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

Vecsey K. Mária

Elemek közt
Alattam a fénylő víz csak 

locsog, fecseg, 
fölöttem kering egy fehér 

sirály sereg, 
vitorlám hol dagad, hol 

lazán alábbszáll, 
ég a naptól az arc, a 

hát, a láb, a váll, 
de jön a szél, hűsít, paskol, 

játszik, hiszen 
mögém fut, úgy röpít, röpít 

a nyílt vízen, 
és, ha a fejem kicsit 

följebb emelem, 
amott látszik a föld, a 

negyedik elem.



Életünk ünnepei
60 éve avatták fel az almádi hősi emlékművet

Bár nagyon sokszor változott az évek múltán ünnepeink rend
je, augusztus 20-a mindig megmaradt Szent István napjának, 
még ha másként is kell nevezni. Van olyan ünnep is, ami egyszer 
fordul elő az életben, és nem ismételhető meg. 1995-ben, Szent 
István napján egy ilyen, egyszeri, régi ünnep évfordulójáról kell 
megemlékeznünk.

Az első világháború befejezé
se után szinte mozgalom indult 
annak érdekében, hogy minden 
település emlékművet emeljen a 
háborúban meghalt polgárainak 
emlékére. Almádiban is sor ke
rült erre, méghozzá a szokott 
módon, közadakozásból terem
tették meg az anyagi feltétele
ket. Nem tudjuk, ki volt a kez
deményező, az első adatot az 
1932. július 27-én megtartott 
képviselő-testületi ülés jegyző
könyvében találjuk. Ennek tanu
sága szerint ekkor már 5073 
pengő 48 fillér volt a „hősi em
lékmű alap” számláján. Az 
összeg nagyságából arra követ
keztethetünk, hogy már régeb
ben kezdték el a gyűjtést az em
lékműre.

Még 1932 évben eldöntötték 
a helyét, természetesen nem ke
vés vita és javaslat meghallga
tása után tették le a voksot a mai 
helye mellet. 1993 október 27-i 
rendkívüli közgyűlésen kiírták a 
pályázatot az emlékmű tervezé
sére. A beérkezett pályamunká
kat 1934. február 16-án tartott 
testületi ülésen értékelték, illetve 
meghallgatták a zsűri javaslatát. 
Hét pályamű érkezett be, és 
ezek közül a második helyezet
tet fogadták el megvalósításra. 
Ennek a tervnek a szerzője 
Györgyi Dénes volt, aki „Arti
kus” jelige alatt nyújtotta be ter
vét.

A terv kivitelezésére beérke
zett öt ajánlat közül a kőműves 
munkákra vitéz Kürthy László 
3200 pengős ajánlatát, a kőfara
gó munkákra pedig Győri Mik
lós 2880 pengős ajánlatátfogad
ták el. A felavatásra kitűzött első 
időpont 1934 július 29-e volt, 
ezt azonban nem sikerült telje
síteni. A Hősi emlékmű bizott
ság 1935. május 5-én tartott ülé
sén az ünnepélyes felavatás idő
pontjául 1935. május 19-ét ha
tározta meg, amely elhatározá
suk szerint „országos jellegű 
lesz”, József herceg jelenlété
ben. A nagyszabású ünnepségről 
a Veszprémi Hírlap részletes be
számolót közölt Széli Lajos

Miklós tollából, amelynek rövi
dített változata az alábbi: 

Május 19-én, vasárnap déle
lőtt avatta fel ünnepélyes kere
tek között József főherceg a hősi 
halottak emlékére felállított em
lékoszlopot Balatonalmádiban.

A Tormay Béla elnöksége 
alatt működő emlékbizottság 
Györgyi Dénes budapesti mű
építész tervei alapján Balatonal
mádi községnek áldozatkészsé
géből 9000 pengő költséggel 
emeltette e monumentális emlék
művet. A balatonalmádi vörös 
terméskőből készült 12 méter 
magas, oldalt és hátul darabos 
faragású, elöl simán faragott 
oszlopon bevésve és dúsan ara
nyozva díszeleg az egész hazán
kat jelképező kettős kereszt, 
alatta az emlékmű felirata: ,,Ba
latonalmádi község elesett hősei 
emlékére 1914-1918”. Az em
lékoszloptól balra mintegy 12 
méter hosszúságban darabosan 
faragott terméskőből épült bás
tya áll őrt, közvetlen az oszloptól 
balra a bástyafalba erősített 
márványtáblával, rajta 19 ele
sett balatonalmádi hős nevével.

A z ünnepélyes felavatás az 
emlékmű előtti gyülekezéssel, il

letve a Veszprémből és a szom
szédos községekből érkező front
harcosok, leventék és községi 
vezetők, majd a vasúton érkező 
katonai és polgári előkelőségek 
fogadtatásával kezdődött. A ne
gyed 11-kor autón, szárny segéd
jével együtt érkező József főher
ceget Fűzfőnél dr.Szalóky József 
főszolgabíró, Vörösberénynél 
dr. Kenessey Pongrác főispán, 
Balatonalmádiban a Pannónia 
kerthelyiségének teraszán a ka
tonai kiküldöttek, illetve Bartha

los Dezső községi 
főjegyző fogadták. 
Jelen voltak az ün
nepségen a honvé
delmi miniszter 
képviseletében vi
téz Asztalossy Ala
dár ezredes, a vité
zi szék nevében vi
téz Setéth Vince 
vármegyei székka
pitánny, a jutasi 
Kinizsi Pál altiszt
képző nevében vi
tés Legény Béla őr
nagy és Pásztor 
Lajos százados, az 
Országos Front
harcos Szövetség 
Elnöksége nevében 
vitéz Mándoky 
Sándor ezredes-fő
esperes, a veszpré
mi frontharcos cso
port nevében vitéz 

Kolozsváry László ezredes, Ke
nessey Zoltán vármegyei II. fő 
jegyző, Rosos Károly Veszprém 
polgármestere, Bokrossy Jenő 
műszaki tanácsos.

Az emlékoszlop előtt Primusz 
Béla ny. százados fogadta József 
főherceget a vitézek és fronthar
cosok százada élén, a leventék 
és tűzoltók sorfala előtt. Közvet
lenül az emlékoszlopnál Rácz 
Károly ny. főhadnagy, helybeli 
frontharcos szövetség elnöke, 
mint az ünnepség agilis szerve
zője, és fáradhatatlan rendezője 
fogadta a főherceget. Fél 11-kor 
Deák János balatonalmádi plé
bános ünnepi tábori szentmisét 
mondott az emlékoszlop jobbol
dalán, evangéliumkor hazafias 
szentbeszédet tartva az ünneplő 
közönségnek. Mise alatt a bala
tonalmádi iparosok és kereske
dők dalköre miseéneket adott 
elő, melyet úgy, mint a szentbe
szédet és a főherceg felavató be

szédét, megafonok továbbítot
tak a sok száz főnyi sokaságnak. 
Szentmise után az emlémű bi
zottság elnökének felkérésére 
Fózsef főherceg mondotta el fel
avató ünnepi beszédét. A haza
fias gondolatoktól telített, ünne
pi beszéd mindvégig lebilincsel
te a közönséget, és gyakran vál
tott ki tetszésvihart.

Az ünnepi beszéd után az em
lékmű egyházi megáldása követ
kezett, melyet ugyancsak Deák 
János helybeli plébános végzett. 
Majd Koszorús László ref. lel
kész mondott rövid, tartalmas, 
izzó hazaszeretettől lángoló be
szédet.

Ezután az emlékmű átadása 
következett Tormay Béla bizott
sági elnök által, akitől Balato
nalmádi község nevében Ruszin
kó Adám községi bíró vette át 
azt, hitet téve annak lelkiismere
tes és becsületes megőrzésére és 
karbantartására. Véget ért az 
ünnepség az emlékmű ünnepé
lyes megkoszorúzásával. Koszo
rút helyeztek: a m. kir. honvéd
ség és a II. vegyesdandár, a vi
tézi rend, a helyi frontharcosok, 
Balatonalmádi község, a veszp
rémi frontharcosok csoportja, a 
siófoki frontharcosok, a veszpré
mi 31. honvéd bajtársi szövet
ség, a balatonalmádi fronthar
cosok, a balatonalmádi csendő
rörs, Veszprém vármegye közön
sége, Balatonalmádi Fürdő és 
Építő Rt., balatonalmádi és V ö 

rösberényi iparosok és kereske
dők köre, a balatonalmádi le
venték, fűzfői gyártelepi tűzol
tók, a balatonalmádi elemi isko
lások, dr. Szántó Frigyes és neje 
és „végül a szegény feketeruház 
síró özvegyek és árvák, akiknek 
ezúttal már van hova helyezzék 
szomorú szívük koszorúit”

A Himnusz után díszelvonulás 
volt József főherceg előtt, aki 
ennek végeztével fogadást tartott 
a vitézek és frontharcosok kö
zött.

Délután 1 órakor 200 teríté
kes díszebéd volt a Pannóniá
ban, ahol dr. Kenessey Pongrác 
a kormányzóra, Tormay Béla a 
jelenlevő József főhercegre, Jó
zsef főherceg az összes jelenle
vőkre és Balatonalmádi község
re, vitéz Mándoky Sándor pedig 
a frontharcosokra mondott fel
köszöntőt.

Schildmayer Ferenc

Emlékmű képe közvetlenül felavatás után



Ezer évvel ezelőtt a két császárság határain kívül 
maradt kelet- és észak-európai népek életében sors
döntő változás következett be. Azok a népek, amelyek
nek vezetői erős katonai kísérettel rendelkeztek: dánok, 
norvégok, svédek, oroszok, csehek, lengyelek és ma
gyarok, közel egyidőben államot szerveztek, és felvet
ték a kereszténységet. Ez az Európa arculatát megvál
toztató fordulat belső fejlődés és külső hatások ered
ménye volt. Csak olyan nép tudott államot létrehozni, a 
mely a gazdasági és társadalmi fejlődés bizonyos fokát 
elérte.

"... ha a Királyt istentelen
ség és kegyetlenség  
szennyezi, hiába tart igényt 
a király névre, zsarnoknak 
kell nevezni. Ennek okából 
hát... kérlek, megparancso
lom, hogy mindenütt és min
denekben szeretetre tá 
maszkodva ne csak atyafisá
godhoz és a rokonságodhoz, 
vagy a főemberekhez, avagy 
a gazdagokhoz, a szomszéd
hoz és az itt lakókhoz légy 
kegyes, hanem még a kül
földiekhez is, sőt mindenki
hez, aki hozzád járul. Mert a 
szeretet gyakorlása vezet el 
a legfőbb boldogsághoz... 
Légy irgalmas, légy türel
mes, légy erős, légy mérsék
letes, légy alázatos is, légy 
szelíd, légy becsületes, légy 
szemérmes...

(István király intelmei a 
kegyességről és irgalmas
ságról... részlet)

”... Akik hamisat hisz
nek, vagy a hitet a jó  cse
lekedetekkel teljessé nem 
teszik, fel nem ékesítik, 
minthogy a hit tettek hí
ján meghal, sem itt nem 
uralkodnak tisztességgel, 
sem az örök uradalom
ban... nem lesz részük. 
Ám ha a hitnek pajzsát 
tartod, rajtad az idvesség 
sisakja lesz. Mert e lelki 
fegyverekben szabálysze
rűen harcolhatsz láthatat
lan és látható ellenségeid 
ellen. Hiszen az apostol 
ezt mondja: Nem koro
náztatik meg, csak aki 
szabályszerűen küzd.”

(István király intelmei 
a katolikus hit megőrzé
séről... részlet)

"...az egynyelvű és egy
szokású ország gyenge és 
esendő. Ennélfogva megpa
rancsolom neked fiam, hogy 
a jövevényeket jóakaratúan 
gyámolítsd és becsben tart
sad..."

Több mint ezer esztende
je született Szent István király. 
Vajon van-e egyáltalán lehe
tőség arra, hogy messzi év
századok feneketlennek tet
sző mélységéből hitelt ér
demlően idézhessük meg 
első keresztény uralkodónk 
alakját?

István rendkívüli jelentősé
gű történelmi személyiség 
volt, akinek élete halálával 
csak fizikai értelemben feje
ződött be, utóélete, azaz szel
lemiségének, alkotásainak 
élete a mai napig sem ért vé
get.

Szinte minden történeti kor 
megalkotta a maga István- 
portréját, amely jószerével 
igen gyakran jobban hason
lított a portrét létrehozó kor 
eszmevilágához, semmint 
István korához, illetve magá
hoz Istvánhoz.

Legnagyobb történelmi 
tette kétségtelenül a 
magyar állam megal
kotása volt. Egyszerre 
volt rettenetes és mé
lyen alázatos, kegyet
len és kegyes, egyszer
re tartotta kézben a 
kardot és a keresztet.
Igazi politikai nagysága ab
ban nyilvánult meg, hogy volt 
ereje változtatni és volt éles 
szeme meglátni a váltás szük
ségességét. Egyértelműen 
átlépte azt a bűvös vonalat, 
amely a keresztényeket a 
nem keresztényektől elvá
lasztotta, a mély vallásossá

ga nem külsődleges máz volt, 
hanem belsejéből fakadó 
meggyőződés. Megérezte, 
hogy az egységes monarchia 
létrehozása 1000 táján lehe
tetlen a keresztény vallás esz
merendszere és annak intéz
ményrendszere nélkül.

Politikai, politikusi jelentő
sége abban áll, hogy felis
merte a pillanatot, amikor 
szakítani kell a megszokott, 

a kényelmes, de úttalan 
régivel, s vállalnia 
kell minden össze
ütközést a szokat
lan, a sok kényel
metlenséggel járó, 
de végül távlattal 
rendelkező új érde

kében.
Az, hogy ma Magyaror

szág létezik, hogy ezt az or
szágot megyék hálózzák be, 
hogy a településeken temp
lomok emelkednek, egyként 
István érdeme. Benne a va
laha élt egyik legjelentősebb 
államférfiunkat, a sok nehéz 
körülmény között is ember- 
felettit teljesítő embert tisztel
jük.

(Felhasznált irodalom: Ist
ván király emlékezete. Ma
gyar Helikon 1971,Az állam- 
alapító, Zrínyi Katonai Kiadó 
1988)

Az oldalt összeállította:
B. M. Judit

Szent István szarkofágja
Hol van István király? A legegyszerűbb nép 
arcán ragyogsz tovább, 
porfelhőt kavarsz a Hortobágyon 
s a nehéz, sárga jegenyéken 
szakad szét m inden aranyad

(To rnai József)



Néhány sor 
az 58. hónapról 

a városházán

1995. JÚLIUS
A hónap folyamán nagyon 

fontos tanácskozás zajlott le a 
városháza kistermében váro
sunk jövőképéről. Az egész
ségügyi, népjóléti és környe
zetvédelmi bizottságunk tár
gyalta meg a városvédők, va
lamint a vendégvárók ezzel 
kapcsolatos beadványait. A ta
nácskozáson képviseltette ma
gát a Vörösberényi Polgári 
Kör, a Káptalanfüredi Fürdő
egylet, s jelen voltak természe
tesen a hivatal és a képviselőtes
tület illetékes tisztségviselői is.

Egy korábbi kormányhatáro
zatnak megfelelően régóta ké
szül az új Balatoni Regionális 
Rendezési Terv és a Balatoni 
Építési Szabályzat. Hírlik, 
hogy ebben az évben elkészül
nek végre. Kellene, mert ezek 
nélkül nem véglegesíthetjük az 
elképzeléseinket, nem határoz
hatjuk meg a belterület határa
it, nem dönthetünk a külterületi 
földek sorsáról. Abban azon
ban mindannyian egyetértet
tünk, hogy infrastrukturálisan 
fejlett, tiszta kisváros, vonzó 
üdülő-, kulturális és sportcent
rum szeretnénk lenni, csodála
tos földrajzi adottságainknak 
megfelelően hosszú elő- és 
utószezonnal, igényes vendég
körrel, kellő élettérrel és meg
élhetési lehetőségekkel a vá
rospolgárnak és utódainak 
egyaránt. Az ehhez vezető út 
nem könnyű, annál is inkább 
nem, mert a közterheket a vá
ros polgárai nem arányosan vi
selik, sőt a kurtaxa nem befi
zetésével minimum 40 millió 
Ft-tól fosztjuk meg saját ma
gunkat évente.

