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JÚLIUSI ÉVFORDULÓK
25 évvel ezelőtt, 1869 jú 

lius 7-én kelt a megyegyű
lés jegyzőkönyvében a 
493. számú határozat, 
aminek értelm ében Almá
di önálló község lett. E 
döntő  jelentőségű ese
ményről csupán a rövid 
jegyzőkönyi feljegyzés ma
radt fenn, ami a követke
zőként szól:

„493. Almádi hegység 
birtokosai beadott kérvé
nyükben az irán t folya
modnak, hogy m iután az 
általuk becsatolt okm á
nyok szerint 1848-ig folyto
nosan egyéb helyektől el
különítve önálló község
nek elismertettek, s miu
tán ez iránti jogosultsá
guktól csak az abszolút és 
provinciális korm ányok 
alatt fosztattak meg, régi 
és őket megillető jogaikba 
visszahelyeztessenek.

A kellően indokolt ké
relem nek hely adatik s al
mádi hegység külön önál
ló községnek az általa 
hosszabb időn át élvezett 
joggyakorlat alapján to
vábbra is meghagyatik oly 
megjetgyzéssel azonban, 
hogy lakosai az ezen jogo
sultságukból folyó kötele
zettségek pontos teljesíté
séért felelősek leendenek. 
Ezen határozat Kopácsy 
Victor főbíró úrnak mi
heztartás és a folyamodó 
értesítése végett kiadatni 
rendeltetik.”

Meg kell jegyezni, hogy 
az önállóság m int hegy

község értendő és 1848 
u tán  ettől a jogállástól 
fosztattak meg. Sajnos az 
„általuk becsatolt okmá
nyok" nem  m aradtak 
meg, pedig településtörté
neti szempontból rendkí

vül fontosak lennének.
110 éve 1884 július 13- 

án szentelték fel az almádi 
Szent Margit kápolnát. 
Építését az almádi szőlő- 
birtokosok kezdeményez
ték Brenner Lőrinc vesz
prémi építőmester vezeté
sével, aki akkor az „Almá
di Fürdő Rt.“ elnöke volt. 
Az elhatározást gyorsan 
követték a tettek és a rend
kívül lelkes emberek ada
kozásaiból, továbbá a jó 
tékonysági rendezvéynek
ből és tombolásból össze
jö tt  pénzből egy év alatt 
felépítették.

A telket Kurcz Rudolf 
almádi szőlőbirtokos ado
mányozta, Brenner Lőrinc 
ingyen végezte el az építő- 
mesteri munkákat, Kriszti
án József veszprémi ács
mester pedig az ácsmun
kákat készítette hasonló 
módon. Rajtuk kívül még 
számtalan adakozó volt, 
kiknek neveit a korabeli 
sajtó folyamatosan közöl
te. A nagyszabású ünnep 
ség alkalmából virágokk
lal és koszorúkkal díszítet
ték fel a kápolnát. Az ajtó 
mellett Kurcz Rudolf egy 
külső szószéket emelt fá
ból, sásból és virágokból. 
Erről hangzottak el az ün
nepi beszédek és szónok
latok. A Veszprém című 
hetilap teljes részletesség

gel számol be az esemény
ről. Tíz órakor már „ez
rekre m enő közönség" 
várta a Vörösberényből ér
kező körmenetet. A be
szentelést Bellaágh vörös
berényi plébános végezte

Kisovich apátkanonok je 
lenlétében. Az ezt követő 
ünnepi ebéden - ami a 
Hattyúban volt - Véghely 
Dezső alispán beszéde Al
mádi történetét elevenítet
te fel a többi szónoklat 
között.

90 évvel ezelőtt, 1904, 
júlus 10-én je len t meg elő
dünk, az ,ALMÁDI ÚJ
SÁG" első száma. Ettől 
kezdve vasárnaponként, 
m int más korabeli hetila

pok, került az olvasó kezé
be. Kiadója a „Balaton-Al

mádi Újság Vállalat" jú li
us és augusztus hónapok
ban jelentette  meg, össze
sen nyolc esetben. Csak a 
nyári szezonban kívánták 
megjelentetni az összesen 
nyolc oldalból álló, tipi
kusan helyi lapot. A kiadó 
előzetesen bejelentett ter
vével szemben már a kö
vetkező nyáron nem jelent 
meg. A szerzők írásaiból 
szinte megjelenik előttünk 
a századeleji Almádi idilli
kus képe. Többek véle
ménye szerint érdem es 
voln egy reprint kiadást 
szorgalmazni. Szerényen 
megemlítjük, hogy lapunk 
az „Új Almádi Újság" öt 
éve jelenik meg rendszere
sen. Az 1989 áprilisi mu
tatványszámot követően 
1989 július elejétől havon
ta veheti kézbe a tisztelt ol
vasó.

85 éve, 1909 július 8-án 
zajlott le az Almádit a „vi
lággal" összekötő vasútvo
nalak ünnepélyes felavatá
sa, másnap július 9-től pe
dig megindult a m enet
ren d  szerinti forgalom, 
m ind az alsó, m ind a fel
ső vonalon. Sokan nem  
tudják, hogy m indkét vo
nalat egyidőben helyezték 
üzembe. Ennek oka a lé
nyegesen nagyobb mege

lőző hírverés az országos 
lapokban. Ez érthető  hi
szen az északi Balatonpar
ton épült vasút a fővárost 
hozta a közeibe. Az „öreg
hegyi" vasút csupán Veszp
rém et kötötte össze Almá
dival, illetve precízen fo
galmazva Veszprém külső 
pályaudvart Alsóörssel. A 
helyi em bereknek ez utób
bi volt a fontosabb, m ert 
a veszprémiek szinte na
pon ta  használták, hogy 
kedvelt fürdőhelyüket lá
togathassák. Nem vélet
len, hogy felavatása után 
alig egy évvel már a bővíté
si lehetőségeket taglalták 
az újságok. Ma is nagyon 
sokan súlyos hibának tart
ják  megszüntetését és ha 
arra gondolunk, hogy vil
lamosítva mennyivel len
ne tisztább a környeze
tünk teljesen igaz a véleke
dés, nem beszélve a kap
csolódó nosztalgiáról.

SCHILDMAYER FERENC

Az öreghegyi állomás 1910-ben.

A megyegyúlés határozata



CROESO = ISTEN HOZOTT
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Bármelyik irányból is jöjjünk Balatonal
mádiba, az út jobb oldalán díszes, fara
gott tábla fogad háromnyelvű felirattal. 
Magyarul, németül és angolul már anya
nyelvükön üdvözöljük az idelátogató ven
dégeinket - több nyelven is tudnánk, de a 
táblára már nem férne rá. Szívünkbe még 
igen!
Hovatovább már nem csupán a környező 
országok nyelvén kellene tudnunk a cím
adó mondatot - hiszen a Cimbora-vakáci
óa a környező országok fiataljait vonzza 
Balatonalmádiba minden évben -, hanem 
walesi nyelven is. Tüű Ferenc tolmács ba
rátom a megmondhatója, hogy a hatva

nas évektől kezdve már walesi mérnökök is szívesen töltötték itt a 
nyarat - jó helyre jöttek: 1795-ben Vörösberényben született Fábián 
Gábor, a kelta kultúra tisztelője, Osszián énekeinek első fordítója. 
1994 karácsonya előtt a balatonalmádi gimnazisták Dyfed megye Lla
nelli városkájában levő Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa tanulói és szülei 
előtt szerepeltek Arany János A Walesi bárdok angol nyelvű vátozatá
val és hagyományos betlehemi játékokkal. Sikerük nyomán alapos 
kutatást végeztünk és megtaláltuk Arany csodálatos balladájának wa
lesi nyelvű fordítását is, amely még az Akadémia Arany-gyűjteményé
ben sem szerepelt. Éppen egy pápai rajztanár és festőművész, A. 
Tóth Sádnor (1904-1980) - akinek retrospektív kiállítását a közelmúlt
ban csodálhattuk meg Szombathelyen- - segítségével jöhetett létre a 
walesi fordítás. A Nyugat-Európában festegető művész 1931 nyarán el
jutott Walesbe, ahol természetesen beszélt A walesi bárdokról is, a 
balladáról, amellyel magyar generációk sora tanulta meg tisztelni a 
távoli nép szabadságszeretetét és tartotta ébren a magyar függetlenség 
gondoaltát. Lelkes ismertetése nyomán szerette meg Arany művét 
Me redydd Jones Roberts (1910-1980), walesi költő, majd francia és 
angol nyersf o rdítás nyomán készült el a Baled Beirdd Cymru, azaz A 
walesi bárdok walesi nyelvű műfordítása. Ez jelent meg az Y Ford 
Gron 1932. évi első számában Cardiffban és innen vette át a Magyar
ság 1932-ben és a Veszprémi Szemle 1957-ben.
Azt hinnénk, hogy Veszprém megye és Wales kapcsolatai ezzel ki is 
merültek, holott Pongrácz József (1885-1963) pápai református teoló
gus és főiskolai igazgató is já rt Cardiffban, ahol Magyarországot kép
viselte. Ó volt egyébként az, aki felfedezte az egyik Korvin-kódexert 
Cambridge-ben és haza is hozta. Dr. William R. P. George druida fő
pap pedig a gwenti konferencián dedikálta a magyar küldötteknek kö
szöntő versét, amelyet Vecsey K. Marianna és Széki Patka László ülte
tett át magyarra. Széki Patka László Izomer című versét, amely ango
lul az európai régiók egri tanácskozásán hangzott fel először, most 
fordítják walesi nyelvre.
Kompolthy Jób (1879-1938) almádi villatulajdonos és tengerészkapi
tány a walesi Cardiffból indult el az Adelaide nevű kereskedelmi vi
torláson a világkörüli útjára, hogy később mint kínai postatiszt fus
son be nagyívű karriert. Szintén világutazó édesapja - Kompolthy Ti
vadar - emlékműve egykori villájuk előtt áll a Bajcsy-Zsilinszky utca 
elején.
A walesi Pontypryddben dolgozott Bácskay Gyula vegyészmérnök is, 
aki máig őrzi az ottani találkozások, sportesemények és a hagyomá
nyápolás emlékeit almádi villájában.
Arany János csodálatos balladáját a Balatonhoz ezer szállal kötődő 
művészeink is illlusztrálták: Ziczy Mihály (1827'-1906) festő és grafikus, 
Lotz Károly (1833-1904) felstő és a megyében Badacsonytomajon élő 
Udvardy Erzsébet - mind hozzájárultak a magyar - walesi kapcsolatok 
elmélyítéséhez. Ugyanezt tette Weöres Sándor, Nagy László és Illyés 
Gyula, amikor a walesi Petőfi, azaz Dylan Thomas (1914-1953) verseit 
fordították magyarra. Tallózhatnánk még tovább a walesi magyar kap
csolatok gazdag történetében, de nem szeretnénk visszaélni az újsá
golvasók türelmével.
Örömünkre szolgál, hogy Dyfed megye Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa két- 
tannyelvű középiskolájának diákjai Veszprém megyébe, Balatonalmá
diba érkeznek és fogadja őket Dr. Kerényi László polgármester és Dr. 
Zongor Gábor, a Veszprém megyei önkormányzat közgyűlésének el
nöke. Jó érzés azt tudni, hogy a földrajzilag távoli, lélekben mégis kö
zeli két nép képviselői hasonlóan gondolkodnak a megyék küldetésé
ről, a kulturális örökség ápolásáról, a kéttannyelvű oktatás fontossá
gáról, a sok lábon álló kapcsolatoknak határokon átívelő, egymást 
összekötő és gazdagító jellegéről, valamint a minél többszöri találko
zások szükségességéről.
Kelta emlékeink kelnek életre és állnak össze kerek egésszé Dylan 
Thomas verse nyomán, amelyet Fodor András értő műfordításában

idézünk:

„Kakuk havának ősi percében, szegődj 
Glamorgan-domb negyedik útján oda,
Hol a hajtásba szökkent friss rügyek nyomán, 
Az idő, mint vadász vidéki úr üget; 
Kengyelfutó kopóival, jelfákon át,
A torladt év szakán hajrázó nyár mögé.“

CZUCZOR SÁNDOR

Pedagógusnap
Ha június, akkor pedagógus

nap.
Ebből az alkalomból Almádi 

óvodapedagógusait, tanítóit és 
tanárait dr. Kerényi László pol
gármester köszöntötte a Városhá
zán, június 3-án.

A város nevében megköszönte 
egész évi, erőt próbáló munkáju
kat, méltatta fontos, gyermeki 
személyiséget formáló tevékeny
ségüket.

Polgármester úr egy kitüntetést 
is átadott: A művelődési minisz
ter nyugdíjba vonulása alkalmá
ból Borbély Zoltánné óvodape
dagógusnak Pedagógus Szolgála
ti Emlékérmet adományozott. 
Anci néni meghatottan fogadta a 
tapsot és a gratulációkat. Közel 
negyven évi óvodai szolgálat mél
tó befejezése ez a kitüntetés.

Hegyeshalmi László előadómű
vész Ady Endre verseiből szőtt 
összeállítással köszöntötte a pe
dagógusokat. Ady szavai ma is 
aktuálisak, az üzenet, a feladat 
is: őrizni „az ember Szép-be szőtt 
hitét... “.

Befejezésként Nyitrai Endre 
(nagybőgő) és Gömbös Károly 
(zongora) előadóművészek 
dzsesszjátékát hallgathatták a 
résztvevők. A klasszikusoknak és 
a világslágereknek is nagy sikere 
volt.

Kis ünnepség, egy pohár bor, 
néhány köszönő szó, egy szál vi
rág - ezekbe sűrűsödik össze az 
egész évben ki nem mondott há
lánk és köszönetünk gyermeke
ink nevelőinek.

ÜNNEPELTÜNK
A közelmúltban ünne
pelte ötödik születés
napját az Új Almádi Új
ság is. Ezen alkalomból 
hívta meg otthonába a 
népszerű Pusztai házas
pár mindazokat, akik 
valamilyen formában 
hozzájárultak az eddigi 
számok megjelenésé

hez.

A jóhangulatú összejö
vetelen felelevenítettük 
a lapkészítés legemlé
kezetesebb pillanatait, 
természetesen kritizál
tuk egymás írásait, 
majd a végén megfo
gadtuk, hogy ezentúl 
csak hibátlanul dolgo

zunk.

A lapkészítők vidám csapata, középen a házigazda guggol.
A képről állandó fotósunk, Durst László hiányzik, ő dolgozott



Egy oldal a 45. hónapról a városházán
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A Balaton Alapítvány és az Országos Idegenforgalmi 
Hivatal támogatásával dr. Lengyel Márton, a Budapesti 
Közgazdaság-tudományi Egyetem tanára és munkatársai 
elkészítették „A Balatoni Turizmus Fejlesztési Koncepciója“ 
című tanulmányt. A tavaly nyáron megkezdett munkában 
mintegy félszáz szakértő mellett két almádi, turizmus szakos 
egyetemi hallgató is résztvett, Önkormányzatunk pedig adat- 
szolgáltatóként működött közre.

Tekintettel a tanulmány nagy jelentőségére, ezúttal 
egy oldalt kértem az Új Almádi Újság szerkesztőitől az 
aktuális hónap  fontosabb eseményeit ism eretető 
„néhány sor“ helyett. A következőkben idézeteket válo
gattam a tanulmányból.

