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

„Rokon a kék víz és a kék ég, 
a kettős látkör összeforr; 
rokon a tág tér s a merészség, 
a mese-táj s az ifjúkor, 
a Valaha s a Valahol!..”

(Illyés Gyula)



100 ÉVVEL 
EZELŐTT...

A június hónap, mióta Almádi fürdőhelyként 
kezdett ismertté válni, a szezon megnyitásá
nak a hónapja volt. Ekkor állították össze a jú
lius és augusztus hónapokra szóló esemény- 
naptárt, amit nagy-nagy buzgalommal és szer
vező munkával be is tartottak. Most lépjünk 
vissza 100 évet és idézzük fel az akkori ese
ményeket.
Megalakult a Vigalmi Bizottság, elnöke dr. 
Óvári Ferenc volt, jegyzője pedig Véghely Kál
mán. Legfontosabb tevékenységünk volt a jú
liusi és augusztusi programok összeállítása és 
közzététele. A július hónapra összeállított 
program röviden a következő volt: 7-én ismer
kedési estély, 10-én társas kirándulás a Ma
lomvölgybe, 12-én tombolaestély, 15-én Mar
git-bál, 16-án kirándulás külön gőzhajón Bala
tonfüredre és Siófokra, 18-án társas kirándu
lás az alsóőrsi erdőbe, 20-án halászléestély 
és tombola, 23-án társas kirándulás a Reme
tevölgybe, majd táncestély, 25-én külön gőz
hajón kirándulás Badacsony-Keszthely-Hévíz
re, 26-án versenykuglizás tréfás nyeremé
nyekre, 28-án Anna-bál, 29-én népünnepély 
és lottójáték, 31-én velencei éj a Balatonon és 
búcsúestély a távozó fürdővendégek tisztele
tére. A következő havi program, ahogy az 
nyomtatásban megjelent.

„Vigalmi program augusztus hónapra: 
Csütörtökön, 2-án: Tekeverseny tréfás nye
reményekre.
Kezdete du. 5 órakor
Szombaton, 4-én: Szini előadás „Három 
testőr” .
Kezdete 8 órakor.
Vasárnap, 5-én: Húsz éves találkozási ün
nepély. Vacsora 8 órakor. Táncestély. 
Hétfőn, 6-án: Kirándulás a „Helkán“ B.Fü
redre. A hajó 30 frt, indulás du. 3 órakor 
visszatérés 9 órakor.
Csütörtökön, 9-én: Tombola estély. Tombo
la jegy ára 20 kr. Kezdete esti 9 órakor. 
Szombaton, 11-én: Velencei éj a Balatonon. 
Csolnakjegy 20 kr. Kezdete esti 9 órakor.

Hétfőn, 13-án: Kirándulás a „Baross“-on 
Kenesére, oda jegy 20 kr. Indulás du. 1 óra 
35 perckor. Visszatérés holdvilágos estén 
gyalog vagy csolnakon.
Szerdán: 15-én: Gyermek-bál. Kezdete du. 
6 órakor vége 10 órakor. Belépti díj nin
csen.
Kedden, 21-én: Műkedvelői szini előadás. 
Kezdete fél 7 órakor.
Szombaton, 25-én: Tombola estély. Kezde
te esti 7 órakor.
Kedden, 28-án: Búcsu-estély. Kezdete 8 
órakor.
Almádi, 1894 évi julius 31-én.

A Vigalmi Bizottság"

A dús programból nem maradt el semmi, az 
újságok folyamatosan és részletesen foglal
koztak az események lefolyásával. Idézet egy 
az újságban megjelent Almádi levélből: „Az 
ország minden vidékéről vannak vendégek és 
pedig olyan számmal, hogy aranyért sem le
hetne kapni egyetlen üres viskót sem asz 
egész fürdőhelyen."
Szép lenne ha megismétlődhetne a száz évvel 
ezelőtti helyzet, gazdag programok, telt ház, 
azaz jó szezon.

Schildmayer Ferenc

Almádi a múlt század végén



BALLAGÁS 1994
Ismét ballagunk, iskolánk törté
netében immár másodszor mert

megint elmúlt egy év - nekünk - 
de az előttünk álló negyedike
seknek egyszerre öt. 1989-et, 
amikor ők kezdtek, már törté
nelmi évszámként jegyzik és 
meglehet, hogy 1994-et, amikor 
ballagnak, ugyanígy fogják je
gyezni.
Végzős diákjaink, szüleik, test
véreik és szeretteik mindenkép
pen, akiket hadd köszöntsek kü
lön tisztelettel mindannyiunk 
nevében, majd az őket idáig el
juttató tanárkollégáimat, kivált
képpen az osztályfőnökeiket, a 
gimnázium minden dolgozóját 
és diákját. Köszöntöm városunk 
képviselőit, a szülői tanácsadó 
testület tagjait és alapítványaink 
kuratóriumi tagjait az újonnan 
megalakult iskolaszék képvise
lőivel együtt. Itt vagyunk mind
annyian mert végzős negyedike
seink vették a fáradtságot és 
mindannyiunkat meghívtak. 
Amikor kollégáimmal és mun
katársaimmal együtt a mai balla
gásra készülődtünk, ki-ki az is
kolát, a kollégiumot, az osztály- 
termeket vagy az udvart díszítet
te és rendezgette mindannyian a 
szép és méltó búcsúztatás eszkö

zeit és módját keresgettük a ma
gunk módján. Ezt tették szüle
ink és nagyszüleink, köztük 
nagyapám, aki Selmecbányán 
végzett, ahonnan a ballagás szép 
szokása elindult és mára már 
nemzeti örökségünk része lett. 
Kezdő tanárként szerettem vol
na hasonló angolszász szokásra 
találni és bármennyire hihetet
len az új-zélandi himnusz versé
ben találtam rá: Now is the hour, 
When we must say goodbye 
(Most jött el az az óra, hogy bú
csúznunk kell, Soon you’ll be 
sailing Far across the sea (Ha
marosan elvitorlázol, osztály ál
tal választott feketeistváni hit
vallásnak: „...A szépség és a jó 
ság, a szeretet és az igazság nem 
múlik el az évszázadokkal, nem 
múlik el az emberekkel, hanem 
örökös, mint a testetlen valóság, 
és ezekből annyit kap mindenki, 
amennyit megérdemel.” A szü
lőkkel és nagyszülőkkel együtt 
kollégáim is ezeket az elveket 
plántálták a most ballagó diá
kokba, akik előtt talán nem is
meretlen, hogy a Veszprém me
gyéből származó Fekete István a 
szomszédos Szentkirályszabad
ján írta egyik kisregényét, vala
mint az sem, hogy íróasztalfiók
ba kényszerített művei közül 
nem egyet Kanadában kellett ki
adni először. De ő tántoríthatat
lanul hitt tiszta elveiben, az iga
zi értékekben, az erények által 
kivívott szeretetben és tisztelet
ben.
A nagyobb önállósággal együtt
járó megnövekedett felelősségre 
emlékeztet a IV. B. osztály által 
választott Ady idézet is: „ Az 
élet nem álom, hanem valóság, 
és csak azokat nem csalja meg, 
akik tiszta szívvel és kemény 
akarattal néznek szembe vele.“ 
Tiszta szívet és kemény akaratot 
kértünk tanulóinktól öt évvel ez

előtt és akik ezt maradéktalanul 
megfogadták, azok biztosabban 
eljuthattak a mai ballagásig és 
nyugodt lelkiismerettel állhat
nak az érettségi, majd a felvételi 
vizsgabizottság elé, sőt Ady 
Endrével együtt bizakodhatnak 
abban is hogy a „Bakonyok Ba
konyából minden rest álom 
messze tűnt. És ahogy Ady End

re Párizst vallotta az ő Bakonyá
nak diákjaink közül a táti, bala
tonlellei, tótszerdahelyi, gencsa
páti, nagykovácsi, pilisszentke
reszti és érdi indíttatású majdani 
jogászok, külkereskedők, orvo
sok és tanárok majd Balatonal
mádit emlegetik sóhajtozva. 
Salgótarjánból és Veszprémből 
Oroszlányból és Tatáról, Kom
lóról és Gyöngyöspatáról, no 
meg Monorierdőről Balatonal
mádin keresztül vezet az út 
Amerikába.
Innen vezet az út a felsőfokú in
tézményekbe és ide várjuk 
vissza az örömteli híreket.
A külvilág borzalmaitól idegen
kedő Füst Milán üzenetét hozta 
el Barabás Mariann köszöntő 
versében. Az „Útra kelni,

messzi menni” gondolatát foly
tatta Váli Mónika a búcsúztató 
harmadikosok nevében és a ma
gatok által választott ösvény kö
vetkezetes folytatását kérte tőle
tek. A most ballagó negyedike
sek nevében Szerémi Péter vála
szolt szóban, Arbanász Ildikó és 
Körmendy Gál szalagfelkötés
sel, akik mérföldkőnek tekintik

a mai napot. Mérföldkőnek az 
előttük álló hosszú és remélhe
tőleg sikerekkel és örömökkel 
teletűzdelt úton, amelyet az érte 
kifejtett kemény munka alapján 
nyerhetnek el ezután is. Itt ma
radó kollégáim és diákjaim ne
vében kívánom nekik Nagy  
László szavaival: „Az itt eltöl
tött évek adjanak erőt hozzá!” 
De mielőtt még végleg kiballag
nak, legyen egy hálás szavuk 
szüleiknek, akik az ösvényen 
idáig is, ezentúl is őket segítik, 
Kosztolányi aggódó, féltő szere
tetével: „Milyen sötét-sötét a 
Balaton (S a nyár után, hogy 
vérzenek a fák.) Tündér Tihany, 
felelsz-e énnekem,) Ha azt mon
dom még egyszer: ifjúság?”

Idegenforgalom ‘94

Tisztelt Fizetővendéglátók!
A múlt hónapban tájékoztattuk 
Önöket arról, hogy a fizetőven
déglátást szabályozó rendeletek 
1993. december 31-gyel hatá
lyon kívül kerültek. Új rendelet 
egyelőre nem lépett életbe, így 
átmenetileg a helyi önkormány
zatok hatáskörébe került a tevé
kenység szabályozása.
Akik fizetővendéglátó enge
déllyel rendelkeznek:
- továbbra is vezetni kötelesek az 
adócsoport által kiadáskor hitele
sített vendégkönyvet,
- amennyiben a könyv betellik, 
újat a polgármesteri hivatal ügy

félszolgálati irodáján Mesterházy 
Andreánál igényelhetnek,
- a részükre a korábbiakban kia
dott fizetővendéglátó engedélyek 
továbbra is érvényben vannak. 
Akik nem rendelkeznek fizető- 
vendéglátó engedéllyel, de fé
rőhelyeiket az elkövetkező idő
szakban értékesíteni szeret
nék:
- a helyi adórendeletben foglal
taknak megfelelően az adócso
port által hitelesített vendégköny
vet kell hogy kiváltsanak a pol
gármesteri hivatal ügyfélszolgá
lati irodáján Mesterházy Andreá
nál.
- A tevékenységüket kötelesek 
bejelenteni az állandó lakóhelyük 
szerint illetékes APEH-nál, ahol 
a tevékenység folytatásához

adószámot kell kapniuk. Az 
APEH által előírt szabályozás
ban tehát semmiféle változás 
nem történt. A változás mind
össze annyi, hogy ezután fizető
vendéglátó engedély helyett 
csak a hitelesített vendégkönyv 
szükséges a tevékenység vég
zéséhez.
Ha az Önök részéről bármilyen 
kérdés vagy probléma merül fel, 
további információval készség
gel álunk rendelkezésükre.
Az ügyfélszolgálati iroda a pol
gármesteri hivatalban felkeres
hető:
hétfőtől - csütörtökig: 8 - 15-ig 
pénteken: 8 - 1 3  óráig.

