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V i l l á k  a z  Ó v á r i  ú t o n

Az Óvári út Balaton felőli olda
lán, viszonylag rövid időszakban, 
1903-1910 között több villa épült. 
Mondhatnánk azt is, hogy ez 
időben Almádi fejlődésének látvá
nyos része itt volt tapasztalható. A 
századforduló körüli években a 
kérdéses terület teljes egészében 
beépítetlen volt. Dr. Óvári Ferenc 
veszprémi ügyvéd, almádi szőlő
birtokos megvásárolta, majd par
celláztatta. A birtoklástörténe
ti, illetve telekkönyvi adatok 1858- 
tól állnak rendelkezésünkre, így ez 
a kiindulási bázis jelen témánál is.

A mai Óvári úttal azonos nyom
vonalon fekvő út vezetett 
Alsóörsre, érintve a sokat emlege
tett Torgyöpi vagy másként Alsó 
csárdát. A mai Széchenyi sétány 
(Remete patak) és Almádi határa 
között, illetve az Óvári út és a Ba
laton közötti terület csaknem tel
jes egészében a veszprémi kápta
lan birtoka volt. A csárda környé
kén levő komlókerttől eltekintve a 
birtok „rét és mocsár” megnevezés
sel szerepelt a kataszteri adatok
ban.

Csak egy viszonylag kis terület 
nem volt a káptalané, nevezetesen 
Szentgáli László veszprémi városi 
pénztárnok birtoka, amelyik kes
keny sávban húzódott az út mellett. 
A birtok nagysága 5 katasztrális 
hold 226 négyszögöl volt, és a töb
bi birtoktól eltérően, amelyek 
szőlők voltak, „rét gyümölcsfákkal” 
és „szántó” művelési ágú volt, az 
1858. évi adatok szerint.

A korábbi szőlőművelésre utal 
az a tény, hogy a birtokon levő 164- 
es számú lakóháztól függetlenül két 
pince is volt.

Minden bizonnyal fekvésénél 
fogva nem volt alkalmas 
szőlőművelésre, mert a Balaton 
magas vízállása esetén elöntötte a

víz, és nagyobb esők esetén is ve
szélyeztetett volt a terület. Erre 
utalnak a veszprémi káptalanhoz, 
mint földesúrhoz intézett kérelmek 
a dézsma elengedése érdekében, 
hivatkozva víz által okozott károk
ra. A Sió-csatorna 1863. évi meg
nyitásával megoldódott ez, a terü
let hasznosítását befolyásoló körül
mény. Szentgáli László birtoka több 
tulajdonosváltozás (örökösödés és

eladás) után, 1903. március 28-án 
történt telekkönyvi bejegyzés sze
rint dr. Óvári Ferenc veszprémi 
ügyvéd tulajdonába került, 12 000 
korona vételár ellenében. Óvári 
parcelláztatta a terület egy részét, 
majd eladta, az új tulajdonosok 
pedig egymás után nyaraló építé
sébe fogtak. Az első szakaszban az 
alább felsorolt személyek voltak a 
vevők:

Lovas Sándorné (sz. Galgóczy Erzsébet) 1903. október 18. 1180 négyszögöl
Weber Lajos né (sz. Szitber Gizella) 1904. december 2. 740 négyszögöl
Dr. Lenkey Vilmos Dani 1906. március 6. 450 négyszögöl
Banovits Kajetánné (sz. Kaiser Lujza) 1906. augusztus 31. 800 négyszögöl
Molnár József 1906. december 14. 450 négyszögöl
Csomay Kálmán 1907. április 10. 450 négyszögöl
Dr. Kerényi Alajos és neje, Bátori Ottilia 1909. december 20. 450 négyszögöl
Gelléri Szabó Elek és neje, Berger Hermina 1910. június 10. 450 négyszögöl
Johanidesz Dénes és neje, Hindler Mária 1910. július 29. 496 négyszögöl
Romy Béláné (sz. Matusek Gizella) 1910. november 8. 457 négyszögöl

A megvásárolt telkeken sorban 
épültek fel a villák, amelyek közül 
dr Lenkey Vilmos Dani háza épült 
meg legelőször, méghozzá igen rö
vid idő alatt.

A telek vásárlását 1906. márci
us 6-án jegyezték be a telekkönyv
be, és már 1906. szeptember 10-i 
keltezéssel „községi bizonyítvány és 
az arra vezetett vázrajz alapján... 
azon épült 290. sz. villa bejegyezte
tett” adatot találjuk. Az épület lé
nyegében változatlan formában ma 
is áll az Óvári út 12 sz. alatt. 
Építtetőjére, dr. Lenkey Vilmos 
Danira, Almádi első fürdőorvosá
ra az épületben elhelyezett bronz
tábla emlékeztet.

Természetesen Óvári is felépí
tette villáját, a Tulipán nyaralót, 
amelyik ma a római katolikus plé
bánia épülete, az Óvári út 28 sz. 
alatt.

Sajnos eredeti megjelenése lé
nyegesen megváltozott, miután a 
háború alatt leégett, és helyreállí
tása során leegyszerűsítették az 
épület eredeti architektúráját, pe
dig az nagyon szép példája volt a 
korabeli villaépítésnek.

Külön meg kell említetni, hogy 
a kialakított telkek alsó szomszéd
ja a veszprémi káptalan volt és ez a 
birtok „rét és mocsár” megnevezés
sel volt telekkönyvezve. Ez a több 
mint 80 holdas terület egészen a 
Balatonig húzódott, és a vasút meg
építése után minden telektulajdo
nos megvásárolta a telkéhez köz
vetlenül kapcsolódó, 2-300 négy
szögöl nagyságú területet. Ez még 
egyes telkeknél ma is így van, amint 
ez a plébánia telkénél is látható, bár 
az 1938-ban épített műút részére 
kisajátítások történtek, ami telkek 
területének csökkenését eredmé
nyezte.

Schildmayer Ferenc

Weber-nyaraló, mellette jobbról Óvári nyaralója 1906 körül Dr. Óvári Tulipán nyaralójának képe 1908 körül



Váth János emlékezete
Fenti címen adta ki dr Tölgyesi József meg

emlékezését a pedagógus író születésének 100. 
évfordulója alkalmából 1987-ben. Annak idején 
városi jogú nagyközségünk is ünnepélyes kere
tek között emlékezett a Balaton írójára. A je
lenlegi közösségi házban október 8-án nagyszá
mú közönség előtt méltatta Holló Miklós, Fónai 
Tibor, dr. Tölgyesi József az 1919-től Almádi
ban élő pedagógus és író érdemeit, munkássá
gát. Nekem általános iskolai igazgatóm volt. 
Akkor és 1962. április 6-án bekövetkezett halá
láig tanultam meg tisztelni őt. Ő volt az, akit fia
talkoromban szinte sohasem tudtam megelőzni 
a köszönésben. Gyerekeimnek nyomatékosan 
többszörösen is elmondtam: a köszönésnél soha 
sem lehet szempont a kor avagy a nem. Írói 
munkásságának fő témája a Balaton. Ezen be
lül a halászok, nádvágók, a madárvilág, az itt élő 
emberek voltak megjelent 34 könyvének főbb 
mondanivalói. Egyes könyveit lefordították 
olasz, német, lengyel, sőt még eszperantó nyelvre

is. A Magyar Irodalmi Lexikon, a Magyar Élet
rajzi Lexikon is méltatta érdemeit, 1942-ben a 
Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság 
részéről kapott írásbeli elismerést 30 éves bala
toni tárgyú irodalmi munkásságáért. Vég nélkül 
sorolhatnánk e köztiszteletben álló kiváló egyé
niség érdemeit. Kár, hogy a köztudatunkban 
erről igencsak kevesen tudnak. Nagyobb nyilvá
nosságot érdemelne, mint almádi lakos, aki itt 
élt 1919-től haláláig (1962), mint általános isko
lai igazgató, mint a Balaton igencsak termékeny 
írója, sőt itt alussza örök álmát is a káptalan
füredi kápolnánál.

Almádi város vezetőségét foglalkoztatta a 
gondolat, hogy irodalmi hagyatékát, ami most 
különféle helyeken, múzeumokban hányódik, 
egybegyűjti és tárgyi emlékeivel együtt -  ame
lyek jelenleg a gimnázium épületében nyugsza
nak -  egy e célra alkalmas emlékszobában kel
lene kiállítani a nagyközönség számára is látha
tóan. Erre valóságos esély mutatkozott saját

házában a „mi fészkünk” egy szobájában, amit 
unokája e célra még 1985-ben felajánlott. A kér
déses helyiség lakójának az önkormányzat most 
biztosított másik lakást. A remény kézzelfogha
tóvá válhatott volna, ha a körülmények nem vál
toztak volna meg. Az utódoknak kényszerűen 
mást kellett határozniuk. A ház eladása eseté
ben az emlékszoba továbbra is csak elképzelés 
maradt. Sajnos városunk a mai helyzetében nem 
tud ilyen anyagi áldozatot hozni, bármennyire 
is szeretné.

A magam nevében a reményt nem adom fel, 
talán lesz valami más megoldás. Az időnek kell 
meghozni a lehetőséget. Sajnos Váth János em
lékét pillanatnyilag a születésének 110 éves év
fordulóján (március 3.) csak sorokban tudjuk 
felidézni, bár önkormányzatunk rendeletet al
kotott 1996-ban Váth János-díj odaítéléséről, ki
váló teljesítményt nyújtó almádi polgárok, 
elsősorban közalkalmazottak részére.

Majbó Gábor

Végre nádvágás
Ismét hullámzik a Balaton. Február végétől már akkor sem szabad nádat 

vágni, ha valaki rendelkezik úszó aratógéppel. Az ok igen egyszerű: a hideg 
ellenére az alsó noduszok között már bújik az idei nád hajtásvége. Ahol levág
ták a nádat, ott gyors növekedéssel egészséges, erős szál fejlődik. Ahol ott 
marad a régi nádszál, Igen nagy akadálya van a növekedésnek. Így az új nád 
csököttebb, alacsonyabb lesz, ami kihat az ellenálló képességére is. A télen 
városunkban „megtört a jég”. A  10 éve le nem aratott nádasból 16 hektár levá
gásra került. Szélsősorban dr. Kerényi László polgármesternek volt köszönhető, 
aki a pénzkeretéből kiegészítette a kezelő Vízig e célra rendelkezésre álló pénz
eszközét, és igy volt egy helyi vállalkozó, a Castor Bt, aki felvállalta a horgá
szok által „bentfelejtett” karórengeteg közti tisztító nádvágást. Ráadásként a 
képviselő-testület többsége és néhány aktivista „gyalászkát” ragadott február
9-én, és jó néhány száz négyzetméter nádat vágtak le ezzel a szép ősi módszer
rel. Természetesen néhány horgász is megtette a magáét ez évben Is, de tőlük a 
környezet többet követelne, mindent el kell követni, hogy a következőkben vál
tozás legyen. Nagy dolog, hogy ismét van vidra Budataván. Ez talán azt jelzi, 
hogy megállt a víz minőségének romlása, és van remény annak a környezeti 
állapotnak a megmaradására, ahol minden élőlény megtalálja életterét békés 
egymás mellett élésben.