„ A balatoni turizmus végveszélyben van. A vész ket
tős: ökológiai és szakmai. Az első a turizmus létalapját 
fenyegeti. Utolsó órában vagyunk, hogy végre tegyünk 
valamit, különben a víz és a természeti környezet rom
lása folytatódik, és előbb a vízpart, majd - még mielőtt 
igazán kialakulhatott volna - a háttérterület turizmusa 
tűnik el. A második - szoros összefüggésben az elsővel
- a turizmus színvonalának további süllyedését, a mind 
alacsonyabb szintű és egyre tömegesebb turistarétegek 
5-6 hétre korlátozódó beözönlését, a mindezzel járó  
rablógazdálkodást és a gyenge szolgáltatásokat, a bala
toni turizmus jellegtelenségének folytatódását és továb
bi leértékelődését vetíti előre. A végveszély annyit 
jelent, hogy a felületi kezelés már hatástalan, a bajok 
gyökeréhez kell nyúlni, ha a katasztrófát el akarjuk 
kerülni" (4. oldal).

„A  balatoni turizmus fő vonzerejeét és létalapját a 
természet adja, ha az nem ép, akkor illúzió a turizmus 
hosszútávú fenntartásáról, méginkább fejlesztéséről 
álmodozni" (36. old.).

„A természeti környezet és különösen a Balaton 
vízminőségének helyreállítása és védelme a turizmus 
számára is abszolút prioritást képvisel. A Balaton turiz
musának fejlesztésénél elkerülhetetlen a mennyiség 
csökkentését megcélozni, az alapinfrastruktúra és a 
szolgáltatások színvonalának egyidejű jelentős emelése 
mellett." (43. old.).

„A Balatonnak nincs gazdája..., a települési önkor
mányzatok 83%-a hiányolta e szerepkör betöltését, 17%- 
uk a most megalakult Balatoni Regionális Tanácsnak 
(BRT) tulajdonítja, vagy attól várja azt" (72. old.). 
„Mindehhez a BRT alapszabályában megjelölt... szerep
kör elégtelen, mert egyik sem döntési jogkör" (73. 
o ld .)... a legáltalánosabb vélemény szerint a BRT kom
petenciájának, anyagi eszközeinek és szakapparátusá
nak kibővítése nyújtaná a legjobb megoldást" (75. 
old.).

„Szabályozni szükséges mindazon tevékenységeket, 
amelyek hatást gyakorolnak a balatoni természeti 
környezetre (mezőgazdaság, ipar, turizmus, lakossági 
és közületi tevékenységek, privatizáció stb.) Indokolt 
egy Balaton törvény kidolgozása, és mielőbbi elfo
gadása az Országgyűlés által." (76. old.).

„A  Balaton ökológiai állapotának és vízminőségének

javításához... legalább 75 milliárd Ft-ra lenne szükség... 
a megvalósítás határidejét 2000-re előre kell hozni... a 
balatoni turizmus évi összbevétele 60-80 milliárd Ft, 
ennek azonban csak a töredéke jelen ik  meg ma 
adóalapként - nagyrészt a magas adókulcsoknak 
köszönhető eltitkolás következtében, ... amennyiben az 
állam az elkövetkező 7 évben kész lem ondani az adók 
teljes központosításáról, és egyidejűleg mérsékelni az 
adókulcsokat, úgy a vállalkozási adómorál javítható, a 
tó megmentését célzó program forrása pedig nagyrészt 
biztosítható lenne. A központosított és helyi adók 
helyett a vállalkozók egy átalány hozzájárulását 
fizetnének be a Balaton Alapba, amely em ellett 
összpontosítaná az egyéb ágazati, önkormányzati és 
lakossági eszközöket... Évi 10-12 milliárd Ft alapképzés 
ily módon biztosítható, ami lehetővé tenné 2000-re a 
természetvédelmi program megvalósítását, és ezáltal új 
vállalkozások vonzását, ami a koncepcióban felvázolt 
újfajta balatoni turizmus m egterem tésének  is 
alapfeltétele" (80. old.)

,A Koncepció a balatoni háttérterületekre is kiter
jedő  változatos termék-kínálat kifejlesztését szorgalmaz
za, ezen belül pedig külön a gyermekparadicsom-kép 
kiemelését, m ert sajátos jelleget a balatoni turizmus
nak ez adhat" (6. old.) ... a szakmai elképzelés egyszerre 
ökológiai és marketing szemléletű... Ha ez a cél elfo
gadást nyer, a munkát neveléssel és tanulással kell 
elkezdeni. Neveléssel, hogy helyesen tudjunk a ter
mészettel bánni, egymással és másokkal viselkedni. 
Tanulással, hogy tevékeségünk szakszerű és színvonalas 
legyen, hogy képesek legyünk magunk alakítani, és nem 
csak elszenvedni a je len t és a jövőt" (100. ol.d).

Jókor jö tt ez a tanulmány. Önkormányzatunk eddigi 
törekvéseinek helyessége mellett szól, és megkönnyíti 
az elmúlt 4 év helyi történéseinek értékelését. A térség
ben gondolkodás, és a térségi cselekvés kereteinek 
megteremtése nem hoz azonnal kézzelfogható helyi 
hasznot. A szűkös anyagiak miatt fel kell vállalni a min
dennapi konfliktusokat a pillanatnyi és a hosszútávú 
érdekek között. Balatonalmádit a Koncepció az ifjúság 
és a középkorosztály kedvelt fürdőhelyeként, a sportok 
és a Balaton Akadémia otthonaként jellemzi. Minden 
adottságunk és esélyünk megvan arra, hogy az infra
struktúra kín-keserves kiépítése után m indenki 
hasznára és üdvére jö jjenek  hozzánk szívesen a 
sakkozók, a teniszezők, a vitorlázók, a horgászok, a 
szabadidő-sportok szerelmesei, az általános iskoláink 
és a zeneiskolánk belföldi és külföldi vendégei, a 
berényi koncertekre látogatók, a gimnazisták, az 
akadémisták, az idén már harmadszor sorrakerülő 
Nemzetközi Cimbora Találkozó sokszáz gyermeke, a 
művészeink alkotásaira és élénk kulturális életünkre 
kiváncsi nagyérdemű közönség, a Balaton hűs habjait 
és tisztes vendéglátóink kifogástalan szolgáltatásait 
élvezni vágyók.

Lengyel Márton, köszönjük!

Balatonalmádi - Öreghegy, 1994. június 20.

KERÉNYI LÁSZLÓ 
polgármester



A szemétszállításról
A Balatonpart közvetlen kö
zelében lévő városok, terüle
tén a változó létszámú lakos
ság miatt „szörnyű“ gondot 
jelent a megfelelő, illetve el
várható környezet szintentar

tása.
Az április végi jó idő, valamint 
a pünkösdi ünnepek (a külön
legesen szép idővel) a Bala
tonpart létszámát hétvégén 
megduplázta, helyenként 
triplázta Is. A kedvező időjá
rás a nyaralóingatlannal ren
delkező polgárokat szívta a 
telkükre. Mi balatoni állandó 
lakók ennek örülünk is, meg 
nem is. Ezt az „öröm-üröm" 
tényt meg kellene beszél
nünk a nyilvánosság előtt, 
mert ennek május 20-át kö
vetően komoly környezetké
pet rontó esztétikai és anyagi 
vonzatai is voltak.
A nagy területen fekvő kb. 
7000 ingatlannal rendelkező 
Balatonalmádi szomorú ké

pet mutatott május 24-én 
SZEMÉT-SZEMÉT hátán. A 
közigazgatási területen belül 
kihelyezett 5 m3-es zárt kon
ténerek közvetlen környéke 
és az utak melletti árkok, 
bokrok tele voltak csomagolt 
és csomagolatlan szeméttel. 
Ekkora mennyiségű szemét 
a korábbi évekkel szemben a 
keni hulladék, faág, fű, falev
él  nagy mennyiségben került 
a közterületekre a konténe
rekbe. illetve melléjük.
Az ilyen jellegű hulladék nem 
háztartási szemét, ezek 
komposztálhatók az ingatla
non belül, vagy az ingatlantu
lajdonosok közös megállapo
dása alapján egy bizonyos 
területen (a komposzt talajja
vítóként használhatóvá vál
hat).
Május 24-én a szemétszállí
tással megbízott emberek és 
az Önkormányzat illetékesei 
a fentiekben említett „ször
nyű” látvánnyal találkoztak. 
Ezt az állapotot nem az állan
dó lakosok hozták létre, és 

ezért helytálló az „üröm“ kife
jezés.
Tájékoztatunk mindenkit, 
hogy az Önkormányzat költ
ségvetése köztisztasági fela
datokra akarva, akaratlanul a 
múlt évben közel 15 millió fo
rintot használt el.

Balatonalmádiban az ingat
lannal rendelkezők 80 %-a a 
rendszeres kukás szemét- 
szállítást igénybevehetné, de 
ezt sokan nem használják ki, 
helyette illegális helyekre do
bálják szemetüket.

Tudjuk, vannak olyan terüle
tek, ahol a rendszeres sze
métgyűjtés nincs megoldva 
(keskeny, szűk utca, zsákut
ca, stb.) pld. Öreghegy stb.).. 
Sokan kifogásolják, hogy az 
5 m3-es konténereket meg
szüntették. Ennek indokolá
sára tájékoztatunk minden 
érdekeltet, hogy a konténer 
kihelyezési pontok mellett a 
hulladékszállítással megbí
zott Kft. rendszeres gyűjtést 
végez, a Kft által és emblé
májával ellátott zsákos lehe
tőséggel.
Kérjük városunk azon ingat
lantulajdonosait, akik eddig a 
rendszers (kukás) szállításba 
nem tudtak bekapcsolódni 
keressék meg a szállítással 
megbízott Kft-t, B.almádi, 
Rákóczi u. 43. sz. alatt, ahol 
közös megegyezés alapján a 
szemét elszállítása a továb
biakban megoldható. Zsákos 
szemétszállítási módot ja 
vaslunk a nyaralóingatlannal 
rendelkezőknek. Az új lehe
tőség igénybevételével meg
szűnik a hét havi átalánydíj fi
zetése, illetve a szolgáltatás 
körüli jogos, illetve jogtalan 
vita.

Végül tájékoztatunk minden 

T. polgárunkat, hogy 1994. 

június 1-től szemétgyűjtő 

zsákot vásárolhatnak az Al

mádi Kommunális Kft-nél 80 

Ft/db zsák áron, amely a 

szállítási díjat is tartalmazza.

A szükséges felvilágosí
tást, tájékoztatást a Polgár
mesteri Hivatalban és a 
szolgáltatónál mindenki 
megkapja.

Egyúttal tájékoztatjuk Önö

ket, hogy 1994. június 1-től 

augusztus 20-ig szombaton

ként 7,30-tól 13,00 óráig ügy- 

félfogadást tartunk, s ezeken 

a napokon is lehetséges a 

zsák vásárlása.

Köszönetet mondunk
A tavaszi Fafaragó tábor 

alkotásai köszöntik a váro
sunkba érkezőket és a tő
lük távozókat. A káptalani 
táblát pótolni kellett: M. 
Nagy József faszobrász „ tá
borvezető újat készített és 
Ujj Mészáros István azt 
(jól bevasalva) kihelyezte. 
Dévényi Vera szobrász el
készítette Balatonalmádi 
bronz cím erét, azt Né
meth József kőfaragó mes
ter foglalatba helyezte és a 
Veszprémi út melletti fasz
serkezet alá, helyére tette. 
Szakszerűen lekezelte és

esztétikusan felújította a 
táblákat, faszerkezeteket 
Kovács István festő mes
ter. Mindezek költségeit a 
Polgármesteri Hivatal vál
lalta. Gróf Tibor kicserél
tette a Közösségi Ház hir
detőtábláját. Így lettek ké
szek a Veszeli lajos tervez
te vendégköszöntők, s ne
künk már csak a megóvá
suk a dolgunk. Minden 
önzetlen közrem űködő
nek szól a polgárok őszin
te köszönetnyilvánítása!

NIKOLETTI MIKLÓS

A L M Á D I N Ó
A kiállításhoz az ötletet Borsné Simon Györgyinek a „Vizuális kommu
nikáció" c. tanfolyam záródolgozati témája adta.
„Nagyon értékes, hogy elvállalja az aktuális őrület „humanizálását", 
szakmaivá tevését!" Írta a dolgozat értékelésében Zombori Béla főis
kolai tanár. Miután körüljárták - vizuális szempontból - a témát, meg
hirdette Almádi iskolái és óvodái körében: pályázni lehet bármilyen 
formában, méretben, technikával.
Én az első pillanatban nem igazán lelkesedtem a témaválasztásért - 
túl divatos - , de mivel a gyerekek érdeklődéséhez ma igen közel áll, 
nem lehetett kihasználatlanul hagyni a lehetőséget.
A dínók ürügyén is vizsgálni lehetett a forma jellegét, arányait, testes
ségét, a képi egyensúlyt, térbeliséget, a ritmust. A színek összhang
ját, kifejező erejét. A grafikákban a vonal szerepét, a felületek tagolt
ságát, a kiemelés módját. Alkalmas volt arra is, hogy sokféle techni
kát próbáljunk ki. Megismerhettük a montázst, a monotípiát, a viasz
karcolást, a levél - és papírnyomat készítést, a gipszöntést, a papír
hajtogatást, a számítógépes grafikát, a dróthajlítást, ami egyszerre 
síkbeli és térbeli élményt is nyújt, és folytathatnánk a sort tovább.
Bár sok bőrt húztunk le a dinókról, hagytunk még másoknak is, nem 
merítettük ki az összes lehetőséget. Így töltődik meg vizuális tartalom
mal egy olyan téma, amit eddig a jó gazdasági érzékkel rendelkező 
„bóvli-ipar" sajátított ki.
A kiállítás rendezése során arra törekedtünk, hogy a bemutatott anyag 
elrendezésében is térjen el a megszokottól, a terembe lépőt egysé-

ges, de a rész leteket is kiemelő látvány fogadja. 
Talán nem szerénytelenség, ha büszkék vagyunk tanítványaink mű

veire, mert egyes munkák túlnőttek az „iskolás" szinten, alkotásokká 
lettek.
Köszönjük a segítők közreműködését. Schottné Molnár Annamária és 
Hansági Endre sok időt áldozott erre a munkára.

