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Újabb almádi utcanevek...
Elnézést kérünk  a tisztelt Olvasótól, hogy egy befejezettnek 

m ondott tém ára visszatérünk. Ennek három  oka is van. Elő
ször, ki kell egészíteni a Baross G ábor út „k arrie r jé re” vo
natkozó adatokat. Ugyanis egy almádi lakos szóvá tette, hogy 
k im aradt a M agyar Ifjúság útja elnevezés, amelyik az 1956-os 
forradalom  után volt a hivatalos név.

Másodszor, a tördelés folytán a régi és a változott utcanevek 
párhuzamba állítása ellehetetlenült, így azt megismételjük, ne
hogy hibásan menjen át a köztudatba. 1936. április 15-i testületi 
ülés során elfogadott utca elnevezések:

1936 évi név: M ai elnevezés:

Temetőhegyi ú t ....................Vöröshegyi út
Nefelejcs ú t .......................... Töltés út
Vitéz u t c a ..............................Déryné út
Szent Vince út...................... Verseny utca
Brenner Lőrinc ú t ............. Ifjúsági lépcső
Csont utca .......................... Kinizsi utca
Dr. Horváth Gyula út . . . Szőlő utca
Lehel út. .............................. Teleki Blanka út
Kakukk ú t ..............................ma csak erdei földút

Az 1936-ban készült Tóvári-féle térképen jelölt utcanevek:

Rákosi Jenő ú t ....................Gárdonyi Géza út
Zsák u t c a ..............................Babits Mihály út
Dr. Szalay Gábor út . . .  . Apáczai Csere János út 
Cs. László Mihály út . . . Györgyi Dénes út 
Rothermere út ....................Martinovics út

1945. augusztus 8-ai testületi döntés szerint:

Régi név: .......................... Új név
Baross Gábor ú t ................ Bajcsy-Zsilinszky út

Horthy Miklós ú t ................ Dózsa György út
gróf Tisza István út . . .  . Esze Tamás út 
gróf Bethlen István út . . . József Attila út
Deák Ferenc ú t ....................Martinovics Ignác út

gróf Andrássy Gyula út . . Szabadság út
Rákosi Jenő ú t ....................Ságvári Endre út
gróf Apponyi Albert út . . Budai Nagy Antal út 
Óvári Ferenc út .................Táncsics Mihály út

Természetesen, ha megnézzük a mai utcaneveket, elég sok kü
lönbséget találunk ezekhez képest.

A Veszprém Megyei Levéltár rendezés alatt álló, Balatonal
mádi községre vonatkozó anyagában található egy utcatáblák ki
helyezéséről szóló irat. Ebben a datálás nélküli kimutatásban „Az 
útvonal elnevezése és leírása” megnevezésű rovatban, minden ut
ca földrajzi helye tömören leírásra került. A következő „Az ut
catáblák elhelyezésének megjelölése” rovatban pedig megadják 
a kihelyezendő táblák helyét. A lista felöleli Almádi teljes te
rületét, 1-től 127-ig sorszámozott tételben és 317 darab utcanév 
tábla helyét adja meg, nagy pontossággal.

Mint említettem, az irat dátum nélküli, de a szöveg alapján 
(államosított házakat nevez meg a régi tulajdonos nevén), vi
szonylag jól datálható, így nagy valószínűséggel 1952-1953 évre 
tehető a keletkezése. Van a felsorolásban olyan utcanév és terület 
elnevezés, amelyik már nem létezik semmilyen néven sem. Ilyen

a G árdonyi G éza sétány, am ely ik  a leírás szerint a következő: 

„A  B udatava M Á V  állom ástól és a m űúttól keletre húzódó be

fásított terület a vasútvonal északi o lda lán .” Ez esetben a táblát 

„a budatavai állom ásépület északi fa lán” kellett elhelyezni.

A  m ásik ilyen terület a R ákosi M átyás liget, am elyik „a M a

hart-épülettől (volt Jacht C lub) a R em ete-patak  m edréig  terjedő 

park” m eghatározással szerepel. Két táblát kellett ilyen szöveggel 

kihelyezni, m égpedig: „A M ahart-épüle t nyugati felén a kerítésen 

és a volt Ibusz-pavilon  helyén egy oszlopon, vagy közeli élőfa 

tö rzsén .” A z idősebb férfiak m ég em lékezhetnek  rá, hogy ez az 

em lített pavilon a R ákóczi szoborral átellenben, a R em ete-patak  

partján állott és zöld színűre volt festve.

Sajnos nem lehetséges valam ennyi utca leírását —  m ég az irat 

töm örségével azonosan sem  —  közzétenni az Új A lm ádi Ú jság 

ban. É rdekességként két utat ism erjünk m eg a leírás alapján. Ezek 

a következők:

„121. Szent László sétány: a R ákóczi-szobor m elletti vasúti 

sorom pótól húzódik  a B udapest-Tapolcai vasúti töltés déli oldalán 

a fu tballpályáig, m ajd kétszer derékszögben  törve a B alaton part

ján  halad a S trandfürdő dél-nyugati kerítéséig .”

„122. Szent István sétány: a S trandfürdő észak-keleti sarkától 

húzódik  a Szabadság  m écsesig .”

M egem lítendő , hogy m indkét utca gyakorla tilag  létezik m a is, 

részben más néven, részben névtelenül.

R em élhető leg  az utcákkal foglalkozó írásokkal sikerült rám u

tatni arra, hogy m ilyen gyorsan  alakultak  és m ódosultak  az al

m ádi u tcanevek 1908 óta, am ikor első ízben je len tek  m eg az u t

canevek  az akkori iratokon.

Schildmayer Ferenc



Káptalanfüredi anzix
Még a térképről is hiányzunk...

... állapítottuk meg szomo
rúan, amikor az Új Almádi 
Újság júniusi számában meg
jelent térképet silabizáltuk.

Pedig biztosan szerepel 
Káptalanfüred azon az 1928-as 
kartogrammon, hiszen —  no
men est omen —  már akkor 
káptalani, azaz kanonoki birtok 
és híres pincegazdaság volt, 
amikor a térképet még földab
rosznak hívták. Jellemző is ez 
a lemaradás —  mondogatják 
az ős-káptalaniak — , mert más 
jele sincs Almádihoz tartozá
sunknak, mint hogy oda fizet
jük az adókat, díjakat. Tudom 
persze, hogy e pénzekből ke
vés marad a városnál, de mégis 
jó lenne rajta lenni a térképen, 
képletesen és ténylegesen is. 
Szűkebb környékem, a Halacs- 
dűlő különösen kiesik a városi 
közfigyelemből, pedig ősi tele
pülésrész, és most is vannak 
állandó lakói. Ugyan sose volt 
ez a tájék hivalkodó üdülőte
lep, de már a múlt század vé
gétől építgették itt szerény há
zaikat szolid polgáremberek, 
természetet kedvelő, kispénzű 
családok. A nyaralókat sokan 
téliesítették, több kedves 
szomszédom és családom tag
jai is itt töltik szinte az egész 
évet. A fél-nomád életformá
hoz jobb híján hozzászoktunk, 
de azért fájlaljuk, hogy minden 
infrastruktúra-fejlesztésből, 
csatornázásból, gázból, tele
fonból, tereprendezésből kima
rad a környékünk. Pedig a kis 
javulásnak is nagyon tudunk 
örülni: idén például annak, 
hogy felújították végre a vas
úttól a 71-es útig vezető lép
csősort. Nem tudom kié a be
ruházás érdeme —  szeretnénk 
hinni, hogy Almádi városa tett 
valamit értünk.

Bármennyire kiesünk a látó
körből, a káptalaniak figyelik 
Balatonalmádi közéletét, szíve
sen olvassák a helyi újságot is
—  azaz csak olvasnák, mert 
bennünket még a terjesztés 
sem ér el. Pedig lenne megol
dás, akár a RÁBAHÍR hálóza

tán keresztül, akár egy-egy 
nyugdíjas „hegylakó” megbí
zásával. Ezúton is kérjük a 
szerkesztőbizottságot, gondol
kodjék javaslatunkon.

Kirándulni, 
strandolni jó

Vigasztaljuk magunkat, ami
kor nincs víz, vagy akadozik 
az áramszolgáltatás. Káptalan
ról szép erdei séta kínálkozik 
Alsóörsre és Almádiba, bár az 
utóbbi években sorvad a bükk- 
és tölgyerdő, semmi jele a gon
dozásnak, már a turistajelzések 
is alig látszanak. A környezet
—  talán az egész Balaton-kör
nyékre jellemző —  leépülése 
tapasztalható abban is, hogy 
egyre több a lezárt hegyi ház, 
nyaraló. A tulajdonosok a las
san, de biztosan lecsúszó kö
zéposztály tagjai, akik már 
nem engedhetik meg maguk
nak a rendszeres víkendezést. 
Aki mégis el tud jönni nyaral
ni, annak viszont örömöt okoz 
a káptalanfüredi strand. Né
hány éve bérli a Simon testvér
pár, közmegelégedésre gon
dozzák, fejlesztik a partsza
kaszt. Ritka a Balaton mentén 
az ilyen szépen rendben tartott 
strand, ahol még az árak is 
mérsékeltek, sok a rendezvény. 
A bérlőket csak az szomorítja 
el, hogy mindig egy évre köt
hetnek szerződést, így elég 
kockázatos hosszútávú beruhá
zásokba fogni, pedig szép ter
veik lennének. A képtalanfüre
di strand mindenesetre kelle
mes hely, szívesen menekü
lünk oda ezen a nyáron is, kü
lönösen amikor egy-egy lelket
len „vállalkozó” fusimunkája 
szó szerint elvágja a vízellá
tást.

Hol a jó víz 
mostanában?

Bizony csak Alsóörsön, pe
dig sokáig hittük azt, hogy 
Káptalanon artézi kút van. A

mostani sorozatos csőtörések
kor véletlenül megtudtuk a 
DRV egyik szakemberétől, 
hogy mindez illúzió. Almádi
ban is, Káptalanfüreden is alig 
derített Balaton-vizet ihatunk 
csak —  világosított fel a vizes 
ember. —  Ki Almádi vizét 
issza, saját vizét issza vissza?
—  kérdeztük sóhajtva, mert 
már régen gyanús volt a barnás 
színű, vagy éppen klórfehér fo
lyadék. Megtudtuk, hogy, h a  jó 
vizet akarunk, akkor Alsóörsre 
kell átmenni: pontosan a Káp
talanfüred végét jelző táblánál 
kezdődnek olyan közkutak, 
amelyeknek vize igazi, tiszta 
forrásból való. Menjünk tehát 
vízért Alsóörsre? Vagy hihe
tünk a Balaton-szakértőknek, 
akik szerint idén tisztább a tó 
vize?

Nehezen indul 
a szezon

Káptalanról Almádiba lesé
tálva azt látom, mintha keve
sebb lenne a „Zimmer frei” 
tábla. Üdülővendégek is alig 
lézengenek, pedig nem is oly 
régen, július elején már bené
pesült a környék. Hol vannak 
már a német-német találkozók, 
a zsúfolt szórakozóhelyek? 
Biztosan árt a forgalomnak a 
német nyelvterületen —  jó 
részt önös érdekből folytatott

—  anti-Plattensee propaganda, 
de a turistákat az indokolatla
nul magas árak is elriasztják. 
Régi téma, de idén is szembe
szökő, hogy a két hónap alatt 
„kaszálni” akaró árusok töme
ge nem használ Almádi jó hí
rének. Csak egy apró példa ar
ra, hogy némelyek hogyan ér
telmezik a piacgazdaságot: a 
Posta-shopban (csak nem tűn
nek el ezek a „shop” és „cen
ter” fennhéjazások...) kapható 
500 forintos blúzt a Baross Gá
bor utca egyik butikjában 800- 
ért adják, kicsit odébb ugyan
azért már 1000 forintot kérnek. 
Sok ilyet látok a városban, de 
nem szívesen nyugszom bele, 
hogy mindössze ennyit jelent 
egy fürdőváros szabad keres
kedelme...