Szentesi István 
környezetvédelmi referens

Az új hajtást várva

Pihenőben

A testületi nádvágó csapat

Intenzív munka
Fotó: A szerző és Durst László



Néhány sor 
a 76. hónapról 
a Városházán
1997. február

Veszélybe került a gázberu
házások folytatása városunk
ban, pedig kb. ezer háztartás 
vár még rá Káptalanfüreden és 
az Öreg-hegyen, valamint szá
mos, eddig műszaki, hatósági 
és financiális okokból kima
radt utcában. Ilyen pl. a József 
Attila u. Almádiban, a Vajda 
János u. Berényben, a Neptun 
u. Budataván, a Szigeti József 
u. Káptalanon, a Vízmeder, 
Öreghegyi és Győri u. az Öreg
hegyen. A műszaki okok kö
zött az országos főútvonal (71- 
es), a vasút közelsége, helyi 
szabályzó telepítése, vízveze
ték-kiváltás fordul elő, a ható
ságok pedig újabban rendkívü
li módon bekeményítettek a 
szolgalmi jogok kezelésében. 
Mindezek jelentős költségnö
vekedést eredményeznek, amit 
meg a kölcsönadó japán fél 
nem akar elfogadni. További 
probléma, hogy a költségek 
növekedése nemcsak az ezután 
elvégzendő munkálatok tekin
tetében jelentkezik, hanem 
visszamenőlegesen is. A tava
lyi évben lefektetett 20 kilomé
ternyi gázvezeték mentén 
mintegy 10 millió forinttal len
nének rendezhetők a szolgal
mi jogok, legalábbis a pillanat
nyilag érvényes törvény értel
mében. Állítólag a házbizott
ságon vár a napirendre tűzés
re az a törvénymódosítási ja
vaslat, amit ha elfogad az Or
szággyűlés, mentesülnénk a 
többletköltségek döntő 
többségétől. Hogy mikor fo
gadja el az Országgyűlés és el
fogadja-e egyáltalában a tör
vénymódosítást, azt nem tu
dom. Bezzeg az olajár-támoga
tás megszüntetésével nem kés
lekedett. Január 1. óta ugyanis 
nincs alanyi jogon járó támo
gatás. Tavaly még több tízezer 
forintokat adhattunk minden 
olajjal fűtő polgárunknak, az 
idén már csak néhány ezer fo
rintot, szociális támogatásként. 
A szénánk tehát nem áll jól, de 
nem adjuk meg magunkat.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. február 28.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

A
mint azt lapunk előző 
számában jeleztük, feb
ruár 20-ra rendkívüli 
képviselő-testületi ülést hívott 

össze dr. Kerényi László polgár
mester, elsődlegesen az önkor
mányzat 1997. évi költségveté
sének meghatározására. A  két 
ülés között történt események 
közül kiemelte a polgármester, 
hogy a Vörösberényben épülő új 
iskola ép ítési engedélye  
jogerőssé vált, melynek alapján 
a Müber-Invest az önkormány
zat megbízásából a közbeszer
zési eljárás lefolytatását elindí
totta a kivitelező kiválasztására.

Tájékoztatást adott továbbá 
a Kelet-balatoni Területfejlesz
tési Társulás február elején  
Balatonfűzfőn megtartott ez évi 
rendes üléséről. A dr. Varju La
jos Balatonfűzfő polgármestere, 
mint házigazda elnökletével 
megtartott tanácskozáson a tár

sulásba tartozó települések pol
gármesterei vettek részt, és 
igencsak fontos témákban hoz
tak döntést. Véleményezték töb
bek között az országos és me
gyei területfejlesztési koncepci
ót -  alapos kritikával illetve azo
kat egyúttal szakértők bevo
násával hozzákezdtek a kistér
ség területfejlesztési koncep
ciójának kidolgozásához.

Ugyancsak ü lésezett 
Martinné Staszny Éva elnökleté
vel a Csatornatársulat Intéző
bizottsága a csatornaközmű épí
tése körül felmerülő számos 
probléma, különféle érdekek 
egyeztetése céljából.

A polgármester részt vett a 
Bakonytel Rt. Veszprémben tar
tott értekezletén, ahol felszóla
lásában nem rejtette véka alá 
rosszallását a vonatkozásban, 
hogy az  rt. nem az előzetes ígé
retének megfelelően végzi a te
lefonközmű kiépítését, s ezért 
városunkban több helyütt szin
te katasztrofális helyzetek  
teremtődtek. Nyomatékosan 
felhívta a társaság vezetőinek fi
gyelmét arra, hogy tegyenek 
meg mindent az áldatlan állapo
tok megszüntetése érdekében, 
mert -  a kivitelező bírságolása 
mellett -  a város vezetése fon
tolóra veszi a kiadott közterü
let-használati engedélyek  
visszavonását is.

Megköszönte Majbó Gábor 
alpolgármesternek, hogy a fel
vidéki Galántáról városunkba 
látogató népes magyar csopor
tot fogadta és két napon keresz
tül kalauzolta.

Zárszavában kellemes szín
foltként emlékezett meg a nyug
díjas pedagógusok Közösségi 
Házban tartott összejöveteléről, 
ahol az általuk hímzett nagyon 
szép városi zászlócskával lepték 
meg az önkormányzatot.

Fő napirendek közül elsőként 
dr. Hegedűs Tamás jegyző beszá
molóját tárgyalta meg a testü
let a gyámügyi feladatok ellátá
sáról. A polgármesteri hivatal 
első fokú gyámhatósági felada
tai -  melynek konkrét ügyinté
zését Tóth Csabáné köztisztvise
lő egy személyben látja el -  ma
gukban foglalják elsősorban a 
kiskorú gyermekek veszélyezte
tettségének felderítését és

megelőzését vagy a már kiala
kult veszélyhelyzet enyhítését, 
megszüntetését. A  beszámoló
ból kitűnik, hogy a gyámhatósá
gi ügyek száma sajnos évről évre 
folyam atosan nő, ebből 
következően egyre több 
védőintézkedést kell a hatóság
nak foganatosítani. A  gyámügyi 
munka bizalmas jellegű, közvet
len, őszinte kapcsolatot tételez 
fel az ügyfél és az ügyintéző kö
zött. A  munkavégzés tárgyi fel
tételeiben jelentős előrelépés, 
hogy ez év elejétől a gyámható
ság önálló irodahelyiséget ka
pott, a személyi feltétel pedig 
adott a jelenlegi ügyintézőben. 
A gyámhatóság változatlanul 
legfontosabb feladatának tekin
ti a veszélyhelyzetek m eg
előzését, és ennek érdekében az 
oktatási, egészségügyi intézmé
nyekkel, a munkaügyi hivatallal, 
a rendőrséggel és nem utolsó
sorban a hasonló céllal működő 
alapítványokkal, karitatív szer
vekkel történő együttműködést.

Brenner Kálmánné és Trosits 
András képviselők elismeréssel 
szóltak a gyámügyi tevékeny
ségről, csatlakozott hozzájuk dr. 
Farkas Miklós képviselő is, aki 
viszont szorgalmazta, hogy a ter
vezett új családjogi törvényben 
a gyámhatóság intézkedéseinek 
megtételéhez többletjogokat 
kapjon.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
munkatársa nevében is megkö
szönte az elismerő szavakat, 
egyúttal hangsúlyozta, hogy a 
gyermek- és ifjúságvédelem tár
sadalompolitikai tevékenység, 
ezért igazán eredményes mun
ka csak a hatóság és a gyermek- 
védelemben már említett szer
vek szoros együttműködésével 
valósítható meg, külön kiemel
ve a család szerepét.

A következő fő téma -  az ez 
évi költségvetés megtárgyalása 
-  vitájának megkezdése előtt a 
polgármester megköszönte azt 
a több hónapja tartó szívós mun
kát, melynek következtében 
egyáltalán lehetővé vált a költ
ségvetés egyensúlyának megte
remtése. Ugyanakkor óva intett 
mindenkit az eufórikus hangu
lattól, hiszen az 1 milliárd forin
tos költségvetés több mint felét 
az ismert és a városban folyó

nagy beruházásokra kapott ja
pán hitel és az ehhez kapcsoló
dó más központi céltámogatás 
teszi ki.

Rénes Mária, az önkormány
zat könyvvizsgálója kiegészíté
sében elégedetten nyugtázta, 
hogy -  ha nem akármilyen meg
szorítások árán is -  a működési 
bevételek fedezik a kiadásokat. 
Ugyanakkor felhívta az önkor
mányzat figyelmét, hogy a mű
ködés általános tartalékát a 
pénzmaradványból fel kell töl
teni, mert az jelenleg nem ad 
kellő biztonságot.

Dr. Farkas Miklós, úgy is 
mint az egészségügyi, népjóléti 
és környezetvédelmi bizottság 
elnöke továbbra is kitartott -  
már bizottsági ülésen is hangoz
tatott -  véleménye mellett, ne
vezetesen: tovább kell lefaragni 
a működési kiadásokat. Javasol
ta az intézmények munkaerőlét
szám-szükségletének felülvizs
gálatát, illetve további bevételi 
lehetőségek keresését. Ez utób
bival egyetértett Lang László 
képviselő is, aki a kúrtaksabevé
telek növelését szorgalmazta.

Brenner Kálmánné, a pénz
ügyi bizottság elnöke tisztéből 
fakadóan is részletesen elemez
te a költségvetést. (A hagyomá
nyoknak megfelelően erről la
punkban külön cikket jelente
tünk meg.)



Nyílt ülésen tárgyalta -  a 
költségvetés keretében -  a 
képviselő-testület a polgármes
ter illetményét.

Elsőként az érintett kért szót, 
és határozottan kijelentette, 
nem kíván élni a központilag 
meghatározott 30%-os emelés
sel, egyúttal önmérsékletre kér
te fel a képviselő társait is ez 
ügyben.

Indoklásul elmondta: nem el
lensége saját magának, de ami
kor a nyugdíjakat 19%-kal, a 
közalkalmazottak, köztisztvise
lők bérét 17%-kal emelték köz
pontilag, részéről ez a köve
tendő magatartás. A  képviselő- 
testület egyöntetűen csatlako
zott a polgármester javaslatá
hoz, egyúttal elfogadva a költ
ségvetést.

Az aktualitások keretében 
csak néhány ügy került teríték
re, melyek közül közérdek
lődésre is számot tartó a nádara
tás kérdése. Tudvalevő, hogy a 
Balaton nádállományának zöme 
állami tulajdonban és a vízügy 
kezelésében áll. A rendszeres 
nádaratásra vonatkozó kötele
zettségének a vízügy olyan mó
don próbál eleget tenni, hogy a 
nád aratására néhány nagyvál
lalkozóval megállapodást köt. 
Ez azonban egyáltalán nem je
lent garanciát arra, hogy a nád 
mindenkor levágásra kerül, bi
zonyíték erre településünk pél
dája.

Balatonalmádiban 3 év óta a 
vízügy nem tudta elvégezni fel
adatát, és előrevetítette árnyé
kát, hogy az idén sem tud köte
lezettségének eleget tenni. Ép
pen ezért -  más településekhez 
hasonlóan -  önkormányzatunk 
megegyezett a vízüggyel, hogy 
saját kezébe veszi a probléma 
megoldását. Sikerült egyezséget 
kötni a Nagy Ferenc vezette  
Castor Bt.-vel, akként, hogy a 
vízügy által erre a célra juttatott 
pénzösszeget az önkormányzat 
kiegészítette. Így a városunk 
közigazgatási területéhez tarto
zó mintegy 47 hektár nádból 
több mint 10 hektárt sikerült 
learatni, amely főként azért di
cséretes, mert egyrészt február
ban kezdődhetett el csak a mun
ka, másrészt pedig ennyit enge
dett az időjárás.

Egészen biztos, hogy csak ez 
az út járható a jövőben is!

Az önkormányzat jegyző
könyvei a polgármesteri hivatal
ban és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz. S.

Változások a munkanélküliek
ellátásában

A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Ba
latonalmádi Kirendeltségének illetékességi terü
lete, vonzáskörzete a 9/1996. (XII. 20.) MÜ M ren
delet előírásai szerint 1997.01.1-jétól megválto
zott, ettől az időponttól Balatonfűzfő település is 
a balatonalmádi kirendeltséghez tartozik. Így idén 
január 1-jétől az alábbi települések lakosai és mun
káltatói a balatonalmádi kirendeltséget kereshe
tik fel: Balatonalmádi, Balatonvilágos+Balaton
aliga, Balatonfőkajár, Balatonkenese+ Balaton
akarattya, Balatonfűzfő,  Csajág, Küngös, Alsóörs, 
Felsőörs, Lovas.

A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Ba
latonalmádi Kirendeltségén azok a munkanélkü
liek jelentkezhetnek és regisztráltathatják magu
kat, akiknek állandó vagy ideiglenes lakcímük a 
fenti településeken van, vagy munkanélkülivé vá
lásuk előtt a munkahelyük volt az említett helysé
gekben. A  kirendeltségen történő regisztráláshoz 
az egyik feltétel megléte is elegendő.

A balatonalmádi kirendeltség a Balatonalmá
di Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épü
letében, a földszinten található. (8220 Balatonal
mádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 88/339-055) 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-14 óráig
Kedd: 8-12 óráig

Szerda: 8-14 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig 
Péntek: 8-12 óráig
A térség munkáltatói munkaerőigény-bejelen

tésükkel szintén fordulhatnak kirendeltségünkhöz.
A  munkanélküliek minél előbb történő elhe

lyezkedésében fontos szerepe van a foglalkozta
táspolitikai eszközrendszernek, az úgynevezett 
aktív eszközök működtetésének. Ezek különböző 
anyagi támogatásokat jelentenek, úgy a munkál
tatóknak -  munkanélküliek foglalkoztatása ese
tén - ,  mint a munkanélkülieknek, pl. képzésben 
való részvétel vagy annak egyéni, anyagi támoga
tása. A  támogatások igénylése érdekében benyúj
tott kérelmeket a már említett körzetből kiren
deltségünk fogadja és bírálja el, amennyiben a tá
mogatásban érintett munkanélküli kirendeltsé
günkön van nyilvántartva.

