól, és nem is az a kérdés, hogy drá
ga-e a Zimmer Frei, hanem arról, hogy az 
ár a szolgáltatás színvonalát tükrözi-e (a 
minőséget mindenhol meg kell fizetni), 
hogy a vendéglátók házigazdák-e, hogy 
korrektül számolnak-e el a vendéggel és a 
nagyobb közösséggel egyaránt.

M. H.E.



Fafaragó művésztelep 
Almádiban

Az ország különböző részeiről meghívott fafaragó művészek tíz napot töltöttek a vá
ros kézművesházában. A táborral egy időben kiállítást rendeztek munkákból a közös
ségi házban. A tárlat megnyitójából idézünk részletet:

Két esztendeje működik a parton egy kis ház. Megkaptuk az önkormányzattól hasz
nálatra. Belaktuk vagy sem, ilyen rövid idő alatt, majd a jövő eldönti. Egy biztos: az a 
gondolat, amely vezetett, hogy létrehozzuk, talán most érik meg igazán, hiszen kilenc 
művész -  akinek tíz napra otthona, munkahelye, szabadidőcentrruma lett az épület -  
felmutat valamit, ami hasznára válik mindannyiunknak.

Amikor egy kiállítás nyílik, ünnep van. Ünnep azoknak az embereknek a szívében, 
akik alkotásaikon keresztül elénk állnak, kitárulkoznak, és békés ünnep lakol azoknak 
a szívében is, akik egy kis időre megpihenve kikapcsolódnak, rácsodálkozva a művé
szetre...

Az itt kiállítók missziót teljesítenek: visszamentik a lelket az elhagyott, kivágott, ki
dőlt fába, új életet lehelnek belé szívük, kezük és vésőjük nyomán.

A kilenc fafaragó városunk bekötőútjai mellé faépítményeket készített, amelyek kö
vetik a századelő faragott fürdőépületeinek stílushagyományait.

Reméljük, az itt lakók tetszését is megnyerik a kedves, egyszerű faépítmények, s ta
lán abban az elburjánzó, ízléstelen táblarengetegben, amely az utóbbi időben ellepte 
lakóhelyünket, a Balaton környékét, utat mutat, milyennek kell lenniük az otthonunkat 
díszítőreklámhordozóknak.

Fotó: Áfrány-Durst

Munkában a táborlakók

A FAFARAGÓ TÁBOR RÉSZTVEVŐI VOLTAK:
Budai Olympusz, Vácduka 
Gengeliczky László, Tatabánya 
Lavotta Géza, Sárospatak 
Molnár Ágoston, Mosonmagyaróvár 
Nagy József, Veszprém 
Szabadvári Antal, Győr 
Tolnai László, Hódmezővásárhely 
Trombitás József, Százhalombatta 
Trombitás Józsefn é, Százhalombatta

Tolnai László a díszkapu formái között

A kiállítás megnyitóján

Faragás közben Ágoston bácsi



ANDRÁSKERESZT 
ALMÁDIBAN?!

„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra és 
nézzetek szét, és kérdezősködjetek a ré
gi ösvények felől, melyik a jó út, és azon 
járjatok, hogy nyugalmat találjatok a ti lel
keteknek.’’

(Jeremiás VI. 16)
Hihetelen dolog történt Alfred Watkins 

angol fotográfus-feltalálóval 72 nyárral 
ezelőtt, amikor egy forró délutánon a tájat 
szemlélgetve egy olyan tengelyre látott 
rá, amely régmúlt idők szentélyeit és je
les helyeit kötötte össze: öreg köveket, 
kereszteket, szent kutakat és templomo
kat. El is nevezte rögvest Ősi Egyenes 
Ösvénynek, majd egyre újabbakat fede
zett fel és könyvet is írt róluk. Követői egy 
új tudományágat fejlesztettek ki, a geo
mantiát, amely az élő Föld eszméjén ala
puló tájtervezés hagyományait kutatja, 
és amelynek legismertebb kortárs műve
lője, John Michell Atlantisz öröksége cí
mű művét tavaly fordították le magyarra. 
Ezekről a furcsa egyenes ösvényekről 
fűzfői orvos barátom is beszélt, de telje
sen más megközelítéssel, mert ő  termé
szetgyógyászként a földmágnesesség 
alapos ismerője.

A fenti előzmények után vettem ke
zembe a Balatonalmádi Információs Fü
zet idei példányát, amelynek közepén 
városunk térképe található, és szórako
zottan kötöttem össze a templomokat az 
erődített templomtól az evangélikus ima
házig, a Szent Margit-kápolnától a kápta
lanfüredi kápolnáig és furcsamód egy vo
nalon voltak -  még vonzó mellett is. 
Legott kisebb léptékű térképeket keres
tem, amíg el nem jutottam a városházára, 
ahol még 8000-es térképen is egyene
sek voltak az egyenesek, sőt a légifelvé
telen is!

Könnyebb helyzetben vannak az an
golok, ahol a hivatalos térképhamisítás
nak szinte nincs is hagyománya, és bár
milyen léptékű térképhez hozzájuthat
nak, ráadásul a normann hódítás óta 
nem voltak olyan „külföldi látogatóik”, 
akik szisztematikusan semmisítették vol
na meg kulturális és szakrális örökségü
ket. Náluk megtalálhatók még az ősi kő
oszlopok, keresztek és források, a temp
lomokról nem is beszélve, bár VIII. Hen
rik azért tett „egyet s mást” a csökkenté
sük érdekében...

Nálunk most kezdik közzétenni a kato
nai térképeket, de jellemzésükről csak 
annyit, hogy 1981-es évjáratúak! Ennek 
ellenére érdemes lenne ezeket a vonala
kat megvizsgálni, mert a két almádi vonal 
meghosszabbításában is akadnak temp
lomok, sőt, az egyik vonal Esztergomba 
mutat, a másik pedig Pannonhalmára, az 
előbbiben Imre herceg nevelkedett, az 
utóbbit pedig Szent Márton-hegynek ne
vezték korábban...

