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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

Jung Zseni, reggel



Itt a nyár! Szezon!

Minden évben június tájékán 
felmerül a kérdés, milyen lesz 
az idei nyár? A vélemények és 
jóslatok majd mindig pesszi
misták. Ilyen meg olyan lesz, 
rossz előjelek sora látszik, bez
zeg tavalyelőtt, meg amikor még 
fiatal voltam... Milyen gyönyö
rű nyarak voltak akkoriban, mi
lyen gazdag nyári programokat 
lehetett csinálni stb. Nézzünk 
vissza egy kicsit, mondjuk 100 
évvel ezelőtt milyen is volt Al
mádiban a nyár.

1892-ben szervezte meg Al
mádiban a Magyar Földrajzi 
Társaság Balaton Bizottsága a 
meteorológiai észlelőállomást. 
Válasszuk ki az adatsorokból az 
1897. július 1-21 közötti megfi
gyelések értékeit. A levegő napi 
középhőmérséklete 17,3 és 28,4 
közön ingadozott. A víz felszíni 
mérései 21,0 és 27,4 közötti 
hőmérsékletet mutattak. Példá
ul 1897. július 3-án a levegő napi 
középhőmérséklete 28,4 a víz 
felszíni hőmérséklete 27,4, a fe

néken mérve pedig 26,8 volt. 
Hogy is néz ki a mai helyzet? 
Pusztulnak az angolnák és 
egyéb halak, mert magas a víz 
hőmérséklete! Vagy lehetséges 
más ok is? (Irodalom: Dr. Sár
inger János Kandid: A tó hő
mérsékleti viszonyai. Bp., 1900) 
Még egy érdekes adat: 1897. 
október 1-jén a levegő napi kö
zéphőmérséklete 19,3 volt, 
ugyanakkor a víz hőmérséklete 
pedig a felszínen mérve 20,6 
volt.

A tudományos dolgok után 
következzenek a szórakozási 
lehetőségek. Erre vonatkozóan 
tekintsük át röviden, milyen hí
rek jelentek meg egyéb újságok 
mellett a Veszprém című heti
lapban Almádira vonatkozóan, 
1897 évben.

Június 5. Almádi megnyitá
sa, amiről Zsák József, „a 
nagyvendéglő élelmes bérlője 
nagy falragaszokon adta hírül, 
hogy az Almádi fürdőhelyen 
levő összes helyiségeit minden
féle ünnepségekkel megnyitja.” 
Ez a „nagyvendéglő” a Hattyú 
volt!

Június 9. Balatoni kultusz 
című cikkben így említik Almá
dit, „tizenkét év előtt még egy
szerű szöllőtelep volt, ma már 
150-nél több villa és bérház fo
gadja be... a fürdőközönséget, 
főszezonban 600-800 vendég 
nyaral itt. Itt vannak aránylag a 
legolcsóbb lakások és a 
vendéglőkben a legolcsóbb 
árak, melyeket a fürdő igazga
tósága és a fürdőorvos ellen
őriz.” Az elmúlt héten bíróvá
lasztás is volt Almádiban, 
Werner Károly veszprémi és al
mádi birtokos lett a bíró.

Július 5-én megalakult a Vi
galmi Bizottság -  elnöke dr.



Óvári Ferenc -  szervezendő a 
nyári programot, amelyik a 
Hattyú vendéglőben ismerkedé
si est megtartásával veszi kezde
tét. Művészeti előadások, hang
versenyek szerepeltek sok egyéb 
mellett a július és augusztus hó
napokra összeállított program
ban. Az évente rendszeresen 
megtartott Margit-búcsú 1897- 
ben nem túl jól sikerült, kevés 
volt a hölgyvendég és a táncnak 
hamar vége szakadt.

Augusztus 28-i Almádi levél 
összegezi a szezont: érik a gyü
mölcs és a szőlő, ezért olcsó! A 
„múlt kedden 25 huszártiszt ér
kezett Almádiba Szombat
helyről, a Windischgraetz hu
szárezredből”, másnap részvé
telükkel táncmulatság volt a 
Hattyúban. Két napon át néz
hették a fürdővendégek 300 
huszár vízi gyakorlatait. Augusz
tus 28-án búcsúest, majd szep
tember 3-án a Vigalmi Bizott
ság záróülése következett.