Az elmondottak szerint ismételten szeretnénk 
utalni arra, hogy az 1997.01.1-jétől Balatonfűzfő 
település a balatonalmádi kirendeltség illetékes
ségi területéhez tartozik. Amennyiben ezzel vagy 
kirendeltségünk munkájával kapcsolatban kérdé
sük, kérésük lenne, munkatársaink szívesen ad
nak felvilágosítást minden érdeklődőnek.

Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 
Balatonalmádi Kirendeltsége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balatonalmádi Városi 

Önkormányzat a 186/1996. (XII. 
19.) sz. önkormányzati 

határozattal jóváhagyott kiírás 
alapján meghirdeti 

az 50 000 Ft díjazású

Balatonalmádi 
legszebb háza

pályázatot 
Ez évben az 1987. január 1. 
után használatba vett épület 

építtetője, tervezője, 
kivitelezője nyújthat be 

pályázatot legkésőbb

1997. május 15-ig.
A pályázati kiírás a 

Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályán szerezhető be. 

Balatonalmádi,
1997. február 27. 

Albóciné Ábrahám Gabriella 
városi főépítész

Felhívás
Felhívom a helyi lakosok figyelmét, hogy 

mint a Veszprém Megyei Agrárkamara 
gazdajegyzője, minden héten kedden 
10.20-11.20 óráig tartok fogadóórát a Pol
gármesteri Hivatalban. Az ügyfélfogadáson 
a mezőgazdasági termelők a pályázatokhoz 
szükséges információkat, az őstermelői iga
zolványokat és az agrártermelési támoga
táshoz szükséges igazolásokat kérhetik. 
Csütörtökönként Veszprémben az Agrárka
maránál (Mártírok u. 11.) tartok ügyeletet 8- 
16 óráig, ahol személyesen vagy telefonon 
a 406-544-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

Takács Károly 
gazdajegyző

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a város polgárait, hogy a Polgármesteri Hivatalban 1997. március 3- 

tól a 438-444-es számú telefonvonalon munkanapokon 18 órától másnap reggel 6 
óráig, illetve szombaton 12 órától hétfőn reggel 6 óráig üzenetrögzítő és faxkészülék 
üzemel. Így észrevételeiket, panaszaikat folyamatosan és bármikor eljuttathatják a 
hivatal vezetőihez, illetve dolgozóihoz. Reméljük, hogy új szolgáltatásunk segít a 
felmerülő problémák gyorsabb intézésében, s hozzájárul az önkormányzat és a la
kosság kapcsolatrendszerének javításához.

Balatonalmádi, 1997. február 26.
Dr. Hegedűs Tamás 

jegyző

FIGYELEM! FIGYELEM!
Újból nyitva Balatonalmádiban 

az Auróra étteremben az akciós
bútorvásár.

Nyitás: március 1-jén (szombaton) 8-12 óráig, 
hétközben: 10-17 óráig.

Kínálatunkból: Franciaágyak, heverők, 
fotelágyak, sarok-ülőgarnitúrák, 3-2-1 ülő-  

és fekvőgarnitúrák. Négyelemes 

szekrénysorok, konyhák, konyhai sarokülők, 
komódok, ágyneműtartók, telefonasztalok, 

íróasztalok, tv-videó állványok stb.

Szeretettel vár mindenkit:
Sanyi bácsi

Tel.: 06 (60) 460-370.



Sikeres év -  intő jelekkel!
Értékelő-feladatm egszabó 

ülést tartott a Herkules SE elnök
sége 1997. február 5-én. Első na
pirendi pontként a szakosztály- 
vezetők beszámolója hangzott el. 
Alapjában véve az egyesület éle
tében az 1996-os évet sikeresnek 
lehet tekinteni. A női és férfi ké
zilabda-szakosztály megnyerte a 
megyei bajnokságot, az idén az 
NB II-ben szerepelnek. A hölgyek 
az őszi bajnoki forduló alapján a 
8-9. helyen állnak 4 győzelemmel 
és 7 vereséggel. Az őszi mérkőzé
sek alapján a gólkirálynői címet 
Németh Gáborné mondhatja ma
gáénak 123 góllal, aki a múlt évi 
megyei bajnokságban is büszkél
kedhetett ezzel a címmel.

Veszprém megye egyetlen NB- 
s női csapata a miénk, akiknek 
lehetősége nyílt több nagy múltú, 
NB I-et is megjárt csapat közül a 
Tatabánya, a szombathelyi 
tanárképző főiskola, Győri Keksz 
II, Komáromi AC, Tata KC, 
Csorna ellen játszani.

A férfiszakág az NB II utolsó 
előtti helyén áll, 2 győzelemmel 
és 9 vereséggel, 205 lőtt és 259 
kapott góllal. A csapat gerincét a 
Fotex kettős igazolású játékosai 
képezik. Balatonalmádi játékos, 
Árkovits Dezső, Katz Krisztián és 
Király Zoltán kevés szóhoz jutott 
a bajnoki mérkőzéseken.

A női kézilabda-szakosztály 
immár második évét zárta egye
sületünkben. Veszprém megyé
ben sajnálatos módon nincs 
lehetőségük, így a Siófok városi 
bajnokságban indulva öt csapat 
versenyéből az 1995-96. évit meg
nyerték. Az őszi fordulóban újra 
valamennyi ellenfelüket verték. 
Szilveszterkor Siófok város csapa
tát 2 ponttal legyőzték. Egyetlen 
vereségüket a Veszprémi Egye
tem csapatából szenvedték el. 
Rasovszky Zoltán személyében 
edzőjük is van. Bizakodással te
kintenek az 1997-es évre.

A tájfutószakosztály verseny
zői 1996-ban 35 versenyen vettek 
részt, ebből 11 nemzetközi, 15 
országos és 9 megyei versenyen. 
Összesen 22 fő számára nyílt 
lehetőség a versenyzésre. Az 1- 
8. helyen 77 esetben végeztek, 
ebből nemzetközin 8, országoson 
29, megyein 40 esetben.

Egyénileg a szakosztály leg
eredményesebb versenyzői Bikki 
Sándor (F 45 kategória) és Orsós 
Norbert (F 14 kategória). Előbbi 
megnyerte a Bakony-kupát és a 
Kilián-emlékversenyt, valamint 
senior kategóriában hosszú távú 
országos bajnok. Az országos

ranglistán a 2. helyen végzett. 
Orsós Norbert két nemzetközi 
versenyen dobogós helyezett, a 
megyei diákbajnokság 3. helyé
nek megszerzése után jogot ka
pott az indulásra az országos di
ákbajnokságon, ahol a 13. hely 
jutott neki.

A női felnőttváltó -  kiegészül
ve Molnár Boglárka szerepelteté
sével, aki még csak ifjúsági korú 
versenyző -  megnyerte a megyei 
váltó bajnokságot (csapattag volt 
még Böröczky Zsoltné és Szigetfy 
Ildikó). A serdülő fiúváltó (Or
sós-Farkas-Balogh) megyei baj
nokságot nyert. A gyerekváltó 
(Pfenning-Gergely T.-Gergely Cs.) 
a 2. helyet szerezte meg.

A lányok közül dicséretes Han
sági Nórának a megyei hosszú 
távú és diákbajnokságon szerzett 
bajnoki címe. Molnár Boglárka a 
felnőttváltó tagjaként megyei baj
nok, a rövid távú megyei bajnok
ságon 2. helyezett volt.

Tavaly alakult meg a mountain 
bike (hegyikerékpáros) szakosz
tály. Versenyzőik indultak az or
szágos bajnoki futam okon. 
Ondrisek Péter az összetett ered
mények alapján a ranglista 8. he
lyén végzett. Ez évben 6 új 
versenyzőt igazoltak, velük együtt 
készülnek a következő verseny
szezonra.

Az egyesület megkapta 1996 
áprilisában a volt Auróra mun
kásszállót, melyet 1,2 M Ft-ért 
felújítottunk. A bevétel a felújí
tás és üzemeltetés költségeit fe
dezte. Ez évben már a sport fej
lesztésére fordítható az eredmé
nye. A vázolt sikerek mellett 
azonban nincs okunk a hurráop
timizmusra! Mindkét kézilabda

csapatunknak kapaszkodnia kell, 
hogy bent maradjon az NB II- 
ben. A férfi kézilabdacsapatban 
elvétve jut szóhoz almádi sporto
ló, helyi ifjúsági sportolójuk egyál
talán nincs, a feljutást kiharcoló 
lányok mellé kényszerűségből 
igazolt játékosok sem almádiak, 
így nekik is kevesebb lehetőség 
van a szereplésre. Nincs megold
va az utánpótlás kérdése sem. A 
tájfutók létszáma lassabban nő az 
elképzeltnél, számos felhívásunk 
ellenére kicsi az érdeklődés. Ami
kor felmerül a „futás” követelmé
nye, eleve sikertelenségre va
gyunk kárhoztatva.

A kézilabdások külön enge
déllyel kénytelenek nyitott pályán 
játszani, felkészülésük bérelt 
sportlétesítményben folyik. An
nak ellenére, hogy az önkormány
zat lehetőségéhez viszonyítva tá
mogatja az egyesületet (a többi

egyesülettel azonos megítélés sze
rint), az anyagi háttér megterem
tése igen-igen nehéz. Jellemző, 
hogy a hölgyek saját maguk vet
ték felszerelésüket, a férficsapat
nak cipőre sem futotta.

A fentiek ellenére optimiz
mussal tekintünk az 1997-es évre. 
Folytatjuk szabadidősport
szervező tevékenységünket, újra 
érdeklődést szeretnénk kapni a 
budatavai lakótelepen élőktől az 
ott szervezendő sportakciókhoz. 
Továbbra is nyitva áll edzőter
münk a budatavai lakótelepen, a 
Váci iskola mellett, és újabb 
lehetőségként a Bajcsy úti óvodá
ban a volt gyermekkönyvtár he
lyén. Reméljük, hogy bent marad
nak a magasabb osztályban a ké
zilabdázóink. A tájfutó-szakosz
tály létszámbővítésének megala
pozására mindhárom iskola bevo
násával a túrázást kívánjuk felven
ni programunkba.

Ki kívánjuk szélesíteni kapcso
latunkat az iskolákkal, hogy vég
re ne csak az örökifjú generáció, 
hanem az ifjúság is érezze élete 
elemének a rendszeres sportolást, 
edzést, versenyzést. Ezúton mon
dunk köszönetet segítőinknek: a 
városi önkormányzatnak, Bala
tonalmádi Ifjúsági Sportjáért Ala
pítványnak, két tannyelvű gimná
ziumnak, Györgyi Dénes, Váci 
Mihály, vörösberényi iskolának, 
Colombus Kft.-nek, Aramis 
presszó, Laukó Tibor, Borkert, 
Kiss Tibor, Grósz László, 
Számfira István, Bogdán Tamás, 
Ottília étterem, Gurszky Gábor, 
Lengyeltóti István vállalkozások
nak és vállalkozóknak a nyújtott 
támogatásért.

Felber Gyula 
sportszervező

Bikki Sándor, az egyesület legered
ményesebb senior versenyzője, 
hosszú távú országos bajnok tájfu
tásban

Orsós Norbert, a serdülő tájfutás 
legjobb utánpótlás versenyzője

Bizalomerősítés, ismerkedés 
bábudöntögetéssel

A szálloda új vezetésével a jó 
kapcsolat megteremtése jegyében 
„bizalomerősítő” tekemeccset ví
vott a képviselő-testület régi és új 
erősségeiből felálló két csapat az 
Auróra Szálloda tekepályáján.

Eredmények, régi csapat:
Schildmayer Ferenc 79 fa
dr. Farkas Miklós 76 fa
Majbó Gábor 77 fa
dr. Szűcs Sándor 132 fa 
dr. Kerényi László
(egy fordulót játszott) 65 fa
Kovács Piroska 72 fa

Új csapat:
Zaharovits Sándor 99 fa
Horváth István Sándor 96 fa 
Gróf Tibor 94 fa
Lőrincz Attila 115 fa
Lang László 89 fa
dr. Hegedűs Tamás 78 fa
Felber Gyula 119 fa

Csapateredmények (4 legjobb 
eredmény alapján)
Új csapat: 429 fa
Régi csapat: 379 fa

Az első fordulót a régi, a máso
dikat az új csapat nyerte.

F.Gy.