Lászlóné Paréj Éva

Részlet a tárlatból, látogatókkal FOTÓ: ÁFRÁNY GÁBOR



S P O R T

Epilógus
Levelet hozott a Posta! A Magyar 
Sakkszövetségtől! Ahogy monda
ni szokták van egy jó hírünk - 
meg egy rossz! Kezdjük a jóval: 
Fáncsy Imre sakkcsapatunk éljá
tékosa a válogatóbizottság szem
pontsora alapján a legeredmé
nyesebb magyar sakkozó korcso
portjában. Így, mint listavezető, 
indulhat a 20 éven aluliak világ- 
bajnokságán - Brazíliában.
... A saját költségén!
Mivel a Szövetség „ebben a hely
zetben csak egy delegálási sor- 
rend“ felállításával járul hozzá a 
sikeres szerepléshez.
Ha nincs pénz - jöhet a követke
ző!
Tavaly (Indiába) összejött a 
szükséges összeg, Imre (az ígére
tek ellenére) mégis maradt. Egy 
vitathatatlanul tehetséges, ám 
szerényebb eredményeket felmu
tató fiú utazott helyette. (Nem a

saját költségén!) Most más a 
helyzet. Ha van pénz, minden
képpen a mi fiúnk játszik. Csak
hogy Brazília nagyon messze 
van, magasak a költségek. Ám 
úgy gondolom, mindent meg 
kell tennünk, hogy Imre repre
zentálja hazánkat és városunkat 
a távoli országban. Eredményei, 
hozzáállása, Almádihoz fűződő 
hűsége (hányszor csábították 
már máshová) alapján, nagyon 
megérdemli.
Ezért kérünk minden sakkbará
tot, akinek lehetősége van támo
gatni ifjú játékosunkat, jelent
kezzen az egyesület székhelyén, a 
Közösségi Házban.
Fáncsy Imre és a Közösségi Ház 
SE. nevében megköszönünk 
minden segítséget!

GRÓF TIBOR 
KHSE elnöke

Magyar Sakkszövetség
Budapest 
Falk Miksa 11. 10.

Kedves Sporttárs!

A 20 éven aluliak világbajnokságát (fiú és lány is) ezévben Brazília 
rendezi szeptember 1-től 15-ig. Színhely: Belo Horizonte.
Tekintettel a magas utazási költségekre, valamint a MSSZ anyagi 
helyzetére, az Elnökség úgy döntött hogy a résztvevőknek maguknak 
(ill. szponzoraiknak) kell fedezniük az utazási- és az esetleges 
szekundánsi költségeket. A szövetség ebben a helyzetben csak egy 
delegálási sorrendet határozott meg azzal, hogy sorrendben az 
utazhat, aki meghatározott időre az útiköltséget elő tudja teremteni.
A válogatóbizottság (az Ifjúsági Bizottság vezetői és a felnőtt szak- 
felügyelő, egyetértésben a főtitkárral) a következő sorrendet határoz
ta meg:

Fiúk: 1. FÁNCSY IMRE
2. Polgár Zsófia
3. Czebe Attila
4. Ruck Róbert

Lányok: 1. Grábics Mónika
2. Lakos Nikoletta
3. Medvegy Nóra

A sorrendek kialakítása a már több éve meghirdetett és követett 
szempontok szerint történt, vagyis a legutóbbi hazai korcsoportos 
bajnokság, ill. korcsoportos EB és VB eredményének, valamint az 
aktuális FIDE-Élő pontszám és minősítés figyelembevételével.
A listavezetőket kérem, hogy legkésőbb július 15-ig jelezzék, hogy 
kívánnak-e indulni a VB-n és elő tudták-e teremteni az utiköltséget, ill. 
erre biztosítékot is kérünk. Erre és a jelzett határidőre azért van 
szükség, hogy visszalépésük esetén a következő helyezettnek 
legyen elég ideje szponzorok felkutatására.

Budapest, 1994. június 9.
Üdvözlettel:

az Ifjúsági Bizottság vezetője

Kézilabda
ISMÉT BRONZ

ÉRMESEK 
A FÉRFIAK!

A férfi kézilabdások a második 
bajnoki évükben szintén felkerül
tek a dobogóra a 7 csapatos me
gyei bajnokságban.
A következő, remélhetőleg jelen
tős előrelépést hozó 1994/95-ös 
bajnoki szezonra együtt marad a 
gárda. Egyedül az alsóörsi Csi
szár László fejezi be az aktív já
tékot. Az ő munkáját csak az elis
merés hangján lehet értékelni, 
így nem lesz könnyű az átlövő 
pontot betölteni.
A hála, a köszönet rajta kívül a 
szépszámú mecénásnak is jár, 
hiszen a következők támogatták 
a csapatot:
Önkormányzat, KÖZÖSSÉGI 
HÁZ, BALATONI JACHT CLUB, 
FÓRUM RT., DIANA BŐRDÍSZ
MŰ-FÓRUM, KOCSIS MIKLÓS: 
PORCIÓ ÉTELBÁR ÉS BUDA
TAVA ÉTTEREM, CSEPELY 
MIKLÓS: MIKI BÜFÉ-BUDATA
VA, SZEMENYEI GYÖRGY: CA
SABLANCA BÁR, NÉMETH 
LÁSZLÓ: PICCOLÓ DRING-  
ÓVÁRI ÚT, DREXLER FE
RENC: GLÓBUSZ CSÁRDA, 
KERESZTES ANDOR: KERE
KES CSÁRDA ÉS KERESZTES 
VENDÉGLŐ, MARKÓ RAFAEL
NÉ: OTTILIA VENDÉGLŐ, TOS
KOSZ DIMITRISZ: PIREUSZ 
ÉTTEREM, DRAHOS JÁNOS: 
BAROSS U TCAI ZÖLDSÉG
BOLT, DÁVID GYULÁNÉ: DÁ
VID CUKRÁSZDA, ALMÁDI IF
JÚSÁGI SPORTJÁÉRT ALA
PÍTVÁNY, MOLNÁR PÁL: CO
LOMBUS KFT., TÁRAI ZSOLT
- FRUCADE ÜDÍTŐITALOK,

HOLLÓSI ÁKOS: DRINK-KER, 
TOKODI LÁSZLÓ - SÖRKERT.

Eredmények:
B.ALMÁDI - NIKE FAK 21:16 
(11:8 )
B.almádi: Levelesi-Kövessi 2, 
Csiszár 2, Schőnig 2, Kubasi 9, 
Árkovits 2, Ács 1, Csere Papp, 
Faragó 3, Csontos.
A 2. pont megszerzése volt az el
sődleges cél. Ezt teljesítette is a 
csapat.
B.ALMÁDI - VÁRPALOTA 21:38
(9:21).
B.almádi: Levelesi, Kövessi 1, 
Schőnig 1, Árkovits 2, Kubasi 7, 
Ács F 4, Csontos Csere: Papp, 
Faragó, Kósa 5, Katz.
Sajnos a délelőtti nagy melegben 
mindegyik csapat csak a táma
dásra koncentrált, így szinte per
cenként estek a gólok. A Várpa
lota volt NB. l-es játékosai sem
mit sem veszítettek régi „fényük
ből“, így született a nagy arányú 
Almádi vereség.

Kézilabda
B. ALMÁDI - VÁRPALOTA 28:35 
(15:19)
B. almádi: Levelesi-Kósa 3, Ku
basi 8, Árkovits 4, Schőnig 8, 
Ács: 2, Csefkó 3, csere: Papp, 
Faragó, Csontos.
A megyei mezőnyből kiemelkedő 
Várpalotát elég sokszor szorítot
ta meg a hazai gárda két gólra. 
Végül az utolsó percekben már 
biztosan nyerte a találkozót a 
várpalotai csapat.
NIKE FAK - B.ALMÁDI. 
8:25(5:11)
B.almádi: Papp - Kósa,
Schőnig, Kubasi 13, Árkovits 1, 
Csefkó 3, Ács 1 csere: Levelesi, 
Kövessi, Csiszár 6, Faragó, 
Csontos 1.
Az esőben játszott találkozón 
csupán alárendelt szerep jutott a 
„szomszéd”-nak.

LABDARÚGÁS
1994. május 28. Tap. Honvéd - B.almádi 1 : 2 

Góllövő: Bognár, Selmeczi 
Nehezen kiizzadt győzelem a kiesőhelyen tanyázó katonacsapat el
len. A kötelező győzelem tudatában egy sor jobbnál jobb helyzetet 
puskáztunk el. A számszerű eredmény nem tükrözi a két csapat kö
zötti különbséget. A kissé fáradtan mozgó játékosaink mentségére le
het felhozni, hogy előző napon pályaavató mérkőzésen vettek részt 
Ausztriában.

Ifjúsági csapatunk eredménye: Vile - B.almádi 2 : 0 
1994. június 05. B.almádi - B.tomaj 4 : 0 
Góllövő: Bódis, Bognár, Jakab, Perényi.

A mérkőzés kezdőrúgását az N & N Bt végezte el, (háztartási kisgép
szerelő, mozi üzemeltető), akik szereléssel járultak a csapat szpon
zorálásához. Viharos szélben egyenlő erők küzdelmét hozta az első 
játékrész. A második félidőben már egy sokkal harcosabb almádi jött 
ki az öltözőből, ami végül is gólokban is megmutatkozott. A mérkőzés 
utolsó negyedében a jobb erőnlétünknek köszönhetően győztük le a



szebb napokat is látott tomaji csapatot. Továbbra is várjuk azok jelent
kezését, akik a csapatot szeretnék támogatni!

Ifjúsági csapatunk eredménye!!! B.almádi - B.tomaj 21 : 0

1994. Június 12. B.almádi - Pét 3:1  
Góllövő: Bódis, Balai, Selmeczi 

A mérkőzés kezdőrugását a DÁVID cukrászda alkalmazottja végez
te el, majd utána ajándékot adott át a csapatnak. Az utolsó hazai mér
kőzésen mindent megtett a csapat, hogy győztesként hagyja el a pá
lyát és a szurkolókat is maximálisan kiszolgálják. A győzelem volt a 
cél, amit a második félidei játékkal visszavágva a tavaszi vereségért 
teljesen megérdemelt a csapat. Köszönjük a csapat mellett végig ki
tartó, lelkes szurkolók egész bajnoki idényben történő buzdítását!

Ifjúsági csapatunk eredménye: B.almádi - Pét 3 : 0

1994. június 19. Tihany - B.almádi 0 : 1
Góllövő: Bognár

A bajnoki idényben utolsó mérkőzésén célratörő jó játékkal leptük 
meg a tihanyi csapatot. A gól után inkább a védekezésre összponto
sítottunk. Jól zártuk a tavaszi mérkőzésünket, amivel megerősítettük 
a táblázaton a helyezésünket.

Tenisz hírek
-  Tájékoztatjuk bérlőinket, 
tagjainkat, pártolótag
jainkat, hogy a nyári 
időszakban pályáinkat 7- 
21 óráig tartjuk nyitva. 
(Ütőt és labdát a gond
noknál lehet bérelni.)

-  Körültekintő munkával 

elkészült a pálya- 
használati beosztás-ter
vezet. (Megtekinthető a 
hirdetőben) Összeál
lításánál a vezetőség 
abból indult ki, hogy minél 
több tag és pártoló jusson 
j á t é k l e h e t ő s é g h e z .  
Megfelelő arányban biz
tosítottuk a bérlők 
játékjogát is, hiszen 
tömegsportunk és 
versenysportunk anyagi 
alapját a pálybérlők biz
tosítják. Ugyanakkor elis
meréssel kell szólnunk a 
tagok és pártolók, 
valamint mecénásaink 
részéről történő anyagi 
támogatásról is.

Megkezdődtek a 
tavaszi, nyári szabadidős 
amatőr versenyek. Az 
első nyertesek büszkén 
vehették át a Fórum 
Üzletközpont emblémájá
val díszített hófehér pólót.

Köszönet a támogatásért!

-  Az OB ll-es csapat 2 

győzelemmel a 4. helyen 

zárta a tavaszi fordulót. A 

megyei I. és II. osztályban 

nevezett csapataink még 

versenyben állnak a 

dobogós, valamint a jó 

helyezésekért.

— Kiemelkedő júniusi, 
júliusi redezvényeink:
Június 25-26.: Országos 

férfi II. és III. osztályú 

pénzdíjas verseny. 

Támogatói: Bozsó

Húsobolt, György Patika 

és Drahos Zöldségbolt. 
Július 4-8-ig Női 

Vidékbajnokság 
Július 29-31-ig Almádi 
Napok '94. Női I. osztályú 
verseny, valamint
korosztályos országos 
verseny. Támogatói: 
OTP, OMIKRON-DOKK 
Gmk., Balaton Plast Kft., 
Közösségi Ház.

VARGA LÁSZLÓ 
szakosztály vezető

1700 család a padláson
Bár a Városháza padlása talán 

Balatonalmádi legnagyobb belső tere, 1700 
család persze nem férne el 

még itt sem. Személyesen nem, de egy-egy 
rajzlapon már igen.

Ott is sorakoznak a családok, szorosan egymás mellett, felett, 
alatt, mint egy óriási lakótelep. A Családi lap és a Balatonal
mádi Közösségi Ház közös pályázatára érkezett gyermekraj
zok a „Család Éve" rendezvénysorozathoz kapcsolódik, az or
szág sok-sok iskolájából, óvodájából küldték el gyerekek 
munkáikat.
A belépőt szinte körülöleli az ezernél is több kiállított rajz, fest
mény. Gondban van a látogató: merre is induljon el: az óvo
dások, az alsó tagozatosok vagy a felső tagozatosok rajzaival 
kezdje a szemlélődést. Akármerre is indul el, jó időbe telik, 
míg a végére ér. Közben megfogalmazódnak benn különféle 
gondolatok. Legelőször talán az, hogy itt látszik meg igazán , 
hogy mennyire nem vagyunk - már gyerekként sem - össze
hasonlítható, egységesen „értékelhetők”. Még a rajztanár ma
ga is zavarba jön, ha arra gondol; le lehet-e „osztályozni" eze
ket a munkákat. Nem lehet.
Nem lehet, ugyanúgy, mint ahogy nem lehet összehasonlítani 
a „nagyok" képeit, rajzait sem. De azt hiszem, botorság lenne 
hasonlítgatni, a dolog lényegi része jelen esetben is az, hogy 
hál" Istennek nem vagyunk egyformák és gyermekeink sem 
azok. Rajzaik pedig végképp nem.
Jól illusztrálják a fentieket a kiállított munkák. Szinte az 
összes grafikai, festészeti technikát használják a gyerekek - 
érezhetően értő nevelői segítséggel.
A technika sokszínűsége mellett talán csak a téma megjelení
tésének formája gazdagabb. Képet kapunk nemcsak a csa
ládról, de magunkról, felnőttekről is, a gyerekek rajzaiban ma
gunkra ismerhetünk és döntse el ki-ki maga elégedett-e ezzel 
a képpel.
Ezeken a rajzokon olvasni lehet, érezni lehet egy-egy családi 
ünnep, kirándulás maradandó emlékeit, a békés család hét
köznapjait, a valódi családok összetartó melegét.
De a gyerekek őszinte ceruzája kíméletlenül - bár valószínű
leg nem tudatosan - érzékelteti a családok gondjait, érzékelte
ti a látszólagos békét, az ál-összetartozást, érzékelteti azokat 
a különbségeket, amit nap mint nap mi magunk is érzékelünk. 
Mindezeket a színek, formák hol ösztönös, hol tudatos keze
lésével, hol a lakás egyes részeinek megjelenítésével, hol a 
szabadban, hol állatkertben és még ezer helyen látható mó
don varázsolják elénk a kis mesterek.
A tárlat rendezése is nagy munkát jelenthetett, a Balatonalmá
di Padlás Galéria a rendezőknek is köszönhetően lassan a 
Balatonpart egyik legnevezetesebb kiállító hely lett.
Hogy a gyermekrajz kiállítás vizuális vagy szociológiai szem
pontból érdekesebb-e, azt döntse el ki-ki maga, de bármilyen 
oldalról is közelítünk a rajzokhoz, a gyermeki őszinteség nagy 
élményt jelent minden tárlatlátogatónak.
Hazafelé menet pedig kérdezzük meg magunktól, hogy felnőt
té válva, nem veszítettünk-e el valamit?

