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100 éve halt meg 
Véghely Dezső

Véghely Dezső 1840. 
novem ber 28-án 
szü letett Veszp
rém ben. Ősei 
Szentkirályszabad

ján élő nemesek voltak, ezért a csa
lád a „szentkirályszabadjai” 
előnevet használta. Szülővárosá
ban, majd Pápán a református kol
légiumban végezte a középiskolai 
tanulmányait. Pesten jogi tanulmá
nyokat folytatott és ügyvédi vizs
gát tett. Apja, Véghely Imre Veszp
rém vármegye alispánja volt 1867- 
től 1872-ig. Véghely Dezső 1875- 
től Veszprém város főjegyzője, 
1878-tól vármegyei főjegyző, 
1881-től 1897. április 28-án bekö
vetkezett halálig Veszprém várme
gye alispánja volt.

Közigazgatási pályán tevékeny
kedett, de tudományos ambíciók
kal, amelynek eredménye az 1886 
júliusában, Almádiban befejezett, 
ma is pótolhatatlan Emléklapok 
rendezett tanácsú Veszprém város 
életéből című munkája. 1885-ben 
megbízást kapott Veszprém vár
megye monográfiájának megírásá
ra, amihez óriási mennyiségű anya
got gyűjtött össze, de halála meg
akadályozta a munka befejezésé
ben.

Elismert paleográfusként, a 
középkori latin nyelvű oklevelek 
egyik szakértőjeként tartották szá
mon. A Magyar Történelmi Tár
sulat alapító, később igazgató vá
lasztmányi tagja, Rómer Flórissal,

Mátyás Flóriánnal és Nagy Imré
vel együtt több, időt álló értékű tu
dományos mű elkészítésében vett 
részt.:

Véghely nagyon szerette Almá
dit, ahol egyébként tudományos 
munkáját is végezte. 1884. augusz
tus 25-én Almádiban birtokot vá
sárolt 3070 forintért. A két kataszt
rális hold nagyságú birtokon épü
let is állt, amelyet 1890-ben eme
letes szárnnyal és toronnyal 
bővített. Ma Kakas csárda néven 
ismert az épületegyüttes. Almádi 
birtokossá válása után tevékenyen 
részt vett Almádi közéletében, sze

mélyes tekintélyét is felhasználva, 
az éppen megoldandó feladat 
nagyságától függetlenül tevékeny
kedett szeretett települése felvirá
goztatásáért. 1886-tól az Almádi 
Fürdő Rt. igazgatóságának tagja
ként, az ötös bizottság elnökeként 
a településfejlesztés egyik vezér- 
egyénisége. Tagja az almádi kikötő 
helyét kijelölő főispáni bizottság
nak. A Balaton-kultusz felemelé
sén munkálkodó tízes bizottság el
nöke. Mindent elkövet Almádi 
eredményes fejlesztéséért, légyen 
szó akár a Balaton-part fásítására 
indult mozgalomról, az Almádi ja
vára rendezett veszprémi közva
csorák szervezéséről, a kikötő és a 
park kivilágításának részletkérdé
seiről, a telefonhálózat kiépítésé
ért vagy éppen a gazdatársadalom 
védelmében a filoxéravész idején 
teendő intézkedésekről.

Voltak, akik nem nézték jó 
szemmel tevékenységét, s nem 
sokkal halála után támadást indí
tottak ellene. A megyei közgyűlés 
1897. október 4-én éppen olyan ki
adásokban marasztalta el, nem 
közérdekből történt kifizetésnek 
ítélve azokat, amelyek többek kö
zött a veszprémi Plosszer sétány 
(ma Erzsébet liget) és Almádi ja
vára történtek. A 23 tételből álló, 
3189 forint 20 krajcár végösszegű 
listán levő követeléssel szemben a 
család 10 000 forintot letétbe he
lyezett a követelések teljesítésére, 
illetve a visszafizetések fedezeté
re. Emlékeztetőül, az almádi bir
tokát 3070 forintért vásárolta Vég
hely! Ezzel egy időben visszavon
ta a megyegyűlés azt a határoza
tát amely szerint a Veszprém-Al
mádi út Szentkirályszabadjáról Al
mádiba vezető szakaszát áthelyez
ték volna a Malom-völgybe, ami
nek éppen Véghely volt egyik lel
kes támogatója és szorgalmazója.

Véghely Dezső Almádi fejlesz
tése érdekében kifejtett tevékeny
ségének elismerésére, egyben an
nak emlékére, az Almádi Kör 
1914. augusztus 9-én az almádi 
parkban emlékpadot állított. Ab
ban a parkban, amelynek létreho
zásában Véghely Dezsőnek kima
gasló érdemei voltak. Sajnálatosan 
korai halála megakadályozta őt 
tudományos munkájának kiteljesí
tésében és Almádi érdekében ki
fejtett tevékenységének folytatásá
ban.

Schildmayer Ferenc

Véghely Dezső
1890 körüli fényképe

A Véghely-emlékpad 
korabeli képes levelezőlapon



Hírek az iskolaépítésről
A legfontosabb: e l in d u lt  a 

vörösberényi iskola alsó tagozatá
nak építése, gyors ütemben folynak 
az alapozási munkák.

A teljes épület befejezéséhez, a 
tornateremhez, a külső közművek
hez azonban még igen jelentős  
összeg hiányzik. Ezért az önkor
mányzat és a Vörösberényi Iskolá
ért Közalapítvány támogatást kérő 
levéllel kereste meg a környékbeli 
és országos jelentősebb cégeket, 
szervezeteket és magánszemélye
ket. S az összefogás szép példája
ként jöttek a felajánlások: a 
kenesei önkormányzat, a Videoton 
Holding, az ÁPV Rt. pénzt utalt az

alapítvány számlájára, az Alcatel 
Telefontársaság telefont, Rajó 
László mérnök a gáz bevezetését, 
Odor Gáspár vállalkozó vízvezeték
szerelést és tereprendezést, Angyal 
Lajos kovácsmester kőhasító szer
számok készítését, az Uponor Kft. 
az iskolához szükséges csöveket 
ajánlott fel.

Összeállításunkban a legjelen
tősebb támogatásokról szóló leve
leket adjuk közre, bízva abban, 
hogy még sokan osztoznak az isko
lateremtés örömében.

Nagyon reméljük, hogy a foly
tatás következik. Arról is be fogunk 
számolni.

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Dr. Kerényi László úr, polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva 1996 decemberében megküldött levelében foglaltak

ra, melyben a Vörösberényben létesítendő iskola megépítéséhez kéri 
társaságunk segítségét, a lehetőségeink megvizsgálása után az aláb
biakról értesítem:

Örvendetes és nemes elgondolás, hogy a mai gazdasági helyzet
ben Balatonalmádi Város Önkormányzata olyan elhatározásra jutott, 
hogy a szűkös pénzügyi lehetőségei ellenére is vállalja az iskola fel
építésének megkezdését.

Egy iskola létesítésének vállalása minden település lakóinak és ve
zetőinek felemelő érzés. Mint az Ön levelében közölt idézet is sugall
ja, az iskola építése a jövő nemzedékét fogja szolgálni.

Ezen nemes cél megvalósításához társaságunk is hozzá kíván já
rulni.

Munkatársaim megvizsgálták mindazon lehetőséget a segítségre, 
melyek az építést meggyorsíthatják.

Miután ezen létesítmény vízellátását csak víziközmű-fejlesztési hoz
zájárul megfizetése esetén lehetne biztosítani, úgy ítélem meg, hogy 
a hozzájárulás elengedése a létesítés pénzügyi finanszírozását előse
gíti.

Előzetes számításaink értelmében -  figyelembe véve egyéb hasonló 
létesítmények vízellátását -  a jelentkező napi 20 m3-es vízfogyasztás 
mintegy 4 M Ft víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetését tenné szük
ségessé.

Mindezen túlmenően társaságunk további segítséget is kíván nyúj
tani. Vállaljuk, hogy a létesítmény ivóvízbekötését, a szerelvények biz
tosításával térítésmentesen elvégezzük.

A fentiekben foglaltakkal kívánjuk elősegíteni, hogy Balatonal
mádi város e jelentős létesítménye megvalósuljon.

Siófok, 1997. január 13.
Tisztelettel:

Szántó Imre 
DRV Rt., vezérigazgató

Melléklet
Az Édász Rt. is megérti, hogy jelentős anyagi terhek nehezítik 

napjaink építőipari vállalkozásait. Kiváltképp egy akkora volumenű 
létesítménynél, mint a Vörösberényi Általános Iskola új, négy tanter
mes épülete.

Az intézményrész felépítése komoly feladat elé állította a Bala
tonalmádi Önkormányzatot. Az Édász lehetőségeihez mérten igyek
szik maximális segítséget nyújtani e nemes cél megvalósításához, ez
zel is erősíteni kívánva a Balatonalmádi Önkormányzattal való ko
rábbi gyümölcsöző együttműködését. Segítőkészségük jelentős ter
het vesz majd le a polgármesteri hivatal válláról, ugyanis az Édász 
ígéretét tett, hogy térítésmentesen végzi el az iskolarészleg villamos
energia-ellátásának külső szerelési munkálatait.

Az Édász reméli, hogy az általa nyújtandó támogatással is hozzá
járul a diákok minél magasabb szintű oktatásához, neveléséhez.

Göttlinger László 
igazgató

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Dr. Kerényi László polgármester úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!
Karácsony előtt kaptam Önöktől egy kedves levelet a vörösberényi 

iskolaépítés ügyében: hosszabb külföldi távollétem miatt csak kicsit 
késve, januárban tudtam rá reagálni -  és most, az elmúlt hét végén. 
„Reagálásom” abból állt, hogy egyrészt beléptem az adományozók 
sorába (szerényen bár, de jó szívvel: kandidátus családtagjaim egy
havi nettójával): másrészt, élve lehetőségemmel, a Magyar Nemzet 
szombati számában nyilvánosságot adtunk nemes vállalásuknak, pél
daértékű törekvésüknek (remélve ettől bizton erkölcsi, de akár ma
teriális hozadékot is).

Tőlem egyelőre ennyi tellett. S amikor erről tisztelettel tájékozta
tom Önt, kedves Polgármester Úr, kötődésem forrását sem tudom 
elhallgatni: tavaly nyár óta almádi polgárnak is vallom magam! Ilyen 
módon tehát csak a kötelességemet teljesítettem: s azt a sok kedves
séget próbáltam viszonozni, jelképesen, amit ez alatt a nem egészen 
egy év alatt kaptam, családommal együtt -  ügyfélként, vendégként, 
szomszédként -  ettől a gyönyörű várostól, vidéktől. (Merő véletlen, 
hogy idekerülésemmel mesteremet és elődömet, atyai barátomat, a 
nemrég elhunyt Pethő Tibort követem -  ezerszer hallottam tőle meg
annyi szépet és jót Almádi varázsáról, pihentető polgári nyugalmá
ról. Megadatott nekem, hogy most ezt magam is tapasztaljam.)

Levelem célja ennyi: köszönök csupán! Kívánok sikereket Önnek 
és munkatársainak nehéz, de felemelően szép hivatásukhoz -  s ami
ben tudok, készséggel segítek ezután is.

Budapest, 1997. február 24.
Üdvözlettel:

dr. Tóth Gábor 
főszerkesztő

Vöröskeresztes hírek
A Vöröskereszt Balatonalmádi Lakóhelyi Alapszervezete 

1997. április 23-án (szerdán) 17 órakor egészségügyi felvi

lágosító előadást szervez a Közösségi Házban. 

Előadók: dr. Jeges Beáta fül-orr-gégész. 

Balla Andrea gyógytornász 

Bibor Istvánné gyógyszerész 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Vöröskereszt Lakóhelyi Alapszervezete

FIGYELEM! FIGYELEM!
Újból nyitva Balatonalmádiban 

az Auróra étteremben az akciós
bútorvásár.

Nyitva: szombaton 8-12 óráig, 
hétköznap: 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-video állványok stb.
Érdemes benézni!

Szeretettel vár mindenkit:
Sanyi bácsi

Tel.: 06-60/460-370.



Néhány sor 
a 76. hónapról 
a Városházán

Előzetes és nem végleges 
adatok szerint százöt kisgyer
mekünk kezdi meg általános 
iskolai tanulmányait 1997-ben 
a három iskolánkban. Nagy 
kérdés, hogy hány osztályban? 
A jelenleg érvényes határoza
tunk értelmében négy osztályt 
indítunk, az eddigieknél na
gyobb létszámmal. Az utóbbi 
években az oktatási és gazda
sági szabályozók egyértelműen 
az osztálylétszámok növelésé
re kényszerítik az önkormány
zatokat. Sajnos, a gyermeklét
szám minden évben csökken, 
ezért hosszabb távon mindhá
rom iskolánkban egy-egy elsős 
osztály várható. Ebből a ten
denciából adódik önkormány
zatunk azon döntése, hogy ok
tatási feladatainak három 
nyolcosztályos iskolával szán
dékozik eleget tenni a jövőben. 
Most azonban még négyosz
tálynyi kisdiákkal bizton szá
molhatunk. Nem tudjuk vi
szont pontosan, hogy melyik is
kolába végül hányan jelentkez
nek. Átjelentkezések is előfor
dulhatnak, mert mindegyik is
kolánk külön vonzerővel is 
rendelkezik, melynek kialaku
lását a korábbi években a kép
viselő-testület is ösztönözte. 
Az alapkövetelményeken túl a 
berényi iskolában a német 
nyelv és a mezőgazdasági is
meretek oktatása kiemelt je
lentőségű, a Györgyi Dénes is
kolában igen erős a matemati
ka és a sport, ezen belül is az 
úszás gondozása, a Váci Mi
hály Iskola pedig azoknak elő
nyös, akik a gyermekeiknek az 
angol nyelv elsajátítását tűzik 
ki célként. A körzeti beiskolá
zás rendszere, a szabad isko
laválasztás elve és a finanszí
rozási lehetőségeink között 
nem könnyű egyensúlyt terem
teni, mégis bízom abban, hogy 
a végleges beiratkozási szándé
kok ismeretében megtaláljuk a 
döntő többség számára elfo
gadható megoldást.

Balatonalmádi,
1997. március 30.

Kerényi László
polgármester

A
 képviselő-testület márci
us 6-i ülésén dr. Kerényi 
László polgármester kö

szöntötte a megjelenteket, majd 
tájékoztatást adott az elmúlt ülés 
óta történtekről, illetve a határo
zatok végrehajtásáról.

Elsők között említette, hogy 
végre normális elhelyezést nyert 
a városi rendőrőrs, hivatalosan is 
megtörtént az új székház átadása 
dr Világosi Gábor BM-államtitkár 
megtisztelő jelenlétében.

Február 26-ig három napon 
keresztül folyt a vörösberényi új 
iskola építésére beérkezett pályá
zatok elbírálása. A négy pályázó 
közül a Bauco-NT Kft. került ki 
győztesen, és azóta már meg is 
kezdte a kivitelezést.

A  Keszthelyen megrendezett 
B a la to n  k ö rn y ék i v á ro so k  
sp o r tv e té lk e d ő jé n  v á ro su n k  
sporto lói ism ét csak kite ttek  
magukért, az előkelő II. helye
zést érték el.

let Rt. Összegzésképpen a képvi
selő-testület megállapította: a te
mető fenntartása évről évre töb
be kerül, ugyanakkor az üzemel
tető Kegyelet Rt. temetési tevé
kenységében, a szolgáltatás szín
vonalában hiányosságok mutat
koznak. M egbízta ezért a 
Gamüszt, hogy egyrészt írjon ki 
pályázatot a köztemető üzemel
tetésére (1998. évi kezdőidőpont
tal), másrészt vizsgálja felül a ha
tályos, a temető működését sza
bályozó helyi rendeletet és tegye 
meg a szükséges módosításokra a 
javaslatot.

A vörösberényi egyházi tulaj
donban  lévő tem etőben  még 
1995-ben hivatalos ellenőrzést 
tartott az ÁNTSZ, és -  többek kö
zött -  megállapította, hogy a ra
vatalozó nem üzemel. Előírta, 
hogy szükséges belátható időn 
belül ravatalozó építése, mert 
hiányában nem járul hozzá a to
vábbiakban a koporsós temeté

Az önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatait tekintette át a kép
viselő-testület ezt követően.

A polgármester már az írásos 
előterjesztésében is jelezte, hogy 
mind a mai napig csak „maradék
elven” (maradék idővel, maradék 
pénzzel stb.) tudott foglalkozni a 
testület a város nemzetközi kap
csolatainak alakításával. Ennek 
ellenére szépen fejlődött a kap
csolat a németországi Eggenfel
dennel és a felvidéki Nyitrageren
csérrel.

A képviselők egyetértettek az
zal, hogy B ala tonalm ádi és 
Eggenfelden között a testvérvá
rossá nyilvánításról szóló okiratot 
a polgármester aláírja. Ugyancsak 
kezdeményezte a testület váro
sunk és Nyitragerencsér közötti 
nemzetközi kapcsolatok hivata
lossá tételét is.

Az aktualitások között -  amint 
az várható is volt -  a legnagyobb 
vitát az induló első osztályok szá

Önkormányzati hírek
A tájékoztató és a jelentés el

fogadását követően „temetői” té
mákban tárgyalt a testület.

Először -  az önkormányzat tu
lajdonában és fenntartásában 
lévő pinkóczi köztemetőt Üzemel
tető-Kegyelet Veszprém Megyei 
Temetkezési Rt. temetési tevé
kenységéről készült írásos előter
jesztés és az ahhoz kapcsolódó 
kontroll anyag került „bonckés” 
alá.

Veres János, a Kegyelet Rt. 
igazgatója hangsúlyozta, hogy 
egyre élesebb a harc a konkuren
ciával a temetkezési szolgáltatá
sok terén. Véleménye szerint új 
jogszabályokat kellene alkotni 
annak érdekében, hogy ne a „te
metői hiénák” vegyék át a hatal
mat ezen a területen.

Majbó Gábor alpolgármester 
kifejtette: a lakosságnak joga 
van megválasztani azt a vállalko
zót, akinek tevékenységében 
megbíznak. A  Kegyelet Rt. vi
szont nem terhelhet meg más 
temetkezési szolgáltatást végzőt 
„extra” díjtételekkel a temető, a 
ravatalozó használatáért -  amint 
arra a közelmúltban volt konk
rét példa.