SPORT
Balatoni városok 
sportbajnoksága 

Keszthelyen

Ezúttal ötödször, ismét minden 
sportágban indítva csapatot, az 
idén is letették névjegyüket örökif
jú, színtiszta amatőr alapon váro
sunkat képviselő sportemberek a 
tornán. Az első ízben programban 
szereplő női kosárlabdában csapa
tunk Siófok és Keszthely 
legyőzésével hozta el az első helyet. 
A hazai pálya „lejtését” élvező 
tekézők hűek maradtak önmaguk
hoz, nem adták alább az első hely
nél. Emellett Horváth Győző férfi 
egyéniben első, Vékony László har
madik, Etz Judit női egyéniben má
sodik helyen végzett. (A meccs 
mindkét fordulója az Auróra Szál
lodában zajlott.)

A férfi kézilabdások a döntőben 
az első helyért játszottak Keszthely 
csapatával, sajnos kikaptak és má
sodik helyen végeztek. A sakkozók
nak az utolsó pillanatig nyílt küz
delemben kis szerencsével sikerült 
a harmadik helyet kikaparniuk.

A női kézisek halványabb sze
replése néhány balszerencsének, 
egy-két gólos vereségnek köszön
hetően az ötödik helyre volt jó.

Az asztaliteniszben mindig jól 
szerepló gárdánk -  bevallom, az én 
téves megítélésemnek köszönhető
en -  az idén nélkülözte Horváth 
József tudását, így a hatodik helyen

végzett. A mérkőzések során telje
sen új csapat szerepelt. Kiemelke
dett az eredményével Nánási 
Mihályné (3 győzelem) és Tóth Zol
tán (2 győzelem), amely legalább a 
becsületmeccsek megnyerését 
lehetővé tette. A tévedés abban állt, 
hogy az idén csak almádi versenyző 
indulhatott. Úgy gondoltuk, hogy 
Peca a megszokott dr. Orbán, Bala
si felállással kívánna csak verse
nyezni.

Kispályás labdarúgásban némi 
széthúzás volt tapasztalható. 
Először úgy is indult a dolog, hogy 
nem lesz meg a csapat. Mégis ne
veztünk, azonban az utolsó pillanat
ban jelzett visszalépések eredmé
nyeként két esetben is alig tudtunk 
kiállni. Így csupán „jó hagyománya
inkhoz híven” az idén is a hetedik 
helyre voltunk jók egyetlen 
győzelemmel.

Összességében a nem hivatalos 
pontversenyben az előkelő második 
helyet szereztük meg!

Ezúttal köszönöm meg Surányi 
Lajosné, Levelesi Béláné, Csepely 
Miklós, Faragó György, Kiss Tamás, 
Molnár Tamás, Fáncsy László szer
vezésbeli, a Gitta autósboltnak a 
szállításhoz nyújtott támogatását.

F.Gy.

Majdnem rövidzárlatot 
okoztunk...

De azt is írhatnám, hogy apró 
porszem került az Elektromos gé
pezetébe. S milyen jó leírni -  a baj
nokságban vezető, már most mini
mum dobogósnak elkönyvelt 
fővárosi gárda szerkezetében mi 
érintettük össze a piros és a kék 
vezetéket. Mivel ezzel aztán villa
mossági ismereteim ki is merültek, 
örömmel jelenthetem, hogy végre 
tisztességes ereményt értünk el egy 
lényegesen esélyesebb csapat ott
honában. Pedig azt már talán mon
dani sem kell -  ezúttal Adorján 
András hiányzott a csapat erősségei 
közül. Most viszont bizonyítottak 
azok, akiknek eddig talán gyengéb
ben ment. S hogy mekkora szükség 
volt erre az önbizalom-növelő ered
ményre, azt a következő mérkőzés 
bizonyította, amelyen végre hazai 
környezetben játszva fektettük két 
vállra a jó nevű Vasas SC gárdáját. 
Úgy, hogy az eredmény még ven
dégeinkre nézve lehet hízelgő. Ez 
volt a közelmúlt, de most már előre 
kell tekinteni. Annál is inkább, mert 
a bajnokság talán legnehezebb dup
la fordulója állt előttünk. Egyrészt 
azért, mert különböző okok miatt 
elképesztően tartalékosan kell ki
állnunk (remélem, az Alföldön nem 
olvassák az almádi újságot), más
részt a tavalyi bajnok Miskolc és 
egyik fő riválisunk, a Hajdú
szoboszló lesz az ellenfél. 
Beljavszkij, Csernyin, Gyimesi -  így 
kezdődik a borsodiak összeállítása. 
Talán még a magyar válogatottnak 
is összerándulna a gyomra az 
erősorrend láttán. De hát nincs 
helye a siránkozásnak! Pont azért 
akartunk NB I-esek lenni, hogy 
ilyen élményekben legyen részünk. 
Azért persze nem haragudnánk, ha

az élmény mellé egy kis siker is pá
rosulna. Következő számunkból ezt 
is megtudhatják.

NB I., Budapest, 1997. 02. 09. 
Bp. Elektromos-Közösségi Ház SE 

7:5
Kiváló eredmény a bajnokaspi

ráns otthonában.
Pintér- Tolnai: remi
Horváth Cs.-Iszák: remi 
Horváth J.-Fáncsy 1:0
Tompa-Kubacsny: remi
Péter-Galyas: remi
Czebe-Orsó M.: 1:0
Estrada-Horváth: remi
Lengyel B.-Kovács: 1:0
Dőry-Grábics: 0:1
Hevér-Orsó J.: remi
Kiss G.-Forgács: 0:1
Kiss F.-Sulyok: 1:0
Balatonalmádi, 1997. 02. 23.

Közösségi Ház SE-Vasas-Diana 
7:5

Végre megízleltük a győzelem 
édes ízét.

Adorján-Bilek: remi
Tolnai-Káposztás: 1:0
Izsák-Szabó: remi
Fáncsy-Besztercsényi: 1:0 
Kubacsny-Gyurkovics: 0:1 
Galyas-Tamássy: 0:1
Orsó M.-Horváth J.: 0:1 
Horváth-Jakab: 1:0
Kovács-Létay: remi
Grábics-Havasi: 1:0
Forgács-Szekeres: remi
Sulyok-Kis: 1:0

A megyei bajnokságban együt
tesünk a páratlan létszám miatt sza
badnapos volt. Riválisaink nagyará
nyú győzelme ellenére is 3 pont az 
előnyünk, úgy, hogy nekik még lesz 
egy-egy pihenőnapjuk.

G.T.

Focitavasz
Március 16-án kezdődik és jú

nius 29-én fejeződik be az 1996/97. 
évi bajnokság. Kiélezett küzdelem 
várható, hiszen csak az első 10 he
lyezett érezheti magát biztonság
ban, ugyanis a következő bajnok
ságban a jelenlegi 18 csapat helyett 
már csak 16 szerepel. Tehát két csa
pat mindenképpen kiesik, ezt nö
vetheti a 3 NB III-as csapat kiesé
se, és ha mind a 4 körzeti bajnok 
vál-lalja a szereplést, akkor újabb
4 csapat búcsúzhat a megyei baj
nokságtól. Csapatunk szombati na
pokon játssza hazai mérkőzéseit, 
kivéve az utolsó öt fordulót, mert 
akkor valamennyi mérkőzést egy 
időben kell megrendezni. Május 1- 
jén is lesz forduló. A részletes mű
sor a következő:

Március 16., Pápai Spartacus- 
Balatonalmádi, 22., Balatonalmá
di-Sümeg, 30., Devecser-Balaton
almádi, Április 5., Balatonalmádi- 
Peremarton, 12., Ajka-Balatonal
mádi, 19., Balatonalmádi- 
Veszprémvarsány, 27., TIAC-Bala
tonalmádi

Május 1., Balatonalmádi-Zirc, 
3., Pét-Balatonalmádi, 10., Bala
tonalmádi-Gyulafirátót, 18., 
Csabrendek-Balatonalmádi, 25., 
Malomsok-Balatonalmádi

Június 1., Balatonalmádi- 
Berhida, 8., Badacsonytomaj-Bala
tonalmádi, 15., Balatcnalmádi- 
Balatonfűzfő, 22., Herend-Bala
tonalmádi, 29., Balatonalmádi- 
Várpalota

J. G.



Vetélkedő Liszt Ferenc emlékére
Ha már magyarnak születtünk, 

természetes dolog, hogy alaposabb 
ismereteink legyenek néhány olyan 
hazánkfiáról, akinek tudása, művé
szete ámulatba ejtette, tisztelettel
jes főhajtásra késztette már a haj
dani kortársakat is. Egyikük éppen 
Liszt Ferenc, kinek neve mindmá
ig fogalom a zenekedvelők népes 
táborában.

Ki mit tud Lisztről? Igen, az ő 
világa, életműve volt a témája a Ba
latonalmádi Városi Zeneiskolában 
január 29-én lezajlott nemes ver
sengésnek.

A vetélkedőt hosszú, alapos fel
készülési időszak előzte meg 
Hódossy Zoltánné Huiber Gabriella 
és Varga Katalin szolfézsta-nárok 
türelmes útmutatása, irányítása 
mellett.

Az ismeretszerzés egyik értékes 
állomását jelentette a budapesti 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum anya
gának megtekintése. A különleges

kirándulás különleges barátságot 
eredményezett. Ujváry Dániel, aki 
a múzeum munkatársa, ráadásul 
még a Liszt Ferenc Társaság titká
ra is egyben, az érdeklődő gyerek
seregnek a zongora fejedelméről 
szerezett tudományát a tárlatveze
tés során még tovább gazdagította. 
Mikor pedig megtudta, miféle em
lékversenyre készülődnek, kérésük
re szívesen elvállalta a Ki mit tud? 
zsűrielnöki tisztét is.

Valóban eljött hozzánk Almádi
ba! Ha valaki, hát ő igazán méltá
nyolni tudta a zeneiskolások élet
korához igazított vetélkedő jeles 
ötletét.

A  zsibongást rövidesen érdeklő
dő csend váltotta fel: megkezdődött 
a küzdelem. Jó volt látni a gondo
san összeállított kérdéssorok fölött 
spekuláló, sustorgó-pusmogó kis 
csoportokat; látni a felccsendülő ze
nei idézetek hallatán a felismerés 
boldog villanását a tekintetekben;

elcsípni az elégedett kuncogást egy- 
egy feladat megoldása közben... A 
nebulók lelkes együttműködése, 
igyekezte szép eredményt hozott. S 
ami fő, az egész rendezvény jóked
vű játék maradt mindvégig. Dani 
bácsi lankadatlan érdeklődéssel, 
derűs jóindulattal pontozta, érté
kelte a gyerekcsoportok teljesítmé
nyét.

Játék, melynek csak győztesei 
vannak! A győzelemhez itt nem 
kellett semmiféle fegyverutánzat, 
mint a modem játékoknál: csupán 
fül, jól pergő (nem rozsdás) észke
rék, no meg szív, a javából.

Ki mit nyert? A kisebb-nagyobb 
ajándékok mellett jutalmul kapták 
gyerekeink tanárai és szüleik elis
merő mosolyát, a zenetudós Dani 
bácsi barátságát és nem utolsósor
ban Liszt Ferenc emberi, művészi 
példáját. Ez bizony nem kevés! 
Köszönet érte!