Lang Brigitta 
idegenforgalmi referens

Fotó: Áfrány Gábor



NÉHÁNY SOR A 44. 
HÓNAPRÓL 

A VÁROSHÁZÁN 
1994. MÁJUS

A templomépítés 50 éves jubileumát ünne
pelte e hónapban az Evangelikus Egyház 
balatonalmádi gyülekezete. A szentmise 
után előző és mostani lelkészei, felügyelői 
és gondnokai, valamint a társegyházak 
képviselői idézték fel a fél évszázadot ben
sőséges pillanatokban. A jubileumra meg
szépült Isten eme kedves hajléka híveinek 
áldozatos munkája nyomán, és méltó kere
te lesz a lélekgazdagító hitéletnek a követ
kező évtizedekben.

★

Beindult az előszezoni vendégjárás. Euró
pai kisebbségi konferenciát rendezett a 
Magyar Művelődési Intézet a Balaton Aka
démián. Nagysikerű szakmai találkozót 
szervezett dr. Kelemen László képviselő úr 
a helyi és környékbeli fogorvosoknak. 
Nemzetközi versenyeket rendeztek a fut
ballistáink és a sakkozóink. A kihívás nap
ja alkalmából újból megcsodálhattuk a vár
palotai hosszútávfutók teljesítményét: kör
befutották a Balatont. Két hétvégén is a 4- 
méteresnél versenyzett a horgász társada
lom színe-java. Erdélyi állatorvos küldött
séget kalauzolt városunkban dr. Tóth Lász
ló képviselő úr. Valamennyi vendégünk jól 
érezte magát nálunk. Előbb-utóbb mi is jól 
fogjuk érezni magunkat, nálunk.

*

Megköszönöm azon polgártársaim bizal
mát, akik a parlamenti választásokon füg
getlen jelöltként 6,66% szavazatot adtak le 
rám. Ezzel megelőztem a parlamenten kí
vüli pártokat, de elmaradtam a parlament
be jutott nagy pártok jelöltjei mögött. 
Amint már korábban is megírtam, tisztában 
voltam azzal, hogy kampány és párttagság 
nélkül kicsi az esély. A Balatonra vonatko
zó konkrét cselekvési programomat azon
ban jelölttársaim döntő többsége támogat
ja, és ennek nagyon örülök. Ha a mostani 
győztesek okulnak az előzőek hibáiból, ak
kor szebb jövőnek nézhetünk elébe.

Balatonalmádi-Öreghegy, 1994. május 30.

(dr. Kerényi László) 
polgármester

RENDŐRSÉGI HÍREK

Balatonalmádi városban az elmúlt hónapban személy elleni 
erőszakos bűncselekmény nem történt, jogtalan támadás nem 

ért senkit. A közterületeken erőszakos bűncselekmény elkö
vetéséről nem szereztünk tudomást.
Egy esetben kezdeményeztek garázdaság bűncselekmény mi
att eljárást a rendőrök a helyi NY. I. ellen, akinek cselekmé
nyét csak közvetlen szomszédai észlelték. Ittas állapotban 
olyan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsított, ami 
riadalmat keltett.

Ezen túlmenően még két tettes ellen kellett büntetőeljárást 

kezdeményezni szándékos rongálás miatt, akik bosszúból 

megrongálták ismerősük személygépkocsiját. A közlekedés

ben résztvevők sem fogadják meg a tanácsom, italoznak, 

majd gépjárművet vezetnek, így emiatt részben helyi lakosok, 

részben nyaralótulajdonosok ellen öt esetben kellett ittas jár

művezetés bűncselekmény miatt intézkedni.

A városban a közbiztonság érdekében még 31 személlyel 

szemben kellett személyes szabadságának korlátozása mellett 

intézkedni, köztük körözöttekkel, vagyon elleni bűncselek

ményt elkövetőkkel.

A nyár kezdetét jelzi, hogy a vagyon elleni bűncselekmények 

jellege megváltozott, amit bizonyít, hogy a mintegy félmillió 

forint összértékre elkövetett lopások alkalmi jellegűek, tehát 

az elkövetők kihasználják az őrizetlenséget, a nyitott kaput, 

ajtót, nyitott gépkocsit.

Kérem, hogy napközben sem, de főként az éjszakai órákban, 

ne hagyjanak értéket a gépjárművekben. Az iratokat nem fel

tétlenül szükséges a napellenző mögött, az ülés alatt és a 

kesztűtartóban hagyni. Bármilyen meleg van, a bejárati ajtót 

ne hagyják nyitva, az értékeket, pénzt, ékszert, videokamerát, 

a délutáni pihenés alatt se hagyják az asztalon, az előszobá

ban. Az elmúlt év trükkjei között használták a bűnözők a szo

bakeresés látszatát, a házalásos értékesítést.
Munkánkat ezen túlmenően azzal tudnák támogatni legjob
ban, ha az utca, vagy lakóközösségek összefognának és az éj
szakai órákban eseti felügyeletet vállalnának környezetünk
ben, s bármilyen gyanús körülményt jeleznének. Remélem, 
nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy egy értékei
től, gépkocsijától megszabadított külföldi már nem tölti itt a 
következő vendégéjszakát.

Az idegenforgalmi szezonban június 1-jétől több rendőrisko

la hallgatói állományából egy-egy szakasz fog gyakorlószol

gálatot teljesíteni az őrs területén. Ez jelentős segítség, de 

nem áll arányban a július, augusztus hónapban megnövekedő 

forgalommal, ezért kérem türelmüket, mi igyekszünk minden 

bejelentésre a lehető legrövidebb időn belül reagálni, közterü

leteink rendjét fenntartani.

Június hónapban a város területén 5-én, 10-én 14-én, 19-én, 

23-án és 25-én lesz műszeres sebességmérés.

Balatonalmádi, 1994. május 26.

Czere József



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselőtestület május 26-i ülése dr. Kerényi László polgármester tájé
koztatásával kezdődött, melyben említést tett a Balatoni Regionális Fejlesz
tési Társaság megalakulásáról, amelynek önkormányzatunk is tagja lett. 

Eredményként könyvelte el azt is, hogy a Káptalanfüredi Fürdőegyesület ve
zetősége és a káptalanfüredi állandó lakosok képviselői végre egy asztalhoz 
ültek és egyeztető megbeszélést folytattak a térség problémáinak megoldásá

ról, az együttműködés további lehetőségeiről.

Sikeresnek ítélte a 45 fogorvos részvételével megtartott „Fogorvos Nap“ ren

dezvényét.

Végezetül újdonságként említette, hogy a balatonfűzfői úton megnyílt az új 

szerelvényszaküzlet, továbbá ismét várja vendégeit a megújult Kerekes Csár
da.

A fő napirendi pontok közül először a Györgyi Dénes Általános Iskola igaz
gatójának beszámolóját hallgatta meg a képviselőtestület, az elmúlt 5 évben 

végzett oktató-nevelő munkáról.
Összességében tendenciáiban is eredményesnek ítélte meg az intézményben 

folyó munkát, egyúttal azonban felhívta az igazgató figyelmét a pénzügyi és 
gazdálkodási szabályok szigorú betartására.
A beszámolót követően a képviselőtestület a Györgyi Dénes Általános Isko

la igazgtaói tisztségének ellátásával 5 évre ismételten Fábián Lászlót, az in

tézmény korábbi vezetőjét bízta meg.

A szünetet követően a Vörösberényi Általános Iskola tevékenységéről szóló 
beszámolót vitatta meg a képviselőtestület. Az intézmény vezetője részletes 
írásbeli előterjesztésében képet adott az iskolában folyó munkáról, eredmé

nyeikről, gondjaikról. Közismert, hogy az oktató-nevelő munka a két régi is
kolaépületben meglehetősen nehéz körülmények között folyik, ennek elle

nére eredményeik, törekvésük biztatóak. Körülményeikben javulást a térség

ben megépülő új városi iskola jelenthet, amelynek megvalósulása az önkor
mányzat költségvetésének függvényében történhet.
Az iskola vezetői teendőinek ellátásával a képviselőtestület a korábbi igaz

gatót, Polyák Istvánt bízta meg újabb 5 évre.

Bár első olvasatban, tárgyalta a testület az állatok tartásáról szóló helyi ren
delet-tervezetet, az előterjesztés mégis jelentős aktivitást váltott ki a testület 
tagjai között. Településünk üdülőjellegéből fakadóan az állattartás szabályo
zása rendkívül kényes és összetett kérdés. Éppen ezért a képviselőtestület 
úgy foglalt állást, hogy a rendelet-tervezet kerüljön társadalmi vitára, a la
kosság széles körben véleményezze azt és az észrevételek, javaslatok figye
lembevételével kerüljön ismét a testület elé.

Az aktualitások között számos előterjesztés szerepelt és mindjárt az első, a 
város szolgálati lakásainak hasznosítása „a pro és contra“ érvek össztűzébe 
került. A képviselőtestület végül is úgy foglalt állást, hogy a szolgálati laká
sok többsége vonatkozásában érdemben ezen az ülésen nem dönt, a téma új
bóli részletesebb kidolgozására kérte fel a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági 
Bizottságot, valamint a Lakásügyi Társadalmi Bizottságot.

Vita nélkül, egyhangulag döntött viszont - a már hagyományossá váló - nyá
ri vásár megrendezéséről.

Helyi természetvédelmi területté nyilvánította a Vöröshegyi út mentén lévő, 
mintegy 4-5 ezer tő leánykökörcsint magába foglaló jelentős botanikai érték
kel bíró területet.

Foglalkozott továbbá a testület a Kossuth L. u. 5. szám alatt leomlott támfal 
ügyével.
A támfal helyreállítására kötelezett tulajdonosok a helyreállítás költségeihez 
a testület anyagi támogatását kérték. Pénzügyi fedezet hiányában a támfal- 
építést közvetlenül nem tudja támogatni. Mivel a támfal a hatályos terület- 
rendezési terv előírásaival összhangban a jelenlegi nyomvonalnál beljebb 
épül újjá, a közterületté váló telekrész tulajdonjogát az önkormányzat meg
váltja.

Jóval elmúlt éjfél, de a testület másodszori nekirugaszkodása sem hozott ér
vényes döntést abban a kérdésben, hogy a város területén engedélyezi-e a 
sárkányrepülő szolgáltatás lehetőségét.
Ugyanez történt a Váci Mihály iskola igazgatójának a pedagógu-létszám
csökkentésre irányuló előterjesztése tárgyában is.
A Szervezeti és Műkködési Szabályzat értelmében ez utóbbi két téma újbóli 
tárgyalására a következő ülésen kerülhet sor.