A tanácskozáson nyilvánva
lóvá vált egy komoly konflik
tus is, ami a lakóövezetben lé
tesülő vendéglátó egységek és 
közvetlen környezetük között 
alakult ki. Itt lényegében a pi
henés és a megélhetés joga üt
közik. Az ellentmondást csak 
magunk oldhatjuk fel, lehető
leg megegyezéssel. Első lépés
ként a már meglévő törvények, 
írott és íratlan szabályok mara
déktalan betartásával. S a több
ség által elfogadott új szabá
lyok megalkotásával, ha más
képpen nem megy.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. július 30.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Bár kacérkodott azzal a gon

dolattal a város képviselőtestü
lete, hogy nyári ülésszünetet 
tart, a mindennapi élet szülte 
ügyek azonban ezen szándékot 
meghiúsították. Így azután júli
us 27-én rendes ülésre került 
sor.

Kellemes kötelességének tett 
eleget dr. Kerényi László polgár- 
mester, amikor napirend előtt fel
kérte Bélai Gyula balatonalmádi 
lakost, hogy az édesapja, néhai 
Bélai Béla által tett adomány ka
mataiból három középiskolás ta
nulónak -  névszerint Kovács An
namária, Benkovich György, Pus
ker Tamás balatonalmádi lakosok
nak -  egyenként 35 ezer Ft tanul
mányi támogatást adjon át.

Ezt követően a polgármester 
adott tájékoztatást a júniusi testü
leti ülés óta történtekről.

Említést tett a Cimbora Vaká
ció megnyitásáról, a Westel to
rony üzembe helyezéséről, a „Ré
gi zene” hangversenysorozat kez
detéről és az első ízben megren
dezésre került sikeres triatlon ver
senyről. Külön kiemelte a hagyo
mányos Almádi Napok mintegy 
indítójaként a „Pannónia” emlék
kő avató ünnepségét.

A napirendek között első he
lyen kell megemlíteni Trosits 
András Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottság elnöke és dr. He
gedűs Tamás jegyző közös előter
jesztését az óvodák költségcsök
kentéséről. Ismert, hogy a város 
intézményeinek ezen szempontból 
történő átvilágítása az iskoláknál 
már befejeződött és most nagy
ságrendileg is az óvoda követke
zett. Minderről bővebben az IMS 
Bizottság elnöke ad tájékoztatást 
lapunk más oldalán.

Módosította a képviselőtestület 
a nevelési-oktatási intézményekre 
vonatkozó térítési díjak és tandí
jak megállapításának szabályairól 
szóló korábbi rendeletét. A módo
sításból mindenképpen kiemelen
dő a tanévkezdési támogatás nyúj
tása a rászoruló általános iskolai 
tanulók szülei részére. Az ez évi 
költségvetésben erre a célra min
tegy 400 000 Ft-ot irányzott elő 
a testület. A tanév végén a szülők 
körében készült felmérés viszont 
sajnos azt igazolta, hogy egyre 
több szülő szorul rá erre a támo
gatásra.

Hosszas vitát követően végül is 
olyan döntés született, hogy a tá
mogatásra rendelkezésre álló ke
retet 300 000 Ft-tal megemelte a

testület a gazdálkodási tartalék 
terhére.

Végső stádiumába került az 
Egészségügyi, Népjóléti és Kör
nyezetvédelmi Bizottság által ez 
év kezdete óta kitartó szívósság
gal szorgalmazott „Szociális Bolt” 
ügye.

E témáról Trosits András bi
zottsági tag ír részletesen a lap
ban.

A Szabolcs úti gázépítés ügyé
nek tárgyalását egy hónapra elna
polta a testület, támogatta viszont

a Szinnyei M. P. u. és Páfrány u. 
1995. évi csatornázási programját. 
A jelenlegi helyzetben az építés
hez anyagi támogatást a város saj
nos nem tud nyújtani az esetleg 
létrejövő csatornatársulat részére, 
ellenben a költségek hiányzó ré
szének biztosításáról pályázatot 
nyújt be a Vízügyi Alaphoz.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban és a városi könyvtár
ban megtekinthetők.

Sz. S.

Akinek nem inge, 
ne vegye magára

Szezon van, sokan vagyunk 
(mások szerint nagyon keve
sen és a vendég is kevés). Dől 
a szennyvíz, hentereg a sze
mét, pusztítjuk parkjainkat, 
zenélünk, kiabálunk, zavar
juk a pihenni vágyókat. Sok 
a kellemetlenség. A vadken
der is virágzik.

Ha erre a négy hétre lenne 
méretezve a hivatal, akkor az 5 
helyett ötvenen kellene hogy le
gyünk, akik a közterületeket el
lenőrzik.

Szolgáltató, itt lakó, nyaraló 
és mindenki, szűk kis környe
zetét takarítsa össze, a szemetet 
saját pénzén vitesse ki a sze
méttelepre. Rövidesen remélhe

tőleg bővül a csatornahálózat, 
megvalósulását mindenki támo
gassa minden erejével.

Még füves területeinket ne 
tapossuk ki autóinkkal, a gya
loglás egészséges. Nyáron ne 
égessünk gazt és szemetet, mert 
ez zavarja az üdülőket (a parti 
ingatlanokon egész éven át tilos 
az égetés!)

Az ősztől ismét kötelező lesz 
a szemétszállítás igénybevétele. 
Ne erre sajnáljuk a pénzt! Ha 
azt akarjuk, hogy a helyzet ne 
romoljon tovább, a jövőben 
tisztábbnak kell lennünk.

Szentesi István 
környezetvédelmi 

referens

Dr. Kardos Józsefné teraszán összegyűltek a vörösberényi kép
viselők és Majbó Gábor alpolgármester, hogy Berény jövőbeli 
dolgairól beszélgessenek. Szóba került a faluszépítés, a hagyo
mányos falunap és még több hasznos javaslat.

Fotó: D. L.



A permi vörös homokkő
Régtől rejteget s kínál kincse

ket gazdag tájékunk, Pannónia. 
Évmilliók óta fényben fürdik e 
vidék. Az ég színjátszó kupolája 
borul a roppant víztükörre. 
Örök sugárzás részesei va
gyunk.

Messzi őseinket is vonzotta e 
hely. Letelepedtek, otthonra talál
tak. Saját képükre formálták e vi
lágot. Kőből, fából, nádból építet
ték hajlékaikat.

Permi vörös homokkő! Amerre 
nézünk, mindenütt föllelhetjük. 
Kiváló, helyben talált, időálló épí
tőanyag. Jól faragható. Málladé
kán dús erdőrengetegek nevelőd
tek s mindig jó borok teremtek. A 
táj arculatát színezi, gyarapítja ez 
a jól ismert ősanyag. Utakban, fa
lakban, boltívekben, bástyákban, 
szerte épített környezetünkben. 
Emlékműveinken hőseink, sírkö
veiken szeretteink neveivel. Szü
letésünktől elmúlásunkig velünk 
van, kísér bennünket e kő...

Dél-Írországtól Dobrudzsáig 
szelte át Európát a variszkuszi 
magashegység, amit a külső erők 
a földtörténet perm korszakának 
végére lepusztítottak. Ebben az 
időszakaszban, mintegy 300 mil
lió éve alakultak ki a lepusztulás- 
termékből, homokból és kavicsból

a vörös színű homokkövek, kong
lomerátok. A vörös homokkő Ba
latonalmádi-Alsóőrs-Csopak-Sze 
pezd-Révfülöp térségében a part
közeiben még a felszínen van. 
Délnyugatra mind mélyebbre 
süllyed.

Vajon mióta bányászta itt az 
ember? Először XIII. századi ok
iratainkban említik környékünkön 
a kőfejtőtelepeket. Századokon át 
messze vidékekre szállították in
nen tengelyen, vízen, telente jégen 
a vöröskövet. Fölvirágzott a kőfa

ragó ipar. Falusi mestereink kö
zött olaszok is dolgoztak. Apáról 
fiúra szállott a kőszeretet. Hozzá
értésüket, eredendő szépérzéküket 
ma is számtalan, tájba simuló, 
maradandó alkotás őrzi.

Városunk központját mostantól 
a Győry-Fülöp-Toscani család bá
nyájából kiemelt látványos vörös
kő tömb uralja. Rajta bronzszo
bor. Kettős jelkép: a kő a tájat, a 
Mihály Gábor alkotta fekvő nőa
lak a tavat szimbolizálja. Pannó
nia Aqua. A fény özönlötte for

galmas téren avatása órájától 
együtt él a két anyag. Bárha „min
den pillanat csak egyszer él, még
sem halott, a teljes része! A lát
ványon túl szívünkkel indul a 
mindenségbe”. Arrébb, a parkban 
az egykori Zsák-vendéglő remek
be faragott kapuoszlopai. Vöröskő 
mementó. A parton pedig impo
záns hősi emlékmű. Nevezetes 
kőereklye! Szépsége, formatiszta
sága, kompozíciójának tökélye 
fogva tart. Faragott apró részlete
iben is a monumentalitás!... „A 
partra ülsz, a víz felett az oldott 
esti kék lebeg, vegyítve már a 
rozsda rőttel. A szív az hallgat, 
mint a néma tó... Köss csak békét 
az illanó időkkel.”

Temetőinkben is megtalálhatni 
néhai helybéli, névtelen kőfaragó 
mestereink csodálatra méltó mű
veit, magas szakmai ranggal mér
hető síremlék köveit. Kincsek a 
tűnő időben!...

S máris újabb készülő kőemlé
ket fürdet a balatoni fény. A Lehel 
utca torkolatában a felújított Ne
pomuki Szent János szobrának ta
lapzata ugyancsak hagyományhű 
puritán szépségű mesterfaragás. 
Avatása ősszel lesz, amikor virág
palástot ölt magára a táj...

Albrecht Sándor

Gallov Rezső államtitkár, OTSH elnöke avatóbeszédét mondja 
július 21-én, a Pannónia Emlékkő előtt Fotó: Durst

Rendőrségi hírek
1995. július 20-ig a város terü

letén személy elleni erőszakos 
bűncselekményt kettő esetben kö
vettek el, amikor az egyik esetnél 
a balatonalmádi Aranyhíd Söröző
nél két személy szóváltásba keve
redett, és az egyik a vele szemben 
álló férfit oly módon bántalmazta, 
hogy orvosi ellátásra szorult. A 
másik esetben holland állampol
gár tett feljelentést ismeretlen sze
mély ellen, aki Balatonalmádiban 
a vasútállomás környékén megtá
madta, tettleg bántalmazta, és 
készpénzét elvette.

Bűncselekmények:
Vagyon elleni bűncselekmény 

a községek területén 73 esetben 
volt. Betörést 24 esetben követtek 
cl nyaralótulajdonosok sérelmére, 
valamint kettő esetben üzlet sérel
mére. A két utóbbinál az elköve
tők kiléte felderítést nyert, ellenük 
az eljárás folyamatban van. Az 
Arany János utcában történt betö
rést követően sikerült az elköve
tőket fél órán belül elfogni, így el
lenük a Veszprémi Rendőrfőkapi

tányság Vizsgálati Osztálya foly
tat eljárást.

A strandon tizenkét személyt 
károsítottak meg az alkalmi tolva
jok, akik közül szintén sikerült el
követőt fogni.

Cselekményüket elősegíti a fel
ügyelet és őrizet nélkül hagyott 
érték, így kérek mindenkit, aki a 
strandra megy pihenni, hogy nagy 
értéket ne vigyen magával, és 
amennyiben fürdőzni szándéko
zik, tárgyait bízza valakinek a fel
ügyeletére.

A városban 15 személygépko
csit törtek fel, és nyolcat rongáltak 
meg. A feltört gépkocsikból kész
pénzt, rádiósmagnót és iratokat 
tulajdonítottak el.

Ismételten, mint mindig, felhí
vom mindenkinek a figyelmét, 
hogy ne hagyjanak értéket a par
koló gépkocsikban.

A megrongált gépkocsik közül 
3 darabot maróanyaggal öntöttek 
le, feltehetően valamilyen vélt 
vagy valós sérelem miatt. A vá
rosból 11 db gépkocsit tulajdoní
tottak el június óta. Keressük a

QFT-L526 rendszámú, a SPH-E 
663 rendszámú Volkswagen típu
sú gépkocsikat, a FF-D 581 rend
számú, a FF-SN 18 rendszámú, a 
BB-MW 890 rendszámú, a LA- 
LN 957 rendszámú, a PL-Y 92 
rendszámú, a DE-SZ 60 rendszá
mú, a DD-ND 273 rendszámú 
BMW típusú személygépkocsikat, 
illetve a ZS-PK 35 rendszámú, a 
SFB-TY 88 rendszámú Mercedes 
típusú személygépkocsikat.

Három darab kerékpárt is ellop
tak a városból, melyek közül egy 
volt lelakatolva a lépcsőházban.

Baleset:
A városban 13 közlekedési bal

eset történt, ezekből hat sérüléssel 
járó volt. A sérüléses baleseteknél 
egy esetben az ittasság játszott 
közre, a többi balesetnél előidéző 
ok az elsőbbség meg nem adása, 
valamint a követési távolság be 
nem tartása volt.

Egy sérülés nélküli balesetnél 
okozó egy kutya volt, melyet a 
gazdája póráz nélkül sétáltatott. 
Az ebtartók figyelmét felhívom,

hogy az ebtartásra vonatkozó sza
bályokat tartsák be, mert ellenke
ző esetben az észlelést követően 
szabálysértési feljelentést kezde
ményezünk.

Egyéb:
A városban több feljelentés ké

szült személyi igazolvánnyal kap
csolatos szabálysértés elkövetése 
miatt. Kérek mindenkit, hogy sze
mélyi igazolványát tartsa magá
nál! Kollégáink közlekedési sza
bálysértések miatt több esetben 
intézkedtek, valamint garázdaság 
szabálysértése, verekedés szabály- 
sértése, ittas járművezetés vétsé
ge, tiltott helyen való táborozás és 
tiltott helyen való fürdőzés sza
bálysértése miatt.

Traffipax:
Augusztus 1-jén, 5-én, 8-án, 

18-án 21-én lesz műszeres sebes
ségmérés a 71. számú főútvona
lon.

Újvári Attila r. tzls



Tenisz hírek
Taroltak teniszklubunk fiatal

jai a megyei korosztályos egyéni 
bajnokságon

A klub vezetőségének azon 
elhatározását, hogy jó felké
szültségű edzőnk irányításával 
saját nevelésű játékosainkra épí
teni Balatonalmádi tenisz ver
senysportját, már az eddigi ered
mények is igazolták.

A július 18-án Veszprémben 
rendezett megyei egyéni korosz
tályos bajnokság eredményei re
méljük, az „ellendrukkereknek” 
is meggyőző érveket szolgáltat
tak. A lebonyolításra került 7 
versenyszámból 3-at versenyző
ink nyertek. Volt olyan verseny
szám is, ahol az első három he
lyen és két esetben az első két 
helyen almádi fiatal neve szere
pelt.

A jegyzőkönyv szerint ver
senyzőink eredményei a követ
kezők:

Fiú 18 éves: 1. Hitter Csaba, 
2. Solymosi László

Fiú 16 éves: 1. Rajnai Csaba,
2. Bolla Bálint

Fiú 14 éves: 3. Szénási Attila
Fiú 12 éves: 2. Szász Bálint
Fiú 10 éves:l. Levelesi Szi

lárd, 2. Papp Péter, 3. Vizl Ger
gely

Leány 18 éves: 2. Rajnai Judit
Fiatáljaink dicsérete mellett 

mindenképpen ki kell emelni az 
edző szerepét is, akinek szakmai 
hozzáértése és tapasztalata ered
ményezte ezt a kitűnő ered
ményt.