Nagyné Sárfi Gabriella

Jótékonysági bál Berényben
A Vörösberényi Általános Isko

la és a szülői munkaközösség han
gulatos bált tartott február 22-én. 
Pintérné Barcza Zsuzsa igazgatóhe
lyettes műsorismertetése után Tóth 
Attila igazató nyitotta meg az estet. 
A zenét Németh Tamás szolgáltat
ta. Az iskola jazzbalettcsoportja 
Solti Éva felkészítésében színes, 
kedves előadást mutatott be a ven
dégeknek. Vacsora után képzőmű
vészeti árverés és tombolasorsolás 
is volt Némethné Kerekes Emőke 
szm-elnök és Juhász Nagy Ildikó ve

zényletével. Reggelig tartott a mu
latság. Köszönjük a segítő szülők
nek, kollégáknak a munkát, a támo
gatóknak a felajánlásokat, amelyek 
hozzájárultak a rendezvény sikeré
hez:

Németh Tamás, Németh 
Tamásné, Némethné Kerekes 
Emőke, Horváth Lászlóné, Merill 
Kft., Szőlősi Lajos, Pados János 
Platina Kft., Slylus Fordrászat, Is
tenes Klára, Kurucz Lászlóné, 
Számfira István, Szentesi István, 
Ani Autóbolt, Tóth Lászlóné Mini

ABC, Észak-dunántúli Sörértéke
sítő Kft., Nitrokémia Rt., Ászok 
Italkereskedés, Tóth Kálmán ke
reskedő Veszprém, Nagy Lajosné, 
Peresztegi Virág, Ratku Györgyné, 
FAA Produkt Nyomda, Juhász 
Nagy Ildikó, Kokasné Németh 
Marietta, Drahos János, Tóka Cen
ter, Lőrinc Attila, Vékonyné Fisch 
Márta, Kokas Endre, Somogyi Kál
mán, Demeter Gyula, Horváth 
Lászlóné, Mucsi Lajos Tamás, Bé
csi Jánosné, Hégely Sándor, 
Vörösberényi Vöröskereszt, Bala
ton Akadémia, Berény étterem, 
Pufi pékség, Veszeli Lajos, Vágfalvi 
Ottó, Saller Endre, Fábián László, 
Brenner Kálmánné, Várhelyi 
György, Istenes Károlyné, Rehák 
Gézáné, Balázs Béláné, Dudásné 
Pirik Mariann, Boda Zoltánné, 
Hoffer Miklós, Bugovics Imre, 
Bugovics Imréné, Zsemberi 
Imréné, Tarsó László, Kochné Tö
rök Eszter, Vörös Lajosné, Pataki 
Éva, Dolezsai Tamás, Hegedűs 
Kornél, Delbó Lászlóné, 
Mikócziné Bolla Tünde, Kardos 
Erzsébet, Barna Ferencné, Bíró 
Lászlóné, Szilágyi Imréné, Varga 
Árpádné, Hank Zoltánné, 
Lancsarics Antalné, Zabó Gyula, 
Havasi József, Horváth Tamás, 
Németh László, Szabóné Kovács 
Andrea, Németh Lászlóné, Faze
kas Ferenc, Horváth József, Hor
váth László, Horváth Lászlóné, 
Kiss Tibor magánmosoda.

Ezen túlmenően iskolaújsá
gunkban is minden hozzájárulónak, 
szülőnek köszönetet mondunk.

A szervezők

A Szabolcs utcai

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
húsvéti ajánlata (Fórummal szemben)

PAPÍR-ÍRÓSZER:
-  Minden, ami az iskolában, 
irodában kell
-  húsvéti, virágos, humoros 
képeslapok
-  csomagolópapírok, 
díszzacskók, 
dobozok, 
ajándékkísérők

FOTÓ:
-  Színes filmek
-  Képkeretek, 
fotóalbumok
-  Színesfilm-kidolgozás ajándék 
filmmel!

Nyitva tartás: h-p 8-13, 14-17 
Szo: 8-13

KÖNYV, HÍRLAP
-  árengedményes könyvek
-  újdonságok
-  kifestők

-  foglalkoztatók
-  leporellók

-  térképek (autós, 
fali)

KAZETTA
-  akciós műsoros 

kazetták 319 Ft/db 
(mese, könnyűzene, nóták)
-  WALT DISNEY-RAJZFILMEK 
Timon és Pumba, Toy Story stb.
-  üres videó- és audiokazetták

AJÁNDÉK
-  apró ajándéktárgyak
-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék
-  puzzle

-  húsvéti dekorációk

Magánkézben 
a Pax 

gyógyszertár
1992-ben egyrészt a 

budatavai lakosok kitartó ost
roma, másrészt az állami 
gyógyszertár forgalmának ro
hamos csökkenése eredmé
nyeként nyitott ki a Szabolcs 
utcai patika. Nagy szükség volt 
rá, hiszen a rohamosan fejlő
dő városrészből igen messzire 
kellett menniük az orvosságra 
szoruló, nemritkán idős, beteg 
embereknek. Azóta is elismer
ten jól működik.

Ez év februárjában újabb 
állomásához érkezett a Pax 
gyógyszertár. Ötévi huzavona 
után végre sikeresen lezajlott 
a privatizáció (avagy 
magánosítás, kinek hogy tet
szik.) Az üzletet a vezető 
gyógyszerész, Bíbor Istvánné 
vette meg. Maga a helység 
egyelőre Almádi város tulajdo
nában marad, a működtetését 
a Lacus Pelso Bt. végzi. (Ne
vében utalva a régi Balaton pa
tikára.) Munkatársaik a már 
megszokott segítőkészséggel 
teszik továbbra is a dolgukat. 
Közülük senkit nem küldtek el. 
Napi másfél órás nyitva tartás
sal gondoskodnak Berény be
tegeiről az ottani fiókpatiká
ban, ahonnan a kis forgalom 
miatt két évvel ezelőtt egy 
gyógyszerész már eltávozott. A 
jobb ellátás érdekében műkö
dik egy receptes postaláda, 
amelyet minden délben kiürí
tenek, és másnap reggel a 
berényiek helyben vehetik át 
orvosságaikat.

Miért jó nekünk, hogy ma
gánkézbe került ez a patika is? 
A válasz egyszerű: kitágult az 
árubeszerzési lehetőségek 
köre, minden gyógyszer 24 
órán belül elérhetővé vált. 
Megnövekedett az árukészlet, 
sokféle gyógyhatású terméket, 
természetes anyagokat tartal
mazó gyógyteákat is lehet kap
ni. Mindezek mellé -  termé
szetesen -  szakszerű tanács
adás is jár. A partner György 
patikával közösen gondoskod
nak az éjszakai ügyeletről. 
Minden hónap 18-ig a város- 
központban, 18-tól a hónap 
végéig Budataván juthatnak 
gyógyszerhez a rászorulók este 
6 óra.után.

A Pax gyógyszertár minden
nap -  ebédszünet nélkül -  reg
gel 10 órától este 17 óráig tart 
nyitva.

N.F.



Felhőtlen vigasságN
apjainkban, amikor hazánkban 
a gyermeklakosság 40%-a a 
létminimum alatt él (s szülei 
még a családi pótlékból is adót fizet

nek!), a több gyereket nevelők  sorsa a 
legsanyarúbb. Gyerek pedig öröm nél
kül nem élhet, nem fejlődhet. Ezért 
törekszik a Balatonalmádi Nagycsalá
dosok Egyesülete arra, hogy minél töb
bet adjon ebből az éltető, testet-lelket 
fejlesztő csodából.

Szokásos farsangi batyusbálunk ez 
évben éppen február 14-re esett. Évek 
óta ízlelgetjük a szót, Valentin-nap. 
Még nem egészen a mienk, de örülünk 
neki, s mivel volt ajándékoznivalónk, 
ajándékoztunk is. A mamák a finom sü
teményeket, az egyesület az elképesz
tő mennyiségű szendvicset, a kicsinyek 
szüleiknek apró ajándékokat. Remekül 
kihasználtuk a Közösségi Ház minden 
zugát. A nagyteremben folyt a vigalom, 
a tánc, a kisteremben óvó nénik segít
ségével készítették az apróságok a far
sangi maskarát. Volt idő közben arra 
is, hogy a vezetőség meghányja-vesse a 
legközelebbi teendőket, s közben iro
dánkban a mosóporakció részleteit is 
kidolgoztuk. Mindenki nagy jól szóra
kozott, és mire a fáradt kis táncosok 
mindent felfaltak, szépen este lett.

Köszönjük, Közösségi Ház, most 
nagyon itthon éreztük magunkat ben
ned! Kívánok mindenkinek ekkora ho
zadékot (örömböl) ily kis befektetés 
árán (csupán szeretet) széles e hazában.

Dr. Péterfia Katalin 
elnök

Vöröskeresztes jótékonysági 
bál Vörösberényben

A jól bevált hagyományt folytat
va ismét megrendeztük a vidám far
sangi bált a kultúrházban január 25- 
én.

Most is kitettek magukért a vö
röskeresztes aktivisták, jó hangula
tot teremtettek a hajnalig tartó far
sangi mulatságban.

A talpalávalót Németh Tamás 
szolgáltatta.

Köszönetet mondunk minden 
kedves támogatónknak. A bevételt 
a vörösberényi idősek megünnep
lésére fordítjuk.

Bokros Bálintné, Pergola lakás
felszerelés, Huszkáné Csécsi Rozá
lia, Zabó Gyula, Herczeg Ferencné, 
Deli László, Nagy Lajos lakásfel
szerelés, Németh Jánosné, Somo
gyi Gábor, Takács Károly, Kajári 
Károly, Németh Ernőné butik, 
Molnár Gyula, Máll László, Toro
nyi Béla, Kovács Ferencné, Gitta 
Imre, Budaiék Tabak diszkont, 
Miki büfé, Kiss Tibor vállalkozó, 
Gerván Károly, Pap István, Végh 
Lajos, Brenner Kálmánné, Nonstop 
Fitneszszalon, Kochné Török Esz
ter, Gazdabolt, Trosics András, 
Lőrincz Attila, Berény étterem, 
Kun László, Faa Produkt Nyomda, 
Nikoletti Miklós, az akadémia sza

kácsnőjének, a kézilányoknak, akik 
a finom vacsorát főzték.

Ha valaki kimaradt a névsorból, 
elnézést kérünk.

Ezúton közöljük a lakossággal, 
hogy március 22-én ingyenes ruha
osztást szervezünk a vörösberényi 
kultúrházban.

Vöröskereszt vezetősége

A Vöröskereszt lakóhelyi alapszervezete 1997. 

március22-én (szombaton) délután3 órakor a 
Budatava étterembentartja az idősek napját. A 

rendezvényre szeretettel várjuk az időseket.Utazás 
májustól októberig Görögországba és Spanyolországba.

Részletes programról érdeklődni lehet: Tőke Emilné, Balatonalmádi, 

Rákóczi u. 3. 338-752 telefonon.

Szeretettel meghívjuk
Önt és Barátait az

almádi művészek 
tavaszi tárlatára
Dr. Kerényi László

ID E J E

1997. március 21. péntek, 17 óra
HELYE

Balatonalmádi Közösségi Ház
legyü n k  e g y ütt!

polgár
mester



Jelassics a Balatonnál

Kossuth Lajos

Haderő-megajánlási beszéd
1848. július 11-én 

(részlet)

Midőn a szószékre lépek, hogy Önöket felhívjam, 
mentsék meg a veszélyben levő hazát, e percnek irtó
zatos ünnepélyessége szorongatja keblemet.



Petőfi Sándor

A királyokhoz
részlet

Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok,
Ti királyok, nyílt őszinte szót;
A hogy tetszik, köszönjétek meg, vagy 
Büntessétek a fölszólalót.
Á ll még Munkács, á ll az akasztófa , 
De szivemben félelem  nem áll... 
Bármit mond a szemtelen hizelgés, 
Nincsen többé szeretett király!

Szeretet... hah, ezt a szép virágot 
Tövestül kitéptétek ti rég,

S kidobtátok azt az országutra,

S ott átment rajt a szekérkerék,

A melly megtört esküvéseitekkel 
Megterhelten világszerte jár...

Bármit mond a szemtelen hizelgés, 

Nincsen többé szeretett király!

Csak tűrnek már titeket a népek, 

Csak tűrnek, mint szükséges roszat,
S nem szeretnek... odafönn az égben 
Megszámlálták napjaitokat.
Majd halljátok a nagy ítéletszót 
Attul, a ki m indenkit birál...
Bármit mond a szemtelen hizelgés, 
Nincsen többé szeretett király!

Föllázítsam a kerek világot, 
Föllázítsam-e ellenetek,
Hogy a dühnek Sámson-erejével 
Milliónként nektek essenek? 
Megkondítsam a halálharangot,

Hogy borzadjatok hangjainál?... 
Nincsen többé szeretett király!

Nem lázítok, mert nincs erre szükség; 
Mért rázzam meg erőszakosan 
Azt á fá t, a mellynek a gyümölcse 
Már túlérve, rothadásba' van?

Ha megérik a gyümölcs, fá járul 
Magától a földre hull alá...
Bármit mond a szemtelen hizelgés, 

Nincsen többé szeretett király!

Ára 2 pengő kr.

A szerző engedelme nélküli 
utánnyomat szigorúan tiltatik.

Nyomatott Landerer és Heckenastnál

Jókai Mór
Életképek, 1848. március 19.

Forradalom 
vér nélkül

A mennydörgés azt mondja: le térdeidre, 
ember, az Isten beszél.

A nép szava is megdördült és mondá: föl 
térdeidről, rabszolga, a nép beszél!

Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a 
nép szava először megszólalt.

Március 15-ike az, írjátok föl szíveitekbe 
és el ne felejtsétek.

Juhász Gyula

Március idusára
részlet

Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Arany János

Fellázadtunk-e mi, 
magyarok?

