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ALMÁDIRÓL ANGOLUL, 
MAGYARUL, NÉMETÜL...

Alig egy éve érkezett a gimnáziumba Ray Haertel és 
felesége, Vicky Haertel, Fulbright-ösztöndíjas tanárként, 
hogy matematikát, angol, illetve spanyol nyelvet tanítsa
nak, és máris letelt az ösztöndíjas tanév. Mennek vissza 
Kalifornia államba, amellyel napsütötte órák tekintetében 
biztos felvehettük a versenyt, legalábbis az idei nyáron. 
Magukkal viszik a diákok és a tantestület szimpátiáját és 
megbecsülését, a Művelődési és Közoktatási Minisztéri
um díszoklevelét, valamint a Balatonalmádi fotóalbumot 
Milos József fényképeivel. Haertel tanár úr ráadásul any
nyira megtanult magyarul, hogy a kinti magyarok egyi
két-másikát nyugodtan megviccelheti: frissen disszidált 
Magyarországról... (Vicky 
pénteki süteményei viszont 
még a rétesünket is lepipál
ták!)

Amikor a budapesti fogadá
son megköszönték a magyar- 
országi fogadtatást, mindany
nyiuk nevében Carol Sumner 
Fulbright-ösztöndíjas tanárnő 
versben tolmácsolta érzései
ket:

Hungary's Greatest Resource

We came to Hungary from afar
not knowing how t’would be
We came with eyes of wonderment
to see what we could see
We arrived in summer’s warmth
and felt at home into the fall
Our goal was to learn and teach and give
we hoped to do it all
To live in a country of beauty
so rich in history
this great land we came to
was not long a mystery
For while the cities and the towns
really have so much to offer
The greatest riches of Hungary

are worth more 
than the wealth of any king’s coffer 
It’s the great Hungarian people 
so helpful, warm and kind 
That are a greater resource 
than any gold or oil find 
We’ll miss the country and the cities 
this way of life we’ll miss 
But most of all we’ll miss the friends 
too numerous to list 
Thank you, our dear Hungarian friends 
for sharing so much with us 
Your country, your time, your friendship 
you gave with never, ever a fuss 
Please know that we won’t forget you 
no matter how long we’re apart 
For Hungary and our

dear Hungarian friends 
will always have a place in our heart.

(Rövid összefoglalóul: Ma
gyarország legnagyobb kin
cse az itteni emberek kedves, 
baráti segítőkészsége, amely 
többet ér, mint bármilyen 
olaj- vagy aranylelőhely.)

Ajánlom ezt a verset min
den pesszimista magyarnak, 
de idézhetném Euryn Madoc- 
Jones örömteli ujjongását is, 
aki Walesből jár vissza Bala
tonalmádiba, mert „ez a leg
szebb hely és itt vannak a leg
barátságosabb emberek”. Va
lószínűleg oszthatja vélemé
nyét dr. Gregory Orr amerikai 
diplomata és Vizsi László, az 
USIS koordinátora, ugyanis 
már hatodik alkalommal ren
dezték meg az amerikai nyel
vi továbbképzést a gimnázi
umban hazai angol szakos ta
nárok számára.

A nyári idény nyitásakor mindig közöltünk angol és né
met ismertetőt városunkról, olykor még rövid túlélési 
szótárral is megspékelve, hogy a helyi Zimmer frei moz
galom élharcosai eredményesebben kommunikálhassa
nak. Azután egyre többen kezdtek nyelvet tanulni sőt tud
ni —  a városi német- és angolnyelv-tanfolyamok hasznát 
itt is le lehet mérni — , majd pedig könyvkiadásunk is fel
figyelt a balatoni vendégjárásra, és elkezdte ontani ve
gyes színvonalú balatoni ismertetőit.

Mivel korábban ugyanebben a lapban szedtem le a ke
resztvizet az Idegenforgalmi Almanach 1993 nevezetű, 
három nyelven félreinformáló zagyvalékról, hadd említ

sem meg örömmel, hogy a 
Balatoni Kalauz ’94 című ki
advány viszont kitett magáért. 
Igaz, a Balatoni Szövetség je
lentette meg a Pelsonia kiadó
nál, de oda is figyeltek a tar
talomra —  magyarul is, né
metül is. (Azért az angol 
nyelvű rész sem rontott volna 
a színvonalon...) Naprakész 
tájékoztatás, felfrissített cí
mek és hivatalok, félfogadási 
idők és menetrendek válta
koznak a part menti települé
sek történelmi adataival és a 
polgármesterek üdvözlő sza
vaival. Elegánsan, színvona
lasan és tartalmasan —  persze 
csak azok a települések, ame
lyek beküldték a szükséges 
információs anyagot. Vannak 
ugyanis Balaton-parti üdülő
helyek, amelyek nem éltek 
ezzel a lehetőséggel, vagy 
úgy gondolták, hogy a jó bor
nak nem kell cégér...

Az a tény, hogy Balatonal
mádi benne van, azt sugallja, 
hogy itt mintha tovább gon
dolkodna és látna az önkor
mányzat, mint másutt. Ma
gyarul, angolul vagy németül
—  egyre megy: Balatonalmá
di üdülővárosnak kell a hírve
rés.

Czuczor Sándor



Nemzetközi esemény Almádiban
90 éve annak, hogy az el

ső nagy nemzetközi ese
mény lezajlott Almádiban. 
A III. Nemzetközi Tűzoltó 
Kongresszust Magyaror
szág rendezte, és ennek 
programpontja volt a Bala
ton meglátogatása, aminek 
záróeseményére Almádiban 
került sor 1904. augusztus 
21-én. A budai déli állo
másról indult el a 156 tagú, 
vegyesen hazai és külföldi 
képviselőkből álló delegá
ció. Programjukat dr. Óvári 
Ferenc, az Országos Tűzol
tószövetség alelnöke állí
totta össze, és fáradhatatla
nul buzgólkodott annak si
kerén.

Aligánál pillantották meg 
először a Balatont, és elra
gadtatással szemlélték egé
szen Balatonföldvárig, ahol 
kiszálltak a vonatból. Pom
pás fürdés és villásreggeli 
után a Baross gőzhajóra 
szálltak, és Doma Ferenc 
Almádi cigányprímás ban
dájának — természetesen a 
szezonra szerződtetett ze
nekarról van szó — zenéje 
mellett hajózták körbe a 
Balatont. Szigliget, Bada
csony, Révfülöp, Tihany, 
Balatonfüred, és Alsóörs 
útvonalon csodálták meg a 
táj szépségeit.

„A hajó a szépen feldí
szített Balaton-Almádinál 
délután pont 4 órakor kö
tött ki, hol is óriási néptö
meg várta a vendégekkel 
megtelt „Baross”-t. A kikö
tőn a veszprémi járás nevé
ben a vendégeket Kerényi 
Andor főszolgabíró, Almá
di község nevében Báthori 
József körjegyző, a 120 tűz
oltóból álló csapattest élén 
pedig dr. Benkő Károly 
veszprémi tűzoltóparancs
nok fogadta szép beszéd kí

séretében a veszprémi, al
mádi és vörösberényi ön
kéntes tűzoltótestületek ne
vében, amire gróf Széche
nyi Viktor, az Országos 
Tűzoltószövetség elnöke 
válaszolt, megköszönve a 
kivonult tűzoltóságnak és a 
vörösberényi tűzoltó zene
karnak szíves megjelenését.

A külföldi vendégek el 
voltak ragadtatva a kies Al
mádi fürdőhely szépségén 
és előrehaladásán, valamint 
a Kneipp-gyógymód láto
gatottságán.”

A fogadtatás után estebéd 
várta a társaságot a Hattyú
ban, a nagy gyógy- és tánc
teremben, amin a helybéli
ekkel együtt 250-en vettek 
részt. „Felköszöntőket a vi
lág minden nyelvén hallot
tunk” —  írja kis túlzással a 
tudósító. Az elsőt magyar 
és francia nyelven gróf 
Széchenyi Imre Fejér me
gyei tűzoltó főparancsnok 
mondotta dr. Óvári Ferencre, 
„kinek hervadhatatlan érde
meit emelte ki a tűzoltóság 
és a Balaton-kultusz emelé
se körül” A harmadik fel
köszöntőt dr. Benkó Károly

veszprémi tűzoltó parancs
nok mondotta, kiemelve a 
Széchenyi család jelen levő 
két tagját, gróf Széchenyi 
Viktort, az Országos Tű
zoltószövetség elnökét, va
lamint gróf Széchenyi Imre 
Fejér megyei parancsnokot.

Igen szép beszédben em
lékeztetett a magyar nép 
szabadságszeretetére Ar
mand Grébauval párizsi vá
rosi tanácsos. Otto Edwin 
Sachs angol ezredes, lon
doni tűzoltó elnök a kong
resszus magyar rendezősé
gére ürítette poharát, Wil
helm Karl Meister titkos ta
nácsos Berlinből a tűzoltó
ság egyetemleges eszméire, 
az emberszeretetre mondott 
nagyszabású beszédet.

Lukács Gyula fővárosi 
hivatásos tűzoltótiszt ma
gyar, orosz, német és fran
cia nyelven szólva a külön
féle nemzetek tűzoltóinak 
bajtársias összetartozására 
ürítette pezsgőspoharát. 
Beszédet és köszöntőket 
mondtak még gróf Zichy 
Jenő titkos tanácsos, dr. 
Gustav Marie, a luxembur
gi tűzoltószövetség elnöke,

Alexander Litwinoff, a 
szentpétervári parancsnok, 
Victor Rauter, a belga or
szágos szövetség elnöke, 
Giuseppe Fucci római tűz
oltóparancsnok és Milos 
Komandina boszniai főpa
rancsnok.

A „kedélyes lakoma” es
te 7 órakor végződött és a 
társaságot az almádi kikö
tőben óriási közönség rész
vétele mellett dr. Óvári Fe
renc és a tűzoltó csapat 
élén dr. Benkő Károly tűz
oltó parancsnok búcsúztat
ták el a vendégeket. A kül
földiek háláját és elismeré
sét Westphalen hamburgi 
tűzoltó főparancsnok tol
mácsolta német és francia 
nyelven.

Nyolc órakor ért a hajó 
Siófokra s onnan még az 
éjjel Budapestre utaztak a 
vendégek, nem győzve di
csérni a látottakat, dr. Óvári 
Ferenc vendégszeretetét és 
pompás borait.

A kor szokásának megfe
lelően a kiránduláson részt 
vevő hölgyek névsorával 
zárta cikkét az ez alkalomra 
kiküldött tudósító.