Nagy tudású matematikus kollégám a 
valószínűségszámítás alapján lehetet
lennek mondta, hogy három pont véletle
nül helyezkedjen el egy egyenesen, 
nemhogy négy vagy több! Tételezzük fel, 
hogy nem pontos térképekhez jutottam, 
vagy nem pontosan tartottam azt a vo
nalzót, vagy nem elég pontosan mértem 
fel mindent -  akkor is furcsa, hogy egy 
sávban helyezkednek el templomaink, 
mintha valamilyen rég elfeledett ösvé
nyen lennének, pedig különböző korok
ban épültek (eltérő vallások, más építte
tők) heterogén stílusokban. Mégis egy 
ma már láthatalan út mellett épültek 
mindahányan! Ahhoz, hogy valamit is ál

líthassunk, többet kellene tudnunk szent 
helyeinkről, templomainkról, nem csu
pán nekem vagy az almádiaknak, hanem 
minden ide látogatónak, tehát több nyel
ven... Talán nem kell bizonyítanunk, 
hogy templomaink és kápolnáink a leg
fontosabb helyi művészettörténeti emlé
keink, és műemlékekben nem különö
sebben gazdag városunkban külön meg
becsülést érdemelnek!

Mit tudhat meg a látogató, ha ezeket a 
vonalakat követve eljut a templomokhoz, 
kápolnákhoz? (Most a kizárólag temetési 
célra felszentelt kápolnákat nem soroljuk 
fel).

 1. EVANGÉLIKUS IMAHÁZ: Az ÉNY- 
É-i irányba tartozó egyenes legfiatalab 
temploma idén ünnepli építésének 50. 
évfordulóját. Régebben a bokrok eltakar
ták, de ma már a Bajcsy-Zsilinszky utcá
ról is tisztán olvasható homlokzatán a fel
irat: „Erős vár a mi istenünk”. Nem tudjuk 
tervezője és építője nevét, azt sem, hogy 
miért ezt a helyet választották, amely az 
1930-as években még szántóföld volt, de 
az biztos, hogy 1942-ben épült fel, és 
1943-ban szentelték fel.

2. SZENT IGNÁC RÓMAI KATOLI
KUSTEMPLOM:

Vörösberényben a Thököly út és a 
Veszprémi út találkozásánál levő barokk 
templom, amelynek első említése 1747- 
ből való, amikor a jezsuita atyák a refor
mátus hívek által használt Szent Márton- 
templom helyett egy kis kápolnát építet
tek, amely a mostani nagytemplom 
Szent Sír kápolnája. Bár a templomot 
1977-ben szentelték fel, de 1750 nyarán 
Rómától már búcsúengedélyt kaptak, és 
harangjai 1760-ból származnak. Építte
tője, Buffler Gáspár jezsuita rendházfő
nök .annak ellenére is befejezte az épít
kezést, hogy rendjét 1773 nyarán eltörlik. 
A csodálatos freskókat viszont Xaverius 
Pucher svájci származású veszprémi 
festő alkotta. OMNIA AD MAIDREM DEI 
GLORIAM. A templom története az elő
térben magyarul és németül is olvasható.

A hozzá csatlakozó barokk jezsuita 
rendház ma a Balaton Akadémia ottho
na, ahol egykor Fiáth főispán lakott.

3. VÖRÖSBERÉNYI REFORMÁTUS 
TEMPLOM:

Egyenesünket a vörösberényi általá
nos iskola és a papiak mellett követve ér
jük el a városcímerbe is bevonult erődített 
templomot (amelyet az útikönyvek hely
telenül erődtemplomnak titulálnak és a 
nagy francia forradalom évében restau
ráltak). Az eredetileg románkori alapokra

épített félköríves szentély a XIII. és XV. 
századi átalakítások nyomán 1789-ben 
nyerte el puritán barokk mai formáját, 
amelyet utoljára 1969-ben restauráltak.

Eredetére emlékeztet a bejárat után 
található 1917. évi emléktábla, amikor a 
négyszázados fundamentumra vissza
helyezték: „Más fundamentumot senki 
nem vethet azon kívül, mely egyszer vet
tetett, mely a Jézus Krisztus.” Bár a 
Szent Márton tiszteletére szentelt temp
lomot okleveles formában csak 1279- 
ben említik először építészettörténeti bi
zonyítékok alapján, XI. századi, de titulu
sa és az egykori sírok alapján akár koráb
bi is lehet.

4. ROMLOTTEGYHÁZ:
Egyenesünket a Megyehegy tetején 

túl is húzva, Szentkirályszabadja és Vö
rösberény határán a Romkút melletti ro
mok már az 1314. és 1328. évi határjá
ráskor is olyan állapotban voltak, hogy 
nem véletlenül nevezhették „RUMLUT
HIGHAZ"-NAK vagy „Rútegyháznak”, 
pedig a XIII. században ott templom állt. 
Helyén előzőleg egy nagyobb római tele
pülés volt, sőt azt megelőzően már a 
bronzkorban és a neolitikumban is lakott 
hely. Részletes feltárása még várat ma
gára, 1943 után még régészek sem láto
gathatták a közeli repülőtér miatt. Feltá
rása már nem késlekedhet sokáig...

A másik egyenesünk ÉK-É irányban 
tart.

1. KÁPTALANFÜREDI KÁPOLNA: 
Bár szentmiséket már 1933 óta tartot

tak Káptalanfüreden a Bednay Nándor 
féle villában, de a káptalan által ajándé
kozott telken 1940-ben kezdik el egy kö
zel 500 fős templom és rendház építését 
a Szűz Máriáról nevezett rendtartomány 
megbízásából Takács János veszprémi 
építész vezetésével. A háborús idők mi
att csak a kripta és ravatalozó készül el, 
amelyet 1945. június 11 -én szentel fel P. 
Vargha Theoderich OFM (kisebb testvé
rek) ferences rendtartományi főnök.
1955-ben államosítják, de 1956 október
4-től külön püspüki engedéllyel nyaranta 
a gyönyörű fenyőfák alatt, telente pedig a 
kápolnában tartanak szentmisét, amely
nek falán magyarul olvasható a hely tör

ténete. Itt alussza örök álmát Váth János, 
a Balaton írója, Almádi tanítója és a Bala
ton-kultusz apostola. A kápolnán olvas
ható a ferencesek jelmondata: „ÁLDÁS, 
BÉKESSÉG”.