Július hónap másik nagy ver
senye a -  két egyéni, egy páros 
rendszerben lebonyolított -  Ver
ga kupa volt. Sajnos az OB-s 
csapatunknak nem sikerült meg
védenie az előző évben meg
nyert kupát. Tartalékos csapa
tunk (Kovács Lajos, Szabó La
jos, Rajnai Kálmán nélkül) Hit
ter Csaba, Rajnai Csaba csak a
3. helyet tudta megszerezni.

Augusztusban versenyzőink
már az őszi nagy feladatra, az 
OB III. 2. fordulójára készülnek, 
de azt megelőzően legjobbjaink 

indulnak az 
Almádi Kupa 
országos II. és
III. oszt. egyé
ni felnőtt ver
senyen szep
tember 1—3-ig.

Továbbra is 
a megyei 

I. osztályban
Felnőtt labdarúgó csapa

tunk az 1994-95-ös bajnokság
ban az őszi 15 pont mellé ta
vasszal 11 pontot gyűjtött.

Ez a teljesítmény az osztályo
zóra volt elég. A Pápai Sparta
cus csapatával játszott két mér
kőzést elveszítettük. A feljutást 
kivívó csapatok közül két csapat 
nem vállalta a megyei szerplést, 
valamint a megyei szövetség 18 
főre emelte a résztvevőket, így 
lehetőség van továbbra is a me
gyei I. osztályba szerepelnünk.

Egy hetes pihenő tán Halmai 
György edző vezetésével elkez
dődött a felkészülés az augusz
tus 13-án induló új bajnokságra.

Sajnos munkahelyi elfoglalt
ságok miatt igen kevés labdarú
gó látogatja az edzéseket. To
vábbi fiatalítással, valamint 2-3 
új játékos igazolásával egy jó 
középcsapat válhat belőlünk.

Bódiss József

Holsten-Neptun 
Kupa

IV. Pénzdíjas Páros Lábtenisz 
Bajnokság 

Balatonalmádi
1. A verseny célja: 
Versenyzési és játéklehetőség

biztosítása, a kupa elnyerése, az 
üdülővendégek részére kulturált 
sportelfoglaltság biztosítása.

2. A verseny helye és ideje: 
Balatonalmádi, Neptun strand 
1995. augusztus 12-13. 
Jelentkezés: mindkét nap a

helyszínen, ill. az első forduló 
befejezéséig folyamatosan.

3. Résztvevők:
Nyílt verseny, bárki indulhat, 

aki az adott kategória feltételeit 
vállalja.

Horgászsarok
Négy évet kellett várni, hogy újra előkerüljön a Nagy Balatoni 

Rágógumi -  az angolna. A tv, rádió, az újságok lelkesen, teli száj
jal rágják is.

Komolyan mondom, remekül szórakoznék a találgatások, elmél
kedések tömkelegén, a vadabbnál vadabb magyarázatokon, ha nem 
tudnám, mennyire törékeny manapság a tó partján élő többszázezer 
állandó lakos egzisztenciája. Mennyire függ a Balaton vélt, vagy 
valós állapotától. Mennyire befolyásolná megélhetésüket, ha -  ne 
adj' Isten — tömegesen elindulnának haza a külföldi vendégek né
hány megalapozatlan, de hatásosan tálalt hír hallatán. Így inkább 
szurkolok azoknak, akik a valóság talaján maradva igyekeznek meg
találni az okokat. Azért jó lenne biztosan tudni, hogy magyará
zataikból mennyi szól a közvélemény megnyugtatására, és mennyi 
az, amit maguk is elhisznek abból. Nagyon lényeges, hiszen az eset
leges védekezés, megoldás irányát ez szabja meg. 1991-ben meg
állapították -  nagy valószínűséggel -  mitől pusztulnak az angolnák 
(Tartósan magas vízhőfok, viszonylagosan magas egyedszám a Ba
laton nyugati medencéjében, és egy behurcolt élősködő). Nyilván
való, hogy most nem lehet ugyanazokra az okokra hivatkozni, mert 
azonnal ott a kérdés: miért maradt el a hathatós beavatkozás?

A tavaszi esők, a magas vízszint, a folyamatosan „tűrhető” és 
„kiváló” vízminőség hangoztatása azt követeli, hogy valami más
ban keressék az okokat, mint a tó biológiai állapotában. Egyből 
kéznél van a szúnyogirtásnál használt vegyszer. Mint hallottuk, '91 - 
ben is felmerült ilyen gyanú. Csakhogy akkor -  jól emlékszem -  
szerves foszforsav-észterre gondoltak. Most pedig mesterséges pi
retroidokat használtak, amelyek a gyártók szerint kizárólag rova
rokra hatnak. Az Almádinál -  állítólag -  vízbe öntött vegyszer igen 
speciális lehet, ha kizárólag angolnákra veszélyes -  Kenesén.

Tudom! Ezeket a kétségeket és kérdéseket, melyek nem csak ben
nem merültek fel, egy szakértő „csuklóból” söpri el, mint egy laikus 
okoskodásait. Csakhogy nekünk, itt a tó mellett élőknek -  úgy gon
dolom -  az a dolgunk, hogy feltegyük a magunk laikus kérdéseit, 
a szakértőknek pedig az, hogy érthető módon választ, sőt megoldást 
találjanak végre, hiszen a „játék” a mi -  laikus -  bőrünkre megy 
ki.

Nagy Ferenc

Lottósorsolás Balatonalmádiban
A benzinkút mögötti Tóka Center 

zöldre -  azaz a remény színére -  festett 
Totó-Lottó irodájában hallottam a címa
dó hírt, így aztán nem tudtam ellenállni 
a kísértésnek, hogy többet is megtudjak 
a szerencsejátékokról Fortuna asszony 
helyi kirendeltségén.

„Tényleg itt lesz az ötös lottó szám
sorsolása novemberben, a 6/45-ös, bár a 
konkrét helyszínről még nem döntöt
tünk, mindenesetre olyan helynek kell 
lennie, ahova többszáz ember befér és a 
sorsolást valamint a fellépő vendégmű
vészeket is méltó körülmények között 
képes fogadni” -  erősítették meg a hírt, 
sőt további meglepetéssel is szolgáltak. 
Június-július hónapban beindult az Inter
totó ’95 nyereménysorsolás és az egész 
nyári szezonban reménykedhetünk az 
„Álljon meg 1 millióért” nyereményak
cióban, ami azt jelenti, hogy például A l
mádi kellős közepén keresnek egy be
vásárlószatyros, szemüveges hölgyet, 
vagy egy szakállas, zöldnyakkendős 
urat, akinek érvényesen kitöltött ötös 
szelvénye van, és ha adott időszak alatt 
rábukkannak, akkor egymillió forint üti 
a markát ott azon a helyen!

A Tóka Centerben a helybeliek és a 
nyaralók hetente 4500 alapjátékra és 
1800 körüli kiegészítő játékra fogadnak

és a féléves üzemelés alatt volt már 150 
000 forint feletti nyeremény is -  havonta 
pedig úgy 100-150 kisebb nyereményt 
fizetnek ki. Talán ezért olyan népszerű 
-  a nyereményeken túl -  mivel műholdas 
on-line rendszerű gépen lehet a fogadást 
elhelyezni, ami kizárja a tévedés, vagy 
elírás lehetőségét. Még a két- vagy há
romesélyes totóbontásoknál is csak he
lyes tipposzlopokat fogad el, de a lot
tóvariánsoknál is mindig ellenőriz. Az 
ördöngős masina még a nyeremények 
gyors kifizetését is biztosítja, már csak 
nyerni kell és a helyszínen átvehető akár 
szombaton is, bár akkor csak 13 óráig.

A Szerencsejáték Rt. által forgalma
zott valamennyi Totó-Lottó változat 
mellett a vérbeli szerencsejátékosok még 
válogathatnak a különböző kaparós sors
jegyek között, legyen az Blackjack, Ko
rona vagy Géniusz. Kevesen hallottak 
viszont a Kenó névre keresztelt, rulett
hez hasonlítható számsorsjátékról, amit 
a közeljövőben vezetnek be a bukméker 
típusú fogadásokkal együtt. De ez utóbbi 
még a televízióval való megállapodástól 
függ. Azt mondják, hogy mindkettővel 
pillanatokon belül lehet nyerni -  minde
nestre hasonlít az iroda jelmondatához: 
„Itt játszva nyerhet a legtöbbet!”

SPL



Balatonalmádi Vitorlás Napok

Első nemzetközi YardStick (YS) Vitorlásverseny
Az Öreghegy tövében van egy 

Vitorlás Kikötő Rt. Részvényesei- 
üzemeltetői többségükben ’69-óta 
tagjai a Túra Vitorlás Sport 
Klubnak (TVSK).

94-ben TVSK Balatonalmádi SE 
néven önálló sportegyesületté ala
kultak. Mint ahogy az a nevéből is 
kitűnik az anyaegyesülettől nem el
szakadva. A TVSK a legnagyobb, 
1200 vitorlázót számláló egyesület. 
Tagjaink között többszörös magyar 
bajnokok vannak. Az idei és az el
múlt Kékszalag győztese, Tuss Mik
lós is egyesületünk tagja. A kikötő 
előtti vízterületen tartott háziverse
nyek jelentették a felkészülést egy 
nagyszabású versenyre.

A július első hétvégéjén tartott 
„Trami Kupa” sajnos már évek óta 
megszűnt. Szerettem volna ezt a 
hétvégét megmenteni szeretett váro
sunknak, mert állítom, hogy vízte
rületünk a túravitorlázás paradicso
ma lehetne. Tervezéssel, beruházás
sal és szervezéssel hosszabbíthatóvá 
válna a szezon, mert vitorlázni már
ciustól novemberig lehet. Sajnos a 
Balaton e téren nincs lehetőségei 
szerint kihasználva.

Megálmodtam egy versenyt. Egy 
kellemesen eltöltendő vitorlás hét
végére gondoltam, melynek kereté
ben szélcsend esetén is vannak kö
zösséget összehozó programok, és 
este a vitorlázók nyári bálja, melyet 
jó lenne tradícióvá tenni. Négy ván
dorkupát alapítottam a versenyek 
díjazására.

A szombati kétszer két futam 
olimpiai pályaversenyek győztesei
nek. A fahajók (többségében old-ti
mer-ek) Balatonalmádi Öreghegy 
Kupát, melyet Dr. Kerényi László 
polgármester úr örömmel ajánlott 
fel a győztesnek. A műanyag és 
egyéb építésű hajóknak a Balatonal
mádi Kupát magam ajánlottam fel. 
A vasárnapi távolsági túraversenyre 
a Mercedes- Benz YardStick Kupát, 
melyet az MB-AUTO Magyaror
szág Kft. szponzorált. Nagyon kö
szönjük Helmut Knittel igazgató úr
nak. Figyelemre méltó, hogy Knittel 
sporttárs azonnal megértette állás
pontomat. Amíg mi magyarok nem 
teszünk annyit a Balatonért hirdetés
ben, marketingben és PR-ban, mint 
Ausztria a síterepeiért, addig a nem
zetközi turizmus, de főleg a sport- 
turizmus csak esetleges. Ez kihat a 
magyar vitorlássport fejlődésére is. 
Az MTV-TS szerkesztősége ígérte 
megjelenését, referenciafilmről is 
tárgyaltunk, mégsem jöttek.

A térségében honos hajóknak a 
„Ki ér előbb haza” Öreghegyi Ki
kötő Kupát, tagtársaink, Vámosék, 
az Éva Borozó Káptalanfüred nevé
ben ajánlották fel, hogy legyen a vá
rosunknak is győztese. Helyi kera
mikus által készített emlékplakettet

is ajándékoztak a résztvevő kapitá
nyoknak.

Néhány szó a YS versenyekről: 
itt nem egy az egyben küzdenek az 
egyforma hajók egymás ellen, tak
tikázva a győzelemért, hanem min
den hajó típusától, hosszúságától és 
vitorlázatától, felszereltségétől füg
gően rendelkezik egy YS számmal. 
A verseny győztese nem mindig az 
elsőnek befutott egység, hanem a 
számítások végén akár az utolsó is 
lehet a verseny győztese. Azaz a 
versenyzőknek leginkább a gyorsa
ságra kell koncentrálni. Egy feles
leges fordulóval, rossz vagy akadá
lyozott bólyavétellel, rossz rajttal el
vesztett másodpercek, a végén be
erősödő szél felborítja az elváráso
kat. YS számok: Soling 99, Balaton 
18-as 126. Minél kisebb a hajó víz
vonala, annál nagyobb a YS száma. 
Értékelés a rajttól a befutásig meg
tett idő másodpercben x 100, osztva 
az YS számmal.

A magyar AX, BX osztályok 
évek óta nem tudnak megegyezni a 
YS listában, pedig a külföldiek jö
vetele érdekében jó lenne a legtöbb 
statisztikai adatra épülő német YS 
listát elfogadni. Csak igy érhető el, 
hogy mindenki, aki versenyezni kí
ván, megtalálja helyét a magyar vi
torlás sportban. Egyszerre rajtolva is 
lehet külön értékelni az osztályokat. 
A Balatonalmádi verseny ennek is 
a főpróbája volt. Kitnő, elismerten 
jó vitorlázók nyertek.

Szombati eredmények: Fa hajók, Ba
latonalmádi Öreghegy Kupa:

1. Bulldog. Kormányos: Andorka Ru
dolf. Versenyzőtársak: Füzér Hajnalka, 
Tuss Réka

2. Rabonbán. Bujtor István, Mészáros 
Géza, Fürstner József

3. Hárpia. Lehoczky Tivadar, Lehoczky 
János, Sárecz Zsolt, Izsák Marcell

Műanyag és egyéb építés hajók: Ba
latonalmádi Kupa:

1. Josephine. Gömbös Loránd, Csíkós 
Zsófi, Kövendi Eszter, Möller Michael

2. Escargot. Farkas Bence, Lám Dé
nes, Nagy Tamás

3. Darling. Budai István, Gömöri Pál, 
Szabadfi Mariann, Dr Létvay Zoltán, Budai 
Zsolt (moco)

Vasárnapi eredmények:
Mercedes-Benz YardStick Kupa.

1. Pillangó. Frigyer Attila, Student Ilo
na, Figyer Barbara, Frigyer Marietta

2. Josephine. Gömbös Lorand, Csikós 
Zsófi, Kövendi Eszter, Möller Michael

3. Bulldog. Andorka Rudolf, Füzér Haj
nalka, Tuss Réka

Balatonalmádi Öreghegyi Kikötő Ys 
Kupa

1. Tramontana. Sándor T. Ferenc, id., 
ifj. Tibiássy B. Behring F., Nagy F., Kel
lermayer S.

2. Vigasz. Bárdossy Szabolcs, Bár
dossy Ildikó, Hárs György

3. Dani. Kátai Sándor Se
gesdi Lajos, Farkas Béla, Bors Dávid (mo
có)

A kupák vándordíjak, ha három
szor elnyeri, véglegesen elnyeri! Az 
első három díja serleg.

Szívesen felsorolnám mind a 73 
résztvevő vitorláshajó kormányosát 
és versenyző társaikat, de erre most 
nincs mód. Köszönöm, hogy eljöt
tetek!

A versenyrendezőség kiváló 
munkát végzett. Tagjai: Dr. Sza
lóczy Péter, Beöthy Zsigmond és 
neje, Fluck Dóra, Igali Csilla, Kő
vári István, Eszes Béla, Wossala 
György

Engedjék meg, hogy köszönete
met fejezzem ki Felber Gyula, Sza
bó Balázs, Bódiss József, Makkay 
János, Tuss Miklós, Hegyi Dénes, 
Erdźs Sándor, Mészár Gyula és Dr 
Kiss András uraknak, valamint Tuss 
Mártinak, Erdős Balázsnak és gyer

mekeimnek Bisztray Balázs, 
György és Fanninak, valamint mun
katársamnak Borzák Mónikának fá
radhatatlan segítségéért. És ne fel
edkezzünk meg a Magyar Vitorlás 
Szövetségről sem.