Doviscsák Tamás, a Garnüsz 
vezetője jelezte, hogy jó színvo
nalú temetkezési szolgáltatást ma 
már többen is végeznek a megyé
ben. Jelenleg érkezett hozzájuk 
egy ajánlat, amely olcsóbb üze
meltetési és alacsonyabb szolgál
tatási árakat ígér, mint a Kegye

sekhez. Az önkormányzat 2 mil
lió forintot helyezett céltartalék
ba erre a célra. Elkészült a rava
talozó építési terve is, de mind
eközben különböző problémák 
jelentkeztek a megvalósítást ille
tően. Ez indokolta leginkább a 
téma napirendre tűzését.

Szabó János plébános hozzá
szólásában hangsúlyozta: egyház- 
közössége számára ma is közpon
ti kérdés a temető és a ravatalo
zó ügye. Szerinte nem a legsze
rencsésebb a terven a ravatalozó 
helye, központibb elhelyezést ja 
vasol.

Szalay Szilárd református lel
kész azt a megoldást indítványoz
ta, hogy az önkormányzat építse 
meg a ravatalozót az egyház által 
biztosított területen.

Dr. Hegedüs Tamás jegyző óva 
intette a testületet az utóbbi ja 
vaslat elfogadásától azon oknál 
fogva, hogy nem az önkormány
zat feladata a ravatalozó megépí
tése, mivel nem ő a tulajdonos, itt 
pénzbeni hozzájárulásról lehet 
csak szó. A testület egyébként a 
temetőről döntést nem hozhat, 
mert nincs kompetenciája.

A képviselő-testület a ravata
lozó építése körül kialakult hely
zet tisztázására 3 tagú ad hoc bi
zottságot hozott létre (Schild
mayer Ferenc, Trosits András, Ujj 
Mészáros István). Egyúttal a 2 
millió forint támogatási összeget 
1997. június 30-ig továbbra is cél
tartalékban tartja.

mának meghatározása váltotta ki. 
A képviselő-testület végül is ak
ként döntött, hogy az 1997/98. 
tanévben

a Györgyi Dénes Általános Is
kolában 2

a Váci Mihály Általános Isko
lában 1

a Vörösberényi Általános Isko
lában 1

első osztály indítását engedé
lyezi.

Foglalkozott a továbbiakban a 
képviselő-testület még az 1997. 
évi gázprogram lakossági hozzá
járulásának megállapításával. 
Káptalanfüreden a józsefvárosi 
gyermektábor elidegenítésével, a 
Balaton Akadémia Kuratóriumá
ba történő delegálással.

Befejezésül jóváhagyta a testü
let a Vörösberényi Iskoláért Köz- 
alapítvánnyal megkötött szerző
dést.

(Szerk. megjegyzés: Lapzárta 
után érkezett a hír, hogy az ön- 
kormányzat bizottságai megtár
gyalták az új vörösberényi iskola 
tornaterme megépítésének lehe
tőségeit. A bizottságok a képvi
selő-testület április 3-i ülésére ter
jesztik be javaslatukat, melynek 
lényege: megteremthetők a pénz
ügyi feltételei a tornaterem 1997. 
évi megépítésének.)

A képviselő-testület jegyző
könyvei a polgármesteri hivatal
ban és a városi könyvtárban meg
tekinthetők.

Sz. S.



RENDŐRSÉGI HÍREK

Mozgalmasan alakult az el
múlt hónap rendőrségi 
szempontból. Továbbra is 

látogatott nyaralóterületnek számít 
Balatonalmádi és vonzáskörzete, leg
alábbis a bűnelkövetők, rossz szándé
kú emberek ezt így gondolják. 11 nya
ralófeltörésről kaptunk bejelentést. 
Többségük a budatavai városrészben, 
valamint az Új-hegy nyaralóövezeté
ben történt. Rendőreink nem tisztel
ték túlzottan ezt a fajta vendégjárást, 
melynek következtében 4 fő „alkalmi 
turista” ellen -  őrizetbe vételük mel
lett -  folytatjuk az eljárást. Ezek a szá
mok -  különösen ami a nyaralófeltö
rések számát illeti -  jóval alatta ma
radtak a korábbi években megszokott 
sorozatok számának. Természetesen 
nem lehetett több rendőrt a területre 
vezényelni, és ennek elsősorban a már 
az Önök által unalomig ismert prob
léma, a létszámhiány az oka. Amivel 
az idei évben mégis azt mondhatjuk, 
hogy többet és jobban tudtunk telje
síteni, az az, hogy olyan segítőkre szá
míthatunk, mint a helybeli polgárőr 
egyesület aktív tagjai. Számos olyan 
területet tudnak rendszeres ellenőr
zés alatt tartani, amelyre nem jut már 
rendőr. Nagy előnye ennek az ellen
őrzésnek az is, hogy éppen a rendsze
rességénél fogva, észrevesznek olyan 
jelenségeket, amelyekre egy ritkán 
arra járó rendőr járőr nem figyel fel. 
Különösen szembetűnő a betörések 
számának visszaesése a káptalan
füredi területen, ahol az idei télen 
csak „elvétve” fordult elő nyaralófel
törés.

A tavasz közeledtével egyre több 
nyaralótulajdonos látogat el a terület
re, természetes az is, hogy ehhez leg
többjük gépkocsit használ. A célellen
őrzéseink, valamint a közlekedési ak
ciók tapasztalata alapján megállapít

juk, hogy jelentősen romlott az autók 
műszaki állapota, a tulajdonosok egy
re kevesebb figyelmet fordítanak rá. 
Ez idáig 13 autó rendszáma került át
meneti időszakra rendőrségi „tulaj
donba” mindaddig, amíg az eredeti tu
lajdonosok ki nem javították az ellen
őrzés során feltárt problémákat. Jel
lemző továbbra is, hogy sokan ülnek 
ittas állapotban a volán mögé. Lehet, 
hogy szerencséjük van és nem talál
koznak rendőr járőrrel, azonban én az 
ő helyükben nem a rendőr szigorától 
félnék elsősorban, hanem attól a fe
lelősségtől, amelyet az ilyen állapot
ban elkövetett baleset okozása jelent
het. Számos példa volt már arra, hogy 
az ittas állapotban elkövetett -  és ez 
esetben szándékosnak minősített -  
balesetek következtében emberek 
haltak meg vagy váltak nyomorékká.

Közvetlenül a februári újságcikk 
megjelenése után került sor a Bala
tonalmádi Rendőrőrs új elhelyzési 
épületének átadására. A rövid ünnep
ségről, melyen a 11 érintett önkor
mányzat vezetőin kívül a megye rend
őri vezetői vettek részt, a különböző 
médiumokon keresztül már tájéko
zódhattak, kivéve a városi lapot. 
Világosi Gábor, a Belügyminisztérium 
politikai államtitkára avatóbeszédé
ben azt a körülményt emelte ki, hogy 
emberi léptékűnek tartja az új épüle

tet, kedvező lehetőség nyílt arra, hogy 
az állampolgárok ügyes-bajos dolgai
nak intézése is kulturáltabb körülmé
nyek között történjen. Sajnos az át
adás után nyilvánvalóvá vált, hogy a 
technikai eszközeinek jelentős része 
csak később kerülhet üzembe helye
zésre, melynek elsősorban anyagi okai 
vannak. Tekintettel arra, hogy kevés 
igény mutatkozik a gépjármű-ügyin
tézés helyi bonyolítására, ezért a ka
pitányság vezetése úgy döntött, hogy 
ezt a szolgáltatást továbbra is Veszp
rém biztosítja az állampolgárok részé
re. Első kézből kaptunk információt 
arról, hogy belátható időn belül kapi
tányságot szerveznek a Balatonalmá
di Rendőr-őrsből. Ennek első lépcső
jeként 1997. március 1-jétől önállló 
osztály szervezetben, nagyobb intéz
kedési lehetőséggel és ezzel együtt 
nagyobb felelősségei végezzük mun
kánkat. Erre azért is szükség volt, 
hogy lehetővé váljon a balatonkenesei 
rendőrcsoportból -  nagyobb létszám 
bővítéssel -  rendőrőrs szervezése.

Továbbra is köszönöm Önöknek 
azokat a bejelentéseket, amelyeket a 
„bizalom vonalán” tesznek -  csak 
emlékeztetőül, 431-463 a száma -  
amellyel lehetőségünk nyílt arra, hogy 
néhány nemkívánatos személyt rács 
mögé juttassunk és meg tudjuk sze
rezni az ehhez szükséges bizonyítéko

kat is. Külön öröm számomra az, hogy 
számos olyan jelzést is kapok, amely 
a jó színvonalon végrehajtott rendőri 
intézkedést dicséri. Kérem, kísérjék 
továbbra is kritikus figyelemmel mun
kánkat.

Április hónapban két alkalommal 
szervezünk -  később meghatározott 
időpontban -  közlekedési akciókat, 
amelyeknek elsőrendű célja a már 
korábban említett rossz színvonalú 
műszaki állapot. Sebességmérő gép
kocsi, népszerű nevén traffipax, illet
ve a lézeres sebességmérő berende
zés 8 alkalommal teljesít szolgálatot 
Balatonalmádiban és vonzáskörzeté
ben. Tovább kívánjuk folytatni azt a 
gyakorlatot, hogy nemcsak a 71-es 
számú főút átmenő szakaszán fogunk 
sebességet ellenőrizni, hanem néhány 
frekventált belső utcában is.

Sikeresnek ítélhető előadást tar
tott a két tannyelvű gimnázium peda
gógusai részére dr. Petkovics Tamás 
igazságügyi orvos szakértő. Az elő
adás témája a drogokkal, a kábítósze
rekkel, azok élettani hatásával foglal
kozott, lehetőséget nyújtva a tanári 
kar részére, hogy időben felismerhes
sék és a szükséges intézkedéseket 
megtehessék, ha valamelyik diákon 
arra utaló jeleket vennének észre. Na
gyon fontos feladatunk lesz a jövőben
-  ehhez mindannyiuk segítségét sze
retném kérni -  a kábítószer elleni fel
lépés, tekintettel, hogy Balatonalmá
di és vonzáskörzete helyzeténél fog
va a kiemelten veszélyeztetett terüle
tekhez tartozik. Ne engedjük, hogy a 
legérzékenyebb korosztályt, a fiatalo
kat, a gyerekeket mérgezzék meg ez
zel a szörnyű szerrel! Ha valamilyen 
jelét tapasztalják kábítószer felbukka
násának, haladéktalanul jelezzék.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 
Balatonalmádi Kirendeltsége

„Együtt a holnapért”
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi Kirendeltsége 
A MUNKANÉLKÜLIEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE 

1997. ÁPRILIS 16-ÁN, SZERDÁN 
9 ÓRAI KEZDETTEL 

A BALATONALMÁDI VOLT AURÓRA ÉTTEREMBEN 
(BALATONALMÁDI, VÁROSHÁZA TÉR 4.)

ÁLLÁSBÖRZÉT
RENDEZ

A PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSAINAK: 
-ÁLLÁSKÖZVETÍTÉS
-  KÉPZÉSI-ÁTKÉPZÉSI TANÁCSADÁS
-  AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖKRŐL TÁJÉKOZTATÁS
-  MUNKAJOGI TANÁCSADÁS
-  ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSA
-  PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT ÉS PÁLYAKEZDŐ 
FIATALT SZERETETTEL VÁRUNK!

VIDÉKRŐL ÉRKEZŐKNEK AZ ÚTIKÖLTSÉGET MEGTÉRÍTJÜK
VESZPRÉM MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT 

BALATONALMÁDI KIRENDELTSÉGE

8220 Balatonalmádi. Széchenyi sétány 1. (88)339-055 (fax is.)

Köszönet Balatonalmádi város
polgárőrségének

Ha reggel bekapcsolom a rádiói vagy netán még a napi sajtót is átnézem, 
igencsak elmegy a kedvem az előttem álló naptól Betörés, erőszak, gyilkos
ság van a főcímekben: az önzetlenség, a bizalom, a segítőkészség szinte kitör
lődött a mai ember szótárából Elveszítjük hitünket egymásban, elidegene
dünk egymástól -  Vagy talán mégsem kell a jelen és a jövő nemzedéke sorsát 
ilyen sötétnek látni? Hogy reménykedni mindig érdemes, erre pozitív választ 
ad az én esetem.

Káptalanfüreden van egy kis nyaralónk, amit nemcsak a nyári hónapok
ban, hanem az őszi-téli időszakban is fel-felkeresünk, mert tennivaló mindig 
akad. Így történt ez a nemrégiben is. Csípős, hideg, zord idő volt, olyan, ami
kor a kutyát is behívjuk a meleg szobába. Már esteledett - s  a hívatlan látoga
tók ellen, ajtót, ablakot jól bezárva tér nyugovóra az ember. Egyszerre csak 
arra lettünk figyelmesek, hogy erős fényű elemlámpával végigpásztázzák az 
udvart. Kíváncsiságom nagyobb volt a nem indokolatlan félelmemnél, s el
határoztam, hogy utánanézek a dolognak. Meglepetésemre két nagyon ked
ves férfival találtam magam szemben, akikről, hamarosan kiderült, hogy az 
önkéntes polgárőrség tagjai, akik estétől reggelig járják a körzetüket a zord 
időszakban is, és ha bármi rendellenességet észlelnek, azonnal intézkednek.

Meglepetésemben szólni sem tudtam, csak amikor már elrobogtak, akkor 
jutott eszembe, hogy a nevüket sem kérdeztem meg. Ezért a nevükre szóló 
személyes köszönetemet a nyílt levéllel kívánom pótolni.

Gondolom, nem vagyok egyedül, akik a polgárőrség hasonló tagjai iránt 
hasonló érzelmeket táplálnak. Ezért a magam és még sokan mások nevében 
szeretnék köszönetet mondani a polgárőrség minden tagjának fáradságot nem 
kímélő, áldozatkész munkájáért, melyet biztonságunk érdekében fejtenek ki.

Dr. Mohai Béla
ny. egyetemi tanár



Szép volt, Timi!
Naná, hogy szép! Merthogy utol

só beszámolónk óta történt egy és 
más a sakkozók NB I-es bajnoksá
gában. Például röpke egy hónap 
alatt négy fordulót kellett játszani 
úgy, hogy ebből a két leendő baj
nokesélyes jutott osztályrészül. S 
hogy ennek ellenére sikerült felküz
denünk magunkat a biztos közép
mezőnybe, sőt további esélyeink 
vannak a hátralévő két fordulóban 
pozícióink javítására -  tehát el
mondhatjuk -  a március már a mi 
hónapunk volt. Vagyis elsősorban 
Fáncsy Imréé, a „legalmádibb” he
lyi sakkozóé. Most ő volt a húzó
emberünk, pedig a négy fordulóban 
talán csak egyszer volt igazán győ
zelmi esélye. S ha ehhez hozzáve
szem, hogy a hiányzók miatt szinte 
mindig magasabb táblán játszott, 
akkor még értékesebb a teljesít
ménye.

Apropó, hiányzók! A jövőben 
azt hiszem, jobban oda kell figyel
ni erre a problémára. Mert ilyen
kor nem csupán az a baj, hogy gyen
gül a csapat, hanem az is feszültsé
get okoz, hogy egy-egy játékos 
aránytalanul sokat játszik sötéttel. 
Márpedig ez ebben a sportágban 
olyan hátrány, mintha egy tenisz
meccsen a versenyző csak minden 
harmadik gémben adogathatna. 
Mindennek ellenére azt hiszem, 
becsülettel helytálltak a fiúk, s na
gyon reméljük, hogy a hátralévő két 
fordulóban (Ajka, Haladás) olyan 
eredményt érünk el, amely után 
kellemes emlékek ébredhetnek az 
NB I-ben töltött második év után.

Eddig nem közölt eredmények: 
Budapest, 1997. március 8. 
Közösségi Ház SE-Hajdúszo

boszló 7:5
Tartalékosan is nyerni tudtunk 

a fair playt még ezután tanuló ti
szántúli csapat ellen. Nyert: Izsák, 
Fáncsy, Kovács, Orsó J.

Döntetlen: Adorján, Thesing, 
Galyas, Orsó M., Horváth, Forgács 

Budapest, 1997. március 9. 
Miskolc-Közösségi Ház SE 8:4 
Figyeljék csak az ellenfél három 

tábláját! Beljavszkij, Csernyin, 
Gyimesi... Aki közel áll a sportág
hoz, tudja, talán a magyar váloga
tott is megverné. Tőlük 4 pontot 
szerezni nagyobb bravúr volt, mint 
az előző napi győzelem. Nyert: 
Kovács

Döntetlen: Tolnai, Izsák, Fáncsy, 
Galyas, Orsó M., Horváth

Balatonalmádi, 1997. március
22 .

Közösségi Ház SE-Kőbányai 
Törekvés 6:6

Szó mi szó, őket illett volna meg
verni annak ellenére is, hogy két 
éltáblásunk, Tolnai és Izsák sem állt 
rendelkezésre. Kisházi István ezen 
a mérkőzésen játszott idén először 
az NB I-ben. Nyert: Thesing, 
Fáncsy, Forgács

Döntetlen: Adorján, Galyas, 
Orsó M., Horváth, Sulyok, Kisházi. 

Balatonalmádi, 1997. március
23.

Honvéd Mediflóra-Közösségi 
Ház SE 6.5:5.5

Igen közel álltunk az országos 
meglepetéshez, a szoros eredmény

így is felrúgott minden papírfor
mát. Nyert: Galyas

Döntetlen: Adorján, Thesing, 
Fáncsy, Orsó M., Horváth, Kovács, 
Grábics, Forgács, Sulyok

Együttesünk ezzel feljött a 10. 
helyre, s minden remény megvan 
arra, hogy a bajnokság végére még 
előbbre kerüljünk.

MEGYEI BAJNOKSÁG 
Hat pont a hátrányunk a megyei 

bajnokság befejezése előtt egy for
dulóval Sümeg csapatával szemben
-  csakhogy ők már lejátszották va
lamennyi mérkőzésüket. A feladat 
tehát adott, ha bajnokok akarunk

lenni -  le kell győznünk Tapolca 
csapatát. Azt hiszem, erre minden 
esélyünk megvan.