2. SZENT IMRE-TEMPLOM:
Már az is külön regény, ahogy ez a 

templom ide került és mellé a Szent 
Jobb-kápolna. Eredetileg ugyanis a 
Györgyi Dénes iskola telkét szemelte ki 
Rada István kanonok, de mivel a tulajdo
nosa nem volt hajlandó eladni, ezért 
Óvári Ferenc adományozott telket, ame
lyet a vele szemben levővel elcserélve 
került a mai helyére az első almádi iskola 
mellé. Medgyaszay István tervei alapján 
1930. június 4-én került sor az ünnepé
lyes alapkőletételre Az építkezést Kürthy 
László (az Auróra szálló tervezője) ve
zette. A kereszt Szent Imre napján, azaz 
1930. november 5-én került fel a torony
ra, és ha közelről megfigyeljük, mind a 
négy égtájat mutatja. Az almádi vöröskő
ből magyaros-székelyes stílusban elké
szült templom felszentelésére 1930. no
vember 16-án került sor, és azóta temet
keznek a kis sírkertbe, köztük Györgyi 
Dénes építészmérnök, Komáromi Kacz 
Endre festőművész és Pintér Sándor es
peres. Az esperes úr volt az, aki felfedez
te a budai vár romjai között a volt Zsig
mond-kápolna csillogó aranymozaikjait
1956-ban, és ami megmaradt, lehozatta 
Almádiba. Felépítette a kápolna pontos 
mását, amelynek fő ékessége a Róth 
Miksa üvegfestő által készített Szent Ist
ván-mozaikkép mellette a felirat: „Hatal
mas a te karod, Magasztaltassék a te 
Jobbod.”

3. SZENT MARGIT-KÁPOLNA:
Kurcz Rudolf és neje szőlőföldjéből 

enged át telket a főút melletti keresztút
nál, amelyen Brenner Lőrinc. Almádi 
községben a többi házak közé egy Isten 
házát" épít 1884-ben. Eredetileg az 
„Apostolok Oszlása” tiszteletére szánták 
a Remete-patak melletti kis kápolnát, de 
felszentelésekor, 1984. július 13-án 
Szent Margit titulust kapta, emlékeztetve 
a veszprémvölgyi kolostorban töltött éve
ire. Az oltárképet Blázy Imre veszprémi 
rajztanár festette. Ámbár Szent Margit 
névünnepe január 18-ra esik, a kápolna



búcsúját mégis nyáron tartották, talán az 
idegenforgalomra is gondoltak?

4. RÓMAI VILLAGAZDASÁG:
A balatonfűzfői út veszprémi útelága

zásánál sebtében feltárt telep fazekas
műhelyeit azonosíthatták csak a régé
szek, de a falak nagyobb települést sej
tetnek a II. századból. Talán nem túl me
rész feltételezés, hogy az újabb kutatá
sok, amelyek az idén indultak, egy szen
tély alapfalait is fel fogják tárni.

A két vonal mentén fekvő templomok 
és kápolnák tárgyalását nem fejezhetjük 
be az ÉK—É-i vonal mellett fekvő Kálvá
ria, Angolkisasszonyok és az almádi re
formátus templom leírása nélkül, ugyanis 
furcsamód mindegyikőjük a vonal köz
vetlen közelében található, és amennyi
ben vonal helyett egy 20 méter széles sá
vot képzelünk el, akkor bőven belefér
nek:

Ha Káptalanfüred felé a Ferenczy- 
közben sétálunk, még felfedezhetők a 
régi almádi kálvária stációi, amely pedig 
csak 60 éve létesült, és máris „sikerült” 
majdnem minden nyomát eltüntetni. Mel
lette állt az Angolkisasszonyok Stella 
Mare nyaralója, amelyben kápolna is 
volt. A kápolnát és a nyaralót az 1929. jú
nius 27-i alapkőletétel után 1929. au
gusztus 6-án szentelték fel dr. Óvári Fe
renc ajándékaként. Megérne egy misét a 
nyaraló története is, csakúgy, mint a Stel
la Mare elnevezés, mert a Tenger Csilla
gával a Szent Imre-templom homokza
tán és Váth János műveiben is találkoz
hatunk...

Az almádi református templom telkét 
1972-ben vásárolták meg a mostani 
Családi panzió mögötti területen, ame
lyet éppen a panzió felépülése miatt ad
nak el, és helyette a Knazovitzky-fele üz
letház, azaz vaskereskedés épületét ter
veztetik át Györgyi Dénes építészmér
nökkel, aki katolikus létére felvállalta a 
református gyülekezet gondját. Kéttor
nyú templomot álmodott, de még az egy
tornyos változat felépítése is hihetetlen 
anyagi áldozatvállalást jelentett a refor
mátus társegyházközségnek, de 3 év 
alatt elkészült és 1958. szeptember 21- 
én szentelték fel.

A balatonalmádi-balatonfűzfői társ
egyházközség történetét megalakulása 
50 éves jubileuma alkalmából kis füzet
ben foglalták össze, amelyet jó lenne 
több nyelven is közzétenni, csakúgy, 
mint az összes többi kápolna és templom 
történetét, mert többen és többet tudva 
(róluk) talán megoldhatnánk az egyene
sek rejtélyét, mert az egyenesek létez
nek, és a fenti vázlatos összefoglaló sem 
talált összefüggést sem az alapítási 
évek, sem a patrociniumok vizsgálatá
val. Annál is feltűnőbb a vonalak létezé
se, mivel a rohamosan kiépülő Almádi
ban egyre nehezebb volt telket találni a

szentélyek számára, mégis a vonalak 
mentén keresgélték a tisztelendő és 
nagytiszteletű urak a híveikkel együtt. 
Nem fedezhető fel egységes tájolás, sőt 
néha még a keletelés sem. Különböző 
vallások mindkét vonalon, mégis egy- 
egy vonalhoz ragaszkodtak!