Schildmayer Ferenc

A feldíszített almádi kikötő



Néhány sor 
a 46. hónapból 
a Városházán
1994 jú liu s

A  Balatonalmádi Vendégvárók 
Egyesülete először a Naplóban, 
majd az Új Almádi Újság előző  
számában jelezte megalakulását. 
A  tényt csak üdvözölni lehet, 
mert így szervezett körülmények 
között cserélhetik ki információi
kat a vendégvárók és az önkor
mányzat. A  kölcsönös tájékozó
dás és tájékoztatás a kölcsönös 
megértéshez és cselekvéshez fog  
elvezetni. Első lépésként Rendes 
Ferenc elnök úr rendelkezésére 
bocsátottam A  balatoni turizmus 
fejlesztési koncepicója című ta
nulmányt, amiről rövid válogatást 
már közölt az újságunk előző szá
ma. Ennek áttanulmányozása bi
zonyára árnyalni fogja a vendég
várók saját szemszögükből és in
formációhiányukból adódó véle
kedéseit. Az önkormányzat min
den erőfeszítése a város öröklött 
és katasztrofális infrastrukturális 
elmaradottságának felszámolásá
ra irányul. Csakhogy maga a 
fenntartás leköti a források zö
mét, pl. utak 15 millió Ft, köz- 
tisztaság 10,3 millió Ft, parkok 
8,9 millió Ft, közvilágítás 9,7 
millió Ft, további városüzemelési 
kiadások 13 millió Ft. S ha ehhez 
hozzávesszük, hogy 28 millió fo
rinttal kell megtoldani az általá
nos iskolai oktatásért kapott álla
mi támogatást, belátható, hogy a 
„30 millió forintos tisztán idegen- 
forgalmi bevétellel” könnyű el
számolni. Mindemellett polgára
ink komoly áldozatvállalásának 
köszönhetően tudjuk folytatni az 
ivóvízhálózat bővítését, a gáz
programot, a csatornázást, hama
rosan a telefonellátottság bővíté
sét. Áttételesen minden fejlesztés 
a vendégvárás feltételeit javítja. 
Az évenkénti Cimbora Vakációt 
—  többek között —  azért is tud
tuk véglegesen Almádiba telepí
teni, mert zenei rendezvényeinek 
méltó kerete a 10 milliós beruhá
zással létrehozott zeneiskolánk. 
Tavaly megvettük a magtárat, az 
idén már azt is birtokba vették a 
gyermekek százai. É. Szabó Már
ta adatai szerint a Magyar Televí
zió mintegy 30 millió forintot fi
zetett ki Almádiban 10 nap alatt 
kosztra, kvártélyra, filmszemlére. 
Nem az önkormányzatnak. Mi in
gyen adtuk az intézményeinket, 
az információs füzeteket, az A l
mádi fotóalbumokat, a térképe
ket, szervezőmunkánkat. Balaton
almádi város önkormányzata is 
vendégváró.
Balatonalmádi— Öreghegy,
1994. július 26.

Dr. Kerényi László

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület június 30- 

án megtartott ülésén dr. Kerényei 
László polgármester tájékoztatást 
adott az elmúlt időszak fonto
sabb eseményeiről. Városunkban 
két nagysikerű — szezonnyitó — 
horgászverseny volt, melyeken a 
Balatonalmádi Horgász Egyesü
let csapata előkelő helyezéseket 
ért el.

A közösségi ház szervezésé
ben lebonyolított nemzetközi 
sakkversenyt pedig a város csa
pata nyerte meg, itthon tartva az 
értékes vándorserleget.

Szerény, de annál bensősége
sebb ünnepség keretében történt 
az aktív és nyugdíjas pedagógu
sok felköszöntése. A Balaton 
Akadémián tartotta kihelyezett 
ülését a Magyarok Világszövet
ségének elnöksége, s a tanácsko
zás színvonalas megszervezésé
ért Csoóri Sándor elnök külön 
köszönetét fejezte ki.

Fő napirendi pontok között el
sőként a Balatonfűzfői Környe
zetvédelmi Egyesület tevékeny
ségéről szóló tájékoztatást hall
hatták a résztvevők Boros László 
előadásában. Mindenki egyetér
tett abban, hogy a környezetvé
delem újbóli törvényi szabályo
zása elodázhatatlan, s annak vég
rehajtása érdekében az eddigiek
nél sokkal szigorúbb szankciók
kal kell élni a környezetszennye
zőkkel szemben. Az előzőekkel 
összefüggésben — dr. Miklós 
László jegyző javaslatára — a 
képviselő-testület II. félévi mun
katervébe — november havi 
ülésre — felvette a város környe
zetvédelmi helyzetének áttekin
tését. Balatonalmádi-Vörösbe
rény központ részletes rendezési 
tervprogramjához az építészeti

—műszaki bizottság fűzött állás- 
foglalást. A bizottság egyhangú 
álláspontja, hogy az intézmény 
területén lakóterület ne kerüljön 
kijelölésre, továbbá szükséges a 
vörösberényi kis ABC melletti 
szennyvízátemelő jövőbeni ki
váltása. Vitát váltott ki a Thö
köly u. esetleges lezárása, így 
feladatul kapták a tervezők, hogy 
újból gondolják át az út kialakí
tását, illetve a parkolás megoldá
sát.

Az aktualitások között a kép
viselő-testület módosította az ön- 
kormányzat tulajdonában álló la
kások és helyiségek elidegeníté
séről szóló rendeletét. A módosí
tás szövegét a lapban külön is
mertetjük.

Elfogadta a képviselő-testület 
a költségvetési terv évközi mó
dosításáról szóló előterjesztést, 
majd tudomásul vette az önkor
mányzat és a HUNGALU Rt. kö
zött létrejött megállapodást, mely 
szerint mintegy 59 millió forint 
értékű részvény illeti meg az ön- 
kormányzatot az rt.-be bevitt bel
területi földérték után.

Megtárgyalta és kisebb kor
rekcióval elfogadta a Török- 
szentmiklós városi önkormány
zat vételi ajánlatát a Káptalanfü
red külterületén található és a tö
rökszentmiklósiak használatában 
lévő gyermektábor földterületére 
vonatkozóan. A hosszan tartó vi
tát követően, de végül is egyhan
gúan úgy döntött a képviselő-tes
tület, hogy a BSE-nek az ez évi 
önkormányzati költségvetésében 
biztosított támogatást egyelőre 
nem szabadítja fel. Ismert, hogy 
a BSE közgyűlése kimondta a 
labdarúgó és a tenisz-szakosztály 
szétválását, az új egyesületek

megalakítására a közeljövőben 
kerül sor. Ennek következtében 
az önkormányzat és a BSE kö
zött létrejött megállapodást felül 
kell vizsgálni és egyúttal újból 
kell dönteni a támogatás felosz
tásáról is.

A továbbiakban elhatározta a 
testület az idősek klubjának lét
rehozását a Balatonalmádi, 
Györgyi D. u. 11. sz. alatti épü
letben. Az épület átalakítására 
mintegy 2 millió forintot biztosí
tott ez évi költségvetéséből az 
önkormányzat, egyúttal kötelezte 
a jegyzőt, hogy az intézmény 
alapító okiratát a következő tes
tületi ülésre terjessze elő.

A Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus szakvéleményének 
birtokában egyetértett a testület 
Mihály Gábor Munkácsy-díjas 
szobrászművész Pannónia elne
vezésű szobrának városközpont
ban történő elhelyezésével Rutt
kay Gyula Ybl-díjas építész ter
veinek megfelelően.

Hozzájárult a testület a város 
területén sárkányrepülő szolgál
tatás nyújtásához azzal a kikötés
sel, hogy amennyiben a szolgál
tatással kapcsolatban a lakosság 
részéről jogos panasz érkezik, a 
hozzájárulást visszavonja.

Végezetül a városi zeneiskola 
tanári álláshelyeinek számát egy 
hegedű- és egy zongoratanári ál
lással megemelte, majd a város 
érdekét szem előtt tartva mintegy 
220 000 forintot biztosított az el
hanyagolt kárpótlási területek 
gyomtalanítására.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a városi könyvtárban és 
a polgármesteri hivatalban meg
tekinthetők.

Sz. S.

TELEFON
Bemutatkozott Zircen az UTS (United Telefon Service) Hungary magyarországi igazgatója, Greg 

Schremek úr a térség telefonfejlesztésében érdekelt önkormányzatok polgármestereinek, képviselői
nek. A nemrég elnyert koncesszió értelmében Balatonalmádiban is az UTS egyik telefontársasága, a 
Bakonytel veszi át a szolgáltatást 1994. szeptember 1-jétől.

Megismerkedhettünk az UTS főmérnökével, Heinz Pascher úrral, a tervezési osztályt vezető Herbert 
Kasper úrral, valamint a Bakonytel amerikai igazgatójával, Tom Flefcher úrral. A találkozón bemutat
ták a térség településeit összekötő optikai kábelhálózat tervét. Ez egy zárt kört alkot, minden település
nek kétoldali betáplálást biztosítva megnövelik az összeköttetés biztonságát is a kapacitás növekedésén 
túlmenően. A fejlesztés tervezett menetében fennakadás nem várható.

A városgazda



A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
Korábbi cikkeinkben már 
több alkalommal foglal
koztunk e tárgykörrel, de 
úgy érzem, a közterületi 
szemétlerakók, konténe
rek megszüntetése miatt 
ismét szólnom kell róla.

A vártnál jóval kisebb lakossá
gi tiltakozás követte a köztérre 
kihelyezett szemétgyűjtő konté
nerek számának csökkentését. A 
bevont konténerek helyén még 
meg-meg jelennek a tiltás ellené
re lerakott szemeteszsákok vagy 
törmelékek, de a nyesedék, ka
szálék mennyisége a korábban a 
konténerek mellé rakott szemét 
mennyiségénél lényegesen ki
sebb.

Miért is volt szükség erre az 
intézkedésre?

A város területének legna
gyobb részén a keletkezett hulla
dékot rendszeresen elszállítja a 
szolgáltatásra jogot szerzett

szakvállalkozó, az Almádi Kom
munális Kft. Mindenütt, ahol te
herautóval közlekedni lehet, nyá
ron heti két, télen egy alkalom
mal gyűjtik az ingatlan elé kihe
lyezett szemetet a terület jellegé
nek, illetve a szolgáltatást igény
be vevők választásának megfele
lően. Természetesen ezért a szol
gáltatásért, mint szinte minden
hol Magyarországon és Európá
ban, az ingatlan tulajdonosának 
vagy használójának fizetnie kell. 
A most bevont konténerek üríté
sét közpénzből fizette a város az 
ezt igénybe vevőknek ténylege
sen plusz juttatást nyújtva, mert 
nem kellett szemétszállítási díjat 
fizetniük, a konténert a házuk 
előtt eltűrni kényszerülőknek pe
dig sok bosszúságot okozott. Ha 
a jövő szemétszállítás szolgálta
tásait pótolni akarjuk, néhány lé
nyeges kiindulási szempontot 
rögzíthetünk.

1) A környezetvédelmi nor

máknak megfelelő háztartási sze
mételhelyezés bármilyen megol
dással drágább a jelenlegi elhe
lyezésnél. A depóniákat le kell 
szigetelni, hogy a csurgalékvíz 
ne szennyezhesse felszín alatti 
ivóvízkészleteinket. Az égetők 
beruházási költsége is igen ma
gas. Viszont ha a környezethasz
nosítás mértékét forintosítanánk, 
kiderülne, hogy a jelenlegi hely
zet a sokkal drágább.