(részlet)
A népeknek természet szerint való 

jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, 
mint a hálnak a vízhez, a madárnak a 
levegőéghez, -  mert szabadság nélkül az 
ember nem is Isten képére teremtett ál
lat, hanem igavonó barom.

Ezért a népek, amint lassanként fel
világosodni kezdtek, mindig jobban-job
ban érezték, hogy szabadság nélkül el 
nem lehetnek.

Minthogy pedig az uralkodók a né
pek szabadságát soha sem akarták, a 
népek kényteleníttettek fegyvert ragad
ni és fegyveres kézzel víni ki a szabad
ságot, melyet az Úristen szívökbe oltott.

Ezt a harcot, melyet a népek az el
nyomó hatalmasság ellen vínak -  neve
zik forradalomnak.

Részlet egy négynyelvű plakátból, amely a kort 
idézi.

Katonák!
Hozzátok is van szónk! Ime kijelentjük rokon
szenvünket irántatok. Nincs szándékunkban meg
támadni titeket, mert ti mindnyájan fiai vagytok 
vagy e hazának, vagy olly országnak, melly 
hasonlólag, mint mi, szabadságért és független
ségért küzd. Mi nem vagyunk ellenségei senki
nek, csak azoknak, kik szabadságunk megtáma
dói és ellenségei.

Pesten 1848. martius 31-én.

A pestvárosi rendreügyeló bizottmány.



Kertbarátköreink életéből
A Vörösberényi Fábián József 

Kertbarátkörben 1997. II. 3-án a sző
lő alakító-, és termőre metszése, va
lamint az első teendők a szőlőben 
címmel Sin József tb. elnök tartott elő
adást. Sin József évtizedek alatt sok 
gyakorlati és elméleti tapasztalatot 
szerzett. Ő az, aki képes volt arra, 
hogy éveken keresztül óra-perc pon
tossággal naplót vezessen a szüksé
ges permetezésekről, egyéb munkák 
végzéséről. A többéves megfigyelés
sel nagyon nagy rutint szerzett. Fá
radságos munkájának meg is volt az 
eredménye.

A következő előadás II. 17-én volt 
Kora tavaszi munkák a szőlőben és a 
házikertben címmel Ott Károly agrár
mérnök tartott előadást. Ismertette 
a szerves trágyázást, ami a talaj szer
kezetének javításához szükséges, to
vábbá a műtrágyák alkalmazását. A 
műtrágya 1-2 év múlva fejti ki hatá
sát. Nitrogénszegény talajnál a nitro
gént pótolni kell. A fóliás termelés
nél pedig a mésztartalmat kell bizto
sítani. Az előadó hangsúlyozta, hogy 
sok a kártevő, ezért szükséges a le
mosó permetezés a rovarok és a gom
bák ellen. A lisztharmat a rügyekben 
telel át. Rügyfakadáskor kell ellene 
védekezni kéntartalmú szerekkel. 
Ezeket a permetezőszereket szüret 
felé már nem szabad alkalmazni. A 
szőlőbetegségeknél a megelőzés a 
lényeges, mert a beteg szőlőt már 
nem lehet megmenteni (pl. szürke
rothadás). Az atkák és molyok ellen 
augusztusban és szeptemberben kell

védekezni. A gyümölcsösökben a 
metszés után a permetezést el lehet 
kezdeni. Az utóbbi években nagyon 
elszaporodott a monília a meggyfá
kon is. Ortocidos permetezéssel le
het védekezni.

A kártevők a konyhakertben is 
elszaporodnak, ha nem védekezünk 
kellőképpen ellenük. Uborkaliszthar
mat ellen réztartalmú permetezősze
reket használjunk. Hagyma permete
zésénél tapadószert kell használni (pl. 
cukor), mert másképp a permetlé le
folyik róla.

A Balatonalmádi Kertbarátkör
ben II. 11-én Téli tennivalók a kert
ben címmel Mester Csiki Ferenc ker
tészmérnök tartott előadást, melynek 
lényege a talaj- előkészítés, szerves és 
szervetlen trágya használata, a dísz
cserjék metszése. II. 25-én szintén a 
fenti előadó tartott előadást, Modern 
művelési és metszési módok a szőlő
ben címmel. Az előadó a napirendi 
pontot kiegészítette a gyümölcsfák és 
bogyós termésűek metszésével is. 
Többek között az alábbi metszésfaj
tákat ismertette:

-  gyöngykoronametszés, díszmet
szés,

-  zártcsoportos koronametszés,
-  vázakorona-metszés: ősziba

racknál alkalmazzuk, ha a fiatal fá
nál, korábban akarunk termést elér
ni (2-3 év).

-  Katlankorona-metszés: ősziba
racknál akkor alkalmazzuk, ha ké
sőbb akarunk termést (4-5 év).

A metszéssel különböző szabályos 
kialakításokat érhetünk el:

-  Ferde karú sövény: alma, körte,
-  Karcsú orsó: alma,
-  hátsövény: vízszintes nevelés
-  Y sövény.
A fák metszését úgy kell végezni, 

hogy a rügy felett 1 cm-re kell sréhen 
levágni, úgy, hogy a fa nedve ne tud
jon a rügyre folyni.

-  Meggyfametszés: hosszú, csu
pasz hajtások ritkítása.

-  Birsfát nem szabad visszavágni, 
csak ritkítani.

-  Málna: régi termőhajtásokat le
vágni, a megmaradt hajtásokat két
harmadánál visszavágni.

-  Ribizli: 6-8 évenként kell az ága
kat felújítani.

-  Szeder: termés után vissza kell 
vágni.

-  Ritkítás: sűrű fáknál alkalmaz
zuk.

Szőlőművelési módok:
Kordonművelés (1 tőke tápterü

lete 3 m2)
Mózer
Bak (1 tőke tápterülete 1 m2)

Durst László

A Balatonalmádi Kertbarátkor 1997. II. 15-én nagy sikerű farsangi bált 
rendezett, ahol 102 fő vett részt

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

A kép az előző havi számban közölttel egy időben, 1919-ben készült, részben szereplői is azonosak, ezért az ott közölt információkat 
is módunk van pontosítani. Mindenekelőtt a református tanító személye azonos, aki -  ahogy többen is jelezték -  nem Borbély Zoltán, 
hanem édesapja, Borbély Károly. A színdarab, amelyhez a képen látható személyek is kiöltöztek, a ma egy kicsit rosszul hangzó Drótostót 
címet viselte. (Előző képünk darabjának címe: Túl a nagy Krivánon, hasonló témaválasztásra vall.)

A képen szereplők nevei a következők: felső sor balról: Papp Sándor, Varga Lajos, Kun László (a közreadó nagybátyja), Herczeg 
István, Bódai Sándor, Berta Kálmán; középső sor balról: Herczeg Gábor, Herczeg Eszter, Herczeg Vilma, Borbély Károly, Herczeg Róza, 
Herczeg Ilona, Zántó Imre (ő volt a vőlegény a két hónapja közölt képen); alsó sor balról: ismeretlen, Simon Imre, Németh Lajos. A tanító 
körül ülő Herczeg lányok nem testvérek, a faluban több Herczeg család élt, mindegyikük más-más család tagja.

A kép a kultúrház udvarában készült. A háttérben balról Zántó Imre háza látható, amely ma is áll (Gábor Áron u. 5.), a falu egyik 
legszebb helyreállított épülete. A jobb oldali ház Németh Lajosé (Gábor Áron u. 1.), helyén ma új ház áll.

Közreadó: Kun László

Polgárőr
hírek

Február hónapban a város
ban folytatott járőrtevékeny
ség során több alkalommal 
voltak polgárőreink a megye
hegyen, Vödör-völgyben, 
Pinkóczon és Új-hegyen, ahol 
rendőr-polgárőr csapat tartott 
ellenőrzést. Változatlanul fi
gyeljük a vöröskő szállítását 
végző teherautókat, hogy ki
szűrjük az illegális tevékenysé
get. A Vörösberényi Polgári 
Kör kérésére egy szűkebb 
körű fórumon ismertettük a 
polgárőrség megalakulása óta 
eltelt időszak történetét rövi
den. A rendőrséggel közösen 
a tavasz folyamán három alka
lommal fogunk tartani lakos
sági fórumot. Február utolsó 
vasárnap délutánján polgár
őreink biztosították a helyszínt 
a Veszprémi úton, ahol a II. 
világháborúból visszamaradt 
robbanószerkezetet találtak.

Hansági Endre 
elnök



RENDŐRSÉGI HÍREK

A
 legutóbbi jelentkezésünk óta eltelt idő
szak legfontosabb és egyben legöröm
telibb eseménye volt számunkra az új 

épület elfoglalása. Az, hogy ezt a cikket is ezzel 
kezdjük, annak az az oka, hogy 1997. február 
21-én került sor az épület hivatalos átadására. 
Addig is folytattuk az épület belső csinosítását, 
célszerű átalakításokat végeztünk, amely ered
ményesebb munkavégzést szolgál. Reményeim 
szerint hatékonyan tudjuk felhasználni azokat a 
pénzeszközöket, amelyeket az önkormányzatok
tól, vállalatoktól és magánszemélyektől kaptunk 
a Közbiztonsági Alapítványon keresztül. Tech

nikai eszközeink bővítését is megígérték. Ez el
sősorban a meglévő számítógép-hálózat jobb ki
használását jelenti, illetve új gépek üzembe állí
tását. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a szol
gálatban lévő rendőri állomány a lehető legke
vesebb időt töltse adminisztratív feladatok vég
rehajtásával. Az idejének döntő részét a közte
rületi szolgálat képezze. Elbírálás alatt van a 
rendőrőrs jövőbeni szervezeti és személyi kere
teinek kialakítása. Erről jelen pillanatban még 
bővebben nem tudok írni, de ez nagyon fontos 
része a közeljövő feladatainak, tekintettel arra, 
hogy ez mindenképpen hosszú távra meghatá
rozhatja a Balatonalmádi Rendőrőrs munkáját. 
A kezdeti próbálkozások tapasztalatai alapján

általában kedvezőnek ítélem meg a balatonal
mádi rendőrcsoport tevékenységét. Kritikaként 
fogalmaztam meg velük szemben azonban, és 
ezt számos telefonhívás a bizalom vonalán is alá
támasztja, hogy keveset látják őket a közterüle
ten, a városnak azon részein, ahol a megszokott
nál nagyobb számban fordulnak elő nyaralófel
törések, bolti betörések. Érzékelhető változást 
természetesen Önök is csak akkor fognak ta
pasztalni, hogy ha a létszámuk eléri majd a ter
vezettet. Addig is azonban meghatározó elvá
rás velük szemben az, hogy a lakossági kapcso
latok színvonalán javítsanak. Ennek érdekében
-  mint ahogy azt önök remélem, tapasztalni is 
fogják -  többször fognak gyalogos szolgálatot

ellátni a város fent említett frekventáltabb terü
letein.

Az elmúlt időszak bűncselekményeire egyéb
ként megint egyfajta területi behatárolódás volt 
a jellemző. 12 esetben követtek el betöréses lo
pást a város középső központi területén, a Baross
G. u., Jókai u. és a Petőfi S. utca által határolt 
területen. A Pinkóczi út környékén 4 esetben 
követtek el nyaralófeltörést, illetve pincebetö
rést. Ez utóbbi tetteseit -  akik nagy mennyiségű 
húst vittek el a helyszínről -  sikerült elfognunk, 
ellenük az eljárás más egyéb cselekményeik mi
att is megindult.

Lakossági bejelentésnek köszönhetően sike
rült elfognunk a sportpálya környékének nyara
lófeltörőit, akik közül jelenleg 2 fő őrizetbe vé
tele mellett folytatják kollégáink az eljárást. 5 
körözött, sorozatbűncselekmény elkövetője ke
rült rendőrkézre. Őket több rendőri szerv, illet
ve bíróságok körözte különböző köztörvényes 
bűncselekmények elkövetése miatt.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat arról, hogy 
1997. február utolsó hetétől, konkrétan 1997. 
február 24-től éles üzembe helyezzük az új 
rendőrőrs épületében elhelyezett riasztóközpon
tot. A rendszer telefonon érkező riasztások fo
gadására képes, a beérkező információkat szá
mítógép dolgozza fel és rögzíti ezeket. A riasz
tásokra elsősorban rendőri erőket fogunk moz
gósítani. Remélem, hogy ez a szisztéma egyre 
nagyobb területen fog elterjedni, és így egyre ki
sebb területre szorul vissza a bűnözés. A rend
szerrel, annak működésével kapcsolatos infor
mációkkal a helyettesem és én is szívesen állok 
az érdeklődők rendelkezésére.