Inkább gondolok arra, hogy 
hátha megérem Almádi belső, 
történelmi magjának helyreál
lítását, amelyről szép terveket 
olvastam az Új Almádi Újság
ban. Bár az anyagi kondíciók 
javulni biztosan nem fognak, 
de szeretnék hinni abban, hogy 
a város önkormányzata az egy
re ijesztőbb kormányzati „pak
kok” megrázkódtatásait átvé
szeli és épít, fejleszt, gyarapít. 
Ezért szurkolunk mi, káptalan
füredi lokálpatrioták is, és köz
ben reménykedünk, hogy ró
lunk sem feledkeznek el.

Hámory Gabriella

Köszönet a 
gyermekektől!

A gyermeknap alkalmából ajándékot és segítséget kaptunk 
az óvodák részére: 

az Almádi Ifjúsági Sportjáért Alapítványtól 10.000 Ft-ot, 

Schei Tamás szülőtől egy nagy doboz csokoládét, 

a Közösségi Háztól termet óvodák és szülők részére meg
rendezésre került játékvásárhoz. A bevétel 10%-áért játékot 
választhattunk.

Köszömjük:

Almádi óvodásai



Néhány sor 
az 57. hónapról 
a Városházán

1995. június

A június 29-i ülésen döntött 
a Testület: mindenképpen foly
tatjuk a gázvezeték-építést. A 
folytatás kulcsa a Veszprémi 
úti és az Óvári úti gerincveze
ték. Rendkívül költséges mind
kettő, külső anyagi forrás nél
kül lehetetlen a megépítése. A 
külső forrást a japán hitelből 
terveztük biztosítani. Mára 
azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy a hitel felvétele pénzügy
minisztériumi megkötések mi
att ez évben már nem lesz le
hetséges. Ezért intenzív tárgya
lásokat folytatunk a Központi 
Környezetvédelmi Alappal a 
hiányzó pénzösszegek meg
szerzése érdekében. Ha nem si
kerül, akkor végső esetben 
OTP fejlesztési hitelt vesz fel 
az önkormányzat.

A közeli napokban levelet, 
valamint egy szerződés-terve
zetet küldünk mintegy ezer 
polgártársunknak, akik a 
Veszprémi úton, az Óvári ut
cában és az ezekhez kapcsoló
dó, vagy közeli utcákban lak
nak. E területeken az előkészí
tő munkák (tervezés, engedé
lyeztetés) részint készen, ré
szint folyamatban vannak. A 
megépítendő vezetékek hossza 
14,5 km, a költség körülbelül 
90 millió forint.

Arra számítunk, hogy az ed
digi tapasztalatoknak megfele
lően minimum 60% lesz a pol
gáraink jelentkezésének ará
nya. Lakóegységenként 83.000 
forint befizetését kérjük (a ta
valyi 76.000 forint + az 1994. 
évi infláció 50%-a, azaz 7.000 
forint) ezért vállaljuk 1996. au
gusztus 31-éig a gázvezeték 
műszaki átadását. Az idei évre 
felelősséggel nem ígérhetjük a 
gázfűtést, noha reméljük, hogy 
az egyes szakaszok menet köz
beni átadásával a folyamat 
gyorsítható, és sokunknak lesz 
gáza már ezen a télen. Akiknek 
viszont nem lesz, azoknak nem 
kell jövőre az idei inflációval 
megemelt díjat megfizetni, a 
mostani befizetés ellenében 
1995-ös áron lesz gázuk 1996. 
őszére.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. június 30.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzat hatályos 

szervezeti és működési sza
bályzata értelmében a képvise
lő-testület június 29-ei ülése 
délután 4 órakor kezdődött.

Dr. Kerényi László polgár- 
mester az ülés megnyitását kö
vetően jelentést lett a lejárt ha
táridejű önkormányzati határo
zatok végrehajtásáról, illetve 
szóban tájékoztatta a résztve
vőket az utolsó testületi ülés 
óta történt fontosabb esemé
nyekről. Sikeresnek említette 
az Orvos-napi rendezvényt, 
amely lassan már hagyo
mánnyá válik városunkban. 
Fontosnak és eredményesnek 
tartotta, hogy az idegenforgal
mi szezon kezdete előtt sike
rült értekezni a szobakiadókkal 
az almádi kertmoziban, vala
mint az üdülőtulajdonosokkal 
a Káptalanfüredi Fürdőegylet 
szervezésében. Az összes érin
tett résztvételével újabb hely
színi bejárás történt a vörösbe
rényi temetőben, melynek 
eredményeként remélhetőleg 
az ügy végérvényesen nyugvó
pontra került. Sikeresnek em
lítette a kecskeméti festőművé
szeknek a városháza padlásga
lériájában rendezett tárlatát és 
a szezonnyitó Hattyú-bált az 
Aurórában.

Munkaterv szerint fő napi
rendi pontként tárgyalta a kép
viselő-testület a városfejleszté
si koncepciót, a polgármester 
előterjesztésében. Az anyag 
szervesen illeszkedik a város 
általános rendezési tervének 
teljeskörű felülvizsgálatához, 
ugyanis első ütemben az ÁRT 
tervezési programját meghatá
rozó településfejlesztési kon
cepciót kell elkészíteni. Mind
ezekről az Új Almádi Újság 
ezév májusi számában már 
érintőlegesen tájékoztatta a 
kedves olvasót. Visszautal to
vábbá az előterjesztés az előző 
ciklusban működő képviselő- 
testületnek a város jövőjéről 
alkotott elképzeléseire (megje
lent az Új Almádi Újság 1993. 
évi IV. sz.), továbbá részét ké
pezi Schildmayer Ferenc alpol
gármester ezen témában ké
szült néhány velős goldolata is. 
Szépséghibája az anyagnak —

ami nem az előterjesztő hibája
—  hogy a kormány a mai na
pig sem tudta véghezvinni a 
Balatoni Regionális Rendezési 
Terv felülvizsgálatát, ami a vá
rosfejlesztést több szempont
ból is meghatározó kapcsolódó 
jogi szabályozással járna 
együtt. A közelmúltban a VÁ
TI szervezőivel tartott konzul
táció alapján csak csak annyi 
valószínűsíthető, hogy az ér
vényben lévő építési és teleka
lakítási tilalmakat területhasz
nálati korlátozások váltják fel 
(belterület-növekedési tilalom, 
vítminőségvédelmi zóna, vé
dett tómeder, zöldfelület céljá
ra kötelezően fenntartandó te
rület stb.) A fenti szabályozás 
elsődlegesen a partközeli sávot 
és a külterületet (Újhegy, Lo
zsánta) érinti majd. E telepü
lésfejlesztési szempontból igen 
jelentős területekre vonatkozó 
magasabb szintű és kötelező 
érvényű szabályozás hiányá
ban nem célszerű a helyi fej
lesztési elgondolások véglege
sítése. Mindez nem jelenti azt, 
hogy az önkormányzat a köz
ponti szabályozás megtörténté
ig ölbe tett kézzel ülne és vár
na, a koncepció előkészítése
—  bevonva ebbe a város la
kosságát, civil szervezeteit is 
— , tovább folyik.

Abban szinte mindenki 
egyetért, hogy a szerencsére 
időben elkezdett közművesíté
sek —  víz, szennyvízcsatorna, 
gáz —  folytatása érdekében 
mindent el kell követni, de 
nem kisebb jelentőségű kérdés 
az almádi városközpont kiala
kítása, Budataván a Fórum 
környékén a 71-es úton alul
vagy felüljáró építése, Vörös
berényben az iskola építése, a 
strandok rekonstrukciója, a vi
torlás- és horgászkikötő meg
valósítása, hogy csak néhányat 
emeljek ki a sok közül. Ugyan
akkor eldöntendő a város üdü
lőjellegét megerősítő, de abból 
eltérő következtetést levonó ál
láspontok értékelése. A képvi
selő-testület az előterjesztést 
tájékoztató jelleggel azzal fo
gadta el, hogy az új javaslato
kat folyamatosan be kell dol
gozni és a Balatonra vonatkozó

területrendezési, építési szabá
lyok hatályba lépését követő
en, azok előírásait figyelembe 
véve kell majd a városfejlesz
tési koncepciót jóváhagyásra 
újból előterjeszteni.

Ezt követően, dr. Hegedűs 
Tamás jegyző előterjesztésé
ben, tájékoztatót kapott a tes
tület az önkormányzat tulajdo
nában lévő lakások értékesíté
séről. Az értékesítésre kijelölt 
265 lakás bérlői közül ezideig 
232-en nyújtották be vételi 
szándéknyilatkozatukat, a lét
rejött adás-vételek száma 183. 
Ismert, hogy a parlament meg
hosszabbította a vételi jog gya
korlására rendelkezésre álló 
időt ezév november 30-áig. 
Ennek eredményeként a bérla
kás-állomány további csökke
nésével lehet számolni. A kép
viselő-testület a tájékoztatót — 
figyelemmel a Gazdasági Bi
zottság, valamint az Egészség- 
ügyi, Népjóléti és Környezet- 
védelmi Bizottság előzetes vé
leményére —  elfogadta, azzal, 
hogy a témára az értékesítések 
befejeződését követően újra 
visszatér.

A továbbiakban a képviselő- 
testület hatályon kívül helyezte 
a lakáscélú helyi önkormány
zati támogatásról szóló rende
letét, azon sajnálatos oknál 
fogva, hogy a támogatásra nem 
állnak jelenleg rendelkezésre 
pénzeszközök. Pozitív irányba 
módosította a szociális ellátá
sokról szóló rendeletét, neve
zetesen csökkentette az Idősek 
Klubja által szolgáltatott étkez
tetés térítési díjait.

Brenner Kálmánné, a Pénz
ügyi Bizottság elnöke előter
jesztésében tárgyalta és elfo
gadta a testület a költségvetés 
évközi módosítását. Az aktua
litások tárgykörben megemlí
tendő, hogy elfogadta a testület 
a II. félévi munkatervét, dön
tött a „Bélai Béla” közérdekű 
kötelezettségvállalási összeg 
odaítéléséről három tanuló ré
szére.

Pályázatot írt ki a Vörösbe
rényi Általános Iskola —  Po
lyák István áthelyezése miatt
—  megüresedett igazgatói állá
sának betöltésére, egyúttal az



átmeneti időszakra az iskola 
vezetésével Virágh Gyöngyi 
igazgatóhelyettest bízta meg.

Elbírálta az aljegyzői tiszt
ségre benyújtott pályázatot, 
amelynek eredményeként dr. 
Szűcs Sándort, a polgármesteri 
hivatal köztisztviselőjét, hatá
rozatlan időre aljegyzővé kine
vezte.

Hosszas előkészítő munka 
befejezéseként —  „Együtt- 
Egymásért” Szociális Közala
pítványt hozott létre a testület 
és egyben az alapítvány kura
tóriumának elnöki tisztségére 
Trosits András képviselőt, tag
jainak pedig, első lépésben a 
Vöröskereszt almádi szerveze
tének képviseletében: Nagy 
Zoltánnét, a vörösberényi szer
vezet részéről pedig Bors Ár
pádnét kérte fel.

Végezetül felkérte az ENI
KŐ Bizottságot és utasította a 
polgármesteri hivatalt, hogy a 
szolciális bolt városunkban 
történő megvalósításának felté
teleit közösen dolgozzák ki, és 
döntés végett terjesszék a tes
tület elé.

Az önkormányzat jegyző
könyvei a polgármesteri hiva
talban és a Városi Könyvtár
ban megtekinthetők.

Sz.S.

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató az üdültetéssel kapcsolatos tudnivalókról. Majbó Gábor alpolgármester, 
Molnár Ferenc rendőr őrnagy és a tanácsi előadók a kertmoziban várták az érdeklődőket.

Fotó: Durst

Hirdessen az Új Almádi Újságban!
Új Almádi Újság szerkesztősége,

8220 Balatonalmádi, a Széchenyi sétány 1. Tel.: 88/338-444. Fax: 88/338-181
Rábahir kirendeltség,

8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel./fax: 88/322-411/19

Rendőrségi hírek
1995. június 20-áig a város 

területén személy elleni erő
szakos bűncselekmény, vala
mint közrend elleni és a köz
nyugalmat károsan befolyáso
ló bűncselekmény nem történt.