Balatonalmádi, 1997. március
16.

Közösségi Ház SE IL-Sümeg V.
S. E. 5.5:6.5 Nyert: Horváth, Fáncsy 
L., Horváth I., Papp.

Döntetlen: Forgács, Borsos, 
Vágfalvy

IFJÚSÁGIAK
Közösségi Ház SE-Sümeg V. S. 

E. 6.5:5.5
A felnőtteredmény fordítottja, 

Koch Kata mindkét partiját meg
nyerte.

Fáncsy Imre (balról) megtette a magáét

TeljesítménytúraA
 Bakony 50 teljesítménytú
ra országos érdeklődésű, 
minden teljesítménytúrá

zó naptárában szerepel, így nem
csak a természetjárók, hanem a 
sportturisztikával foglalkozók köré
ben is népszerű. A rendezvény si
keréhez évek óta (pontosan 12 
éve), hagyományosan jórészt bala
tonalmádi lakosok járulnak hozzá, 
akik valamikor a Bauxitkutató Vál
lalat dolgozói voltak, s jelenleg a 
Bauxitkutató Természetjáró Egye
sület közösségéhez és baráti köré
hez tartoznak: 1997-ben név szerint 
Baradlai Pál, Baross Csaba és Gá
bor, Baross Gáborné, Brokés Judit, 
Ertli Tímea, Gáspár András, Gás
pár Jánosné, Halasi Miklós, Kardos 
Lajosné, Kertész Gabriella, K. Ta
más, Knauer Anna, K. György, K. 
József, K. Gellai Mária, Kósa Dá
niel, K. Éva, Köteles Eszter, K. 
Géza, Köteles Gézáné, Magyar 
György, M. Mészáros Éva, Majkó 
Balázs, Mészáros Tímea, Márkus 
Eszter, Nyakas Krisztián, Szalóky 
Zsuzsanna, Szőts András, Völler 
Noémi. A Bakony 25 km Herend- 
vasútállomásról indult, a Bakony 50

km pedig Veszprémből. Az útvona
lon 4, ill. 9 ellenőrző pontot helyez
tünk el, a cél Városlődön volt. Az 
ellenőrző és terelőpontok idei sza
porodása a Verga új vadaspark
jának is köszönhetően alakult... Or
szágos jelenség immár, hogy lezár
ják, elkerítik a jelzett turistautakat, 
figyelmen kívül hagyva a kialakult 
rendet. Útikalauzok, turistatérké
pek százai válnak használhatatlan
ná, gyanútlan turisták bosszankod
nak. Valamikor forgóajtó és létra 
segített a turistákon. Mi szalagozás
sal igyekeztünk segíteni a tovább
haladást az újonnan elzárt terület
nél (Márkó és Bánd között, a Me
nyekei-erdészháznál). De ez nem 
megoldás! Most sem volt kegyes az 
időfelelős, zord hóviharok rövid 
szüneteiben napsütés s metsző hi
deg szél fogadta az elszánt teljesít
ménytúrázókat.

A Veszprémből induló 353 Ba
kony 50 túrázóból 312 teljesítette a 
megadott 12 órás szintidőn (12

órán) belül a távot. A túrázók zöme 
(kb. 70%) Veszprém városát, illet
ve Veszprém megyét jelölte meg 
lakóhelyéül, természetesen most is 
jöttek messzebbről, így pl. Győr 
környékéről, de Gyöngyös, Cegléd, 
Pécs, Szeged, Nagyszentjános is 
feltűnt a nevezéseken.... Sok isme
rős arc bizonyítja, hogy továbbra is 
szeretik a Bakony 50-t, s a 25 km- 
es táv is kedveltté vált, hiszen 120 
induló választotta ez utóbbit. Me
leg tea fogadta a szokott helyen, a 
Rendkő háta mögött a fáradt gya
logosokat, behavazott, illatozó, 
zöld, medvehagymás tisztáson. A 
leggyorsabb teljesítőt nem jegyez
tük fel, mivel mi nem versenyt ren
deztünk, hanem gyalogtúrát kötött 
időn belül. A népes gyalogos turis
tatársaság dicséretes elszántsággal, 
hidegtűréssel küzdötte le a nehéz 
terepet. Újra és újra hangsúlyoz
zuk: rendezvényünk nem verseny, 
nálunk mindenki kap elismerő ok
levelet és kitűzőt, amennyiben

szintidőn belül teljesíti a távot. Töb
ben jelentős eltévedéssel bővítették 
az 50 km-t. Hiába a jelzett út, a tér
képvázlat, ha nem használják azt. 
Némelyek csak az előttük haladó 
bakancsokat (amikből szép és prak
tikus példányokat lehet beszerezni 
a Mountex hegymászó- és túrázó
boltból) és azok nyomát követték, 
így aztán „egy-egy bolond százat 
csinált”, mivel a rossz irányba ha
ladó nyomokat 100 másik követte... 
Volt, aki -  értesülésünk szerint -  
egész Bakonybélig gyalogolt 
Városlőd helyett.

Bizony a rendezők is érezték az 
áldatlan hideget, s azok a pontőrök 
jártak jól, akik egy kis tűz mellett 
várták a túrázókat. Szóval megfagy
tunk, de jövőre is újra megrendez
zük. (Jelszavunk ez volt: Kellemes 
kitartást!) Az idén is a Geoprosper 
Kutató és Fúró Kft. (Balatonalmá
di) terepjárója volt a teázó, s a 
Balatontourist Rt. (Veszprém) se
gítségével sikerült új kitűzőket be
szerezni. A Bakony 50-eseket ha
zafelé különjárati autóbusz indítá
sával segítettük.

Knauerné Gellai Mária



SPORT
Horgászsarok

Az almádi horgászegyesület 1951- 
ben készült jegyzőkönyve szerint fon
tos feladat egy állandó kikötő és hor
gásztanya megszerzése. Negyvenhat 
év és rengeteg ígéret, remény és csa
lódás után végre áll az egyesületi ta
nya a Kócsag utcai kikötőben. Leg
főbb ideje volt, hiszen Almádi leg
nagyobb és legrégibb civil szerveze
te (1994. óta ráadásul önkéntes) 
négyszázharminc fős tagságával - be
fogadó helység híján - képtelen volt 
igazi egyesületi életet szervezni. Né
hány évig béreltünk egy kis faházat, 
a semminél az is jobb volt, de a tulaj
donos díjváltoztatása lehetetlen hely
zetbe hozta az egyesület vezetését.

Végül a kikötő területét, melyen 
eddig is kb. kilencven csónakot tárol
tunk, ígéretéhez híven a város önkor
mányzata határozatlan időre, díj
mentesen az egyesület használatába 
adta. Ezután már „csak” házat kel
lett szerezni. Persze nem milliókért. 
Kilincselések, szaladgálások és bi
zony könyörgések árán végre sikerült 
egy bontásra ítélt, 150 m2-es faházat 
venni 420 ezer forintért. Az árban 
szállítás és a helyszíni összeszerelés 
is benne volt. Nagy siker. Elkészült 
az alapozás, csak éppen az összes 
pénz is elfogyott. Innentől kezdve a 
szponzorokon múlott, hogy lesz-e 
klubház vagy sem. Megint összejöt
tek a dolgok, igaz, nem maguktól. 
Kalapozás, kilincselés, újra beindult 
a pénzpatak. Több százezer forintot 
adó nagy cégtől kezdve azokig a 
nyugdíjasokig, akik egy összegben 
fizették be előre a csónaktárolási dí
jakat. Most végéhez közeledik a 
munka. Kívül-belül lefestve, padló- 
burkolattal ellátva, és igaz, hogy se
lejtes bútorokkal, de működik a ta

nya. Társalgó, zuhanyzó, vendégszo
bák, evező- és botraktár, halpucoló 
hely. Mindez egyetlen célt szolgálva, 
azt, hogy a 420 tag igazán magáénak 
érezhesse az egyesületet, amely -  
most már -  valóban értük van.

Nagy Ferenc

Fotó: Durst László

Teniszpályanyitó
A Herkules vezetősége április 15-i nyitást tervez. Addig elkészül a 

pálya. Jelentkezés telefonon a déli és az esti órákban 339-127 vagy a 
helyszínen (a Herkules irodájában) hétfő, szerda, péntek 18-19 órá
ig. A pálya a budatavai lakótelep központjában, a benzinkút mögött 
található. Az oktatás időpontját igyekszünk mindenki szabadidejé
hez igazítani!

Laci bácsi

A balatonalmádi kézilabdaklub 
tavaszi mérkőzései

NB II északnyugati csoport 
1996/97

1. Mischek SE Győr-Balatonal
mádi KK  03. 23. 16.00

2. Balatonalmádi KK-Veszprém 
Alsóörs 04. 06. 11.00

3. Győri ETO KC II-Balaton
almádi KK 04. 11. 18.30

4. Balatonalmádi KK-Várpalo
ta Unió 04. 20. 11.00

5. Nitrokémia FAK-Balatonal
mádi KK 04. 27. 11.00

6. Balatonalmádi KK-Széchenyi 
FSC Győr 05. 01. 11.00

7. Balatonalmádi KK-Sopron 
05. 11. 11.00

8. Székesfehérvár MÁV Előre- 
Balatonalmádi KK 05. 18. 11.00

9. Balatonalmádi KK-Komáro
mi AC 05.25. 11.00

10. Balatonalmádi KK- 
Celldömölk 06. 01. 11.00

11. Balatonalmádi KK-Ajka 
Hungalu 06. 08. 11.00

A csapat a mérkőzéseit Veszp
rémben a Vetési gimnázium torna
termében játssza. Szurkolóinkat 
várjuk!

A N I T A  H O R G Á S Z B O L T
Fórum üzletközpont

Továbbra is 1 0% vásárlási kedvezménnyel 
és folyamatosan bővülő áruválasztékkal 

várjuk kedves sporttársainkat

Kínálatunkból:
-  bottartó zsákok 1790 Ft-tól (2-4-6 botos)
-  pergető, match és kétrészes pontyozóbotok
-  boilie henger
-  perionszálas haltartók, karikás és zsákos kivitelben
-  élőcsalik
-  botok, orsók szervizelése
-  Balatoni felnőtt-, ifjúsági 

és gyermekhorgászjegyek
-  megrendelésre bármilyen 

horgászcikket beszerzünk

Nyitva tartás:
H-P 1/2 10-17-ig 
Sz 9-13-ig



TROSITS A N DRÁS, az ISKOLA

ÜGYI, M ŰVELŐDÉSI és SPORTBI
ZOTTSÁG elnöke:

-  Baj van az országban. Súlyos gon
dokkal küzd a gazdaság, az egészség
ügy, az oktatás-nevelés és a kultúra is. 
Nemzetünk történelmének legmélyebb 

morális válságát éli. Kérem, ezt ne 
vegyék közhelynek, mert ez a valóság. 
Ilyen körülmények között, mindezek  
hatását együttesen vizsgálva kell számot 

adnunk Balatonalmádi nevelési, okta
tási, kulturális, sporttevékenységének  

két esztendejéről.
A  szabadon választott önkormány

zat második ciklusában az iskolaügyi, 
művelődési és sportbizottság folytatta 

az e lőző  négy esztendőben lerakott 
szellemi alapok felépítését. Alapgondo
latában kezdettől fogva célul tűzte ki 
azt, hogy a felnövekvő nemzedék ne
velési-oktatási ügye városi szinten prio
ritást élvezzen. Ezen elvek megvalósí

tása a városi közös konszenzussal szem
ben, kormányzati, törvényi rendelkezé
sek következtében jelenleg súlyos csor
bát szenved. Addig, ameddig 1990-  

1994 között az önkormányzatnak volt 

lehetősége ahhoz, hogy:
-  intézményei munkájához -  az igé

nyek és lehetőségek függvényében -  fej
lesztési pénzeket adjon.

-  a minőségi oktatási munka érde
kében a nagy létszámú osztályokat cso
portokra bontsa, és ennek anyagi fede
zetét is megteremtse,

- a  nevelési-oktatási törvény rendel
kezései alapján a szakmában dolgozó  

közalkalmazottak akkori egyszeri bér
rendezését tisztességesen helyre tegye,

-  a törvényi alapellátási kötelezett
ség mellett olyan feladatokat is felvál
laljon, ami nem kötelessége, de a bala
tonalmádi gyermekek érdekében fon
tos (zeneiskola, nevelési tanácsadó),

-  a pedagógusok heti kötelező óra
számcsökkentését végrehajtsa,

addig ma csupa szomorú, negatív 

„eredményről” adhatunk számot. Ám  

azt elmondhatjuk, hogy a központi szi
gorító intézkedések ellenére sem kel
lett olyan képviselő-testületi döntést 

hozni, amely alapjaiban rengette volna 

meg a szakmát. De ez csak azért tör
ténhetett így, mert a döntések előké
szítése során nagyon sok -  munkát, 
időt, energiát felemésztő -  tárgyalást 

folytattunk az érintett intézményekkel. 
Évente háromszor annyi testületi és bi
zottsági ülést tartottunk, mint amennyit 

az önkormányzati törvény kötelezővé 
tesz. (A két esztendő alatt összesen 30 
bizottsági ülést tartottunk, összesen 105 

napirendi pontot tárgyaltunk és 78 ha
tározatot hoztunk.) Itt szeretném meg
köszönni minden résztvevőnek a cél 
érdekében végzett áldozatos munkáját.

A  bizottság eddig vállalt kötelezett
ségeinek maradéktalanul eleget tett, de 

az előttünk álló feladatok -  a kormány
zati szigorítások következtében -  olyan 

kihívásokat jelentenek , amelyeknek  

végső kimenetele ma még nem is lát
ható. Önkormányzatunk az állami költ
ségvetésből feladatai elvégzésére 13% 

többlet normatív támogatást kapott ez 

évre vonatkozóan. Ez országos szinten 
56 milliárd Ft többlettámogatást jelent, 
amelyből csak a 17%-os bruttó bérnö
vekmény 52 milliárd Ft. Ez a gyakor

latban és Almádira lebontva annyit je
lent, hogy a központi hozzájárulások re
álértéken változatlanul csökkentek. 
Számszerűsítve: az óvodák 36,1%-ot 
(15 150 000 Ft), az általános iskolák 
50,7%-ot, (Balatonalmádi három álta

lános iskolája együttesen 46 477 000  
Ft), az alapfokú m űvészeti oktatás  

50,2%-ot (5 760 000 Ft) kapott. Ahhoz, 
hogy intézményeink ebben az évben is 
működőképesek maradjanak, az önkor
mányzat pótolja a hiányzó nagyobbik 

részt. Ugyanakkor a működési kiadá
sok szem élyi juttatási járulékokkal  
együtt közel 60%-ot jelentenek, ami 
egyértelműsíti a közfeladatok élőmun
ka-igényességét. Az elmúlt évek közal
kalmazotti létszámcsökkentése után a 
nevelési-oktatási intézményekben a tör
vényi szakos feladatellátás még bizto
sított. Amennyiben újabb központi tör
vényi szigorítás lép e területen életbe, 
a minőségi oktatás szakos feladatellá
tása városunkban nem lesz megoldha
tó teljes egészében. A  szakmai munka 

színvonala sérülni fog. Előbbiek isme

retében egyértelmű, hogy ezen eszten
dőre a költségvetés az intézményháló
zat komolyabb felújítására fedezetet  

nem biztosít (néminemű tűzoltó mun
ka folyik e területen).

Visszatérve a bevezető gondolathoz, 
miszerint Balatonalmádiban a felnö
vekvő nemzedék nevelése elsőbbséget 
élvez, jegyzem meg, hogy a súlyos gon
dok, nehézségek  e llen ére  nálunk - 
Vörösberényben -  új iskola épül. Olyan 

tartalommal, ami átvezet a 21. század
ba, megtartva a konzervatív értékren
det (mindent, ami ebből jó volt), és be
fogadva az új kihívásokat, gyermekeink 

oktatására, nevelésére vonatkozva.
-  A leendő vörösberényi iskolához 

kapcsolódva teszem fel a sportéletet 
szívügyüknek tartók számára oly fontos 
kérdést: lesz- e az új iskolának szabvány
méretű tornaterme, amiben városhoz 
méltó sporteseményeket is lehet majd 
rendezni?

-  Az elmúlt hónapok megbeszélé
sei, vitái, amikbe belevontuk a lakosság 
képviselőit is, azt summázták, hogy, ha 

lehetséges, akkor valóban szabványmé
retű tornaterem épüljön. Olyan, amit 
nemcsak az iskola tud használni, hanem 

egyéb szervezeteink is és különböző  
rendezvényekre is alkalmas. D e elsőd
leges cél az iskola. A  szándék megvan, 
anyagiak függvénye csupán a megvaló
sítás. A  pénzügyi keretünk egyelőre  

annyi, hogy az alsó tagozatot és a tor
naterem közel szabványméretű váz- 

szerkezetét képesek vagyunk megépí
teni.

A  város sportköltsége egyébként  

több mint 3 millió forint, de ez több 
szakosztályra oszlik szét: kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, sakk, tenisz, 
valamint a Herkules SE, ami több szak
osztályi és tömegsport-tevékenységet 

foglal magában. Ezekre a szakosztá
lyokra, sporttevékenységre egyébként 

nagyon büszkék vagyunk.
Művelődésre pedig adott a pénzügyi 

keret, adott az elmúlt évek program- 

rendszere, ami az Almádi Napokban  

csúcsosodik ki nyáron, téli időszakban 

adottak a Közösségi Ház rendezvényei: 
kiállítások, előadások, tanfolyamok stb. 
Városunk gondolkodik azon, hogy a

közoktatáson és a sporton kívüli mű

velődési kört -  hogy úgy mondjam -  

egységes rendszerbe foglalja, de ez -  
már megint azt kell, hogy mondjam -  
anyagi erők függvénye.

Az ISKOLAÜGYI, MŰVELŐDÉ
SI és SPORTBIZOTTSÁG 1996-ban 
11 rendes és 1 rendkívüli ülést tartott, 
28 főnapirendi pontot és 24 aktuális 

kérdést tárgyalt, ezekből 41 határozat 
született. A  határozatok előkészítettsé
gükben, szakmai megalapozottságuk
ban -  köszönhetően a polgármesteri 
hivatal szakterületei által adott magas 

szintű szakmai javaslatoknak és az 
ÖIGI részéről nyújtott alapos, korrekt 
információknak -  olyan színvonalúak 
voltak, hogy testületi elfogadásuk mi
nimális korrekciót igényelt.