2) A feltétlenül elszállítandó 
szemét mennyiségét radikálisan 
csökkenteni kell. Kerti hulladék
nak a kert sarkában lévő kom
posztálóban a helye, az újra 
használható anyagokat (polieti
lén, üveg, fémdoboz) és a veszé
lyes anyagokat (elem, vegyszer
maradék) elkülönítve kell gyűjte
ni. Törekedni kell a szemét térfo
gatának, a csökkentésére, a tejes
dobozt, pille palackot laposra 
kell taposni stb.

3) A begyűjtés módját a lakos

ság minél jobb kiszolgálásával és 
a környezetvédelmi szempontok 
legmesszebbmenő figyelembevé
telével kell alakítani.

4) És talán a legfontosabb. A 
szemetelés módja alapvető kultu
rális kérdés, ahogy beszélünk 
közlekedési kultúráról, viselke
dési kultúráról, beszélhessünk 
majd „szemetelési kultúráról” is. 
E téren jó lenne, ha a felismeré
sig mindannyian eljutnánk.

Mindezt összefoglalva a sze
mételhelyezés problémáját csak 
együtt tudjuk megoldani. A gon
datlan szemetelés és gondatlan 
szemételhelyezés nem járható út, 
de a gondatlan szemetelés és 
gondos szemételhelyezés csilla
gászati költsége is elfogadhatat
lan. A jövőt csak a „gondos” sze
metelés és az elfogadható költsé
gű, magas színvonalú szemét- 
gyűjtés és -elhelyezés jellemez
heti.

Szabó Balázs

RENDŐRSÉGI HÍREK
Balatonalmádi város köz
területein az elmúlt hó
napban személy elleni 
erőszakos bűncselek
mény, jogtalan támadás 
miatt büntetőeljárás nem 
indult, ilyenről bejelentést 
nem kaptunk. Rendőri 
kezdeményezésre egy 
esetben indítottunk eljá
rást részben helyi, rész
ben más városokból érke
zett személyek ellen, akik 
az un. bazársoron, italo
zást követően különböző 
eszközökkel felfegyver
kezve, hatan verték egy
mást, nem kis riadalmat 
okozva.

A vagyon elleni bűncselekmé
nyek elkövetése ugrásszerűen 
megnövekedett. A városban, be

leértve a külterületeket is, az el
múlt hónapban 89 esetben indí
tottunk nyomozást ismeretlen 
tettesek ellen, akik szándékos 
rongálással, lopással, 10,2 millió 
forint kárt okoztak.

Gépjárművel kapcsolatos lo
pások és rongálások, besurraná
sos lopások, szinte az egész vá
ros területén előfordultak, de a 
legfertőzöttebb a budatavai és a 
káptalanfüredi városrész. Három 
személygépkocsit loptak el, az 
Óvári urcából a LEV-U 2 rend
számú Audi 80 típusút, a sport
pálya mellől az OZ-K 915 rend
számú BMW-t, a Kinizsi utcából 
a HH-RL 2739 rendszámú VW 
Passatot. A három gépjárműlo
pás kárértéke meghaladja az 
összes többi bűncselekmény kár
értékét. Gépjárművel kapcsolatos 
bűncselekmény egyébként még 
33 esetben történt. A strandokon 
történt alkalmi lopások, valamint 
a besurranásos lopások hasonló

számot mutatnak. A figyelmezte
tés ellenére rendszeresen követ
tek el lopást azok sérelmére, akik 
a bejárati ajtót nyitvahagyták, az 
értékeik fogasokon hagyva vagy 
az asztalon voltak szabadon. 
Klasszikus értelemben vett betö
réses lopás mindössze nyolc 
esetben történt, ami az összes el
követett bűncselekmény tíz szá
zalékát sem éri el.

Az egy hónap alatt, csak a vá
ros területén 106 személlyel 
szemben kellett intézkedni a sze
mélyes szabadság korlátozása 
mellett is, akik közül 57 személy 
az elfogott, a többi a közbizton
ság és a saját érdekében előállí
tott személy.

Lopás és ittas járművezetés 
bűncselekmények miatt 16 eset
ben indítottunk büntető eljárást a 
városba nemcsak szórakozni ér
kezőkkel szemben.

A baleseti statisztika nem 
romlott a múlt évihez viszonyít

va az elmúlt hónapban, de mégis 
változás tapasztalható, mert amíg 
a múlt évben a 71-es főútvonal
hoz kötődött a balesetek zöme, 
az idén a város bel- és külterüle
tén voltak a balesetek, és jelentős 
részben útkereszteződésekben, 
parkolókban. Az okok változato
sak, de vezet a gyorshajtás, az el
sőbbségadás elmulasztása, a sza
bálytalan kanyarodás és szabály
talan tolatás. A balesetekben 
négy személy sérült meg súlyo
san, három könnyebben.

Több száz erőszakos, a parko
lást kikényszerítő, a füves terüle
tet tönkretevő gépkocsivezetővel 
szemben kellett intézkedni.

Augusztus hónapban az előre 
meg nem határozott napokon kí
vül 8-án, 13-án, 18-án, 22-én és 
26-án lesz műszeres sebességmé
rés a város belterületén.

Czere József



TENISZHÍREK
Június végén rendeztük meg A l

mádi kupa néven ismert országos II. 
és III. osztályú férfi teniszeverse
nyünket. Ezen játékosaink ismét ér
tékes helyezéseket szereztek. Tili 
Balázs II. lett a másodosztályban, 
míg ifj. Varga László és Szép Tamás 
II., ill. III. helyezést értek el a har
madosztályban.

Nagy megtiszteltetés érte Almádi 
teniszsportját. Megkaptuk a női v i
dékbajnokság rendezési jogát. 32-en 
neveztek az ország vidéki tenisz
klubjaiból (július 8-ig). A  résztvető
ket dr. Kerényi László polgármester 
úr köszöntötte. Méltatta Almádi fé
nyes teniszmúltját és jelenét. Célzott 
a jövő nemzetközi rendezvényeire, 
és az ebből fakadó, előttünk álló fel
adatokra (klubház). A megnyitón a 
Dávid, Lang és Kóla cukrászda, va
lamint a Kutics büfé finomságait 
szolgálta fel a strandi Fogas étterem 
szolgálatkész személyzete.

Versenyrendezésből Almádi je les
re vizsgázott. Július 23-án a Veszp

rém Megyei Tenisz Szövetség ren
dezte meg a Veszprém megyei váro
sok teniszcsapatainak találkozóját. 
Ez VERGA kupa néven vonult be a 
megyei teniszéletbe. Az OB-s csapa
tok csoportjában Almádi OB Il-es 
csapatának képviselői nyerték el a 
közel 1 méteres csodakupát.

Gratulálunk Hitter Csabának,

Szép Tamásnak, Tili Balázsnak és 
ifj. Varga Lászlónak, akik győzelem 
re vitték Almádi színeit. Az első he
lyet eldöntő mérkőzésen azt a veszp
rémi honvédot győzték le, amelyik 
az OB I. osztály alsó ágába való fel
jutás várományosa. A  vezetőség kö
szönetet mond a csapatot felkészítő 
Szikszay András és Szabó Lajos

edzőknek. Mozgalmas teniszéletünk 
újabb erőpróba előtt áll. Soron kö
vetkezik az országos korosztályos, 
valamint a hagyománnyá váló női I. 
osztályú verseny megrendezése az 
Almádi Napok ’94 rendezvénysoro
zaton belül. A  Magyar Tenisz Szö
vetségtől kapott tájékoztató alapján 
tudjuk, hogy a tavalyinál népesebb 
és rangosabb mezőny nevezett a ren
dezvényre. Mire e cikk megjelenik, 
reméljük, tovább öregbítettük Almá
di sportbeli jó hírnevét.

Köszönetet mondunk a kiemelke
dő versenyek megrendezését előse
gítő támogatóinknak: OTP helyi fi
ókja, Colonia Biztosító, Aurora Ho
tels, Fórum üzletközpont, közösségi 
ház, Sirály Kft. Balatonkenese, B o
zsó húsbolt, Drahos zöldsébolt, Mé
száros vendéglő, György Patika Bt.

Varga László 
szakosztályvezető 

Fotó: Szentkuti Marianna

Napközis tábor, 1994
Miként az elmúlt évben, idén 

is szerveztünk tábort a 6— 12 
éves gyerekek számára.

Az alapgondolat az volt, hogy 
a nyári idényben dolgozó szülők 
válláról egyrészt levegyük egy 
kissé a terhet, másrészt értelmes

és hasznos elfoglaltságot, progra
mot nyújtsunk. Nem volt olyan 
nap, hogy több-kevesebb gyalog
lás ne lett volna beiktatva. A két
szer kéthetes turnus alatt mintegy 
100 km-t gyalogoltunk. A legki
sebb a Felső-hegyre, a leghosz

szabb a kemény menetre keresz
telt Balatonalmádi— Koloska- 
völgy útvonalon megtett 20 km- 
es túra volt.

A programban szerepelt hajó- 
kirándulás, lovaglás, kocsizás, 
állatkerti séta, várlátogatás 
Veszprémben és Nagyvázsony
ban. Nagy élmény volt a gyere
keknek az Ördögárokbeli kirán
dulás Gézaháza és Csesznek kö
zött. De jutott idő a strandolásra 
is. Elmondhatjuk, hogy fizikailag 
fejlődtek a gyerekek. Sajnos a 
baj ott van, hogy a srácok maguk 
sem tudják, hogy mire képesek, 
nem beszélve a szülőkről, akik, 
hallva a programban lévő, erőt, 
kitartást kívánó feladatokat, né
hányan elbizonytalanodva kérde
ték, nem sok-e ez egy kicsit. Per
sze voltak néhányan, akiknek 
nem is nagyon tetszett a dolog, 
ők a nagy kirándulásokra el sem 
jöttek — bánhatják. Ugyanis a 
legtöbb gyerekenek nagy élmény 
volt, ők büszkék is lehetnek ma
gukra.

Itt köszönöm meg Dergez 
György testnevelő tanár segítsé
gét, akivel közösen oldottuk meg 
a programszervezést.

Felbert Gyula
sportszervező

Siker tekében!

Az 1994. július 24-én Siófo
kon megrendezett Aranypart Ku
pa tekeversenyen nem kis megle
petést okozott Surányi Lajosné 
nagyszerű szereplése, aki fényes 
sikert ért el, megnyerte a női ver
senyt.

Ezen a napon Erzsinek min
den bejött.

A férfiak mezőnyében is a 4. 
lett volna teljesítményével. 
Gratulálunk!