Bűncselekmények:

A város területén tíz nyara
lóbetörést követtek el, az isme
retlen elkövetők élelmiszere
ket, hősugárzót, bélyegalbu
mot, parabola antennát, rádió- 
telefont, gázpalackokat, búvár- 
szivattyút és gáztűzhelyt tulaj
donítottak el. A Geoprospect 
Kft. telepéről nagy mennyisé
gű üzemanyagot loptak el ke
rítésbontás módszerével. A 
Vegyész Üdülőből besurranás 
módszerével ismeretlen sze
g é ly  magával vitt négy darab

telefonkészüléket. A város 
egész területén nyolc gépkocsit 
törtek fel és három személy- 

gépkocsit rongáltak meg. Az 

eltulajdonított tárgyak között 
majdnem minden esetben sze

repelnek a személyes okmá
nyok. Úgy látszik, hiába kérjük 

a gépkocsivezetőket, hogy a 
gépkocsiból történő kiszállást 

követően ne hagyják bent eze

ket a tárgyakat.
Keressük az UTG-838-as 

forgalmi rendszámú MZ típusú 

motorkerékpárt, a BNZ-4127- 

es forgalmi rendszámú Volks
wagen Vento, az MTK-HR 
441-es forgalmi rendszámú 

Mercedes, a HE-F 842-es for

galmi rendszámú Volkswagen 
Passat típusú személygépko
csikat.

Kérem mindazokat, akik 
külföldieket nyaraltatnak, hogy 
a gépkocsijaikat lehetőleg ka
pun belül, a telken parkoltas
sák. Amennyiben csak az ut
cán lehet tárolni a gépkocsit, 
lehetőleg többször ellenőriz
zék.

Baleset:

A városban, illetve annak 
körzetében hat közlekedési 
baleset történt, melyek közül 
sajnálatos módon az egyik egy 
gyalogos, egy másik pedig egy 
motoros halálával végződött. A 
baleset kiváltó oka a követési 
távolság be nem tartása, az el
sőbbség meg nem adása, illet
ve a figyelmetlen vezetés volt.

Trafipax:

A 71-es számú főútvonalon 
július hónapban sebességmérés 
7-én, 17-én, 20-án és 31-én 
lesz.

__________ Egyéb:__________

Az idegenforgalom beindu
lásával mindenki fokozottab
ban ügyeljen értékeire, gépko
csijában ne hagyjon olyan tár
gyat, ami felkeltheti az elköve
tők érdeklődését, valamint a 
besurranásos lopások megelő
zése érdekében az ajtókat és 
kapukat zárják be.

A Hajókikötőnél elszapo
rodtak a tiltott helyen fürdő
zők, így kérünk mindenkit, 
hogy figyelmeztesse ezeket a 
személyeket és tartózkodjon az 
efféle magatartástól.

Újvári Attila



Gyermekrajzkiállítás
Káprázat a padláson

Bár mindenütt így hajlíta
nák a szépre legzsengébb 
nemzedékünket, mint Almá
diban, Vörösberényben! A  
még alig nyiladozó óvodáso
kat, kisiskolásokat, egész a 
nyolcadik osztályig, s majd 
tovább... A hazaszeretetre 
nevelésnek, a látás, a szépér
zék kiteljesítésének egyik leg
fontosabb színtere az iskola.

Ezt ékesen bizonyítja az a 
kiállítás is, amit a városháza 
padlásgalériájában rendeztek 
az almádi és berényi gyerekek 
rajzaiból, akvarelljeiből, olaj-  
és kollázsképeiből, nyomatai
ból, makettjeiből, gipszmintái
ból —  egyszóval műveiből —  
hivatalok, kft-k, közéleti embe
rek, vállalkozók támogatásá
val.

Néhányszor már meglepett 
bennünket a padlás, hisz kez
dettől berobbant képzőművé
szeti életünk köztudatába. 
Most a legkisebbeké volt a tér. 
Tévedés lenne a gyermekrajzo
kat a kezdemények valamiféle 
alsóbb osztályába sorolni, hisz 
Lászlóné Paréj Éva, a Györgyi 
Dénes, és Borsné Simon Györ
gyi, a vörösberényi iskola mú
zeumpedagógiában is jeles 
rajztanárainak növendékei ez
úttal elkápráztattak bennünket. 
A gyermekművészet vett ben
nünket könnyű szárnyaira, 
emelt vidáman föld és ég közé, 
röptette fantáziánkat... Gazdag 
lelkű tanítómestereik jóvoltá
ból néztek vissza elmúlt évez

redekbe, képezték le az ezerar
cú jelent, s fürkészték romlat
lan képzelőerővel a jövőt.

„Kell egy hely, hol álmo
dunk, ahol emlékünk majd élni 
fog” —  vallják az ifjú alkotók, 
miközben megmutatják az 
ősember természetről alkotott 
látásmódját, az egyiptomi és 
római birodalom évezredes 
kultúrájának roppant értékeit, 
máig ható üzenetét. A történe
lem messzi titkaiba vesző idő
ket napjainkon át talányos jö 
vőnkbe mutató ívvel kötik 
össze apró, gondosan meg
munkált, belefeledkezéssel al
kotott munkáikkal. Valahány 
darab egy-egy remeklése a ki
tárulkozó gyermeki léleknek. 
Fájdalom, mindegyik kis mű
vésznek helyszűke miatt nem 
írhatjuk le a nevét. Pedig meg
érdemelnék, hisz legtöbbjük a 
lényegeset ragadta meg szere
tett szűkebb hazájából. Az

egészből és a gyönyörű részle
tekből.

Szirbek Attila, Rehák Géza, 
Bogdán Patrik, Kovács Lili, 
Grósz Noémi, Réti Zsófia, 
Hoffer Viktória és Takács Ka
talin azt emelte ki, ami nekünk, 
felnőttekenek is oly kedves Al
mádiból, Vörösberényből. Ka
locsa Attila, Mikóczi Renáta, 
Németh Kornél a mindennapi 
látnivalókba képzel látomást. 
Király Roland összképet ad fa
lujáról, Szabó Zoltán, Tóth 
Evelin is remekelt. Gerendi 
István és László Zsolt kézü
gyességből jeleskedett. Verner 
Kinga, Vörös Ágnes, Török 
Gábor, Csontos Gergely, Pata
ki Noémi, Bors Kata és Gróf 
Orsolya nevéről még hallha
tunk majd.

E nagyszerű csapatmunka 
mögött a két rajztanárnő elhi
vatott szakmai munkája, hiva
tásszeretete áll. Az az emberi 
többlet, amelynek révén a rá
csodálkozás, a felfedezés örö
mét és az alkotás élményét 
szerzik meg a gyerekeknek. 
Ezek a kis fogékony tanítvá
nyok tekintetükbe ölelik, lel
kükbe zárják, s a rajzórákon, 
nem egyszer eredendő tehetsé
get is felvillantó munkáikban 
visszaadják Almádi és Vörös
berény megannyi szépségét. 
Távlatokban, arányokban, for
mákban, színekben tudnak 
szemlélődni, gondolkodni! A 
részletekben is látják az egé
szet!

Évezredek kultúrája sűrűsö
dik e tenyérnyi tájékon. A ro
mán, a gót, a reneszánsz és a 
barokk örökérvényű értékei. 
Csodálatos hangulata kél a part 
és a víz időtlen ölelkezésének. 
Itt páratlan a tavasz virágözö
ne, a park nyári aranya, a tó 
csendes őszi kékje, a kristályos 
téli jégvilág. Ahol az egykori 
községháza előtt a századelőn 
még lovak poroszkáltak, kere
kes kútból húzták a vizet, pász
torsíp szólt az Óvári kilátóból, 
légsátrak kínáltak gyógyulást, 
hidroplán szállt a fövénystrand 
fölött, elegáns hölgyek korzóz
tak a sétányon s mindig ese
ményt hoztak a kikötőbe érke
ző gőzhajók... Itt manapság 
vibráló élet zajlik. Hazai és 
külhoni milliók fürdőhelye a 
part, ahol nem csak örömet, 
gondot is számlál az idevaló 
ember.

A kiállítást Zombori Béla, az 
Iparművészeti Főiskola taná
ra nyitotta meg

Mindezt megfogalmazták a 
padlásgalériában kiállított 
gyermekalkotások. Természe
tesen a jövőt is. Parkokkal, tor
nyokkal, fogadókkal, kapuk
kal, derűs színkompozíciókkal. 
Ahogy a gyermeklélek sugá
rozza a reményt. Mert ők 
mondják: „kell egy hely, ahol 
nem fáznak a csillagok!”

Albrecht Sándor 
Fotó: Durst



Sakk

Elvileg javában tartana az 
uborkaszezon az NB-I-be fel
került KHSE sakkcsapatának 
házatáján, ha... Ha a játékosok 
nyári szabadságuk alatt nem 
vennének részt Ausztriában 
nemzetközi tornán (márpedig, 
ha egyszer meghívták őket —  
el is mentek, az eredményt lásd 
később), ha a vezetők és a csa
pathoz közel álló körök nem az 
együttes megerősítésén, illetve 
a szükséges anyagiak előte
remtésén fáradoznának.

De menjünk szépen sorjá
ban.

Mint már korábban beszá
moltunk róla, dr. Kerényi 
László almádi és dr. Varjú La
jos fűzfői polgármester egy 
magánalapítványt hozott létre 
Almádi és környéke sakksport
jáért. Az alapítvány a cégbíró
ságon bejegyzés alatt áll, re
mélhetőleg augusztusi szá
munkban közölhetjük, milyen 
számlaszámra lehet az adóból 
leírható támogatásokat befizet
ni. Szükség lesz rá, mert ahogy 
említettük, elkerülhetetlen a 
csapat megerősítése, s mint 
tudjuk, ma már minden pénzbe 
kerül. Az már mindenképpen

jó jel, hogy kiszemelt erősíté
seink örömmel írták alá elő
szerződésüket Balatonalmádi 
sakkcsapatához, s ha vala
mennyiüket meg is szerezzük, 
igen szép bajnokság elé nézhe
tünk. De nézzük, kikről is van 
szó!

Galyas Miklós 16 éves, kor- 
osztályos világbajnoki harma
dik, a közelmúltban verte meg 
Lékó Pétert, a világ legfiata
labb nagymesterét. Izsák Gyu
la 21 éves, a Statisztika OB- 
I-es csapatának harmadik táb
lása. A kívánságlistán ő volt az 
első, emberi magatartása, s 
persze nem utolsósorban játék
tudása miatt. Gerardo Barbero 
nagymester, az argentin válo
gatott második táblása, eddig 
az MTK-ban közvetlenül Por
tisch Lajos mögött szerepelt. Ő 
minimum 6 mérkőzést vállalt a 
13-ból, rutinja sokat segíthet a 
riválisaink elleni meccseken.

A végére hagytam szándé
kosan a legnagyobb szenzáci
ót, mert sokáig az egyesület 
vezetése sem gondolta, hogy 
sikerülhet. Most viszont már 
szinte száz százalékra mondha
tó (a szerződés aláírása a lap 
megjelenésekor talán már rea
lizálódik), hogy a következő 
idényben városunk csapatának 
első táblása Adorján András 
nemzetközi nagymester. Hogy 
ki is ő? Olimpiai bajnok 1978- 
ban, világbajnokjelölt 1979-

80-ban, Magyarország három
szoros bajnoka (1984, 1992, 
1993), az év sakkozója 1991- 
ben, Garri Kaszparov négysze
res szekundánsa. Tizennyolc 
év után válik meg korábbi 
klubjától, elmondása szerint 
nem anyagiak miatt (ez biztos, 
a szerk.), hanem szimpatikus 
neki fiatal csapatunk. Játéktu
dása, tapasztalata, amit átad 
majd csapattársainak, remélhe
tőleg minél több győzelemnél 
is többet ér.

Ők tehát a Közösségi Ház 
SE új játékosai, most már csak 
az anyagi hátteret kell meg
nyugtatóan biztosítani. Ko
moly ígéretet kaptunk a Fórum 
Bevásárlóközponttól, Wossala 
György vállalkozótól, az OTP 
Bank Rt. helyi fiókjától, Szám
fira István helyi vállalkozótól, 
de továbbra is várunk minden 
segítséget azoktól, akik értéke
lik csapatunk eddigi teljesítmé
nyét és hozzá kívánnak járulni 
Almádi egyetlen első osztályú 
csapatának eredményes szerep
léséhez.