Az önkormányzati ülések jegyzőkönyvei a Városi Könyvtárban és a Polgár- 
mesteri Hivatalban megtekinthetők.

A Kihívás Napja
1994. május 25.

A Kanadából indult világsportnap eszméje hozzánk is eljutott. Bala
tonalmádiban másodízben rendeztük meg ezt a sporteseményt.
Mint a múlt évben, az idén is részt vett a rendezésben az összes tan- 
intézmény, valamint az óvodák és a sportegyesületek is. A Györgyi 
Dénes iskolában tanítási szünet is volt, csak sportoltak e napon a gye
rekek és tanáraik.
A számszerű eredményt illetően az előző évi teljesítést nem sikerült 
elérni, összesen 3379 részvételt regisztráltunk.
Negatív tényezőként értékelhető, hogy a felnőtt lakosság alig-alig 
mozdul. Most is azokkal az arcokkal találkoztunk, akik az év minden 
szakában szívesen vesznek részt sportakciókon, míg a lusta többség 
még ezen a napon sem képes 15 percet áldozni mozgásra, nem utol
só-sorban települése érdekében! Talán mentségül szolgálhat (amire 
persze nincs mentség) hogy az időjárás nem kedvezett igazán, hogy 
a Szabadidősport Szövetség a mozgósító plakátokat csak május 18- 
án adta ki, hogy a nyomdai átfutás miatt azok csak az utolsó pillanat
ban kerültek ki az utcára, hogy hatékony propagandagépezet nem 
működik a városban, azonban ez csak kifogás lehet, ok nem. Gyakran 
hallom, hogy nincs hol, kivel, mivel: amikor meg minden adott, akkor 
akik a kifogásokat sorolták, éppen nem érnek rá!
Szép momentuma volt a sportnapnak a várpalotai futóváltó fogadása 
a városházán, ahol a polgármester mellett több képviselő is jelen volt. 
A váltó tagjait 23 fős kis csapat kísérte a város határától futva és ke
rékpáron a városházáig.

Reméljük jövőre jobb lesz.

FELBER GYULA 
sportszervező

MALOMVÖLGYI

MAJÁLIS
Május 28-án hagyományosnak mondható rendezvény
ként zajlott a VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI KÖR és a 
VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA rendezésé

ben a MALOMVÖLGYI MAJÁLIS. A jó idő, a sok-sok 

látogató örömmel töltötte el a rendezőket. Öröm volt lát
ni a közel 300 gyermeket lovagolni, versenyezni, szín
darabot játszani, rajzolni, táncolni. Öröm volt látni a völ
gyet betöltő embersereget focizni, svábzenét hallgatni, 
vetélkedni, tekézni, vadpörköltet és egyéb finomságo
kat fogyasztani. Hatalmas sikere volt az esti csillagtúrá
nak, s a MAJÁLIST záró tűzijátéknak. Az eredményt itt 
nem anyagiakban mérjük, hiszen nem ezért rendeztük 
e napot. Az eredményt jókedvben, nevetésben mérjük, 
s ebből úgy gondoljuk, volt bőven.

NÉMETH ERVIN -  POLYÁK ISTVÁN



S P O R T

FÉRFI 
KÉZILABDA

A megyei bajnokságban szereplő 
férfi csapat folytatta jó szereplését, 
hiszen csak a volt másodosztályú 
B.füredtől kaptak ki a kézilabdások. 
Örvendetes, hogy egyre több sport
barát szurkol a gárdának, és a támo
gatók köre is szépen bővül. Az aláb
biakban közöljük a mérkőzések 
eredményeit, szponzorait és az utol
só két forduló párosítását.
B.almádi kézilabda klub-Fotex VSE 
serdülők 32:23 (19:9)
B.almádi: Levelesi-Kövessi 2, Csi
szár 3, Schönig 4, Árkovits 5, Kuba
si 8, Ács 7, csere: Papp, Csontos 1, 
Nagy 2.,
Faragó edző: Faragó György.
A fiatalok ellen közönség szórakoz
tató, gólzáporos mérkőzést játszott 
a csapat.
B.almádi kézilabda klub - Fotex 
VSE serdülők 32:23 (17:14) 
B.almádi: Levelesi 1 - Kövessi 3, 
Csiszár 5, Schőnig 2, Csontos 5, Ku
basi 10, Ács 5, csere: Papp, Csefkő
1, Faragó, Kósa.
Kísértetiesen hasonló végeredmény

született, azonban a korosztályában 
országos bronzérmes veszprémi fia
talok az elsó félidőben nehéz percek 
elé állították a gárdát. Aztán a II. fél
időre beindult a gépezet, sőt Levele
si Béla kapus is a góllövők közé irat
kozhatott fel.
B.almádi Kézilabda Klub - B.füred 
SC. 25:27 (9-15)
B.almádi: Levelesi - Csiszár 4, Ku
basi 5, Nagy 2, Árkovits 1, Schőnig 
5, Ács 1, csere: Papp, Kövessi 1, 
Csefkó 5, Kósa, Faragó.
Az első félidőben szoros emberfo
gással őrzött Kubasi hiánya miatt 
behozhatatlan előnyt szerzett a 
szomszéd város csapata. Sajnos 
ezen alkalommal sem sikerült a Fü
red legyőzése.
A klub támogatói: Önkormányzat, 
Közösségi Ház, GYIVI, BYC, Dia
na Bőrdíszmű-Fórum, Szemenyei 
György: Casablanca Bár, Csepeli 
Miklós: Miki Büfé-Budatava, Ko
csis Miklós: Porció ételbár és Buda
tava vendéglő, Keresztes Andor: 
Kerekes Csárda és Keresztes Ven
déglő, Markó Rafaelné: Ottilia Étte
rem, Toskosz Dimitrisz; Pireusz ét
terem, Németh László: Piccoló 
Drink - Óvári út, Dávid Gyuláné: 
Dávid cukrászda, Drahos János: Ba

ross utcai zöldségbolt, Almádi Ifjú
sági Sportjáért Alapítvány, Molnár 
Pál: Colombus Kft. Drexler Ferenc: 
Glóbusz csárda, Tárai Zsolt: Fruca
de üdítőitalok, Hollósi Ákos: Drink- 
Ker. Fűzfői u. 8.
Következő mérkőzések:
Június 5. vasárnap 15 óra B.almádi -
Várpalotai Bányász
Június 12. vasárnap 11 óra NIKE
FAK - B.almádi
A felnőtt csapat kerete:
Álló sor balról: Tari Tibor ügyve

zető, ÁRKOVITS Dezső, FARA
GÓ György játékos-edző, CSI
SZÁR László csapatkapitány, LE
VELESI Béla, NAGY Róbert, 
SCHŐNIG Herman, KATZ 
Krisztián, PAPP Péter, CSEFKÓ 
Zsolt.
Guggolnak: FAZEKAS János, 
KÖVESSI Péter, ÁCS Zsolt, KÓ
SA Zoltán és KUBASI Rudolf.
A képről CSONTOS Csaba és 
SCHUPPÁN József hiányzik.

LABDARÚGÁS

1994. Május 01. Fűzfő - B.almádi
1 1 Góllővó Sóber,

Igazi majálisi hangulatban kezdett a két szomszédvári csapat. Szabó Tamás 
miniszter úr végezte a kezdőrugást. Kiegyenlített első félidő után egy sokáig 
vitatott góllal, amit a házigazdák értek el, vonultunk a szünetben az 
öltözőkbe. A második játékrész elején 10 főre csökkentünk, Rinkót a 
játékvezető kiállította. 10 emberrel is sikerült kiegyenlíteni és a mérkőzés 
hátralevő részében is nekünk volt kecsegtető helyzetünk a fűzfői kapu előtt. 
Ifjúsági csapatunk eredménye Fűzfő - B.almádi

1 2

1994. május 08. B.almádi - Herend 
0 2

A jelenlegi listavezető herendi csapat minden tekintetben jobb volt nálunk. 
Az első félidőben kiegyenlített játék volt, majd a második játékrészben a 
vendégek nagyobb rutinja és erőnléte felülkerekedett a csapatunkon. A 
mérkőzést tíz emberrel kellett befejezni, mert az új szabály szerint kiállítot
ták a kapusunkat. A bajnokesélyes vendégek megérdemelten vitték el a két 

pontot.
Ifjúsági csapatunk eredménye B.almádi - Herend

3 - 1

1994. május 15. Devecser - B.almádi
1 5 Góllövők Bodis, Bognár Rinko, Balai

Kötelező győzelem volt, a jelenleg kieső helyen lévő devecseri csapat ellen. 
A tizenötödik percben már három nulla volt az eredmény a mi javunkra. A 
két csapat között nagy volt a különbség, mind erőnlétben, mind tudásban. A 
már biztos győzelem tudatában kissé visszavettek a fiúk a lendületből, de 
még így sem férhetett kétség a győzelmünkhöz.

Ifjúsági csapatunk eredménye: Devecser - B.almádi
1 6

1994. 05. 22. B.almádi - Pápa SE
1 0 Góllövő:

Bodis,
A bajnoki táblázaton a két egymást követő csapatok játszottak egymás ellen. 
Az értékes győzelemmel felcserélődtek a helyezések. Rendkívül nagy meleg

ben játszottunk, de az iramra így sem lehetett panasz. A második félidő első 
percében szereztük meg a két pont sorsát eldöntő gólt. Még nagyobb arányú 
győzelmet is megérdemelt volna a csapat.
Ifjúsági csapatunk eredménye: B.almádi - Pápa SE

8 0

LABDARÚGÁS
1994. május 28-án véget ért a 7. MUNDIAVOCAT (ügyvédek labdarúgó 
világkupája). Az első helyet az Argentin ROSARIO csapata szerezte meg, a
2. helyezett Budapest előtt.
Balatonalmádiban 17 mérkőzést rendeztek átlagban 200-250 néző előtt.