FL

Részlet s kiállításból, előtérben az egyik nyertesel.
Fotó: ÁFRÁNY GÁBOR



VADE MECUM
Egyre kevesebben értik ezt a két szót, talán kicsit 
többen az átvitt értelm ű jelentését, pedig a XVII. 
századi Lipcséből indulva gyönyörű utat futott be. A 
„velemjáró könyvetske“ helyett hamarosan a 
„zsebkönyv“ jelentés lett általános, de magyarították 
„hasznos kis könyvnek" is.
Nekem mindegyik változat tetszik és aki kézbe veszi a 
Pont kiadó által megjelentetett két filigrán kötetet, 
maga is nehezen dönti el, hogy melyik jelentést sze
resse jobban .
Fábián László - a fotlok, vonalak, pontok művésze - 
köti össze a szavak, m ondatok és gondolatok 
művészeit: Alpek Zoltán Imrét és Székely Györgyöt, - a 
keresztet és az em bert - ahogy magukról vallanak.
AZI, Alpek Zoltán Imre, sokunknak ismerős az Új 
Almádi Újság hasábjairól, de többen találkozhattak 
vele megyei és országos lapokban. Vele és verseivel. 
Székely György fizika-kémia szakos tanárként lett a 
világirodalom tolmácsa ráadásul azon ritka tolmácsa, 
aki oda-vissza egyforma igényességgel, lélekkel és 
tudással fordít. Magyarról - németre, németről - 
magyarra. A gondolat ugyanaz marad.
Fábián László igazgató, festő és grafikus hozta 
közelebb őket hozzánk. Illusztrációk helyett a versek 
szerves részeit, tartozékait, kitágult dimenzióit kapjuk 
kézhez - amit egyikőjük nem tudott elmondani, azt a 
másik lerajzolta, sőt továbbálmodták egymás 
metaforáit. Foltokkal, vonalakkal és pontokkal...
A végső ponto t persze a Pont kiadó tette fel az i-re. 
Verseket válogatott egy prózai világban. Szerintem jól 
tette!

CZUCZOR SÁNDOR

... ÉS KERESZT

Alpek Zoltán Imre versei 
Fábián László rajzai

ELADÓ EGY 
ÚJSZERŰ, 

EGYPÁREVEZŐS, 
MŰANYAG 

CSÓNAK 
Telefon: 
338-249.

A Pinkóczi Csárda 
közelében

domboldalon, a 
Csárda utcában 

195 négyszögölön 
kétszobás kőház, 

garázzsal 
2,1 millióért eladó.

Érdeklődni esténként: 
06-1-1820314

GÁL ATTILA
RÁDIÓ- ÉS TV MŰSZERÉSZ 
VÁLLALKOZÓ

RÁDIÓK, TELEVÍZIÓK 
VIDEÓK, MŰHOLDVEVŐK 
JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, 
ELADÁSA GARANCIÁVAL 
SZOMBAT -VASÁRNAP IS.

8220 BALATONALMÁDI 
Óváry F. u. 53.

Tel. + üzenetrögzítő: 
88/338-124

MAGÁNRENDELÉS
DR. HUTÁS MIHÁLY

reumatológus -belgyógyász 
Gerinc-izületi betegségek gyógyítása 

hagyományos úton és speciális 
műfogásokkal is (manuálchiroterápia) 

Balatonfüred, Tamási Áron u. 2/2. 
Rendelési idő: 

hétfő-csütörötk 18-20 óráig 
Bejelentkezés:

86/342-257 telefonszámon.

Lépcsők, 
korlátok,

garázsajtók, 
kerítések, 

kapuk és egyéb

lakatosmunkák
Huszka Róbert

BALATONALMÁDI, 
Görgey u. 4. 8220



Hattyú-bál ‘94.
Hagyományosan június utolsó szombatján rendezték immár 

ötödik alkalommal a szezonnyitó Hattyú bált az Auróra étteremben. 
A jótékony célú bevételét -  mint minden évben -  ez alkalommal is 

a város fejlesztésére ajánlották fel a szervezők.

Durst László felvételei a bál pillanatait örökíti meg.

... az első bálozók tánca

Tóvári Szilvia és Semenik Ferenc

... megérkezett a bál jelképével a Napsugár pár (Tóvári Szilvia és Semenik Ferenc)

... táncos felvonulás a Kurázsi együttesse, kísért az Ördöngős zenekar.

... az elmaradhatatlan nyitótánc, a Palotás

A hivatalos megnyitón dr. Kerényi László polgármester Jurányiné Etz Bea 
főszervező, Tari Tibor műsorvezető és Schildmayer Ferencné, a rendező 
Almádiért Alapítvány kuratóriumának elnöke.



ÁLLATTARTÁSI RENDELETTERVEZET
A képviselőtestület a rende

lettervezettel kapcsolatos ész
revételeket vár mindenkitől, 
hisz az állattartás így vagy úgy 
valamennyiünket érint.

A tervezet lényeges részeit 
az alábbiakban közöljük:

4. §.
(1) A város közigazgatási te

rületén állattartás az Általános 
Rendezési Tervben rögzített épí
tési övezeti besorolásokkal össz
hangban, az állattartó létesítmé
nyekre vonatkozó építészeti, kör
nyezetvédelmi, közegészségügyi 
és állategészségügyi előírások
nak megfelelően gyakorolható.

(2) Az állattartás szabályozá
sa szempontjából Balatonalmádi 
közigazgatási területe négy öve
zetre oszlik,

a.) I. övezet: 71. sz. főközle
kedési úttól Délre eső kül- és bel
terület a Balatonig.

b.) II. övezet: a 71 .sz. főközle
kedési úttól északra a belterület 
nyugati határa, a Kisberényi út,

Veszprémi út és a Séd patak vo
nala által határolt belterület.

c.) III. övezet a II. övezet ha
tárától a belterület határáig eső 
terület.

d.) IV. övezet: Külterületek 
(az I. övezetbe sorolt külterület 
kivételével).

5- §.
(1) Az I. övezetben nagyállat 

nem tartható, kisállat tartására 
saját szükségletnek megfelelő 
számban van lehetőség zárt he
lyen, összesen 20 állat tartására, 
a környezet zavarása nélkül.

(2) A II. övezetben nagyállat
ból szeptember 15-április 30. kö
zött 2 db sertés tartható, kisállat
ból összesen 30 db tartható a 
környezet zavarása nélkül.

(3) A III. övezetben nagyállat
ból 10 ló, vagy tehén, szarvas- 
marha, 20 sertés tartható, ha az 
állattartás feltételei fennállnak, 
kisállatból 30 db tartható a kör
nyezet zavarása nélkül.

(4) A IV. övezetben állatot na

gyobb létszámban lehet tartani, 
ha a tartási feltételek biztosítot
tak, a környezetvédelmi, állate
gészségügyi, építésügyi előírá
soknak a tartás megfelel.

6. §.
(1) A város területén egész

ségügyi, közoktatási, vendéglá
tóipari, élelmiszesripari, kultúrá
lis és sportlétesítmények, teme
tő, valamint nagy személyforgal
mat lebonyolító középületek te
lekhatárától az állattartás az 
OÉSZ-ban meghatározott távol
ságokban folytatható.

(2) Lakó- és üdülőépületek
ben, és azok mellékhelyiségei
ben nagyállatot, kisállatot tartani 
nem lehet.

(3) Állatot a lakóépülethez 
tartozó udvar vagy kert elkülöní
tett részén lehet tartani. Az állat
tartásra szolgáló melléképülete
ket a rendelet 1. sz. mellékleté
ben meghatározott védőtávolsá
gok figyelembevétreléve l építé
sügyi és közegészségügyi ren

delkezések betartásával lehet lé
tesíteni. Nagyállatok tartása tilos 
ott, ahol a melléképület elhelye
zéséhez előírt védőtávolság nem 
biztosítható.

(4) Természetes folyóvizek és 
a Balaton partvonalától számított 
100 m-en belül és a vízművek 
150 m-es védőtávolságán belül 
haszonállat nem tartható.

(5) Haszonállatokat közterü
leten, az Óvári messzelátó 
(Wesselényi kilátó), és a Sza
badság-kilátó közvetlen közelé
ben legeltetni, őrizni nem sza
bad.

(6) Az állatot közös udvarban, 
kertben, illetve közös tulajdonú 
ingatlanon tartani csak a tulajdo
nos vagy bérlőtársak hozzájáru
lásával szabad.

(7) Minden állattartó köteles 
gondoskodni arról, hogy az állat
tartás következtében mások jo
gai sérelmet ne szenvedjenek, a 
környezetet ne zavarja, az állat 
élettani igényeit kielégítse.

7. §.
(2) bek. b.) Többlakásos 

lakóépületben, társasházban 
lakásonként legfeljebb 2 
macska tartható, ha a tartás
hoz a tulajdonosok, bérlők 
többsége hozzájárult, azon
ban a szaporulatát a tulajdo
nos az elválasztást követő 8 
napon belül köteles eltávolí
tani.

10. §.
(3) Az állatok szálláshe

lyeit az állattartó köteles tisz
tántartani, évenként fertőtle
níteni.

(6) Az állattartás során ke
letkező trágyát (trágyalevet) 
fedett és szivárgásmentes 
trágyatárolóban kell kezelni

és tárolni. Trágyalevet, trá
gyát, elhullott állati tetemet ti
los a szennyvízcsatornába 
és a kommunális hulladékok 
közé juttatni.

(7) Az állat tulajdonosa a 
veszélyes hulladéknak minő

sülő állathullát annak elszállí
tásáig köteles zárt helyen, il
letve zárt göngyölegben tar
tani. Elhullott állat - ha más 
módon nem hasznosítható - 
kizárólag a dögkútba helyez
hető el térítés nélkül

A rendelettervezet a hiva
talban a csoportnál teljes 
egészében megtekinthető. 

Várjuk észrevételeiket.

SZENTESI ISTVÁN 
Környezetvéd.csop.vez.

1. számú melléklet

Létesítmény
megnevezése:
tői

Lakóép.
gazd.

ásott, fúrt 
kúttól m.

csati.
vízvez.

vízvezetéki 
kerti csap

épülő-
épület-

ép.-től m. m. vízmed. m. m.

Haszonállat ólja 15 10 5 15 30

Kishaszonállat 
ólja, kifutója 6 10 5 10 15

Hernyóinvázió Káptalanfüreden

Április végén jö tt az első bejelentés, hogy egyes fákat hernyók önözlötték el Május közepére egyértelműen regisztrálható 

volt, kizárólag a csertölgyeket lepték el a gyapjas pille hernyói. Számuk és kártételük nem jelentéktelen, mégis elkésett miden

ki a védekezéssel.
A területileg illetékes növényvédelmi felügyelővel lefolytatott helyszíni szemle után kialakult hivatalos álláspont 

a következő:
- az erdészeti kártevő ellen csak olyan totális szerekkel lehetne légi permetezéssel védekezni, amelyek haszná

lata a térségben tilos, a Balaton vizét szennyezheti, halpusztulást okozhatna, eredményessége a hernyók fejlettsé

gi állapota miatt nem  lenne hatékony.
Jövő évben még a tojások kikelése előtt (febr. vége - márc. eleje) a tojásokat a fák törzséről el kell távolítani 

és meg kell semmisíteni. A fa törzsén a tojáscsomó jó l látható, hálószemen belepett tenyérnyi telep. A védekezés 
megszervezését a hivatal a 3/1992./ I I .  10./ FM. rendelet szerint fogja elrendelni.

SZENTESI ISTVÁN 
Körny. véd. csop. vez.



MEGKÉRDEZTÜK...
A Magyar Közlöny 59. száma részletesen ismerteti azt a kormányhatározatot, amelynnek értelmében a 

Kormány -  Antall József, néhai elnöke iránti megbecsülése jeléül -  csatlakozik 
a Balatonalmádi székhellyel működő Antall József Emlékalapítványhoz. 

Céltámogatásként 10 millió forintot az emlékköknyvtár,
10 millió forintot a síremlék felállítására adományoz.

A hír hallatán dr. Kerényi László polgármestertől kértünk tájé
koztatást, aki elmondta, hogy se ő, se a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói nem tudnak az alapítványról. Azt feltehetőleg ma
gánszemély alapította, és az emlékkönyvtár kialakítására, vala
mint a síremlék felállítására nagy valószínűséggel Antall József 
szülőföldjén kerül sor.

*
Megjegyezzük, hogy a Petőfi utcában, a park szélén látható vö
röskőtőmbből a “jólértesültek” véleményével szemben nem a 
fenti síremléket faragják, hanem M ihály Gábor szobrászmű
vész leendő köztéri szobrának alapzata.

Rendkívüli közgyűlést tartott június 14-én a Balatonalmádi 
Sport Egyesület Az itt elhangzottakról érdeklődtünk Bódiss 
József elnöknél

Néhány gondolat erejéig vissza kell kanyarodnunk az egyesü
let idei első közös rendezvényére, ahol egyetértés mutatkozott 
a tenisz és a labdarúgó szakosztály különválásának elfogadásá
ban. Akkor, kora tavasszal a tagság úgy foglalt állást, hogy ez 
év derekáig elő kell készíteni anyagi és szervezeti értelemben 
is a szakosztályok önállósodását.
Eza folyamat vezethetett oda, hogy a közgyűlés szinte egyhan
gúlag -  két tartózkodás mellett voksolt a szakosztályok önál
lósodására.
Továbbra ia megmarad a BSE, melynek profilja a labdarúgás
ra korlátozódott.
A teniszezők pedig alakuló közgyűlésükön döntik el, hogy te
nisz klubként vagy egyesületként kívánnak tovább tevékenyked
ni.
A közgyűlés napirendeként számvizsgáló bizottságot választot
tak, melynek feladata a BSE pénzügyeinek 1992. évtől való 
részletes felülvizsgálata.

Több panaszos bejelentés érkezett a budatavai lakótelepről, 
miszerint a Fórum Bevásárlóközpont őrzőkutyái nagyon va
dak, s igazuk sajnos be is igazolódott, az elmúlt hónapban 
megharaptak egy helyi lakost

POLYÁK SÁNDOR igazgatót kérdeztem az esetről:
-  Hogy történt a kutyaharapás?

P.S.: Azon az estén a szolgálatot teljesítő éjjeliőr nem zárta be
a kaput, így a kutyák kiszöktek és megharaptak egy embert.
-  Gondolom vannak szabályai a kutyákkal történő őrzés-védelem
nek?

P.S.: Igen. Két kutyának a zárt kerítésen belül szabad mozgá
sa van, egyet meg kell kötni nappal. Éjjel, mivel a zárt hátsó
részen sok árut tárolunk, kénytelenek vagyunk a kutyákat elen
gedni. Ám ezt csak úgy lehet, ha minden kaput lakattal lezár
tak.
-  Végül is kiderült, hogy az említett esetben ki volt a hibás ?