Fotó: Durst László

ELADÓ egy C-64-es 
számítógép, floppys,

Citizen 120 D 
mátrixnyomtatóval, 

Junoszty tv, 50-60 játék-, 
rajz-, programlemezzel 

és kiegészítőkkel, 
kiváló állapotban 

Érdeklődni 
a 88/338-700-as telefonon 

lehet augusztusban



Gondolatok egy majdnem szabályos 
nemzetközi konferenciához

Szívesen teszek eleget a felkérésnek. Bár azt a forró hangulatot, 
melyet e konferencia közvetített, nehéz visszaadni. Az azonban bizo
nyos: ha nem is tűzte ki célul az Autonómia Egyesület, hogy befolyá
solni kíván, mégis megtette. Meggyőződésem, ennek a nevelői szem
léletnek és magatartásnak, melyet az egyesület tagjai magukénak 
éreznek, jövője van. Korunk változásait, Magyarország demokratizá
lódási törekvéseit, a társadalom mozgását híven tükrözi az a filozó
fiai, neveléselméleti, pszichológiai kutatási háttér, amely alapjául 
szolgál az Aktív Nevelést Támogató Egyesület tagjainak munkájá
hoz.

Európában elterjedt híres pedagógiai rendszerek (Waldorf-, Frein
cét-pedagógia) képviselői is felfigyeltek a dr. Hűvös Éva pszicholó
gus által kidolgozott globális, differenciált nevelést megvalósító el
méletre.

A Közoktatási Törvény garantálja az önállóságot, támogatja az au
tonóm törekvéseket. Még nem készült el az országos óvodai prog
ram, mely az óvodai nevelés irányelveinek dokumentuma lesz, de el
készülését segíti, hogy már a fent említett működő nevelési rendszer
ről is tudunk, mely nem idegen az 1989-es Óvodai Nevelési Prog
ramban foglaltaktól, bebizonyítva, hogy a kisgyermek nevelését más
ként is meg lehet valósítani. Így összhangba kerül a Közoktatási Tör
vénnyel is.

Dr. Hűvös Évával való beszélgetésem során meggyőződhettem ar
ról, mennyire nem szeretnének erőszakosan hatni másokra. A meg
győzés finom eleganciájára törekszenek, melynek jeles példája volt a 
Balatonalmádi konferencia is. Sikerét a rendezők eredményes mun
kájának is köszönheti. Az előadók a kisgyermekneveléssel kapcsola

tos pedagógiai munka hosszú távra szóló érdekeinek szintetizálására 
törekedtek előadásaikban. Dr. Hűvös Éva pszichológus, dr. S. Nemes 
Ilona filozófus és Láng Judit pedagógus összegző előadásaiból vilá
gosan kirajzolódott az antonómiások sajátos gondolatvilága. A meg
hívóban szerényen megjelölt alcím: Majdnem szabályos nemzetközi 
konferencia, milyen lett volha ha „szabályos”?

A FICEMÉA belga és francia előadóitól a nevelés és a pedagógus- 
képzés különböző megvalósítási módjairól hallgattam előadást. Sokat 
tanultam tőlük, kik maguk is tanulni jöttek. Tanulmányozták dr. Hű
vös Éva pszichológus nevelési elméletét és annak megvalósítási 
módját.

Balatonalmádi két tannyelvű gimnáziuma három napra különböző 
országok interkulturális találkozójának is színtere volt. Felejthetetlen 
élményt adott a műsoros est. A szereplők egymást is tapsolták, egy
másnak is játszottak. Az olasz muzsikusok és a Balatonalmádi Ve
gyeskórus tagjai egyformán lelkesedtek Hegyeshalmi László színmű
vész szavalatának. A FICEMÉA—AUTONÓMIA Egyesület balaton
almádi szakcsoportja és a napközi otthonos óvoda óvónői kifogásta
lan vendéglátást biztosítottak a vendégek részére. Köszönet illeti Ba
latonalmádi önkormányzatát támogató segítségéért, mert e konferen
cia is bizonyíték arra hogy „egyedül nem megy”.

Az ilyen és hasonló konferenciák a magyar óvodapedagógia fejlő
désének fontos állomásai. Az óvónőknek szükségük van szakmai 
megújulásra, tapasztalatcserére, további hitre és lendületre a munká
jukhoz. Köszönöm a meghívást, tisztelettel:

Jungblath Zsuzsa 
pedagógiai szervező

„Unokáink is látni fogják"
Az előzetes terveknek megfe

lelően — vasutasnap alkalmával 
— sikerült a Budai Nagy Antal 
út feletti helyreállított vasúti fe
lüljáróra a valamikor 1969. szep
tember 30-ig 60 évig itt közleke
dett 375 típusú gőzmozdonyt 
emlékképpen elhelyezni. A vé
letlen úgy hozta, hogy éppen 85. 
születésnapján (1909. júl. 9.) em
lékezhettünk a mindenki által 
szeretett — sajnos 25 éve meg
szüntetett — Almádi—Veszp
rém között közlekedett vonatra.

Itt kell megköszönnöm a vas
utas dolgozók nosztalgiájukból 
fakadó segítését. A Székesfehér
vári Vontatási Főnökség helyre
állító munkáját, a Veszprémi Pá
lyafenntartási Főnökség és helyi 
pályamesteri hivatal által meg
épített sínpályát. Előre is hálás 
köszönet Nagy László helyi la
kosnak, aki szakmai szeretetből 
vállalta a mozdony állandó kar
bantartását. Tudnám tovább so
rolni a segítő kezeket. A moz
donyt Ráday Mihály, a Városvé
dő Egyesület elnökének közben
járására dr. Heller György, a

MÁV vezérigazgatóság História 
Bizottságának képviselője ado
mányozta városunknak. Egyéb
ként a munkálatok költségei a 
város költségvetését nem terhel
ték. Mindketten jelen voltak a jú
lius 9-i avatáson, és a megjelent 
nagy számú közönség előtt mél
tatták hagyományőrző igyekeze
tünket. Ráday Mihály elnök úr 
folyamatos tévéműsorában szep
temberben fog képekben is meg
emlékezni Almádiról, többek kö
zött a Szabadság kilátóról is.

Felhasználom egyben a lehe
tőséget, hogy a kezeimhez érke
zett adományokat is most meg
köszönjem. A továbbiakban a 
már leszállított vöröskőből és 
bronzból készülő köztéri emlék
műhöz kérem támogatásukat:

Borbély Zoltánné 1000 Ft
dr. Nyulász István 1000 Ft
Horváth István 2000 Ft
Sári János 2000 Ft
Siklósi Lajos 2000 Ft
dr. Vass Zoltánné 2000 Ft
N. N. 1000 Ft 

Majbó Gábor

A sínpályára helyezés utolsó mozzanata

Az átadás pillanatai



Kenesei kapuállítás
Újabb jel került a Balaton-partra a balatonalmádi címeres üdvözlő

táblák után! Fenségesen szép székely kapu üdvözli a tikkadt turistá
kat a 71-es úton Kenese határában, mintegy jelezve, hogy ezek után 
egy másik vidéken jár, ahol még a kapuk is barátságosabbak. Pedig 
nem az önkormányzat állíttatta — tőle is derék dolog lett volna — , 
hanem egy sepsiszentgyörgyi származású székelyivadék, aki buda
pesti létére jobban szeret a Balatonnál lakni, ha csak teheti.

Jelet is itt állított, nem is akármilyent, mert a sóvidéki Parajd regu
lája szerint készült székelykapun régi rovásírással ott áll a gazda ne
ve: Zöld Sándor; no meg a két mesteré, akik nemcsak megálmodták, 
hanem ki is faragták: Szekeres Imre és Molnár Ferenc. Ha nem téve
dünk, a Balaton mellett csak Szepezden található rovásírás, méghoz
zá Sebestyén Gyula bazaltemlékművén, aki a hun-székely rovásírás 
történelmi hitelességét állapította meg. A kenesei kapu rovásírásában 
viszont nincs hiba, mert a két székely fafaragó igen ügyelt rá, talán 
csak a székelycsillagra vigyáztak jobban. Arra, a nyolcágúra (nem öt- 
, hat- vagy hétágú!), ami a kapu közepén van, pontosan a nap és a 
hold között, ugyanis ott a helye. A tetején kétoldalt vigyázza a portát 
a két kapubálvány is, de ami a legszebb, az a jelmondat: „AZÉRT 
VAGYUNK A VILÁGON, HOGY VALAHOL OTTHON LE
GYÜNK BENNE”. Köszöntjük a jelet állító gazdát és köszönjük, 
hogy az Új Almádi Újság jelmondatát, Tamási Áron üzenetét válasz
totta ő is, a két székely faragómesterrel egyetemben. Hazafelé jövet 
mi csak azt sajnáljuk, hogy nem Balatonalmádiban vett telket egyko
ron a kapuállító közgazdász.

Cz. S. — N. F.
Fotó: Durst László

Balatonalmádi Város 
Önkormányzat

12/1994. (VI. 30.) számú
rendelete

az önkormányzati tulajdonában 

álló lakások és helyiségek elidegení
téséről szóló 9/1994. (IV. 28.) számú 

rendelet módosításáról.
1. §. Az önkormányzat tulajdoná

ban álló lakások és helyiségek elide
genítéséről szóló 9/1994. (IV. 28.) 

számú rendelet (a továbbiakban: R.) 

9. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:
„Részletfizetés esetén a vevő a 

Polgári Törvénykönyvben foglalt 

ügyleti kamat maximális mértékének 

megfelelő kamatot köteles fizetni.”
2. §. A  R. 16. §-a helyébe az aláb

bi rendelkezés lép:
„Az elővásárlási joggal érintett 

önkormányzati lakások értékesítésé
nek feltételei azonosak a vételi jog 
gal érintett lakások értékesítési felté

teleivel.
3. §. Ez a rendelet a kihirdetés 

napján lép hatályba.
Balatonalmádi, 1994. június 30.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Dr. Miklós László 
jegyző

Július 11. és 21. között a Ma
gyar Televízió Mizujs című ifjú
sági műsorában mindennap 30 
perces összefoglaló filmet láthat
tunk a harmadik Nemzetközi 
Cimbora Vakáció balatonalmádi 
történéseiről. A több mint 400 
fiatal vakációjáról, zenei irodal
mi, képzőművészeti, mozgásmű
vészeti képzéséről, s a tévéfelvé
telekről kb. 150 felnőtt gondos
kodott. Időközben a Balaton 
Akadémián Cimbora Ifjúsági 
Filmszemle is folyt, az idén elő
ször. Balatonalmádi város kö
zönségdíját almádi gyermekzsűri 
ítélte oda a Kölyökidő című pro
dukciónak. A vakációról elké
szült felvételeket egész évben 
láthatjuk majd a televízióban. Dr. 
Kerényi László polgármester az 
alábbi szavakkal nyitotta meg a 
tábort:

Kedves Cimborák!
Nagy örömmel köszöntelek

mindnyájatokat immáron har
madszor abból az alkalomból, 
hogy az idén nyáron is beköltö
zött Balatonalmádiba Cimbora
ország. Már nagyon várt benne
teket a városháza padlása, a gim
názium, a Balaton-part, a Hotel 
Fregatt, a Vegyész Üdülő, az 
Üvegipari Üdülő, a berényi 
templomerőd, az almádi temp
lom, a fellépéseitek helyszínei, 
és várt benneteket az egész vá
ros, az itt élő emberek. Két új 
helyszínnel is gyarapodtunk ta
valy óta mi, és gyarapodott ezál
tal a ti találkozótok is, mégpedig 
zeneiskolánkkal és a Vörösbe
rényben, a Balaton Akadémia 
melletti magtárral.