Még néhány érdekes őszi hír: 
Szeptember 7-én az Almádi

Fürdő Rt. igazgatóválasztmá
nya ülést tartott, és többek kö
zött elhatározta, hogy 1898 évre 
vendéglőjét (a Hattyút) Zsák 
József „kezéről elveszi és más 
alkalmasabb, a tisztaságra és a 
vendégek kényelmére több gon
dot fordító vendéglősnek, hos
szabb bérletbe kiadja”.

Október 3-án a Polczer-haj
lékot világos nappal feltörték és 
100 forintot jóval meghaladó ér
téket vittek el. A tettesek egyi
két a csendőrök kézre kerítet
ték, a másik viszont elmenekült.

December 6. Az „Almádi li
get megszerzése tárgyában” a 
káptalannal szerződés jött lére, 
melyet a vármegye mint vevő, a 
december 6-i közgyűlésen ha
gyott helyben. Egyúttal a liget 
gondozását az Almádi Fürdő 
Rt.-re bízta.

E rövid ismertetés alapján 
összevethetjük mai dolgainkat a 
100 évvel korábbiakkal, talán 
nem tanulság nélküli lesz ez az 
összehasonlítás!

Schildmayer Ferenc

Fürdőzők a századfordulón Almádiban
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Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

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.

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, 
képkeretezés, hőszigetelt üveg. 

 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Telefon: 
438-510/36 mellék

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése. 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás. 

Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 338-260



Néhány sor 
a 80. hónapról 
a Városházán

1997. június
Gyönyörű nád sarjadt 

azon a 15 hektáron, amit si
került a télen levágnunk, le
vágatnunk a 38-ból. Arrafe
lé úsztam a minap régi bará
tommal a káptalani strand
ról. Itt-ott már majdnem úgy 
nézett ki, mint 40 évvel ez
előtt. A javulás e kis szigete
it kell évről évre növelnünk. 
Az iszap sajnos még nem a 
régi. Akkoriban a négyméte
resnél egy gyerekfélének de
rékig ért, ha mert beleme
rülni. Tele volt kagylóval, tele 
volt élettel. Ma gumiszerű 
altalajt lehet érezni, amely az 
évtizedek alatt a tóba került 
szenny pontos lerakata. 
Ezért kell csatornáznunk, 
mindenáron. Ezért nem he
lyes, hogy miután esztendők 
kemény munkájával meg
szereztük a csatornázottsá
gunk jelentős fejlesztéséhez 
szükséges százmilliókat, so
kan nem vállalnak fel né
hány hét kellemetlenséget, 
akár a szezon kellős köze
pén. Az őszi és tavaszi két- 
két hónapban lehetetlen 
megvalósítani 2-300 millió 
Ft-os beruházást. Minden 
jövendő szezont kockázta
tunk a késlekedéssel. Min
den almádi ingatlan értéke 
csökkenni fog, akár ellátott 
már közművekkel, akár 
nem, ha most nem használ
juk ki maximálisan a lehető
ségeinket. A múlt hónapban 
is leírtam, most is meg kell 
ismételnem: visszaveszik a 
már elnyert pénzeket, ha 
nem tudjuk beépíteni az 
idén, az általános elvárási 
szabályok nincsenek tekin
tettel arra, hogy nálunk sze
zon van. Szerencsére vannak 
jó példák. Vörösberényben, 
az Ady utca és Szirom-köz, 
az Öreghegyen a Honvéd és 
a Gerle utca lakóinak döntő 
többsége beleegyezett a nyá
ri közműépítésbe. Remélem, 
lesznek követőik.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. július 3.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