Mivel nem tudtam más motívumra 
akadni a vonalak keletkezését illetően, 
most csak felrajzoltuk őket, és egy ősi ös
vényre vagy útvonalra gyanakszunk, 
amely céltudatosan egyenes volt, legyen 
előtte hegy vagy völgy, patak vagy tó. 
Nem tartjuk lehetetlennek, hogy geo
magnetikus megoldása is van a problé
mának, de itt és most azt szeretnénk le
szögezni, hogy a két vonal metszi egy
mást, és andráskereszt alakját ölti! Ne té
vesszen meg senkit a mellékelt térkép- 
vázlat fülöpkereszt látszata, mert ha az 
égtájaknak megfelelően fordítjk el a tér
képet, akkor meglátjuk, hogy andráske
reszt alakul ki.

Aki még azután is kételkedik, az sétál
jon el a Szent Ignác-templomba Vörös
berénybe, és a második kupoláján meg
láthatja András apostolt, amajd lesétálva 
Almádiba a Szent Imre-templomba, a 
jobb oldali elsőfestett üvegablakon ismét 
megpillanthatja András apostolt, tehát 
mindkét vonalunk középső templomá
ban. Persze láthatunk andráskeresztet 
miden épületállványozásnál és vasúti át
járóknál is. Az utóbbiak minden esetben 
óvatosságra intenek, mint ahogy 
Shakespeare Falstaffja: „Legfőbb vité
zség az óvatosság!"... Ezért nem mon
dok most többet az almádi andráske
resztről!

Czuczor Sándor 

Fotó: Durst László

A STÍLUSTEREMTŐ
MEDGYASZAY ISTVÁN 

1877-1959
Születése után 166, halála után 34 évvel Medgya

szay István visszajött Almádiba -  ráadásul stílusosan 
nyáron valahogy úgy, mint 63 évvel ezelőtt, amikor 
a tervei alapján építendő Szent lmre-templom ünnepé
lyes alapkőletételére érkezett.

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a 
Comitatus közös kiadásában most jelent meg Med
gyaszay István Templomstílusok című tanulmánykö
tete, amely laikusnak és szakmabelinek egyaránt 
iránytű a legmaradandóbb emlékek közötti eligazo
dáshoz. A templomok nem csupán a legmaradandób
bak, hanem az egész tájat és közvetlen környezetüket 
leghatékonyabban befolyásoló stílusesszenciák is -  
Medgyaszay mezopotámiai, görög, római és európai 
példák garmadáját sorakoztaja elénk -  de gondoljunk 
csak városunk címerére, amelybe bekerült református 
erődített templomunk, vagy akár a barokk Szent Ig
nác-templomra és annak berényi környezetére. Bala
tonalmádi város területén 12 templomról, kápolnáról, 
imaházról van tudomásunk, és egyik sem téveszthető 
össze a másikkal, mert építtetőik és építőik ősi rendet, 
szigorú szabályokat és mértéket követtek.

Medgyaszay kalauzolásával különös utazást tehe
tünk térben és időben, amelyet egy városi séta tehet 
teljessé a Romkúttól az evangélikus imaházig, majd a

Szent Margit-kápolnától a káptalanfüredi kis templo
mig, és a falakat nézve megcsodálhatjuk az almádi vö
röskő sokoldalúságát -  talán nem véletlen, hogy a 
budpesti Kossuth-szobor talapzatát is ebből építették.

A műépítész -  egyetemi magántanár, akinek már 
külföldön is neve volt, elsősorban a népi építészet for
makincsét használta fel mértéktartó módon, vallotta, 
hogy „szerény eszközökkel, még szerényebb adottsá
gok mellett is lehet rangos értékeket teremteni”. Te
kintélyét mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy 
egy református műépítészt bíztak meg katolikus temp
lom tervezésével, és még azt is elfogadták tőle, hogy a 
hagyományos keletelt alap helyett központi elhelye
zést álmodott meg. Dr. Óvári Ferenc érdeme, hogy Al
mádiba elhozta, de alkotókedvét tisztelhetjük a 
Veszprémi Petőfi Színház és a Laczkó Dezső Múze
um  épületegyütteseiben is.

Kőszegi Lajos szerkesztő Pannon Pantheon soro
zatának egyik legbecsesebb darabját vehettük most 
kézbe, és Medgyaszayt olvasgatva azon merengünk, 
hogy a templomstílusokról, a templomvilágításról és a 
templomszerkezetekről írottakat vajon megfogadják- 
e majd azok, akik egyszer Budataván fognak templo
mot építeni.

Cz.S.

Kérdések 
Szabó Balázshoz

-  Mint képviselő három éve ül a város testületébe; most le
mondott. Miért?

-  Mint köztudott, két évvel ezelőtt elvállaltam a városgazdai 
tisztséget is. Így mint képviselő közvetve saját felettesem let
tem. Erre a helyzetre a köztisztviselői törvény az 1994-es vá
lasztásokig adott lehetőséget. Ez az összeférhetetlenség az ak
kori viszonyok között kezelhető volt, feloldhatalan konfliktu
sokat nem okozott. Ezek a kezdeti feltételek most megváltoz
tak.

-  Miért pont az elkövetkező választási kampány előtt mon
dott le?

-  Lemondásom időzítéséhez semmi köze a választások kö
zeledtének. Hivatali tevékenységem a feladat jellegéből követ
kezően vitatható. Természetesen minden vitát elvállalok, de 
megengedhetetlen, hogy ezekben a képviselői tisztésem ténye 
valamilyen érv legyen. Választanom kellett, melyik tisztségről 
mondok le, nehéz döntés után, a város érdekeit hitem szerint 
leginkább szolgálva döntöttem.