Az elmúlt időszak eseményeihez tartozott az 
is, hogy ülést tartott a Balaton Baleset-megelő
zési Bizottság. A résztvevők értékelték az 1996. 
évben végzett tevékenységet és megállapították 
azokat a feladatokat, amelyeket az 1997-es év
ben kívánnak megoldani. Számos jó ötlet, érté
kelhető javaslat született az iskolákkal történő 
kapcsolattartás témakörében, a felnőttoktatatás 
aktuális feladatairól, a terület közlekedésének 
sajátosságairól. Csak teljesíthető és vállalható 
feladatokat tűztünk ki magunk elé, remélve min
den bizottsági tag aktív segítő támogatását, va
lamint a kívülállók megértő segítségét.

Nagyon sokat segített a rendőri munkában, 
a közterület ellenőrzésében a helyi Polgárőr 
Egyesület, akik aktívan járőrözik a nyaralóterü
leteket, és az tény, hogy a korábbi évekhez ké
pest jelentősen csökkentek a betörések. Az ő ál
dozatos munkájukat dicséri mindez.

Március hónapban egyébként 10 alkalommal 
fog Balatonalmádiban és közvetlen környezeté
ben szolgálatot teljesíteni a traffipax sebesség
mérő gépkocsi, valamint a Fáma-lézer, amelyet 
most először lesz módunk itt kipróbálni.

Mire ez a cikk az újságolvasó kezébe kerül, 
már nagyon közel leszünk a húsvéti ünnepek
hez. Éppen ezért kívánok mindenkinek kellemes 
húsvéti ünnepeket és problémamentes locsolást!

Grúber Sándor r. őrgy. őrsparancsnok

Polgári köri közlemények
Idén januártól minden hónap harmadik szerdáján 

egyesületi találkozót tartunk, ahová minden tagunkat 
szeretettel várunk. Minden alkalommal vendégeket 
is hívunk (képviselőket, intézményvezetőket, egyéb 
személyeket), akiknek kérdéseket lehet feltenni és 
akikkel közölni lehet közérdekű problémákat. Janu
árban Lőrincz Attila képviselő, Horváth József kert
barát köri elnök, februárban dr. Hegedűs Tamás jegy
ző, Csunyi János veszprémi képviselő, a gyulafirátóti 
részönkormányzat vezetője és Hansági Endre, a pol
gárőrség elnöke volt a vendégünk. Márciusban elma
rad a tálálkozó, mert egy héttel előtte (12-én szerdán) 
közgyűlést tartunk.

Lesz minden hónapban 100 példány Új Almádi 
Újságunk. Aki nem kapja meg postai úton, vagy több 
példányra van szüksége, az beszerezheti az elnöknél

(Nándori Gyula) vagy az utcagazdáknál (Bátor Zsu
zsa, Deli László, Fazekas Józsefné, Horváth Ildikó, 
Havasi József, Herczeg Attila, Óvári László, Pintér 
Károly).

Március 14-én, pénteken 17 órai kezdettel fáklyás 
felvonulást tartunk a berényi általános iskola tanuló- 
ifjúságával közösen Laposa Dániel református lelkész, 
1848-as nemzetőr sírjához. Gyülekezés a kultúrház
nál (Gábor Áron u. 6.).

Április első felében faluszépítési napot tartunk. A 
részletekről falragaszokon, szórólapokon értesítjük a 
lakosságot.

A Berényiek II. találkozója -  kiadott éves progra
munktól eltérően -  Mezőberényben lesz augusztus 20- 
án. A találkozót többnaposra tervezik, a részletekről 
később az újságban is beszámolunk.



Balatonalmádi város 1997. évi költségvetéséről
Az önkormányzatok éves költ

ségvetés-tervezéséhez az államház
tartási törvényről szóló többszörö
sen módosított 1992. évi XXXVIII. 
tv. ad keretet. A költségvetés-terve
zés rendjére, tartalmára ad útmuta
tást a 212/1996 (XII. 23.) korm. sz. 
rendelet.

A fentieken kívül Balatonalmá
di város 1997. évi koncepciója alap
elvként határozta meg a bevételek 
realitásának elvét. A bevételek és 
kiadások összhangját olyan mérték
ben kellett megteremteni, hogy a 
működési kiadások fedezetére hi
telfelvételre ne kerüljön sor.

Figyelembe lett véve azon tes
tületi döntés is, mely szerint az ön-

kormányzat ingatlaneladásból és 
részvényértékesítésből befolyt be
vételét csak fejlesztésre lehet for
dítani.

Mind a kormányrendelet, mind 
a helyi megszorító intézkedések 
mellett nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a tényt sem, hogy az ön- 
kormányzatok reálértéken 14- 
17%-kal kapnak kevesebb állami 
támogatást évről évre, miközben 
újabb és újabb fedezet nélküli fel
adatot hárítanak rájuk.

Úgy gondolom, hogy ilyen 
pénzügyi megszorítások mellett 
önkormányzatiságról már nem 
beszélhetünk. 1997. február 2-án 
fogadta el a képviselő-testület az

éves költségvetést, melynek bevé
teli főösszege: 1 055 144 E Ft, ki
adási főösszege: 1 055 144 E Ft, 
ebből: 551 001 E Ft, mind a bevé
teli, mind a kiadási oldalon a tér
ségi rehabilitációs programhoz 
kapcsolódó (japán hitel) beruhá
zás.

A rehabilitációs program beru
házás nélkül elemezve az alábbi 
módosított mérleg mutatja, hogy 
az önkormányzat tervezett költ
ségvetésének ilyen módon átren
dezett előirányzata szerint 1997. 
évben 504 143 E Ft áll rendelke
zésre a képviselő-testület által 
meghatározott feladatok ellátásá
ra.

Bevételek:
A tervezett működési bevételek 

54,3%-át központi források teszik 
ki (normatív állami hozzájárulás 
szja 22%-a településigazgatási 
kommunikációs és sportfeladatok
hoz biztosított az szja, mely 1842 
Ft/fő, ez állami hozzájárulásként 
viselkedik, átengedett gépjármű

adó, OEP-finanszírozás). A műkö
dési bevételek 45,7%-át az intéz
mények működési bevételeinek (ez 
nagyrészt étkezési térítési díjból 
adódik) 10,5%-a, polgármesteri 
hivatal alaptev. és egyéb bevétel
ének (helyiségek, strandok, parko
lók, adók, lakások lakbér bevétele, 
helyi adók, kúrtaksa stb.) 35,2%-a

teszi ki. Felhalmozási bevételek: 
7,3%-a, a tárgyi eszközök és 
immateriális javak részvényértéke
sítésből származnak.

Kiadások:
A működési kiadások 58,9%-át 

teszik ki a személyi juttatások és 
annak járulékai. 33,6% jut a város 
valamennyi intézményének és a

város teljes területének működte
tésére.

A beruházási előirányzat lehe
tővé tesz az önkormányzatnál egy 
minimális beruházást, azonban is
mételten nem biztosít fedezetet az 
intézményhálózat felújítására.

A költségvetés nem tartalmaz 
működési tartalékot, holott a kon
cepcióban 5%-os általános tartalé
kot határozott meg a képviselő-tes
tület.

Mit jelent ez -  vészhelyzetet?
Valójában azt jelenti, mintha egy 

család a mindennapi megélhetésén, 
ruházkodásán (csekély beruházás) 
kívül megtakarítással nem számol
na, máról holnapra élne, figyelmen 
kívül hagyva a jövőt.

Az önkormányzatnak viszont 
nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
jövőt, hisz a felvett japán hitelt 
vissza kell fizetni.

Ezért a képvislő-testület úgy 
döntött, hogy az 1996. évi szabad 
pénzmaradvány terhére biztosítja 
az 5%-os működési tartalékot.

Összegezve tehát a városi ön- 
kormányzat 1997. évi költségvetési 
terve tartalmilag és formailag meg
felel a törvényességnek, ha az 1996. 
évi szabad pénzmaradványból az 
5% működési tartalék is meglesz, 
akkor fog a költségvetés egy bizton
ságos gazdálkodást mutatni, noha 
ismételten az elmúlt évekhez ha
sonlóan egy szigorú, takarékos gaz
dálkodást igenyel.

Balatonalmádi, 1997. február 27.

Brenner Kálmánné, 
a püb elnöke

Balatonalmádi Város Önkormányzat 1997. évi költségvetési mérlege

Bevételek E Ft megoszl. % Kiadások E Ft megoszl. %
Működési bevétel 462 238 92,7 Működési kiadás 466 344 92,5
Felhalm. célú bevétel 36 905 7,3 Beruházások 30 264 6,0

Tartalékok, cél és fejl. 2973 0,6
Pénzeszközátadás 4 342 0,9
Hitel-visszafizetés 220

Bevételek összesen: 504 143 100,0 kiadás összesen: 504 143 100,0

Az önkormányzat által foglalkoztatott költségvetési létszám: 272 fő 
Ebből: közalkalmazottak létszáma: 225 fő, köztisztviselők létszáma: 47 fő

Vállalkozók figyelmébe...!Már közhelyszámba megy, 
hogy a Balaton menti te
lepülések -  így Balaton

almádi is -  az idegenforgalomból 
élnek. Élnek, vagy meg is akarnak 
élni belőle? Mit tesznek (mit te
szünk) azért, hogy a vendég idejöj
jön? Számos erőfeszítésünkbe ke
rült, hogy a külföldi -  és végre újra 
a magyar -  turisták is jól érezzék 
magukat nálunk. Szépülnek váro
sunk zöldterületei, akciókat szerve
zünk a szemét visszaszorítására, 
mérsékelt szinten tartjuk az idegen- 
forgalmi adót, odafigyelünk a gu
lyásleves hőfokára és az ágynemű 
tisztaságára.

Ezek tények és elégedettséggel 
tölthetnek el bennünket... de remé
lem, megelégedéssel nem! Saját 
vállunk dicsérő csapkodása ugyan
is előbb-utóbb beszűkíti látásunkat.

Először is: ez a minimum, amit 
nyújtanunk kell.

Másodszor: a konkurencia is fej
leszti szolgáltatásait.

Harmadszor: az emelkedő nívó 
csak annak tűnik a szemébe, aki 
már hozzánk érkezett...

Mit teszünk, mit tegyünk, hogy 
a gazdag kínálatból minket vá
lasszanak a turisták? Badarság len
ne azt gondolni, hogy régiónkba, 
városunkba maguktól özönlenek a 
kirándulók és pihenni vágyók. Lila 
álmainknak ellentmondanak az 
eddigi évek számadatai.

A vendég nem jön... Miért?
-  Mert nem ismeri a város lehe

tőségeit...
-  Mert nem is hallott róluk...
-  Mert más jobban felhívja ma

gára a figyelmet, pedig lehet, hogy 
kevésbé vonzó a kínálata...

A Magyar Turisztikai Szolgálat 
Rt. támogatási politikájának kö
szönhetően megyénkben egyre- 
másra nyílnak a Tourinform irodák. 
A nyári szezon beköszöntésekor
10-12-re lesz tehető a számuk, ez 
országos viszonylatban is egyedül
álló. Ennek is következménye, hogy 
a megyei önkormányzat szervezé
sében Veszprém megye saját stand
dal képviselteti magát az idén 20

éves fennállását ünneplő Utazás '97 
nevű idegenforgalmi szakvásáron. 
A standszolgálatot a Tourinform 
irodák dolgozói biztosítják.

A kiállítás a térség szempontjá
ból páratlan lehetőség, hiszen ilyen 
mértékű összefogásra az idegenfor
galmi hivatalok megszűnése óta er
refelé még nem volt példa. A vál
lalkozók csak szólóban jelentek 
meg eddig a vásáron, esetleg két- 
három hasonló profilú étterem, 
szálláshely közös képviselői vállal
ták a borsos helypénzt.

Vállalkozó hölgyek, urak, szer
vezetek, íme, itt a lehetőség!

A vendégért való versenyfutás
ban az győz, aki hatásosabban csa
logat. Tehát prospektusaikat, árlis
táikat, kínálatukat, szóró- és pro
pagandaanyagaikat stb. várjuk a 
Baross G. u. 2. szám alatti 
Tourinform irodába, ahonnan a tér
ség képviseletében elvisszük a már
cius 19-23 között Budapesten meg
rendezett kiállításra.

Természetesen a részvétel -  
Önöknek -  ingyenes.