A  bizottság a képviselő-testület ál
tal átruházott hatáskörben meghatároz
ta az óvodák nyitvatartási rendjét, az in
tézmények tekintetében pedig a kö
vetkező témakörben beszélte meg:

-  Az intézmények költségvetésének  

és pénzmaradványainak megtárgyalása, 

javaslattétel.
-  A  nemzeti alaptanterv helyi szin

tű kezelésének gondolatkörével való 
foglalkozás, amely kiindulópontot je 
lent az elkövetkezendő esztendők Ba
latonalmádi-szintű, egységesíthető ne
velési-oktatási feladatrendszerének ki
dolgozásához.

-  A  balatonalmádi két tannyelvű 

gimnázium fenntartásának, tulajdonjo
gának rendezésével kapcsolatos kérdés
kör.

-  Az e lső  osztályok létszámának  

meghatározása és a körzethatárok kér
dése, ami 1996-ban is -  a csökkenő gye
reklétszám miatt -  éles szakmapolitikai 
vitát váltott ki. Az elmúlt években Ba
latonalmádiban született gyermekek  

létszámát ismerve ez a probléma mind 
gyakrabban fog terítékre kerülni, foko
zódva az új vörösberényi iskolaépület 

belépésével. A  vörösberényi új iskola 

építésével kapcsolatban több kibővített 

ülést tartottunk. Bizottságunk javasla
tot tett a képviselő-testületnek a városi 
szintű kitüntetések egységes rendelet
be foglalásáról.

Az 1996-os esztendőben az önkor
mányzat könyvvizsgálója pénzügyi és 

gazdasági ellenőrzést folytatott az álta
lános iskoláknál. A  teljes anyag előké
szítése több hónapos, mindenre kiter
jedő szakmai munkát igényelt. Az e té
makörben egyidejűleg megfogalmazott 

19 különböző határozati javaslat az is
kolaügyi, művelődési és sportbizottság 
eddigi tevékenysége során is páratlan 

nagyságrendű döntés-előkészítést ered
ményezett. Sorra került a bizottság előtt
-  tájékoztatás formájában -  az intéz
ményekben működő iskolaszékek mun
kája is. December hónapban a pedagó
gusok részére szakmai napot szervez

tünk, amelyet a jövőben is folytatni aka

runk. Az intézményekkel kapcsolatos 

feladatvégzések mellett a bizottság fog
lalkozott városunk kulturális és sport- 
tevékenységével is. Balatonalmádi kul
turális életének az elmúlt esztendőben 

is két alapvető színtere volt: a Közös
ségi Házban megrendezett programok, 
az idegenforgalmi szezonhoz kapcsoló
dó szabadtéri és a városi galériai ren
dezvények.

Ezen tevékenység tartamát és szín
vonalát hat év óta emeli a Kovács Pi
roska által szervezett, erődtemplomban 

tartott koncertsorozat, valamint a ze
neiskola hagyománnyá váló rendezvé
nyei.

Az 1996-os esztendő a m illecen
tenáriumi események jegyében zajlott 
le, amelynek keretén belül márciustól 
novemberig a jeles évforduló méltó  
megünneplését számtalan rangos elő
adás és maradandó alkotás fémjelezte.

Jelesül, a bizottság harmadik össze
tevője, a sport is kivette a részét, és 
nemcsak az 1996-os esztendő felfoko
zott ritmusú eseménysorozatából, de a 
maga elé tűzött magas szintű feladato
kat is teljesítette. Ugyanakkor el kell 
mondani, hogy a bizottság a tavalyi év
ben sportvonatkozású témát három al
kalommal tárgyalt, a témakörök jelle
géből adódóan határozatot viszont nem 
hozott. Balatonalmádiban az elmúlt 

évek során a sportegyesületek szerve
zeti keretei kialakultak, vezetésük meg
újult, megerősödött. A  sport területén 

a város mennyiségi fejlődést a további
akban már nem bír el, a hangsúly a szin
ten tartáson, a minőségi és szabadidős 

sporttevékenységen lehet. Almádi ren
delkezik 1 NB I-es, 3 NB Il-es és 3 me
gyei első osztályú szakosztállyal, mind
emellett 1996-ban működött a városi 
szabadidősport-versenynaptár szerint 

lebonyolított ünnepi és alkalmi rendez
vénysorozata is.

A  város sportegyesületeinek kiala
kult és működőképes pénzügyi rendsze
re van. Az önkormányzat példamutató 
segítséget nyújtott a sportélet megte
remtését célzó törekvések feltételeinek 

biztosításához. Ezáltal olyan helyzetet 

terem te tt ,  amely alapján bizonyos  

sportcélú és az azzal kapcsolatba hoz
ható ingatlanok hasznosítási jogából 
származó bevéte leket átengedte az 
egyesületeknek, így azok saját költség- 

vetésüket ebből kiegészíthették.

Az 1995-ös év a bizottság számára 

kiindulóbázis volt, az 1996-os esztendő  

pedig a bizottsággal szemben támasz
tott követelmények minőségi megoldá
sát jelentette.

A  város intézményei a további köz
ponti megszorító intézkedéseket a szak
mai munka súlyos károsodása nélkül 
elviselni már nem tudják. Épületeink 

fokozatosan romló állaga, a közalkal
mazottak -  ezen belül a pedagógusok
-  társadalmi szintű erkölcsi és anyagi 
megbecsültségének hiánya, a normatív 

támogatás évek óta befagyasztott szin
ten tartása olyan súlyos problémák elé 

állítja mind az intézményeket, mind a 

fenntartót, mely kérdésessé teheti a 

vállalt feladataink minőségi elvégzését.
Összefoglalva az mondható el, hogy 

a bizottság egyre nehezedő gazdasági-  
és társadalmi környezetben kell hogy 

végezze munkáját, és hiába a törekvés 

az irányítása, ill. a felügyelete alatt álló 

ágazatok tevékenységének folyamatos 

színvonalemelésére, ha a szorító gon
dok között meg kell elégednie a szin
ten tartás kényszerével. Mindezek fi
gyelembevételével az iskolaügyi, műve
lődési és sportbizottság korrekt, alapos 

munkát végzett.
Vecsey K. Mária

(Folytatás a következő számban.)



G
olfozás közben kificamodott az elnök 
térde. Eleinte kisebbnek látszott a 
baj, de kiderült, hogy ínszakadása 

is van a jobb combjában, és meg kell műteni. 
Nem fogják elaltatni, csak helyi érzéstelení
tést kap, így végig eszméleténél lesz, és nem 
kell átruháznia elnöki teendőit az alelnökre.
-  Egy darabig most nem golfozom -  villantja 
mind a harminckét fogát a riporterekre.

Aznap minden híradásban bemondják, 
bemutatják. Másnap is beolvassák minden 
órában, hogy sínbe tették az elnök lábát, hogy 
hat hétig kell mankóval járnia, hogy milyen 
jól viseli a fájdalmakat.

Hol olvassák be?
Hát a Magyar Rádióban és a Magyar Te

levízióban. És hogy melyik elnökről van szó? 
Természetesen az amerikairól A magyar el
nök talán még golfozni sem tud, és soha nem 
olvasnák be az amerikai hírekben, ha ki is 
ficamodna a térde. Néhai miniszterelnökünk 
halálhíréről vajon hányan tudtak odaát? Ne
künk azonban tudnunk kell minden apró

részletet. Miért? Talán, hogy ne csak magun
kat sajnálhassuk.

-  Szegény Billy -  mondom is özvegy szom
szédasszonyomnak micsoda pech. Kati 
néni csak ne panaszkodjon, hogy nem tudta 
kifizetni a téli tüzelőolaj árát, és a fürdőszo
bai fás kazánjával kellett pótolnia a meleget. 
A zt az egy-két fát, bokrot úgyis ki kellett vág
ni az udvarában, legalább volt miért eltüzel
nie. Én is mondhatnám, hogy most adtam 
fel több tízezer forint méltányosan(?!) kisza
bott mulasztási bírságot a polgárbarát hiva

talnak, mert késve küldtem el a bejelentőlap
jaimat, és a nagy méltányosságba még az ez 
idő tájt történt szanatóriumi kezelésemről szó
ló igazolásom elfogadása sem fért bele, pedig 
minden fillérre szükségem lenne a négy gye
rekem iskoláztatásához. Panaszkodhatnánk 
a majdnem minden családban előforduló 
munkanélküliségre, az égbe szökő és még 
mindig emelkedő energiaárakra, közműdíjak
ra, az egyébként is, az élet minden területén 
érzékelhető iszonyú drágaságra vagy inkább 
az alacsonynál is alacsonyabb bérekre (mert 
hát ugye, minden relatív), a mértéktelenül ki
vetett adókra, járulékokra, az újabb és újabb 
présekre, a magyar gazdaság helyzetének ki
látástalanságára, a magyarság testi-leki le
romlására stb. stb., de minek tennénk, ami
kor ekkora hírértékű dolog történt a világban: 
kificamodott az amerikai elnök térde golfo
zás közben.

Ez most baj vagy tragédia? -  jut eszembe 
egy legalább harmincéves szakállas vicc.

Vecsey K. Mária

Szabadkán
jártunk

A nyár közeledtével egyre több 
program kerül megrendezésre a 
fiataloknak a United Games ren
dezvénysorozat keretében. Ezért a 
szervezet elnökével és alelnökével 
együtt utaztunk ki Szabadkára tár
sammal, mint a United Games 
magyarországi fiatal képviselői.

Egy szervezett találkozón vet
tünk részt, ahol megbeszéltük jö
vőre vonatkozó terveinket és egy
ben áttekintettük részletesen a már 
eddig tervbe vett programok szer
vezését.

Meghívott vendégként érkezett 
Norvégiából a Young Voices szer
vezet vezetője.

Rendkívül jó volt látni azt a min
ket fogadó lelkes jugoszláv csopor
tot, akik a posztimpresszionista 
névre hallgattak. Ők, akik a hábo
rú borzalmai után is optimistán 
néznek a jövő elé és annak jobbá 
tételéről gondolkodnak.

Megérkezésünk után becsöp
pentünk egy demonstrációra, mely 
az ott élő fiatalok számára szinte 
megszokott, életük részévé vált. Az 
ok pedig mindig komoly és elkese
rítő.

Társammal együtt családoknál 
voltunk elhelyezve, így bővebb be
tekintést nyertünk az ottani életkö
rülményekről.

Szeretettel fogadtak, mindent 
megtettek azért, hogy ne érezzünk 
hiányt semmiben.

Személyes élményeim egyike, 
hogy megismerkedhettem és be
tekintést nyerhettem  a helyi 
szabadkai rádió ifjúsági műso
rába.

A velem készített riport után el
mesélték és bemutatták munkáju
kat. Ez a beszélgetés lehetőséget kí
nál arra, hogy az Almádiban mű
ködő helyi tv és a szabadkai rádió 
jó kapcsolatot építsen ki, ezáltal 
jobban segítse a mozgalom munká
ját is.

Szeretnénk ehhez a megfelelő 
fórum hozzájárulását is kérni.

Gecs Mónika 
gimn. tanuló

Kedves balatonalmádiak!
Két évvel ezelőtt, 1995. augusztus végén szegény sorsú kárpátaljai gye

rekeket üdültettünk városunkban. Most ismét lehetőség kínálkozik arra, 
hogy újra fogadjunk egy 45 fős gyermekcsoportot augusztus 20 és 30-a 
között.

Tisztelettel kérjük, ha valaki úgy gondolja, hogy egy ilyan tanulót ezen 
időszakra be tud fogadni és hozzájárul anyagilag is a gyermek ittlétéhez, 
kérjük, jelentkezzen Trosits András szervezőnél. Ugyanakkor mindazok, 
akik ilyen fiatalokat fogadni nem tudnak, de szívesen hozzájárulnának 
erejükhöz mérten szerény anyagiakkal, ezt is köszönettel vesszük. Ha va
laki a segítségnek ezt a formáját választja, akkor az Együtt-Egymásért 
Nyílt Közalapítvány számlájára történő befizetéssel teheti meg hozzájá
rulását. Befizetési csekkhez a városháza portáján lehet hozzájutni. A ké
sőbbiek során a gyermekek megsegítésére élelmiszer- és ruhaadományt 
is szívesen fogadunk.

Mindenki fáradozását előre is köszönve.
Tisztelettel: 

Trosits András
szervező

PAPÍR-ÍRÓSZER ES KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. (Fórummal szemben)

PAPÍR-ÍRÓSZER:
-  Minden, ami az iskolában, 
irodában kell
-  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
-  ki festők

-  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 video - és audiokazetták

AJÁNDÉK
-  apró ajándéktárgyak
-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék
-  puzzle

-  világító díszpárnák

M e g n y í l t  
a Baross  

bazár!
Ajándék, j á t é k ,  bizsu, 

műszaki cikkek, 
ruhanemű.  

Szere tette l várjuk kedves 
vásárlóinkat 

Udvarias kiszolgálás, 
kedvező árakkal.

Baross G. 37. sz. alatt.



Kertbarátköreink életébőlA
 Vörösberényi Fábián Jó
zsef Kertbarátkor 1997. 
március 3-án szakmai fó

rumnapot tartott, amikor minden 
tag elmondhatta a kertészeti és sző
lészeti munkákkal kapcsolatos gya
korlati tapasztalatait.

Első felszólaló Bodai Sándor 
volt, aki az oltványok vásárlásához 
adott hasznos tanácsokat. Hangsú
lyozta, hogy oltványt csak megbíz
ható helyről vásároljunk. A gyü
mölcsfaoltványt a forgalmazónak 
fajtacímkével el kell látni. Megem
lítette, hogy a szőlőt és a gyümölcs
fákat március és április hónapban 
kell oltani. Marton László is az olt
ványokról szerzett tapasztalatait 
mondta el. Paál Ferenc a konyha
kertek gazdaságos öntözési mód
szeréről beszélt, ami a mai vízárak
nál lényeges. A palánták mellé 
műanyag csöveket rakott, és azo
kon keresztül táplálja vízzel a pa
lánták gyökérzetét.

Havasi József a lemosó perme
tezést ismertette, majd felsorolta 
azokat a gyümölcsfajtákat, amelyek 
legjobban megfelelnek a helyi ta
lajoknak, ezek elsősorban a csont
héjasok. Javasolta az oltás gyakor
lati bemutatását. Oszkó Géza vad
ba való oltási tapasztalatairól szá
molt be, valamint a férgek irtásá
ról.

Gerván Károly az oltványok 
megbízhatóságáról beszélt. Sok 
esetben előfordult már, hogy egész 
más fajtát kaptunk, mint amit tele
píteni akartunk. Megemlítette, 
hogy szilvafába sárgabarackot ol
tott eredményesen. Lefler Endre a 
méhek védelméről beszélt, ezért

nem javasolja a piros bimbós álla
potban való permetezést. (Szerző: 
virágzáskor méhekre veszélyes sze
rekkel permezetni tilos!)

Március 8-án volt a hagyomá
nyos borverseny. 35 fehérbort és 8 
vörösbort értékelhetett a zsűri.

Az eredmények a következők: 
Fehérbor: Vörösbor:
Aranyérem 7
Ezüstérem 12 1
Bronzérem 13 3
oklevél 1 3
Nem értékelhető 2 1
(Valamint volt egy nagyon szé

pen kezelt meggybor.)
Március 17-én Tóth András is

mertette a Sunider Europe gyógy
növényekből készült termékeit, 
melyek mellékhatások nélkül hat
nak. Ezek a termékek nem gyógy
szerek, nem gyógyhatású készítmé

nyek, hanem gyógyélelmiszerek, 
melyekből szervezetünk megkapja 
az egészséges működéshez szüksé
ges teljes értékű természetes táp
lálékot. A szervezet beállítja saját 
természetes egyensúlyát, hatéko

nyabban tud működni, illetve képes 
önmagát gyógyítani.

Dr. Tóth József háziorvos Gyógy
növények az egészségünkért cím
mel tartott előadást. Hangsúlyozta, 
hogy a gyógynövényeknek fontos 
szerepe van, főleg az idős emberek 
részéről. Szabadban teremnek, ter
mészetes anyagok, sokféle betegsé
get kiválóan lehet velük gyógyíta
ni. A gyógynövényekkel való gyó
gyítási tapasztalatok a népi gyó
gyászat ismeretkörébe tartoznak. A 
gyógynövények egyes fajtái mérge
ző hatásúak és bőrártalmakat okoz
nak. Ismertebb mérgező növények: 
csattanó maszlag, fagyöngy, gyap
jas gyűszűvirág, gyöngyvirág, nad
ragulya, őszi kikerics, tavaszi hérics, 
vérrehulló fecskefű.

Gyógynövények gyűjtése, illetve 
alkalmazása előtt ajánlatos szak

embertől tanácsot kérni. A Bala
tonalmádi Kertbarátkor márciusi 
eseményeit helyhiány miatt lapunk 
következő számában ismertetjük.

Durst László

ÓRIÁSI LEHETŐSÉG CSAK 1 NAPIG!

VÉGKIÁRUSÍTÁS
Jellegű VÁSÁRT TARTUNk 1997. ÁpRil is 21 -ÉN 10 -17-ig A kÖZÖSSÉg i 

hÁzbA N MŰANyAg  ÉS hÁZTARTÁsi  T E R M É k e k b ő l .

NApi AjÁNl ATUNk:

2 db fog kefE: 1 0 0  Ft

10 db Mosog ATÓszivACs 100  Ft

1/2 l MOsogATÓszER 10 0  Ft

21 0  db-os füItisztító 10 0  Ft

5 db vállfa 10 0  Ft

5 db ÖNgyújTÓ 10 0  Ft

6 db koMpÓTOSTÁl 10 0  Ft 

3 0  db csipesz 10 0  Ft 

5 d b  fAkANÁl 10 0  Ft 

12 l-es vödÖR 10 0  Ft 

Pax Toll 10 0  Ft 

SzÁMológÉp 20 0  Ft 

S e p rű  250 Ft

FENTiEkEN k í v ü l  T ö b b  TERMÉk 10 0  Ft-os á r o n  k A p h a t ó !