Városunk lakáshelyzetéről 
adott tájékoztatást együttes elő
terjesztésben Boros László GB- 
elnök és dr. Hegedűs Tamás jegy
ző. A részletes tájékoztatásból 
megtudhatta a testület, hogy az 
új lakástörvény hatálybalépését 
követően az önkormányzat tu
lajdonában lévő 391 lakásból 
253-re jelentették be vételi szán
dékukat a bérlők. Az eddig

megkötött adásvételi szerző
dések száma 39. A megmaradt 
bérlakásállomány összetétele 
nem kedvező, többségük kom
fort nélküli vagy félkomfortos. 
Az Almádi Kommunális Kft. 
nyilvántartása szerint 1996. de
cember hónapban 43 lakás
bérlőnek összesen közel 600 
ezer Ft lakbérhátraléka állt 
fenn. A hátralékosok felszólítá
sa a fennálló lakbérhátralékok 
rendezésére megtörtént. A fize
tési kötelezettség elmulasztása 
esetén az önkormányzat kény
telen a bérleti szerződést fel
bontani, illetve a behajtás iránt 
pert indítani. Sajnos a város te
rületén -  az önkormányzat tu

lajdonában -  összefüggő, lakás
építésre alkalmas terület nincs, 
1-2 foghíjtelek beépítésére van 
csak lehetőség.

A képviselő-testület elfogad
va a tájékoztatót több pontból 
álló feladatot határozott meg a 
gazdasági bizottság számára.

Megvitatta és megalkotta a 
testület a temetők és temetke
zések rendjéről szóló új rende

letét, amely 1998. január 1-jével 
lép hatályba. (A rendelet fonto
sabb rendelkezéseinek ismerte
tésére lapunk későbbi számai
ban visszatérünk.)

Döntött arról is, hogy a Pin
kóczi köztemetőt jövő év elejé
től közvetlenül a Gamüsz üze
meltesse, saját szakfeladatként, 
temetőgondnokság formájában, 
ezzel együtt a Kegyelet Rt.-vel 
eddig hatályban volt szerződést 
mondja fel.

Az aktualitások közül emlí
tést érdemel, hogy az előzetes 
szülői beíratási igények alapján 
felülvizsgálta a testület egy ko
rábbi határozatát, és engedé
lyezte a Vörösberényi Általános

Iskolában két első osztály indí
tását a 97/98-as tanévben.

Támogatásáról biztosította a 
városunkban immár hagyomá
nyosan megrendezésre kerülő 
orvosnapokat, egyúttal elfogadta 
az ENIKŐ bizottság javaslatát a 
település háziorvosainak támoga
tására megállapított pénzösszeg 
felosztásáról. Hozzájárulását 
adta, hogy magánvállalkozó a vá

ros területén az idegenforgalmi 
szezonban sárkányrepülő-szol
gáltatást végezzen. Helyt adott to
vábbá a Balatonalmádi Rákóczi 
u. 34. sz. alatti társasház kérelmé
nek, és az önkormányzat külön 
tulajdonában lévő ottani helyisé
geket a társasház közös tulajda
nába adta.

A napirend végén meghall
gatta Horváth István tájékozta
tását a Tenisz Klub helyzetéről, 
különös tekintettel infrastruktu
rális hiányosságaira.

A képviselő-testület jegyző
könyvei megtekinthetők a városi 
könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban.

Sz.S.

A l m á d i  n a p o k  ' 9 7

Szinte el 
sem h iszi a 
magamfajta közművelődésben 
dolgozó ember, hogy idén már 
a 10. Almádi napokat rendezi a 
helyi közösségi ház.

Nem is pontos így a megfo
galmazás, hisz az első időkben 
még egy tíz négyzetméteres pin
ceirodából szervezte a progra
mokat az akkori művelődési 
ház. Most már csak mosolygunk 
rajta -  de igaz -  ha például tele
fonálni akartunk, a tanácsházán 
kellett kuncsorogni, rosszabb 
esetben nyilvános fülkéből 
egyeztettünk, mondjuk Bródy 
Jánossal. Nem volt könnyű idő
szak, de a hagyományosan júli
us utolsó harmadjában rende
zett programot nagyon a szívün
kön viseltük. Magunkénak érez
tük, mert mi találtuk ki (azóta 
már szinte minden nagyobb te
lepülésnek vannak napjai), s úgy

tapasztaltuk, hogy a helyi lakosok 
és az itt nyaraló vendégek is meg
szerették. Színfoltja lett Balaton
almádi amúgy is tarka forgatagá
nak.