A zeneiskolát a régi községhá
za középső szintjén alakítottuk 
ki. Nem volt könnyű, mert a ke
vés kis pénze a városnak sok 
egyébre is kellett volna. Nem is 
tudtuk az egészet renoválni, csak

az egyik oldalát. Ha körüljárjá
tok, látni fogjátok, hogy kicsit 
furcsán néz ki, az egyik oldala 
öreg, a másik fiatal, de ami a lé
nyeg: 208 almádi gyermek tanul 
benne zenét a 900-ból, három ál
talános iskolánkba ugyanis ennyi 
gyermek jár. 900-ból 208 zeneis
kolás, ez bizony nagyon jó 
arány. Hála Istennek, lassan már 
kicsinek is bizonyul, így aztán 
máris azon fő a fejünk, hogyan 
és mikor bővíthetnénk. A ho
gyannal nincs is gond, mert a fö
démet olyan erősre építettük, 
hogy a tetőtér alkalmas bővítés
re. A kérdés már csak a „mi
kor?”. Amikor lesz rá pénzünk. 
De biztos vagyok benne, hogy 
már a mostani állapotában is tet
szeni fog nektek. A tanszobák 
mellett van egy kis előadóterme 
is, amit múlt pénteken este zene- 
művészeti főiskolás cimboráitok, 
nagyszerű zongoristák és gor
donkások, már birtokba is vettek.

A másik új helyszín a magtár. 
Ez egy nagyon hosszú és na
gyon izgalmas épület. Kívülről 
nézve nem is gondonátok, mert 
egyáltalában nem magas, hogy 3 
óriási szintje van. Alul egy akko
ra boltíves pince, hogy egy kami
on nyugodtan behajthatna és for



golódhatna benne, a fölszinten 
két nagy terem, végül a padlás
szint. Régmúlt időkben az üka
páink építették, és telente ebben 
tárolták, őrizték a gabonát, a ke
nyérnek valót, az életet. Az el
múlt évtizedekben a termelőszö
vetkezet sok más célra használta, 
hol gombát termesztettek benne, 
hol csirkék ezreinek hajlékául 
szolgált, volt már diszkont áru
ház, volt bútorraktár, volt italrak
tár. Amióta utoljára találkoztunk 
veletek, azaz tavaly, gondoltunk 
egy nagyot és merészet: Balaton
almádi város igen nagy erőfeszí
téssel megvásárolta a magtárat, 
hogy mindenkié legyen, a miénk, 
a gyermekeinké, és a vendégein
ké, most például a tiétek. Művé
szetek házát fogunk belőle csi
nálni, a tervezők már pauszpapír
ra álmodják az elképzeléseket. 
Egyszer majd pénzünk is lesz rá. 
De már most is használható. Té
len vörösberényi gyermekeink
nek tortnateremként szolgált, 
nem lévén rendes tornatermük, 
közületek pedig most a színját
szók otthona lesz. Aztán ha jövő
re is jöttök, biztosan kitalálunk 
bele közösen valami újat.

Most azonban még hagyjuk a 
jövőt, az idei vakációtokhoz kí

vánok minden jót. Köszönöm a 
Magyar Televíziónak, és különö
sen É. Szabó Márta igazgató 
cimborának, hogy újra itt lehet
tek, cimborák, Kölykök, Rímfa
ragók, Meseláncosok, Micimac
kósok, MOST-osok, 7szívilágo
sok, kis képzőművészek, zené
szek.

Köszönöm, hogy újra itt van
nak nagyszerű tanáraitok Becht 
Erikától Uri Mayeren át Várko
nyi Piroskáig.

Köszönöm, hogy újra itt van
nak régi barátaitok Bródy János
tól Kányádi Sándoron át Vári At
tiláig.

Köszönöm, hogy újra meg
nyertétek védnöknek Fodor Gá
bor kulturális miniszter cimborá
tokat, akinek így alkalmam lesz 
elmondani, hogy milyen iskolát 
akarunk építeni a magtár mellé, 
hogy jövőre ismét gyarapodhas
son valamivel az város, gyara
podhassunk mi, gyarapodhassa
tok ti, gyarapodhasson hazánk.

Az 1994. évi Cimbora Vakáci
ót és Cimbora Tárlatot a város
háza padlásán Balatonalmádi 
képviseletében ezennel megnyi
tom.

HORGÁSZSAROK
Attila, a hunok királya, Kop

pány vezér, Jean Valjean irigy
lésre méltó horgászsikert ért el 
Almádiban. Persze nem külön- 
külön, hanem színpadi megjele
nítőjük, Vikidál Gyula művész 
úr személyében, aki szabadságát 
a 4 m-es partszakasz melletti 
Lotto-házakban tölti, nem kevés 
időt szentelve a horgászatnak, s 
úgy tűnik, nemcsak a színházra
jongók, hanem a Balaton jótün
dére is kedveli a remek hangú 
énekes-színészt. Meg is ajándé
kozta július 24-én hajnalban egy 
Almádiban ritkán látott 13,38 
kg-os amurral. A pontosan egy 
méter hosszú gyönyörű halat 3,6 
m-es Daiwa bottal, Cormoran or
sóval és 0,40-es főzsinóron (úgy 
látszik, eleve komoly fogásra 
számított a művész úr) 0,30-as 
előkével, kukorica csalival és fe
nekező módszerrel sikerült meg
akasztania. Fárasztás közben az 
akadályozó nádcsomók miatt 
még egy kis fürdőzést is közbe 
kelett iktatnia, persze ruhástól.

Még szerencse, hogy a tó vize 
tartósan 25 fok körül van hajnal
ban is.

Gratulálunk neves horgásztár
sunknak, és reméljük, jövőre, 
ugyanitt fogja következő rekord
listás halát, az időpontot egy kis
sé jobban megválasztva. Hiszen

pár órával később ugyanazon a 
helyen ezzel a hallal első helyen 
végzett volna a horgászverse
nyen, amelyet az Almádi Napok 
keretében rendezett az almádi 
közösségi ház, a Balzer horgász
cikk-forgalmazó cég és horgász
egyesületünk. A nyílt, egyéni 
versenyen 300 Ft befizetésével 
bárki részt vehetett. A negyven 
horgászhelyből harminchét talált 
gazdára. A májusi horgász ku
pákhoz viszonyítva szerényebb 
volt a mezőny. Hiányoztak az or
szágos „nagyágyúk”, nem volt 
alkalmunk ámuldozni a csoda
szerelékek sokaságán. Mégis — 
számomra — nagyobb élményt 
nyújtott a „sporik” próbálkozása, 
hiszen jónéhányukkal egymás 
mellett lessük a halakat Almádi 
nádasaiban. Úgy is mondhatnám: 
ez a verseny családiasabb volt. A 
háromórás zsinóráztatás a vára
kozásnak megfelelő eredményt 
hozott. A hazai pálya, a megszo
kott hely előnye most is érvénye
sült. Harmadik helyen az ifjabbik 
Szenthe fiú, Zsolt végzett 1,74 
kg, második a tatai ifj. Jerabek 
Antal 2,08 kg, a győztes pedig 
Szenthe Zoltán lett 2,92 kg-os 
fogással. A szervezők által fel
ajánlott kupát, orsókat, botokat 
az első öt helyezett kapta. A leg
nagyobb halért kiérdemelt díjat, 
az Anita horgászbolt ajándékát 
Galambos Károly vitte el egy
1,52 kg-os kárász jóvoltából. 
(Ezt az egy halat fogta három óra 
alatt.) Az a hajnali 13 és fél kilós 
amur igencsak rávert volna az 
egész élmezőnyre. Az első tíz 
helyezett összesen egy kilóval 
fogott többet. Kivétel nélkül ke
szegeket.

Az almádi Szenthe fiúk — há
ziversenyeink menetrend szerinti 
helyezettei — közül most Zsolt 
veszített. Persze nem gondolom, 
hogy különösebben bánkódna, 
hiszen néhány hete az országos
II. osztályú horgász csapatbaj
nokságon a Veszprém megyei 
csapat tagjaként Debrecenben 
igen előkelő helyen végzett. A 
veszprémiek legeredményesebb 
versenyzője mindkét fordulóban 
szektor második helyet szerzett, 
így meghívást kapott az egyéni 
országos bajnokságra. Ahogy is
merem, ott is remekelni fog.

Nagy Ferenc 
Fotó: D. L.



Képviselőink 
az elmúlt négy évről

Az 1990-es helyhatósági választáson a szavazópolgárok 13 képviselő kezébe adák városunk irányítását. Az Új 
Almádi Újság riportsorozat keretében mutatta be a testület tagjait, amelyben megfogalmazták vágyaikat, ter
veiket, azokat a lehetőségeket, amelyekkel élve fejlődhet szeretett városunk, Balatonalmádi. Nos, a négyéves 
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 képviselő-testület négyévi munkáját?
5. Indul-e a következő helyhatósági választáson?

Boros László
1. Nem tartom túl sikeres

nek képviselői munkámat, de 
ha lehet, azt sikernek könyve
lem el, hogy a számtalan ku
darc ellenére képes voltam 
nem feladni.

2. Legnagyobb kudarcom
nak az 1991 nyarán megjelent 
cikkem fogadtatását tartom. 
Széles körben meg nem értés
re talált. Most már tudom, 
nyilvánvalóan rosszul és dur
ván fogalmaztam, de máig 
fenntartom az akkor leírtakat. 
Tanulsága a dolognak, hogy 
az indulatokat mindig fékezni 
kell.

3. A bizottsági munkát álta
lában sokra értékelem és fon
tosnak tartom, amennyiben 
annak kézzelfogható eredmé
nye is van. Több bizottságban 
is részt veszek, az üdülőhelyi 
és vendéglátó bizottságnak el
nöke vagyok. A legtöbb tenni
való ezen a téren lenne, és re
mélem is, hogy lassan ennek a 
munkának is meglesz az ered
ménye.

4. A közel négyévi önkor
mányzati munkát egy szóval 
útkeresésnek minősíteném. 
Más nem is lehetett, hiszen 
mindenki számára új feladatot 
és lehetőséget jelentett maga 
az önkormányzatiság és a de
mokrácia megvalósítása. Úgy

hiszem, a tanulóidő vége felé 
járunk, de az új választások 
még nem zárják le ezt a kor
szakot.

5. Igen, képviselőként.

Brenner Kálmánné
1—2. Legnagyobb sikerem 

és kudarcom, amely a Vörös
berényi Iskoláért Alapítvány
hoz, annak kezdő lépéseihez 
kapcsolódik.