Ülést tartott 
a Város- és 

Környezetvédő 
Egyesület 

vezetősége
Az egyesület vezetősége áttekin

tette a közgyűlés időpontja óta el
telt időszakot és meghatározta a 
közeljövő feladatait.

Ezek közül kiemelten a követ
kező témákkal foglalkozott:

1. 1997. február 23-án hatályba 
lépett a 4/1997. (I. 22.) számú kor
mányrendelet az üzletek működé
séről és a belkereskedelmi tevé
kenység folytatásának feltételeiről. 
Ennek alapján az egyesület megke
resi a főjegyző urat, hogy -  különö
sen azon esetekben, amelyekben az 
adott üzlet környezetét zavarja, a 
köz kárára terjeszkedett, működé
se során a szakhatósági engedé
lyekben meghatározott jogosultsá
gát túllépte -  az engedélyek kiadá
sával kapcsolatos eljárás során 
egyesületünk véleményét hallgassa 
meg.

2. A vezetőség úgy határozott, 
hogy felajánlja segítségét a város 
környezetvédelmi problémáinak 
feldolgozásában. Az egyesület tag
jai közül 5 fő rendelkezik környe
zetvédelmi képesítéssel, akik pályá
zatok kidolgozásával, az 53-as kör
nyezetvédelmi törvénynek váro
sunk rendelkezésrendszerébe való 
adaptálásával stb. készek segíteni 
annak érdekében, hogy a város 
mind az üdülővendégnek, mind a 
lakosságnak kellemes otthona le
gyen.

3. A vezetőség úgy határozott, 
hogy megkezdi azon balatonalmá
di polgárok megkeresését, akik a 
következő önkományzati választá
sokon eddig végzett munkájuk, tör
vénytisztelő magatartásuk és példa- 
mutatásuk alapján méltón képvisel
hetik a választóikat és egyesületünk 
céljait az önkormányzatban.

4. Az egyesület vezetősége kéri 
a tagságot, városunk valamennyi 
polgárát, hogy tegyenek meg min
dent lakóhelyünk tisztasága, rende
zettsége érdekében saját területük 
és környékük gondozásával. Java
soljuk a Szép, tiszta és virágos Al
mádiért mozgalom elindítását a 
társegyesületekkel közösen.

5. Javasoljuk, hogy az Enikő bi
zottság, a polgármesteri hivatal 
szakemberei és az érintett civil 
egyesületek közösen járják be vá
rosunkat, és az ennek során feltárt 
problémák megoldására tegyenek 
javaslatot.

Vezetőség, 
Botos Ernőné 

elnök

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

A képen látható személyek konfirmáción részt vevő fiatalok, a református gyülekezet új tagjai és pásztoruk, 
Koszorús László lelkész. Háttérben védelmezőén föléjük magasodik a templom kapuja. A felvétel dátuma külö
nösen figyelemreméltó: 1952. Talán ez magyarázza, hogy kevés a fiú a hitüket megerősítő konfirmandusok 
között? A képen szereplők nevei a következők. Felső sor balról: Tóth Zsófia, Kovács Lajos, Németh Sándor, 
Pecsenka Erzsébet, Tósoki Edit, Ozsváth Piroska, Koszorús László, Hetesi Gyula, Nagy Piroska. Alsó sor bal
ról: Herczeg Éva (a közreadó testvére), Molnár Ibolya, Szente Terézia, Koszorús László református lelkész, 
Koszorús Katalin, Szász Erika, Bódi Gabriella Közreadó: Herczeg Erzsébet

Polgári köri közlemények
Március 12-én megtartott közgyűlésünkön megvitattuk múlt évi tevékeny

ségünket és gazdálkodásunkat, valamint elfogadtuk idei munkatervünket és 
költségvetésünket. A vita során az a vélemény alakult ki, hogy eddigi sikeres 
hagyományőrző rendezvényeinket változatlan formában idén is meg kell tar
tanunk, amihez az anyagi források szűkösen, de rendelkezésre állnak. Nehe
zebb dolgunk lesz egyéb alapszabályunkban megfogalmazott céljaink meg
valósításában (faluszépítés, érdekvédelem). Legnagyobb anyagi vonzata if
júsági klubunk megnyitásának van, amelyhez azonban számíthatunk egyre 
bővülő létszámú ifjúsági tagozatunk fiataljainak önzetlen segítségére. Ké
szülünk egy helytörténeti munkacsoport megalakítására is, ahová még vá
runk jelentkezőket.

Vezetőségünk három tagja: Balikó Ferenc alelnök, Bugovics Imre sport
felelős és Molnár Katalin pénztáros lemondott. Helyettük a közgyűlés újakat 
választott Fazekas Józsefné, dr. Kaliczka László és Tóth Attila iskolaigazgató 
személyében. Mint minden évben, újjáválasztottuk ellenőrző bizottságunkat: 
régi-új elnöke Jákói Sándor, tagjai Gábor Istvánné és Molnár Katalin.

Tovább folytatva az 1992-ben megteremtett hagyományt, az iskola tanuló- 
ifjúságával közösen március 14-én fáklyás felvonulást tartottunk Laposa 
Dániel '48-as nemzetőr és vörösberényi református lelkész sírjához: ezzel 
tisztelegve mindazok emléke előtt, akik akkor és azóta nemzetünk felemel
kedéséért küzdöttek.

Április 12-én, szombaton 9 órától faluszépítési napot szervezünk. Előze
tes terveink szerint a Templom téren egy új virágágyást hoznánk létre és a 
temetőben a hősök sírjait gondoznánk. Szó lehet még padok, virágtartók el
helyezéséről és faültetésről is az időjárás és létszám függvényében. A részle
teket plakátokon és szórólapokon közöljük. Tervezünk még további egy nap 
Malom-völgyi közcélú munkát is.

Április 16-án 18 órakor a Balaton Akadémián egyesületi találkozót ren
dezünk. Vendégeink lesznek: Trosits András képviselő, Szabó Balázs, a köz
műépítés koordinátora, Tóth Attila igazgató és Sipos Jánosné, a falusi turiz
mus veszprémi irodájának vezetője.

Május 1-jén 14 órakor szerény ünnepség keretében megnyitjuk klubun
kat, ahol kiosztjuk a legjobb név kitalálójának szánt díjat is.

Május 10-én, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, Litér, Szabadi és Berény 
hármas határához a madarak és fák napja alkalmából kirándulást szervezünk. 
Lesz környezetvédelmi előadás, határkőavatás és játékos vetélkedők a há
rom falu alkalmi csapatai között. Szeretnénk, ha a város több részéből is mi
nél több természetkedvelő csatlakozna hozzánk.

Április végén, május elején, az egyházaktól kapott információk szerint, 
megkezdődik a ravatalozó építése. Sikeres befejezéséhez feltétlenül szükség 
lesz társadalmi munkára is. Bízunk benne, hogy minél többen vállalják a rész
vételt.

KEGYELETSÉRTÉS 
A TEMETŐBEN
Március 22-én, szombaton a 

vörösberényi temetőben súlyos ke
gyeletsértés történt. Mikor egy fiata
lon elhunyt, köztiszteletben álló 
hölgytől hozzátartozói, barátai és 
ismerősei katolikus szertartás szerint 
végső búcsút vettek, egy magáról 
megfeledkezett közeli lakó, házának 
erkélyéről maximális hangerőre kap
csolt hangfalakkal, kísérletet tett a 
temetési szertartás megzavarására.

Mivel a résztvevőknek nem sike
rült Szabó urat jobb belátásra bír
ni, a rendőrségnek kellett kivonul
nia és megfékeznie a rendzavarót. 
E nemtelen tett a mintegy 300 főnyi 
gyászolóban hatalmas megbotrán
kozást keltett, és felindultságuk na
pokkal a temetés után sem csilla
podott. Az elkövető nemcsak a ha
lott emlékét és a hozzátartozók ér
zéseit sértette meg, hanem Vörösbe
rény egész lakosságát. Lehetséges
nek tartjuk, hogy tettének nem volt 
tudatában. Ha mégis, megbünteté
se a hatóságokra tartozik. Egy bün
tetést semmiképpen sem kerülhet el, 
a falu lakosságának megvetését.

Szabó János, 
plébános 

Nándori Gyula, 
a Polgári Kör elnöke 

Bursch Árpádné, 
a Vöröskereszt titkára 

Szabó László, 
ref. gondnok 

Kajári Károly, 
presbiter 

Gerván Károly, 
a Kertbarát Kör volt elnöke



Bizottságaink 2 éve
Az 1994-es választások után, 1995 januárjában megalakult képviselő-testületi bizottságok -  

gazdasági bizottság, iskolaügyi, művelődési és sportbizottság, pénzügyi bizottság, 
egészségügyi, népjóléti és környezetvédelmi bizottság -  számára az Új Almádi Újság 

felajánlotta, hogy munkájukról, gondjaikról, eredményeikről folyamatos tájékoztatást nyújt a 
város polgárainak. Az azóta eltelt két évben megsűrűsödött mondanivalókból készítettünk 

most összeállítást. Megkérdeztük a bizottságok elnökeit, mit tartanak az elmúlt időszak 
legfontosabb, leginkább említésre méltó eseményeinek, és kivonatosan közöljük az 1996-os

év beszámolóit.

BOROS LÁSZLÓ, a G A Z D A SÁ 
GI BIZOTTSÁG elnöke:

-  Az elmúlt 2 év talán leglényege
sebb eredményének tartom, hogy sike
rült olyan vagyonrendeletet alkotni, 
amivel elejét lehet venni annak, hogy a 

város a működési költségeinek fedeze
tére felélje a vagyonát. Ez a rendelet 

azt célozza, hogy a vagyoneladásból 
befolyt öszeget csak vagyongyarapítás
ra, beruházásra lehessen fordítani. A  

másik lényeges dolog, hogy nagyjából 
sikerült rendbe tenni a bérleti jogvi

szony körüli rendezetlenséget. Egysé
ges szerkezeti forma, egységes elv sze
rint lett kialakítva a bérleti szerződési 
mód. Még hiányzik, és a jövőben meg
oldásra váró feladat annak az összeg

nek a meghatározása, amennyit a bér
leti szerződésből befolyt vagyonból 
fenntartásra, felújításra, gyarapításra 
vissza lehet fordítani. Jelenleg semmit 

nem fordítunk vissza, minden elfolyik 

működési költségre, de tudjuk, hogy ez 
így nem mehet, mert ez az önkormány
zati vagyon feléléséhez vezetne.

Az előző önkormányzati ciklusban 

már megszületett az a lakásrendelet, 
amely kimondja, hogy az önkormány
zati lakások értékesítéséből, bérleti dí
jaiból befolyt összeget e lkülönített  
számlán kell kezelni, és ezt csak lakás
célú beruházásokra lehet fordítani.

A  bérleti díjakkal kapcsolatban  

megjegyezném, hogy a bérlők egy ré

sze úgy érzi, hogy ezek aránytalanul nő
nek, pedig ha összevetjük az évenként 

emelkedő inflációval, a díjfizetés inkább 

csökkenő tendenciát mutat. A  bérle
mény jellegétől tesszük függővé, hol 
számítunk teljes értékű inflációs rátát, 
hol annál kevesebbet. Az biztos, hogy 

döntő többségében a kevesebbet érvé
nyesítjük. D e az is igaz, hogy egy ke
vésbé jövedelmező könyvesbolt bérleti 
díjának emelése pl. kisebb, mint egy 
italbolté.

-  Preferálják-e az állandó lakos vál
lalkozását a nem itt lakóéval szemben?

- N e m  nagyon tud különbséget ten
ni az önkormányzat a különböző vál
lalkozók között Annyit azonban mégis 

tesz, hogy azonos pályázatok esetén a 

helyi vállalkozó előnyt élvez az elbírá
lásnál, a k ezd ő  vá lla lk o zó  ped ig  

hosszabb lejáratú, kamatmentes köl

csönhöz juthat.

-  Nem is gondolnak arra, hogy -  akár 
csak a városlakók érdekében -  támogas
son az önkormányzat olyan üzletet, vál
lalkozást, ami nem túl nyereséges vagy 
éppenséggel talán veszteséges, de az itt 
lakóknak szüksége van rá, és nem sza
badna hagyni, hogy csődbe menjen?

-  Nem szeretek visszakérdezni, de 

most mégis ezt teszem: miből? Nincs a 
városnak olyan bevétele, amiből ilyes
mire gondolhatnánk. Igazából nem a 

helyi rendelkezések sújtják a vállalko
zókat. A  helyi adókkal kapcsolatos ren
deletek például a közműfejlesztési be
ruházási d íjakból a d ó k ed vezm én y  

igénybevételét teszik lehetővé. Ez jelen
tős bevételkiesést jelent a városnak. Az 

előbb feltett kérdésre tehát az a vála
szom, hogy nincs rá mód.

-  Önök a város élete szempontjából 
jelentős döntéseket hoznak, ez nagy fe
lelősség. Hogy éli ezt meg? Nincsenek 
álmatlan éjszakái?

-  Biztos, hogy nagy a felelősség, en
nél azonban sajnos még nagyobb a te
hetetlenség. Az a nehéz, amikor az 
ember a feladat súlyát érzi, pontosan 
tudja, mi az, amit meg kellene oldani, 
azt is tudja, hogyan, de a megoldás kul
csa nincs a kezében. A  város problémái 
annyira összetettek és annyira idültek, 
kezdve az úthálózattól az ellátottságig, 
az infrastruktúra, a szórakozási, spor

tolási, művelődési lehetőségek problé
máin át a vállalkozók idevonzásához 

szükséges háttér m egterem tésének  
problémájáig, hogy azt kell mondanom, 
nagyon nehéz a dolgunk. Ez a város 

annyira üres, nincs egy rendes tornate
rem, ahová sporteseményeket lehetne 

szervezni, Almádi fürdőváros, de le van
nak robbanva a strandjai, nincs egy kö
zösségi létesítmény, ahová száznál több 

ember beférne -  a meglévő Közösségi 
Ház csak kis csoportos foglalkozások
ra alkalmas - ,  nincs vonzó városköz
pont, nincsenek látványosságok, sem 

épített, sem természeti. Nincs meg az a 
háttér, amivel vállalkozót, vendéget ide 

tudnának vonzani. Az Auróra üzemel
tetője megpróbálja most a konferencia- 
turizmust kiépíteni, de lehet, hogy ez is 
csak ábránd marad.

A  gazdasági b izottság munkáját 

ezek mind-mind nehezítik. Ezenkívül 

meg kell még tanulni a vagyont racio
nálisan működtetni, és tudomásul kell

venni, hogy az önkormányzat nem egy 
vállalkozó. Megvannak a maga saját 
működési és személyi korlátai.

-A  bizottság döntési képessége, sze
mélyi feltételei megvannak?

-  Igen. Testületileg meg lett hatá
rozva a döntési kör és az értékhatár, 
amin belül a bizottság dönthet, és én 

remélem, hogy felelősségteljesen, jól 
döntünk. Eddig még semmi olyan hiá
nyosságot vagy túlkapást nem követ
tünk el, ami kritikát érdemelt volna.

A  G A Z D A S Á G I B IZ O T T S Á G  

1996-ban 11 rendes és 2 rendkívüli ülést 

tartott. Megtárgyalt 158 ügyet és össze
sen 199 határozatot hozott. A  határo
zatok 47%-a -  összesen 94 -  bérleti 
ügyekben született.

Az építési ügyek keretében kiemel
ten foglalkozott a strandrekonstrukci
ók kérdésével. A  bizottság javaslatára 
a képviselő-testület 1996. decemberi 
ülésén döntést hozott a káptalanfüredi 
strand rekonstrukciójának indításával 
kapcsolatosan. A  Budatava-strandra a 

beépítési programterv került elfogadás
ra, feltételeinek a megyei és városi ön- 
kormányzat megállapodása alapján a 

polgármesteri hivatal megkezdte a vá
rosrendezési célú területrendezéseket:  

a közút céljára szükséges ingatlanrészek 
megszerzését, és a közút céljára igény
be vett, de az e célra felesleges ingat
lanrészek vissza, ill. eladását. '95-ről át
húzódóan és '96-ban indítva mintegy 30 

ilyen ügy van folyamatban.
Kevesebb az eredmény a külterüle

tek építésrendészeti ellenőrzésével kap
csolatban. Ennek oka az, hogy a vára
kozással ellentétben nem jelentek meg  

azok a területrendezési és építésható
sági jogszabályváltozások, amelyek kel
lő jogi és erkölcsi hátteret adtak volna 

az építési hatóságnak a volt zártkertek 
építési helyzetének rendezésére. Tekin

tettel arra, hogy a feladat továbbra is 
adott, és a hivatal célkitűzései között 
kiemelt helye van, az ellenőrzési mun
ka hatékonyságának növelése és az épí
tésrendészeti ellenőrzések ez évben is 

folytatódnak.
Lakásügyekkel kapcsolatban 1996- 

ban kevés határozat született, főként a 
kényszerbérlők elhelyezése ügyében  

történtek megoldások 6 755 000 Ft fel- 

használásával. A  társasházakhoz kap
csolódó, nem lakáscélú helyiségek ér

tékesítése tárgyában a bizottság az el
fogadott vagyonpolitikai koncepció, va
lamint a vagyonrendelet módosítása  

alapján döntött.
Az előző évhez képest '96-ban emel

kedett a bérletijog-átruházások száma. 
Bérletidíj-mérséklést nem adott a bi
zottság, 3 esetben fizetési halasztást 

engedélyezett, 2 behajthatatlan követe
lést 148 700 Ft értékben törölt. Az ál
landó egységek hasznosításán kívül 17, 
szezonra szóló alkalmi árusítási szerző
dést kötöttünk a strandokon 1 075 220 

Ft értékben.
A  volt Auróra étterem hasznosítá

sából -  bútorárusítás, WC, alagsori szál
lásférőhely bérleti díja -  505 000 Ft 
bruttó értéket könyveltünk el. Kiderült, 
hogy a városnak szüksége van egy ilyen 

nagy teremre, célunk, hogy a végleges 

átépítésig mind üzleti, mind közösségi 
célokra hasznosítsuk az ingatlant.