P.S.: Az éjszakai őrünk, mert ugyan bezárta a kaput, de a la
katot nem nyomta rá.
-  Megtörtént a felelősségre vonás ?

P.S.: Igen, és azon túlmenően a kártérítést is neki kellett 

megfizetni.
-  Ennek ellenére gondolom ezután is sokan kívánják , hogy szüntes

sék meg a kutyást őrzést!

P.S.: Ez sajnos nem áll módunkban. Anyagilag mi felelünk az 
értékekért, ezért a riasztáson kívül védelemre ia szüksége van 
az őrünknek. Hozzá kell tennem, hogy minden ember hibáz
hat, így mi is, de minden esetben vállaltuk érte a felelősséget.

Összeállította: GRÓF TIBOR

TISZTELT
ÜGYFELÜNK!

MAGYAR POSTA RT. 
Soproni Igazgatósága

Felhívjuk figyelmét Soproni Igazgatóságunk 
alábbi szolgáltatásaira:

- SHARP és MINOLTA termékek árusítása
- valutaváltás, EC
- fax-szolgálat
- sorsjegy árusítás, Két Lotti szerencsejáték
- címzetlen nyomtatványok továbbítása, készítése
- tömeges küldemények telephelyi felvétele
- dekorácis tevékenység
- kőműves, azstalos, lakatos, vízvezetékszerelő,

villanyszerelő munkák végzése
- gépkocsi szerelés, környezetvédelmi vizsgálat
- kezelési, ügyviteli gépek javítása
- kereskedelmli tevékenység
- hírlapelőfizetés, hírlapárusítás

GYORSPOSTA
Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye postahivatalaiban. 

A szolgáltatásokról a következő telefonszámon 
kérhet tájékoztatást: 99/323-100 

Magyar Posta R t Soporni Igazgatósága

EMS

A 315-ös gőzmozdony átadása a 
köznek a Budai Nagy Antal úti vasúti 

felüljárón 1994. július 9-én 16 órakor lesz. 
Ünnepi megemlékezést a M ÁV  

Vezérigazgatóság részéről 
dr. Heller György az O-Szolnok Vasúti 

Járműskanzen Alapítvány képviselője, 
valamint a Budapesti Városvédő Egyesület 

elnöke, Ráday Mihály tart. 
Amennyiben valamely előre nem látható 

ok miatt a mozdony felszállítása 
a fenti időpontra nem lesz lehetséges, 

a tisztelt érdeklődő közönségtől 
előre is elnézésüket kérem.

MAJBÓ GÁBOR



K ép v ise lő in k

az elmúlt négy évről
Az 1990-es helyhatósági választáson a szavazó polgárok 13 képviselő 

kezébe adták városunk irányítását Az Új Almádi Újság 
riportsorozat keretében mutatta be a testület tagjait, amelyben 

megfogalmazták vágyaikat, terveiket, azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel élve fejlődhet szeretett városunk, Balatonalmádi. Nos, a 
4 éves ciklus lassan lejár, lapunk körkérdéseire adott válaszaikból 

kiderült, mennyi valósult meg az elképzelésekből.

1. Képviselői munkájának legnagyobb egyéni sikere?
2. Képviselői munkájának legnagyobb egyéni kudarca ?
3. Mely bizottságnak tagja, hogyan értékeli saját munkáját ?
4. Összességében hogyan értékeli a képviselőtestület négyévi munkáját ?
5. Indul-e a következő helyhatósági választáson ?

DR. KELEMEN 
LÁSZLÓ

1.) Mind a sikert, mind a 
kudarcot egyénileg megí
télni nagyon nehéz. Egy 
tevékenység sikerét vagy 
kudarcát csak mások, a 
közönség minősítheti.
A legnagyobb sikerem?

Talán az 1994. május 14-i 
"Fogorvos Nap” rendez
vény volt, melynek szerve
zésében mint az Egész
ségügyi és Népjóléti Bi
zottság elnöke (mellesleg 
fogszakorvos) résztvet
tem.
2.) Sok kisebb kudarc ért, 
de általában az előterjesz

téseimet elfogadta a kép
viselőtestület.
3.) Az egészségügyi és 
Népjóléti Bizottság elnöke 
vagyok, sajnos az elkép
zeléseim az egészségügy 
terén csak részben való
sultak meg, emiatt elége
detlen vagyok. Tagja va
gyok az Iskolaügyi, Műve

lődési és Sport Bizottság
nak is, az egész bizottság 
munkáját jónak ítélem 
meg.
4.) A “Csapat” nagyon jó 
összetételű, ha néha hibá
zott is a döntéseiben, 
összességében feladatát 
jól látta el.
5.) Nem.

MARTIN GÁBOR

1.) A demokrácia felfogha
tó
a) a minden mozgást elői
déző egyéni érdekek, 
szándékok ma éppen ak
tuális mozgásterének, ( a 
történelemben mindig 
meghatározó szerepet 
vinni akaró egyének ma 
“demokráciát játszanak”), 
és
b) a választók érdekeit is
merni és érvényre juttatni 
akaró, egymást pedig 
egyenrangúként tisztelő 
képveselők együttmunkál
kodásaként.
Én látom az első változat 
kézségtelein esélyeit -  kü
lönösen, ha a többség ezt 
hagyja - , mégis a máso
dik változhat híve vagyok.

A sikert és eredményt 
vagy a kudarcot és hát
rányt nem tekintem egyéni 
teljesítménynek. Az ér
dem és felelősség úgy 
oszlik, ahogy a döntési
jog.
Kiugrónak tűnő egyéni 
tett elképzelhetetlen a 
többség passzív támoga
tása nélkül.
2.)Az előző kérdésre ezt is 
megválaszoltam. Vannak 
elképzeléseim, távlatiak 
és közeliek egyaránt, de 
ezeket sosem vágytam 
“keresztülverni” a testüle
ten. A valóságban beiga
zolódó állításokkal meg
győző véleményekkel hi
telt szerezni szavamnak, 
majd így közös állásponttá 
vált dolgokat együtt meg
valósítnai, azt igen. Arra

ma is törekszem. De eh
hez sok idő és türelem 
kell. Ettől lassú, gyakran 
tehetetlennek látszó a de
mokrácia.
3.) Csodálom a kérdés el
ső felét, mert a bizottsági 
tagok névsora nyilvános. 
Az építészeti- műszaki és 
gazdasági-pénzügyi bi
zottságban lelkiismeretem 
és szakértelmem szerint 
tevékenykedem. Tudni 
kell azonban, hogy a bi
zottsági tag nem határoz
za meg, hogy mivel foglal
kozzon a bizottság, magá
nak a bizottságnak pedig 
csupán javaslattevő sze
repe van a képviselőtestü
let előtt.
4.) Nem műveltümk cso
dát, de helyrehoz/hat/at
lan nagy hibát sem vétet

tünk. A város vagyonát -  
ahol csak tehettük -  gya
rapítottuk, adóssságunk 
nincs. Arra pedig Almádi 
választópolgárai lehetnek 
büszkék, hogy lényegé
ben páratlan testületet vá
lasztott ‘90-ben, ahol 
nagyjából független véle
mények és ötletek verse
nye zajlik, nem pedig frak
ciók csatározása, taktiká
zása. Ez ritka, ennek örü
lök. Tudom persze, hogy a 
magyar kuruckodó nép. 
Látva látjuk, hogy szíve
sebben bírál és vet el va
lamit kis hibái dacára. Je
lenével szemben mindig 
kritikusabb, mint múltjával 
vagy jövőjével szemben. 
E testület működésének 
higgadt bírálatára is csak 
10-15 év múlva kerülhet 
sor.



Hiszem mégis, hogy az 
előttem lebegő Balatonal
mádi képnak a távlati 
megvalósulása -  mely felé 
képviselőként törekedtem
-  valamennyiünk javára 
válna. Én kerületekben 
gondolkodom, mert önálló

táji jelleggel bíró részeink 
sajátos, békés, végül egy
mást is gazdagító fejlődé
se csak így érhető el. Így 
valósítható meg a megál
lapodásokon, számításo
kon, akár komoly vitákon, 
de mindenképpen elveken

és közmegegyezésem /te
hát nem a mindenkori sze
mélyi és tárgyi viszonyok
tól függő erőpolitikán) ala
puló közteherviselés és 
közjóelosztás. Ez fejleszti 
a ma nélkülözött civil szer
ződéseket is, mert a pol

gár érzi, hogy méltányo
san, igazságosan viseli és 
húzza hasznát a köz 
ügyeinek. Márpedig csak 
így érdemes!
5.) Nem vágyom rá.

MAJBÓ GÁBOR

Általam kiválónak mi
nősített Új Almádi Újság 
részére Szerkesztőbizott
ságuk felkérésére kellene 
választ adnom.

1.) Képviselői munkám 
egyéni sikere? Nem tu
dom. Talán a múltból kel
lene kiindulni. 1986-ban 
tanácstaggá lettem -  nem 
a Hazafias Népfront jelölt
jeként -  innen vezetett az 
út -  merem állítani minden 
korteskedéstől mentesen
-  a jelenlegi képviselői 
státusba. Ez már egyéni 
sikerélmény egy bennszü
löttnek, mivelhogy köztu
dottan saját szülőfalujá
ban ritkán lehetett valaki 
próféta. Mint képviselő 
igazi sikerélményként ér
tékelem, amikor egy kér
désként úgy mondok igent 
vagy nemet, hogy ez kép
viselőtársaim többségével 
megegyezik.

2.) A balsikert már sok
kal könnyebb definiálni, -  
ennek ellenkezője. Amikor 
véleményem a kisebbség
gel egyezik, mégha úgy 
érzem is, hogy nekem van 
igazam.

3.) Kezdettől -  mint a 
Testület legkorosabb, de 
a hosszúra nyúlt hadifog
ság miatt egyedüli diplo
manélküli tagja a Pénzü
gyi- Ellenőrző Bizottság 
tagja, elnöke voltam. En
nek oka kollégáim többsé
gének humán beállítottsá
ga. Nekem viszont -  üzle
tünk 1950-ben történt álla
mosítását követően négy
évtizedes pénzügyi mun
kakör után -  volt némi 
gyakorlati tapasztalatom.

Persze a világ azóta el

szaladt mellettem. Három 
évi ilyen irányú felelősség- 
teljes tevékenység után 
egyszercsak szembeke
rültem saját magammal. 
Nem tudtam elfogadni egy 
olyan irányú jövedelem- 
szerző irányzatot, ami ál
tal az Önkormányzat 
anyagi többlethez jut, de 
hosszú távon -  szerintem
-  hátrányos helyzetbe 
hozza az iparosokat, ke
reskedőket, szolgáltató
kat, ezen keresztül a la
kosságot, mint fogyasztót, 
Így nem tudtam a funkci
ómból fakadóan pénzcent
rikus köteles alapállomá
somat szolgálni. Lemond
tam. Később az idő -  azt 
hiszem engem igazolt, így 
a bizottság tagja marad
tam. Ezenkívül tagja va
gyok az Üdülőhelyi Bizott
ságnak. Szeretnénk üdü
lővárosunkban olyan hely
zetet kialakítani, mely 
megfelelne egy minőségi 
turizmus vendéglátási kö
vetelményeinek. Ez vonat
kozik úgy az infrastruktú
rális fejlesztésekre, köz- 
tisztaságra, közbiztonság
ra, mint az ideérkező ven
dégek szíves fogadására, 
kulturált eláttottságra, stb.

Sajnos az út elején tar
tunk. Hiányzik a lakosság 
nagy részének megfelelő 
hozzáállása. Minthogy itt 
születtem és szüleimmel 
együtt vendéglátásból él
tünk 1950-ig, 1922-től ál
líthatom: Almádi az üdülők 
és idelátogató vendégek 
által lett.

Mi helybeliek a szezon 
időtartama alatt belőlük él
tünk, őket szolgáltuk. El

adhattuk gyümölcseinket, 
borunkat, kiaadjuk szobá
inkat., esetleg a család va
lamelyik tagja vendéglá
tásban keresi kenyerét, il
letve az érintettek többlet
jövedelmhez jutva a téli tü
zelőrevalót szerzik meg. 
Ennek ellentétele, hogy el 
kell viselni ezen időszak
ban bizonyos kellemetlen
ségeket a cél érdekében. 
Fontos, hogy a vendég jól 
érezze magát és visszajöj
jön hozzánk. Persze ma 
sajnos -  mondom én -  
nem ez a helyzet. Kényel
münket nem adjuk fel. A 
vendég fizessen és lábujj
hegyen távozzék. Nehogy 
zene mellett szórakozzék, 
netán dalra fakadjon, mert 
a decibel a zajszintet meg
állapítja és kész a baj. Igé
nyesek lettünk, csendet 
parancsolunk még nappal
ra is. Az ételszag bűz lett, 
a zene pedig zaj. Ez ellen 
küzdünk mindhalálig. Egy- 
egy helikopter átrepülése 
miatt égnek áll a hajunk. 
Egyízben néztem a TV-n s 
Wimbledon-i teniszgálát 
és a stadion felett lökhaj
tásos gép repült át. Lám 
az angolok milyen primití
vek, nemhogy tiltakozná
nak.

Elnézést kérek tisztelt 
olvasóimtól a túlzásokért, 
de ha ez így folytatódik, 
lassan a rigókat is le kell 
lőni, mert néha énekelni 
van kedvük. Nem tudom 
kitörölni emlékezetemből 
a hábotú előtti Almádit, a 
nyarakat, amikor a cent
rumban két helyen sza
badtéren 12-16 tagú jazz- 
zene játszott tánczenét a

fiatalság örömére.
Itt volt -  nem Füreden

-  a híres balatoni Anna- 
bál, a Pannónia (ma Auró
ra) 2000 személyes tera
szán éveken át. Mert Al
mádi volt a fiatalság szó
rakozóhelye, Füred pedig 
csendrendeleteivel a szív
bajosok Mekkája. Egyszó
val jó lenne tudni mit is ka
runk.

4.) A testület közel 
négy éves munkáját jónak 
minősítem. Pártszempon
tok mindig a sor végére 
kerültek, ha ilyenek voltak 
egyeltalán. Igyekeztünk 
felülkerekedni és a telepü
lés javát szolgálni. Remél
jük, hogy a következő tes
tület ennél még jobban 
fogja vinni a helyi és a Ba
laton térségét érintő ügye
ket.

5.) Az évvégi választá
sokhoz nem tudok hozzá
szólni. Korom, egészségi 
állapotom a legnagyobb 
mértékben befolyásoló té
nyező lehet. Általam el
kezdett és még be nem 
fejezett közérdekű tevé
kenységemhez bizonyára 
kellene egy stabil háttér, 
nem a finanszírozás miatt, 
hogy a szükséges segít
séget a befejezésekhez 
nagyobb eséllyel megkap
hassam. E munkáimhoz 
általában a lakosság és 
akár országhatáron kívüli 
egyének segítségét élvez
hetem.

Lehet, hogy fenti véle
ményemmel megalkottam 
az olvasók körében képvi
selőségem egyéni kudar
cát.