Köszönjük anyagi támogatását a 
Mercedes Benz MB-AUTO Ma
gyarország Kft., a Hotel Aurora, 
BSE, ÉDASZ Rt., UVEK Epe és 
Vesekőzúzó Kft., Folinusz András, 
Balogh János, Balogh István, Vad
nai Péter, Darvas Ferenc Varga és 
Társa cégeknek és uraknak.

Bisztray György 
TVSK BSE elnök 

*  *  *

Telefonon érkezett 
szerkesztőségünkbe

Ha már a vitorlás versenyekről 
esett szó, hozzá tartozik, hogy a ver
senyzők hogyan nyilatkoztak váro
sunkról az itteni fogadtatásról.

Gömöri Pál, az ismert vitorlás 
„öreg harcos” többszörös olimpikon 
válogatott, Budai István, szombat- 
helyi vállalkozó oldalán a műanyag 
hajók egymás közötti abszolut ver
senyén egy első és egy második dí
jat szereztek Almádiban. Velük sé
tált a városban tartozkodó Litkei Já
nos franciaországból. Lehet, hogy 
az öröm első megnyilvánulásaként, 
de kijelentették: ragyogó lenne, ha 
ez a verseny hagyományt teremtene. 
Nagyszerű volt a rendezés, a fogad
tatás, a lángosos, ahogy rögtönzött 
zsonglőrként kínálta a hajósoknak 
portékáját, a Wesselényi Strand, 
amelynek tisztasága meglepte a ván
dor vitorlásokat.

Sokfelé jártunk, de ilyen kedves, 
figyelmes fogadtatásban nem volt 
még részünk sehol.

Amikor sétáltunk az esti vitorlás
bál színhelyére, élmény volt nézni 
a gondozott parkot, s elmondhatjuk, 
hogy Almádiban még a strandot 
övező vendéglőknél sem láttunk 
szemetet.

Szívesen jövünk vissza, ha hív
nak bennünket. Köszönjük a szerve
zőknek az élményt, gratulálunk a 
városnak a vendégfogadásért.

A zsűri (balról jobbra) Dr. Szalóczy Péter, Bethy Zsigmond, Fluck Dó
ra, Igali Csilla

Bisztray György s a díjak



Leedsi levélM
ég csak két hete va
gyok Leedsben és 
Magyarország egyre 
keletebbre és távolabbra kerül

-  nem tőlem, hanem a britek
től... Ha valaki merő érzéki 
csalódásra gyanakodna, ves
sen egy futó pillantást a mel
lékelt térképre: már Salzburg 
is rossz helyen van, hát még 
Budapest! Az újságokban két
szer fordult elő Magyarország, 
méghozzá a Győr mellett elha
gyott kamionban megfulladt 
bangladesiek okán (fényképpel 
illusztrálva), valamint Ciccio
lina válópere ürügyén (fotó 
úgyszintén -  de nem kies tá
jainkról, hanem Husikáról). A 
fenti térképet utazási reklám
anyagok között találtam és 
utána szabadidőm egy részét 
arra szenteltem, hogy vajon 
mennyire vagyunk (lehetünk) 
jelen a brit köztudatban.

Az utazási irodák roskadoztak 
a prospektusoktól, legyen az bel
földi, vagy külföldi, sőt „pocso
lyán túli”, ami náluk Amerikát je
löli. A szomorú csak az, hogy 
olasz, francia, vagy spanyol üdü
lőhelyek több folyómétert foglal
nak el a polcokon, addig Magyar- 
ország legfeljebb egy vastagabb 
prospektus 119. oldalán szerepel 
és ott is csak Budapesttel. Ciprus 
és Csehország két lóhosszal előzi 
meg a szerényen megbúvó Hon
durast -  Magyarország meg sehol. 
Talán dugig teltek a szállodák ott
hon, vagy az éttermek előtt kígyó
zó sorokban állnak a külföldi tu
risták?

Leedsben van egy elegáns bár, 
ami La Paprika névre hallgat, a 
Cardigan Streeten egy Budapest 
szálloda és mindkettő olcsóbb

árakkal működik, mint az említett 
prospektus 119. oldalán szereplő 
budapesti szállodák és bárok! 
Minden lap alján ugyanis szere
peltetik a hétköznapi és hétvégi 
árakat különböző kedvezmények
kel együtt. Mondanom sem kell, 
hogy a magyar és a cseh árak to
ronymagasak, hadd kopasszák 
meg csak azt a kóbor brit kirán
dulót, aki ezek után is csak arra
felé kalandozik.

A spanyolok, olaszok meg a 
franciák megelégednek a „sűrű, 
apró fillérrel”.

Ennek ellenére mégiscsak tud
nak (tudhatnak a leedsiek Ma
gyarországról, mert az egyetemi 
könyvtárban a bővített katalógus 
szerint -  ami számítógépen lehív

ható -  473 könyv foglalkozik ve
lünk és ez (tagadhatatlanul) -  im
ponáló.

Még a könyvesboltokban is le
nyűgöző az utazni vágyó britek 
által megvásárolható könyvek 
száma: 19 brit és amerikai, vala
mint 2 magyar. Nagyjából eddig 
tartottak a szép dolgok, mert ha 
azokba a könyvekbe belelapo
zunk, első felindulásomban egy 
kiselőadást tartottam a nyelvi in
tézet csütörtök esti partiján, 
amelynek hevenyészett fordítását 
rövidítve közlöm: „A Yorkshire-i 
nyaralni vágyók azon elidegenít
hetetlen joguktól való megfosz
tottságának legvalószínűbb okai
ról szóló értekezés, hogy miért 
nem tölthetik vakációjukat a Ba
laton északi partján.” Mivel ez 
még csak a cím volt, nem illendő

az alcímet sem elhallgatni: „Van 
annyira jó a bólintás a vak dene
vérnek, mint a hunyorítás.” Lehet
ne persze szebben is magyarítani 
a fentieket, de egy nyelvi intézet 
megköveteli a maga által elvárt 
stiláris előírásokat, amelynek én 
eleget is tettem.

A tartalmat viszont szabadon 
választhattam. Ezért kezdtem el 
taglalni az útikönyvekben találha
tó tájékoztatást, mert az még 
hagyján, hogy az egyik utazási 
iroda a Tihanyi Apátság hagyma
kupolás tornyaihoz invitálja az 
utazni vágyókat, de a komoly úti
könyveknek azért mégiscsak ille
ne többet nyújtaniuk... Nos, a Wa
terstone’s könyváruházban fellel
hető 19 útikönyvet átnézve -  al
mádi szemüveggel -  az alábbi 
fontos dolgokról értesülhetnek a 
derék Yorkshire-i polgárok.

1./ Lonely Planet, azaz Magá
nyos Bolygó Utazási túlélési taná
csok Magyarországra c. könyvnek 
már a címlapja is megragadó, 
amelyen egy éltes cifragatyás csi
kós Bokrosbajusza alatti szomor
kás mosolyával, mintha a nyereg 
alatt puhítaná a húst, (a nyereg 
nem látszik). A szerző három éve 
él hazánkban, de Almádiról még 
nem hallhatott, mert egy szót sem 
ejt róla. Budapest mellett kevés a 
látnivaló ebben az országban...

2./ D. Richardson-Ch. Herbert: 
Vázlatos idegenvezetés címlapján 
omladozó vakolatú fehérvári vá
roskép teszi azonnal kívánatossá 
az országot. Volt még két itt élő 
segítőtársam is, a két hölgy azon
nal kiszimatolta Almádit: „A bü
dös Nitrokémia gyártelepen túl ta
lálható Balatonalmádi, amelynek 
legfőbb nevezetessége a Szent 
Jobb Kápolna, benne a falfest
ményt Lotz Károly festette.” Szó
val kutatgathattak volna még a 
hölgyek, mert a mozaik a kápol
nában nem Lotz Károly műve -  
mint ezt már számtalanszor leírtuk
-  viszont tudnak az Almádi Na
pokról (július végi esemény sze
rintük). Másról ellenben egy szó 
sem esik. Róth Miksa, a csodás 
mozaikfestő többet érdemelne!

3./ Nelles útikönyv címlapján 
piros-fehér-zöld bojtos ostorral 
egy bánatos kocsis mereng, bizo
nyára azon, hogy Herend után 
rögtön Almádit említi a könyv -  
hű de örülhet ennek ifjú horgász 
barátom, aki a két település között 
ingázik -  méghozzá az Öregpark 
1890-es nyárfasorával együtt.

Geológiai és ásványkedvelő turis
ták itt tanulmányozhatják a permi 
vörös homokkő gyűrődéseit, amit, 
azt hiszem, fejjel lefelé tanácsos 
eszközölniük, mert a káptalanfü
redi útkanyarulatban így még 
mindig biztonságosabb a vad nyá
ri forgalom miatt.

4./ Bob Dent Kék útikönyve -  
a szerző szintén több éve él ha
zánkban -  parádés térképpel ruk
kol elő, a 256-257. oldalon: Vö
rösberény és Balatonalmádi két 
külön település kb. olyan távol
ságra egymástól mint Alsó- és 
Felsőörs. Az úgynevezett erődített 
templomot ő evangélikusnak látta
-  furcsa nézése lehetett, de a többi 
35 sor hibátlan adatokat hoz.

5./ Országjárók útikönyve -  
Beattie T. Pepper műve címlapján 
az ismert Bokros-bajuszú csikóst 
hozza ugyanazzal a mosollyal 
amint népi hangszerét nyaggatja 
egy matyó terítőn (van olyan élet
hű a kép, mint amikor mi egy brit 
lordot tennénk amúgy keményka
laposan az útikönyv címlapjára, 
ahol éppen reggelijét osztja meg 
egy kék-fehér-piros nyakörves 
bulldoggal). Szerintük „Balatonal
mádi az első igazi nyaralóhely az 
északi parton, de a legnagyobbnak 
mondott strandja és modern bevá
sárlóközpontja igazán nem csábít 
hosszabb tartózkodásra.” Hát ak
kor mi csábítaná őket -  nem is 
késlekednek a válasszal: „A kö
zépkori Szent Jób kápolna, amit a



19. században csatoltak a katoli
kus templomhoz”. A lelkük rajta, 
de Szent Jób és a Szent Jobb van 
annyira eltérő, mint a Tower híd 
és Baden-Powell, a cserkészet 
megalapítója -  még enyhe megfo
galmazásban is. Ami a 19. száza
dot illeti, szintén túlzásnak tűnik, 
ha arra gondolnak, hogy a temp
lom 1930-ban készült el, a Szent 
Jobb kápolnát pedig 1956. után 
restaurálták és építették hozzá...

6./ Berlitz „Vázlatos Magyaror
szága” K. Bernstein jóvoltából két 
ismert magyar személyiség fény
képével adja meg az alaphangot: 
Gábor Zsazsa és Wigner Jenő! Ha 
egyszer hasonló brit útikönyvet 
adnak ki, komolyan javasolni fo
gom, hogy Christine Keeler (a 
Profumo-botrány lenge hölgye) és 
Sir Benjamin Britten (a brit Bar
tók Béla) portréja szerepeljen már 
a kötetben.

Ami az Almádiról szóló részt 
illeti, igen alapos: „a rómaiak vil
laromokat és sírokat hagytak itt, 
úgy tűnik, ugyanolyan vonzónak 
találták Almádit, mint a mostani 
turistaáradat, bár a korszerű fej
lesztés csak azután indulhatott 
meg, hogy a 20. század elején 
megépült a budapesti vasútvonal”. 
Bár az a „turistaáradat” jönne 
mostanában...

7./ A Baedecker felújított úti
könyve igazán vonzó az Erzsébet- 
híddal és budapesti panorámával, 
bár a takarékoskodás erősen meg
látszik a köteten. Balatonalmádi 
szomszédságában található Szent
rályszabadja és ez emlékezet ben
nünket arra a törekvésre, mikor az 
ismert 58 betűs walesi városkát 
Llanfair Pg-re rövidítették. Van
nak még nálunk is tartalékok kü
lönösen, ha a szerzők arról írnak, 
hogy: „Nagyon jó és bőséges in
formáció áll rendelkezésre a Tor
gyöpi Csárdáról és a Kokas csár
dáról”. Bárcsak igazuk lenne, 
mert akkor nem 1082-t tennék 
meg Almádi első írásos említése 
dátumaként és a Csárda Cockerel 
azaz Kiskakas Csárda helyett 
Cock Inn szerepelne, az is erősen 
múlt időben.

8./ Michael’s útikönyv olyan 
szép fejezetet szentel Balatonfü
rednek, „ahol a Hideghegyről 
pompás panoráma nyílik)” és 
Csopaknak, hogy szinte érthető: 
Balatonalmádiról egy sort sem ír
tak. Hja, ha fontosabb dolgokra és 
nevezetességekre kellett a hely...

9./ Fodor’s Guide -  az útiköny
vek királya, mint ahogy a címlap 
hirdeti, minden észak-balatoni 
fürdőhelyet megemlít Balatonal
mádi kivételével, külön kiemelve 
a Vörösmáli Pincesort Aszófőn.

Ha nem tudnám, hogy az Ame
rikában élő magyar származású

szerző, neves útikönyvíró elfogu
latlan és korrekt tollú író, akkor 
még incselkedne velem a kisör
dög, hogy Aszófőn bizony majd
nem minden harmadik ember Fo
dor (beleértve a polgármestert és 
az alpolgármestert is) tehát családi 
almanach készült. Bezzeg ha ezt 
tudom, bizonyára semmi pénzért 
el nem adtam volna a vörösmáli 
dűlőben lévő szőlőmet...

10./ N. T. Parson -  szintén Ma
gyarországon élő brit szerző, aki 
a barokk nagy csodálója, egyetlen 
hibát követ csak el, amikor a vö
rösberényi katolikus templom fes
tőjévé lépteti elő az egykori jó
szágkormányzó szerzetest, Buffle
ur Gáspart.

Ne is csodálkozzunk rajta, min
den magyar útikönyben ugyanez 
szerepel. F. X. Pucker, a Schaff
hausenből Veszprémbe települt 
festő nevét csak a legújabb Sági- 
Zákonyi Balaton útikönyv említi, 
ha jól emlékszem.

Talán ennyi elég is az útiköny
vekből, mert a többi vagy csak 
Budapesttel foglalkozik, vagy a 
már ismertetett alaphibákat ismé
telgeti. Viszont meg kell említeni, 
a Budapest belülről 1995-ös ki
adású pazar kiállítású művet, bo
rítóján csábos magyar kislány pa
rádés népviseletben. A belső bo
rítón pedig a daliás Felszabadulási 
emlékmű közeli képe dús aranyo
zású csillaggal, benne feszít a sar
ló meg a kalapács -  talán ugyan
ebben a könyvben csodálható meg 
az Országház ritka szép fotója, te
tején az „ötágú elakadásjelzővel”. 
Maga a könyv közepes árfekvésű, 
pedig ilyen archív felvételekkel 
akár többet is elkérhettek volna 
érte!

Nem vettem meg a fenti köny
vet, meg a többit sem, így meg
spóroltam 181 fontot és 40 
pennyt, alig többet, mint 36 000 
forintot. Ha belegondolok, ennyi 
szellemi apport még mindig édes
kevés egy tisztességes és pontos, 
ráadásul „majdnem” naprakész 
útikönyvhöz, amely értékeket sze
retne közvetíteni, amúgy határok 
nélkül, akkor hajlamos vagyok a

borúlátásra. Felháborodni és kriti
zálni mindig könnyebb, mint al
kotni és teremteni, vagy legaláb
bis a körülményeket ideálissá, el
viselhetővé és legyőzhetővé tenni 
az alkotáshoz...