Az új erősítéseknél kellett 
volna beszámolni még egy ör
vendetes tényről. Hála a szülők 
kitartó támogatásának, az isko
lai sakkoktatásnak, Vörösbe
rényben is feltűnt egy leendő 
csillag, Koch Janka személyé
ben. A harmadikos kisdiák az 
országos bajnokságon 6. helye
zést szerzett, de ennél még töb

bet ígér, hogy a szakemberek 
óriási tehetségként emlegetik. 
Persze, sokat kell ezután is ta
nulnia (mint megtudtuk, ez ná
la nem probléma), pár év múl
va együttesünk erőssége lehet.

Végezetül még egy jó hír, 
hogy sakkról is essen szó a be
számolóban. A Közösségi Ház 
SE sakkcsapata (megerősítve 
dr. Varjú Lajos fűzfői polgár- 
mesterrel) az ausztriai Wolfs
bergben megnyerte a tavaly 
Almádiban újra indított négy 
város tornáját. Csapatunk ma
gabiztosan utasította maga mö
gé Pordenone (olasz), Zágráb, 
valamint a házigazdák gárdá
ját.

Eredmények:
Zágráb - Balatonalmádi 4:12
Wolfsberg - Pordenone 13:3
Balatonalmádi - Pordenone 

12:4
Wolfsberg - Zágráb 8,5:6,5
Zágráb - Pordenone 11:5
Balatonalmádi - Wolfsberg 

8,5:7,5
A torna végeredménye:
1. Balatonalmádi 32,5 pont
2. Wolfsberg 29,5 pont
3. Zágráb 22 pont
4. Pordenone 12 pont
Ezzel már másodszor nyer

tük meg a vándorkupát, remél
jük, jövőre az olasz kisváros
ból végérvényesen a Közöség
gi Ház vitrinjébe kerül.

G róf Tibor

Horgászsarok
Közel két hónapja már, 

hogy a horgásznagyböjt vé
get ért. Illő lenne ennyi idő 
után, valami komolyabb fo
gásról beszélni.

A halak, legalábbis Almádi 
környékén, sajnos nem sokat 
adnak az illemre és vonakod
nak kötélnek, pontosabban 
„horognak” állni. Pedig sokan 
és sokféleképpen próbálkoz
nak. Gyorsan terjed egy nálunk 
még alig ismert módszer, a 
bojli. A csodagolyók terítékre 
hoztak ugyan néhány 3-5 kg-os 
pontyot, de a pécsi tavon fo
gott 20 kg-on felüli „aranyha
súak” nem jelentkeznek.

Van helyettük más élőlény a 
nádasokban. Például árvaszú

nyog. Tavaly csak szeptember 
elején tűntek fel, igaz, akkor 
komolyan megkeserítették éle
tünket. Sötétedés után olyan 
tömegesen kerültek elő, hogy 
néha bizony lehetetlenné tették 
a hargászatot. Senki nem sze
reti, ha pillanatok alatt szeme, 
szája, orra megtelik apró rova
rokkal. Leleményesebb horgá
szaink a régi jó rablómódszert 
elővéve, harisnyát húztak a fe
jükre védekezésképpen. Hasz
nálni ugyan nem használt, vi
szont jókat derültünk rajtuk. 
Nos, az invázió az idén már jú 
niusban elkezdődött a Füzfői- 
öbölben. Mi lehet az oka? So
kan az elszaporodott algákkal 
hozzák kapcsolatba. Talán nem

is minden alap nélkül. A nagy 
nyilvánosság előtt megkérde
zett „illetékes” mindenesetre 
óvakodott valami érdemlegeset 
mondani. Helyette azt taná
csolta: örüljünk a szúnyogok
nak, mert így több tápláléka 
lesz a halaknak, jobban szapo
rodnak, jobb lesz a fogás. Az 
okokat nem firtatta. Lehet, 
hogy ő sem tudja? A szúnyo
gokon kívül új jelenség Almá
diban a Halászati Rt. ellenőre
inek megjelenése. Szintén zöld 
külsőben, és legalább annyi 
bosszúságot okozva a horgá
szoknak. Az ellenőrzést még 
üdvözölném is, hiszen a halak 
és a tisztességes horgászok ér
dekében történik. Hanem a

módszer és a hangnem, aho
gyan ezt végrehajtják (köszö
nés nélkül, csónakdöngetéssel, 
tekintet nélkül a  szerelékekre), 
már komoly kívánnivalót hagy 
maga után. Megismétlem pár 
évvel ezelőtti ötletemet —  ak
kor személyesen mondtam el 
az ellenőröknek —  ésszerű 
lenne, ha a Halászati Rt. illem
tan órákat tartana alkalmazottai 
részére.

Ez volt 1995 júniusa egy 
horgász szemével nézve. Re
mélem, a következő hónapban 
halakról is írhatok.



Kertünkben

Fontos zöldségfajták 
háztáji termesztése

Uborka

A növény rendszertanilag a tökfélék családjába 
tartozik. Gyökérzete fejlett, főgyökere 100 cm-re 
behatol a talajba. A felszín közelében 10-30 cm 
mélyen dúsan elágazó gyökereket nevel. Növényi 
ápolási munkák során a gyökerek felszíni közel
ségét vegyük figyelembe. Szára heverő, kúszójel
legű, a rajta lévő kacsokkal kapaszkodik. Virágja 
egylaki váltóivarú, vagy hímnős. Az uborkafajták 
zöme idegen magporzó, kisebb hányada megter
mékenyít és hoz termést. Például a kecskeméti haj
tató, Nardiszcher Präsident. Hőigénye magas. 
Magcsírázásához legalább 12 hőfok, fejlődéséhez 
25, plusz-mínusz 7 fok szükséges. Vízigényes. 
Igényli a magas páratartalmú levegőt, a 70%-os 
VK talajnedvességet.

Paprika termesztése

Gyökérrendszerére jellemző a fejlett orsógyö
kér. Mélyen az egyenlőtlen, fejletlen oldalgyöke
rek vannak. A levéllemez színe világos, vagy sö
tétebb árnyalatú sárgászöld. Virága kétivarú és ko
csánnyal illeszkedik a hajtáshoz. Termése bogyó
termés, melynek alakja fajtára jellemző. A sárga 
színű, sima felületű magvak a bogyóban lévő erek
ben helyezkednek el. A paprika önbeporzó, de elő
fordulhat idegen beporzás is. Talajára jellemző, 
hogy mélyrétegű humuszban gazdag, igényes.

Kovácsházi haj tatás

Gyula és környékéről begyűjtött szelekcióval 
kiválasztott fajták. Bogyója felálló, világoszöld 
színű. Hossza 12-14 cm, íze csípős, súlya 23-24 
gramm.

Budai csípős

Szárai szilárd 35-40 cm magasak. Levelei csün
gőek, világoszöld színűek. Termése 14—15 cm 
hosszú, csípős csüngőállása a bogyók végén. Korai 
érésű és téli hajtatásra is a fajta igényét kielégíti.

Hatvani hajtatás

Hatvan környéki magyar erős tájfajtából egyedi 
szelekcióval van előállítva. Levelei sötétzöld szí
nűek, bogyója csüngőállású, csapott vállú, kes
keny, 10-13 cm hosszú hengeres egyenes hegybe 
végződő. Átlagsúlya 16-18 gr., íze csípős. Bizton
ságosan termelőfajta, igen korai.

Javaslatom: húslevesbe, pörköltbe, tojásrántot
tába felhasználva, kitűnő, hallevesek készítésére 
igazi magyar termék.

Jó étvágyat és sikeres, bő termést!
„G yopár”

Füvek 
és gyomok

Ásni kezdett. Pedig, hogy 
megfogadta négy éve, hogy nem, 
hogy többet aztán nem, hogy 
elég volt, hogy ez lesz az utolsó.

Még emlékezett rá, mennyi 
munka, mennyi veríték, talicská
zás, kubikolás, fáradtság. Négy
zetcentiméterenként morzsolgat
ta át a földet, ki akarta irtani a 
gaznak még az írmagját is. Pla
nérozás, gereblyézés, a friss föld 
szétterítése, újrafüvesítés, dön
gölés; berzenkedett ellene dere
ka, karja, tudata: nem éri meg, 
felesleges munka. Amíg körös- 
körül pitypang terem, nem lesz 
itt szép a kert. Újra elnyomja a 
gyom, mint ahogy elnyomta a 
múltkori füvesítés után is pity
pang, tyúkhúr, tarack. Pláne, 
hogy jönnek ezek a száraz nya
rak. Öntözni nem tud, a fű  ki
szárad, csak a gaz bírja még a 
forróságot, és máris átveszi a te
repet.

Aztán mégiscsak. Csak nem 
bírta elnézni, csak nekiállt újra. 
Újra talicskázni, újra planéróz
ni, újra gereblyézni. Itt ne le
gyen dudva, ott ne legyen mu
har. Tudta, hogy négy év múlva 
újra megcsinálja, aztán megint, 
és megint. Ameddig bírja. Talán 
mégis megéri. Hadd nőjön az a 
fű! Ha másért nem, a saját gyö
nyörűségére.

Vecsey K. Mária

HOTEL 

AURÓ RA***
BALATONALMÁDI, BAJCSY-ZS U 14. P.O .B. 33H—8223 

TELEFON  (36 88) 338-811 TELEX: 3-2347

Egész nyáron várjuk önt és kedves családját 
kedvező árakkal, színvonalas szolgáltatásokkal, 
megújult vezetőséggel üzemelő szállodánkban.

S tran d u n k  (8.00—20.00-ig) és uszodánk (6 .00—21.0 0 -ig) 
minden kedves látogató rendelkezésére áll.

További szolgáltatásaink:
tekepálya, masszázs, szauna, drinkbár várja 

a szórakozni és felüdülni vágyókat.

Hotel Auróra Balatonalmádi , Bajcsy-Zsilinszky út 7-4. 
Tel: (8 8 )3 3 8 -8 1 0 ,  Fax:: ( 8 8 )3 3 8 -4 1 0 .

A
legolcsóbb
cigaretta

Almádiban
Sopianae 68 Ft
Symphonia 64 Ft 
Helikon 68 Ft
Multifilter 97  Ft 
Marlboro 137 Ft 

Budataván 
az Álmos utca 2-ben 

az italdiszkontnál, 
közvetlen a 71-es 
főút kanyarjánál, 

a volt VÁÉV telepen. 

(A „Billigste 
Zigaretten" 

reklámtáblánál.)



Vörös és kék
(Mihály Gábor 

„Pannónia” c. művének üdvözlete)
Jövő hírvivője,
A múlt üzenete, 
Homokból kivált kincs,

Pompás és kegyetlen, 
Csákányt csorbító, 
Pirosló agg szirt.

Házakban lényegül, 
Támfalakba simul, 
Éltető, s véderő,

Dolgos kezek alatt, 
Formálódó anyag,
Hű társ a vöröskő.

Nemes anyag ő 
Nagyszerű művésztől, 
Pompás remekmű.

Amikor a lelkét, 
Sugárzó érzelmét, 
Létrehívja e mű,

Feledtetni kész, 
Gondot és bánatot, 
Ámulat és erő.

Imádatát rejtő, 
Magasra emelő, 
Kamaszként piruló,

Kedvesét féltő, 
Hűséges szerető, 
Szerelmes férfiú.

Ki lehet kedvese, 
Pannónia kincse, 
Szerelmes Balaton,

Ledér büszkeségre, 
Édes együttlétre, 
Tekinthet rá a Hold.

Balaton kékjét, 
Partjának vörösét, 
Szívében hord a Hon,

Pannónia kincse, 
Hazánknak szíve, 
Szépséges Balaton.

Partjának vöröse, 
Őseinknek köve,
Vigyáz és óv ahol,

Te nem lehetsz jelen, 
Halandó kártevő, 
Máskor alkotó

EMBER, ki oly gyarló, 
Inkább csak élvező,
S későn sirató.

Mert mikor élvezi,
Óvni elfelejti 
Kincsét Pannóniának,

Amikor siratja,
Már nehezen mentheti, 
Szívét hazájának.

Szabó Ezsébet 
Balatonalmádi, Öreghegy

Férfidalosok 
Almádiban?