Képviselőink az elmúlt 4 évről
(folytatás az előző oldalról)

UJJ MÉSZÁROS 
ISTVÁN:

1.)Legnagyobb egyéni si
kerem a Vörösberény köz
pontjában lévő cukrászda 
és boltok környékének 
rendbetétele, parkosítása, 
az útkereszteződésben 
közlekedési tükör elhelye
zése.
2.) Legnagyobb kudarcom 
a helyi iparűzési adóval

kapcsolatos. Annak ellen
ére, hogy 1991-ben meg 
tudtam akadályozni az 
iparűzési adó rendelet 
meghozatalát (mivel akkor 
még balatonalmádi állan
dó lakos helyi adót sem
milyen más címen nem fi
zetett), 1993-ban az iparű
zési adó rendelet vitájá
ban semmilyen módosító 
javaslatomat nem fogadta 
el a testület, így vélemé
nyem szerint egy rossz

rendeletet sikerült megal
kotnunk.
3.) A Lakásügyi Bizottság 
és az Építészeti, Műszaki 
Bizottság tagja vagyok.
4.) A város költségvetésé
nek nagy részét felemész
tik a működési kiadások, 
fejlesztésre alig marad 
pénz, ez nagymértékben 
behatárolja az önkor
mányzat lehetőségeit.
5.)Erkölcsi kötelességem
nek érzem, hogy a követ

kező helyhatósági válasz
táson induljak. Kívánatos
nak tartanám, hogy az új 
testületbe Vörösberényből 
legalább annyian, mint 
1990-ben, vállalkozók kö
zül viszont többen beke
rülnének, és jó lenne, ha 
az új testület mind szak
mailag, mind területileg 
arányosabban oszlana 
meg Almádi összlakossá
gához viszonyítva.

FUTÓ KORNÉL

1.) Hosszú idő után a 
Könyvtár elköltözhetett az 
óvodából. A probléma új
ratermelte magát, mert a 
mostani hely csak zseb
könyv-tárnak alkalmas.

2.)Nem emlékszem ilyes
mire.
3.) Az Iskola-Művelődési 
és Sport Bizottság tagja 
vagyok. Igyekszem a vá
ros gyerekei érdekében 
szólni.
4.) Igen jószándékú és be
csületes almádi polgárok

alkotják a testületet. A fris
sen kialakult önkormány
zatok számára a rend
szerváltás után kialakult 
és a kormány által még 
súlyosbított helyzetben a 
napi problémákkal kellett 
foglakozni. Sajnos nem ju
tott idő olyan fontos dol

gokra, mint a város életét 
alakító koncepciók köz- 
megegyezésen alapuló ki
dolgozása.
5.) Még nem tudom, sze
rencsére még van idő el
dönteni.

DR. TÓTHNÉ 
DR. KÓGER 
ERZSÉBET

1-2.) Voltak kérdések, 
amikben sikerült álláspon
tomat elfogadtatni a képvi
selőtestület többi tagjával,

voltak, amikben nem. 
Képveselőtársaim egye
tértése nélkül nem hi
szem, hogy bármit el le
hetne érni.
3.) Az Iskola- és az 
Egészségügyi Bizottság 
tagja vagyok. Az almádi 
Önkormányzat működé

sében a bizottságoknak 
fontos, esetenként meg
határozó szerepe van. 
Nagy eredménynek tar
tom, hogy a sokhelyütt ta
pasztalhatóval ellentétben 
Almádiban mind az okta
tás, mind az egészségügy 
nyugodt körülmények kö

zött végezhette munkáját, 
azonban ebben nekem 
csupán a támogatásom 
van, mint “eredményes
ség”.
4.) Jónak.
5.) Nem.

DR. FARKAS 
MIKLÓS

1.) A képviselői tevékeny
séget kezdettől fogva nem 
egyéni sikerek elérése 
céljából vállaltam. A képvi
selői helyet sajátos körül
mények között foglaltam 
el. Ám, ha mégis válaszol
ni akarok a kérdésre, azt 
mondhatom, sikerült bebi
zonyíthatom, hogy a kép
viselő képes lehet (kell, 
hogy az legyen) a közü
gyeket a magánügyektől, 
magánérzéseitől elválasz
tani. A választók képvise
lete tűrőképessé kell, 
hogy tegye a sárdobálás, 
igaztalan vádaskodások

sértődés nélküli elviselé
sére.
2.) Amikor Kopár István si
keresen túljutott a földke
rülésen és már a Földkö
zi tengeren tartott hazafe
lé, javasoltuk, hogy a vá
ros alapítson díszpolgári 
címet és elsőként Almádi 
hírnevét a világba elvivő 
világrekordernek adomá
nyozza, ünnepélyes kere
tek között. Sajnos kicsi
nyes gonoszság, egyéni 
vélt vagy valós sérelmek, 
szolgalelkűség és dölyfös
ség változatos keveréke a 
javaslatot zátonyra futtat
ta. Ezt a mulasztást a kö
vetkező választott testü
letnek kell pótolnia.

3.) Nem voltam bizottság 
tagja, rajtam kivülálló okok 
miatt.
4.) Véleményem szerint 
hullámzó volt, időben nap
jainkhoz közeledve javuló 
minőségű. A kezdeti késő 
éjszakába nyúló ülések 
eléggé egyhangú szava
zatokkal végződtek. Ha 
nem ment előbb, éjfél után 
valamikor újra előkerült a 
téma, s a fáradt képvise
lők megadták magukat. 
(Természetesen a műkö
dési szabályzat betűjének 
betartása mellett.) Ezek 
egy részét, mivel rossz 
döntések voltak, újra elő 
kellett venni és újabb 
hosszú órák teltek el. Ké

sőbb a bizottságoktól job
ban előkészített anyago
kat kaptunk, gyorsabbá is 
vált a munka. Megválto
zott az egyenszavazás, 
előterjesztések buktak 
meg. Több, mint furcsa 
volt megélni, hogy a testü
let néha egy órán belül 
ugyanarról a témáról, 
ugyanannyi információ 
alapján, korábbi döntésé
vel ellentétesen határo
zott.
5.) Többen felkértek indul
jak, sőt még további posz
ton is szívesen látnának.

(következő számunkban 
folytatjuk)

Dr. Farkas Miklós



Előzetes egyeztetéseket 
követően június 13-án 
az Ottília étteremben 
tartott alakuló közgyűlés 
kimondta a Balatonal
mádi Vendégvárók 
Egyesületének megalaku
lását. A város idegenfor
galmában -  és a hozzá
tartozó szolgáltatások te
rén érdekelt vállalkozó
kat, valamint a szállás
helyek kiadásával fog
lalkozó helyieket és má
sutt lakókat tömöratő ci
vil szervezet alapsza
bályba foglalta céljait, 
tevékenysége kereteit

Ahhoz, hogy érthetőek 
legyenek e törekvések, vis
sza kell tekintenünk az el
múlt négy esztendőre. Ak
kor a rendszerváltás idő
szakában sokan gondolták 
úgy, hogy más alapállás 
jellemzi majd a város veze
tésének tevékenységét. Sza
kítva a korábbi gyakorlat
tal a tények, s nem pedig 
eszmei elkötelezettség 
szolgál m indennapi tevé
kenysége alapjául.

Megfogalmazza a város
-  egyébként mindenki ál
tal ismert és elismert -  ar
culatát. Pontos ismerete
ket szerez az itt élők egzisz
tenciális helyzetéről, az 
idegenforgalom valós sze
repéről, jelentőségéről, s 
ezek ism eretében készít 
rövid és hosszú távú prog
ramokat.

Rendelkezéseivel olyan 
helyzetbe hozzá a kockáz
tatni képes, pénztermelő 
vállalkozókat és vállalkozá
sokat, hogy azok legjobb 
formájukat legyenek képe
sek “futni”, a lehető leg
magasabb eredmények el

érésével.

Várakozásainkban csat
lakoznunk kellett. Négy év 
elteltével sem fogalmazó
dott meg, hogy Balatonal
mádi egy idegenforgalom
ra épülő település, nem 
ismerni pontosan az itt 
élők egzisztenciális, szoci
ális helyzetét, nem szület
tek vállalkozásélénkítő 
rendelkezések, nincs 
hosszú távú városfejleszté
si koncepció. Vannak vi
szont olyan, felelős körök
ből származó hangok, mi
szerint a város vezetése 
minden tőle telhetőt meg
tett az idegenforgalom ér
dekében, hiszen szabá
lyozták a vendéglátó he
lyek nyitvatartását, elren
delték a zajszintmérést...

Tekintettel a testület 
összetételére, kérdezzük; a 
beteg gyógyítása, diagnó
zisra s az azt követő keze
lésre épül-e, vagy annak 
alapján dönt a szakember 
a gyógyításról, vagy annak 
elhagyásáról, hogy az ille
tőnek fájni fog-e a beavat
kozás? A kérdés természe
tesen “költő i”, vala
mennyien tudjuk reá a vá
laszt. Csak azt nem értjük, 
hogy a politikai cselekvés 
terén miért fordított a 
helyzet? Miért kiinduló
pont a vendégjárás kelle
metlenségeinek szabályo
zása, s miért nem az a fon
tos, hogy az idejövő túris
ta mivel szeretné töltené a 
szabadságát? Milyen szol
gáltatásokat tart természe
tesnek ma az egyre kevés
bé fizetőképes hozzánk lá
togató utazó?

Közös fellépésünket a 
helyzet tisztázása, a funda
mentális kérdések megvá
laszolása motiválja. Re
méljük, hogy törekvéseink 
sokak szimpátiáját és csat
lakozását váltja ki és lehe
tőséget teremt olyan köz
véleménykutatás megren

delésére, mely a megfele
lő kiindulási alapul szol
gál a költségvetési pén
zeszközök felhasználásá
hoz, a fejlesztési progra
mok kidolgozásához.

Törekvéseink egyikét, 
mely szerint az itt élő vál
lalkozók gazdasági súlyuk
nak megfelelő képveselet 
elérésére törekszenek a 
következő önkormányzat
ban, egyesek szkeptikusan 
fogadták.

Sajnos működnek még 
régi beidegződések a pozí
ciók átadásának előesté
jén . Más szakmában szer
zett mág oly tiszteletremél
tóan magas tudásanyag 
sem biztosíték a politikai, 
közösségi szinteren való 
eredm ényes m unkálko
dásra. A jelenlegiek s fel
tehetően az utánuk jövők 
sincsenek, lesznek beoltva 
a “politikum ” nevű szé
rummal, de abban bizo
nyosak vagyunk, hogy a 
domináns iparág képvese
lőit nem lehet, de nem is 
szabad kizárni a döntés
hozó fórumokból.

Annak idején remény
kedtünk abban, hogy a vá
ros vezetése, a már emlí
tett vállalkozást segítő po
litikája markáns részeként 
dolgozik azon, hogy a vi
lág legnagyobb iparává 
fejlődött túrizmus nemzet
közi vérkeringésébe kalau
zolja városát. Javítani szán
dékozik a szép számmal 
meglévő ellenérdekeltsé
gű utaztatók és célorszá
gok által torzra festett ba
latoni képen, személyes 
kapcsolatokat épít ezek el
érése, városunk hírnevé
nek öregbítése érdeké
ben.

Mint tudjuk, mindez 
nem így történt. S nem
csak a fent leírt piackuta
tó, és piac építő- fenntartó 
külhoni magatartás ma
radt el.

A világ jogászai amatőr 
labdarugó világbajnokságát 
szervező urat itthon Balato
nalmádiban sem fogadta 
egyetlen döntési helyzetben 
lévő városi vezető sem!

Gyakran vetették a vál
lalkozók szemére, hogy a 
város területén megcsinál
ják saját üzletüket, -  értsd 
kihasználják a város adta 
lehetőségeket -  de a két 
szezon közötti időszakban 
semmit, vagy alig valamit 
tesznek a város érdeké
ben. Ma valóban az a ta
pasztalat, hogy saját üzlete 
fejlesztésével van m inden
ki elfoglalva.

De nem szabadna elfe
lejteni, hogy ezáltal is fej
lődik Almádi, sőt csak 
ezek a beruházások je len 
tenek kézzelfogható, pozi
tív elmozdulásokat. Két
ségtelen tény, hogy a kö
zös vagyonnal sáfárkodók 
irányában hiányzik a válla
kozói réteg bizalma. Nem 
is lehet ez másként, hiszen 
a város 30 milliós tisztán 
idegenforgalmi bevétele 
mellett, egyetlen fillért 
sem forgatnak vissza e te
rület fejlesztésére. S akkor 
még nem beszéltünk a kü
lönböző idegenforgalmat 
szolgáló létesítmények 
bérbeadásából befolyt 
összegek felhasználásáról!

E problémák kiküszöbölé
se érdekében szerveződött 
meg a Balatonalmádi Ven
dégvárók Egyesülete, mely 
várja minden cselekedni kész 
vállalkozó jelentkezését, 
akik egyetértenek e cikkben 
szereplő céljainkkal.

Jelentkezni lehet az egyesü
let címén,
Balatonalmádi,
Móra F. u. 14/a.
Telefon: 339-005.
Rendes Ferenc elnöknél.



RENDŐRSÉGI HÍREK
Balatonalmádi városban június 12-én a délelőtti 

órákban egyik üzletben négy román állampolgár jelent 
meg vásárlás ürügyén, ötödik társuk a gépkocsiban vá
rakozott. A vásárlásból lopás kísérlete lett, mert az ela
dó tettenérte őket. Az elvinni kívánt árucikk megtartása 
miatt azonban a boltost megtámadták, így rablás kísér
lete történt. A bejelentés időben történt és pontos ada
tokat tartalmazott, ennek alapján a tetteseket rövid idő 
alatt elfogták. Előzetes letartóztatásban várják a vizsgá
latot és az ítéletet.

Az összes közbiztonságra vonatkozó bűncselek
mény csaknem egyharmada volt erőszakos jellegű az 
elmúlt hónapban, mert a rabláson kívül még három ga
rázdaság miatt kellett nyomozást elrendelni.

A saját nyaralójában támadt rá szomszédjára M.V. 
veszprémi lakos, és könnygázzal lefújta és ablakát be
törte. A Györgyi Dénes utcában a szomszédok vesze
kedése fajult garázdasággá, ahol egy helyi lakos vas
rúddal támadt a szomszédjára, aki bezárkózott előtte. 
Súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg, de az aj
tót többször megütötte a vassal, ami megrongálódott. 
Az autóbuszpályudvaron ugyancsak egy helyi lakos a 
nemtetszését azzal juttatta kifejezésre az előtte bezárt 
szórakozóhelynél, hogy az ablakot betörte, és üvegcse
repet dobott az eladó felé. Természetesen józanodás 
után az urak megbánják cselekményüket, de mi lenne, 
ha mindenki így fejezné ki valami iránt a nemtetszését?

Kilenc esetben indítottunk nyomozást különböző lo

pások, betöréses lopások miatt. A bűncselekményekkel

3,3 millió forintot meghaladó kár keletkezett.
Ellopták a Neptun utcából egy német állampolgár 

MA-JM 260 rendszámú Audi 100 típusú személygépko
csiját, a jármű még nincs meg. A Panoráma clubtól egy 
1300-as ladát vittek el, a tettes K.A. helyi lakos, akit a 
rendőrőrs előtt igazoltattak. Cselekményét ittas állapot
ban követte el. Ugyancsak a Panoráma clubnál, a nap
pali órákban egy barkas gépkocsi ablakát kifeszítve ju

tottak a szem előtt hagyott táskához, amiben pénz, és 
iratok voltak. Az Auróra parkolóban egy német merce
dest akartak kinyitni, a zárak nem engedtek, de a ron
gálási kár többszázezer forint.