Nem akartam hinni a fülem
nek, amikor a holland házaspár 
már a következő évi program fe
lől érdeklődött, merthogy úgy 
ütemezik szabadságukat. Nem ta
gadom, igen jólesett valamennyi
ünknek, szegények honnan tud
ták volna, hogy mint mindent, ezt 
is mennyire befolyásolják a pisz
kos anyagiak. Ennek ellenére 
nyugodtan válaszoltam: jövőre is 
ugyanekkor, ugyanitt. Mert érde
kes módon, akárhogy is állt a vá
ros büdzséje -  erre mindig áldo
zott. Ha meg kevesebb jutott -  
jöttek a vállalatok, helyi vállalko
zók, ők dobták össze a hiányzó 
összeget. Tudták, tudják, hogy a 
város image-ához ez a tíz nap is 
hozzátartozik.

Persze tisztában vagyok azzal 
is, hogy vannak olyanok, akiknek 
Almádi napoktól függetlenül reg
gel 6-kor fújnak a gyárban, tőlük 
elnézést és megértést kérek, bíz
va abban, hogy az általunk idecsa
logatott külföldi márkájából va
lamit ők is visszakapnak majd,

mondjuk egy szépen leaszfalto
zott utca formájában. Szóval 
ismét az Almádi Napokra ké
szülünk, a tizedikre, a jubiláns
ra, és bár néhány adminisztra
tív döntés nehezíti a dolgunkat, 
anyagiakban sem dúskálunk, de 
lesz, és remélem, ezúttal sem 
csalódnak mindazok, akik a mi 
programjainkat választják a jú
lius 18-27-ig tartó időszakban. 
Mint mindig, most is töreked
tünk arra, hogy valamennyi kor
osztály és érdeklődési körű ven
dég megtalálja a számára ked
veset. Így a sramliesttől az ope
retten át a csinos Csepregi Évá
ig, a képzőművészeti kiállítás
tól a környezetvédelmi progra
mon keresztül a népzene és 
néptánc igazán magyaros len
dületéig minden megtalálható 
a programban. Minderről rész
letes programfüzet készül, ame
lyet bárki megkaphat majd na
gyobb üzleteinkben, közhivata
lainkban.

Bízom benne, hogy minél 
többen elfogadják invitálásun
kat, és sokaknak nyújtunk 
felhőtlen kikapcsolódást prog
ramjainkkal.

Gróf Tibor



RENDŐRSÉGI HÍREK

Az eseménykrónikámat a je
lentősen megnövekedett számú 
nyaralóbetörésekkel kell kezde
nem. 24 eset történt az elmúlt 
időszakban, és csak visszautal
ni szeretnék arra, más egyéb jel
lemzők mellett, hogy megint az 
a terület került előtérbe e nem
kívánatos események során, 
amelyeken az infrastrukturális 
beruházás zajlik. Nehéz lenne 
nem észrevenni, és ezt sok adat 
támasztja alá, hogy azokban a 
városrészekben, ahol ilyen mun
kák folynak, mintegy varázs
ütésre megemelkedik a jogsér
tések száma. Természetesen 
nemcsak nyaralófeltörés törté
nik ezeken a területeken, ha
nem kerékpárlopások, besurra
násos lopások.

Azonban számos sikeres fo
gást is elkönyvelhettünk, s ezek 
közül engedjék meg, hogy is
mertessek néhányat.

Rendőri ellenőrzés során ér
tünk tetten egy nyaralóbetöré
sen „munkálkodó” személyt, 
akinek az elszámoltatása során 
a tartózkodási helyéről előke
rült két festmény, s más olyan 
tárgyak is, amelyek eredete ko
rábbi bűncselekmények elköve
tésére utalt. Közel tucatnyi nya
ralófeltörésre derült így fény. 
Az is kiderült, hogy nem egye
dül tevékenykedett. Így jelenleg 
hárman vannak a rendőrség őri
zetében.