Ezért sürgettük és sürgetjük az 
Almádi monográfia mielőbbi 
megjelentetését, mert pontos alap
kutatások hiányában továbbra is 
vad dolgokkal találkozunk a hazai 
és külföldi útikönyvekben.

Azután viszont reklámozni sem 
ártana Almádit, mert hovatovább 
felkészülhetünk az „utolsó” kül
földi vendég ünnepélyes búcsúz
tatására. Nézzük meg Balaton
földvár anyagát az angol prospek
tusokban. Az ottaninál szebb ké
peket, több látnivalót, és gazda
gabb programokat bármikor tudna 
Almádi produkálni!

A szezon meghosszabbítása 
felé megtettük már a kezdeti lé
péseket, további ötletekben sem 
szűkölködünk, legfeljebb nem so
kan tudnak róluk. Főleg a nyara
lóvendégek és a turisták nem. Az 
Almádi műsorfüzet minden sze
zon elején megjelenik, de nem jut 
el sok utazási irodához, és főleg 
külföldre nem jut el. Persze kel
lene még más információs anyag, 
akár egylapos is, mert amíg ezt 
nem produkáljuk, addig nem Al
mádiba fog jönni az a kevés tu

rista aki a Balatont választja Bu
dapest után -  vagy helyett.

Útikönyvek és prospektusok 
garmadája hirdeti és népszerűsíti 
Ciprust vagy Máltát, mert ott ko
molyan veszik az idegenforgal
mat, pontosan tudják, hogy 
mennyi bevételtől esnének el, ha 
nem ezt tennék. Ráadásul ver
senyképesek a szolgáltatásaik és 
az áraik. Még azt is tudják, hogy 
kik a potenciális vendégeik és me
lyik szezonban kiket legérdeme
sebb megcélozni. Magyarorszá
gon európai utak vezettek keresz
tül és amíg nem kellett ezeket az 
utakat gondozni, addig rendben is 
volt minden, a baj akkor kezdő
dött, amikor mások vették kezük
be ezeknek az utaknak a felügye
letét, a tatároktól a törökökön át 
az oroszokig. Valahogy mindig itt 
keletkezett a „forgalmi dugó” -  se 
té se tova -  volt, amikor 150 évig. 
Ha megnézzük a mai európai tér
képet, láthatjuk, hogy az utak még 
megvannak ugyan, de a jobb utak 
nem erre vezetnek. Brit szemszög
ből (legalábbis idegenforgalmi te
kintetben) még mindig a régi ne
vek számítanak, a mellékelt térké
pen látható „Russia” Oroszország, 
Jugoszlávia pedig egyszerűen 
nem szerepel, pedig Szlovénia 
van olyan „békés” mint Albánia. 
Mégsem szerepel egyik sem, sőt 
Luxemburg sem, csak amíg az 
előbbiek rá vannak szorulva (ve
lünk együtt) a külföldi pénzbevé
tel minél erőteljesebb fokozására, 
mert különben leáll a gazdaságuk, 
addig Luxemburgban ilyen gon
dok nincsenek. Továbbá még egy 
dolog: attól, hogy Luxemburg 
nincs rajta egy idegenforgalmi tér
képen, attól még tudják, hogy hol 
van és mire számíthatnak ott. Mi 
viszont rajta vagyunk a térképen, 
egy ország a 26 közül, de nem 
tudják, hogy itt mi van.

Honnan tudnák, ha mi nem 
mondjuk meg nekik?

Czuczor Sándor



Balatoni körkép
A mi tavunk

Hogy is vagyunk önmagunkkal, no és természetesen a Balatonnal 
és ilyenkor a vízzel, a strandokkal? Így szezon közepén érdemes egy 
szemlét tartanunk, egy körképet rajzolnunk magunknak, magunkról.

Összeállításunk természetesen csak egy szelete a szezon öröme
inek, gondjainak, de úgy gondoltuk, hogy közreadjuk ezeket a be
nyomásokat, hiszen közös dolgainkról van szó. A körképünk foly
tatódik következő számunkban, az árakról, a szobakiadásokról.

Kérjük olvasóinkat, észrevételeiket, megjegyzéseiket küldjék el 
bármely témában lapunk szerkesztőségéhez, hogy ezek a körképek 
teljesebbek legyenek.

Isten látja lelkem, nem a di
csekvés mondatja velem, egysze
rűen így van (s nekem jó, hogy így 
van): most jöttem Görögország
ból, abból az országból, amelynek 
természeti áldásai eltartják népes 
lakosságát. Óhatatlan, ha az em
ber magyar, hogy a végtelen ten
ger láttán felidézi a Balatont. 
Számtalanszor azon kaptam ma
gam, hogy behunyom a szemem, 
és az eget ostromló sziklacsúcsok 
helyébe a Badacsony szelíd lanká
it képzelem.

...És -  ez a riporter szerencséje
-  már hazaérkezésem másnapján hi
vatalos voltam egy kenesei sajtótá
jékoztatóra, amely Tolcsvay Béla 
ötlete nyomán született. A híres trió 
vezetője nem kevesebbet talált ki, 
mint azt, hogy a nyár folyamán ban
dájával ingyenes hétvégi koncertek
kel színesítik a Balaton északi part
jának életét.

-  Miből élnek meg, ha ingyenes 
turnéra adják a fejüket? -  kérdem 
a Ki mit tud? óta megőszült, örök
ifjú bandavezért.

-  Hát, nem ebből... Ezt a balatoni 
partit a nosztalgia sugallta. Ide jár
tam stoppal kamaszkoromban, itt 
voltam szerelmes (ki tudja, hány
szor) itt csöveztem, sátoroztam, et
tem a magam fogta keszeget, itt 
kezdtem a pályámat a szabadtéri 
színpadokon... Most úgy jövök, 
mint egy strandoló a -  remélem -  
sok közül. Azt akarom, hogy le
omoljon a „fal” a pódium és a né
zőtér között. Mindenki vállalta a 
szereplést, aki velem muzsikált az 
elmúlt évtizedekben. Ez egy jó buli 
lesz. A nézők közben úszhatnak, sö
rözhetnek, közbeszólhatnak, szóval, 
a szó valódi értelmében alázattal, 
örömzenét szolgáltatunk.

A hajó, amelyen ülünk, a nagy tó 
közepén ringatózik. A magasfennsík 
úgy borul a vízre, mint egy amfi
teátrum. Na de vissza a realitáshoz:

Jó lenne, ha a parti holdfény, a 
mesés hajnalok és naplementék, a 
ladikázások és horgászatok, a sté
gek, a víz és a lágy homok mind
annyiunké lenne! De milyen az el
látás? Elsősorban mondjuk az ivó
víz minősége? A siófoki székhelyű

Dunántúli Regionális Vízmű Rt. lát
ja el ivóvízzel a balatonmenti tele
püléseket. Jánossy Gábor tájékozta
tási referens válasza:

-  A tavalyi kemény algaproduk
ció arra kényszerített bennünket, 
hogy az eddigieknél is szigorúbbra 
fogjuk a technológiai folyamatokat. 
Egyik napról a másikra nem lehet 
vadonatúj technikai berendezések
kel előállni, ezért az ellenőrzést szi
gorítottuk. Elindítottunk egy progra
mot, amelyben az Országos Köze
gészségügyi Intézet és egyéb tudo
mányos kutatóintézetek is segítsé
günkre vannak, hogy a két évente 
virulens algaveszélyt ellensúlyoz
hassuk. Vigyázunk, hogy ne omol
jon össze a szezon. Ha a külföldi 
azt mondja: drágák is vagytok meg 
koszosak is, lehet a Balaton olyan 
szép, mint az álom, akkor se fog ide 
jönni.

-  Állítólag az idei bő csapadék
-  hacsak nem lesz legalább két he
tes egybefüggő, rekkenő kánikula -  
algamentes nyarat ígér.

-  Ez tény, de a csapadék nem
csak az égből, hanem az úgyneve
zett övcsatornákból is származik, 
amelyek mindenféle kemikáliákkal 
szennyezhetik a vizet. Ezért jóval 
szigorúbb a vízminőség-vizsgálat, a 
fertőtlenítés, a technológiai fegye
lem, mint eddig volt, és nemcsak a 
turisták, hanem a helyi lakosok ér
dekében is. Ám a vészharangot még 
korai lenne kongatni. Mindenkit 
megnyugtathatok: rajtunk nem mú
lik, hogy jó ivóvizet fogyaszthassa
nak.

-  Az 1049-es kormányrendelet 
előírja, hogy át kell tekinteni a Ba
laton környékének mezőgazdaságát, 
állattenyésztését. Van-e erre vonat
kozó elképzelése a Miniszterelnöki 
Hivatal politikai államtitkárának, 
Nemcsók Jánosnak, aki civilben bi
ológusprofesszor, egyetemi tanár?

-  Több elképzelésem is van.
-  Nevezetesen?
-  A Balaton berkes vidékein -  a 

Kis-Balaton mentén, a Káli-meden
cében, a somogyi oldalon -  számos 
legelő áll kihasználatlanul. Az egyre 
növekvő gaztól égetéssel szabadul
nak meg a helyi lakosok, miáltal

vízszennyező szerves anyagok sza
badulnak fel. Ősi magyar állatfajok 
visszahonosításával nemcsak a lege
lők válnak majd hasznossá, hanem 
a lakosság kereseti lehetőségei is 
megnőnek és húsellátása is biztosít
va lesz.

-  S hozzá a jó  balatoni bor?
-  Nem is akármilyen! Biobor. A 

Balaton környékén visszatérünk a 
rézszulfátos permetezéshez, s mivel 
egyéb permetezőszert nem haszná
lunk, újra becsülete lesz a jó bala
toni boroknak. Sőt, a szúnyogirtást 
is -  a jelenlegi kémiai módszer he
lyett -  biológiai szerekkel fogjuk 
végezni.

-  Az ország egyik legszebb vidé
kéről lévén szó, a Balatonpart lát
ványa sem elhanyagolható, ezért 
annak építészetéről is kérdezem. 
Félő, hogy a privatizáció során fe l
szabadult területekre tájidegen há
zak, bódé-üzletsorok kerülnek.

-  Arra törekszünk, hogy ezeket 
a területeket az önkormányzatok 
számára visszavásárolhassuk, akár 
magas áron is. Támogatni fogjuk a 
régi típusú épületek rendbehozata
lát, és tájba illő új házak építését, 
természetesen a tájjellegzetességek
nek megfelelően. Füreden a szép 
múlt századi polgári villák, a Káli- 
medencében a paraszti kultúrát idé
ző pincesorok hangulatának megfe
lelő tervezéssel. Első lépésként ba
latoni főépítész kinevezését szorgal
mazom.

-  Reméljük, sikerrel.
-  Már az óriási siker, hogy a kör

nyezetvédelmet politikai államtitká
ri rangra emelték, s ebben a „poli
tikai” jelző nem a szó klasszikus ér
telmében cseng, hanem kormány- 
szintű felelősséget jelöl.

Balatoni riport elképzelhetetlen 
úszás nélkül. Fürdőruhámat lóbálva 
a strandra megyek, ezt már Almá
diban, pontosabban Budataván. A 
belépő ára hatvan forint. Ennek 
nyolcvan százaléka a várost illeti, 
húsz százalék a vállalkozóé. Sekély 
vízű gyermekmedencébe botlom a 
zöld gyep szomszédságában, virág
zó bokrok tövén. Lesült hátak az 
árusok asztalai körül; ahogy tulajdo
nosaik koccintanak a hek-adagjuk 
fölött, poharaikban megkoccan a 
jég. A nap jótékonyan ontja mele
gét. Amott, a mini röplabdapályán 
nyakigláb kamaszok „pocakban vál
las” apukáikkal a labdát élvezik. 
Idilli a kép.

-  Nincsenek túl sokan, pedig hét
vége van. Vajon miért? -  kérdem 
Szabó Zoltánt, az üzemeltetőt.

-  Az üdülők felszabadításával 
több a strandolási lehetőség. És az 
érvényes rendelet értelmében a ko
rábban négyezer főre szabott stran
dunkon naponta csak nyolcszáz 
vendéget fogadhatunk.

-  Úgy találtam magára, hogy ép
pen egy eldobott csikket emelt fe l a 
földről. Ez a maga feladata?

-  Nem mindegy? A vendég a 
pénzéért tisztaságot, nyírt füvet, 
lágy vizet kíván, nem kérdezi, kinek 
mi a feladata.

-  Elég sok idős embert is látok.
-  Nyugdíjas bérlettel jönnek, ami 

egy idényre hétszáz forint.
-  Már megbocsássanak -  megyek 

oda és elmondom, mi járatban va
gyok. Az asszony szó nélkül hellyel 
kínál a pléden, és mintha tudná, 
hogy a legkedvesebb falatom, ke
zembe nyom egy rántott csirkeszár
nyat. -  Fogyassza egészséggel -  
csatlakozik az ura, és a termoszból 
jeges teát önt nekem.

-  Idevalósiak?
-  Borsodiak vagyunk, van itt egy 

kis telkünk, de sajnos nem a vízpar
ton. A gyerekek meg fürödni akar
nak. Amíg itt vagyunk, rendszere
sen ide járunk. Hajnalban kisütjük 
a húst, nyitásra már itt vagyunk.

-  Apa, vegyünk fagyit! -  szól 
közbe az egyik, nyolcéves forma 
csemete.

-  Ma már kaptál. Majd holnap.
A gyereket csalódottsága a vízbe

kergeti. Lódul utána egy másik is, 
visítva.

-  Egy fagyi egy nap elég -  ma
gyarázkodik a mamájuk. Ha több 
pénzünk lenne, se vennék többet ne
kik. A férjem is csak egy sört iszik.

-  És maga?
-  Nem szeretem a sört.
-  Értem. -  Az anyák általában 

„nem szeretik a sört”, és a csirkének 
is csak az aprólékát eszik.

Zöldeskék a Balaton vize. Kez
dek vágyakozni utána. És ahogy el
merülök, csodálkozva észlelem, 
hogy ez a víz nem sós, mint volt 
az a peloponnézoszi, még alig egy 
héttel előbb. Lágy és selymes, mint 
a... mint a... mint a Balaton. Felhő
nek nyoma sincs, élvezem az életet. 
Egészen addig, amíg fázni nem kez
dek. Ki tudja, mióta örömködöm itt 
a vízben, lassan este lett.

A szállásom felé ballagok, az 
egyik kertből meggyfa kinyúló ága 
ingerel. Ahogy kibuggyan a szám
ban a lopott gyümölcs leve, benne 
van a fa kesernyés kérgének íze is. 
A honnan, honnan nem előkerült 
felhők egyszer csak sűrű, nagy 
cseppekben küldik fejemre áldásu
kat. Az a jó, ha esik, gondolom, jó 
a termésnek, és jó a Balatonnak. 
Nem annyira nekem. Az úton az au
tók lassítanak, én meg sietősre fo
gom lépteimet. És eszembe jut egy 
másik eső, egy másik balatoni nap:

-  Mit szeretnél, mama? -  kérdez
tük öcsémmel, amikor a mama már 
nagyon beteg volt.

-  Látni a Balatont. (Mert nem lát
ta még soha).

Beültünk az öcsém kocsijába, és 
tűztünk lefelé az emhetesen. Érdig 
sem értünk, és hirtelenjében olyan 
vízözön kerekedett az ég csapjaiból, 
hogy elmentünk ugyana Balatonig, 
de a kocsiból ki se tudtunk szállni. 
A mama nevetett. Úgy, de úgy ne



vetett! Aztán ő elment. Most azon 
a másik vízen evez, ami talán a mi 
tavunk égi mása. De mégsem 
ugyanaz!