A z önkormányzat már  
1994-ben is jeles tanúbi
zonyságát adta annak, hogy 
nem a maradék-elv, hanem  
egyfajta érdem szerint tá
mogatja a kultúrát. Lega
lábbis, ami a zenei életet il
leti.

Nem véletlen, hogy tanév
ben folyamatos hangverseny- 
sorozatot, s nem is akármilyet 
lehet rendezni a zeneiskolá
ban, hogy nyaranta országos 
rangú régi zene koncerteket 
tarthatnak a vörösberényi re
formátus templomban. A  ze
nekedvelő helyiek és szezon
vendégek örömére azonban 
nemcsak a szintentartásra, ha
nem a fejlesztésre is „telik”, 
hisz június 30. és július 2. kö
zött az Angolnyelvű Gimná
ziumban Balatonalmádi V e
gyeskara ismét megrendez
hette a Férfidalosok Találko
zóját.

Vajon mit keres egy ilyen, 
valljuk meg, ismeretlen profil 
Balatonalmádiban? Hisz 
nemcsak nekünk nincs férfi
karunk, de a megyében is 
csak három működik, s 
egyáltalán nem rózsás körül
mények között. De az ország
ban is alig negyven van a tö
mérdek vegyeskarral szem
ben. Már tavaly rájöttünk, 
hogy a fő célhoz, a férfikari 
művek megszólaltatásához 
nincs szükség komplett 
együttesekre, elég, ha olyan 
férfiakat találunk, akik ének
kari státuszukra való tekintet 
nélkül hajlandók gregoriánt, 
motettákat és madrigálokat, 
operakórusokat és ugyancsak 
férfikarra írt népdalfeldolgo
zásokat és kortárs műveket 
együtt énekelni. Szerencsénk
re akad a megyében és távo
labb jónéhány olyan karnagy, 
akit a saját énekkara mene
dzselése mellett más, talán 
magvasabb szakmai célok is 
foglalkoztatnak. Akiket pél

dául érdekel az a különleges 
helyzet, amit csak egy ilyen 
ad-hoc férfiegyüttes nyújthat. 
A  hajdani, jelenbéli, vagy jö 
vőbeni kórustagokból egyéb
ként sziszifuszi előkészítő 
munkával verbuvált együttes, 
a műhelyek munkájának 
eredményeként a gálán a vá
ros közönsége olyan műveket 
hallott, mint a Klausz Róbert 
vezényelte Háry-részlet, a Pi
leczky Erzsébet betanította 
Dana-dana (Bárdos férfikari 
átdolgozása), a már tavaly 
„jól vizsgázott” dr. Kovács 
László vezette Huszt és a ta
lálkozón személyesen is részt 
vevő Tamási Tibor Felszán
tom a császár udvarát című 
alkotása, amely ősbemutató.

A  Megyei Közművelődési 
Intézet által megnyitott ren
dezvény immár nem csak cél
ja, perspektívája szerint, de 
valóságosan is területi jelle
gűvé vált, hiszen Horváth 
Katalin és Váradi Szabó Ist
vánné jóvoltából —  egy kon
cert erejéig —  Alsóörsre is 
kiterjed.

Ezen két vendégegyüttes, a 
budapesti Vásárhelyi Zoltán 
Férfikar és a pápai Erkel Fe
renc Kamarakórus ad bízvást 
emlékezetes műsort.

A profiljában és rendelteté
sében „rugékony” találkozót 
minden szakembernek fel
ajánlottuk, akinek a műhe
lyekben eredeti mondandója 
van. A T. Dolinka Erzsébet 
vezette Tapolcai Nőikar gála
beli koncertblokkjától a szol
mizáló műhelyig bármit vég
hez vihet az a karvezető, aki 
képes túllépni a hagyomá
nyosan begyakorolt éneklőte
vékenységen. Hogy ebbe J. S. 
Bach BWV 161. sz. kantátá
jának szólistákkal és zenekar
ral való előadása is belefért, 
annak csak örülhetünk.

Szelényi Pál

Balatonalmádi 

Neptun strand

Telefon: 06/30/463-179

G a b i  P I Z Z É R I A
Rendelje meg pizzáját akár otthonából is! Reggel 9-től 
este 9-ig csak egy telefon, és a pizza házhoz megy!

06/30/463-179



Kinek ajánljuk az OTP Forintkártyát?

Az elsők között Önnek, ha nem érvényes folyószámla szerződése 
és rendszeres munkabér-átutalása eléri a nettó 20 ezer forintot, vagy 
nyugdíjátutalása a havi nettó 10 ezer forintot, illetve, ha folyószám
láján 1 hónapig legalább 50 ezer forint átlagbetéttel rendelkezik.

OTP Forintkártyájával számlaegyenlege erejéig készpénzt ve
het fel számlavezető fiókjában.
Ugyancsak készpénzhez juthat a nap 24 órájában működő 
OTP bankjegykiadó automatákból.
Forint alapú EC/MC kártyáját vásárlás, szolgáltatás ellenérté
kének kiegyenlítésére használhatja Magyarországon minden 
olyan kereskedőnél, ahol ezt az Eurocard/masterCard emb
léma feltüntetésével jelzik.
Kérésére, külön szerződés alapján OTP Forintkártyájához kap
csolódó hitelkeretet bocsátunk a rendelkezésére.

OTP Rt. Balatonalmádi fiókja

A városháza a város háza
1995. április 1-jétől Hegedűs 

Tamás személyében új jegyzője 
van a városnak. A rokonszenves 
fiatalember nős, két gyermek 
(egy ikerpár) apja. A Köztársa
sági Megbízotti Hivatal megszű
nését követően pályázta meg, és 
nyerte el Balatonalmádi jegyzői 
megbízatását.—  Jegyző úr, kezdjük a bemu
tatkozás részleteivel.

—  1981-ben végeztem a Pécsi 
Tudományegyetemen, jogász va
gyok. Az azóta eltelt 14 évből 11- 
et a közigazgatás területén töltöt
tem el. 7 évet a Veszprém Városi 
Tanácsnál, mint gyámügyi előadó, 
jogi csoportvezető, lakásügyi osz
tályvezető. Közben Szentgálon is 
voltam VB-titkár. A nyolcvanas 
évek végén tettem egy kis kitérőt 
a gazdaság területére, 3 évig vol
tam a Balaton Bútorgyár osztály- 
vezető jogtanácsosa. 1991-94 kö
zött három megye —  Fejér, 
Veszprém, Zala —  közigazgatását 
irányítottam, mint köztársasági 
megbízott.—  Mi volt a feladata, és miért 
szűnt meg ez a hivatal?

—  Három megye önkormány
zatainak a törvényességi ellenőr
zésével, másodfokú hatósági 
ügyeinek intézésével foglalkoz
tam, hozzám tartozott a régióban 
működő valamennyi államigazga
tási szerv tevékenységének koor
dinációja, valamint a polgári vé

delem és a védelmi bizottságok 
irányításától kezdve a népesség
nyilvántartás adatbázisaihoz való 
hozzáférés engedélyezéséig egy 
sereg egyéb ügy. Ezen feladatok 
jó része most is megmaradt a jo 
gutód megyei közigazgatási hiva
talnál.

A régiós hivatal megszűnésé
nek két oka is van. Az egyik: Ma
gyarországon a regionalizmusnak 
nincsenek komoly hagyományai. 
Én úgy tapasztaltam, hogy maguk 
a régiók a vártnál jobban működ
tek, de többségükben nem képez
tek szerves egységet. A megyei 
szintű működés a magyar köz
igazgatási hagyományokhoz job
ban illeszkedik. De hosszabb tá
von, bizonyos kérdésekben el kell 
majd mozdulni a régiók irányába 
is, ez azonban komolyabb érési 
folyamatot igényel. A másik ok: 
politikai. Annak idején hatpárti 
konszenzussal létrejött kompro
misszum alapján alakultak ezek a 
regionális hivatalok. Most a két 
kormányzópárt úgy látja, hogy er

re a továbbiakban nincs szükség, 
és feltehetően nem volt meg a ré
giók vezető köztisztviselőivel 
szembeni politikai bizalom sem. 
De azt is el kell mondanom, hogy 
három megye ügyeinek irányítása 
rendkívüli terhet ró egy emberre, 
és fizikailag is nehezen viselhető. 
Sokáig nem lehet —  a hétvégeket 
is beleértve —  napi 12-14 órákat 
dolgozni. Én mindenesetre a hiva
tal megszűnte után is maradtam a 
szakterületemen, így lettem Almá
di város jegyzője.—  Milyen tervekkel érkezett 
ide, és az eltelt idő alatt mit ta
pasztalt ezekhez képest?

—  Az elképzelésem az volt, 
hogy tevékenységemmel egyrészt 
maximálisan tudjam segíteni a 
képviselő-testület, az önkormány
zat munkáját, másrészt létrehoz
zak egy olyan hivatalt, amelyre 
büszke lehet mind a város, mind 
pedig egyszer majd jómagam is. 
Tapasztalataim a képviselő-testü
let működésével kapcsolatban na
gyon kedvezőek. Érzem bennük a 
felelősséget, a jó értelemben vett 
lokálpatriotizmust, a város szere
tetét. Úgy látom, a jelenlegi nehéz 
helyzetben is igyekeznek mindent 
megtenni azért, hogy ez a város 
jól működjön, és a lehetőségekhez 
képest fejlődjön. Ami a hivatalt il
leti, azt kell mondjam, hogy a 
köztisztviselők szaktudása, kép
zettsége megfelelő, azonban kifo

gásoltam a szervezettség gyenge 
fokát, és azokat a laza körülmé
nyeket, amelyek közt dolgoztak. 
Ennek megfelelően az ügyrend
ben és más belső szabályzatokban 
igyekeztem a hivatalt egy megfe
lelő szervezeti átalakítás és műkö
désimód-változás felé irányítani, 
hogy szervezettebben, racionáli
sabban, hatékonyabban működ
hessen azért, hogy jobban ki tud
juk szolgálni az ügyfeleket. Hi
szen az az elsődleges faladatunk, 
hogy minél jobb kiszolgálást kap
janak tőlünk azok, akik itt a vá
rosházán megfordulnak.—  Ezt mi, ügyfelek, örömmel 
halljuk. Mik ezek a változtatások?

—  Megszűntek a csoportok, és 
osztályok jöttek létre, amik most 
már jobban megfelelnek a vonat
kozó jogszabályoknak, és az egy 
területen dolgozókat jobban egy
ségbe foglalják. Megszülettek 
egyéb belső szabályzatok, amik a 
korábbiakhoz képest az ügyfélfo
gadási rendet, a kiadmányozási 
rendet, a dolgozók kötelező mun
kaidejét pontosítják. Nagyon fon
tos az ügyiratkezelési szabályok 
betartása, az, hogy az állampolgá
ri panaszok, bejelentések, ügyira
tok ne kallódhassanak el, ne for
dulhasson elő, hogy bizonyos pa
naszokat már többször is bejelen
tettek az elmúlt években, és a mi 
nyilvántartásainkban még mindig 
nem szerepelnek. Ilyen és hasonló 
jellegű dolgokat szeretnék jól 
megoldani, szeretném, ha napra
kész, pontos nyilvántartásaink 
lennének, és egy jól szervezett, 
működő hivatalban se ügyek, se 
emberek nem vesznének el. Ter
mészetesen ezek a változások nem 
jöhetnek létre egyik napról a má
sikra. Ez egy folyamat, aminek ki 
kell érlelődnie; a tisztviselőknek 
is meg kell szokniuk, hogy egy 
másfajta, talán szigorúbb elvárás 
van velük szemben. Remélem, 
hogy előbb-utóbb meg is szokják, 
és a polgárok is érezni fogják, 
hogy itt pozitív változások van
nak, ezek őértük vannak, az ő ja 
vukat szolgálják.—  Meddig terjed ki a jegyző 
hatásköre? Emlékszem még arra a 
közigazgatási dilemmára, hogy a 
jegyző a polgármester alá tarto
zik-e, vagy sem, teljesen függet
len-e, vagy nem, ha igen, akkor 
hogyan tudnak együtt dolgozni, 
hogy is van ez most?