1996-ban a Gardénia Rt.-üzletrész 

fejében 600 000 Ft-ot kaptunk.
A z önk orm án yzatn á l lévő  in 

gatlanok értékesítése után kapott 
1  310 000 Ft címletértékű kárpótlási je
gyért 1 060 000 Ft névértékű Édász Rt.- 
,  330 000 Ft névértékű Dédász Rt.- 

, 40 000 Ft névértékű Elmü Rt.-rész
vényt jegyeztünk. A  gazdasági bizottság 
1996-ban javaslatot tett az önkormány
zat tulajdonát képező Komfort Rt.- 

részvények Csopak Rt.-részvényekre 

történő cseréjére 3 000 000 Ft névérté
ken, melyet a képviselő-testület elfoga
dott. Ugyancsak sor került a bizottság 

javaslata alapján az Édász Rt.-részvé
nyek értékesítésére is a névérték 69%- 
án, amelyért 17 802 000 Ft bevételt re
alizáltunk.

'96-ban a bizottság fokozott figyelmet 
fordított az Almádi Kommunális Kft. mű
ködésére, ill. a városüzemeltetési felada
tok komplex rendszerben történő átszer
vezésére, mellyel kapcsolatban több in
dítványt tett a képviselő-testületnek, 
amelyek többségükben elfogadásra ke
rültek. Az önkormányzat rendeletei kö
zül a gazdasági bizottság az 1996-os év
ben a költségvetési rendeleteket, a kom
munális szilárd hulladék szállítására vo
natkozó rendelet módosítását, valamint 
az önkormányzat tulajdonában lévő, nem 

lakáscélú helyiségek bérbeadására és el
idegenítésére vonatkozó új rendeletet 

tárgyalta.



Tiszta, érthető hang

Mintha nem is az idő természe
tes forgása, hanem az immár nyol
cadik esztendeje ismétlődő művé
szi seregszemle hozná meg Almá
diba a tavaszünnepet. Hagyomá
nya és fölöttébb nagy rangja van a 
helybéli és ide kötődő képzőművé
szek év eleji bemutatkozásának. 
Ami szinte hozzátársul legszentebb 
nemzeti ünnepünk lelkületéhez. 
Bizonyítja mindezt az is, hogy e so
kunk lelkét melengető kiállásnak, 
kiállításnak lángját 1989-ben gyúj
tották meg!

Naggyá terebélyesedett azóta e 
nemes tett. Az évek során gyarapo
dó létszámban jelentkező alkotók 
mind értékesebb, kiérleltebb anya
got igyekeztek a látogatók elé tár
ni. Az elkötelezettség, a hűség és a 
ragaszkodás hullámhosszán. Min
ket, művészetpártolókat pedig e 
tárlatok eseményszámba menő 
megnyitói valahányszor egyetlen 
bűvös körbe, ünnepi együttlétbe 
vontak. Őszinte örömünkre!

Ma már a művészcsoport kiállí
tása a közönségre, megyénk művé

szeti életére kitapintható hatása 
messze túlmutat a város határain. 
A szakma is tud róla, bárha fukar
kodik is akár csak említésével...

Dr. Kerényi László polgármester 
emelkedett gondolatokból építkező 
szép szavú megnyitójából kitetszett: 
az északi Balaton-part nagy múltú, 
szépségekben, értékekben gazdag 
városaival nem versenyezhet Almá
di. Nem is akar!

Ám erkölcsi gazdagsága, ami e 
művészcsoport szellemi értékte
remtésében rejlik, elvitathatatlan. 
Ez a tárlat, pontosabban ez a lel
kes, összetartozásában szüntelen 
erősödő, elhivatott alkotógárda 
mindig képes a maga erejéből meg
újulni.

A néhai híres vörösberényi mű
vésztelep korfestő, maradandó kor
rajzot adó hagyományainak ápolá
sával és fénygazdag tájékunk, ba
rátságos otthonunk, örömök és 
gondok között zajló életünk hite
les, jobbító szándékú ábrázolásával.

Lehetetlen fölsorolni mindazt a 
termékeny gondolatot, eszmét, ide
át, a sokféle témakibontásnak te

kintetet vonzó, lelket érintő válto
zatát, ami a közösségi ház hovato
vább szűknek bizonyuló nagyter
mében a látogatók elé tárul. Fest
ményben, grafikában, szoborban, 
fotóban, szőttesben. Remek mun
kákat láthatunk a művészcsoport 
nagymestereitől. Akik nemzeti kul
túránk, kortárs képzőművészetünk 
avatott követei itthon és külföldön. 
Akik eleddig a világ távoli pontja
in, híres kiállításfórumokon is öreg
bítették a magyar művészet hírne
vét -  éppen almádiként. S akik nél
kül immár nem lehet megírni nap
jaink művészettörténetét!

Ebben a körben olyan alkotók 
dolgoznak, akiknek kezében remek 
művé alakul át az egyébként -  
urambocsá’ -  közönséges anyag: az 
olaj- és vízfesték, a réz, a fa, a tus
tinta... Akik sivár, csak anyagi ér
téket ismerő világunk, süllyedő ér
tékrendünk miatt aggodalmas han
gon szólnak hozzánk, s szellemisé
gükkel szigorú közéleti küzdelem
re hívnak.

Rádöbbentenek gondjainkra, 
szorongásainkra, ám bizakodva

adnak szárnyakat jóra szövetkező 
szándékainkhoz...

A neves nagy egyéniségek mél
tó társai a csoport fiatal tagjai. Őket 
is egyenértékű alkotókként kell el
fogadnunk, hisz teljesítményük ré
vén méltóak erre, egyszersmind 
hozzájárulnak a bemutatott anyag 
sokszínűségéhez.

Nagy vonzóerő az almádi művé
szeti élet, az almádi művésztársa
ság évenkénti kiállítása. Mahol
napra valóban szűk lesz a tér és a 
létszámkeret. Az életrehívók, 
rendezők nagy gondban lesznek, 
amikor majd a legszigorúbb mér
cével kell zsűrizniök.

Tánczos László grafikusművész 
rendezte az idei tárlatot. Noha ön
vallomásában eleve másról -  neve
zetesen a balatoni halfogásról -  
szól, mégsem tudta elterelni figyel
münket nagyvonalú szervező, 
szerkesztő és zseniális rajztehet
ségéről. Művésztársai sikeréhez 
ráadásként egy míves katalógust is 
kezünkbe nyomott!

Albrecht Sándor

Fotó: Durst



Iskolatörténeti nap 
Vörösberényben

A Vörösberényi Általános Iskola az 1000 esz
tendős Vörösberény egykori felekezeti iskolái
nak és a magyar oktatás centenáriumának em
lékére iskolatörténeti napokat rendez.

Az ünnepi megemlékezés 1997. április 19-én, szom
baton délelőtt 10 órakor a Vörösberényi Művelődési 
Házban lesz.

Program:
A résztvevőket és az előadókat köszönti Tóth Atti

la, a Vörösberényi Általános Iskola igazgatója.
A katolikus iskolázás pedagó-giája
-  nevelés és oktatás

Előadó: dr. Szendi József veszprémi érsek és dr. 
Korzenszky Richárd, a tihanyi rendház főnöke 

A vörösberényi katolikus iskola története:
Előadó: Tóth Attila iskolaigazgató 
Az előadás után kötetlen beszélgetés lesz az érdek

lődők számára a régi és az új iskolákról, a további ter
vekről. A rendezvény fővédnöke dr Zongor Gábor, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke.

A vörösberényi református iskoláról és a reformá
tus oktatás történetéről 1996. október 19-én emlékez
tünk meg.

Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk.
Iskolavezetés

TOVÁBBTANULÁSI HÍREK a 
Váci Mihály Általános Iskolából 

A Váci Mihály Általános Iskola 
végzős tanulóinak továbbtanulá
sa az idei tanévben az alábbiak 
szerint alakult.

Valamennyien felvételt nyertek 
középfokú oktatási intézménybe.

Gimnáziumban: 8 (közülük ha
tan haladó angol tagozaton) 

Szakközépiskolában: 4 
Szakmunkásképzőben: 7 
Gazdaasszonyképzőben 1 ta

nuló folytatja tanulmányait.
M egelégedéssel fogadtuk a 

középfokú oktatási intézmények
ből érkező félévi visszajelzéseket 
az előző tanévben végzett tanu
lóinkról. Magatartási, szorgalm i 
átlaguk javult, tanulmányi átlaguk
ban megtartották az általános is
kolai szintet. Külön említést érde
mel az angol nyelv évek óta ki
em elkedő átlaga, ami ebben a 
félévben elérte a 4 egészes átla
got.

A u tó sbo lt

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

Iskolai eredmények 
Berényben

Felvételi eredmények a 
Vörösberényi Általános Iskola 8. 
osztályában:

Az osztály létszáma 26 fő, ebből 
25 tanulót az első helyre, egyet pe
dig a második helyen megjelölt is
kolába vettek fel.

Diákjaink közül húszan közép
fokú intézményekben folytatják ta
nulmányaikat.

Gimnáziumba 7 tanuló megy: 
ebből 2 Almádiban, 2 Veszprém
ben, 2 Zircen és 1 Balatonfüreden 
tanul.

A szakközépiskolák közül a köz- 
gazdaságit és a kertészetit 3-3-an, 
az irányítástechnikait és az iparit 2-
2-en, az egészségügyit, idegenfor
galmit és magasépítőt pedig 1-1 
tanuló választotta (összesen 13 fő).

Szakmunkásképzőbe 6 tanulónk 
nyert felvételt. Ebből az osztályból 
többen vettek részt tanulmányi ver

senyeken. Kiemelkedő teljesít
ményt nyújtott Szabó István, aki a 
Hevesy György megyei kémiaver
senyen első lett. A Zrínyi Ilona- 
matematikaversenyen hárman kép
viselték az évfolyamot (eredmény 
még nem érkezett), a területi Nyel
vünkben élünk versenyen Hegedűs 
Anita 3. helyezést ért el, s a megyei 
németversenyen Piros Ágnes 10. 
lett.

Részt vett még több tanulónk a 
Víz világnapja című pályázaton, de 
a zsűrizés még folyamatban van. 
Földrajzból és biológiából szintén 
versenyeznek gyerekeink a közeljö
vőben. A Váci Mihály-szavalóver
senyen Tóth Evelyn és Hegedűs 
Anita kimagasló szavalatával a má
sodik és a harmadik helyezést sze
rezte meg.

Mecsnóber Miklósné 
osztályfőnök

Tovább működik 
a Magtár bolt

Tavaly november-december tá
jékán Damoklész kardként függött 
a bezárás veszélye a sokak által oly 
sűrűn felkeresett vörösberényi szo
ciális bolt felett. A kedvező áraival 
főként nyugdíjasokat és nagycsalá
dosokat vonzotta magához az el
múlt másfél évben. Az áfa-vissza
térítés körüli APEH-hercehurca, 
amely a bíróságokat is megjárta, 
végre befejeződött, és így már nincs 
akadálya a folyamatos nyitva tartás

nak. Új lendületet kapott az üzlet, 
kitágultak a beszerzési lehetőségei. 
Ennek köszönhető, hogy több ár- 
kedvezményt tudnak biztosítani 
vásárlóik részére. Az üzlet dolgo
zói az Új Almádi Újságon keresz
tül mondanak köszönetet azon vá
sárlóiknak, akik a nehéz idősza
kokban is kitartottak a bolt mellett, 
nagymértékben hozzájárulva a túl
élés esélyeihez.

N.F.

Szavalóverseny
A Váci Mihály Általános Iskola 

fennállásának 30. évfordulója tisz
teletére a helyi Nyugdíjas Pedagó
gusok Klubja Váci Mihály-szavaló
versenyt hirdetett az almádi általá
nos iskolások számára.

Március 24-én délután a Közös
ségi Házban 28 tanuló érdeklődő 
szülők, tanárok, diákok -  s nem 
utolsósorban a héttagú zsűri -  előtt 
mondta el a kötelező és szabadon 
választott verset.

A zsűri négy kategóriában dön
tött a helyezésekről:

1-2. évfolyam: I. Lisztes Móni
ka

II. Kiss Fruzsina
III. Krémer Viktória
3-4. évfolyam: I. Szalai Ildikó
II. Varga Borbála
III. Prickel Bianka
5-6 évfolyam: I. Horváth Gábor
II. Szász Melinda
7-8. évfolyam: I. Takács Katalin
II. Tóth Éva
III. Hegedűs Anita
IV. Szász Bálint
Természetesen minden résztve

vő nyert egy szép, versekkel töltött 
délutánt. A Nyugdíjas Pedagógusok 
Klubja ezzel a rendezvénnyel ha
gyományt szeretne teremteni, ezért 
minden év tavaszán megrendezi a 
Váci Mihály-szavalóversenyt.

Közlemény
Értesítjük az érintett szülőket, 

hogy az 1997/98. tanévre az első 
osztályosok beíratása

1997. április 28-án hétfőn 8-16 
óráig

1997. április 29-én kedden 14- 
18 óráig

lesz mindhárom általános isko
lában.

Az iskolák szeretettel várják az 
új elsősöket!

INFORMÁCIÓS 
FÜZET '97

Balatonalmádi Város Önkor
mányzata az idén is megjelenteti a 
jól ismert Információs Füzetet. A 
már itt lévő vendégeknek, nyaraló
tulajdonosoknak, helybélieknek 
ajánljuk, ingyenesen terjesztjük.

Az aktuális információkat tartal
mazó füzet felépítése a tavalyihoz 
hasonló, megjelenésének tervezett 
időpontja június 1.

Április 15-ig várjuk azoknak a 
cégeknek és vállalkozásoknak je
lentkezését, akik színes vagy feke
te-fehér hirdetést kívánnak elhe
lyezni a füzetben.

További információ és jelentke
zés: a polgármesteri hivatalban Ko
vács Piroska osztályvezetőnél vagy 
Szvath Márton idegenforgalmi elő
adónál.



Nemzeti ünnepünkön
Idén március 15-én a városi ün

nepségen Pál Béla országgyűlési 
képviselő mondott beszédet. A szó
nok gondolataiból közlünk részle
tet. Ennek az ünnepnek különös a 
varázsa. Mindannyiunk szívében, 
lelkében él, mert a nép, a nemzet 
maga választotta ünnepének.

A márciusi eszmék fénye soha 
nem halványult el -  bevilágította 
nemzetünk rögös útját. Ha minden 
nemzet egy-egy hónapot választ
hatna magának -  mi magyarok biz
tosan a márciust választanánk. A 
márciusi forradalom képvisel min
ket méltón a történelemben. 

Tisztelt ünneplő közönség!
1848 márciusában a Kossuth, 

Batthyány és Deák által vezetett 
politikusok és a pesti fiatalság egy
szerre ismerték fel a cselekvés 
szükségességét. 1848 márciusában 
vér nélkül győzött a forradalom.

A dicsőséges szent napról egy 
költőien szép följegyzés tárja elénk 
írójának érzelmeit. Petőfi a magyar 
szabadság első napját -1848. már
cius 15-ét -  az esti órákban így kö
szöntötte naplóbeírásával:

„Késő éj van. Jó éjszakát szép 
csecsemő!

Szép vagy te szebb vagy minden 
országbeli testvérednél,

mert nem fürödtél vérben -  
mint azok -

téged tiszta örömkönnyek mos
tak, és bölcsőd párnái

nem hideg, merev holttestek, 
hanem forró dobogó szívek!

Jó éjszakát!
Ha elalszom jelenj meg álmaim

ban úgy amilyen
leszesz férfikorodban, -  
amilyen nagynak, ragyogónak a 

világtól

tisztelnek és REMÉLNEK!” 
1848-ban haza és haladás, az 

emberi szabadságjogok az alkotmá
nyosság, a népképviseletek ügye és 
nemzeti önvédelmi harc szorosan 
összekapcsolódott.

A forradalom nagyszerűsége, az 
Európához való csatlakozás, a nem

zeti érdek jelentősége, a kor törté
nelmi személyiségeinek teljesítmé
nye példát mutatott a világnak és 
Európának.

A forradalom győzött, a szabad
ságharc elbukott.

A szabadságharc elbukott, de 
bukásában is dicsőséges volt. Nem 
volt hiábavaló a névtelen és a tör
ténelem által megerősített hősök 
áldozata. A magyar nép örökre be
írta magát a világ történetébe, nem

csak nemzeti, hanem európai tör
ténelmet formált.

1848. augusztus 13-án Görgey 
nem az erkölcsi, hanem a katonai 
túlerő előtt tette le a fegyvert.

Napjaink küzdelmeit nem a kül
ső elnyomók, hanem az olyan más 
országokban is tapasztalható jelen
ségekkel kell megvívnunk, mint a 
szegénység, a tudatlanság, az erő
szak, a korrupció, a bűnözés, a faji 
előítéletek és a környezetpusztítás. 
Kormánypárt és ellenzék felelőssé
ge közös abban, hogy az ország fel- 
emelkedése ésszerű és méltányos 
keretek között, a segítségre szoru
ló, kedvezőtlen helyzetben lévő 
honfitársaink érdekeit szem előtt 
tartva valósuljon meg. Ennek során 
állandó kontroll alatt kell tartani az 
államot, a politikusokat, és ügyelni 
kell az igazságos társadalmi közte
herviselés kialakítására, az ország, 
a települések arányos fejlődésére.

Mert a fejlett Európai Államok 
Közösségébe csak magyarságunkat 
megőrizve, együtt, a pillanatnyi ki
csinyes párttorzsalkodásokat szám
űzve mehetünk, és együtt kell be
járnunk, egymást segítve, politikai 
pártcsatározásainkon felülemel
kedve a polgárosodás útját is.

Őseink múltbéli tettei, akarata, 
'48 szellemi öröksége jó alapot ad, 
de csak jelenlegi és jövőbeni telje
sítményünk alapján juthatunk el 
oda, ahová a márciusi ifjak nemze
déke összefogva, a kor szavát meg
értő politikusaival törekedett.

Ahhoz, hogy erre a küzdelemre 
a nemzet sorsáért felelősséget ér
zők minden nehézség ellenére ké
szek legyenek, a saját vívódásait is 
vállaló száműzött Kossuth Lajos így 
ad tanácsot:

„A haza örök, s nem csak az 
iránt tartozunk

kötelességgel, amely van, hanem 
az iránt is, amely lehet és lesz!”