NYARALJON 
JÓL, OLCSÓN:

előfizetéses 
EBÉD-et 

kaphat Berényben a 
Balaton Akadémián 
elvitellel 132 Ft-tól 
feltálalva 140 Ft-tól

TELJES ELLÁTÁS, 
KULTÚRÁLT HELY 
NYUGALOM, BÉKE:

nyaraljon, pihenjen a 
Balaton Akadémián 

Vörösberényben 
tel.: 88/338-254



HORGÁSZSAROK
Az egy hónapos horgászcsend után igen mozgalmasan kezdődött 
május 21-e, különösen az almádi 4 m-es partszakaszon.
A BALZER cég idény-nyitó versenyére, - melyet az almádi 
horgászegyesület segítségével szervezett - tizenöt csapat nevezett 
be három-három fővel. A horgászválogatott, a színészek csapata, 
almádiak, alsóörsiek, a BHG Rt halászai szerelékekkel megrakodva 
és persze nagy önbizalommal, reményekkel telve bóklásztak már 
reggel hét órakor a parton, keresgélve a számukra kisorsolt, kissé 
szűkre szabott horgászhelyeket. Háromnegyedkilenckor felhangzott 
az „etetést elkezdeni" utasítás. Több tucatnyi csuzli szórta be a 
vízbe a csodacsalikat. Minden versenyző több kilót. Nemcsak 
rafináltan izesített őrölt és darabolt magokat, hanem maradékszámra 
az összegyúrt csontkukacokat is. A kényesebb nézők egy része 
ekkor vett irányt a focipálya büféje felé. Nem csoda: egy horgászat
tól távol álló számára több kiló, különböző színű kukac nyüzsgése - 
finoman fogalmazva - nem túl vonzó látvány. Pedig mostanában már 
egyre inkább háttérbe szorítja a trágyagilisztát a csalik 
eredményességi listáján. Ezen a versenyen is csak elvétve lehetett 
kukoricával, gilisztával próbálkozó horgászt látni, a „csonti" volt a 
favorit. Az etetési idő leteltével aztán - végre - lendülhettek a botok. 
Úgy vélem, hogy a sétányon kifeszített szalag nemcsak a 
versenyzőket védte, hanem a nézőket is. Komoly veszély fenyegette 
ugyanis a véletlenül betévedők szemevilágát. Ilyen boterdőt régen 
látott a jó öreg 4 m-es. Egyes vélemények szerint nem, hogy 
horgászboltot, de igen színvonalas horgászcikk nagykereskedést 
lehetett volna nyitni a kirakott készségekből.
Megkérdeztem a válogatott egyik versenyzőjét, szerinte milyen 
értéket képviselnek az orsók, botok. Nem vállalkozhott a saccolásra. 
Azt viszont elárulta, hogy a magával hozott „arzenál" több, mint 
háromszázezer forintba került. (Ennek ellenére végig egy botot 
használt.) Lassan beindultak a halak is. Többnyire keszegek a part 
mellett, mélyebb vízen egyaránt. Parthosszat dolgoztak a botok. 
Azok, akik a biztonságosabb küszfogással kezdték, hamar belátták, 
hogy az ellenfél egy-egy termetesebb bodorkáját, vagy „lapát" - 
dévérkeszegét csak több tucat snecivel tudná ellensúlyozni, az idő 
pedig erősen behatárolt. Pontyot alig akasztott valaki, jóllehet pár 
nappal ezelőtt telepítés volt a 4 m-es-nél. (Később tudtam meg, 
hogy Budataván elég sok méret alatti pontyot fogtak. Úgy látszik, 
gyorsan elvándoroltak. (A versenyzők kedélye percenként változott 
attól függően, hogy a szomszédok, vagy ők emelgették sűrűbben a 
keszegeket. Meglepett, hogy tapasztalt versenyzőket mennyire 
elkaphatja a lámpaláz. A már említett válogatott csapattag remegő 
kézzel a saját ujjára lőtte a csuzliban lévő csontikat, majd egymás 
után hibázta el a szebbnél szebb kapásokat. Egy idő után már 
lehiggadva szinte egyszer sem „vágott mellé". (Végül ő fogta a 
legtöbb halat). A szokásos kifogások is rendre előjöttek. Rossz a 
hely, nincs hal. A strand melletti kikötőoszlopok hangos 
méltatlankodásra késztették az odasorsolt versenyzőt. Hogyan lehet

egy halat itt kivenni ilyen finom szerelékkel? Jó egy óra múlva újból 
megnéztem. Szorgalmasan vezetgette az igazán szép keszegeket. 
Gratulációmra csak visszamorgott az orra alatt: és ha nagy ponty 
jön? Szerencséje volt, nem jött.
Közben a part második vonalában is történt egy, s más. Elkészült a 
kondérban főtt halászlé és aki megunta a sok élőhal látványát, más 
formában folytathatta a barátkozást a tó lakóival. Az illatok minden 
esetre sokakat elcsábítottak. Az időjárásra sem panaszkodhattunk. 
Napsütés és gyenge észak-nyugati szél segítette a 0.10 - 0.15-ös 
zsinórral dolgozó horgászokat.
A remek szervezés, a verseny lefújása után mutatkozott meg 
igazán. Nagyon rövid idő alatt bonyolódott le a verseny 
legizgalmasabb része, a kifogott zsákmány mérlegelése, és az 
eredménylista összeállítása. A tizenöt csapat összesen 146,64 kg. 
halat fogott ki. Egy-két ponty kivételével mind keszeget. Legjobban a 
horgászválogatott csapata szerepelt (igaz, versenyen kívül) 19.16 
kg-mal. A verseny győztese a győri Balzer cég csapata lett. Almádit 
képviselő csapat (Szenthe Zoltán, Szenthe Zsolt, Libik Károly) az 
ötödik helyen végzett, 10.28 kg-os fogással. Közülük Szenthe Zoli 
4,94 kg-mal volt a legeredményesebb. Gratulálunk a csapatnak és 
köszönjük a jó szereplést.
Egyéni győztes a BHG Rt. versenyzője Szabó Zoltán 7.44 kg-mal.
A keszthelyi horgász 7.30 m-es spiccbottal, 0.12-es Silstar zsinórral 
próbálkozott. Kihasználhatta a hazai pálya előnyét, hiszen - mint 
elmondta - versenyen kívül is békés halakra horgászik, elsősorban a 
Keszthelyi öbölben, de otthon érzi magát az egész északi parton. 
„Civilben" a hévízi angolnatelep helyettes vezetője. (Így nem csoda, 
a balatoni angolnákról nem volt hajlandó véleményt mondani.)
Az igen színvonalas versenyhez méltó díjakat a BALZER cég 
képviselője rövid méltatások mellett adta át a győzteseknek és a 
helyezetteknek.
Záróakkordként a BHG Rt. néhány szép pontyot helyezett a tóba 
(5-8 kg-os anyahalakat), melyeket jelzéssel láttak el. Az egyik jel a 
kopoltyúfedőben, a másik pedig a hátuszonyon található. Azt a 
horgászt aki a halat kifogva visszaküldi a jelzéseket a BHG-nek, egy 
kis aranyhallal ajándékozzák meg.
Lehet próbálkozni.

Végül egy versenyen kívüli hír az első horgásznapról: tavaly ilyenkor 
csak egy kölyökharcsáról számolhattak be, az idén viszont május 
22-én a vízmű előtti nádasban kukoricára kapott, és végül szákba 
került egy valóban szép példány. Komoly teljesítmény volt a nádból 
kihozni (igaz, 0.40-es zsinórral) a közel 11 kg-os halat. Rosszízű 
híresztelések ellenére valóban ennyi volt a súlya: magam mértem le. 
Az almádi horgászegyesület háziversenyét június 05-én tartja az 
egyesületi kikötőben.

Nagy Ferenc

OLCSÓ BETON
A 

SZIGMA GMK-tól 

MÉLY-MAGASÉPÍTÉS

8227 FELSŐÖRS, Úttörő u. 29. 

Telefon: 06/86-347-364

Kiszállítás: 
billenős teherautóval, mixerrel és 

betonpumpával.

MURVABETON

/C8/B-100 3.325.- Ft/m3
/C10/B-140 3.575.-Ft/m3
/C12/B-200 3.825.- Ft/m3

KAVICSBETON

/C10/B-140 3.975.-Ft/m3
/C 12/ B-200 4-225.- Ft/m3
/C 16/ B-240 4.615.-Ft/m3

10 m3 felett 3 % kedvezmény!
10 m3, vagy nagyobb tétel esetén 

szombaton és vasárnap is 
vásárlóink rendelkezésére állunk! 

ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS 
ÚT- PARKÉPÍTÉS.



SZABÓ LŐRINC

IMA A GYERMEKEKÉRT

Fák, csillagok, állatok és kövek, 
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket, csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és halott anyagok, 
tanítsátok őket, felhők, sasok,

vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom.
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek!

1939

GYERMEKNAP ‘94
Május 27-én, pénteken kezdődtek az idei gyermeknapi rendezvények, 
amelynek bevezetéseként megnyílt a Padlásgalériában az a mintegy 
másfélezer alkotásból készült gyermekrajz kiállítás, amelyet a Családi Lap 
és a helyi Közösségi Ház közös, országos pályázatára küldtek a gyerekek. 
Veszeli Lajos megnyitó gondolatai után került sor az ünnepélyes 
eredményhirdetésre, ahol három korcsportban vehették át a nyertesek az 
értékes díjakat.
A pályázat végeredménye:
Óvoda:
1. Kalmár Zsófia, Esztergom
2. Újvári Ágnes, Nyíregyháza
3. Herman Ákos, Kiskunlacháza 
Különdíj: Tóth Rózsa, Sarkad 
Alsó tagozat:
1. Görög Emese, Szombathely
2. Lukács Eszter, Orosháza
3. Novák Attila, Nagykanizsa 
Felső tagozat:
1. Horváth Barna, Téglás
2. Magyar Zsófia, Szombathely
3. Végh Mária, Hajdúszoboszló 
Különdíj: Kovács Krisztina, Nagyszekeres
Köszönjük a támogatók segítségét, akik hozzájárultak a pályázat és kiállítás 
megrendezéséhez: Családi lap, Fórum Bevásárlóközpont, Városi Önkor
mányzat, Hegyi Zoltán vállalkozó, Veszeli Lajos festőművész, Jászberényi 
István, Horváth Károly vállalkozó.
A Gyermeknapi rendezvények vasárnap a Fórum parkolójában felépített 
szabadtéri színpadnál folytatódtak (volna), ám az időjárás nem volt kegyes a 
megjelent sokszáz ünnepelthez. A sztárvedéggel, Végvári Ádámmal és 
Renátával még együtt énekelték a kedvelt slágereket, de marosan eleredt az 
eső, meghiusítva a további programokat. Reméljük következő ren
dezvényeinkkel kárpótolhatjuk az apróságokat.

Gróf Tibor

Négy város sakktornája 
Balatonalmádiban
Az Üvegipari üdülőben rendezte a Közösségi Ház SE. azt a nagyszabású 
sakktornát, ahová a helyi együttes mellett az olasz Pordenone, a horvát 
Zágráb és az osztrák Wolfsberg városok csapatai kaptak meghívást. Egy 
régi szép hagyomány felelevenítéseképp szervezték a versenyt, amelynek 
célja a nemzetközi megmérettetés mellett sportkapcsolatok kialakítása volt. 
A színvonalas partik közben maradt idő természetesen szabadidős pro
gramokra is: a résztvevők megismerkedtek Almádi szépségeivel, megtekin
tették a nemzetközi horgászversenyt, majd jóízűen falatoztak a közösen 
elkészített halászléből. A búcsú pillanataiban az elégedett, hálás tekintetek
ből arra lehetett következtetni, hogy a torna elérte célját, jövőre 
Wofsbergben (a következő rendező városban) jóbarátként köszönthetik 
egymást a játékosok.
A négy város tornáját, s ezzel a csodálatos vándorserleget Balatonalmádi 
nyerte el, megelőzve Zágráb, Wofsberg és Pordenone csapatát.
Eredmények:
Közösségi Ház SE. - Pordenone 

7 - 1 
Zágráb - Wolfsberg

6 -  2 
Zágráb - Közösségi Ház SE.