Két üzletbe törtek be az egyikből ruhaneműt loptak, a 
másikból szeszesitalt és magnetofont.

Két kerékpárt loptak el: az egyik garázsban volt, a 
másik viszont szabadon tárolva, nyitott udvarban.

A XIX. kerület káptalanfüredi ifjúsági táborába tört be 
P.L., aki Győrből a városba tette át székhelyét. Ellene, 
az elfogását követően őrizetbe vétel mellett indult eljá
rás.

A járőrszolgálat a város területén személyes sza

badság korlátozása mellett még 38 személlyel szem

ben intézkedett, köztük körözött bűnözökkel, más tele

pülésen bűncselekményt elkövetőkkel, valamint a köz- 

biztonságra veszélyt jelentő személyekkel szemben.
Ittas járművezetés bűncselekményt elkövetővel 

szemben nyolc esetben kezdeményeztek eljárást, de 
nem ennyi ittas járművezetés történt a városban, mert 
a közlekedésrendészet is tapasztalt ilyet, baleset hely
színelésekor.

Kilenc közlekedési balesetről kaptunk bejelentést, a 
balesetkeben heten sérültek meg, köztük többen súlyo
san. A balesetek elsődleges okai, a gyorshajtás, a kö
vetési távolság be nem tartása, valamint a figyelmetlen
ség.

Júniusban fokozott ellenőrzést tapasztalhatott a la
kosság. A figyelmeztetés úgy vélem többször elhang
zott, és írott sajtóban is megjelent. Az ellenőrzés folyta
tódik!

Traffipax:
Július 3-án, 8-án, 12-én, 17-én, 21-én, 23-án, 31-én 

a városon átvezető útvonalon.

CZERE JÓZSEF

PONTOSAN, SZÉPEN ...
Kevesen gondoltuk május első napjaiban, hogy a szezon indulására befejeződnek a város központjában 
megkezdett gázszerelési munkálatok. A Baross Gábor, a Petőfi Sándor utca és környékének lakói, 
valamint az üzletüket e térségben vezetői vállalkozók nemtetszésüknek adtak hangot a beruházás késői 
megkezdése miatt.
Köszönet a munkában résztvevő -  Almádi érdekeltséggel is bíró -  Baumeister -  FEG kooprodukcióknak
-  az útbontás, a vezetékek fektetése, a nyomáspróba, majd a burkolat helyreállítása nem eddig 
megszokott álmos tempóban készült.
A kivitelezők május 8-án helyezték ki a forgalmat elterelő s rövid néhány nap elteltével, 20-án már át is 
adták a forgalomnak az újra aszfaltozott főútvonalat, s a kijavított, kevésbé forgalmas szakaszokat. 
J ól szervezett, precíz munka, a létrehozott használati értéken túl általánosabb érvényű üzenettel is szol
gál: tudunk pontosan, szépen , s egyúttal gyorsan is dolgozni!



A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSE

A BALATON AKADÉMIÁN
Több mint félszázados történelme során második alkalommal tartotta 

vidéki városban elnökségi ülését az MVSZ. Idén márciusban Kaposváron, 
s most Balatonalmádiban találkoztak az öt kontinensen élő 

magyarokat tömörítő szervezet vezetői.

Része volt ez a két nap 
annak a tervnek, hogy Buda
pest mellett a vidéki Magyar- 
országot is megismerjék az 
Elnökség tagjai. Az előzmé
nyek közé tartozik, hogy 
mindkét városban már 1992- 
ben együttműködési egyez
ményt írtak alá az önkor
mányzat vezetői és Csoóri 
Sándor elnök.

A nyilvános ülésen részt
vevő elnökségi és választmá
nyi tagok, a helyi és környező 
települések vezetői, a sajtó 
képviselői mintegy hatvanan 
az öt kontinens 14 országát, 
25 települést képveseltek. 
Magyar sors; - jelképesnek 
tekinthető. Hegedűs Tamás 
köztársasági megbízott kö
szöntője, majd Csoóri Sán
dor elnök beszámolója után 
Jakabffy Ernő nyugati alel
nök, majd Dobos László Kár
pát-medencei alelnök adott 
összefoglalást. (Ezekről a ve
zető napilapok és több vidéki 
lap, a rádió és a televízió kö
zölt tudósítást.) Erdélyről Tő
kés László és Patrubány Mik
lós, a Felvidékről Bauer Győ
ző, Szlovéniáról Pozsonec 
Mária, Kárpátaljáról Fodó 
Sándor elnökségi tagok ad
tak tájékoztatást.

Az anyaországi helyzetről,
-  az áprilisi elnökségi ülés 
óta végzett munkáról, a kö
zeljövő terveiről, az októberi 
küldöttközgyűlés előkészíté
séről -  Szijártó István és Fe
kete Gyula hazai alelnökségi 
tagok és Timkó Iván elnöki 
tanácsadó beszéltek. A nyil
vános ülésen feltett kérdések 
és rövid vita után a Balaton 
Akadémia nevében az igaz
gató kitüntetését adhattam át 
Kovács Magda főigazgatónő
nek (Gábor Dénes Műszaki 
Informatikai Főiskola), Csoóri 
Sándornak, Csepinkszky 
Bélának, Kerényi Lászlónak 
a Kuratórium tagjainak, Kuti 
Csabának a Felügyelő Bizott
ság elnökének és Szöllőssy 
Árpádnak a Balaton Akadé
mia nemzetközi pénzügyek 
tanárának, aki Svájcból jött 
haza tanítani (A Svájci Kor
mány pénzügyi tanácsadója, 
a Magyar Kormány tisztelet
beli konzulja.) Este a vesz
prémi HÓVIRÁG együttes 
adott kitűnő műsort. A város
házán Kerényi László polgár- 
mester s az alpolgármeste
rek látták vendégül az elnök
ségi tagokat és az MVSZ hi
vatalának munkatársait. A 
polgármester a város gondja

ival ismertette meg a vendé
geket. Kardos Béla az Auszt
ráliai Magyarok Szövetségé
nek vezetője köszönte meg a 
szép estet.

Az ülés másnap reggel 
zárt üléssel kezdődött (támo
gatási kérések, Horvátorszá
gi beszámoló, tagfelvételek) 
az Akadémia könyvtárában, 
közben a társalgóban már 
gyülekeztek a Balaton az iro
dalomban c. kötet premierjé
re érkezők. Németh István 
Péter szerkesztette a Balaton 
Akadémia könyvek sorozatá
nak 3. kötetét, melyet Csoóri 
Sándor meleg szavakkal 
méltatott.

Igazi könyvnapot jelentett, 
hogy a bemutatón Fekete 
Gyula, Dobos László, Csör
gits József, Papp Árpád, Bo
dosi György -  és mások 
összesen több mint 10 író 
vett részt. Az épület negye
dévezredes történetében 
nem volt még ilyen irodalmi 
kivonulás mint “a természet 
örömkönnye" premierjén. A 
jelenlevők a távoktatás kér
déseiről Kovács Magda előa
dását hallgathatták -  az El
nökség közben személyi 
ügyeket beszélt meg.  E so
rok írója megbízást kapott

mint az 1992. évi III. Világ- 
kongresszus szervező főtit
kára, hogy kezdje meg az 
1996-os Magyarok IV. Világ- 
kongresszusa szervezésé
nek előkészítését./

Ebéd után Tihanyban a 
volt MSZMP üdülőben a helyi 
önkormányzat adott foga
dást, Huszár Pál a Megyei 
Közgyűlés alelnöke üdvözöl
te a kirándulókat. (A progra
mokat a Balaton Akadémián 
Nikoletti Miklós, itt Fonyó Ist
ván készítette elő.) Az almádi 
visszaérkezés után még 3 
órát folytatódott a tanácsko
zás, este 8 után a vendégek 
nagyrésze hazautazott Brazi
liába, Németországba, 
Ausztráliába, az USA-ba, Ko
lozsvárra.

A Balaton Akadémia ven
dégkönyve részben őrzi azt a 
sok elismerést és szeretetet, 
mellyel az MVSZ kihelyezett 
elnökségi ülése értékelte a 
város vezetőinek és az akdé
mia dolgozóinak szíveslátá
sát. Magyar-magyar kézfo
gásnak voltunk itt részesei, 
bárha mindig, mindenütt ilyen 
nyiltszívvel, szeretettel fog
hatnánk meg egymás kezét.

Szijártó István

CSOÓRI SÁNDOR is részt vett az ülésen. Fotó: DURST LÁSZLÓ

Almádi Napok ‘94.
Jubileumát ünnepeli idén a Közösségi Ház közkedvelt nyári 

kulturális és szórakoztató rendezvénysorozata, az Almádi Napok, 
hiszen július utolsó hetében immár ötödik alkalommal rendezik 

meg az országban sokhelyütt elismert programot. A Fórum 
Bevásárlóközpontnál felállított szabadtéri színbadon remélhetőleg 

mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő műsorokat.
A hagyományokhoz híven szinte valamennyi műfaj képveselteti 

magát az egy hét során: Pege Aladár koncertjétől a 
Ladánybene ‘27. vérpezsdítő zenéjén keresztül jónevű 

humoristákig, sporversenyek, különböző gyermekprogramok, 
utcabál, s a végén igazi csattanóként tüzijáték vár 

minden kedves érdeklődőt.
Július utolsó hetében tehát igazán érdemes lesz ellátogatni az Almádi 

Napok ‘94. rendezvényeire.



NOE 
Hírek
Éledezünk
A nagycsaládosok Almádi 
csoportja nevében köszön
töm az olvasót. Az elmúlt 
hónapokban sok változáson 
ment át a csoport, ezekről 
szeretném a lap hasábjain 
keresztül tájékoztatni 
Önöket. A legfontosabb 
esemény az, hogy egyesület
té váltunk. Ez a forma sok 
szempontból előnyös a szá
munkra. Sajnos az utóbbi 
időszakban a csoport -  fino
man szólva -  vesztett “nép
szerűségéből”. Egyre 
kevesebb csoporttársunk 
látogatta az összejövetelein
ket. Tagjaink zöme inkább 
csak a külöböző osztásokra 
jött el. Ilyenek voltak -  csak 
példaként -  ruhaosztás, tojás 
osztás, stb.
Természetesen nem megve
tendő emberi tulajdonság az, 
hogy leginkább kapni 
szeretünk.

A csoporton belül néhány 
lelkes tagunk megpróbálta 
feléleszteni a társaságot. 
Ennek első lépése a teljesen 
új forma. Április 26-án 
megtörtént az egyesületté 
válás. A vezetőség is válto
zott. Már egy-két hónappal 
előbbre dr.Péterfia Katalin 
jelezte lemondását. Az új 
elnök Palkovits János lett, a 
helyettese pedig dr. Péterfia 
Katalin. Ezen kívül még van 
a titkár, az ellenőrző 
bizottság 3 fővel és a választ
mány, mely összesen 10 fő. 
Köszönet Katalinnak a 
tagság nevében már sokad
szorra a sok-sok áldozatos 
munkáért, amit a csoportért 
tett, mint elnök az elmúlt 
évek során. Nem szabad 
elfelejteni, hogy ezt a -  most 
már naggyá nőtt csoportot -  
jó pár évvel ezelőtt Katalin és 
néhány lekes tagtársunk 
hozta létre. Őnélküle talán 
nem jutottunk volna el idáig. 
Az új vezetőnknek sok-sok 
kitartást és eredményt kívá
nunk. Nem könnyű egy ekko
ra csoportot, amely 60 
családból áll, összefogni, 
mozgósítani.
Az elmúlt hónapra visszatek

intve látható, hogy kezd a tár
saság magára találni. 
Eredményeink között jelen
tős esemény, hogy a 
Veszprémi Petőfi Színház 
időnként az egyesületünket 
patronálja színházjeggyel. 
Magam is a szerencsések 
között voltam. Bizony már 
több év elmúlt, azóta amikor 
legutóbb eljutottunk színház
ba. Köszönjük a veszprémi 
színháznak, Vándorfi László 
igazgató úrnak, Tősér Gábor 
szervezési osztályvezetőnek, 
hogy megajándékozott ben
nünket a jegyekkel. Reméljük 
lesz ilyen szerencsénk 
máskor is. Csak tudnánk 
hogyan viszonozzuk? 
Megkaptuk a fűzfői uszodától 
az ingyenes látogatás 
lehetőségét. Három család 
mehet egyszerre.
Az almádi mozi vezetőjének 
is köszönjük a segítséget. 
Sok új ötletünk van, ame
lyeket reméljük sikerül meg
valósítanunk. Az 1994-es év 
a Család éve, ebből az alka
lomból szertnénk valamivel

kitűnni, idevonatkozó ter
veink már érlelődnek.
A strand vezetése sem pár
tolt el tőlünk. Szeretnénk egy 
állandó saját helyiséget kapni 
az önkormányzattól. Erre 
szóban ígéretet kaptunk. 
Tudjuk, hogy ez nem kis 
kérés, de talán ez a 
közösség megérdemel enny
it. Jó lenne, ha nem kellene 
minden hónapban kéregetni, 
mármint helyiséget, ahol 
összejöhetünk és meg
beszélhetjük dolgainkat.
A nagycsaládosok,a több 
gyermek tisztes felnevelését 
boldogan vállalók, a nagyc
saládban élni tudók hálásak 
minden fajta segítségért, 
amit a társadalomtól, vagy a 
társadalom több gyermeket 
nem vállaló tagjaitól kapnak. 
Hálájuk nem hamis 
hálálkodás, hogy gyer
mekeiket becsületben feln
evelik, az az igazi köszönet. 
Ki az aki ennél többet várna 
tőlük?
Lelkes csoporttársaink 
köszönjük az aktivitást, 
végre, újra éledezünk.