Vermes Éva
(A fenti írást a Családi Lapból 

vettük át!) * * * 
Auróra-strand

A május 15-i nyitó fesztivállal ki
nyílt a nagyközönség számára eddig 
zárt Auróra-strand kapuja. Sokan 
vettek idénybérletet, amit június 15- 
ig 20%-os kedvezménnyel árusítot
tak, de azóta is olcsóbban kapható, 
mint a szomszédos „nagystrandon”. 
Ugyancsak olcsóbbak a napi belé
pők (70, 35 Ft), heti bérletek (280, 
140 Ft) is. A kellemes, nyugodt 
hangulatú strandon nincs nagy tö
meg. Az idei nyárra ezidáig jellem
zően 50-60%-os a kihasználtság. A 
parton hatalmas fűzfák, platánfák, 
kanadai nyárfák tartanak árnyékot a 
hűvöset kedvelőknek, sövények, kú
szófenyők szolgálnak térelválasztó
ul a napozóknak. A kicsik szórakoz
tatására van itt hinta, a nagyobbak
nak ping-pong asztal, kőből épített 
sakktábla nagy fafigurákkal, köl
csönző, ahol a megszokott napozó
ágy, ernyő, vízibicikli, snuki mellett 
csónak is bérelhető. Idén nyílt egy 
melegkonyhás büfé, amelynek meg
lepően nagy a választéka. Vezetője
-  német születésű lévén -  a külföldi 
vendégek ízlésének megfelelő éte
lekkel is szolgál. A németeknek 
még mindig nagyon megéri itt nya
ralni a márka kedvező árfolyama 
miatt. Talán a jövő héttől többen is 
lesznek, a bajoroknak még csak 
most kezdődik a szabadság.

A 125 m hosszú part mentén se
kély a víz -  a lubickoló gyerekek 
örömére - , és a 120 cm mélységet 
jelző tábláig elég nagy a víztér. A 
víz idén szebb, tisztább, mint az el
múlt években. A strand homokos, 
ami, ha felkeveredik is, hamar ülep
szik. Reggel 8 órától este 8 óráig lá
togatható.

-  Dicsekedhetnek-e valamivel, 
ami csak ezen a strandon található?
-  kérdezem Varga Lászlótól, a 
strand idei bérlőjétől.

-  A baglyokkal biztosan. Két 
nagy és két kicsi fészkel az egyik 
nyárfánkon. Esténként „műsort” is 
adnak -  zsákmányra vadásznak - ,  
amiről vendégeink lelkendezve ké
szítenek videofelvételt.

Nagyon sok dolgunk volt a 
strand felújításával -  folytatja és 
örülünk, ha a visszatérő vendégek 
ezt észreveszik. Hosszabb szerződés 
esetén nagy átalakítást csinálnánk. 
Jövőre pl. kerékpár- és kutyamegőr
zőt tervezünk, nagyon hiányzik. 
Szeptember végéig tartunk nyitva, 
addig várjuk a strandolni vágyó 
vendégeket, idegeneket, helybélie
ket egyaránt, akik közül talán sokan 
még mindig nem tudják, hogy idén 
megszűnt itt egy sokéves tabu, az

Auróra-strand mindenki előtt nyi
tott.

* * * 

Káptalanfüredi 
strand

A káptalanfüredi strand kedvesen 
hangos a gyerekzsivajtól. Simon Ist
ván és László -  a strand üzemeltetői
-  nem panaszkodnak a látogatott
ságra. Négy éve bérlik a strandot, 
azóta nyárról-nyárra gyarapodnak a 
vendégel, és egyre több német tu
rista fedezi fel őket. A „fazonra 
nyírt” hatalmas fűzfák, nyárfák alat
ti padokon, plédeken a közeli tábo
rokból lejövő gyerekek százai, és 
egymást már jól ismerő családok jó 
hangulatú közösségei élvezik a jó 
időt. De egy hirtelen jött zápor sem 
probléma, az egyik öreg, kiszáradt 
fa törzsét felhasználva építettek egy 
hangulatos, nádtetős esőbeállót is.

A strand külterületén ingyenes 
gépkocsiparkoló, bent kerékpár-, 
motorkerékpármegőrző van. Akad 
itt hinta, csúszda, mászóka, lengő
teke, ping-pong asztal, kölcsönző és 
„mire gondolsz?” falitábla teleírva 
kedves gyerekgondolatokkal, raj
zokkal. A strand egyik oldalán se
kély, másik oldalán mély a víz, így 
mindenki megtalálhatja a neki meg
felelő mélységet. A víz itt is szép 
tiszta, a belépőjegyek olcsók: fel
nőtteknek 50, gyerekeknek 30 Ft a 
napi díj. A strand reggel 8-tól este 
7-ig van nyitva, de este 7-10-ig, és 
hajnalban 5-8-ig ingyen bejöhetnek 
a nyitott kapun a késői és korai für
dőzésre vágyók.

A bejáratnál plakátok hirdetik a 
minden évben megtartandó strand
napot -  idén ez július 29-e amin 
sportvetélkedő: ping-pong, vízibi
cikli-, szörf-, úszó-, vízben futó ver
seny és még sok kedves, tréfás pro
gram szerepel. A kellemes napot 
strandbál, majd este 11-kor sétaha
jókázás zárja.

A strand berendezését -  köztük 
az évtizedek óta használatos, fából 
készült nyilvános öltözőfülkéket -  
minden évben nagyon szépen fel
újítják. A Simon fivéreknek sok 
szép tervük van, de amíg nem kap
nak 1 évesnél hosszabb szerződést, 
nem nagyon mernek nagyobb beru
házásba belevágni.

-  Mit üzennek a káptalanfüredi 
strandot még nem ismerőknek?

-  Próbálják ki, és ami nem tet
szett a nyaralás alatt, mondják el ne
künk, s ami tetszett, azt mondják el 
mindenkinek!

* * *

Neptun strand
A Neptun strandot két éve béreli 

egy tőzsgyökeres almádi vállalkozó, 
Horváth Mihály, s azóta jelentős 
változásokat tapasztalhatunk annak 
ellenére, hogy szerződése csak há
rom évre szól. Komoly beruházáso
kat vállalni igen kockázatos ilyen 
rövid idő alatt. Horváth úr optimiz
musát jól példázza, hogy vállalva

ezt a kockázatot, az első évben kö
zel egy millió, a másodikban hatszá
zezer forintot fordított a „lerobbant” 
terület rendbetételére. Másfél ezer 
m2-en kellett újrafüvesíteni, épüle
teket felújítani, új pavilonokat épí
teni, hogy a jelenlegi színvonalatat
-  amely a legkényesebb igényeket 
is kielégíti -  elérje. A környezettel 
párhuzamosan a szolgáltatások is 
megújultak. Játékterem, lábteniszpá
lya, biliárdasztal, gyermekjátszótér, 
röplabdapálya, gumiasztalok kínál
ják magukat azoknak, akik nemcsak 
úszni és napozni járnak a vízpartra. 
A vízisportok szerelmesei pedig vá
logathatnak a szörf-, csónak-, vitor
lás- és vízibiciklikölcsönzők gazdag 
kínálatából. Ha kellőképpen kifá
radnak a sportolásban, az ételre ital
ra vágyóknak öt büfé, egy sörkert 
és egy melegkonyhás étterem kínál
ja készítményeit igen széles palet
tán, a lángostól kezdve a sült halon 
keresztül a többfogásos, komplett 
ebédig. Mindezt sorbanállás nélkül, 
gyorsan, kulturáltan és viszonylag 
olcsón. Az árak nem térnek el más 
almádi strandok áraitól. Ez vonatko
zik a belépőjegyre, és az összes töb
bi szolgáltatásra egyaránt. A napon
ta megforduló négy- ötszáz ember 
számára a kb. százméteres vízpart 
bizony elég szűkös. A jövő évre ter
vezett stégek, napozók remélhetően 
megoldást jelentenek erre a gondra 
is.

A Neptun strand az almádi köz
tudatban évtizedekig mint a megyei 
tanács üdülője volt jelen. Talán en
nek tudható be, hogy kevesebben 
keresik fel. Nyugodt szívvel aján
lom mindenkinek, aki kényelmesen, 
kulturáltan és tartalmasan szeretné 
eltölteni a forró nyári napokat reg
gel 8-tól este 20 óráig Budataván.

*  *  *

Az északi part úgymond legna
gyobb strandja városunkban a Wes
selényi strand.

Tárt kapui, archaikus épülete
gyüttese szinte uralkodik a parton. 
Hatalmas fürdőző tömeg látogatja 
évről évre -  úgy érezzük, a vendé
gek megelégedésére. Idén is napbar
nított emberek hada lepte meg a 
strandot, a mindig tettrekész és el
érhető Varga Csabát kérdeztük, a 
Varga és Társa Bt. ügyvezetőjét, 
úgy is, mint a Wesselényi strand 
üzemeltetőjét.

-  Mi a véleménye az idei szezon
ról?

-  Mindannyian, strandüzemelte
tők érezzük az idei szezon gyenge
ségét. Annak ellenére, hogy kifo
gástalan az időjárás, jók a körülmé

nyeink. A szobakiadók, a vendéglá
tóegységek üzemeltetői részéről is 
ugyanez a vélemény nyilvánul meg, 
és mindez a strandunkon is jelent
kezik.

-  Mit értek ez alatt?
-  A vendégek nagyságrendben és 

minőségben is csökkentek, és úgy 
érzem, hogy a különböző rendelke
zések, megszorítások megtették ne
gatív hatásukat. Tavaly már érző
dött, idén tényszerűvé váló intézke
déseket hoztak a Balatonon. (A 
strandok befogadóképességének 
korlátozása, fokozottabb technikai 
és higéniai követelmények). Mindez 
érthető az egyik oldalról, de úgy ér
zem, ezek is hozzájárultak a vendé
gek elijesztéséhez. Bizonyára mind
ez visszahat az egyéb vendéglátás
sal kapcsolatos vállalkozásokra is. 
Akik jöttek, jól érzik magukat. A 
strand üzemeltetésében partnerként 
együttműködő vállalkozókkal, ko
molyan gondolva a következő évek 
vendégforgalmának kihatására, 
megfelelő programokkal, szolgálta
tásokkal, bő vendéglátó kínálattal 
idén is megteszünk mindent a Ba
laton idegenforgalmáért.

Reménykedünk, hogy az illetéke
sek felismerve a tó körüli problémá
kat, (külföldi sajtó, magyar sajtó ne
gatív hatásai, szakemberek döntés- 
képtelensége, a hatóságok egyoldalú 
megszorító intézkedései, stb.) a jö
vőben együtt gondolkodva komplex 
módon kezeljük majd a Balatont, 
mint kérdést. Mi hiába teszünk meg 
mindent a vendégért itt Almádiban 
a Wesselényi strandon, ha országo
san a Balatonnal, mint ténnyel nem 
tudnak mit kezdeni. Ennek ellenére 
strandunk idén tisztább vízzel, mint 
tavaly, több szolgáltatással és ven
dégközpontúan szeretettel várja a 
következő években ideérkezőket is.

Az, hogy Varga Csaba érthetően 
keresi az okokat a csökkent turiz
mus mikéntjében, érthető. Az, hogy 
rengeteg vállalkozó, magánszemély, 
idegenforgalmi szakember, kulturá
lis misszionárius próbálkozik szinte 
erején felül tenni valamit a Balato
nért, nem kis dolog. Az, hogy Al
mádinak, mint kis városnak strand
jairól minden idelátogató elismerés
sel nyilatozik, még mindig kevés 
ahhoz, hogy a tóról, az idegenfor
galomról szélesebb körben is meg
tegyék a lépéseket. Ott jártamkor 
beszélgetve idegenekkel a Wesselé
nyi strandot az egyik legkelleme
sebb szórakozási lehetőségnek titu
lálták.

A oldalt összeállították: 
Nagy Ferenc, Vecsey K. Mária

Íme a körkép strandjainkról, különböző helyszínek, különböző 
vállalkozók, és különböző nézőszögből tekintve. Nem rózsás a hely
zet, itt Almádiban sem, tudjuk, van mit javítani, de ha csak annyit 
nézünk, hogy a hozzáállás jó, és mindenki tenni akar, talán ezzel 
is előbbre jutunk

Várjuk a csodát, hogy szeretett Balatonunk fellélegzik, és ehhez 
az oxigénhez országos szerveink is hozzájárulnak



Képzőművészeti mozaik

Az almádi képzőművészet-ked
velők örömére elmondhatjuk, hogy 
városunkban nem állt meg az a len
dület, amely a rendszerváltás követ
kezményeképp évek óta jellemzi ki
állítási intézményeinket. A vizuális 
kultúra eseményei több színhelyen 
folynak, legutóbb épp a Közösségi 
Házban, ahol Veszeli Lajos a Victor 
Vasarely munkáiból álló válogatást 
nyitotta meg. Noha a világjelentő
ségű magyar képzőművész munkás
sága mára beépült a művelt köztu
datba, helyi nyilvánossá tételére 
mindenképpen szükség volt. Főként 
azért, mert a 90-es éveiben járó mű
vész alkotótevékenysége messze 
túlnő a szűkebb értelemben vett 
képzőművészet szféráján.

A kubizmus indította geometri
kus alkotásmód nála olyan világlá
tássá szélesül, ahonnan különféle 
irányokba vezet út. Vasarely világá
ban a művészet és praktikum egy
másba folynak. Színkombinációi te
reket hoznak létre, díszei pedig 
konstrukciókká érlelődnek. A kö
zösségi házunkban látható válogatás 
felvillantja az életmű főbb állomá
sait, a látvány felbontásától és újra
értelmezésétől az op-art különböző 
stációin át addig az összefoglalásig, 
amit a művelt ember számára a Va
sarely-jelenség ma képvisel.

Merőben más fajta vállalkozás 
volt a vrosháza padlásterében bemu
tatkozó Kecskeméti Képzőművé
szek Közösségének kiállítása. Bár
mennyire hihetetlen, úgy tűnik, lé
tezik olyan régió Magyarországon, 
ahol az „egyazon térben” élő alko
tók nem keresztezik feltétlenül egy
más útját. Igaz, a közösség náluk 
sem jelent egységes iskolát, sem kö
zösen vezérelt esztétikai törekvése
ket. Ilyesmire nem is ad lehetőséget 
jelenünk szociológiai éghajlata, 
egymás vállalására azonban igen. S 
ez a tolerancia meg is teremti az

egységesen jó színvonalat. Kivált
képp a vegyes technika műfaj terü
letein és a festők köreiben. Ez utób
biak, eléggé nem értékelhetően, har
monikusan körbejárt életutakat sej
tettek, láttattak. A kollektív bemu
tató kerekségét hangsúlyozta a rit
kább műfajok, a grafika, plasztika 
és keramika nem lebecsülendő kép
viselete is.

Ugyanebben a kiállítóteremben 
jelenítették meg a rendezők az 
1982-ben alakult Ajkai Grafikai 
Műhely mai termésének legjavát is. 
A július 21-én nyílt tárlaton 14 al
kotó munkáit láthatják az érdeklő
dők, mindegyikükét elfogadható 
„terjeldelemben”. Ezen azt értem, 
hogy jelenlétük nem csupán jelké
pes, hanem megítélhető méretű. Az 
egykor Kéri Imre által megindított 
grafikai tevékenység, kellő „szer
számkészlettől” és magvas esztéti
kai intelmektől vezettetve immár 
közel másfél évtizese „szinten ma
radt”. S ez nem kevés, ha figyelem
be vesszük a mögöttük levő időszak 
szellemi-anyagi földindulásait. A 
csoport vezéregyéniségei ma is 
prosperálnak és hatnak. Jelesül Ba
ranyai Ferenc, Dávid Zoltán vagy 
Csabai Tibor, hogy alkotásaikra va
ló konkrét utalás nélkül említsem 
nevüket. De szólhatok olyan „ópu
szokról” is, mint Ládony Ferenc 
gracilis arcélű portréi, Szőke 
György kellő bonyolultságú Yose
mite című alkotása, vagy Kapolcsi 
Kovács Csaba finomívű illusztrá
ciói. S mindez végülis eredeti „helyi 
színként”, Veszprém megyéből.