— A járni tudó gyermek 
legnagyobb sikere, ha önálló
an, kapaszkodás nélkül el tud 
indulni — jár, de ebben a si
kerben nemcsak a gyermek 
akaratereje összpontosul. Itt 
az akaraterő kevés, ha az őt 
körülvevő szűkebb család — 
barátok, de tágabb értelemben 
a felnőtt emberek — nem se
gítenek.

— Így éli meg legnagyobb 
kudarcát is, amikor segítő kéz 
után nyúl és kis keze nem ta
lál segítő kézre.

3. A gazdasági és pénzügyi 
bizottságban tagként tevé
kenykedem. El kell monda
nom, hogy a bizottságoknak 
csupán javaslattevő szerepük 
van a testület felé. Az, hogy a 
jól megfontolt, pénzügyileg 
megalapozott javaslat miként 
torzul el és kerekedik felül 
döntéskor az egyéni érdek, ez 
számomra felfoghatatlan.

4. A testület 4 éven keresz
tül helytállt, munkáját vala
mennyi képviselő tudásának 
megfelelően végezte. Az, 
hogy lehetett volna jobban is 
csinálni, számomra relatív, 
mert ami jó és szép a lakosság 
egy részének, az biztos, hogy 
rossz a másik részének.

Bármilyen jó lett volna, a 
demokrácia első négy évében 
a testület járatlan utat járt vol
na, elsőnek, zászlóvivőnek 
lenni nagyon nehéz.

5. Családom már döntött, 
én még nem.

Schildmayer Ferenc
1. Választott testület tagja

ként legnagyobb egyéni sikert 
nem látok lehetségesnek elér
ni. Viszont sikernek tartom 
azt, hogy a testület tisztesség
gel, silány egyéni érdekhar
cok és pártviszályok nélkül, 
hangsúlyozottan a város la
kosságának érdekében tevé
kenykedett. E téren nyilván 
vannak ellenvélemények, 
mert nem kevés olyan ügy is 
terítékre került, amit egy-két 
ember szeretett volna megva
lósítani, de nem kapott kellő 
számú szavazatot a testület
ben, a többség érdekére ala
pozva véleményünket.

2. Az egyéni kudarcot ille
tően az előbbi kérdésre adott

válaszom a mértékadó. A tes
tület kudarcot nem vallott, bár 
sok minden olyan történt, 
amit másként kellett volna 
csinálni, de nem tették lehető
vé a körülmények. Tudom, ez 
így nagyon általános megfo
galmazás, ezért egy példát 
említek. Nem sikerült úgy be
folyásolni az eseményeket 
(törvényeket?), hogy az Al
mádi és Fűzfő közötti 90 hek
táros területen ne 8—900 tu
lajdonos osztozzon, illetve 
osztatlan közösben legyen. Ez 
ugyanis mindenkinek rossz, 
de legrosszabb a Balatonnak 
lesz néhány éven belül.

3. Az építészeti—műszaki 
bizottságnak vagyok a tagja, 
illetve az elnöke. Úgy tűnik 
sokkal kevesebb az eredmé
nyünk annál, mint amit szeret
tünk volna elérni. Persze eh
hez nem elég csak a bizottság. 
Dr. Jósa Elemér sajnálatos el
távozásával örököltem — ter
mészetesen a testület jóvoltá
ból — a lakásügyi és szociális 
bizottság elnöki posztját. Ez 
nagyon hálátlan feladat, 
ugyanis az elosztható pénz 
igencsak kevés. Ezt a lehető 
legigazságosabban próbáljuk 
elosztani, de nyilván nem 
kaphatott támogatást minden 
kérelmező. Ebből következik, 
hogy nemcsak elégedett véle-



mények vannak tevékenysé
günkről. Végső soron talán 
nem volt rossz a munkánk, 
mert a testület szinte minden 
javaslatunkkal egyetértett.

4. Körülményekhez képest 
jónak ítélem. Két körülményt 
említenék. Egyik az, hogy va
lamennyien kezdők voltunk 
mint önkormányzati képvise
lők. A másik pedig az, hogy a 
feladatokhoz képest rendkívül 
kevés az a pénz, amit szaba
don eloszthatunk. Valószínű
leg igen kevesen tudják, hogy 
az éves költségvetésnek 8— 
10 százaléka, amiről eldönt
hetjük, hogy utat építsünk 
vagy felüljárót a 71-es út fe
lett, netán a helyi járatos bu
szok vonalait szaporítsuk. A 
maradék 90—92 százaléknak 
kötött helye van az iskolák 
fenntartásától egészen a köz- 
világításig.

5. Sok mindentől függ, 
hogy mást ne mondjak, új ön- 
kormányzati törvény is készü
lőben van. Véleményem sze
rint a folyamatosság kiemel
ten fontos tényező egy város 
életében, és ez az, ami meg
gondolásra késztet.

Dr. Tóth László
1. Egy testület tagjaként 

egyéni sikerről beszélni sze
rintem merész dolog. Talán 
olyan értelemben egyéni si
kernek minősíthető az, hogy 
az almádi lakosság egy része 
a választáskor engem tisztelt 
meg a bizalmával. Később a 
testület megbízásából alpol
gármesterként is tevékeny
kedhettem. Jelentősnek tartom 
a magam szempontjából, 
hogy valóban demokratikusan 
és szabadon választott városi 
képviselőkkel lehettem együtt 
négy éven át.

2. Saját kudarcomnak is tar
tom, hogy városunk vagyoná
nak egy részét a hosszadalmas 
és fárasztó próbálkozások el
lenére nem sikerült minden 
területen megtartani. Ennek 
sajnos okai voltak és jelenleg 
is vannak, amelyek megold
hatatlan feladatot jelentettek

az adott időszakokban. A vá
rosi polgárokkal és polgári 
szerveződésekkel csak rész
ben sikerült jó kapcsolatot ki
alakítani. Nagyon sok időt 
igénylő feladat az állandó 
kapcsolattartás.

3. A KT megalakulása óta 2 
bizottság közvetlen munkájá
ban veszek részt: a pénzügyi 
ellenőrző bizottságban (ké
sőbb átalakult gazdasági és 
pénzügyi ellenőrző bizottság
gá), továbbá az egészségügyi 
és népjóléti bizottságban.

Tudott dolog, hogy a bizott
ságoknak fontos szerepük, 
hogy adott témákban jó előké
szített anyagot tegyenek a 
képviselő-testület elé. A város 
a négy év alatt jelentősen fej
lődött (a szűkös anyagi forrá
sok dacára) — ennek számta
lan jele látható (gázprogram, 
zeneiskola stb).

Ebben mint testületi tagnak 
nekem is volt a többiekkel 
együtt némi munkám. Ez nem 
azt jelenti, hogy még nincs 
sok egyéb cél, feladat, amit ne 
kellene lehetőleg jó színvona
lon megoldani. Külön örültem 
annak és jelentősnek tartom, 
hogy városunk képviselő-tes
tületében nem volt sohasem 
pártok közötti frakcióharc.

4. A város képviselő-testü
letének a munkáját igazán a 
közösségért tenni tudó állam
polgárok értékelhetik valósan. 
A magam részéről jónak tar
tom a testület munkáját. Ter
mészetes dolog, hogy a kez
deti időszakban a hatékonyság 
nem volt olyan színvonalú, 
mint amit a kritikus, segítő 
szemlélet elvárt. A későbbiek 
során a jobb előkészítéseknek 
köszönhetően javult a testület 
munkája. Mint minden tevé
kenységet, így a testületi 
munka színvonalát lehet, sőt 
kell is javítani bizonyos terü
leteken.

5. A helyhatósági választás 
pontos időpontja még nem is
mert. Az esetleges induláso
mat jelenleg még nem teljesen 
gondoltam át. Az elmúlt 
négyéves időszak ismeretében 
hosszabb mérlegelést kíván a 
végleges döntésem.

A Vörösberényt református templomban tartott Régi zene hang
versenysorozat részeként nagy sikerű koncertet adott Horváth 
Anikó csembalóművész, Verebics Ibolya szopránénekes, a Ma
gyar Állami Operaház tagja (képünkön), és Káplán György, a 
stuttgarti rádió szólóénekese. A vele készített riportot a követke
ző számunkban olvashatják.

Levél az olvasóhoz

Tisztelt polgártársak, 
olvasóink!

Közeledik a helyhatósági választás. Kis városunkban is bizo
nyára nagy esemény lesz a második demokratikus szavazás. Ilyen
kor természetes, hogy ki-ki érvényre juttatja elképzeléseit, véle
ményét. Az Új Almádi Újság októberi és novemberi számában kí
ván foglalkozni a választási előkészületekkel. Az ön- és a csoport
jelölteknek ugyanúgy, ahogy eddig hagyománnyá vált, egységes 
terjedelemben áll rendelkezésre, hogy kifejthessék nézeteiket. Az 
olvasók megnyilvánulásának is természetesen helyet adunk. De 
kérünk mindenkit, aki az újság hasábjain akar megjelenni, hogy ne 
elsődlegesen mások lejáratása, bemocskolása legyen a cél, hanem 
a civilizált párbeszéd, a rágalmazás nélküli segítőkészség. Nem 
kell ismét átvenni az elmúlt parlamenti időszak „adok-kapok” stí
lusát, mert ezzel nem előre, hanem hátrébb lépünk az európai nor
mák írott és iratlan világában. A nyugodt, higgadt hangnem, amely 
meggyőződésünk, hogy mindig előrébb vezet a gyalázkodással 
szemben. Ismét kérjük olvasóinkat, hogy olyan levelet írjanak, 
ami elsődlegesen közölhető, építő javaslat, netán olyan megoldást 
tartalmaz, amely elengedhetetlen a város fejlődése szempontjából.

Szerk.



ALMÁDI NAPOK 94
Ötödik alkalommal, hagyomá

nyosan július utolsó hetében ren
dezte meg a közösségi ház az Al
mádi Napok kulturális és szóra
koztató programsorozatát.

Felvételeink a jól sikerült ren
dezvény néhány emlékezetes pil
lanatát örökítették meg.

Köszönjük az alábbi szponzo
rok támogatását:

Albert Ervin — Rózsakert 
vendéglő, Bardóczy Árpád — 
Club Aliga, Behring Balázs — 
Mini Market, Szem-A-For Park, 
Doma Sándor, Fekete László — 
Tűzijáték-Pirotechnikagyártó 
Kft., Gerendai János — RING 
Autókereskedés, Csontos Imré
né, dr. Benke Anna, Harsányi 
Ottó — Panoráma Club, Ungari 
König Kft., Interproject System 
Kft., Hoke Bt, Glas Hotels Kft., 
Sió TV, Steingruber PÁL, Ke
resztes vendéglő, Kerekes csár
da, Fórum üzletközpont, ELKO 
villamossági szaküzlet, Balzer 
Hungária Kft., megyei önkor
mányzat, Vágfalvi László.