A Fórum Üzletközpontban 
értek az ott dolgozók tetten 
több esetben is tolvajokat. Az 
egyik ilyen lebukást követően az 
elszámoltatásuk során a két fia
talemberről kiderült, hogy ko
rábban is követtek el más bűn- 
cselekményeket, arany ékszere

ket loptak el a strandról, de ami 
az igazi szenzáció, az az, hogy 
alapos a gyanú arra, hogy köz
reműködtek a közelmúltban egy 
fegyveres rablásban, melyet Pá
pán követtek el.

Állampolgári bejelentés 
alapján sikerült elfognunk két 
személyt, akik a telefonfülkéket 
fosztogatták. Az egyikőjük ez 
idáig már közel 500 ilyen cselek
ményt ismert el, melyet a Du
nántúl városaiban követett el.

A közelmúlt sajnálatos ese
ményeinek krónikájához tarto
zik az is, hogy két italozó élet
módot folytató ember harmadik 
társukat egy vélt vagy valós sé
relem miatt úgy agyba-főbe vert, 
hogy az illető súlyos, életveszé
lyes sérüléseket szenvedett. A 
szomorú ebben az a tény, hogy 
az áldozat 70-es éveiben jár, és 
bármennyire is erős lehet a szer
vezete, félő, hogy előrehaladott 
kora miatt nem fogja ezt túlél
ni. A korábbi évekhez hasonló
an megkezdődött a nagy értékű

gépkocsik lopása. Szinte kísér
tetiesen azonos számban, 10 db 
gépkocsit vittek el a területünk
ről.

Sokszor, sok helyen leírtuk, 
hogy ha „kedvező” feltételeket 
teremtenek a bűnözőknek, az 
eredmény nem fog elmaradni. 
Természetesen ezzel együtt jár 
az a szomorú tény is, hogy Ba
latonalmádi városa is fel fog 
kerülni előbb-utóbb arra a „fe
ketelistára”, amellyel már szá
mos Balaton környéki város és 
Budapest „dicsekedhet”. La
kossági segítség nélkül, pusztán 
rendőri eszközökkel nem fo
gunk tudni gátat vetni ennek a 
kedvezőtlen tendenciának. Ha 
Önök továbbra is ilyen passzí
vak maradnak, a gépkocsilopá
sok száma tovább fog növeked
ni. A gépkocsilopások területén 
is beszámolhatok azonban két 
pozitív dologról. A rendőri el
lenőrzés során lebukott egy 
autótolvaj, valamint egy orgaz
da, akik a tavalyi évben vittek

el a területről több gépkocsit. 
Az akkori károsultakat termé
szetesen kárpótolta a biztosító, 
azonban nem lehet kárpótlást 
nyújtani az akkori eset okozta 
trauma miatt.

*

Még egy eseményről kell be
számolnom Önöknek, éppen 
rendkívülisége miatt. Egy erő
szakos közösülés történt egy fia
tal nő sérelmére Vörösberény 
külterületén, melynek elkövető
jét rövid időn belül elfogtuk és 
ellene az eljárást megkezdtük. 
Minden olyan erőszakos, garáz
da jellegű bűncselekményre a 
jövőben is fokozottabb erők be
vetésével kívánunk reagálni, 
amely megzavarhatja a köznyu
galmat.

Ugyancsak a Polgárőr Egye
sület vezetőjének jó szervező- 
készségét dicséri az az ötlet és 
ennek kivitelezése, amelynek 
értelmében lakossági fórumo
kat tartottunk és tartunk a kö
zeljövőben.

Július első napjaitól 12 fős, 
rendőr-szakközépiskolát vég
zett gyakorlóőrs fogja segíteni a 
helyi rendőri egység munkáját. 
A korábbi évek gyakorlatával el
lentétben, az idei évben elsősor
ban a gyalogos járőrszolgálatok 
szervezésének és végrehajtásá
nak kívánunk prioritást biztosí
tani. Ezeket elsősorban a város 
frekventáltabb területein kíván
juk működtetni. A helyi Polgár
őr Egyesület Ifjúsági Tagozatá
nak tagjai vállalták, hogy a fia
tal rendőr kollégák helyismere
ti hiányosságait közös szolgálat
vállalással segítik.