Mint ahogy a Napló is hírt adott 
már róla, minden tourinformos 
kollégám és a veszprémi szervezők 
nevében kérem és köszönöm -  le
hetőleg minél nagyobb számú -  
anyagaikat, ismertetőiket.

Mindenki, aki az idegenforga
lommal kapcsolatban áll: a falusi 
vendéglátótól a programgazdákig, 
a borospince-tulajdonostól a szál
lodavezetőig mindenki együttes kí
nálata bizonyíthatja be, hogy Veszp
rém megye hosszú idő óta első 
önálló standja ki tudja elégíteni a 
vásári látogatók igényeit mindenfé
le témakörben.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel -  
hiszen a térség az Önök szolgálta
tásaiból él, Önök és mindnyájan 
pedig az elégedett turistákból.

Akik ezt a térséget választják úti 
céljuknak...

Koszorusné Schildmayer Etelka 
Tourinform iroda 

Balatonalmádi, Baross u. 2.
(vagy Pf.: 10.)

Tel./fax: 88/338-408



HORGÁSZSAROKH
a lassan is, de végre-va

lahára elmozdulni lát
szik a Balaton-ügy a 

holtpontról. Persze még csak 
részletekben, de azért ez is va
lami. Az elmúlt év tavaszán már 
nem engedték le a vizet a fris
sen lerakott keszegikrákról. Re
mélhetően lekerül a napirend
ről a motorcsónakok engedélye
zése. (Most már csak a számta
lan mentőmotorost kellene ki
gyomlálni.) Javult a víz minősé
ge, és -  ha nem is elegendő, de 
legalább több -  pénzt kapott a 
Balatoni Vízügyi Kirendeltség a 
nádasok levágására. Meg is lát
szik végig az északi parton. A  tö
kéletes állapotoktól még igen 
messze van, de jobb, mint egy 
évvel ezelőtt. Persze a nád le
vágásával aztán évtizedes bűnök 
kerültek napvilágra. Stégekre, 
legális és illegális csónakkikö
tőkre, oszlopokra, karókra gon
dolok, amelyek félelm etes  
mennyiségben és legtöbb eset
ben kritikán aluli minőségben 
bukkantak elő. Ez késztette a 
vízügyeseket és a Veszprém me
gyei horgászvezetőket arra, 
hogy alaposan feltérképezzék és 
értékeljék a nádasokban vég
hezvitt rombolást. Az eredmény 
nemcsak sejthető, de sajnos lát
ható is bárki számára, aki veszi 
a fáradságot és leballag a Fűz- 
fői-öböl Almádihoz tartozó 
partjára. A látvány elkeserítő. 
Annál is inkább, mert az ott lát
ható kaotikus állapotokat nem 
halászok, vízibiciklis külföldiek, 
hanem mi, almádi horgászok 
hoztuk létre. Hol marad olyan
kor a horgászok sokat emlege
tett tószeretete, amikor korha
dó faoszlopokat és rozsdás vas
csöveket hagynak maguk után a 
nádasban vagy a nádszélen? 
(Arról a karóerdőről, ami a víz
mű előtt ötven-száz méterre a 
nyílt vízen látható, már nem is 
beszélek.) Gondol-e valaki arra, 
hogy mit okozhatnak ezek az 
oszlopok, ha netán egy vékony 
műanyagból készült csónak a 
kemény keleti hullámzásban rá
juk fut? Vagy arra, hogy milyen 
rombolást visz végbe az egymás 
mellett sorakozó stégek garma
dája, ahol csak egy-két csónak

van kikötve. Szakértők szerint 
nem kell kipusztítani az egész 
nádast, elég csak nyiladékokat 
vágni. Nem szeretném, ha úgy 
tűnne, hogy a balatoni nádasok 
pusztulását a horgászok nyaká
ba akarom varrni, de hogy mi is 
valamilyen mértékben benne 
vagyunk, az biztos. Úgy gondo
lom, ha továbbra is halat aka
runk fogni a nádasok sűrűjében
-  márpedig ezért horgászunk - ,  
akkor nekünk is be kell látnunk, 
hol csináljuk rosszul a dolgain
kat. Ha ezt megtettük, már csak 
egy lépés kell, hogy mi, horgá
szok is elmozduljunk Balaton- 
ügyben a holtpontról. Mert még 
ott vagyunk.

Ez év januárjától, éppen az 
említett okok miatt, megválto
zott a stégek, csónakkikötők épí
tésének engedélyezése. Meg
szűnt a Vízügyi Igazgatóság 
szakhatósági jogköre. A polgár- 
mesteri hivatal adja ki létesítési 
engedélyt, amihez a vízügy hoz
zájárulását adja, vagy tagadja 
meg annak függvényében, hogy 
a kérelmező kötött-e meder
használati szerződést a Víziggel, 
mint a Balaton medrének keze
lőjével. A szerződés értelmében

csak fém tartó- és keretszerke
zetű, pallóborítású, bontható 
kivitelű, idényjellegű és felépít
mény nélküli stég építhető, leg
feljebb 10 m2 nagyságban, 1,5 
m-t meg nem haladó vízmély
ségben, a nádszegélytől 1 m-re. 
Bejárót max. 30 m-es hosszban 
és 1 m szélességben lehet készí
teni, de új bejáró létesítését csak 
nádmentes területen engedé
lyeznek. A  már korábban kiépí
tett bejárók fennmaradási enge
délyének meghosszabbításakor 
minden esetben helyszíni szem
lét kell tartani. A bejárókért és

stégekért 400 Ft/m2 területhasz
nálati díjat kell fizetnie magán- 
személyeknek. Az így befolyt 
összeget az engedély nélküli sté
gek eltüntetésére fordítják. 
(Igen dicséretes módon.) Enge
dély nélkülinek számít az a stég, 
amelyen nincs rajta a tulajdono
sok neve és az építési engedély 
száma.

A közösségi (horgászegyesü
leti) kikötőkre vonatkozó szabá
lyokat még nem alkották meg, 
de szinte bizonyos, hogy kedve
zőbbek lesznek.

Nagy Ferenc

Értesítjük a Város Tisztelt Lakosságát, hogy február 14-én meg
alakítottuk a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 
helyi szervezetét.

Első összejövetelünket március 14-én 18 órakor pénteken tart
juk az ALMÁDI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN, ahova tisztelettel meg
hívunk minden érdeklődő, az FKGP-vel szimpatizáló polgárt!

FKGP elnöksége
Balatonalmádi, 1997. február 24.

ANITA HORGÁSZBOLT
Szeretettel várjuk a FÓRUM üzletközpontban kedves 

horgásztársainkat. Május 15-ig

10% vásárlási kezdvezménnyel.
További kínálatunk:
-  orsó- és botjavítás
-  balatoni éves és napijegy
-  csonti, giliszta,
-  széles áruválaszték,
-  megrendelésre bármit beszerzünk.

Nyitva tartás: Márciusban:
H-P 1/2 10-1/2 5-ig 
Sz 9-12-ig

Áprilistól: H-P 9-18-ig 
Sz: 9-13-ig
Szezonban: H-V 1/2 9-20-ig



Nyugodj békében
Látod -  nálad mindig kitehető a telt ház tábla. Így volt ez vala

mennyi munkahelyeden. A már csak fényképeken látható Hattyúban, 
ahol még az almádiak is megtehették, hogy elfogyasszák családi ebéd
jüket vasárnap délután, a műbőr foteles Kuckó, az Aranyhíd, ahová 
már mint üzletvezető tértél vissza, nosztalgiaként emlegetve fiatal pin
cér éveidet. Aztán ott van Fűzfőn a Balaton étterem, azt nagyon szeret
ted. Terveid voltak vele. Nem rajtad múlt, hogy nem valósíthattad meg 
őket. Látod, az idő téged igazolt. Ott, ahol nálad még a német is sorba 
állt bebocsátásra várva, ma lehúzott redőnyökkel találkozhatunk Ja, 
hogy te a festménybe illő süllőn kívül mást is adtál a vendégnek? Az 
nálad természetes volt. Ezt hordozta a véred, a VENDÉGLÁTÓS vé
nád.

Erre az utolsó telt házra azonban nem lett volna szükség! Várhattál 
volna még ezzel a rendezvénnyel. Az almádi temető mégis megtelt, és 
sajnos most is miattad. Elárulom: egyetlen vendéged sem érezte jól ma
gát. Látod? Az igazi vendéglátósoknak csak a haláluk után adatik meg 
ez az érzés.

Krózser Menyhért (Menyus), a környék egyik legelismertebb ven
déglátósa, türelemmel viselt betegség után 1997. február havában, 52. 
évében elhunyt. Nyugodj békében.

A szerkesztőség

Közlemény
A városban folyamatban lévő közműépítések során a munkaárkokból 

jelentős mennyiségű vörös homokkő kerül a felszínre. Az önkormányzati 
tulajdonú közterületek (utak, járdák stb.) esetén a kitermelt kő és föld is 
az önkormányzat tulajdona. Az önkormányzat tulajdoni jogával élve az 
építési célra alkalmas követ a vörösberényi magtár melletti területre szál
líttatja és ott későbbi felhasználás céljára feldolgoztatja. Az építési célra 
alkalmatlan és a visszatöltésnél feleslegessé váló követ és földet a 
káptalanfüredi strandrekonstrukció során feltöltés céljára használja fel 
az önkormányzat. Kérjük a tisztelt polgárokat, hogy az önkormányzat 
céljait támogatva tartsák tiszteletben a köztulajdont, és a saját célú fel- 
használásra a vöröskövet ne a közműárkok mellől szerezzék be. Felhív
juk figyelmüket, hogy a kőszállítások ellenőrzésében -  a szállításra jogo
sult gépjárművek forgalmi rendszámának ismeretében -  a rendőrőrs és a 
polgárőrség is közreműködik.

Dr. Kerényi László 
polgármester

STOP

A utósbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

C L U b A ram is  bisztró
JÁTÉKTEREM

C h e r r y  M a s t e r  
S u p e r  B a n k  
B a l l y  5 0 0 0  

M a g i c  C a r d

B il l iá r d

BALATONALMÁDI BUSZPÁLYAUDVAR

A Közösségi Ház március havi programjából
1.13.00 Borverseny
3.9-17 Fehérnemű- és cipővásár
5.16.00 Diabetesz Klub előadása
7.9-18 Nőnapi virágvásár
(szobanövények és virágkülönlegességek kedvező áron!)
10.9-17 Műanyag áruk vására
11.17.00 Kertbarát Kör foglalkozása
14.17.00 Univerzális energia-tanfolyam
14.18.00 Az Almádi Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt alakuló összejövetele
15.11.00 Városi ünnepség a nemzeti ünnepen az ősparkban lévő Petőfi-szobornál. 
Szónok: Pál Béla országgyűlési képviselő, közreműködik: Szentirmai Edit előadómű
vész.
16.10.00 Balatonalmádi Közösségi Ház SE-Sümeg megyei sakkcsapatbajnoki mérkőzés
17.9-17 Cipővásár
21.17.00 Tavaszi Tárlat ’97. A városhoz kötődő festőművészek közös kiállítása. Megnyitja: 
dr. Kerényi László polgármester
24.15.00 Szavalóverseny
25.9-16.00 Farmervásár
28.16.00 Húsvéti játszóház
A Közösségi Ház szövőtanfolyamot szervez április elejétől. Jelentkezés, bővebb felvilágo
sítás a helyszínen (Baross G. u. 22.), vagy a 338-011 -es telefonon.

C sontkovács Természetgyógyász

G y ó g y ít
G erincferdülést , testtartási rendellenességet, id e g -  

va g y  IZOMEREDETŰ MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGOT, ÍZÜLETI PROBLÉMÁT

Fej- , g e r in c -  és végtagfájdalm akat  

Á lla n d ó su lt  l é g ú ti, em észtőrendszeri

ÉS EGYÉB BELSZERVI PANASZOKAT

A kezelések módjai:
A ur avizsg álat , en er g ia szin t - felmérés,

BIOENERGIA-FELTÖLTÉS

G yó g y m a s s zÁZS 

C so n tk o v á c s o lá s  

Eg y é n i g y ó g y t o r n a p r o g r a m  

G y ó g y n ö v é n y e s  t is z t ít ó - ,  erő sítő k ú r a

Előjegyzés: kedd, csütörtök, szombat 06-30/463-139 
Cím: Balatonfüred, Köztársaság úti bevásárlóközpont (Bea-szolárium)

15.11.00 Városi ünnepség a nemzeti ünnepen az ősparkban lévő Petőfi-szobornál. Szónok: Pál 
Béla országgyűlési képviselő, közreműködik: Szentirmai Edit előadóművész.
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