Az augusztus 18-án nyíló Bala
ton Tárlat további lépés városunk 
művészeti életében, bízvást az el
őrehaladás jegyében.

Szelényi Pál

Az Almádi Napok rendezvénysorozatában jelentős helyet foglalt 
el a Padlásgalériában megnyílt ajkai grafikai műhely tárlata. A 
kiállítást Géczi János költő nyitotta meg.

Fotó: Durst L.

Tőkebefektető társakat keres

Kft. a balatoni régió fejlesztéséért
Közgyűlést tartott július végén a 

Balatoni Regionális Fejlesztési Kft, 
amely tavaly májusban alakult azzal 
a céllal, hogy tőkével társuljon a 
gazdaság bármely ágazatában a te
vékenységét a Balaton környéki ré
gióban kifejtő és tartósan eredmé
nyesnek ígérkező vállalkozásokba. 
A kft befektető társaságként műkö
dik, alapítói között a Magyar Befek
tetési és Fejlesztési Bank, az ÁVÜ 
és egy magánvállalkozás mellett ti
zenegy balatoni önkormányzat -  
köztük Almádié -  is szerepel. Fő 
célja, hogy tevékenységével a regi
onális fejlesztési tervek, a kistérségi 
fejlesztési programok kidolgozását 
és megvalósítását segítse, s megha
tározó szereplővé váljon az egyes 
települések fejlesztésében a magán
tőkével való társulás, közös fellépés 
révén. Katalizátor szerep betöltését 
tűzte ki célul az önkormányzati és 
gazdasági szféra fejlesztési forrása
inak feltárásában, hazai és külföldi 
befektetők régióba vonzásával, a 
központi fejlesztési források koordi
nálásával, a fejlesztési projektek ha
tékonyságának növelésével, piaci és 
gazdasági információk közvetítésé
vel.

Nos, mint az a közgyűlést követő 
sajtótájékoztatón Jordán Ferencné 
ügyvezető igazgató szavaiból kide
rült, e szép célokat eddig nem si
került igazán széles sávban megkö
zelíteni. Balatonalmádiban például 
egyáltalán nincs még üzleti partne
rük. Véleménye szerint elsősorban 
azért, mert a vállalkozóknak, ha 
egyáltalán gondolnak fejlesztésre és 
pénzre volna szükségük, forrásként 
csak a bankok jutnak eszükbe. Pe
dig a regionális fejlesztési társaság 
türelmes tőkebefektetőként, jövőbeli 
szolid haszon megalapozott remé

nyében készen állna a segítségre. 
Ötszázmillió forintos törzstőkéjük 
mellett -  véli az ügyvezető igazgató 
- ,  ha társaságuk sikeresen végzi a 
dolgát, még 2-3 milliárd forintnyi 
tőkét is meg tudna mozdítani. Már
pedig a balatoni térség fejlődése 
azon múlik, hogy a helyben „terme
lődő” pénzeket itt tudják tartani és 
melléjük további külső forrásokat 
sikerüljön bevonni.

A Balatoni Regionális Fejlesztési 
Kft az eddigi mérsékelt érdeklődés 
láttán legutóbbi közgyűlésén elhatá
rozta, hogy tevékenységében más
hova helyezi a hangsúlyokat. A to
vábbiakban nem várják passzívan a 
vállalkozókat, hanem igyekeznek 
elébe menni az igényeknek. Meg
próbálnak bekapcsolódni az önkor
mányzatok fejlesztési terveibe, s az 
azokhoz kötődő vállalkozásokat ők 
keresik fel ajánlataikkal. Sokat re
mélnek a tavaly megalakult gazda
sági kamarákkal történő kapcsolat- 
felvételtől is. Míg eddig szinte csak 
tőkekihelyezésben gondolkoztak, 
most szélesíteni kívánják tevékeny
ségi körüket, több új üzletágat is be
indítanak. Terveik szerint még az 
idén zártkörű tőkeemelést hajtanak 
végre -  melynek során befektető
ként elsősorban a régió önkormány
zataira és az általuk ajánlott vállal
kozókra számítanak - , s részvény- 
társasággá alakulnak át.

Addig is azonban: balatoni vál
lalkozók, figyelem! Balatonfüreden 
segítésre készen áll egy vastag buk
szájú üzleti partner. Erszényének ki
nyitásához csak arra van szükség, 
hogy a balatoni régió fejlesztését 
szolgáló, megalapozott üzleti elkép
zelésekkel keressék meg.

L.Gy.G.

Nyári vásár
a Baross Gábor úti 

GYERMEKDIVAT boltban 
(az Edász-szal szemben) 

augusztus 1-től 20-ig

10-30%
árengedmény

Törzsvásárlói kedvezmnény
Születés vagy névnapján minden kedves 

vásárlónk 10% kedvezményt kap!
És még egyéb meglepetések!

Jönnön be hozzánk, érdemes!



Beszélgetés Lőrincz Attila képviselővel
43 éves, nős, két gyermek éde

sapja. Mint megtudtam, az ön
kormányzati választások előtt 
két hónappal még álmában sem 
gondolta, hogy valamikor is 
képviselő legyen. Aztán megke
reste a Független Kisgazdapárt 
alapszervezete, majd hamaro
san újabb felkérők (civil szerve
zetek) jöttek a sorban. Az ered
ményt ma már ismerjük: Lő
rincz Attilát ’ 94 decemberében 
önkormányzati képviselőnek vá
lasztották.

-  Valóban nem gondolt soha az 
aktív politizálásra ?

-  A korábban bemutatott kép
viselőtársaim közül többen el
mondták, hogy már megválasztá
suk előtt is aktív társadalmi tevé
kenységet folytattak. Én ezt nem 
tudom elmondani magamról. Egy
részt nem éreztem elég felkészült
nek magam, másrészt az új vál
lalkozás beindítása és egy sajná
latos körülmény (családi házam

felső szintjének leégése) miatt 
nem is maradt elég időm.

-Ú g y tudom, a mezőgazdasági 
szférában vállalkozik, ami csöppet 
sem könnyű manapság. Honnan a 
föld szeretete?

-  Valóban, a szüleimtől elvett 
földek után kapott kárpótlási je
gyekért ismét földet vásároltam, 
és ezen gazdálkodom elég nehe

zen induló körülmé
nyek között. Akik 
ismerik a mai mező- 
gazdaság helyzetét, 
azok egy kicsit sem 
irigylik jelenlegi 
helyzetemet. Hogy 
honnan a föld szere
tete? Szüleim és 
nagyszüleim is tős
gyökeres berényiek, 
akik földműveléssel 
és kereskedelemmel 
foglalkoztak. Az ál
lamosítás és kollek
tivizálás után a ter

melőszövetkezetben kellett a 
megélhetésüket biztosítani. Na
gyapám vörösberényi viszonylat
ban az egyik legnagyobb szőlőül
tetvénnyel rendelkezett hajdanán. 
Iskoláimat már én is mezőgazda- 
sági területen végeztem, hisz a 
Nagyváthy János Mezőgazdasági 
Technikum után felvételt nyertem 
a Kertészeti Egyetem gyöngyösi 
karára. Szőlész-borászként tanul
tam tovább, ám egy át nem gon
dolt lépés következtében a tanul
mányaimat nem fejeztem be, amit 
a mai napig sajnálok.

-  Képviselői munkája során 
tudja-e alkalmazni megszerzett 
mezőgazdasági ismereteit?

-  Természetesen, hisz a kárpót
lási földek sorsa Balatonalmádi
ban is érint közel 1200 embert. A 
kárpótlási liciten ádáz küzdelem 
folyt ezeknek a területeknek a bir
toklásáért.

Nyíltan ki kell mondani, hogy 
ezeket a szép fekvésű ingatlanokat 
azért vásárolták meg, hogy ké
sőbb értékes építési területként to
vábbadják. Jelenleg ez a terület 
szántóföldként, illetőleg legelő
ként szerepel, így művelési köte
lezettség terheli. Ennek az elvá
rásnak viszont a tulajdonosok 
csak csekély része tesz eleget, 
ezért tárul ilyen vegyes kép a sze
münk elé.

-  Ön milyennek látja e terület 
jövőképét?

-  Lehetne a jövő Balatonalmá
dijának új, gyönyörű kertvárosa.

-  Mi szükséges ehhez?
-  Elsősorban a Környezetvé

delmi és Területfejlesztési Minisz
térium Balatonra vonatkozó Regi
onális Rendezési Tervének isme
rete. Aztán fontos lenne megfelelő 
formátumú és nagyságú területek 
kialakítása, mert most hosszú és 
keskeny parcellák léteznek. Elma
radhatatlan a teljes infrastruktúra 
kialakítása a tó maximális védel
me érdekében, amelynek költsége

a tulajdonosokat terhelné. A jelen 
gazdasági helyzet csak ezt teszi 
lehetővé. Az önkormányzatra há
rulna ennek a folyamatnak az ös
szefogása és kézben tartása.

Ez persze csak egy az elképze
lések sorában, a későbbiekben 
biztos más lehetőségek is felme
rülnek.

-  Az imént a Balatont említette. 
Hogyan látja a magyar tenger jö
vőjét?

-  Az elmúlt időszakban több
ször megjelentek olyan hírek, 
hogy beteg a Balaton. Mára vi
szont bebizonyosodott, hogy vég
veszélybe került. Ezt a problémát 
helyi szinten, egyedül nem lehet 
megoldani, ehhez kormányzati se
gítség kell. A Balaton védelmének 
első lépcsője kell, hogy legyen 
Almádi és Vörösberény teljes csa
tornázása, ami talán a japán hitel
ből megvalósulhat.

-  Apropó, japán hitel! Mintha 
mostanában kevesebbet hallanánk 
róla.

-  Az elmúlt időszakban sajnos 
kiderült, hogy a japán fél által el
képzelt irányító és ellenőrző tevé
kenység költségei felemésztenék a 
nyújtandó kölcsön 40%-át. Ezt az 
önkormányzat nem tudja elfogad
ni, ezért további tárgyalásokra 
lesz szükség.

-  Ugyanakkor a lakosság telje
sen érthető módon szorgalmazza a 
gázprogram folytatását.

-  A  testületnek van egy olyan 
elképzelése, hogy amíg a hitel 
sorsa eldől, addig más hitel felvé
telével és a lakosság anyagi hoz
zájárulásával, nem kis kockázatot 
felvállalva folytatja a beruházást.

-  Melyek azok a témakörök, 
amelyek kiemelt helyen szerepel
nek meg képviselői munkájában?

-  Nagyon fontos a vörösberé
nyi iskola gondjainak megoldása, 
hiszen a tantermek szétszórtsága 
és minősége nem elégíti ki az ok
tatás alapvető feltételeit. Szeret
ném ha a városnak továbbra is 
lennének vendégei (hiszen zömé
ben ebből élünk), sőt rendszeresen 
visszatérjenek. Ezért több gondot 
kell fordítanunk a környezetünkre, 
utak kiépítésére, javítására és még 
sorolhatnám. Ezek azok a felada
tok, amelyek megoldásához remé
lem én is minél többet tehetek 
képviselői munkám során.

-  Ehhez kívánok sok sikert és 
egészséget. Köszönöm a beszélge
tést!

G. T.

Tihanyi meghívó
Lapunk legutóbbi számában közöltük a hírt, 1995. július 21-én 

délelőtt 11 órakor kiállítás nyílik Nyerges Pál festőművész akva
relljeiből a tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban.

Nyerges Pál az 1960-as évek eleje óta kötődik Balatonalmádihoz, 
pontosabban Káptalanfüredhez. Ma is itt áll az a kis családi nyaraló
épület, ahol ő csak 1987-ig tölthette festéssel a nyarakat. Korai halála 
megakadályozta abban, hogy még sok művén megörökíthesse az általa 
oly nagyon szeretett balatoni tájat. A Balaton közismerten mindig von
zotta a művészeket és sok festőművészt ihletett meg a balatoni táj va
rázsa, aminek következtében több-kevesebb időt töltöttek el alkotó mun
kával valamelyik településen. Nyerges Pál több mint két évtizedig al
kotott itt nálunk, a műbarátok és a szakirodalom egyaránt a Balaton 
hivatott festőjeként tartja számon.

Korábban volt egy kis kamarakiállítása Almádiban, amire bizonyára 
még sokan emlékeznek. Az utóbbi években városunkban lezajlott szám
talan kulturális esemény, közöttük évente ismétlődő kiállítások alapján, 
minden reményünk megvan arra, hogy lehetőség lesz Nyerges Pál al
kotásait egy kiállítás keretében mielőbb a nagyközönség elé tárni. Addig 
pedig ajánljuk figyelmébe mindenkinek a tihanyi kiállítást, amelyik 
szeptember 30-ig várja a látogatókat.

S. F.



Óvodáink
Balatonalmádiban folyamatban van az intézmények átvilágítása, 

azért, hogy milyen formában csökkenthetőek költségeik. Ennek első lé
péseként az iskolák ügyében született döntés. Nagyságrendileg az is
kolákat az óvodák követik. Tudjuk, hogy az óvodai ellátás állami fel
adat, a helyi szolgáltatás megszervezése önkormányzati alapfeladat. Ba
latonalmádi Város Önkormányzata közös irányítású három tagegységgel 
működő óvoda fenntartásával látja el ezt a feladatot. A feladatellátás 
oldaláról vizsgálva ezt a kérdést, megállapíthatjuk, hogy az óvodák mű
ködése döntően annak megfelelően szerveződött. Ugyanakkor az elmúlt 
években a legjellemzőbb ráfordítás jellegű mutató az egy óvodás gyer
mekre jutó költségvetési kiadás drasztikus emelkedését tükrözi.

Ft/fő/év
1991 1992 1993 1994 1995. terv.

46 780 61 340 77 280 101 060 98 390
Ebből állami normatív támogatás:
.15 000 19 000 24 500 27 500 27 500

Önkormányzati rész
31 780 42 340 52 780 73 560 70 890

A fenti adatsor elgondolkodtató. Ugyanakkor bizonyít egy jellemző 
irányt, a nevelés-oktatás finanszírozási megoszlása az állam és az ön- 
kormányzat között egyre inkább eltolódik az önkormányzat terhére, bár
milyen más bevételi forrás növelésének lehetősége nélkül. Nem marad 
más hátra: a források átcsoportosítása, illetve csökkentése. Ennek ér
dekében összevetésre került a költségnövekedés a létszám és kihasz
náltsági adatokkal. Az önkormányzati hivatal által kidolgozott anyagot 
az óvoda megkapta és a véleményét ezzel kapcsolatban kifejtette. Az 
óvoda vezetője partnerként, az önkormányzat helyzetét megértve állt 
a kérdéshez, ugyanakkor véleményt nyilvánított alapvető óvodapeda
gógiai kérdésekben.

Közös egyeztetések alapján került a költségcsökkentési szakanyag a 
bizottság elé. Minden szempontot figyelembe véve a bizottság a kérdést 
is humánusan kezelve az óvoda javaslatának megfelelően egyhangú sza
vazással terjesztette be határozati javaslattétellel az óvodai költségcsök
kentést a július 27-i képviselőtestületi ülésre.

A képviselőtestület a szakanyagot megvitatta és meghozta erre vo
natkozó döntését.

Eszerint Balatonalmádi Város Önkormányzata a városi költségek 
csökkentése érdekében átszervezést és létszámleépítést hajt végre a ba
latonalmádi óvodában. Ennek értelmében 3 fő óvodapedagógusi, 1 fő 
dajka és 2 fő melegítő-konyhai álláshelyet megszüntet. Egyúttal enge
délyezi 2 fő -  4 órás időtartamú -  határozott ideig -  1 év -  történő 
foglalkoztatását.