4.5 - 3.5 
Wolfsberg - Pordenone

4.5 - 3.5 
Pordenone - Zágrág

3 - 5 
Közösségi Ház SE. - Wolfsberg

6.5 - 1.5
1. Közösségi Ház SE. 18 pont
2. Zágráb 15,5 pont
3. Wolfsberg 8 pont
4. Pordenone 7.5 pont
Itt köszönjük meg a szponzoroknak a támogatást, amellyel segítették a torna 
sikeres lebonyolítását. I. V.E. KFT., Fórum Bevásárolóközpont, Csepely 
Miklós vállalkozó, Varga Csaba vállalkozó, Kiss Tibor vállalkozó, Szabó 
József vállalkozó, Kutics Balázs vállalkozó, Prasident Kft., Almádiért 
Alapítvány, Közösségi Ház és mindazon magánszemélyek akik szabadide
jüket a verseny szervezésére fordították.

GRÓF TIBOR
K.H.S.E. elnöke



Nyári zörejek 
(évszak-váltás)

Megérkeztek a fecskéink, tiszteletkörüket leírták az udvarunk felett 
és örülünk, hogy békével fogadhatjuk őket Egymás után nyílnak a 
vendéglátó és egyéb üzletek, elindul a színes forgatag. A strand zsi
bongását, a zenefoszlányokat visszaverik az akác- és hárs illatától bó
dult domboldalak. Mindez az élet hangja. Képzeljék el, mennyivel 
szebb, mint a puskaropogás.

Almádi lakosságának többsége kiegészíti jövedelmét az idegenfor
galom adta lehetőséggel. Ezért össze kellene fognunk, hogy városun
kat minél kedvesebbé, színesebbé tegyük, ami nem mindig pénzkér
dés. Sok pénzzel könnyű, pénz nélkül művészet. Többet ér egy jó öt
let, mert egyedi és különleges dolgok születhetnek.

A virág élettel tölti meg a szürke aszfaltot, az üzletek is bekapcso
lódhatnának ebbe a virágláncba és legalább a főutcát (Baross Gábor 
út) sétálójellegűvé kellene összehangolni. A szervezést az ittlakókkal 
együtt vállalnánk.

Virágozzuk fel a főutcát.
Házunkban szívesen látnánk mindenkit, aki a kertjéből palántákat 

hozna, vagy egyáltalán tenne valamit a város szépítéséért.
Jó lenne, ha a Hattyú Bálra időzíthetnénk - június 25. - mert ha 

évadnyitás, akkor Hattyú Bál, immár ötödször. Ebből is látszik, hogy 
összefogással, ha nem is falakat rengetni, de lépésenként haladni le
het egy európaibb élet felé.

A várostól remélem az erkölcsi támogatást és a csipkerózsika ál
mát alvó virágládákat megkapjuk.

Apropó.
Ha Pusztaiékról van szó, akkor természetesen kedves barátaink a 

gasztronómiára gondolnak.
Nyári recept:
Töltött tök kapormártással (4 személyre és kb. 1 kg-os tök).
Egy zsenge tököt egészben lehéjazunk, egyik végét leskalpoljuk, 

majd belsejét kiszedjük. Mivel még inge gyenge, a magos belsőt 
összeaprítjuk 20 dk. darált hússal, 5 dk. füstölt szalonna, (a szalonna 
fonnyasztva egy kis fej vöröshagymával), egy tojás, só, bors, 10 dk. 
párolt rizs, összegyúrjuk és visszatöltjük az üvegbe, tepsibe kb. 3 dk. 
leveskockával ízesített vízzel leöntve, fólia alatt fél puhára pároljuk. 
Kb. 30 perc alatt elkészül. Kaporszósz.

Kb. 5 dk. margarinnal, 2 evőkanál liszttel világos rántást készítünk, 
felengedjük a tök alatti lével szaporítva, hogy kb. 1/2 liter legyen, plusz 
egy leveskocka hozzáadásával felfőzzük, tejfellel, kaporral simára ke
verjük.

A tököt szeletelve szép karikákat kapunk, leöntjük a mártással, és 
tálaljuk. Hús helyett szója granulátum is használható.

Pusztainé Irénke
A virággyűjtés helye: 

Balatonalmádi, Baross G. u. 37.
Telefon: 338-247.

ZENEISKOLÁSOK  
TALÁLKOZÓJA 
ALMÁDIBAN
Május 21-én a Balaton Fesztivál keretében rendezte meg a Balaton-parti 
Zeneiskolások Kamarazenei Találkozóját a Városi Zeneiskola és a 
Polgármesteri Hivatal. Az ötlet még az ősszel, a felújított iskolaépület 
átadásakor merült föl, s mint az eredmény mutatja, érdemes volt e magot 
kicsíráztatni, kivirágoztatni.
A felhívásunkra 5 zeneiskola jelentkezett. 35 gyereket fogadtunk 
tanáraikkal, szüleikkel szép otthonunkban (Balatonföldvárról, 
Balatonszemesről, Berhidáról, Keszthelyről, Veszprémből).
Kamaratermünk zsúfolásig megtelt a megnyitón, amire 10 órakor került sor. 
Kovács Piroska oktatási referens köszöntötte először a vendégeket, majd a 
program ismertetése és a zsűri tagjainak bemutatása következett, akik a 
veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola tanárai voltak: 
Kováts Péter hegedű-, Nyíró Gábor zongora- és László Attila fagottművész. 
A csoportok hangszerösszeállítása sokszínű volt: rézfúvós együttes, 
furulya-kvartett, ütős hangszerek, vonóskamara, fuvola-duó, stb. A hallott 
művek is igen széles skálát öleltek föl: a reneszánsz kortól a kortárs 
műveken át a ragtime-ig hallottunk zeneszámokat. A versenyzők egymást 
végighallgatva, egymásnak is drukkolva, egymásért is izgulva családias 
hangulatot teremtettek. A közös ebéd után került sor az értékelésre és az 
oklevelek, ajándékok átadására. A három fokozat (arany, ezüst, bronz) 
közül mindegyik együttes elérte valamelyiket.
Eredmények:
arany fokozat: Ránki György Zeneiskola Balatonföldvár, 2 csoport 

Állami Zeneiskola Keszthely 
Zeneiskola Berhida
Csermák Antal Állami Zeneiskola Veszprém 
Ált. Iskola Zeneiskolája Balatonszemes 

ezüst fokozat: Zeneiskola Berhida
Állami Zeneiskola Keszthely 

bronz fokozat: Zeneiskola Berhida, 2 csoport 
Az almádi zeneiskolások eredménye:
arany fokozat: Drexler Bernadett és Gecs Mónika fuvola-duó, ezüst foko
zat: Várkuti Boglárka, Török Gergely, László Zsolt, Palkovits Márk furu
lya-kvartett, bronz fokozat: Rajnai Judit hegedű és Gergelyi Mariann zon
gora. (Felkészítő tanárok: Szilvásy Lászlóné, Tamás Béláné, Orbán Dénes). 
Szeretnénk, ha ez a találkozó hagyománnyá válna, s vinné kis városunk hí
rét. Reméljük, hogy a résztvevők jól érezték magukat, s legközelebb még 
többen összejövünk egymással beszélgetni, ismerkedni, s legfőképpen egy
más muzsikálásában gyönyörködni.

Huiber Gabriella
ZENEISKOLAI HÍREK
Június 7-én évzáró ünnepély a Györgyi Dénes Ált. Isk. tornatermében 
18 órakor
Június 8-án 15-18 óráig beiratkozás a Városi Zeneiskolában 
(Bajcsy-Zs. u. 60.)

INTENZÍV 
SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETŐI 

TANFOLYAM INDUL
1994. július 17-én 

16 órakor 
Balatonalmádi 

Közösségi Házban.
Jelentkézés helyben, vagy

Mohos János 
Töhötöm u. 6.

Ábrahám Péter 
Mogyoró u. 15.

Telefon: 339-079.

Diákoknak kedvezmény!

DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS 24 
ÓRÁN BELÜL. 
CSATORNAÉPÍTÉS, 
JAVÍTÁS, FÖLD
MUNKÁK.

KIS JÓZSEF,
Balatonalmádi,
Rozmaring u. 41.
Telefon:
88/338.871

Színes TV 
-  Video Prabola 

és autóelektronika 
szerelés és javítás 

garanciával. 
Mecséri Attila 

BALATONALMÁDI, 
Kisberényi u. 16.

Nyitva: 
Hétfőtől -  pén

tekig:
10 órától -  18 óráig 

Szombaton:
9 órától -  13 óráig.



Tisztelt Bérlő!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 1994. április 28-i ülésén 

rendelkezett a tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről.
A rendelet alapján az Önkormányzat lakásállománya egy részét - a bérbeadás útján

hasznosított lakásokat - értékesíti.
A lakások értékesítését megelőzően ingatlanforgalmi szakértő állapítja meg az egyes

lakások forgalmi értékét.
Kérjük, hogy a szakértőt munkájában támogatni és a lakossági fórumon elhangzott - a 

lakások forgalmi értékét befolyásoló - tényezőkről tájékoztatni szíveskedjen.
A szakértői értékelést követően a Polgármesteri Hivatal a szerződés elkészítéséhez 
szükséges adatok megismerése és a vételi szándék bejelentése céljából szükséges

adatlapokat az Ön részére megküldi.
Ha a közzétett rendelet alapján úgy döntött, hogy vételi jogával élni kíván, úgy a

megküldött adatlapokat 
kitöltve a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni szíveskedjen. 

Amennyiben a vételi szándék bejelentésekor az épület társasházzá alakítására vagy a 
társasház földhivatali bejegyzésére nem került sor, a bérleményét képező lakásra igény 

alapján az értékesítéssel megbízott szerv előszerződést köt.

Sveiczer Vilmos 
Hatósági csoportvezető

BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9/1994/IV. 28./ számú 

rendelete

a Balatonalmádi Város Önkormányzatán ak tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről.

1.§.
/1/ Az önkormányzati lakások elidegenítését az Önkormányzat meg
bízott közreműködésével:
- a bérlő kérelmére,
- a bérbeadó kezdeményezésére 
végzi el.
/2/  A lakások forgalmi értékét az Önkormányzat ingatlanforgalmi 
értékbecslés alapján állapítja meg.
/3/ A szakértő által megállapított forgalmi értékbecslés három hónapig 
érvényes. Amennyiben a vételi jogosult vételi szándékát a szakértő 
véleményének lejárta után közli az önkormányzattal, a szakértői 
értékbecslés alapján megállapított lakásérték havi 2%-kal emelkedik.

2 . § .
A lakások a vételi joggal bírók részére (bérlő, bérlőtárs, társbérlő, 
továbbá a felsoroltak hozzájárulásával azok egyeneságbeli rokona, 
valamint örökbefogadott gyermeke) a vételárnak egyösszegben 
történő megfizetése vagy részletfizetés ellenében idegeníthetők el.

3. §.
/1/ Annak a bérlőnek a lakását, aki nem él vételi jogával a vételi jog 
gyakorlására megállapított határidő elteltétől számított öt évig har
madik személynek csak a bérlő írásbeli hozzőájárulásával lehet elide
geníteni.
/2/  Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugelátásban részesül, és az 
elővételi jogával nem él a szerződésének fennállásáig harmadik

személy részére cak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elide
geníteni.