-  Hogyan képzeli el hivatali munkáját a jövőben ?
-  Természetesen az eddigi munkámat szeretném folytatni. 

Ehhez hívom közvetlen munkatársaim bizalmát és támogatá
sát. Ha a tevékenységemet érő bírálatokkal szemben álláspon
tomat nem tudom megvédeni, akkor új városgazdáról kell gon
doskodni. Nem félek az ütközésektől, de nem ijedek meg egy 
váltástól sem. Azoknak, akik képviselővé választottak, tarto
zom legalább annyival, hogy ilyan váltást én ne kezdeményez
zek.

Szerk.



CIMBORA-VAKÁCIÓ '93
Július 6-16. között több 

mint 300 (Magyarországról, a 
határainkon túli magyarlakta 
területekről és jónéhány nyu
gat-európai országból érkező) 
fiatal volt részese az idei Cim
bora-vakációnak. A szervezők: 
a Cimbora Alapítvány és az 
MTV Cimbora Produkciós Iro
da (akikhez az idén a MOST és 
a Kölyökidő televíziós műso
rok stábja is csatlakozott), há
rom nagy művészeti ág: a zene, 
a képzőművészet és az iroda
lom köré csoportosították a 
foglalkozásokat.

Színielőadások, versek, me
sék születtek, templomainkban 
nagy sikerű koncerteket adtak 
az ifjú muzsikusok, s a tábor 
végére kiállításnyi anyag gyűlt 
össze képzőművészeti alkotá
sokból.

Gazdag kiegészítő progra
mokon vehettek részt a táborla
kók és az érdeklődő almádiak. 
A Vörösberényi Polgári Kör 
gulyáspartin látta vendégül a 
tábort a Malomvölgyben, Ha
lász Judit, Levente Péter, 
Gryllus Vilmos műsora után a 
fiatalok néptáncot tanulva jár
ták körül a tábortüzet.

8-án a Hegedős együttes a 
Hotel Fregatt parkjában tartott 
bemutatót és táncházat. Más
nap a gimnáziumban Gulyás 
Márta zongora- és Szabadi Vil
mos hegedűestje aratott nagy 
sikert.

10-én a Sirtos görög tánc
együttes műsorát láthatták a 
Fregattban, görög táncházzal 
fűszerezve. Volt bábhappening 
és karneváli felvonulás, sár
kányépítés és -reptetés.

Az időjárás (és a folyamato
san zajongó helikopterek) saj
nos nem kedveztek a cimborák 
szabadtéri rendezvényeinek, 
már a nyitókoncertet is a város
házi Padlásgalériában kellett 
megtartani. (A szűkösség elle
nére igen jó hangulatban)

A rossz idő miatt a drámajá
ték Katona Imre Arisztopha
nész madarai című darabja be
mutatására -  amit almádiban 
tanultak meg a táborlakók -  az 
alsóörsi művelődési házban ke
rült sor, (A darab s a közremű
ködők is fergetegesen jók vol
tak.) A Merlin Színház József 
Attila estje felejthetelen.

A tábort a Nemzetközi Cim
bora Tábor Zenekarának kon
certje (vezényelt: Uri Mayer) s 
a Galántai táncok utolsó hang
jaira felröppenő tűzijáték zárta.

Lehetetlen e helyen felsorol
ni minden programot, hely
színt, a foglalkozásvezető taná
rok, művészek, a műsorokban 
fellépők nevét: több mint 100 
felnőtt cimbora és a műszaki 
stáb tette lehetővé, hogy a tíz 
nap alatt mindenki találhatott 
magának tartalmas látni-tanul
nivalót. Az együttesen átélt él
mények a szervezők legfonto
sabb, vállalt céljaik és feladata
ik megvalósulását segítették:

„... Nagyon fontos, hogy a 
gyermekek figyelmét a szépmű
vészetekre irányítsuk... ”

Rövid cimborálás 
Uri Mayer 

karmesterrel
Balatonalmádi város immár 

másodszor fogadja szeretettel 
és kíváncsisággal a Nemzetkö
zi Cimbora Találkozót, s má
sodszor köszöntheti Uri Mayer 
karmestert is, aki a tábor befe
jezéseként a Nemzetközi Cim
bora Tábor Zenekarát vezényli, 
s akit több mint 10 éve a televí
zió karmesterversenyén láthat
tunk. A cimborák számára ez a 
vakáció bizonyára felejthete
len élményt, a városnak külön
leges kulturális eseménysoro
zatot jelent.

-  Mit jelent ez a tábor Uri 
Mayer karmesternek ?

-  Nagy élvezettel, szívesen

jövök ide, mert diákzenekar
ban, ifjúsági zenekarban nőt
tem fel, ahol nagyon jó baráto
kat találtam, akikkel a mai na
pig is megvan a kapcsolat. Ott 
kaptam a zenei oktatásomat, az 
igazi oktatást, mielőtt profi let
tem. Később mint művész és 
tanár láttam, hogy milyen fon
tos az oktatás. Azt hiszem, ez 
egy kiváló alkalom a fiatalok
nak, hogy Magyarországon, a 
Balaton mellett, ezen a gyö
nyörű helyen találkozhatnak.
5-6 országból jöttek össze, 
mindenféle nemzetiség, men
talitás, életkor, jól tudnak 
együttműködni, tanulni, 
ugyanakkor érezni a másságot is.

-  Profi zenészek után nem 
furcsa-e ilyen fiatal, nagyzene
kari munkában jobbára gya
korlatlan muzsikusokat vezé
nyelni?

-  Nem, mert én minden év
ben foglalkozom valahol fiata
lokkal, s több évig tanítottam 
is. Bizonyos szempontból 
könnyebb a profikkal dolgozni, 
az sokkal gyorsabban megy, 
ugyanakkor a fiatalok lelkesek, 
várják a tanártól, a karmester
től az oktatást. A profik már el
játszották a híres darabokat 
százszor, és néha jobban tud
ják, mint a karmester, legalább
is azt állítják.