Utasítja az óvoda vezetőjét, hogy az átszervezéssel és létszámleé
pítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Az önkormányzat az egyre súlyosbodó gazdasági körülmények között 
is mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen intézményeinek mű
ködését is biztosíthassa. Ez azonban még nagyobb terheket ró az ön- 
kormányzatra is, mindannyiunkra is.

Ezek megoldását csak egyetlen módon tudom itt is elképzelni: em
berien.

Iskolaügyi, Művelődési és Sport Bizottság elnöke

Félúton
Kicsi lányon hófehér a ruha. Fehér a szandál, a térdzokni. Anyukája 

sétál vele. Vele, meg a húgával. A kislányok ruhája fodros, hajuk an
gyalkásan göndörödik. Anyuka magas, karcsú fiatalasszony, kancsómin
tás, könnyű vászonruha rajta.

A kaszinó teraszán leülnek. Fagylaltoznak. Kicsi lány egészen el
veszik a nagy, fonott karosszékben. Húga is fészkelődik, nehezen éri 
el az asztalt. A terasz oldala illatos piros és sárga rózsazuhatag.

Kicsi lány még ugrál kicsit a terasz lépcsőjén. Ott készül a fénykép 
is: katt. Fehér ruha, fehér szandál, fehér térdzokni. Barna haja meg
libben, hófehér tejfogsora világít. Kezében egy szál rózsa. -  Negyven 
éve készült a kép.

Elképzeli magát negyven év múlva. -  Korlátba kapaszkodva jön le 
a lépcsőn. Lába kicsit megroggyan. A háttérben rózsalugas. Sötét ruha, 
sötét cipő, hófehér haja világít, és angyalkásan libben az arcába.

Vecsey K. Mária

Jelek
Ott vannak úton útfélen a szó valódi és átvitt értelmében. Az ember 

számtalanszor elmegy mellettük, lehet, észre is veszi anélkül, hogy 
különösebb jelentőséget tulajdonítana neki. Aztán egy pillanat alatt 
értelmet kapnak, töprengésre késztetnek Talán figyelmeztetnek?

Több, mint 10 éven keresztül nézegettük a csodás zalai dombok 
közé futó keskeny, ám igen jó minőségű és gondosan karbantartott 
betonutat, amelyet avatatlan halandók elől egy behajtani tilos tábla 
és egy leeresztett, lelakatolt sorompó zárt el

Évente háromszor-négyszer mentünk el mellette, s találgattuk, mi 
lehet az erdő mélyén. Mi az, amit ilyen szigorúan el kell zárni az 
avatatlanok elől. Sokszor megfordultunk honvédségi területen, s tud
tuk nem ők „ laknak” arrafelé. Egy idő után tudomásul vettük a dol
got, s csak futólag konstatáltuk; még mindig zárva van. Úgy 1990 
derekán -  meglepetésünkre -  eltűnt a tábla (az oszlopot a helyén 
hagyták) a sorompó felhúzva, szabad lett az út.

Nem tudom, miért, talán mert minden sorompó a tiltást, a kire
kesztést jelenti számomra, a látvány jó érzéssel töltött el. Azonnal 
elhatároztuk, utána járunk, kiderítjük a völgy titkát, hiszen már sza
bad a bejárás. Nem tettük meg akkor. Siettünk, még 100-200 km 
előttünk volt és különben is egy felhúzott sorompó már nem olyan 
érdekes. Majd egy más alkalommal bemegyünk. A következő utakon 
is mindig közbejött valami, és úgy tűnik, most már a terv megmarad 
tervnek Úgy két hónapja jártunk arra utoljára. A rúdra visszakerült 
a tábla, a sorompó leeresztve, rajta vadonat új, csillogó lakat. Vagy 
lehet, hogy nem is új, csak gondos kezek átfényezve rakták fel régi 
helyére?

Nagy Ferenc

Kinek volt útjában?
Egyesületünk tagja, Tell Antalné (Olgi néni), szomorúan panaszko

dott, hogy kedvenc és gyönyörű nyírfáját a saját telkén barbár módon 
idegen kezek körbefűrészelték, hogy kiszáradjon. Ezúton is közöljük 
a tettessel, hogy jó munkát végzett. A fa már haldoklik.

A tettesnek így bizonyára szebb a panorámája, de a szűk látóköre 
nem változik.

Város és Környezetvédők Egyesülete

Kertészetünk világából

A nyár örömei
A nyár örömeit leszedtük kora ta

vasztól nehéz munkával kertünk fáit, 
alsógyümölcsöseit, zöldségeit. Sok 
munka vár még ránk gyümölcsszedés 
után.

Elsősorban a korai zöldségtermesz
tés aratása után másodtermesztést vé
gezzünk.

Ajánlom mindenkorra a friss zöld
borsót, nagyüzemileg is ezt végeztem 
aktív koromban mindig sikerrel. A 
legfinomabb étel a friss zöldborsó fő
zelék, leves, rizibizi stb. és főleg a sa
ját termésből! Emlékszem 40 év után, 
hogy vetettünk őszi árpa után persze 
nagyüzemileg borsót és sikerterméssé 
vált gazdaságunk nagy bevételt nyert! 
Zöldbab következik a borsó után „ő” 
több vizet igényel, hogy a fagyok előtt 
beérjen. Másodvetésre ezeket ajánlom, 
mert aki nagyüzemi fóliák házában 
termel az megint más mint a kis ember 
termelése.

A jó gyümölcstermés a befőttes 
üvegekben van a munkánk terméke! E 
gyümölcsök íze, mely ha ráfordítása 
sokszor egyenlő a kiadással, de mégis 
ízletesebb, mert a mi termésünk!

Feladataink: felső területen vagyis 
a lombfák között minden fajtánál a

monilia betegséget okozó penészes 
gyümölcsöktől menteni a jövő évi ter
mést, el kell pusztítani, mélyen elásva. 
Ez vonatkozik a korai gyümölcsöktől 
a kései almatermésig. Javaslom a saját 
készítésű meggybor és a jam gyártá
sát. Túlérett meggy kell hozzá, biztos 
van még a házunk kertjében.

Meggybor: A meggyet kimagoz
zuk, és húsát addig zúzzuk, amíg levet 
ereszt. A lében 10% mag maradhat 
ízesítésre. A zúzalékot 2 napig kell ér
lelni utána kipréselni! Minden liter lé
hez 1 liter vizet adunk és literenként 
200 gr cukrot teszünk 2-3 részletben. 
Sepröről való lefejtéskor még literen
ként 5 dkg cukrot teszünk. Kívánt 
mértékű üvegekbe tárolhatjuk. Két 
évig tartható el, mert utána visszafej
lődik. Erős alkoholtartalmú bort iha
tunk, vetekszik a vörösborokkal, csak 
édeskésebb, nem csersavas ital. Sok 
sikert a készítéséhez.

Kipréselt meggy húsát kis vízzel 
felfőzzük, félfőzéskor 3 kg-hoz 50 dkg 
cukorral kavargatva kész jam. Üve
gekben tároljuk kis szalicillel.

Gyopár



Almádi Napok '95

Az Almádi Napok ’95 
rendezvénysorozata óri
ási népszerűségnek ör

vendett, a Városház téren 
pergő programok, kitűnő ze
ne és hatalmas közönség volt 
jelen.

Felvételeink a helyszínen 
készültek.

Fotó: D. L.

A lap fő- 
szerkesztő 
je, Szénási 
Tünde és a 
száguldó ri
porter, Tari 
Tibor

A Családi Lap délutánján, a 
természetgyógyász munka 
közben

Aprogramokat 

a következő 

cégek 

támogatták:

Családi Lap, 
Fórum 

Bevásárlóközpont, 

Panoráma Klub, 
Rábahír Rt., 

Ungari Kőnig 

Kft.,
Háló Kft., 

Glashotels Kft., 
Balzer 

Hungaria Kft., 
Auróra Szálloda, 

Helyi 
horgászegyesület, 

TÜZÉP 

helyi 
kirendeltsége

A nézőközönség

A nap fénypontja a népszerű 
színész, Bajor Imre show-ja.

A néptáncegyüttesek műsora



Vöröskeresztes Szociális Bolt Balatonalmádiban
Több hónapos, minden részlet

re kiterjedő munka után Balato
nalmádiban a Vöröskereszt Me
gyei Vezetősége szociális boltot 
nyit. Ilyen jellegű bolt a megyé
ben még nincs.

Röviden az előzményekről:
A Vöröskereszt az országban 

az év eleje óta saját hatáskörében 
néhány város önkormányzatával 
szerződést kötött, hogy azok terü
letén a nyugdíjasok, a nagycsalá
dosok, a munkanélküliek, a rok
kantak és az önkormányzat által 
támogatásban részesülők megse
gítésére szociális bolt nyílhasson. 
Az önkormányzatok a bolt céljára 
szolgáló helyiséget ingyenesen, 
szívességből biztosították saját in
gatlanukból a Vöröskereszt részé
re. Ugyanakkor a Vöröskereszt 
vállalta, hogy a boltot, amelyben 
alapvető élelmiszereket árusít -  
luxuscikket, dohányárut és szesze
sitalt a boltban vásárolni nem le
het -  alacsony árfekvéssel üze
melteti. Nyereségre nem törek
szik. A Vöröskereszt non-profit 
szervezet. Ezek az egységek vi
szonteladással nem foglalkoznak. 
A Vöröskereszt az árképzést úgy 
alakította ki, hogy árai csak a bolt 
kiadásait fedezzék. Amennyiben

ezen alacsony ár felett minimális 
nyereség képződik, úgy azt köte
lező jelleggel a Vöröskereszt szo
ciális segélyezésre fordítja. Mind
ezen feltételek szükségesek ah
hoz, hogy a bolt olcsó, a minden
napi élethez szükséges alapvető 
élelmiszerkészlettel működjön.

Mitől is marad olcsó az áru?
1./ Az önkormányzat -  városá

nak egy helyiségét -  ingyenesen 
bocsátja a Vöröskereszt rendelke
zésére, így a bérleti díj nem je
lenik meg az áru árában.

2./ A Vöröskereszt a reá vonat
kozó, törvényileg szabályozott 
kedvezményeit alkalmazza az ár
képzésben.

3./ Non-profit jellege miatt a 
Vöröskereszt csak nagyon ala
csony haszonkulccsal dolgozhat.

4./ Beszállítókkal a Vöröske
reszt előnyös szerződést köthet, 
amely a boltban értékesítésre ke
rülő áruk árának stabilitását biz
tosítja.

5./ A Vöröskeresztnek külön ke
reskedelmi egységek felajánlásai 
alapján külön kedvezményes akci
ók szervezésére van lehetősége.

Mindezen információk birtoká
ban több képviselő és önkormány
zati vezető személyes tárgyaláso

kat folytatott a Vöröskereszt ille
tékeseivel. Ennek során tapaszta
latokat gyűjtöttek a már felállított 
és az országban néhány hónapja 
közmegelégedéssel üzemelő Vö
röskeresztes Szociális Boltokkal 
kapcsolatban. Az Önkormányzat 
Egészségügyi, Népjóléti és Kör
nyezetvédelmi Bizottsága a kér
déskört több bizottsági ülésen is 
tárgyalta és a képviselőtestület is 
foglalkozott a szociális bolt Bala
tonalmádiban való bevezetésének 
lehetőségéről. Miután a szükséges 
információk rendelkezésre álltak, 
miután a vöröskeresztes szociális 
bolt megnyitásához szükséges jo
gi, pénzügyi, technikai és szerve
zési feltételek kidolgozása rövid 
idő alatt megvalósult, a képvise
lőtestület július 27-i ülésén a vö
röskeresztes szociális bolt Balato
nalmádiban történő megnyitásáról 
döntött. Ennek alapján szerződés
sel a Magyar Vöröskereszt Veszp
rém Megyei Vezetősége részére 
Balatonalmádi Város Önkormány
zata használatba adta a vörösbe
rényi „Magtár” épület egy szár
nyát a Vöröskeresztnek, szociális 
bolt üzemeltetése céljából. Az er
re vonatkozó szerződés ratifikálá
sa a két fél között aláírásra került. 
Ezáltal minden akadály elhárult az 
elől, hogy e nagyon fontos és több 
ezer embert érintő funkcionális lé
tesítményt a Vöröskereszt minél 
előbb megnyithassa.

Úgy gondolom, nem kell indo
kolni annak szükségességét, hogy 
az érzékelhetően romló életszín
vonal fékezésére mily nagy szük
ség van. Ennek egyik nagyon fon
tos eszköze lehet Balatonalmádi 
rászorultjainak ilyetén megsegíté

se. Olyan boltban, ahol ezek az 
emberek létszükségletük alapvető 
élelmiszereit az ő pénztárcájukhoz 
sokkal közelebb eső áron vásárol
hatják meg, mindenképpen egy 
kialakuló szociális háló alapjainak 
lerakását jelentheti.

Balatonalmádi önkormányzata 
országos szinten az elsők között 
ragadta meg azt a lehetőséget, 
hogy kézzelfoghatóan segítsen a 
szociálisan rászoruló polgárainak 
e lehetőséggel is.

Az üresen álló „Magtár” épület 
egy részének hasznosításával, 
közlekedési eszközökkel jól meg
közelíthető helyen biztosítja a 
kedvező feltételt.

A vöröskeresztes szociális bolt 
megnyitása karnyújtásnyira van. 
Az előkészületi munkák során a 
város két vöröskereszt alapszerve
zete és több civil szervezet fel
ajánlotta segítségét a „Magtár” 
épület környezetének rendbetéte
lére. Szeretettel várunk mindenkit, 
aki felajánlja segítségét e nemes 
cél érdekében 1995. augusztus 12- 
én szombaton a délelőtti órákban 
kerti szerszámokkal (kapa, gereb
lye, lapát, seprő stb.) jöjjön el és 
segítsen. A vöröskeresztes szociá
lis bolt megnyitásának időpontjá
ról külön értesítés formájában tá
jékoztatjuk Balatonalmádi polgá
rait. Őszinte szívvel reméljük, 
hogy ez a szociális bolt itt Bala
tonalmádiban is betölti a vele 
szemben támasztott követelményt 
és ugyanolyan közmegelégedés
nek örvend, mint a többi, az or
szág különböző pontjain eddig 
megnyitott ilyen bolt.

Trosits András 
képviselő

Emlékezés
1995. június 6-án sok nyugdíjas pedagógus forgolódott az Öregpark

ban. Utána betértek a Liget kávézóba, ahol szép környezet, kellemes 
halk zene mellett beszélgettek dr. Kerényi László polgármester úrral és 
Kovács Piroska ügyvezetővel az elmúlt és várható időről.

Nagyon jól esett a kedves fogadtatás Szabó Zoltán, a kávézó vezetője 
részéről is.

Szép volt, jó volt!
Köszönik a nyugdíjas pedagógusok

Évfordulók

Előző számunkban tudósítást adtunk arról, hogy városunkban 
Csoma János ezüstmisét, Illés Béla gyémántmisét mondott. Fel
vételünk a Szent Imre templomban készült.

Fotó: Káplán

APRÓHIRDETÉS
KERESÜNK kicsi telket, kicsi 
házzal, nyugodt központi fekvés
sel Balatonalmádiban vételre. 
Ajánlatokat „Nosztalgia” jeligére 
a szerkesztőségbe. Balatonal
mádi, Széchenyi sétány 1.

Kérem azt a becsületes megta
lálót, aki ír szetter kölyök kutyán
kat megtalálta és kocsijába fel
vette a Vödörvölgy környékén, 
hogy magas jutalom ellenében 
hozza vissza. Két kisfiú gazdija 
nagyon várja. Köszönjük. Cím: 
Juhász Nagy Sándor, Balatonal
mádi, Kert u. 15. Telefon: 06/30 
396-308

Szerenádot adok az én egyetlen 
féltett Kincsemnek, augusztus 
13-án éjjel. Kérem a kedves 
szomszédokat, hogy zsebken
dőt, törölközőt készítsenek 
ágyuk mellé. Cserepes virágot 
ne!
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