Dr. Kerényi László polgármester és Szénási Tünde, a Családi 
Lap főszerkesztője nyitotta meg a programokat

A Családi Lap délutánján Janicsák István és az „Almádi asz
szonykórus”

Gajdos Tamás most nem 
a Szerencsekereket forgatja, 

hanem a FLYING HORSE 
vetélkedőt vezeti

Pege Aladár és együttese 
játéktudásával elkápráztatta 
a közönséget

A fiatalok kedvence: 
A Ladánybene ’27

Straub Dezső megnevettetett 
kicsit, nagyot egyaránt



AZ IGAZI ÉRTÉK ÉRVÉNYESÜL
Nyár esti beszélgetés Pege Aladárral

Az Almádi Napok eseménysorozatának talán legjelesebbje az a 
hangverseny volt, amelyet a Pege kvartett adott a Fórum előtt felállí
tott szabadtéri színpadon.

Nemcsak azért volt jelentős alkalom, mert mint zenei esemény ön
magában is kiemelkedett a változatos programból, hanem mert eszté
tikai minősége mellett nagy sikert is aratott. S miután ez egyáltalán 
nem gyakori a művészeti életben, óhatatlanul felkelti a kíváncsiságot: 
mi a titka ennek a teljességnek? Pege Aladár nevét minden valamire
való magyar zenekedvelő ismeri, de a magyarázat nem magától érte
tődő. Ha tovább akarjuk építeni a magyar zenekultúrát (vajon kell-e 
ezt akarnunk?), tudnunk kell, milyen zenét jutalmaznak tetszéssel az 
emberek. Hogy maga a művész feleslegesnek tartja az ilyen kutatást, 
azt nem vehetjük zokon tőle, hiszen mint a muzsika alkotója élmé
nyei alapján hisz abban, hogy a „jó a zenében is mindig felülkereke
dik”. Kérdésemre, hogy a nagyérdemű érdeklődése és hangoltsága 
megszűri-e zenéjét, határozott nemmel válaszol. Mint mondja, ilyen 
értelemben sem kényszerül megalkuvásra, „mindössze” muzsikál, 
olyan szinten, hogy az önkifejezésre éppúgy elég, mint a mindenkor 
adott közönség kielégítésére. Pegéék közönsége ugyanis széles körű 
és változatos, mi több, állandóan változó, olykor még egyetlen előa
dás időkeretei között is. Így volt ez most is, hisz a 14 padból álló né
zőtéren egyfajta zavarmentes spontaneitással cserélődött a publikum. 
Pegét mindez nem zavarja, természetesnek tartja a közönség zenére 
adott válaszait. Első hallásra eretneknek, de legalábbis hihetetlennek 
tűnik ez a magatartás, hisz jómagam például csaknem egy életet töl
töttem el azzal, hogy mintegy a befolyásolás módjával véljem áttörni 
a művészt iránt a nap mint nap kiújuló közönyt és értetlenséget. A 
Pege kvartett mindenesetre alaposan rácáfolt erre a kultúrpesszimiz
musra, hiszen a közönség nemcsak elbűvölten hallgatta zenéjüket, de 
azt is nagyon jól tudta, hol és mennyit tapsolhat bele a produkcióba.

Mit is játszottak Pegéék tulajdonképpen? Aki gazdag, sokféle ke
reslet kielégítésére képes. Jeles nagybőgőművészünk Horváth Sándor 
gitáros mellé mindig a legtehetségesebb ütőst és fúvóst választja, egy 
éve a fiatal Csomós Ferencet és Csejtei Ákost, akikkel hallhatóan 
kongeniálisan munkálja egésszé az együttest. Noha jórészt rock-fo
gantatású volt a műsor, nélkülözte a puszta hangtömeggel való hatás
vadászást, mindvégig ragaszkodva a primér zenei eszközökkel való 
„szerkesztéshez”. A kezdő számok hangszeres kiegyenlítettségét a 
Jeges utca című kompozíció követte, amelyben az együttesvezető 
basszusgitárja szervesen ötvöződött a gitáréval, miközben Csomós 
Ferenc csak diszkrét megrumalapot szolgáltatott a zenéhez. Pegéék 
sohasem halandzsáznak, sohasem bízzák magukat a puszta rutin 
automatikájára. Az együttes a zene minden pillanatában „ébren van”, 
s egyetlen jelre képes váltani, akár még ritmusszövetet is, mint azt a 
romantikus hangulatú Hajnal című darabban tették. Pege a hangsze
res szerepek szerint mindhárom kollégájának megadja a lehetőséget 
az együttesbeli vagy a szólisztikus kibontakozáshoz, miközben min
den taktusban jelen van, ha másképp nem, hát egyfajta „basso conti
nuóval”. Ennek különlegessége, hogy pizzicatoival akkord- és motí
vumlánc, kíséret és dallam egyszerre, s ezzel képes nélkülözni a zon
gorát mint hagyományos akkordhangszert. A zene szövete így sokkal 
gazdagabb a dallamkíséret sémánál, polifon, szoktuk zenei műszóval 
jellemezni.

Így kanyarodunk vissza az életpályához: hogyan került sor a zene 
két fajtájának, a dzsessznek és az ún. komolyzenének ilyen szintű 
egyeztetésére. Hisz nyilvánvaló, hogy a zene alakításának eszközei 
az egész európai zene eszköztárát magukban foglalják, kérdezem. Pe
ge Aladár a legjobb tanároknál sajátította el a hangszeres művészetet, 
s lett a nagybőgőjáték olyan virtuóza, aki hangszerével a legelképesz
tőbb effektusokra is képes. Szólisztikus mozdulatait a Talizmán vagy 
a No parking! című darabok szólóiban is felvillantotta, magasfekvé

sei, tremolói ezúttal is elbűvölték a hallgatókat, jelezve mintegy az 
eredetileg zenekari hangszer felszabadítását, a zeneszerzők által elké
nyeztetett „előkelőbb” hangszerek mellé emelését. Pege saját beval
lása szerint egyfajta sajátos zeneszerzői tevékenységként sok zene
művet írt át nagybőgőre, gazdagított, szabott ennek az elhanyagolt 
hangszernek a testére, alkatára. Hogy ezt mások nem utánozzák le 
egykönnyen, ez Pege felülmúlhatatlan kvalitásának köszönhető. A 
nagyszerű ember és művész nyaranta, elfogadva városunk meghívá
sát, most már szinte zenebarátként érkezik ide, és mint máshol, Al
mádiban is bűvöletbe ejtette közönségét.

Szelényi Pál

Segíts, hogy segíthessünk!

DIÓFA ÉTTEREM
BALATONALMÁDI

MÉLYEN TISZTELT HÖLGYEM, URAM!
Tisztelettel és örömmel értesítjük, hogy az elmúlt év folyamán hozzánk érkezett 
sok száz nyugdíjas levele és személyes megkeresése eredményeként 1994. július 
hónaptól kezdődően az Önök részére KEDVEZMÉNYES, éthordóban vagy más 

edényzetben elvihető kétfogásos ebéd lehetőségét biztosítjuk megfelelő számú je
lentkező esetén a hét minden napján.

1 heti előrendelés esetén az ebéd ára 95 Ft 
Elvihető a 11.30 és 13.30 óra közötti időben

Kérjük, tiszteljen meg, és keresse fel a piactérre nyíló Diófa éttermet, 
ahol szeretettel várjuk Önöket.

Tisztelettel: 
Kajtár László üzletvezető



GRAFIKÁK ALMÁDIBAN
Városunkban július 29-én 

nyílt Albrecht Sándor grafikai 
gyűjteményéből kiállítás a kö
zösségi házban. A tárlatot Ko
vács Piroska nyitotta meg. 
Részlet a megnyitóból.

„Első alkalom, hogy nem 
festők, grafikusok, szobrászok, 
fotóművészek egyéni vagy cso
portos bemutatóját láthatjuk, 
hanem egy gyűjtő, Albrecht 
Sándor kisgrafikai magángyűj
teményének tárlatát. Fa-, réz-, 
linómetszet, exlibrisek, eredeti 
rajzok, tanulmányok. Értékelé
sükhöz, befogadásukhoz is kü
lönös érzékenység kell. Annak 
felismerése, hogy ez a szinte 
intim műfaj mennyi művészi 
csodát rejt. A metszet, s minde
nekelőtt a fametszet eredetileg 
képek és illusztrációk repro
dukciós eszköze volt. A famet
szet, mint a nyomtatott könyv 
első illusztrációs eljárása, akkor 
sem vesztette el jelentőségét, 
amikor a Gutenberg-találmány 
után a fametszeteket a szedésbe 
építették. Sőt azt mondhatjuk, 
hogy funkcionális fejlődése a 
könyvművészet tökéletesedésé
vel párhuzamosan teljesedett 
ki.

A művészek minden időben 
tágítani próbálták a véső, az 
anyag, a felület és a tartalom 
szabta technikai korlátokat. A 
vonalas kontúrrajztól fokozato
san jutottak el a mintázó árnyé
kolás, a térbeli ábrázolás, a té
ma plasztikus megjelenítésének 
csúcsaihoz. E csúcsokon elég 
Dürer mester vagy Hans Hol
bein nevét megemlíteni.

A fametszetet később a 
XVII— XVIII. században hát
térbe szorította a rézmetszet, 
amely anyagából eredően festői 
hatások, valódi szürke tónusok 
érzékeltetésére volt képes, s 
jobban megfelelt a kor barokk, 
erotikus, érzéki örömök kifeje
zési formáinak. Végül, a litog
ráfia és a fotomechanikai repro
dukciós eljárások bevezetésével 
a fa- és rézmetszetek kiszorul
tak a tömeges sokszorosítási el
járásokból. Ám addigra a mű
vészi fa- és rézmetszet önálló

lapokon a képzőművészet szer
ves, életképes részévé vált.

A metszés technikáját a XV. 
századtól őrzik az exlibrisek. E 
kis lapocskák eredeti funkciója 
a könyvtulajdonos megkülön
böztető jelzése volt, művészi 
formában.

Gyűjtőszenvedélyünk ősrégi. 
Ki pénzt, ki hatalmat, ki törté
neteket gyűjt. Albrecht Sándor 
fába, rézbe metszett, papírra ál
modott szépséggel veszi körül 
magát. Az itt látható anyag bő
vebb metszet- és rajzgyűjtemé
nyének válogatása. Tartalmuk 
szerint a Balaton, a balatoni táj, 
Veszprém megye értékei, az 
ide kötődő emberek, szeretett 
költőkről, írókról, művészekről 
megemlékező lapok, Albrecht 
Sándor gyűjtőszenvedélyének 
szent témái immár 30 éve.”