—  Az önkormányzati törvény 
módosítása ezt a kérdést megöl-



dotta. Egyérteműen szabályozta, 
hogy a polgármesteri hivatal ve
zetője a jegyző. Ez korábban a 
polgármester volt, most a jegyző 
azzal a kitétellel, hogy a polgár- 
mesternek bizonyos alapvető kér
désekben egyetértési joga van: ju 
talmazás, kinevezés, kinevezés 
visszavonás például, de alapjá
ban a hivatalt a jegyző vezeti. A 
jegyzőnek két feladata van. Egy
részt: a képviselő testület műkö
dése zavartalansága a biztosítása, 
tehát, hogy a testület elé időben 
kerüljön megfelelően előkészített, 
jogi hiba-mentes, jogszabályilag 
támadhatatlan döntés hozására al
kalmas anyag; másrészt: van egy 
önálló hatásköre, amiben saját 
személyében és teljes felelősségé
vel dönt, mint például építési 
ügyek, mind gyámügyek, szabály
sértési ügyek, adóügyek stb. elbí
rálásában. Ezekben a klasszikus 
hatósági ügyekben a jegyző a tes
tülettől függetlenül, a jogszabá
lyok szerint kell, hogy döntsön, és 
eljárjon. De, mivel lehetetlen egy 
város minden ügyével személy 
szerint nekem foglalkoznom, és 
az osztályvezetők felkészültek, bí
zom benne, hogy lelkiismeretesek 
is, a döntési jogok egyrészét rájuk 
ruháztam, és megbízásomból alá
írási jogot kaptak.

—  Befejezésül, miről beszélne 
még szívesen?

—  Talán arról, hogy 3 hónap 
után most már elmondhatom, 
hogy jól érzem itt magam Bala
tonalmádiban, sőt, jobban, mint 
reméltem. Tetszik, amit csinálok, 
érdekelnek azok a feladatok, 
amikkel nap mint nap meg kell 
birkóznom, örülök, hogy ilyen 
emberekkel dolgozhatok együtt, 
mint akikkel a képviselő-testület
ben találkoztam. Remélem, ez az 
elégedettség a továbbiakban is 
megmarad, és, hogy nem lesz 
egyoldalú, mert mind a képvise
lő-testület, mind a város polgárai 
elégedettek lesznek majd hosz
szabb távon is a jegyzőjükkel.

— Jegyző úr, sok sikert kívánok 
a munkájához! Teszem ezt annál 
inkább, mert az Ön sikere egyben 
a mi érdekünk is.

Gyakran járunk ügyes-bajos 
dolgainkkal a városházára. A szé
pen felújított, patinás épületbe 
van, aki úgy lép be (főleg az idő
sebbje), mint valami szentélybe: 
elfogódottan, megilletődötten; 
van, aki tanácstalan, bátortalan; 
akad, aki indulatokkal teli, és csak 
kevesen vannak olyanok, akik jól 
tájékozottan, otthonosan mozogva 
indulnak személyes ügyük elinté
zésének színhelye felé.

Valaki azonban mindig készsé
gesen, türelmesen eligazít minket. 
Ő Patkás Jánosné -  Zsuzsa. Be
lépéskor —  a portán —  vele ta
lálkozunk először. Most is őt ké
rem meg, mutassa be kicsit a há
zat.

—  Kezdettől fogva (1989. no
vembere óta) dolgozom itt, jól is
merem az épületet. A földszinti 
baloldali folyosón vannak a vá
rosgazdasági osztály irodái —  
kezdi a bemutatást. Ide tartoznak 
a víz-, csatorna-, útügyek, utca
névtáblák, utcau víz-, murvabefo
lyások problémái, a vásár-, piac-, 
közterületfoglalási engedélyek, a 
szemétszállítás gondjai. Mellettük 
az építési osztály műszaki sza
kembereinek az irodái. Ide építke
zéssel kapcsolatos ügyek miatt 
járnak az emberek: építési, bontá
si engedélykért stb. Velük szem
ben a polgári védelem és a ren
dőrség kihelyezett részlege talál
ható, ahol hetente három alkalom
mal személyiigazolvány-cserét 
bonyolítanak.

A földszinti jobboldali folyo
són van a leíró, itt gépelés, irat
másolás folyik. Mellette az igaz
gatási osztály irodái sorakoznak, 
ahol vállalkozásokkal kapcsolatos 
ügyekkel, lakásügyekkel, szociál
politikával foglalkoznak. Ide kell 
jönni vállalkozási engedélyért, va
lamint segélyek, támogatások ké
relmének benyújtásával. Ezen a 
folyosón van a szabálysértési elő
adó irodája és a gyámügy. A fo
lyosó L-alakban kanyarodik, és 
folytatódik az anyakönyvi- és né
pességnyilvántartó ügyintézők 
irodáival, ahol házasságkötési, 
születési, hagyatéki ügyekkel fog
lalkoznak, és itt lehet bejelenteni 
a személyiigazolvány-adatválto- 
zást is (lakásváltoztatás például). 
Itt találjuk még a Megyei Munka
ügyi Központ kirendeltségét —  
ide leggyakrabban munkanélküli 
segélyekért jönnek (!).

A bejárattal szemben a féleme
leten van a közterületfelügyelők 
irodája, amit parkolási, kutyatartá
si, fakivágási ügyek, zaj, szemét
lerakási problémák miatt kereshe
tünk fel, valamint itt válthatunk, 
cserélhetünk útlevelet, itt kapha
tunk fizetővendéglátó engedélyt. 
Itt találjuk az iktatót, és az irattárt 
is.

Az emeletre érve a nagyterem 
előtt állunk. Szemben a kisterem. 
Ezekben a helyiségekben leg
gyakrabban képviselő-testületi, 
bizottsági ülések, értekezletek, 
előadások folynak. Jobbra indulva 
a város polgármesterével és jegy
zőjével találkozhatunk. Velük 
szemben az aljegyző, valamint a

titkársági és a humánpolitikai osz
tály irodája, ahol személyi, okta
tási, közművelődési ügyekkel fog
lalkoznak. A Tourinform időköz
ben önálló irodát kapott a Baross 
Gábor utcában.

Az emelet másik folyosóján ta
láható a vagyonkezelő, a város- 
gazdasági osztály vezetőjének, az 
adóügyi ügyintézők, és a gáz-, te
lefonügyek intézőjének irodája. A 
folyosó L-alakú folytatásában fel
kereshetjük még a pénzügyi osz
tályt, a pénztárat, valamint az in
tézmények gazdasági irodáját.

A padlás galériának van kiala
kítva, ami gyakorta ad helyet kép
zőművészeti kiállításoknak. Jeles 
ünnepekkor kulturális műsorokat 
is tartunk a házban. Ügyfélfoga

dás: hétfőn és szerdán 8-15 óráig, 
pénteken 8-13 óráig, ügyelet: 
szombaton 8-13 óráig —  fejezi be 
a kalauzolást Zsuzsa.

—  Nem az én feldatom ugyan
—  mondja — , én telefonkezelő 
vagyok, de, ha időm engedi, szí
vesen segítek még akár az ügyin
tézésbn is, mint annak az idős há
zaspárnak, akikkel hivatalos kap
csolatból így kötődött kedves, 
személyes ismeretségem. Jó ér
zéssel tölt el, ha dolgukat jól vé
gezve, elégedetten mennek el in
nen az emberek.

Megköszönöm a segítőkészsé
get és a jóérzést, és úgy érzem, itt 
ezt el is várhatjuk, mert ez a ház 
a mi házunk: a város háza.

Vecsey K. Mária

Emberségről
Történt pedig Balatonalmádiban, 1995. május havának első 

dekádjában, hogy egy várandós anyakutya az ellés várható idő
pontja helyett úgy döntött, csemetéi születését ugyancsak késlel
teti. Ő tudta miért, miért nem, így várakozó álláspontra helyez
kedvén — a természettel közös megegyezésben — a kiskutyák 
május elsejei születése elmaradt.

Körülötte aggódó barátok, szomszédok és a háziak is azt lesték, 
vajon mikor történik a nagy esemény. Teltek az órák, teltek a napok, 
mindenki izgalma nőttön nőtt. Szegény pára egyre jobban szuszogott, 
egyre többet nyögött, már az ételből is kelletlenül lafatyolt. Almádi 
kiváló állatorvosa a szükséges szúrásokkal és hasznos tanácsokkal 
ellátta szegénykét, de a kutya úgy döntött, hogy még nincs itt az 
idő. „Több a kan, mint a szuka”, ez a késés oka, volt a megnyugtató 
magyarázat. Az órák is csigalassúsággal teltek, az eredmény még 
mindig semmi. Várni pedig tovább nem lehetett. Irány a megyei ál
latkórház. Nyakörv, póráz, szájkosár, papírok, kész és indulás, gép
jármű természetesen rossz, a szomszédok dolgoznak, pattanás föl a 
koradélelőtti buszra. Az utazás alig félóra, ott aztán majd megmond
ják császár, vagy nem császár, de kórház.

És akkor a buszon, menetközben, félúton úgy döntött „Őnagysága”, 
nem várja meg a beavatkozást —  ez nem természetes, hiszen jobb 
a békesség — , ott a buszon megkezdte senkitől sem zavartatva első 
kölykének világra hozatalát. Na, volt is miatta nagy izgalom, vajon 
most mi lesz? Segítő-aggódó kezek rögtön intézkedtek, és a gazdi 
mellett a busz elmenetele után ott maradt egy kis szőke almádi kis
lány, aki az esemény szemtanújaként, tán még jobban izgult, mint 
a gazda kutyája. És jött az újabb segítség, egy veszprémi kutya
tenyésztő személyében, aki látva a kialakult helyzetet, azonnal ko
csiba tette a megszaporodott kis csapatot és irány vissza Almádiba. 
Perceken belül megérkeztek és a második kis jövevény, a már el
készített otthoni szülőszobájában látta meg a napvilágot. És a délelőtt 
folyamán további hat pici érkezett meg egészségben, mindenki örö
mére. Igen ám, de... a kislánynak iskolába kellett volna mennie aznap 
délelőtt, s ő mégis mást választott. Segített. Önzetlenül.

Ő még nem látott ilyet. Soha nem került ilyen helyzetbe. Tette 
azt, amit lelkiismerete diktált. És vállalta azt, hogy mindezért iskolai 
elmarasztalásban lesz része, letolják. Nem kapott ilyet, mert őszinte 
volt, mert elmesélte a történetet, mert hál Istennek megértették őt.

Ebben a történetben, mely életünk valóságának egy szelete, kö
szönet az EMBER-nek, aki, higgyük el, ilyen. Köszönet minden sze
replőnek, aki akaratlanul is részesévé vált segítőkészsége által egy 
jótettnek.

Én ezekben az emberekben hiszek.
Név a szerkesztőségben



Szeretve szolgálni, szolgálva szeretni
Csoma János plébános ezüstmiséje és Illés Béla jezsuita atya gyémántmiséje városunkban

Ebben a szép, emlékekkel 
teli templomban szoktam kö
szönetet mondani Istennek, 
hogy újra szeretett Balato
nomnál lehetek. Itt érzem a

védett falak között gondtalan, 
vidám fiatalságom. Hallom 
tisztelt Sándor atya és kedves 
Hedvig nővér tanításait. Ki
ver a hideg, ha Mécs László

férfias üvöltő hangjára gon
dolok, mikor versét szavalta 
a kommunista sötétségben... 
„Vadócba rózsát oltok, hogy 
szebb legyen a föld”.

... Emlékeimből felébredve 
azt láttam, hogy a szentmise 
kezdete előtt fél órával már 
szinte tele volt az Isten háza. 
Ministránsok, cserkészek ké
szültek az ünnepségre, nagy 
fegyelemmel. Próbáltam fel
hangolni magam erre az alka
lomra. Néztem az ismerős ar
cokat, a meghívott vendége
ket: dr. Kerényi László pol
gármester, dr. Hegedűs Ta
más jegyző, Majbó Gábor és 
Schildmayer Ferenc alpolgár
mesterek, Steinbach József 
református lelkész, Bolla Fe
renc nyugdíjas református 
lelkész. Német vendégek is 
ültek a padsorokban a passaui 
Caritastól: Frau és Herr Dro
palla, Frau és Herr Radlinger, 
akik az érsekség komoly se
gítői. János atya, a környék
beli papok, valamint dr. 
Szendi József érsek, Tóth 
László nyugalmazott segéd
püspök és Illés Béla jezsuita 
atya kíséretében vonult a 
cserkészek sorai között az ol
tárhoz.