-  Bizonyára sokat segít a 
próbákon, hogy ön több nyel
ven, s köztük szépen formált



magyar nyelven instruálja a 
nemzetközi zenekart Tudhat
nánk valamit magyar gyökerei
ről?

-  Erdélyben születtem, Ma
rosvásárhelyen 1946-ban, és 
1958-ig ott éltem. Az anya
nyelvem magyar, habár soha 
nem jártam magyar iskolába. 
Magyar konzervatóriumba jár
tam Marosvásárhelyen, de ro
mán elemi iskolában tanultam 
5 évig. 1958-ban Izraelbe ke
rültem, megtanultam héberül 
és angolul, azután Amerikában 
majd Kanadában éltem, jelen
leg is ott élek, immár 23 éve. 
Ott megtanultam franciául, ott- 
ott még egypár nyelvet, így 
nem probléma a kommuniká
ció.

-  Van-e állandó zenekara?
-  Két zenekarnál vagyok ze

neigazgató: Kanadában az ed
montoni Alberta szövetségi 
tartomány szimfonikus zene
karánál dolgozom 12 éve, és az 
Izraeli Szimfonikus Zenekar 
direktora, művészeti igazgató
ja vagyok. A két zenekar között 
ingázom, s más helyeken is fel
lépek a világban, pl. Ameriká
ban, Japánban. Az izraeli zene
karral nemzetközi zenei turné
kat is teszünk.

-  Az idei zárókoncerten 
M en d e lsso h n -, Britten-, Ko
dály-műveket játszanak. Van-e 
különösen kedvelt zeneszerző
je, zenei stílusa vagy korszaka ?

-  Mint zeneigazgató, művé
szeti igazgató, nekem minden 
korszak kedves, ha mégis mu
száj választanom, akkor a 
klasszikusok: Mozart, Beetho
ven, ők a kedvenceim. Ha a ro
mantikáról van szó: Mahler, 
Buckner.

-  Operákat is vezényel?
-K b. 15 operát vezényeltem

eddig teljes produkcióban, ott 
kedvenceim főleg a Mozart- és 
Strauss-operák.

-  S mit jelent önnek a ma
gyar zene?

-  Én a magyar zenén nőttem 
fel. Marosvásárhelyen, s ké
sőbb, mikor Izraelben tanul
tam, akkor is magyar szárma
zású kiváló tanárom volt, Pár
tos Ödön, aki az izraeli zene- 
akadémiának alapítója volt, s a 
filharmonikusok első brácsása. 
Nagyszerű komponista és mu
zsikus volt, tőle nagyon sok 
Bartók-, Kodály-művet tanul
tam. Habár soha nem éltem 
Magyarországon, mondhatom, 
hogy a magyar szisztémán ne

velkedtem fel, s ezek nagyon 
fontos gyökreket, zenei gyöke
reket és mentalitást jelentenek 
nekem.

-  Ha már a gyökereknél tar
tunk: hogyan került kapcsolat
ba a zenével? Voltak-e gyer
mekkori meghatározó zenei él
ményei?

-  Gyermekkoromban szüle
im sokszor vittek operába, kon
certekre. 5 és fél éves korom
ban kaptam egy harmonikát, 
így kezdtem. Később vettünk 
egy zongorát, Szüleim mind
ketten amatőr muzsikusok vol
tak, hegedűsök, így pici ko
romtól nagy sok zenét hallgat
tam, főleg operát.

-  Személyes és általános ta
pasztalata is, hogy ha a gyer
mek olyan közegben nő fe l  
ahol sok j ó  zenét hallhat, fogé
kony is lesz arra?

-  Ha exponálják a gyereknek 
a jó zenét, ha alkalma van meg
ismerni és szeretni, biztos, 
hogy szeretni is fogja. S az na
gyon fontos egy általános, in
telligens oktatáshoz, hogy a 
gyerekek figyelmét a művé
szetre, mindenféle művészetre, 
rajzra, balettra, szépművészet
re irányítsuk. A Cimbora-vaká
ció is egy remek alkalom erre.

-  A vakáció kikapcsolódás 
is. Ön ideje nagy részét a zene 
világában éli. Mi az, ami önnek 
kikapcsolódást jelent?

-  Két dologgal foglalkozom, 
ami nagyszerű kikapcsolódás: 
imádom a számítógépeket, 
elég jól viselkednek velem, na
gyon sok órát töltök velük. A 
másik: a kirándulás. Nyaranta 
családommal hosszabb utakat, 
nagy távolságokat teszünk meg 
egy karavánnal, főleg Ameri
kában.

-  S végül érzi-e még azt a 
szeretetet, amellyel Magyaror
szágon a zsűri, a szakma és a 
közönség fogadta önt a kar
mesterverseny idején?

-  Rendszeresen járok Ma
gyarországra, főleg az Állami 
Hangversenyzenekarhoz, s az 
utóbbi időben a Magyar Rádió 
Zenekarához. Nagyon sokszor 
érzem, hogy a közönség, a ma
gyar zenei élet nem felejtett el, 
s ez nagyon megható.

-  Találkozhatunk-e önnel jö
vőre is a Cimbora-vakáció zá
rókoncertjén?

-  Remélem.

KPR.

Fohász
Erdélyért

Korniss, Veszeli képei 
a Padlás Galériában

Hovatovább természetes, 
hogy ma már Országos és meg
érdemelten jó hírnév övezi az 
Almádi Napokat. Az északi 
part tartalmas időtöltést kínáló 
rendezvénysorozatába méltán, 
mint az egyik legértékesebb, il
leszkedik immár ötödik alka
lommal az almádi hét.

A rendezők mindjárt az ele
jén föltették munkájukra a ko
ronát! A városháza tetőterében 
dr. Kerényi László polgármes
ter üdvözlő-megnyitó beszéde 
után Bencsik Gábor, a  MUOSZ 
főtitkára csiszolt tömörségű 
avatójáan ajánlotta a többszáz 
jelen levő figyelmébe Korniss 
Péter fotó- és Veszeli Lajos 
festőművész közös tárlatát.