Fotó: D. L.

Kisgazdagyűlés a Közösségi Házban
Az almádi ellenzéki pártok úgy döntöttek, hogy az ünnep előestéjén 

közösen emlékeznek meg a '48-as forradalom és szabadságharcról.
14-én 17 órakor a MIÉP, a KDNP, az MDF és a FKGP balatonalmádi 

szervezete helyezték el koszorúikat, virágcsokraikat a Petőfi-szobornál.
Ezután a Közösségi Házban részt vettek a Független Kisgazdapárt szer

vezésében tartott gyűlésen, ahol Nemes Miklós országgyűlési képviselő 
mondott beszédet, majd válaszolt a feltett kérdésekre.

Mindkét helyszínt megtisztelte jelenlétével dr. Kerényi László polgár- 
mester is.

Bierling

APRÓHIRDETÉS

Olyan személyt keresek, aki televízióműsor-készítésben akár bemondóként, 
szerkesztőriporterként, illetve operatőrként részt venne. Bővebb információ: 88/381-
932

Szakképzett gyermekgondozónő kisgyermekek gondozását, felügyeletét vállalná ott
honában. Érd.: 338-304.

A Merill Észak-Balatoni Kábel TV Kft. (Viola u. 37.) értesíti tisztelt előfizetőit, hogy az 
ügyfélszolgálati iroda új címe 1997. április 7-ől Jókai u. 7. szám. (A szolgáltatóházban 
lévő Kögáz-iroda helyén.) Jó vételt, jó szórakozást kíván a Merill Kft.

Balatonalmádi, Thököly u. 15. Telefon: 88/431-629
Keleti típusú autókhoz alkatrészraktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 14 órán belül.
Speciális alkatrészek egy héten belül.

G I T T A  

M OTOROSBOLT

Balatonalmádi, Thököly u. 15. Telefon: 06-30/395-225
Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 

Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 
készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül.



T eherfuvarozás

Balatonalmádiban.
Építőanyag-száll ítás, 

(Homok, murva, sóder  

raklapos áruk 

épületf a, gerenda stb.)

Építési törmelék 

elszállítása, daruzás

Szalai Sándor, B.-almádi 

Szabolcs u. 13. 2/4. 
Telefon: 06/30/363-892.

F e h é r n e m ű ü z l e t

ÁPRILISI AKCIÓS AJÁNLATA
Nő i
bugyi minden korosztálynak 290 Ft-tól Férfi 
melltartó 680 Ft-tól                                           alsónadrág 120 Ft-tól
hálóing       690 Ft-tól                                 Zokni 140 Ft-tól 
Harisnyanadrág  150 Ft-tól 

Gyerek 
alsónadrág, bugyi 90 Ft-tól 

zokni 130 Ft-tól  
                      Pizsama 890 Ft-tól

 Áprilisban szezon előtti fürdőruha- 

vásár 20% kedvezménnyel 
(gyerek, női, férfi)

B.-almádi, Jókai u. 6. 
Szolgáltatóház felől, a Kögáz-iroda mellett 

 Tel.: 88/438-303
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig

KERESSEN BENNÜNKET MEGÉRI!

WASHINGTONI VISSZHANG 6.

Vajon mit csinál az 
á tlagam erikai, 
azaz John Doe, 
amíg az átlag
magyar, Kovács 
János rokkant

nyugdíjért folyamodik? Az utóbbi 
úr abba rokkant bele (többek kö
zött), hogy a hasonló korú és szint
úgy rozzant Trabantja után szeret
ne végre egy kivénhedt Velorexet 
vásárolni a hátralévő hónapjai nyu
godt futkosásának megkönnyítésé
re... Nos, az átlagamerikai („az egy
kor Coca-Cola-mámorban fetren
gő, kizsákmányolt, nyomorba taszí
tott John Doe”) -  aki egy hét alatt 
annyit keres, mint a kiemelt bére-

zésű mezei igazgatók egy hónap 
alatt sem -  nem akar negyedik au
tót venni, mert akkor bővíteni kel
lene a garázst. Érdekli a baseball 
meg a különböző sportok (különö
sen a roncsderby), rendszeresen 
kocog, hébe-hóba lehörpinti ked
venc sörét, azt is általában hétvé
genként, amit itt „Happy Hour”- 
nak hívnak.

Az átlagmagyart ugye érdekelte 
a futball, amíg a nemzeti válogatott 
nem lett Európa pofozógépe, 
roncsderbyre meg nem is kellett 
fizetnie, elég volt végigköhögnie a 
vörösberényi emelkedőt! Amelyik 
autó aztán nem tudott 20 kilomé
ternél gyorsabban repeszteni a gáz
olajat és sötét felhőket eregető, vi
lághírű, de majdhogynem visszafe

lé guruló Ikarusok mögött, az nyu
godt lelkiismerettel (ráadásul sike
resen) benevezhetett bármelyik 
nemzetközi autódarálóba. Kocog
ni az átlagmagyar is kocog, bár a 
legtöbben úgy lehetnek, mint én, 
aki alkalmasint zseniálisnak tűnő 
ellenérveket tudott felsorakoztatni 
a kocogás minden sarkon leselke
dő veszélyei ellen: ha egyedül ko
cogok, akkor egyszerűen hülyének 
néznek, ha ketten kocogunk a kol
légámmal, akkor két hülye kergeti 
egymást. Ha meg egy hölggyel ko
cogok, akkor meg rosszabb: „öreg
korára ment el az esze neki” -  té
vedés ne essék: ez a jelző véletle
nül sem a hölgyre vonatkozik! Utá

nanéztem: az ötven éven felüli ten
gerésztiszteknek itt egyenesen 
megtiltották, hogy kocogjanak. Én 
meg balatoni legény lennék, ugye...

Ami a hörpölést illeti, nálunk 
naponta van hétvége amerikai mér
tékkel mérve, és a sörkultusz he
lyett csak az „a” betűvel kezdődő 
italokat kultiváljuk... Szerencsére a 
lengyelek és az oroszok kezdenek 
tisztességesebb alkoholfogyasztási 
statisztikákat publikálni, így aztán 
harmadik helyre szorultunk a világ- 
ranglistán. Az öngyilkosságban vi
szont még mindig lóhosszal veze
tünk a finnek és az oroszok előtt, 
és az USA csak úgy tudott feljönni 
az „előkelő” 6. helyre, hogy itt a 
gyilkosságokat is hozzászámolják a 
statisztikához!

A népességszaporulat közlése
kor minden nemzetközi összeha
sonlítás kiemelt helyen hozza, hogy 
az egész világon csak négy ország 
található, ahol fogyatkozik a népes
ség: Magyarország, Bulgária, Uk
rajna és Németország. (Ennyit len
dített rajtuk az egykori NDK!) Ami 
azt illeti, az USA 1% körüli nép- 
szaporulata is hovatovább csak a 
hihetetlen méretű bevándorlásból 
táplálkozik...

Az átlagamerikai hölgy, Jane 
Doe meg „fogyózik”, amit itt dip
lomatikusan „weightwatching”-nak 
neveznek. Egyre válogatottabb ön
kínzási alternatívákat ajánlanak a 
magazinok: „Veszíts naponta fél

kilót!” „Zsírmentes kaja a javából”, 
meg „Tagadj le egy negyedmázsát”. 
Nekem mégis az „Edd magad 
egészségesre” jelszó ragadta meg a 
figyelmemet, amit akár „Zabáid 
magad széppé” fordulattal is fordít
hatnánk. Különösen azóta figyelem 
ezeket az ajánlatokat, amióta min
den héten megjelenik az ajtókilin
csemen a házhoz szállítható zöld
séges pizza reklámleffenytűje cse
kély 9 dollár 90 centért, ami már 
„majdnem” fogyaszt. A pénztárcát 
holtbiztosan, akárcsak a többi: a ka
lóriamentes kenyér, a diétás jog
hurtfagylalt és a koffeinmentes, 
cukor nélküli üdítőitalok... Miután 
ezt egy hétig betartja a fogyni vá
gyó amerikai állampolgár, utána 
berohan a vendéglőbe és a csodál

kozó pincérnek csak annyit mond: 
ne négy szeletre vágja, hanem 
nyolcra. Ma fogyókúrázni fogok!

Az egyik népszerű napilap na
ponta hozza a fogyókúrás ellen- 
ajánlatait stílusosan Fogyó esély 
címmel, ahol a konkurencia mar
haságait ostorozva a sajátjait rek
lámozza a helyben masírozástól 
kezdve a fogyókúrás videoszalag
váltásig. Amikor az itteni fürdőszo
bamérlegen átléptem a bűvös 200 
fontos határt, akkor úgy elképed
tem, hogy két álló napig nem ettem 
egy szelet csokit sem. A harmadik 
nap belém bújt a kisördög és utá
naszámoltam: két font az nem tesz 
ki egy egész kilót, hanem csak alig

több mint 90 dekát. Neki is báto
rodtam ezek után! Ma már rá se 
hederítek, ha 5 láb 11 inch magas
ságomhoz csak 136 font súly dukál
na az orvosi rendelő szigorú táblá
zata szerint, különben is az utóbbi 
negyedszázadban inkább csak szél
tében nőttem, mintsem hosszában. 
Az igazi optimista amerikai szem
lélet szerint addig különben sincs 
baj, amíg nehezebb átugrani az 
embert, mint megkerülni...

A helyi könyváruházba menet 
mindig nagy tisztelettel, de tisztes 
távolságból nézegetem a különbö
ző testépítő, önkínzó fogyasztószer
kentyűket. Könnyű nekem, mert a 
body-building shop éppen a könyv
áruház felett van, és a mozgólép
cső bevisz alája. Szerintem szándé
kosan rakták oda, mert a könyvvá
sárlók zöme nem kimondott izom- 
pacsirta típus. Csak csodálni tudom 
a mozgólépcső tervezőit és kivite
lezőit, mert még meg sem nyikkan 
a napi túlterheléstől, nem úgy, mint 
a budapesti metró mozgólépcsői. 
Azok aztán tudnak visítani, nyöszö
rögni meg lotyogni -  olykor szinte 
üdítőleg hatott, ha nem működtek. 
Itt bezzeg hangtalanul suhanunk a 
sok szerkentyűvel megrakott kira
kat alá, és csak azon morfondíro
zom, miért nem látok vevőket is. 
Majd minden jobb bérház tele van 
konditermekkel, az iskolai torna
termek és uszodák mellett mindig 
ott terpeszkedik egy testépítő szo
ba is, ahol sorban állnak a jobb ma
sinák előtt.. A legritkább esetben 
látni persze olyanokat, akik tripla
tokások vagy még nálam is göm
bölydedebbek. Nekik tüntetőleg az 
autóban van a hordozható hömpö
lyögtető (jobb név híján használom, 
mert nem tudom másnak nevezni 
a merevgörcsbe rándult gémka
pocsra emlékeztető hasizomerősítő 
eszközt) vagy esetleg a mozdony
rugókkal ellátott „nyurga lovas”, 
amin alkalmasint gebeméretűre lo



vagolhatják magukat. Hónuk alatt 
a legújabb 97 tanács (tekintettel 
1997-re), amit természetesen én is 
beszereztem. Nem volt nehéz, min
den jobb újság leközölte január ele
jén!

Mivel hovatovább a Balaton- 
part is tele lesz hamisítatlan fű
részporízű ételeket kínáló gyorsét
termekkel, talán nem érdektelen 
előre is óvni a majd ezektől elhízó 
honfitársaimat. Mind a 97 fogyasz
tótippet azért nem ismertetném 
most (csak úgy kutyafuttában és 
inkább a fifikásábbakat), mert 
aggósztónak tartom, hogy az ilyen 
fogyókúrákat nem a velem egyko
rúak veszik komolyan, hanem azok 
a tizenévesek, akiknek egyáltalán 
nem kellene fogyókúrázniuk. Itt 
Amerikában például főleg az alsó 
tagozatosok haraptak rá a legva
dabbul. Most tehát a túlsúlyos fel
nőtteknek mondanék el egy-két 
ötletet, ha maradt egyáltalán még 
valaki ilyen Almádiban az állandó 
áremelkedések és a csillagos eget 
verő adóemelések után. Ha az aláb
biakat a rafináltabb balatonalmádi 
polgárok betartják, akkor nem csak 
fogyni fognak, hanem bájos kis 
mütyürkékre is szert tehetnek, fel
fedezhetnek vadonatúj újrafelhasz
nálási módozatokat, egyéb megta
karításokról nem is beszélve! Ame
rikai ötletek almádiasítva: Először 
is szokjunk le a maxi-burgerekről 
és rendeljünk bébi-burgereket, 
nem csupán több száz kalóriát je

lenthet, hanem még egy kedves kis 
rajzfilmfigurát is adnak a takaros 
kis csomagban, aminek az unokák 
ménkűmód örülnek -  ha nincs uno
ka, akkor csicsás radírnak is fel- 
használhatók. A dobozokba meg 
belepakoljuk a disznótoros kósto
lót a rokonoknak, barátoknak -  de 
mindet!

Amíg ők híznak, addig mi re
szelt sárgarépát és hámozott zeller
szárat csócsálva fogyunk. A két
vagy háromliteres kóla helyett fo
gyasszunk egyliteres diétás kólát 
műanyag flakonban, amiket utána 
könnyedén átalakíthatunk kerti 
pocokriasztónak, levelesládának 
vagy esernyőtartónak.

Hagyjunk fel a zsíros tej fogyasz
tásával és vegyünk háromliteres 
műanyag flakonban árusított 1%- 
os fölözött tejet -  flakon kiváló csó
nakmeregető, illetve horgászbará
tunk pedig ezzel jelölheti meg hor
gászhelyét, amit messziről észre
vesznek még a rövidlátó külföldi 
rokonok is, a Zimmer Frei-mozga
lom aktivistáiról nem is beszélve... 
Vegyünk joghurtfagylaltot félgallo
nos papírdobozban, így adagonként 
állítólag 175 kalóriával fogyasztunk 
kevesebbet! A papírdobozból japá
nos lampionokat rakunk a balkon
ra vagy a kerti sétányra.

A vajas pattogatott kukorica 
alufóliás serpenyőben felettebb hiz
laló, 115 kalóriával kevesebb a pa
pírzacskóban árusított és mikrohul
lámú sütőben gyorsabban elkészít

hető változat. A papírzacskókat 
szilveszterig félretéve veszélytele
nebbül petárdázhatunk, esetleg a 
szőlőben hatásos seregélyriasztó. 
Rakjunk inkább banánt a sütemé
nyekbe, mint diót vagy mogyorót, 
egyrészt 150 kalóriával kevesebbet 
habzsolunk, másrészt a banánhéj 
igen változatos jószolgálatot tehet 
még válságos időkben is. Hogy mást 
ne említsek, elhintjük az ajtó elé, 
mielőtt az adóvégrehajtók jönnek: 
mire feltápászkodnak, addig gyor
san pénzt kérhetünk a szomszéd
ban -  már ha van.

Ha nincs, banánhéj szoknyába 
öltözünk át és hulahoppozva eltán
colunk otthonról...

Kolbászos-szalámis pizzakölte
mény helyett elégedjünk meg az 
egyszerű sajtos pizzával. 160 kaló
riával kevesebbet kapunk be azon 
melegében, ráadásul a doboza egy
forma méretű.

Aztán ebbe dughatjuk el a kifi
zetetlen számlákat és a soros fel
szólításokat -  egyszóval minden 
olyant tárolhatunk benne, amit 
nem akarunk újra látni!

Naponta 30 perc biciklizés a 
Fórumtól a Wesselényi messzelátó
ig több mint 250 kalóriától szaba
dít meg, ráadásul megnehezítjük a 
helyi és az Almádiban látogató 
biciklitolvajok ügyködését. Ha 
visszafelé gyalogolunk és a biciklit 
a hátunkon hozzuk le, akkor továb
bi 200 kalóriától szabadulhatunk 
meg, plusz megspóroljuk a fékpo

fák idő előtti cseréjének költségeit 
is!

Mindennap ássuk fel a kert egy 
jókora darabját, mert óránként 400 
kalória tényleg nagy szó. Barátaink
nak kedvezményes áron adhatjuk a 
gilisztákat, a vendéghorgászokon 
pedig meggazdagodhatunk. Akinek 
nincs kertje, az a másokét ássa fel 
teljesítménybérben, de a giliszták
ra kössön díjátalányt. Nyáron exka
vátorral is nehezen érünk a nyo
mukba.... Hölgyeknek előnyösebb 
a naponkénti ablakmosás, bár csak 
200 kalóriát lehet ledolgozni órán
ként. Ha netán csak ablaktalan al
bérletre futja, akkor a boltok kira
katmosása több kalóriát von el, sőt 
még azt is azonnal láthatjuk a szo
katlanul tiszta kirakaton keresztül, 
hogy mikor rakják ki az árleszállí
tott árukat, és ez esetenként tete
mes megtakarítást eredményezhet!

Végül még egyetlen ötlet, ami 
férjeknek-feleségeknek egyaránt 
öröm forrása lehet: ne használjuk 
a mosogatógépet a konyhában! Az 
edényeket állandóan kézzel mosva 
sok kis kalóriát dolgozhatunk le 
reggel, délben és este. Az így fel
szabaduló mosogatógépet pedig 
rögvest átalakíthatjuk házi széffé, 
irattartóvá -  aprópénzt csak az 
excajgtartóba! -  és nincs az a 
besurannó tolvaj, aki ott keresné kis 
vagyonkánkat, ami az etiópiai bé
rek és a skandináv adózás után 
összeharácsoltunk.

Czuczor Sándor

Nyugdíjas-találkozó
Immár két évtizedes hagyomány 

Almádiban az idősebb korúak ta
vaszi összejövetele. Március 22-én 
ismét a Budatava étteremben talál
kozhatott e korosztály, melynek 
bizony jómagam is egy tagja va
gyok. Így nemcsak hivatalból, mint 
képviselő voltam jelen korosztályo
saim között.