4. §.
A vételár megállapításánál a szakértő által megállapított forgalmi 
értékből le kell vonni a bérlő által a lakásra fordított és meg nem 
térített értéknövelő beruházások értékét.

5. §.
/1/ Az értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi értéket 
lakottság címén, családi házak estén 30 %-kal csökkenteni kell.
/2/ Lakótelepi tömblakások (Petőfi u., Szabolcs u., Rákóczi u.) esetén 
az értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi értéket 
lakottság címén 40%-kal csökkenteni kell.
Az ebbe a kategóriába tartozó lakásoknál a vételi jog jogosultját 
további 10% kedvezmény illeti me, ha a bérleti jogviszonyt a lakás 
átadásától kezudve „első bérlőként" folytatja.
/3/ Ha a bérleti jogviszony a későbbiek során jött létre a /2/ bekezdés
ben meghatározott + 10% összegű kedvezményt időarányosan 
csökkenteni kell.

6. §.
A vételi jog jogosultja kérheti a vételárnak részletekben történő meg
fizetését. A vevő azonban a szerződés megkötésekor a vételár 10%- 
át köteles egyösszegben megfizetni. A vételárhátralékot a vevő 25 év 
alatt fizetheti meg, havi egyenlő részletekben.



/1/ Ha a vételi jog jogosultja az adás-vételi szerződés megkötésekor 
a vételár előleg és a vételár közötti különbözetet (vételárhátralék) 
egyösszegben fizeti meg, akkor az Önkormányzat a vételárhátralékra 
40% kedvezményt biztosít.
/2/ Részletfizetés esetén, ha a jogosult vevő a fennálló vételárhátralék 
mgfizetését 25 évi időtartamnál rövidebb idő alatt teljesíti, az alábbiak 
szerinti engedmény illeti meg:

tömblakás: családi ház 
jellegű épület:

a szerződés megkötésétől 
számított 1 éven belül
történő befizetés esetén: 35% 25%
2 éven belül történő
befizetés esetén: 30% 20%
5 éven belül történő
befizetés esetén: 20% 10%
10 éven belül történő
befizetés esetén: 10% 5%

8.§.
Ha a vételi jog jogosultjának a vételi szerződés megkötésekor 
hátralékos lakbér, illetve közüzemi díjtartozása van, nem illeti meg a 
rendelet 7. §. /1/ bek.-ben foglalt árengedmény.

9. §.
/1 / Részletfizetés esetén a vevő a mindenkori jegybanki alapkamat 
mértékének megfelelő kamatot köteles fizetni.
/2/ A vételi jog jogosultját kérelmére kamatmentesség illeti meg, ha a 
családjában az egy főre jutó havi átlagjövedelem a mindenkor hatá
lyos öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg. A 
kamatmentességre való jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.

10. §.
A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. 
szerint a pénztartozás késedelmes megfizetése esetében megál
lapítható késedelmi kamatot köteles megfizetni.

11. §.
A vételár hátralék megtérítése alól felmentés nem adható 
méltányossági alapon sem.

12. §.
/1 / A vételár hátralék erejéig a lakásingatlanra az ingatlannyilván
tartásba jelzálogjogot kell bejegyeztetni.
/2/ A lakásingatlant a tartozás fennállásának idejére a jelzálogjog biz
tosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli, az ingatlannyilván
tartásba e tilalmat is be kell jegyezni.
/3/ Abban az esetben, ha a vevőnek az elidegenített lakásingatlanon 
lakóházjavítási munkát kell végezni, és erre a célra kölcsönt vesz 
igénybe, akkor az eladó hozzájárulhat az újabb jelzálogjog beje
gyzéséhez.

13. §.
/1/ Azokra az épületekre, amelyekben a lakások elidegenítése után 
marad önkormányzati bérlakás, az üzemeltetés, fenntartás és 
felújítás tekintetében a Ptk. társasházi tulajdonra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.
/2/ Abban az esetben, ha a házasingatlanban lévő lakások 80%-a 
személyi tulajdonban van, a megüresedő önkormányzati bérlaká
sokra bérleti szerződés nem köthető, azt nyilvánosan meg kell hirdet
ni, és a legkedvezőbb árajánlatot tevő részére kell elidegeníteni.

14. §.
Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkor
mányzati lakásokra más személyt megelőző elővásárlási jog illeti 
meg:
a.) a bérlőt,
b.) a bérlőtársakat egyenlő arányban,
c.) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület 
arányában,
d.) az a.) - c.) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenesági 
rokonát, valamint örökbefogadott gyermekét.

15. §.
Az elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakás vételárát e ren
delet 4. §-ában foglaltak alapján kell megállapítani.

16. §.
Az elővásárlási joggal érintett lakások a jogosultak részére a vételár
nak egyösszegben történő megfizetése ellenében idegeníthetők el.

17. §.
/1/ Az önkormányzati tulajdonú bérlakás értékesítésekor az eladó 
önkormányzat köteles a vevőtől a saját jogon szerzett kárpótlási 
jegyét fizető-eszközként elfogadni.
/2/ A kárpótlásra jogosultnak az örökösét minden esetben úgy kell tek

7. §. inteni, mintha a kárpótlási jegyét saját jogon szerezte volna meg.
/3/ Fizetőeszközként kell elfogadni a bérlő sajátjogon szerzett kár
pótlási jegyét abban az esetben is, ha a lakást a bérlő
- házastársa
- egyeneságbeli rokona
- örökbefogadott gyermeke 
vásárolja meg.
/4/ A vevőtől fizetőeszközként - ha a vétellel egyidejűleg haszon- 
élvezeti jogszerzés is történik - el kell fogadni a haszonélvező saját 
jogán szerzett kárpótlási jegyét is.
Haszonélvezeti jog szerzőjétől kárpótlási jegy csak abban az esetben 
fogadható el, ha a haszonélvező a bérlő egyeneságbeli rokona.
/5/ A saját jogon szerzett kárpótlási jegy igazolása a Kárpótlási Hivatal 
határozatával, illetve hagyatéki végzéssel történik.

18. §.
/1/ Lakások adásvétele esetében
- a kárpótlásra jogosult vevőtől a saját jogon szerzett kárpótlási jegy 
névértékben fogadható el fizetőeszközként.
/2/ A nem saját jogon szerzett (felvásárolt) kárpótlási jegy lakásvásár
lásra nem használható fel.
/3/ A kárpótlási jegy névértékét az Országos Kárrendezési Hivatal 
Elnöke által a Magyar Közlönyben közzétett és a szerződés 
megkötésének, illetve a vételár hátralék kifizetésének időpontjában 
érvényes árfolyamon kell figyelembe venni.
/4/ A vételár vagy a fennmaradó tartozás magasabb értékű kárpótlási 
jeggyel történő teljesítés esetén a kárpótlási jegy és a tartozás közöt
ti különbség a vevő részére készpénzben nem fizethető vissza.

19. §.
A kárpótlási jegyről naprakész nyilvántartást kell vezetni, gondoskod
ni kell őrzéséről, számviteli nyilvántartásáról.

20. §.
/1/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek elidegenítését az 
Önkormányzat megbízott közreműködésével a bérbeadó 
kezdeményezésére végzi el.
/2/ A helyiségek forgalmi értékbecslésének elkészítésére az Önkor
mányzat ingatlanforgalmi szakértőt bíz meg.

21. §.
/1 / A helyiségek a vételár egyösszegben történő megfizetése 
ellenében idegeníthetők el.
/2/  Kárpótlási jegy (a saját jogon szerzett sem) a vételár kiegyen
lítésénél nem használható fel.

22. §.
Amennyiben a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, 
a vételár a helyi forgalmi értékkel azonos.

23. §.
Azokra az épületekre, amelyekben a lakásegységek és a helyiségek 
elidegenítése után marad önkormányzati tulajdonú helyiség, az 
üzemeltetés, fenntartás és felújítás tekintetében a Ptk. társasházi 
közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

24. §.
Az elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati tulajdonú hely
iséget értékesítés esetén nyilvánosan eladásra meg kell hirdetni és a 
legkedvezőbb árajánlatot tevő részére kell elidegeníteni.

25. §.
/1/ A törvény alapján a helyiségre biztosított elővásárlás jogát nem 
gyakorolhatja a bérlő, ha a szerződéskötés időpontjában adó vagy 
adók módjára behajtható köztartozása vagy a társadalombiztosítási 
alap javára teljesítendő tartozása van.
I2J Az elővásárlás jogával élni kívánó bérlő köteles az eladó felé iga
zolni, hogy adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása továbbá 
a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása nincs.

Elidegenítésből származó bevételek felhasználása
26. §.

Az Önkormányzat minden évben a költségvetésének elkészítésével 
egyidejűleg köteles tervet készíteni az értékesítésből befolyt 
bevételek felhasználására.

Hatálybalépés 
27. §.

/1/ E rendelet 1994. március 31. napján lép hatályba.
/2/  Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Balatonalmádi, 1994. április 28.

Dr. Kerényi László Dr. Miklós László
polgármester jegyző



A Balatonalmádi Vegyeskar 
Ennepetálban...

A négy éve működő Bala
tonalmádi Vegyeskar az

Önkormányzat jóvoltából 
április 28 -  május 2-ig né
metországi turnén vett 
részt. A Köln melletti 30 
ezres Ennepetal város az 
Engelberth Buhr által ve
zetett Heillenbeeki Férfi
kar vendégeiként kaptunk 
meghívást.
A készülődés, szervezés 
is új volt énekkarunk szá
mára, de végül is minden 
megoldódott és április 18- 
án reggel fél 8-kor elindul
tunk.
Nagy élmény volt szá
munkra az Alpok havas 
csúcsainak és a lankás 
zöld mezőknek látványa. 
Első igazi megállónk Salz
burg volt. A 
tapasztalha
tó Mozart-i 
miliő, a 
klasszicista 
stílusú kis 
é g s z e r d o 
boznak is 
beillő város 
mindenkiből 
csodá la to t  
váltott ki. Es
te 10 órára 
értünk Mün
c h e n b e .
K a r s r u h e 
mellett egy 
parkolóban 
é j s z a k á z 
tunk a hálószobává alakí
tott autóbuszban. Alvás, il
letve próbaalvás után egy

kis reggeli futás és hideg
víz újra felééesztette a tár

saságot.
Úticélunk felé a Rajna 
mentén közeledtünk. Régi 
városkákon keresztül, a 
hegyek tetején minden
honnan csodaszép kasté
lyok vagy várromok néz
tek le ránk.
Kb. 1 óra körül érkeztünk 
Kölnbe, a monumentális 
nagy dóm és a körülötte 
zajló nyüzsgő élet a hatá
sok sokszínűségét váltotta 
ki belőlünk.
A városnézés után indul
tunk Ennepetal-ba most 
már ez volt a fontos, hi
szen du. 5 órára vártak 
minket a Wassermaus 
vendéglőben.