Mindketten Erdélyről szól
nak hozzánk. A magyar törté
nelem felszentelt helyének a 
havasok, hegyek ölelte legen
dásan gyönyörű medencének 
múlt és jelenbeli életéről hoz
tak üzenetet igaz lelkű művész
barátaink. Fekete-fehér fotók 
és drámai színáttűnéseket hor
dozó festmények. Erdély múlt
ja, jelene, szorító gondjai -  
gondjaink -  a két alkotó érzé
keny tolmácsolásában, ráérzé
seiben.

A családi élet mindennapjai, 
az esti beszélgetések, a temp
lomban elsóhajtott ima, a lako

dalmak vígsága, az öregek de
rűs harmóniája, nehéz léptek 
alá gyűrt úttalan sártenger, az 
égbeszökő hegyek között erőt 
sugárzó törékeny nők, a gyer
mekét szívére ölelő menyecs
ke: büszke örömmel világba te
kintő székely madonna -  ez 
(volt) Erdély Korniss Péter 
megőrző, telitalálatokban bő
velkedő művészi fotóanyagá
ban.

Keretbe foglalt dráma, ben
ne tartás, méltóság, remény. A 
befejezhetetlen történelmi 
gond... A tornyokbéli haran
gok konok kongása, a távoli he
gyek, bércek intő üzenete, a 
nyájra leső viharok, a faluvé
gen túli talányos fények, titok
zatosságok, számvetés az el
múlás kegyetlen küszöbén, a 
’89-es forradalom megrázó 
mementója, árva madarat sira
tó lélek, a nemes lelkű lovag 
székely Don Quijote -  ez Ve
szeli Lajos önnön hídverő erejű 
képeiben Erdélyről szólván.

Egy bejegyzés, éppen e lé
lekemelő élmény hatására a 
vendégkönyvből: Ti szeditek 
föl művészetetekkel a határok 
szögesdrót kerítéseit!

Albrecht Sándor 
Fotó: Á.G.



Rendőrségi
hírek

Balatonalmádi város területén az el
múlt hónapban egy esetben kezdemé
nyeztünk büntetőeljárást súlyos testi sér
tés elkövetése miatt. Más vidékről érke
zett fiatalemberek verekedtek össze, és 
egyikük még a földön fekvő sértettet is 
bántalmazta, aki csonttörtést szenve
dett. Egy székesfehérvári telephelyű kft. 
ügyvezetői vesztek össze a vagyonon, 
és egymás sérelmére különböző bűn- 
cselekményeket követtek el. Az ügynek 
zsarolás jellege van, a nyomozás folya
matos. Más erőszakos bűncselekmény
ről nem szereztünk tudomást.

Ezen túlmenően a városban még 66 
bűncselekményt követtek el, amelyek 
közül 50 vagyon elleni bűncselekmény, 
köztük betöréses lopások, besurranásos 
lopások, kerékpárlopások a jellemzőek. 
A bűncselekményekkel okozott kár: 7 
778 000 forint. Három nagy értékű sze
mélygépkocsit loptak el. A Bajcsy-Zsi
linszky utcából az NE LN 49 rendszámú 
Volkswagen típusú, a Lehet utcából a 
WOB AE188 rendszámú Volkswagen tí
pusú, a Fűzfői útról az ANA PP 60 rend
számú Audi 80 típusú személygépkocsit. 
A Nárcisz utcában egy bosnyák nemzeti
ségű férfi kísérelt meg eltulajdonítani egy 
Mercedes típusú személygépkocsit, de a 
szállásadó ébersége segített, az elköve
tőt menekülés közben a rendőrök elfog
ták. A város különböző utcáiban tíz gép
kocsit törtek fel, háromról nagyobb érté
kű alkatrészt szereltek le, egyet pedig 
100 000 forint értékben rongáltak meg. A 
gyanútlanul pehenő üdülővendégek kö
zül besurranásos lopással 13 személyt 
károsítottak meg, és ezen túlmenően 12 
olyan nyaralóépületbe törlek be, ahol 
vendégek voltak, de éppen a strandon 
töltötték idejüket. Hét nagy értékű hegyi 
kerékpárt loptak el.

A városban 16 gépjárművezető ellen 
kellett büntetőeljárást kezdeményezni it
tas járművezetés bűncselekménye mi
att. Ezen túlmenően a rendőrök 54 sze
méllyel szemben intézkedtek személyes 
szabadság korátozása mellett bűncse
lekmények elkövetése, a közbiztonság 
vagy éppen a védelemben részesítés mi
att. A bűncselekményt elkövetők között 
több körözött bűnöző is volt.

A város területén 31 közlekedési bal
eset történt, ami érintette mindhárom vá
rosrészt, valamint a város központját is. 
A balesetek közül 25 sérülés nélkül, csak 
anyagi kárral járt, hat esetben viszont sé
rülés történt, ahol három személy súlyo
san, három pedig könnyebben sérült. 
Kettő esetben gyalogost gázoltak, ahol 
jelentős szerepet kap a gyalogos figyel
metlensége. A többi sérüléssel járó bal
eset oka kizárólag gyorshajtás. Ezeken a 
helyeken kerékpáros, segédmotor-ke
rékpáros, egy motoros, valamint egy 
gépkocsi utasa sérült.

A koccanásos balesetek szándékos 
szabálysértésekre vezethetők vissza, 
ahol négy eset szabálytalan kanyarodás, 
négy eset szabálytalan tolatás, egy el
sőbbségadás elmulasztás, és 16 eset 
követési távolság be nem tartása miatt 
történt. Az utóbbi hetekben az időjárás 
nem tette lehetővé a strandolást, ezért az

üdülővendégek gépjárműveikkel közle
kedtek, ami esetenként olyan zsúfoltsá
got okozott az utakon, hogy csak rendőri 
segítséggel sikerült feloldani a közleke
dési dugókat.