A helyi alapszervezet elnöke, dr. 
Réti György nyitotta meg a telthá
zas összejövetelt, köszöntve a jelen
lévőket, a meghívott vendégeket, dr. 
Kerényi László polgármester urat, 
a Római Katolikus és Református 
Egyház képviselőit, dr. Árkai Anna 
főorvos asszonyt és a jelen lévő kép
viselőket. Ica néni (Tőke Emilné) 
fáradhatatlan szervező, mint az 
alapszervezet titkára elmondta, 
Almádiban összesen 1821 nyugdí
jas él. Ebből Vörösberényben 407. 
A jelenlévőknek és akik részére 
okkal kiküldtük az estebédet, 140 
fő volt az összlétszáma. Tisztelet
tel kezelik a 22 fő 90 éven felülit, 
akik évenként az Ottilia vendéglő 
meghívottjai. Ica néni külön meg
köszönte a polgármesteri hivatal

által a 70 éven felülieknek 
karácsonytájt immár harmadik éve 
nyújtott 1000-1000 Ft értékű vásár
lási ajándékutalványt, valamint a 
mai nap rendezvényének költség- 
fedezetére egyes képviselők támo
gatását. A polgármester úr, a fele

kezetek jelen lévő képviselői, majd 
Trosits András képviselő úr köszön
tő szavai után Németh Tamás által 
nyújtott nosztalgia-zeneszó mellett 
fogyaszthattuk el estebédünket, 
egyben megdicsérendő az étterem 
minőségi és kulturált ellátását is,

közben Trosits András kiváló aján
dék borával öntözhetve.

Ica néni nem mulasztotta el az 
alkalmat, kérve egy Budataván át 
Vörösberénybe, illetve vissza busz 
járatának feltételes megálló bizto
sítását, melyhez a jelen lévő illeté
kes képviselő lát lehetőséget. A va
csorát követően tombolatárgyak 
sorsolásával igyekeztek örömet sze
rezni. A jelenlévők közül a legidő
sebb nőt és férfit, valamint az ala
pítványt tevő özvegyét, Bélai 
Bélánét külön tárgyjutalomban ré
szesítették. A jókedvű társaságból 
a korunkbeli muzsika hangjára 
egyesek még táncra is kerekedtek.

Hát így zajlott le ez évben is a 
kedves együttlét, megbeszélve asz
taltársaságonként egymás örömét, 
bánatát.

Köszönet ismét Ica néninek és 
buzgó segítőinek, akik a Vöröske
reszt célkitűzéseit ily módon is igye
keznek szolgálni.

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt, 
ugyanígy, mint most, találkozzunk! 
Megígérjük.

M. G.

Fotó: Durst



A víz világnapján
1993-ban az ENSZ március 22- 

ét a víz világnapjává nyilvánította. 
A mottó: „Egy föld, egy víz, egy 
élet” üzenet az elkövetkezendő év
tizedeknek.

„Egy nap, amikor egyik éltető 
elemünk -  a víz -  törődésünk kö
zéppontjába kerül. Nagyon sokfé
le kapcsolatunk van vele, szinte ész
revétlenül válik természetes szövet
ségesünkké. Ám, ha nem vigyázunk 
rá, unokáinknak már keserves küz
delmet kell vívniuk megszerzéséért, 
birtoklásáért” -  áll a Dunántúli 
Regionális Vízmű Rt. meghívóján, 
amely az ünnep előestéjén 
Balatonfüreden, az Észak-balatoni 
Üzemigazgatóság központjában 
tartotta meg rendezvényét. Ennek 
keretében sor került az ünnep mél
tatására, gyermek alkotók pálya
munkáinak kiállítására, dolgozók 
kitüntetésére, délutáni fogadásra. 
A közel 400 kitüntetett között szép 
számmal akadtak 25, 30, 35 és 40 
éve a vállatnál dolgozók, akik hű
ségükért, megbízhatóságukért ben
sőséges keretek között vehették át 
jutalmukat. Balatonalmádiból Ko
vács Miklósné laboráns és Szalczer 
József hálózati dolgozó 20 éves 
munkaviszony után kaptak törzs
gárda-kitüntetést.

De a víz világnapja nemcsak a 
vízügyi dolgozók ünnepe, vala
mennyiünket rövid megállásra 
késztet. A vízügyi szakma ilyenkor

kitárja kapuit, hogy becsalogassa az 
érdeklődő állampolgárt egy kis 
emlélkedésre: tisztában vagyunk-e 
a víz jelentőségével, igazi értékén 
kezeljük-e, megteszünk-e mindent 
védelme érdekében? Ez a nap al
kalmas arra, hogy visszaadja az egy 
kicsit leértékelődött szakma becsü
letét és bepillantást engedjen tevé
kenységébe, hogy láttassa, milyen 
munkák húzodnak meg 1 m3 ivóvíz 
előállítása, ugyanennyi szennyvíz 
kezelése mögött.

Szükség is van erre, mert a víz
mű és a lakosság között markáns 
anyagi ellentét feszül. 1997. január 
1-jétől a részvénytársaság 20% kö
rüli díjnövelést alakított ki, és arra 
törekedett, hogy a támogatással 
csökkentett díj egységes legyen 
minden településen, függetlenül 
attól, hogy állami vagy önkormány
zati tulajdonban van-e a víziközmű. 
1500 önkormányzat szorul kiegészí
tésre, az állami támogatás 3 milli
árd forint a teljes körű ellentétele
zéshez szükséges 4,3 milliárddal 
szemben. A díjak kialakítása érde
kében a DRV Rt. 1997. évi nyere
ségéről mondott le. Vízdíj: 130 Ft/ 
m3, csatornadíj: 95 Ft/m3, plusz 
12% áfa, melyek alapján számolt 
összegekkel a lakosság a március
ban kézhez kapott számlában talál
kozik első alkalommal.

„A vízügyi szakma felelőssége 
abban kell hogy megnyilvánuljon,

-  olvasható a részvénytársaság 
szakmai lapjában hogy szaktudá
sával, a földrajzi, természeti, vízügyi 
adottságok, a helyi, regionális és 
országos igények, lehetőségek fi
gyelembevételével egy korszerű víz
gazdálkodási politikát alapozzon 
meg, ill. a nemzetközi normarend
szerhez is igazodó célokat és esz
közrendszert ajánljon. A megvaló
sításban pedig legjobb hozzáértése 
és lelkiismerete szerint vegyen 
részt. Tájékoztatásával, figyelem- 
felhívásával, hétköznapi munkájá
val a vizek védelmét, a földi élet 
jelenét és jövőjét szolgálja.”

Az ünnepre meghirdetett iro
dalmi és gyermekrajzpályázat azt a 
legérzékenyebb közönséget cé
lozta meg, amely a legfogéko
nyabb a környezeti értékek felisme
résére, védelmére, a jó értelemben 
vett változtatásra, és képes család
ja felfogását is kedvezően befolyá
solni. Kis remekműveivel sok almá
di gyerek is jelen volt, többen díjat 
is nyertek.

A gyermekpályázaton kívül fel
nőtt festők -  I. Ökrös Géza, Kozma 
Imre, Pálffy Károly, Vajda Ferenc, 
Veszeli Lajos -  vízzel kapcsolatos 
témájú festményeinek kamaratár
latát is láthattuk. A kiállítás rende
zését, valamint a kitüntetett dolgo
zók jutalmául szolgáló grafikákat 
Veszeli Lajos készítette.

V. K. M.

A Magyar Máltai Szeretet
szolgálat balatonalmádi helyi 
csoportja munkájáról, gondjai
ról szeretnénk tájékoztatni a 
lakosságot.

Az Auróra étterem alagso
rában lévő raktárban minden 
kedden 15.30 órától 17 óráig 
ügyeletet tartunk, ahol adomá
nyok gyűjtése és osztása folyik.

Támogatásinkat több forrás
ból próbáljuk biztosítani, de 
egyre nehezebben tudunk ele
get tenni a kéréseknek. Tekin
tettel arra, hogy a rászorulók 
száma nő, szeretettel kérjük 
minden jó szándékú ember 
mindennemű támogatását. Hi
szen amikor adunk, akkor ka
punk igazán.

Balatonalmádiból és a kör
nyező falvakból többgyermekes 
családok, munkanélküliek, ma
gányosok és éhezők jelentkez
nek. A rászorulók részére bú
tort, ruhaneműt, ágyneműt, 
konyhai felszereléseket, tartós 
élelmiszereket szeretnénk kér
ni. Egyben hálás szívvel kö
szöntjük a hagyatékokból át
adott lakásberendezéseket a 
támogatott családok nevében.

Szeretnénk, ha több önkén
tes segítőkész ember csatlakoz
na csoportunkhoz, így munkánk 
is hatékonyabbá válna. Minden 
hónap első keddjén 16.30 óra
kor tartjuk összejövetelünket az 
Idősek Klubjában (Györgyi D.
u. 11. szám alatt), ahová min
denkit várunk hittel, re 
ménnyel, szeretettel.

Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportja

Tájékoztató az üzletek működtetésével 

kapcsolatos változásokról
Tájékoztatjuk a kiskereskedelmi, az élel

miszer-, a ruházati, a vegyescikk-nagykeres
kedelmi, a vendéglátó, az idegenforgalmi és 
kereskedelmi szolgáltatótevékenységet foly
tató gazdálkodószervezeteket (társas és egyé
ni vállalkozókat), valamint a saját árujukat ér
tékesítő termelőket, hogy az üzletek műkö
déséről és a belkereskedelmi tevékenység gya
korlásáról szóló 4/1997. (I. 22.) Korm.-ren
delet alapján, a kereskedő csak jogerős mű
ködési engedély birtokában folytathat keres
kedelmi tevékenységet.

A kereskedő az üzlet működési engedélyé
nek kiadását az üzlet helye szerint illetékes 
település jegyzőjétől kérheti. A már működő 
üzlet nyitási engedélyét („Bejelentés kereske
delmi üzlet iroda nyitásáról”) 1997. augusz
tus 22-ig le kell cserélni működési engedély
re, mely 2000 Ft illeték megfizetésével jár.

A kérelemhez csatolni kell: (működő üz
let esetében be kell mutatni)

1. A tevékenység végzésére jogosító okira
tot (vállalkozói igazolvány, társaságalapító 
okirat vagy cégbírósági bejegyzés)

2. Az üzlethelyiség használatára való jogo
sultságot igazoló okirat hites másolatát (bér
leti szerződés vagy tulajdoni lap)

3. Az üzlet használatbavételi engedélyét
4. Az ÁNTSZ szakhatósági engedélyét 

(élelmiszer, vegyi áru, gyógynövény, vendég
látóüzlet, kereskedelmi szálláshely)

5. Tűzoltó-parancsnokság szakhatósági en
gedélyét (A, B tűzveszélyességi osztályba tar
tozó vegyiáru-anyagok, üzemanyag, tüzelő- és 
építőanyag, kereskedelmi szálláshely, áruház, 
vendéglátóüzlet)

6. Állat-egészségügyi hatóság és az ÁNTSZ 
engedélyét (hús, hal, vágott, bontott szárnyas, 
gyorsfagyasztott termékek, tej, tejtermékek, 
tojás, takarmány, élő állat)

7. Egyéb engedélyeket (pl. gépjármű érté
kesítése esetén IKIM nyilvántartásba vételé
ről szóló határozat)

A jegyző csak az előírt okiratok, hozzájá
rulások, engedélyek megléte esetén záradé
kolhatja a működési engedélyt.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy 
az engedély kiadása iránti kérelmüket időben 
terjesszék elő, mert ellenkező esetben a mű
ködést csak jelentős késéssel tudják megkez
deni! A működési engedély kiadásával kap
csolatban személyes tájékoztatást a Balaton
almádi Polgármesteri Hivatalban, Pethő Lász
lótól kapnak, ügyfélfogadási napokon:

Hétfő 8-15 óra; Kedd 8-15 óra; Péntek 8- 
13 óra,

illetőleg telefonon a 88/430-361-es telefon
számon.

Sveiczer Vilmos 
igazgatási osztályvezető



A KÖLTÉSZET NAPJÁN
Nagy László  

Tavaszi dal

Pártom te kardos 
angyalom  
öledben én sem 
alhatom  
tüzes csikódat 
ellopom
kényesek kertjét 
tipratom.

Nem kötöztök le 
gazdagok  
foszló aranyos 
madzagok 
szegények fejét 
emelem
ballagj utánam  
szerelem

Oly undok ma a 
búsulás
mint sötét csuha -  

hurcolás
és oly szép ma az 
öröm mint
leányokon a piros ing.

Áprily  Lajos

Ajánlás

Ne haragudj. A rét deres volt, 
a havasok nagyon lilák, 
s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág.

De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél.

S most add a lelked: karcsú váza, 
mely őrzi még a nyár borát -  
s a hervadás vörös varázsa  
most ráborítja bíborát.

József Attila  

Gyöngy

Gyöngy a csillag, úgy ragyog, 
gyöngyszilánkokként potyog, 
mint a szöllő, fürtösen,
s mint a vízcsepp, hűvösen.

Halovány bár a göröngy, 
ő  is csámpás barna gyöngy; 
a barázdák fölfűzik, 
a bús fö ldet d iszítik.

Kezed csillag énnekem, 
gyenge csillag fejemen.
Vaskos göröngy a kezem, 
ott porlad  a szíveden.

Göröngy, göröngy, elporlik, 
gyenge csillag lehullik, 
s egy  gyöngy lesz az ég megint, 
egybefogva szíveink.

Nagy
László-portré 
(Bognár Zoltán  
grafikája)

ÉVA BOROZÓ 
VENDÉGFOGADÓ
Április 1-jétől nyitva 17-22 óráig

Káptalanfüred, Fülemüle utca 3.
(a 71-es úttól 100 méterre)

Telefon: 88/338-542

Erdei környezetben, családias 
légkörben, kedvező árakkal várjuk 

Kedves Vendégeinket!

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás 

Egzakt Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása 

Emisszio Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig.



Meg kell kötni a kutyát
Hosszú társadalmi vitát követően győzött a felháborodottak csapata. 

Szigorú törvény szabályozza azt, hogy a kutyatulajdonosok csak úgy tart
hatják jószágaikat, hogy az emberek teljes biztonságban legyenek.

A kormány a közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rende
letben kapott felhatalmazása alapján a 35/1996/febr. 26./sz. kormányren
deletben ad útmutatást a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartá
sáról.

A pitbull terriert és keverékeit csak veszélyes ebként lehet tartani:
-jegyzői engedélyhez kötött a tartás, ami 1 évig érvényes
-  csak erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező kaphat tartási engedélyt
-  csak ivartalanított egyedeket lehet tartani
-  külön bilétával kell ellátni az ebet
-  csak zárt helyen lehetséges a tartás
-  fém szájkosárral, fojtónyakörvvel, max. 2 méteres pórázon kizárólag 

az engedélyes vezetheti közterületre.
A keverék általános és speciális jellemzőit meghatározza a rendelet a 

fej, pofa, fülek, szemek, nyak, mellkas, hát, lábak, szőrzet, farok pontos 
körülírásával.

A jegyző jogosult bármely ebet (pl. ha súlyos sérülést okoz) veszélyes
sé minősíteni. Állatviadalokat sem szervezni, sem azokon közreműködni 
nem szabad. Tilos veszélyes vagy annak minősített ebet őrző-védő fel
adatra kiképezni, ilyen feladatra használni.

A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. kiegészült a 266 §- 
sal, miszerint aki mindezeket megszegi, az bűntettet követ el, és akár há
rom évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A polgármesteri hivatal mindent el fog követni, hogy az ember a ku
tyákkal elfogadható közösségben tudjon élni Balatonalmádiban.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

Könyvpremier Balatonfüreden
Szerelmes történet a középkor

ból címmel március 18-án műsoros 
est keretében került bemutatásra 
Baranyi Ferenc új fordításában 
Dante Az új élet, és Montale Nap
lók-versek című munkája. Dr. Ma
darász Imre, a KLTE olasz tanszé
kének vezetője és Héjjas Zoltán, az 
Eötvös Kiadó igazgatója bevezető 
előadásokkal, Kassai Franciska 
olasz gitárdalokkal, megzenésített 
versekkel működött közre.

Baranyi Ferenc költő kedves 
közvetlenséggel beavatta a hallga
tókat a két könyv fordítói munká
jának néhány rejtelmébe. Dantéval 
kapcsolatban elmondta, hogy kora 
ifjúságától kezdve vonzódik a 13. 
századi olasz költőhöz. Beszélt ket
tejük habitusának hasonlóságáról, 
érzelmeik azonosságairól, a közös 
pontokról, és arról, hogy gyakran 
Beatrice szerelmesének bőrébe 
bújva vallotta meg saját gondolatait 
(Dante gyónása), mert a hét évszá
zad ellenére Dante meglepő mó
don még ma is aktuális.

Az éppen 100 éve született 
Montale -  a 20. századi nagy olasz 
költőtriász egyik tagja -  termékeny 
szomorúságú férfias lírájával a szá
zad talán legnagyobb, irodalmi 
Nobel-díjas olasz költője. Öregko
ri letisztult, puritán költészetét a 
köznapi dolgok igézete vezérli, 
melyből a lélek legmélyebb rétege
it tárja fel. Baranyi Ferenc filozofi
kus mélységű, meditatív típusú 
költői, műfordítói érdeme, hogy a 
két nagyon különböző korban élt, 
kétféle stílusú költőt egyforma szín

vonallal tudta fordítani. Az irodal
mi est dedikálással ért véget, s ezen
közben az olvasók személyes be
szélgetést folytathattak költővel és 
kiadóval.

Alighieri Dante Az új élet, és 
Eugenio Montale Naplók-versek 
című kötete megkapható a köny
vesboltokban.

V. K. M.

C lub A ramis 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  5000  

M a g i c  C a r d

B i l i á r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

Program ajánlat:

1997. április 12.: Fővárosi Operett Színház: Van aki forrón szereti 

április 17-18.: Trieszt-Tarvizó 

április 25.: Fővárosi Operett Színház: Csárdáskirálynő 

Május 6-7.: Trieszt-Völkermarkt 

május 14-19.: Erdély 

május 26.: Mariazell

Érdeklődni: Ottília Vendéglő,
Bajcsy-Zs. E. u. 9.
Telefon: 328-219

Á g n e s  A s s z o n y  

V e n d é g l ő j é b e n

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA
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