ALPEK ZOLTÁNNÉ

Férfi dalosok találkozója
Régi terv valósult meg az el
múlt hét végén, amikor az 
Angol tannyelvű Gimnázium
ban összegyűltek azok a férfi 
dalosok, akik magukévá tet
ték az “együtt erősebbek va
gyunk, mint külön” gondola
tát. Ahogy dr. Huszár Pál, a 
megyei közgyűlés alelnöke 
mondta pénteki köszöntőjé
ben, “nem férfikarosok, ha
nem férfi dalosok találkozójá
ra jöttünk”, melyre mindazok 
hivatalosak voltak, akik ké
szek az együtténeklésre. A 
legutóbbi tájékoztatás szerint 
ma Magyarországon csak 38 
olyan település van, ahol -  
valamilyen tradíció alapján -  
férfikar működik, s ezek kö
zött is kitüntetett hely illeti 
meg a budapesti kerületek 
egy részét. Örömünkre, sem 
a nyár időszaka, sem az 
anyagi nehézségek, sem pe
dig a program szokatlansá
ga, nem gátolt meg bennün
ket abban, hogy a mérhetele
nül gazdag férfikari irodalom 
néhány kiválasztott alkotását 
megszólaltassuk a résztve
vőkkel. A megye három férfi
kara közül egyedül a pétiek

képveseltették magukat, akik 
jelentékenyen és felkészül
ten vettek részt az első alka
lommal megrendezett talál
kozón, melletük azonban 
együtt dolgozhattunk a prog
ram iránt érdeklődő megyei 
vegyeskarok férfi-szólamai

val is.
Pétfürdőről a L. Kovács Ildi
kó, Tapolcáról Dr, Kovács 
László, Zircről Bozzay Jó
zsef, Pápáról pedig a fiatal 
Kántor Péter csatlakoztak 
k ezdemény ez ésünk höz ,  
nemcsak azzal, hogy az álta
lunk vezetett együttesekből 
hoztak képviseletet, hanem

azzal is, hogy a munkábó is 
részt vállaltak, merthogy a ta
lálkozó olyan kórusműhely 
kíván lenni, ahol nemcsak a 
dalosok, de a karnagyok is 
megtalálják “számításukat”. 
A műhelyekben gregoriáno
kat, Schubert Német miséjét

és Kodály Ének Szent István 
királyhoz c. művét gykorol
tuk, majd mutattuk be a vá
rosháza udvarán azon a 
szombaton megrendezett 
“vizsgahangversenyen”, ahol 
vendégként a Wéber Gyula 
vezette Herendi Nőikar is si
kerrel szerepelt.
A “fesztivál” kötelező száma

Kodály Katonadala volt, ame
lyet a találkozó férfikara Uh
rer Bertalan és Füredi István 
hangszerkíséretével adott 
elő. Az első ízben megtartott 
Megyei Férfi Dalos találkozó 
záróhangversenyén befeje
zésül J.S. Bach 159. BWM 
számú kantátáját adtuk elő 
erre az alkalomra szerződte
tett hangszeres együttes köz
reműködésével, akik Buda
pestről, Győrből, Pápáról, 
Balatonfüredről és Vesz
prémből érkeztek, valamint 
Megyesi Schwartz Lucia és 
Kovács István pécsi énekmű
vészek nagyszerű szólóé
neklésével.
A hitünk szerint nemzetközi 
érdeklődésre is számot tartó 
hagyományteremtő alkalom 
nem jöhetett volna létre a 
nagylelkű szponzorok, a Vá
rosi Önkormányzat, az Almá
diért Alapítvány és a Balaton 
Akadémia hathatós támoga
tása nélkül, akinek ezúton is 
köszönetünket kell kifejez
nem.

SZELÉNYI PÁL



HUNYADI ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA

Mottó: "Felfedezni, átadni világunkból a nagyszerűt,
dolgainkból az érdemeset, bármely stílus nyelvén, 
csak érintsen, mozdítson bennünket a mű. ”

(Hunyadi István)

Tévhit azt gondolni, hogy a vilá
got csak egyféle módon láthat
juk, ahogy a különböző mérték
ben tompult érzékeink regisztrál
ják.
A világ megismerését, felfogását 
különféle módszerek szolgálhat
ják. Felmérhetjük és rögzíthetjük 
jellemzőit előre megállapított, 
egységesített eszközök és kísérleti 
módszerek alkalmazásával. Ez a 
világ megis
m e ré sé h e z  
vezető mű
szaki- tudo
mányos út.
F e l á l l í t h a 
tunk olyan 
r e n d s z e r e 
ket, amelyek 
gondolati el
képzelések
kel számos 
m e g á l l a p í 
táshoz vezet
nek, ezt az útat filozofikusnak ne
vezném.
A művészet és ezen belül a festé
szet intellektuális tehetségen ala
puló észlelés. A festőben szerves 
egységet képez az észlelés és kife
jezés folyamata. Még a görög-ró
mai vagy később a reneszánsz 
képszerű realitásra törekvése so
rán is tagadhatatlanul érvényesül 
a művész egyéni habitusa. Még 
inkább igaz ez a megállapítás 
napjainkban. Cilligwood a “The 
Priciples os Art” (A művészet 
alapelvei) c. tanulmányában így

fogalmaz: “A művész ne abban 
az értelemben legyen próféta, 
hogy jövőt jósol, hanem közölje 
az emberekkel szívük legrejtet
tebb vágyait, titkait. Hivatása pe
dig abban áll, hogy fenntartás 
nélkül fejezze ki, ami a szívén 
fekszik”.
Hunyadi István műveiben van 
egy ilyen értelemben vett stílus
beli egység. Különböző témáit a 

B a la to n tó l  
kezdve a ko
l o s s z u s o n  
k e r e s z t ü l  
Arizonáig va
lamilyen ti
tokzatos feli
d é z ő k é p e s 
séggel jelení
ti meg. Egry 
stílusától el
térően egy 
szuggesztív 

erőt tükröz. 
Bizonyára sokak előtt ismert Mat
ta Echaureen: Fény, amely nem 
okoz fájdalmat c. képe. Nyílván 
a témaválasztás más és talán a 
szürrealizmus, mint a modern 
festészet legromantikusabb ága 
látszólag távol áll, az előbb emlí
tett stílusbeli egységet és a meg
értés kulcsát én abban látom, 
hogy nem okoz fájdalmat, nem 
hökkent meg, egyszerűen fogal
mazva az ember szertne közöt
tünk élni. Humánus telítettség
gel jeleníti meg témáit, diszkré
ten, de határozottan foglal állást.

A tárlaton 18 festményt látha
tunk. A Normandia, Vert sereg I- 
II. szinte felkiálltójelek az embe
ri oktalanság, önpusztítás ellen. 
A késői utazás már egy plasztiku
san beletörődő magatartást tük
röz az élet megváltoztathatatlan 
eseményeibe. A zebrán egyedül is 
egy régebbi alkotás, a “zebrával 
ugyan védett, de valójában telje
sen egyenlőtlen módon kiszol
gáltatott ember szimbóluma”.
Az utóbbi évek termését az 
egyensúly és derűs tisztaság, a 
nyugalom művészete jellemzi. 
Zavaró és lehangoló körülmé
nyektől mentes.
Fények a vízen I-II. 
a Tél és a Téli nap 
olyan csillapító
an hatnak, mint 
valami idegnyug
tató vagy akár egy 
megszokott, ké
nyelmes ka
rosszék, melyben 
a fizikai fáradsá
got szívesen pi
hen ki az ember.
A művész ennek 
elérésére még 
egy kis “nem hi
vatalos” meleg 
színkombinációt is becsempé
szett a téli napba.
A különböző variációban előfor
duló távlatérzékeltetés eklatáns 
példái a Kilátás a Köris hegyről az 
Arizona és a fényjáték mesteri 
kezeléséről tanuskodó Tenger
part.

Külön kategóriába sorolnám a 
Kolosszust., ami a rajta olvasható 
szöveg szerint is egy alapvető el
kötelezettséget tükröz az emberi
ség és az emberi alkotások védel
mében.
Mély, gondolati szimbolizmus 
olvasható ki a Végtelen csend és bé
ke valamint a Szelid pannon táj 
kompozícióiból. Jól látható, 
hogy a Különös táj és az Arizonai 
viskó is kifejezésre juttatja a festő 
igazságát, amit a fényjátékok esz
közeivel és a különböző részletek 
csodálatosan harmonilus meg
komponálásával tényszrűen tá

maszt alá, a fent 
idézett, mottó
ként választott 
gondolattal pe
dig írásban is 
megfogalmaz. 
Kívánom, hogy a 
tárlat látogatói 
olyan őszintén 
és nyitottan telít
kezzenek ezen 
művek mondani
valójával, ami
lyen őszintén és 
nyitottan Hu
nyady István ba
rátom az anyagot 

néhány napra rendelkezésünkre 
bocsátotta.

(FOTÓ: DURST L.)

Részlet a megnyitóból. Középen a kiállítóművész

Kolosszus

“Majdnem nemzetközi” 
Ovodapedagógiai Konferencia Balatonalmádiban

A Ficemea-Autonómia Egyesület 
Balatonalmádi Szakcsoportja, 
Napközi Otthonos Óvodáink 
óvodapedagógusai szervezésé
ben került sor az V. idén nemzet
közi jelleget öltő óvodapedagó
giai konferenciára városunkban. 
A konferencia az Elet-Tudo
mány-Pedagógia címmel az élet
képes pedagógiai gondolkodás, 
az életképes tudás és az életcent
rikus-embercentrikus nevelés ér
dekében emelt szót, tanácsko
zott.
A konferencia rendhagyó meg
nyitójához, rendhagyó módon 
csatlakozott Dr. Kóger Erzsébet 
képviselőasszony megnyitó szava
ival, nem protokoláris jelleggel, 
hanem igazi őrömmel üdvözölte 
kezdeményezésünket.
A pedagógusok részére Európa 
szerte képzést tartó francia és 
belga szakemberek adták át tudá
sukat nemcsak előadások, ha
nem aktív foglalkozások kereté
ben is.

A Kéttannyelvű Gimnázium ideá
lis hely volt a tanácskozások és 
csoportfoglakozások számára is. 
Programjaink a kapcsolatterem
tés komoly és vidám formáját kí
nálták az ország minden részéről 
érkező óvodapedagógusoknak, a 
nevelés más területein dolgozók
nak, és szülőknek. Jelen voltak 
mindazok, akik rugalmasan ke
zelik a kisgyermeknevelés hagyo
mányait, de mindemellett új 
meg új utakat keresnek a kapcso
latokon belüli személyesség érvé
nyesülésére. Hangsúlyt kaptak az 
autonómia szemléletmódjának 
alapelvei, aképzés tartalmának 
olyan lényeges vonásai, mint: az 
emberi kapcsolatok differenci
áltsága, az intézményes kommu
nikáció humanizálása, a pedagó
giai-pszichológiai csapatmunka 
feltételei és a párbeszéd szüksé
gessége.
Az óvodai és kisiskolás nevelés- 
oktatás nem nélkülözheti: a 
személyes kapcsolatokat, a diffe

renciált bánásmódot, a kiscso
portos nevelés-oktatás hatékony
ságát, a prevenció fontosságát és 
az egymás iránti bizalomkivárás 
és tolerancia elvének elfogadása. 
A nevelést globálisan tekinti, 
vallja a fejlődés folyamatosságát 
és különbözőségét.
A kiscsoportos foglakozásokon 
külön-külön foglalkoztunk
-  a család-óvoda kapcsolatával, 

a gyermeknevelés azonos szemlé
letmódjának kimunkálásával
-  az óvoda-iskola átmenetének 
problémakörével, a sikertelensé
gek okaival, megszűntetésének 
lehetőségeivel,
-  a francia szakemberek vezetésé
vel: improvizációs játékok kere
tében, kifejeződésmódok sokfé
leségét tanultuk a gyermeki akti
vitáson keresztül.
-  a “tanulás” keretén belül a gon
dolkodást fejlesztő játékok sokfé
leségét, gyermekekhez közelálló 
módjait.
Lehetőségük volt vendégeinknek

a strand igénybevételére, váro
sunk megtekintésére is.
Az utolsó estét színvonalas kultu
rális programmal és hangulatos 
magyar-francia-belga-olasz együtt
léttel sikerült befejezni.
A konferencia értékelése nem az 
én feladatom, azt a következő 
azámban illetékes szakember kí
vánja majd megtenni.
A köszönet azonban igen minda
zoknak, akik anyagi vagy egyéb 
segítséggel támogatták rendezvé
nyünket: Balatonalmádi Önkor
mányzat
Veszprém Megyei Közgyűlési Hi
vatal, dr. Zongor Gábor 
Megyei Pedagógiai Intézet 
Almádiért Alapítvány 
Közösségi Ház
Kéttannyelvű Gimnázium dolgo
zói
Budatava Strand: Szabó Zoltán 
strandbelépőkkel

SÁRI JÁNOSNÉ 
Autonómia szakcsoport vez.



KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK

Wichtigste 
Informationen/lnformation of 

common interest

Rendőrség/Polizei/Police:
Rendőrőrs: Balatonalmádi, Óvári u. 6.
Tel.: 338-710, 338-711
Megyei Főkapitányság: Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. 
Tel.: 428-022

Vízirendőrség/Wasserpolizei/Water 
Police:
Vízirendészeti Rendőrőrs: Balatonfüred, Germering
u. 23. Tel.: 86/342-680

Tűzoltóság/Feuerwehr/Fire Brigade:
Megyei és Városi Parancsnokság:
Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
Tűzjelzés: 05, 88/420-055 Tel: 420-856

Mentő/Rettungsdienst/Ambulance:
Segélyhívó telefon: 04

Vámhivatal/Zollant/customs:
Veszprém, Pápai u. 49. Tel.: 424-844, 424-045 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-15.00, kedd: 8.00-15.30, 

csütörtök: 8.00-14.00, péntek: 8.00-14.30

Hibaelhárítás/Pannendienst/ Emergency 
service:
Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Balatonalmádi Kirendeltség:
Nyitva: hétköznap: 7.30-16.00 óráig 
Telefon + üzenetrögzítő: 338-311, 338-743 
Hibabejelentés: üzenetrögzítőn 
Nyári ügyelet: naponta 16.00- reggel 7.30 óráig 
DRV Ivóvíz
Üzemvezetőség/ InstalIateur/Waterworks: 
Balatonalmádi, Eötvös k. u. 25. Tel.: 338-916 
Hibaelhárítás 15 óra után: Balatonfüred, Kossuth u. 
33. Tel.: 86/342-611, 342-612 
KÖGÁZ Rt. Veszprém Megyei Üzemigazgatóság 
Veszprém, Mártírok u. 9.
Gáz hibabejelnetés: 423-677, 423-278, 423-078 
Díjbefizetés: H, SZ, P: 7.00-15.20 
K, CS:7.00-18.00

Autómentés/Abschleppdinst/Break-down 
gang:
Tóth Péter Alsóörs, Orgona u. 7.
Tel.: 86/347-279, 06-60/395-055

GYÓGYSZERTÁRAK
Apotheken/Pharmacies

7/3 PAX Gyógyszertár
Szabolcs u. 25. Tel.: 338-545 

Nyári nyitvatartás: 
hétfőtől-péntekig: 8.30-18.00 

szombaton: 8.30-12.30

György Patika:
Baross G. u. 27. Tel.: 338-453 

Nyitva:
hétfőtől péntekig 7.30-18.00 

szombaton: 8.00-13.00

Éjszakai gyógyszertári ügyelet
Nachtsbereitschaftsdienst der Apotheken/ 

Chemist’s night duty

7/3 PAX Gyógyszertár

minden hónap 
1-étől 13-án reggelig

György patika
minden hónap 13-tól a hó végéig

ORVOSI 
ÜGYELET

Arztlicher 

Bereitschaftsdienst/ 

Medical Duty

Baross G. u. 32.
Tel.: 338-334 

Munkanapokon:
18.00-7.00, 

Munkaszüneti 
napokon: 7.00-7.00

POSTA
Postamt/Post Office 
Balatonalmádi ,

Petőfi u. 19. Tel: 338- 
300, 339-020, 338-420 

Nyitva: 
hétfőtől-péntekig: 

8.00-18.00, 
szombaton: 8.00-12.00 

Vörösberény ,  
Veszprémi u.
Tel: 338-200 

Nyitva: hétfőtől-péntekig:
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