S z i n t e  

p r e c í z  

p o n t o s 
sággal ér
tünk oda. 
Nagy ová
cióval és 
hideg sör
rel fogad
tak ben
n ü n k e t .  
Mindkettő 
nagyon jó
lesett. a 
kórus tag
jait mi már 
i smerős 
ként kö
s z ö n t ö t 

tük, de családtagjaikat 
csak most ismertük meg, 
mivel mindannyian eloszt

va a kórustagoknál vol
tunk elszállásolva. Ven
déglátásuk példaértékű és 
igen szeretetteljes volt, a 
nyelvi nehézségek ellené
re otthon éreztük magun
kat.
Április 30-án szombaton 
közös kirándulást szer
veztek számunkra a kör
nyéken.
Wuppertal-i függő vasúttal 
most fentről néztük a vá
rost.
Délután kemény próbát 
tartott karnagyunk -  majd 
este frissen és üdén vet
tünk részt a részünkre 
rendezett Május köszön
tőn és vacsorán. Szinte

megható volt figyelmessé
gük a magyaros teremdí
szítés és a meleg szavak. 
Mi is átadtuk ajándékain
kat majd felváltva énekel
tünk egymásnak népeink 
dalaiból. Május 1-én va
sárnap kezdődött az a 
koncertsorozat, mely egy 
hónapon keresztül minden 
vasárnap más-más kórus
nak adott szereplési lehe
tőséget a gyönyörű termé
szetes környezetben, Hül
sen Becker Tal-ban sza
badtéri koncert-teremben, 
ahol a falakat a körülvevő 
erdők alkotják és a fedett 
színpaddal együtt csodá
latos akusztikát biztosít.
A hangok ünnepét a 
“SANG und KLANG” ez 
évben mi tettük emlékeze
tessé. A helybéli férfi és 
női kórussal együtt mint

egy 2 és fél órás műsort 
adtunk a szép számú 
mintegy 400 fős hallgató
ságnak.
Műsorunkat karnagyunk 
három biokban állította 
össze. Egy egyházi jellegű 
és romantikus, valamint 
magyar népdalfeldolgozá
sokból és német dalokból 
álló kórusműveket.
Jó volt látni, ahogy a kö
zönség reagált a hangula
ti változásokra. Kodály 
Zoltán: Stabat Mater c. 
művénél sokan a megha
tottságtól könnyeiket töröl
gették és vastapssal jutal
mazták. Majd a német da
loknál mosolygó és hálás,

népdalainknál pedig szin
te ritmusra mozgó közön
ségünk volt. A polgármes
ter úr meleg szavai kö
szönték meg szereplésün
ket, hangot adva annak, 
hogy ez csak kezdeti ba
rátság és nemcsak a kó
rusnak, de a városaink ba
rátságát is elindította.
A közös ebéd után bizony 
fájó szívvel vettünk búcsút 
egymástól és már megter
veztük a következő közös 
találkozót, amire nálunk 
kerül sor.
Jó érzéssel értünk haza. 
Úgy érezzük ez a zenei tú
ra -  a siker hozzájárult 
nemcsak önbizalmunk nö
veléséhez, hanem a to
vábbi tenniakarására is 
ösztönöz.
Köszönet érte mindazok
nak, akik lehetővé tették 
ezt számunkra.

Vegyeskar tagjai

Zeitung 
für 

E
n

n
ep

etal

Gesang aus Ungarn,
Von Ralf Benner

Ennepetal. „Der  Wettergott 
meint es gut mit uns”, freute  
sich der Erste Bürgermeister- 
Stellvertreter Gerd De ssel. 
Zum Auftakt der Sang- und 
Klang-Konzertreihe im Hülsen
b ecker Tal konnte D assel der 
auch Vorsitzender des Ver
kehrsvereins ist, über 400 Zu
hörer an der Musikmuschel 
begrüßen .

Es sangen der Heilenbecker 
Männerchor (HMC) und der 
Ennepetaler Frauenchor, beide 
unter der souveränen Leitung 
von Engelbert Buhr. Die bei
den Chöre unterhielten das 
Publikum mit schönen Melo
dien und bekannten Volkslie
dern. In die Herzen der Zuhö
rer sang sich auch der gemisch
te Chor Balatonalmadi aus Un
garn mit seinem Leiter Czele
ney Pal, der für zwei Tage die 
Klutertstadt und den HMC be
suchte. Auf einer Konzertreise 
an den Plattensee hatte der 
Hellenbecker Männerchor im 
letzten Jahr die Herzlichkeit 
der ungarischen Sängerinnen 
und Sänger schätzen gel ernt.



Látogatás 
Eggenfeldenben

Tavaly augusztusban járt nálunk Eggenfelden város de
legációja Karl Riedler polgármester úr vezetésével. Ak
kori meghívásunknak eleget téve látogatott el Almádi 
város küldöttsége Eggenfeldenbe, április 22-24. között. 

Az utazási időt leszámítva szűk 48 órát töltöttünk ott, de 

vendéglátóink által összeállított program szervezettsé

ge és gazdagsága messze ellensúlyozta. Részletes is
mertetésre nincs mód, ezért csak szemelvényekkel 
szolgálhatok olvasóinknak.
A városházán fogadtak bennünket igazi barátsággal és 

vendégszeretettel. Az épület alig idősebb a mi városhá
zánknál, egyszerűen elegáns épület, kitűnő funkcionális 
elrendezéssel. Az első este részt vettünk az ott évente 
rendszeresen ismétlődő népünnepélyen, amelyik Bajo
rországban az elsők között van. A 4000 személy befo
gadására alkalmas építményben hosszú asztalok mel

lett, kétoldalt padokon foglalt helyet a vendégsereg. 
Minden szervezetnek, intézménynek, társaságnak van 

asztala, amelyik mellett vagy harmincan tudnak helyet 
foglalni. Egyszerű berendezés, néhány jellegzetes étel
féleség, sör minden mennyiségben, literes korsókból fo

gyasztva és remek hangulat.

Másnap megtekintettük a várost, illetve annak jelentő
sebb intézményeit. Az iskolák és a sportlétesítmények 
egymás közelében parkosított területen helyezkednek 
el. Négy füvesített futbalbálya van, egyik mellett rekor
tán atlétikai pályák és egy lelátó építmény található. 
Utóbbin folynak a versenyek, a másikakat pedig bárki 

használhatja, ha van nála labda és nem egyedül van. A 
sportcsarnok leereszthető térelválasztókkal megosztva 
három röplabdapályává alakul át. Természetesen nem 
volt üres, gyerekek, felnőttek sportoltak valamilyen 
szervezett formában.
A város repülőterén tett látogatásunk is maradandó él

ményt jelent. Mintegy fél óráig voltunk ott és ezalatt

vagy öt gép szállt le, vagy fel. A beton kifutópályákon 20 

személyes utasszállító gép is leszállhat, amint ezt lát
hattuk is. Csaknem készen van a városközpontban egy 
földalatti parkoló, ami jelentős beruházás a városban. 
Összegezve: alig hihető, hogy egy 12.000 lakosú város
ban jártunk.

A kialakult barátság nem marad folytatás nélkül. Nyara
lók jönnek hozzánk Eggenfeldenből, egyesületek, cso

portok és sportolók cserelátogatására kerül sor a jövő
ben. Eggenfelden és Balatonalmádi között igen nagy 
különbségek találhatók, sajnos nem városunk javára. 
Legfontosabbnak látszik nálunk a társadalmi élet élén
kítése, különböző egyesületek és szervezetek létreho
zása, majd ezek kapcsolatának kiépítése az Eggenfel
denben működő több mint 120 szervezettel. Ha vissza
gondolunk Almádi századeleji éveire nosztalgiánk tá
mad, ha csak az Almádi Kör-re emlékezünk egyedül. 
Hihetetlen nagy előrevivő erőt jelentenek a kisvárosi kö
zösségek, főleg ha ez megfelelő anyagi lehetőségekkel

párosul.

S.F.

Városunk idegenforgalomban érdekelt 

vállalkozói június 13-án 15 órakor 

találkoznak az Ottilia vendéglőben, hogy 

közös fellépésük kereteit kidolgozzák. 

Minden érdeklődőt szívesen látnak a 

szervezők.



FOGORVOSNAP BALATONALMÁDIBAN
A Balatoni Fesztivál keretén belül ismét volt 
Almádiban Orvos Nap.
A meghívott előadók a világ különböző 
részeiről érkeztek és komoly szakmai 
előadásokat tartottak.

Kedves meghívásnak 
tettünk eleget május 
14-én Balatonalmádi
ban. Dr. Kel emen 
László az Önkor
mányzat Eü. Bizottsá
gának elnöke -  akivel 
mintegy 5 éven ke
resztül koptattuk a 
Budapesti Orvostudo
mányi Egyetem Fog
orvostudományi Ka
rának padjait -  invitált 
meg az Almádiban 
immár hagyományos
sá váló orvosi fogor
vos találkozóra. Talál
kozónak hívom, mert 
több mint egy tudo
mányos kongresszus, 
és barátibb mint egy 
továbbképző kurzus. 
Külön megtiszteltetés 
volt számomra, hogy 
Klinikánkat, a SOTE 
Konzerváló Fogászati 
Klinikát rajtam kívül 
dr.Herczegh Béla ad
junktus is előadással 
képviselte. A sors 
szeszélye folytán az 
erdetileg nemzetinek 
induló összejövetel 
nemzetközivé vált. 
Karunk pont ezekben 
a napokban látta ven
dégül az Oregoni Or
vostudományi egye
tem Fogorvostudo
mányi Fakultásának 
munkatársait. Kele
men doktor szíves in
vitálására ők is öröm
mel vállakoztak előa
dás tartására, mely
ben a fogorvoslás új 
munkastílusát ismer
tették. Noha e munka
stílus elsősorban a fo
gorvosok elfáradását 
hivatott megelőzni, 
közvetve mégis a be
tegek érdekét szolgál

ja. Nem mindegy 
ugyanis, hogy fáradt, 
derék- és fejfájástól 
fogorvos végzi a ke
zelést, vagy pedig 
olyan, aki minden fi

gyelmét arra, fordít
hatja, hogy a betegek 
szamára amúgyis 
ijesztő procedúrát el
viselhetővé, mitöbb 
kevéssé félelmetessé 
tegye. A hazai előa
dók beszámolója fő
leg a gyakorló fogá
szat napi gondjaival, 
a betegek foghiányai
nak gyógyításával, a 
fogak gyökérkezelé
sével, illetőleg a mé
diákban szereplő 
amalgám tömés kér
déseivel foglalkozott.. 
E problémák aktuali
tását a hallgatóság 
élénk érdeklődése, 
kérdéseik és hozzá
szólásaik bizonyítot
ták.

A programot a fogor
vos résztvevők, kísé
rők és a nem szakma
beliek számára a ren
dezők professzionális 
szervező munkája és 
megnyerő kedvessé
ge, vendégszeretete

tetté színessé. A 
szakmai program fe
szültségét a veszpré
mi kamarazenekar 
művészeinek játéka 
oldotta, s a zárófoga
dás bőven terített 
asztala jó alkalmat 
nyújtott baráti beszél
getésekre, és Balato
nalmádi jobb megis
merésére.