Illés Béla bácsi a 60 éves 
hálaadó szentmiséjét mondta 
együtt az atyákkal. János atya 
megható szeretettel, tisztelet
tel, alázattal szólt szüleihez, 
paptársaihoz, hívekhez. Szí
nesen mondta el életútját, 
ahol azt tapasztalta, hogy Is
ten szeretete irányította az 
életét.

Szépen csengett Almádi 
Vegyeskara, Szelényi Pál 
karmester kezeiben. Az ün
neplés a plébánián fejeződött 
be, ahol János atya finom éte
lekkel, italokkal látta vendé
gül a meghívott kedves ven
dégeket, barátokat.

Kérem az Istent, hogy to
vábbra is hordozza mindket
tőjüket tenyerén, őrizze meg 
őket jó erőben, egészségben, 
hisz az atyáknak nem „vadóc
ba” kell rózsát oltani, hanem 
a semmiből, ürességből kell 
színt, hitet, szeretetet vará
zsolni, hogy valóban szebb 
legyen a föld.

Június 25-én Vörösberény
ben szentmise keretében kö
szöntötték a hívek városunk 
jubiláló atyáit.

Káplán György

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk városunk lakosságát 

1995. július 21-én 16 órára, az Almádi Napok 
’95 kulturális rendezvénysorozat keretében 

megrendezésre kerülő „PANNÓNIA” emlékkő 
felavatására, a buszpályaudvar melletti parkba. 

Avató beszédet mond: Gallov Rezső államtitkár, 
az OTSH elnöke.

Közreműködik a Városi Vegyeskar.

A „PANNÓNIA" emlékkő 
avatására a meghívó szerint 

július 21-én kerül sor.
Az emlékkő illusztrálja Almádi őslakosságának kenyerét. 

Ebből készítette egyes használati tárgyait, sírköveit és ebből 
építette házait. E nagyméretű amorf kőre kerül Mihály Gá
bor Munkácsy-díjas, városunkhoz kötődő szobrászművész 
ajándéka, egy, a Balaton hullámait megszemélyesítő női tor
zó. Ez a nagyméretű alkotás a szakértő közönség előtt már 
vizsgázott. Elsősorban a Képzőművészeti Lektorátus zsű
rizte, majd most június 12-én Budapesten a Kongresszusi 
Palota előtti pázsiton rendezett kiállításon is jelen volt. A  
kiállítást a hazánkba érkező Juan Antonio Samaranch, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság főtitkára végigjárta és meg
nyitotta a hazai sportvezetés neves képviselői és a művész
világ jelenlévőinek társaságában.

Fogadjuk szeretettel a városunkban létesített alkotást, 
melynek megvalósításához igen sok együttérző támogatása 
volt szükséges.

Köszönet érte.
M ajbó Gábor

Juan Antonio Samaranch gratulál Mihály Gábornak

Balatonalmádi
Napok

1995. július
Első nemzetközi YardStick vitorlaverseny Balatonalmádi 

1995. jú lius 8. 10,00 
Pályaverseny 

Balatonalmádi Öreghegy kupa -  fahajók. 
Balatonalmádi kupa -  műanyaghajók. 

Focikörmérkőzés fahajósok, műanyaghajósok és 
nyaralóvendégek között az almádi focipályán 18,00. 

Vitorlázók nyári bálja a strandon az Old Sámson 
zenekarral (Gerdesics Ferenc, Makrai Pál) 20,00. 

1995. jú lius 9. 10,00 

Távolsági túraverseny Balatonalmádi kupa. 
(Balatonalmádi-Arács-Kistihany)

A volt Balatonalmádi Vasas Klub tagjainak találkája.
A  Balatonalmádi Túravitorlás Sportklub, a 

Balatonalmádi Önkormányzat, a TVSK és a Magyar 
Vitorlás Szövetség rendezésében.



Teniszhírek
Teniszcsapatunk veretlen

Az OB-III tavaszi forduló
jában veretlenül szerezte meg 
az első helyet teniszcsapa
tunk. Az eredmények időren
di sorrendben a következők: 

Balatonalmádi TC - Győri 
Lombard 7:2 

Zalaegerszegi TE - Balato
nalmádi TC 4:5 

Balatonalmádi TC - Veszp
rém TS 6:3 

Martonvásár - Balatonal
mádi TC 3:6 

Balatonszárszó - Balatonal
mádi TC 2:7 

Balatonalmádi TC - Pápai 
TC 8:1 

Kiemelkedően szerepelt já 
tékosaink közül Kovács La

jos a II. táblán és Szabó Lajos 
a III. táblán. Ők veretlenül 
zárták a tavaszi fordulót. Egy 
vereséget szenvedett Hitter 
Csaba az I., illetve Rajnai 
Kálmán a IV. táblán. Az 
újoncok szereplése is kima
gaslóan jó: Rajnai Csaba az
V., Solymosi László pedig a
VI. táblán mindössze két ve
reséget szenvedett csak. 
Újoncként szerepelt a csapat
ban még Bolla Bálint és Sza
bó Zoltán.

Minden dicséret megilleti a 
csapat játékos-edzőjét, Szabó 
Lajost, aki példamutató játé
kával és szakértelmével a zö
mében újoncokból álló csa
patból (a felnőttcsapatban 
még Hitter Csaba is annak 
számít) ütőképes, egymásért 
is küzdő gárdát kovácsolt ösz
sze.

Reméljük a nyári időszak
ban sem lazítanak fiataljaink, 
hanem edzőjük irányításával 
folytatják a következetes, ke
mény munkát és akkor az 
őszi forduló után is hasonló 
jó  eredményekről tudunk be
számolni.

HIS

Almádi Orvosnap '95
Május 27-én már ötödik alkalommal rendeztük meg vá

rosunkban az Orvosnapot. A  Yacht és Hotel K ft  erre az 
egy napra megnyitotta az Auróra Éttermet, hogy megfelelő  
helyet tudjunk biztosítani a résztvevőknek, kiállítóknak, 
vendégeknek.

A  fellobogózott, virágokkal 
gyönyörűen feldíszített nagy
teremben dr. Kerényi László 
polgármester megnyitóját a 
Szelényi Pál karnagy vezé
nyelte Almádi Vegyeskar 
magasszintű, hangulatos elő
adása követte, mely nagy si
kert aratva megalapozta a 
hangulatot.

A  Népjóléti Minisztérium 
képviselője, dr. Füredi Gyula 
a várható változásokat ismer
tette: a fogászati, üzemegész
ségügyi ellátások változását, 
a kórházi ágyak csökkentését. 
A  felszabaduló orvosok rész
beni foglalkoztatását a házi
orvosi körzetek növelésével 
kívánják megoldani. Ezt a 
körzetek létszámának csök
kentésével, színvonalasabb 
munka megkövetelésével, a 
célhoz rendelt finanszírozás
sal kívánják elérni.

Az Országos Háziorvosi 
Intézet előadását dr. Gyarma
ti Lenke tartotta, az egészség, 
az orvosi munka, a betegelé

gedettség, a minőségellenőr
zés objektív vizsgálatáról és 
lehetséges módszereiről. Né
hány felmérést mi is terve
zünk nyár után az alapellátás
ban. Szó volt a hamarosan 
megjelenő kompetencialistá
ról, mely azon tevékenysége
ket sorolja fel, amiket a há
ziorvosoknak el kell, illetve 
el lehet végezniök.

A  következő előadó, dr. 
Szilágyi István az Országos 
Egészségpénztártól, nagy vo
nalakban vázolta a fentiek 
szerinti finanszírozási válto
zásokat. Ez nem több pénzt, 
hanem hatékonyabb felhasz
nálást jelent elsősorban.

Rövid kávészünet után dr. 
Békássy Koppány, az Orvos
kamara titkára adott tájékoz
tatást a kamara szerepéről az 
alapellátásban. Ezt dr. H u
berth János előadása követte, 
melyben a modern magasvér
nyomás-gondozásról kaptunk 
gondolatébresztő információ
kat.

Az előadások között a ki
állító gyógyszergyárak rövid 
ismertetőket tartottak. Az Ot
tilia Vendéglőben pompás 
ebéd várta a hallgatóságot, 
majd visszatérve az előadóte
rembe rövid egészségpolitikai 
fórumon a feltett kérdésekre 
válaszoltak.

A  szervezők nevében ez
úton is szeretnék köszönetet 
mondani Bódis Józsefnek a 
nyomdai munkákért, Mester
házi Andreának és Szabó Ba
lázsnak az előadóterem feldí
szítéséért, Vászolyi Árpádnak 
az előadóterem kiállításáért, 
Marko Ottiliának és családjá
nak a vendéglátásért, váro
sunk vegyeskarának a művé
szi élményért, kiállítóinknak 
az orvosnap támogatásáért, a 
szervezésben részt vevőknek 
a szorgalmas munkáért.

Dr. Farkas Miklós

Kecskeméti művészek 
kiállítása

Kecskeméti
m űvészek
kiállítása
nyílt
a
Padlás
Galériában.
Elemző
írásunk
a
következő  
szám unkban  
je lenik  meg. 
Fotó:
Durst



Hattyú-bál '95

A Hattyú-bál díszvendége Nemcsók János, a Balaton kormány- 
biztosa volt Fotó: Káplán György

Adomány közcélra
Június 15-én került sor an 

nak a megállapodásnak hite
lesítésére, mely szerint dr. 
Domány István balatonalmá
di lakos —  felesége végakara
tával egyetértésben —  
500.000 forintot adományoz 
közcélú felhasználásra, neve
zetesen a Györgyi Dénes Á l
talános Iskola szűk lehetősé
geket nyújtó tornaterm ének  
bóv ítését szolgáló tornaszoba 
létesítésére.

Az okiratot az adományozó 
és dr. Kerényi László polgár- 
mester írták alá, dr. Hegedűs 
Tamás jegyző és Majbó Gábor 
alpolgármester, mint tanúk hi
telesítésével. Az adományozó 
Váczi Edit (Dixi néni) az isko
lának sok éven át volt tanítója, 
nevelője. Emlékét egy, a hely
színen elhelyezendő emléktáb
la fogja megőrizni. Nemes el
határozásukért köszönet, főleg 
a kisiskolások részéről.

M.G.

KÖTÉLHÚZÁS A JAVÁBÓL
A sportnapon városunk képviselő-testülete 

és az önkormányzat dolgozói kötélhúzásban
mérték össze erejüket. Hogy ki nyert? Hát ki 
nyert volna - ki tudja! De nem volt gond, mert

a hölgyek megmutatták a teremtés koronáinak, 
hogy mit kell letenni az asztalra, pardon, a 

gyepre. Húzd meg, 
húzd meg -  hangzott a 
kiálltás, de kérdem, 
még mit lehet ebben a 
városban meghúzni? A 
nadrágszíjat? Hát már 
lassan azunk sincs.

Nicsak, a polgár
mester a bíró -  ó ha! 
Hát ő egyik csapathoz 
sem tartozik? Magá
nyosan áll és arra 
gondol (bírói voltában 
is), hogy ilyen kötélhú
zásokhoz, meg a pri
vatizációhoz, meg a 
japán hitelhez, meg..., 
meg..., meg...

Kötél idegzet kell - 
kell -  kell...



Civil szervezetek asszonyai 
a tóért

A  csendes, még tavaszia
san tiszta tó elégedetten la
pult a kellemes Liget Kávé
ház terasza előtt, mikor május 
29-én este róla esett szó nagy 
szeretettel és aggodalommal. 
A Balatonalmádi Város- és 
Környezetvédők Egyesületé
nek nőtagjai beszélték meg a 
Nők a Balatonért Egyesület 
körzeti képviselőjével, Kuti 
Csabáné Mártával azt, hogy a 
két hasonló küldetésű szerve
zet hogyan tudna összefogni 
a tó környezetének szebbé té
tele és a víz minőségének ja 
vítása érdekében.