A száraz tények mellett felhívom a fi
gyelmet a szabályos közlekedésre, a va
gyontárgyak őrzésére, mert az utóbbi 
időben olyan bűncselekmények is történ
tek, amelyek korábban nem voltak jel
lemzőek. Például a Fórum üzletközpont 
parkolójában pénzváltás ürügyén szólí
tották meg az állampolgárt, akinek kezé
ből a pénzt kikapták, az elkövető elsza
ladt. Ugyanitt vásárlás közben a sértett 
vállának megveregetésével figyelmét el
terelték, és a bevásárlókocsiból táskáját 
ellopták. Hasonló lopások történtek a 
postán, valamint a Panoráma klubban is.

Kérem, vigyázzanak jobban értékeik
re!

TRAFFIPAX:
Augusztus 10-én, 14-én, 20-án, 23- 

án, 30-án.
Balatonalmádi, 1993. július 27.

Czere József

Hattyú báli statisztika
BEVÉTEL:
18 szponzor adományozott 158 000 Ft
Eladott belépők árá ból 105 200 Ft
Tombolajegyek árából 47 560 Ft
Összesen: 310 760 Ft 
KIADÁSOK:
Belépő 4 400 Ft
Mazsorett, fúvószenekar 21 250 Ft
Nyitótánc + ruhakölcsönzés 15 114 Ft
Zenekarok 55 250 Ft
Tombolajegyek ára 1500 Ft
Ruhakölcsönzés (Napsugár-pár) 6 660 Ft
Meghívott vendégek vacsorája 3 300 Ft
Dekoráció és tombolára 2 986 Ft
Összesen: 110 460 Ft
A bál bevétele 200 300 Ft 
mely összeget ez évben a városi vegyeskarnak adtunk át.
Vendégek száma: 295 fő
Ebből: állandó lakos 118 fő
nyaraló-tulajdonos 89 fő
vendég 88 fő

295 fő
Értékes tombola nyereményeket adók száma 52 
Balatonalmádi, 1993. július 28.

Schildmayer Ferencné, 
az Almádiért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Ismételten hálásan köszönjük az adományozók támogatását, 
nélkülük nem jöhetett volna létre a bál és nem tudtuk volna ilyen 
szép összeggel támogatni városunk vegyeskarát.

A kisipar védelmében, 
érdekében

Vidéki településeinken a helyi kisiparosság, kereskedőkkel és szolgáltatókkal 
egyetemben, adta a tisztes középosztály gerincét, a helység erejét. Adófizetéseik és 
egyéb támogatásaik révén fejlődhetett igazán a falu, község. Így volt ez Almádiban is, 
bár a jelenlegi helyzet nem hasonítható a háború előttihez. Akkor e középosztály apá
ról fiúra adta tovább a szakma becsületét, hosszú távon hírnevet szerezve munkássá
guknak.

Ma ilyen kategória szinte ismeretlen, avagy ritkaság. Ennek fő oka több mint négy 
évtizedes sanyargatásuk. Sikerült kiirtani e kapitalista kizsákmányoló réteget, vagy 
hogy gyermekeik, utódjaik nem folytatják a szakmát, inkább városokba menekülve ke
resték boldogulásukat, főképpen gyári munkásként.

A helyzet megváltozott. Városunkban is előkerültek, letelepedtek jó szakemberek, 
akik az elődeikhez hasonlóan igyekeznek és tudnak becsülettel helytállni a lakosság, 
illetve az itt nyaralni vágyók szolgálatában.

E pozitív folyamatban sajnos negatív jelenségek is megtalálhatók. Ők olyan elemek, 
akik a becsületesen elvégzett munka, szolgáltatás helyett a rászorulók megsarcolása 
árán akarnak sürgősen meggazdagodni. Tisztességtelen magatartásukkal, a hozzá 
nem értő megrendelők félrevezetésével jogtalan jövedelemhez jutnak, ezáltal a be
csületes szakemberek iránti bizalmat ingatják meg. Szabad legyen konkrét példákkal 
is szolgálnom.

Elromlott egy automata mosógép centrifugája. A kihívott szakember olyan alkatrész 
cserék szükségességét állapította meg, ami által az összköltség cca. 7-8000 Ft. Kö
szönjük, meggondoljuk, így az áldozat. Jött egy másik iparos, aki pillanatok alatt 800 
Ft-ért helyrehozta a hibát. Más: A színes tv képernyője nem volt tökéletes, a kihívott 
szakember feltétlen sürgős képcsőcserét javasolt egyedüli gyógymódként. A koránál 
fogva megtéveszhető páciens kivárt -  a készüléke immár négy esztendő elmúltával is 
zavartalanul működik. Más: A hűtőszekrény mélyhűtő rekesze nem üzemelt, szakem
ber jött és döntött. A mélyhűtő rész teljes kiszerelése, alkatrészek cseréje szükséges, 
cca. 700 Ft. Jött a másik mester -  jóformán csak ránézett és a mélyhűtő rendben. 
Fizetni -  kedves asszonyom -  ezért természetesen nem kell.

Sajnos hasonló jelenségek eluralkodtak a vendéglátás legkülönbözőbb területein 
is. Ezek után ha azt mondom, hogy a felsorolt jelenségek felérnek, vagy megahaldják 
egy angolnapusztulás okozta károsítást, a Balaton-környék hírnevének aláásását, 
nem estem túlzásokba. Kalandorok, akik csillagászati álpolitikájukkal, silány minősé
gű szolgáltatásaikkal károsítják a helyi lakosságot, elűzik a még ide jönni vágyó ven
dégeinket, erkölcsi károkat okoznak a becsületes többségnek hosszú távon.

Közös erővel, mindnyájunk -  jelenünk és jövőnk -  érdekében számoljuk fel e kóros 
jelenségeket -  vendégeink ne kényszerüljenek a jobbat, olcsóbbat keresve más or
szágokban keresni a kellemesebb nyaralás lehetőségét.

Majbó Gábor

Alte Musik Konzerte in 
der Festung Kirche Vörösbe
rény, August 20.20 Uhr.

Concerto Delle donne 
Csavlek Etelka (ének), Gás
pár Kornélia (fuvola, pikoló), 
Gál Márta (csembaló).
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