Hattyú bál (1994. június 25.)
Köszönet
minden adományozónak:

Almádi rendőrőrs, Dunántúli Napló, 
Magyar Televízió (Vadnai Sándor), 
Pusztai család, Nikoletti család, Kócs 

Lajos, Tari Tibor, Csomai Géza, Milos 

József, Balogh Ervin festőművész, So
mody Péter művész úr, Gróf Tibor, 
Szabó Adrienn, Hattyú tánccsoport, 
Hansági család, dr. Kerényi László 

polgármester, dr. Miklós László, a vá

ros jegyzője, 1. sz. Óvoda, Tóvári Szil
vi és Semeniuk Ferenc, a Fórum igaz
gatója, Polyák Sándor úr, PROFI-L Iz
béki Gábor, BALATONTOURIST, 
Kerényi Imre rendező úr, a Madách 

Színház igazgatója, Határ csárda, Otti
lia étterem, Kerekes vendéglő, Liget 
kávéház, Príma étterem, Viktória étte
rem, Báder Halászkert, Porciónak, Sar
kos étterem, Rózsakert vendéglő, Kuc
kó cukrászda, Aranyhíd étterem, Ba

ross Gábor úti pizzéria, Kontakt Kft., 
Peppino cukrászda, Barta ajdánékbolt, 
Varga és társa Bt, I. V. E. G. m b. H. 
(dr. Igaz Endre), Trió Könyvkiadó Bu
dapest, Almádi Hotels Kft., TRADE- 
ORG Nyomda Kft., Riviera Balaton 

Kft., GEOPROSPECT Kft., Árkádia 

Hotels Kft., FÉG, Colombus Kft., Bau
meister Kft., Kupcsik Vera butik, 
Meinl ABC, Budatava ABC, Népmű
vészeti bolt, gyógynövénybolt, Belvá-



rosi Ruhaszalon Veszprém, György pa
tika, Kleopátra szépségszalon, Botka 
cipőbolt és külön köszönet a Botka 

családnak egyéb jótékonykodásáért, 

Mentes butik, Jutka butik, az Auróra 

étterem személyzete és Györkös János 
úr.

Köszönet a gyönyörű tortákért: Cola 

cukrászda, Lang cukrászda, Dávid cuk
rászda.

A bál gyönyörű virágdíszeiről a Fó
rum virágbolt, az Írisz virágszalon, a 

Gerbera virágbolt és az Orchidea vi
rágbolt gondoskodott, a rendezést Mes

terházy Andrea vállalta, mindnyájuk
nak hálás köszönet.

Ma már szívügyünk lett az almádi 

Hattyú bál, azoknak is, akik eljöttek, és 

azoknak, akik nem tudtak részt venni. 
A bál bevételeit minden évben kulturá
lis célra fordítottuk. Pl. múzeumokra, 
zeneiskolánkra, az énekkar ruhájára. 
Az ideit, az ötödiket szeretnénk házi 
nyomdára befektetni. Sajnos a vétel 
akadozik. Amennyiben e tervünk nem 

sikerül, úgy, ellentétben mindenfajta 

rosszindulatú híreszteléssel, a buszpá

lyaudvar melletti parkban lévő vöröskő 

(Jurányiné által gyűjtött pénzből men
tettük meg) Mihály Gábor művész úr a 

tervezésért nem kért semit, sőt elintéz

te, hogy az országos zsűritől 150 000 

forintot kapjunk. Így lassan, úgy tűnik, 
lesz Almádinak egy gyönyörű szabad
téri kútja, amihez a bál bevételéből 100 

000 forintot szándékozunk adni. A  

fennmaradó pénzösszeg múzeumunk 
megvalósítására lesz tartalékolva a 

bankban.
Ezúton kívánunk minden balatonal

mádi lakosnak és nyaralótulajdonosnak

kellemes nyarat, remélve, hogy jövőre 

újra támogatnak bennünket.

Köszönettel:

Schildmayer Ferencné, 
a kuratórium elnöke 

Jurányiné Etz Bea, 
a bál főrendezője

A végleges statisztikát az Új Almá
di Újság szeptemberi számában közöl
jük.

FÜREDI TÁRLAT ALMÁDIBAN

Immáron 5. éve, hogy a két város között szoros kulturális és sport
kapcsolat van. Ezek az események nemcsak a két város közötti 
együttműködést erősítik, hanem reprezentálják a Balaton északi part
jának szellemiségét is.

Újságunk mindenkor nyomon követte az eseményeket. Legutóbb 
Almádi kulturális és szórakoztató estet adott Füreden nagy sikerrel. 
Most az idényben a füredi képzőművészek tisztelték meg városunkat 
és állították ki műveiket a városháza padlásgalériájában.

Simon Károly füredi polgármester szép szavak kíséretében nyitotta 
meg tárlatot, ahol hat festő grafikus mutatta be alkotásait. A tárlat ke
resztmetszetet ad a jelenlegi füredi képzőművészeti életről.

A kiállítók névsora: Kozma Imre, Pállfy Károly, Magyarné Bóna 
Szera, Németh Árpád, Ökrös Géza, Vajda Ferenc.

Köszönet az élményért és a barátságért.

V. L.

A közönség egy része a megnyitón
Fotó: Durst L.



ILYEN IS LÉTEZIK
Örökzöld téma városunkban is, hogy — tisztelet a kivételnek — nem tudunk vigyázni környeze

tünkre, városunk tisztaságára. Vannak, akik örömüket lelik, ha színes festékkel becstelenítik szobrain
kat, az aluljáró falát stb. Sajnos sokan az utcán dohányzók közül a legtermészetesebb mozdulattal ha
jítják el a gyufát, majd a csikket is. De most ellenpéldát szeretnék elmesélni — ritka jelenség:

Öreghegyi szülei nyaralójukba érkeztek a fiatalok unokákkal, hogy kellemes két hetet töltsenek Al
mádiban. A gyerekek első útja a közeli, nemrég helyreállított Óvári kilátóhoz vezetett. Amit ott láttak, 
még gyereknek is felháborító volt. Hazatérve a szülőknek mesélték el. A kilátóban és környékén a 
széttört üvegcserepek, papírok és egyéb hulladékok kiábrándító képet mutattak. A fiatal szülők másnap 
vették a fáradságot — nem az önkormányzathoz jöttek panaszra — seprűt, lapátot, zsákot fogtak és a 
kilátót és környékét kitakarították, az összegyűjtött szemetet a konténerbe vitték.

A fentieket mástól tudtam meg, de városunk nevében meg szeretném köszönni nekik példamutató 
cselekedetüket. Köszönet ifj. Major András Holló úti nyaralótulajdonos, galgamácsai lakosnak és csa
ládjának.

M. G.

Felhívás
A Becker Lászlóné vezeté

sével 1973-ban végzett Váci 
Mihály általános iskola volt 
nyolcadik osztályosainak je
lentkezését várom osztályta
lálkozó céljából az alábbi cí
men:

8220 Balatonalmádi, 
Szabadság u. 66.

Keszeyné Pataky Mariann 
személyesen vagy postán

A Napló újság 
terjesztéséhez

másodállású 
kézbesítőt 

keres
a Magyar 

Médiaszerviz 
Kft.

Balatonalmádiban 
a Mátyás király u. 

és a Dózsa György u. 
által határolt területre

Jelentkezni lehet:
Veszprém,

Kossuth L. u. 10., II. em. 
204. szoba, 

vagy a 88/407-375-ös 
telefonon

Értesítés eboltásra
Értesítem, hogy az ebek veszettség 

elleni kötelező oltását Balatonalmádi 

város közigazgatási területén az 

alant felsorolt helyeken és időpon

tokban végzi az állatorvos.

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a 

tulajdonosa vagy az általa megbízott 

személy köteles beoltatni.

BALA T O N A L M Á D I:

a polgármesteri hivatal udvara 

1994. szeptember 12-én (hétfőn)

7.30— 13.00 óráig

V Ö R Ö SB E R É N Y : a posta előtt 

1994. szeptember 13-án (kedden)

12.30— 18.00 óráig

K Á PT A L A N FÜ R E D :
a vasútállomás mellett

1994. szeptember 14-én (szerdán)

13.00— 16.00 óráig

PÓ T O L T Á S

BAL A T O N A L M Á D I:

a polgármesteri hivatal udvara

1994. szeptember 20-án (kedden) 

12.30— 17.00 óráig 

VÖ R Ö SB E R É N Y : a posta előtt 

1994. szeptember 21-én (szerdán) 

13.00— 17.00 óráig 

Az ebek oltása díjköteles, mely tar

talmazza az oltóanyag árát, oltási dí

jat + áfát (200 Ft/db)

Az egyes oltási helyeken az ebek kü

lönböző élősködői elleni kezelést is 

külön kérésre, plusz térítés ellenében 

elvégzi az állatorvos.

Azon ebtulajdonos, aki 1994. év so

rán előzetesen veszettség ellen olta

tott, a polgármesteri hivatalban a 13. 

sz. szobában vagy az oltások hely

színén az oltási könyve(ke)t szíves

kedjen bemutatni.

BALATONALMÁDI
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI

HIVATALA

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Balatonalmádiban

Ígéretünkhöz híven a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájáról 
is hírt adunk a kedves olvasónak.

Májusban gyűjtési akciót kezdtünk, mely azóta is folytatódik. Vá
rakozáson felül sikeresnek ígérkezik. A háztartási eszközöktől a tele
vízióig, ruháktól a cipőkig több felajánlás gazdagította a zsenge szer
vezetet, amit ezúton is szívből köszönünk mind a rászorulók, mind a 
magunk nevében.

A fenti példa is azt mutatja, hogy az emberekben él a segítőkész
ség. Összefogással a segítő szándék sokkal gyümölcsözőbb, ezért 
szeretnénk, hogy szervezetünk Balatonalmádiban megerősödjön. 
Akik úgy érzik, hogy nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg és mun
kájukkal szeretnének csatlakozni hozzánk, szeretettel várjuk.

A fenti munkánk során nemcsak a gyűjtés, hanem az adományok 
kiosztása is zajlik, minden héten szerdán délután 4— 5 óráig a Györ
gyi D. u. 11. szám alatt.

A szeretet szolgálatában

Hírek
A Zala Megyei Levéltár 1994. 

július 25. és augusztus 15. között 
honismereti, életmód- és olvasó
tábort rendez középiskolás fiata
loknak. A rendezvénynek helyet 
ad Szászhalombatta város gyer
meküdülője, Balatonalmádi, Kiss 
Ernő u. 4. szám alatt. A levéltár 
szervezésében 40 fiatal vesz 
részt a táborozáson.

S. F.

A Megye-hegy tetején teljesen 
elkészült a vendégeket fogadó, 
látványos kis építmény. Még a 
múlt évben felállított, a régi al
mádi faverandák motívumait idé
ző, oszlopokon nyugvó tető alatti 
tér már nem üres. Az ott elhelye
zett almádi vörös homokkő a ré
gi híres bányák és a kőfaragók 
emlékét örökítik meg. A kőre 
erősített bronz városcímer pedig 
a város ötéves születésnapjára 
emlékeztet. Köszönet mindazok
nak, akik létrehozásában tevé
kenykedtek.

S. F.
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