Referens vendégei
vel és Kelemen főor
vos úr családjával a 
Porcelánmúzeumot is 
meglátogatta Heren
den, melynek gyönyö
rű darabjairól az ame
rikai meghívottak 
csak ámulattal nyilat
koztak. Elbűvölő volt 
a tavaszi Balaton, 
mindnyájunkat meg
fogott a Tihanyi Apát
ság történelmi at
moszférája.

Az idő észrevétlenül 
repült olyannyira, 
hogy Kerényi polgár- 
mester úr meghívásá
nak, mely a Liget ká
véház és étterem 
gazdagon terített va
csorázó asztalához 
invitált, csak néhány 
perces késéssel tud
tunk eleget tenni. Az 
asztalnál fő témaként 
Balatonalmádi jelene 
és jövője szerepelt. 
Mind ameriaki baráta
ink, mind mi Buda
pestiek csak elisme
réssel nyilatkozha
tunk a város elöljárói
nak aktív lelkesedé
séről, munkabírásá
ról, és azokról az 
eredményekről, mely
nek munkájuk során 
az elmúlt négy évben 
születtek. Balatonal
mádi egyre inkább 
visszaszerzi tradicio
nális nyaralóhely jel
legét, ahova szívesen 
látogat el magyar, kül
földi egyaránt. E gon
dolat jegyében hang
zott el a köszönő szó 
a vendéglátásért, s a 
búcsú: viszontlátásra 
jövőre.

Dr. Fazekas Árpád 
egyetemi tanár 
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normál, extra, 
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mosható nyári takaró 
termelői áron.



Magyarázom a bizonyítványom
Hát kérem szépen,
először is: ez még nem a végleges bizonyítvány -  ez csak af
féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma 
van a féléves bizonyítvány-nap, az nem jelent semmit. A töb
biek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kel
lett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, 
amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyít
vány-ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az 
esettel, tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor 
ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit zavar
ban volt, és tositeltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mond
ta, légy szíves közöld szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés 
történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bé
lyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell ad
ni a bizonyítványt, de kémelek kell, kedves Bauer, közöld a 
szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes okorat, aminek 
az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, 
ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt 
csakhamar kiállítjuk -  egyelőre kéretem őket, hogy írják alá 
ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrsége , ahol a 
nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra: de hangsú
lyozd, kérlek, hogy csak formaság. A főkapitány személyesen 
átírt a fiumeni tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy 
került bele a bizonyítványodba történelemből ez a ... ez a ... 
ez a ... szám itten, ami ugyan csak egy közönséges szám, azt 
jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből -  de esetleg 
félreértésekre ad alkalmat.
Tudniilik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár 
nálunk, még nem osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell 
osztályzástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályza
tot adhat, amit másképpen kell érteni -  egyes helyett kettest, 
kettes helyest négyest -  , majd ha letette a vizsgát, akkor az 
összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi 
osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék hara
gudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történe
lemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, egy
szer háromnegyedkettesre, tessék ezt összeadni, mértani kö
zéparányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. El
őször a Második Józsefből feleltem, de akkor csengettek; má
sodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam schmalkal
deni szövetség, láttam, m ikor beírta az egykettedet, de akkor

elveszítette a noteszt.
Fizikából már novemberben feleltem, kérdezte, hogy ellip
szis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap van, 
és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval 
összetévesztett, akinek háromnegyede van fizikából, és ne
kem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte 
a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be 
véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből 
neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, 
hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg ne
ki, hogy most egyezzem bele a hármasba, év végéra kijavít
ja jelesre, és nem is kell felelni a következő félévben, a jelest 
mindjárt be is vezette a születési bozonyítványomba, főigaz
gatóaláírással.
Fröhlichnek pikkje van rám algebrából, erről nem tehetek. A 
határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és 
amkkormikor kihívott, és akkormikor megmondtam, hogy 
akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, 
de akkor nem esett kia amásodik egyenlet, persze azért nem, 
mert iksszel kellett volna szorozni, csakhogy ezt Fröhlich 
nem vette észre, mire megmondtam, hogy be kellett volna, 
akkormikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyellte magát, 
és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikkje van rám, 
mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javítani, 
pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hív
ni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztály
zat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl le
het jelenteni Fröhlichet, de nem akartam, mert úgyis pikkje 
van rám, pedig a dolgozatba nekem ugyanaz jött ki, mint 
Steinmann-nak.
Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három hármas, 
akkor nem lehet magaviseletből se egyes, hanem akkor külön 
bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el 
a szülőnek.
Ez!? ... Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfőnök 
úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felül írja a végét a 
kettesnek. Csak a vezetéknevét tessék aláírni ... de mostaná
ban ne tessék bemenni az iskolába ... a kaput kiemelték ... 
most átalakítják ... nincs kapu ... nem lehet bemenni ... majd 
egy-két hét múlva ...

PEDAGÓGUSNAP 1994.

Köszöntjük városunkban a pedagó
gusokat, akik lelkiismeretes mun
kájukkal oktatják, nevelik a jövő 
generációját.

Tisztelettel:
Almádi Újság szerkesztősége.

Helyén találja a szöget, ha a KOMFORT 
FABRIKÁCS boltjában keresi azt...

... hisz Önt várja június 1-én nyíló 
új üzletünk a Petőfi S. út 6. szám alatt 

(a Műszaki bolt helyén).
Miket kínálunk?

Barkácsárut, szerszámokat, csavarokat és 
szegeket,léceket, polcokat és polcrendszereket, 

festékeket (alapozó, zománc, hígító és 
belső falfestékek) 

festőszerszámokat, valamint háztartási 
kisgépeket és műanyagárut.

K O M F O R T



Közgyűlést tartott a Herkules SE.

Szabadidősporttal foglalkozó sporte
gyesületünk 1994. április 19-én tartot
ta közgyűlését az Ottilia étteremben. 
Felber Gyula ügyvezető elnök beszá
m olt a megalakulás óta elért ered
ményekről. A résztvevők meghallgat
ták a pénzügyi ellenőrző bizottság 
jelentését, a gazdálkodási beszám olót 
és a következő évek sportkoncep
cióját. A kü lfö ld i munkavállalás  
miatt az e lnök ségrő l lem on d ott  
N ém eth  Zsolt helyére a je lö lő b i 
zottság két új je lö ltet állított, akik e 
tisztet betöltenék. Mivel azonban a 
közgyűlésen egyikük sem tudott m eg
je len n i ,  a kérdés e ld ön tését  

elnapolták.
Ezután került sor az alapszabály  
m ódosítására, amely az egyesületi 
tagok szavazati jogát és a tagdíjfizetést 
szabályozza új megközelítésben. 
K iegészítették az e lnök séget és a 

számvizsgáló bizottságot is.
A je len leg i elnökség a következő:

Ügyvezető elnök: Felber Gyula 
Elnökségi tagok: Áfrány Mihály 
Nagy Károly 
Molnár Tamás 
Cstényi Éva 
Kukoda Lászlóné 
Márczi Dezső 
Számvizsgáló Bizottság:
Elnök: Prodán Mariann 
Tagok: Floidl Imréné 
Szolga Mária
A sportkoncepció tartalmazza többek  
között, hogy az egyesület befejezi a 
Rákóczi úti sporttelepen  az 
edzőterem  b erendezésének
kiegészítését, fejleszti a tájfutó és tri
atlon szakosztályt ( e két szakosztály
ban 30-30 fő sportolását lehet  
reálisan m egoldani), m egkezdődik a 
káderutánpótlás képzése (verseny
bírók, segédedzők).
A zárszó után a résztvevők baráti 
beszélgetésen értékelték az egyesület 
tevékenységét.
Herkules SE elnöksége

Munkalehetőség!
Várjuk 20-30 almádi, megfelelő 
kézügyességgel rendelkező fiatal 

jelentkezését
figurális tárgyak kézifestésére bedolgozói 

rendszerben.
Tájékoztató megbeszélés 

1994. junius 11-én 11 órakor lesz 
a Városháza Nagytarmében.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

RÉGIÓNK ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE

NAGY JENŐ
Veszprém megye 2.sz. egyéni választókerületében a 
szavazatok alapján a százalék arány a következőkép
pen oszlott meg:
Nagy Jenő MSZP 43,62 %
Szőr Gyula SZDSZ 29,85 %
Dr.Szabó Tamás MDF 26,53 %

TÁJÉKOZTATÓ
LIM-LOM napokról

Értesítjük a városunk lakosságát, hogy 
LIM-LOM napokat 1994. június 6-án 

tartjuk.
Kérjük, hogy a háztartásban feleslegessé 
vált ingóságaikat június 5-én helyezzék ki 
a telekhatárhoz kapcsolódó közterületre. 

A LIM-LOM napokon nem kerül 
elszállításra a kerti nyesedék, sittföld, 

háztartási hulladék.
Városgazdasági Csoport

KÖZLEMÉNY
A Váci Mihály Általános Is
kola Szülői Munka-közössé
gének és az iskolában tanuló 
diákok szüleinek kezdemé
nyezésére 1994. februárjában 
alapítványt hoztunk létre 
VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁ
NOS ISKOLÁÉRT elneve
zéssel. Az alapítvány célja az 
ifjúság szellemi, fizikai fejlő
désének elősegítése, az okta
tás jobb tárgyi és személyi 
feltételeinek megteremtésé
vel.
Továbbá céljaink az iskola 
szociálisan hátrányos helyze
tű tanulóinak anyagi segítése. 
Kérjük, akik céljainkkal 
egyetértenek és ezen célra ál
dozni tudnak, segítsék alapít
ványunkat.
Számlaszámunk: OTP
489-98024/87200 1104-4.sz.

Palkovits Jánosné 
kuratórium elnöke

A

LANG
CUKRÁSZDA 

már telefonon is 

elérhető. 
Tel.: 06-60/395- 

326

ÉRTESÍTÉS
A június 25-én megren
dezésre kerülő jótékonysági 
Hattyú Bál az ötödik évét 
ünnepli.
A nagy érdeklődésre való 
tekintettel közöljük, hogy 
idén az Auróra étterem 
teraszán is mód van asztalt 
foglalni.
Ezúton is köszöni a bál ren
dezősége a Balatonalmádi 
vállalkozók folyamatos és 
jószándékú anyagi segít
ségét, hagyományainknak 
megfelelően a júliusi szá
munkban részleges költ
ségelszámolást teszünk 
közzé köszönetünkkel.

RENDEZŐSÉG

ISMÉT NYÁRI 
TÁBOR!

A Herkules SE az önkor
mányzat támogatásával 
nyári napközis tábort 
szervez.
Turnusok: 1994. június 13. 
- jú n iu s  25-ig és 
június 27. -  július 9-ig. 
Jelentkezhetnek az 1983- 
84-85-86-ban született gyer
mekek. A foglalkoztatás 
naponta reggel 8 órától 
kezdődik, délután 15 
óráig tart.
A programban gyalogos 
túrák, vonat, hajó és 
autóbusz kirándulások, 
vitorlázás, lovaglás és koc
sikázás, valamint 
múzeum, vár és templom- 
látogatás szerepel.
Várjuk az érdeklődőket a 
338-146-os telefonon, vagy 
személyesen: Balaton
almádi, Görgey u. 4.

Felber Gyula
Herkules SE 

ügyvezető elnöke

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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