Kutiné elmondta, hogy a 
Nők a Balatonért Egyesület 
tevékenységével lassan kör
befonja a tavat és aprónak tű
nő, de nem lebecsülendő ak
ciókat szervez. Fő feladatuk
nak az itt élők szemléletvál
toztatását, felelősségének fel
keltését tekintik. Felhívásaik
kal, gyermekrajz-pályázattal, 
a Balatonra vonatkozó „tízpa
rancsolat” terjesztésével és 
számos más módon próbálják 
elérni, hogy a parton lakók 
szívügyüknek érezzék a rájuk 
bízott közös területek és a tó 
védelmét.

Nyilvánvaló, hogy a Bala
ton és környezete vonzereje 
nem őrizhető meg csupán ci
vil szervezetek segítségével, 
de az asszonyok, akiknek ter
mészettől adott a védelem ké
pessége és kötelessége, na
gyon sokat tehetnek nemcsak 
a kicsi, de a fontos kérdések 
megoldásában is. Feltehető, 
hogy a hivatalosságok, mikor 
döntéseiket meghozzák, job 
ban átgondolják a következ
ményeket, ha tudják, hogy 
két part asszonyai vigyázzák 
azt, hogy mi módon hajtják 
végre a környezetvédő hatá
rozataikat. Nem maradhat szó 
nélkül semmi. A  táj területe
ket elborító szemetet vagy 
kutyapiszkot annak is felró
ják, aki felelős választott po
zícióban nem tudja keresztül
vinni a meghozott rendelete
ket, de a civil szervezetek fel
adata is, hogy a városért fel
elős vezetőknek segítsenek.

A  Balatonalmádi Város és 
Környezetvédők Egyesülete 
részéről Debreceni István, az 
egyesület titkára üdvözölte a 
Nők a Balatonért tevékenysé
gét. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy az egyik legkárosabb té

nyező a környezetet, ember
társait és a szabályokat nem 
tisztelő emberi magatartás.

A  tagok hozzászólásaikban 
megfogalmazták az egyesület 
azon véleményét, hogy a kör
nyezetvédelem és az igényes 
vendéglátás együtt adja meg 
a város értékét. A  vendégek 
a gyönyörű természeti kör
nyezetért, a csendért, nyuga
lomért, a lelket üdítő táj har
móniájáért jönnek Almádiba. 
Mindezt nem szabad tönkre
tenni azzal, hogy egyes ven
déglátóhelyektől származó 
erős konyhaszag és fülrepesz
tő zene szennyezi a csillagfé
nyes nyárestéket. Arra hívták 
fel a Balatonért tenni akaró 
asszonyok figyelmét, hogy 
nemcsak a parkban eldobott 
műanyag dobozok, hanem a 
hang és a szag is olyan ténye
ző, amely a jóízlésű vendége
ket elriasztja, a helybeliek 
életét pedig megkeseríti.

Akciót kell folytatni azért, 
hogy településenként legye
nek szórakozónegyedek, ahol 
azok, akik zenével, tánccal 
akarják múlatni az időt, meg
találják annak minden lehető
ségét, de másutt nyugodtan

pihenhessenek azok a csalá
dok, akik egész napos stran
dolás után gyerekeikkel ko
rán nyugodni térnek, nem fel
edkezve el Almádi korán kelő 
dolgozó lakóiról sem.

A beszélgetés eredménye
képpen a Város- és Környe
zetvédők Egyesületének nő
tagjai csatlakoztak a Nők a 
Balatonért Egyesülethez. Ki
nyilvánították szándékukat, 
hogy részt vesznek minden 
olyan környezetvédő akció
jukban, ami Balatonalmádi
ban is megvalósítható. Segí
tenek a balatoni „tízparancso
lat” elterjesztésében és egyéb 
soron következő tevékenysé
gekben. A jelenlevők a két 
szervezet összekötőjének Bo
tos Ernőnét választották meg. 
Ő és Borbély Zoltánné fogja 
koordinálni az egyesületek 
közös tevékenységét.

Mindkét szervezet nyitott 
mindenki előtt, aki felelőssé
get érez és tenni akar közös 
célunkért, vonzó és talán 
megújuló szép tavunkért.

Kérjük, hogy jöjjenek és 
csatlakozzanak hozzánk!

Huszár Józsefné

Javul az ivóvíz 
minősége Almádiban

Balatonalm ádiban 1972 
óta m űködik az a víztisztí
tó berendezés, amelyet an
nak idején jóval jobb mi
nőségű vízre terveztek, és 
amely sajnos a mai kor kö
vetelményeinek technoló
giailag már nem felel meg. 
Idén nyáron azonban belép a 
szolgáltatásba egy 3500 köb
méter/nap kapacitású új víz
tisztítómű, amely lényeges 
javulást hoz az ivóvíz minő

ségében. A  június 30-án át
adásra került, német, 
KARY-rendszerű berende
zés mindenben megfelel a 
Magyar Szabványnak, re
mélhetőleg a lakosság igé
nyeinek is (Balatonfüreden, 
Balatonszéplakon már üze
mel ilyen berendezés). Az új 
technológiára való átálláskor 
felléphetnek átmeneti prob
lémák, amik azonban rövid 
időn belül megszűnnek.

Mennyiségi gondok nem 

lesznek a vízellátásban —  a 

kapacitás bőven meghaladja 

az igényeket — , kisebb nyo

másproblémák azonban idén 

is előfordulhatnak a maga

san fekvő területeken (Öreg

hegy) —  kaptuk a felvilágo

sítást Siófokon a DRV Rt. 

sajtótájékoztatóján.

V. K. M.

Nyerges Pál
(1914-1987)

Balatoni tájak akvarellkiál
lítás nyílik a tihanyi Bencés 
Apátsági Múzeumban 1995. 
július 21-én délelőtt 11 óra
kor. Megnyitja: dr. Feledy 
Balázs művészeti író. Nyitva: 
1995. szeptember 30-ig.

APRÓHIRDETÉS
Kiváló minőségű német brikett és 
tűzifa eladó. Erdődi András, Balato
nalmádi, Búzavirág u. 16.

KERESÜNK kicsi telket, kicsi ház
zal, nyugodt központi fekvéssel Ba
latonalmádiban vételre. Ajánlatokat 
„Nosztalgia” jeligére a szerkesztő
ségbe. Balatonalmádi, Széchenyi sé
tány 1.



A Közösségi Ház 
júliusi programjából

VII. 1-2.
II. Férfidalos Találkozó.

VII. 1.
18,30: A Férfidalos Találkozó gálakoncertje a Városháza udvarán 

VII. 6-8.
A Fórum Bevásárlóközpont születésnapja. Háromnapos kulturális 

és szórakoztató rendezvény a bevásárlóközpont parkolójában.
VII. 16.

15,00: Tolcsvay Béla és csapatának szórakoztató programsorozata 
a Wesselényi strandon.
VII. 21-30.

Almádi Napok ’95. Tíznapos kulturális és szórakoztató rendez
vénysorozat, népművészeti kirakodóvásárral.
V II. 21.

16,00: Ünnepélyes megnyitó és a „Pannónia emlékkő” felavatása 
a buszpályaudvar melleti parkban. Avató beszédet mond: Gallov Re
zső államtitkár, az OTSH elnöke.

16,30: Az Ajkai Grafikai Műhely tárlatának megnyitója a város
háza padlásgalériájában.

20,00: Monteverditől Mozartig — komolyzenei hangverseny a vö
rösberényi erődtemplomban.
VII. 22.

10,00: Játszóház a Wesselényi strandon.
19,00: Utcabál a Viktória együttessel.

VII. 23.
17,00: A Családi Lap délutánja. Találkozás Szénási Tünde fő- 

szerkesztővel és a lap munkatársaival.
Közben: Aradszky László műsora.
18,00: A népszerű színész, Bajor Imre show-ja.

VII. 24.
17,00: Játék az élet! Játszóbusz gyerekeknek és felnőtteknek. Ben

ne: babapihenő, szerep, népi-, társas-, sportjátékok, vetélkedők 4 
órán kersztül.
VII. 25.

17,00: Sakkszimultán Adorján András nemzetközi nagymesterrel 
a Közösségi Házban.

19,00: Pege Aladár koncertje.
VII. 26.

19,00: Operett, magyar nóta est. Fellép: Máté Ottilia, Farkas Bá
lint, Karcagi Péter.
VII. 27.

18,30: Vámosladányi (szlovák) Néptáncegyüttes műsora.
20,00: Bakony Néptáncegyüttes műsora.

VII. 28.
17,00: Vasarelly kiállítás megnyitója a Közösségi Házban. 
18,00: Sramliest ökörsütéssel. Zenél a Dorfmusikanten együttes. 
20,00: Régi zene — ifjú muzsikusok. Komolyzenei koncert a vö

rösberényi katolikus templomban.
VII. 29.

Hagyományőrző Nap.
18,00: Fellép az Ösküi citeraegyüttes, Forrás népdalkor, Veszp

rémi néptáncegyüttes.
19,00: Engesztelő szentmise a Balaton áldozataiért az almádi ka

tolikus templomban. Közreműködik a városi vegyeskar.
VII. 30.

07,00: Nemzetközi nyílt horgászverseny a Közösségi Ház Kupá
jáért. Nevezés a helyszínen, a „négyméteres” partszakaszon.

18,30: Sztárvendégünk Hevesi Tamás. „Ezt egy életen át kell ját
szani!”

19,00: Utcabál a Viktória együttessel.
24,00: TÜZIJÁTÉK.
A helyszínnel nem jelölt programokat a Városháza téren ren

dezzük!

Strandröplabda
Körverseny

Szezonnyitó sportprogram 
Balatonalmádiban

Verőfényes napsütés, 33 
C°, tengerparti homok várta 
a Strandröplabda Körver
seny résztvevőit a magyar 
tengerparton. Csinos lányok, 
jóképű fiúk társaságában, jó  
hangulatban telt a hétvége az 
újonnan épült Hercules 
Strandröpplabda pályákon. 
A zsúfolásig megtelt lelátó
kon kíváncsi nézősereg szur
kolt a 100 profi versenyző
nek.

A remek hangulatot sok szí
nes program -  Freesbee bemu
tató és közös játékok, éjszakai 
futás színesítette, melynek út
vonalát gyertyákkal és fák
lyákkal tették hangulatossá a 
rendezők. A futáson közel 200 
fő vett részt, akiket egy csodá
latos tűzijáték utolsó dörrené
sei indítottak az útjukra.

A rendezvény nemcsak a 
profiknak nyújtott lehetőséget 
a versenyzésre, hanem az újsá
gírók és a szponzorok is röp
labdázhattak. A pályákon és a 
programokon ott sürgölődött 
Balatonalmádi apraja-nagyja.

Eza hétvége nyitotta meg a 
nyári programok sorozatát Ba
latonalmádiban. Minden hétvé
gén amatőr tornákat rendez
nek, s nemsokára a homokfocit 
is kipróbálhatják az érdeklő
dők. Augusztus 19-20-án tart
ják az első homokfoci bajnok
ságot, július 29-30-án pedig 
táncparádéra és strandröplabda 
show-ra várják a szórakozni 
vágyókat.

Újra bevezetik Magyaror
szágon a nnyíltvízi úszásokat.

Július 16-án és augusztusl2-én 
a budatavai strand és sporttelep 
között közel 2 km-es távon 
rendeznek nyílt balatoni úszó
versenyeket.

Hálásak lehetünk a Hercules 
Rt.-nek, illetve a Fonyódi Her
cules Ásványvíz Kft.-nek, 
hogy a Magyar Marathon Klub 
közreműködésével elkészülhe
tett ez az egyedülálló Strand 
Röpplabda Központ, ahová sok 
itt üdülő vendéget várnak, és 
arra kérjük Önöket, hívják fel 
vendégeik figyelmét erre az új 
sportolási lehetőségre!

Bízunk benne, hogy a Ma
gyar Marathon Klub megjele
nésével föllendül Balatonalmá
di sportélete is.

További információkat a 
sporttelepen lévő ügyeleten, il
letve a 06/20/357-832-es tele
fonszámon kaphatnak.

Köszöntő 
János születésnapjára 

Az elcsépelt szöveg helyett 
köszöntünk a következő 
szöveggel:
Hátralévő éveidben legyél 
olyan, mint egy üveg pezs
gő: durrogjál és spricceljél 
erőben, egészségben!

Lökött vejed 
szép családjával
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