Grúber Sándor 
r. őrnagy

Pedagógusnap 
nyugdíjasoknak!
Az önkormányzat jóvoltából bensőséges hangulatban 

zajlott le 1997. június 2-án délután 15 órakor a nyugdíja
sok köszöntése. A megjelent 34 főt a Váci Mihály Általá
nos Iskola tanulói köszöntötték zenével, énekkel, verssel 
Németh Béláné pedagógus vezetésével. A múltra vissza
tekintve meghatottan hallgattuk a jól felkészült tanuló
kat. Köszönjük! Utána következett a kis ünnepélyünk 
fénypontja, Szabó Béláné tagtársunk vasdiplomájának át
adása. Kovács Piroska meleg hangon köszöntötte a mi 
„Vilcsikénket”, közben megemlítve változatos életútját és 
eredményeit, majd Trosits András adta át az ünnepelt dip
lomáját kedves szavak kíséretében.

Meghatottan és elgondolkodva néztünk a jövőnk elé. 
Köszönjük a polgármesteri hivatal figyelmességét, hogy 

nem mindennapi összejövetelünk volt pedagógus nap al
kalmából.

B.K.

Lakatos-  
és bádogos
munkák!

(Lépcsők, korlátok, 
csatornák stb.)

Horváth István 
Balatonalmádi, 
Veszprémi u. 57. 

Tel.: 430-679,467-305
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M Minden utazásban 
az a jó, hogy egyszer 
hazaérhet az ember! 

Kilenc elküldött rész után ezt 
már hazaviszem és otthon fe
jezem be, ha a SWISS AIR, 
azaz a svájci légitársaság is 
úgy akarja...

Talán minden folytatásban 
megemlítettem, ha valahol 
magyarokkal találkoztam, akár 
könyvben olvastam, vagy a te

levízióban láttam, és még na
gyobb örömmel üdvözöltem 
azokat az amerikaiakat, akik 
magyarul tanultak. A harmad
generációs történelemtanár 
Baltimoreban, aki restellte, 
hogy nem hallgatott szüleire 
ifjú korában, vagy a Shenan
doah folyón túl letelepedett 
amerikai kollegám, aki haza
térve sem akarta elfelejteni a 
Balatonalmádiban tanult nyel
vet, illetve az Oregonban élő 
matematika tanár, aki 1956 óta 
tanul magyarul, és már kétszer 
jött el Magyarországra, hogy 
felfrissítse tudását -  mind arra 
emlékeztetett, hogy Ameriká
ban is fontosnak tartják a ma
gyar nyelv tanulását, megőrzé
sét és ápolását. A Washington 
környéki nyelviskolákban min
denhol tanítottak magyart, és 
voltak érdeklődők szép szám
mal, így taníthatott feleségem 
is Arlingtonban.

Sebestyén Márta dalai hihe
tetlenül népszerűek lettek az 
Oscar-díjakat taroló hollywoo
di bemutató után, egymás után 
írtuk le a dalok szövegeit és 
fordítottuk angolra. Azt a szót, 
hogy gulyás, nem értik, hiszen 
minden szakácskönyvben elő
kelő helyen szerepel, hanem 
kreatívan használják is, tanú 
erre a kínai csirkegulyás, vagy 
az indián kukoricagulyás, és 
mindkettő van olyan jó, mint 
a nógrádi hamis gulyásleves, 
ami húst sohase látott. Sok ba
rátja van a hideg cseresznye le
vesnek is, és aki ki tudja ejteni 
magyarul, az felettébb büszke 
magára. A rétes különösen 
kedves minden Európából be
vándorolt polgárnak, bár van 
aki „rítösnek”, más meg „stru

delnek” mondja. Az uborkasa
láta magyaros dreszszinggel 
futott még be csodálatos kar
riert az Újvilágban, bár ha 
meggondolom, hogy sokan a 
gulyáshoz habzsolják, akkor 
már nem volt olyan felhőtlen 
az örömöm.

Magyarok ugyan szép szám
mal telepedtek le az Egyesült 
Államokban, de főleg olyan 
éghajlatot választottak, amely

az Óhazáéhoz hasonló. Így 
azután Pennsylvánia, New 
York és Ohio csak úgy hem
zseg a honfitársainktól, de 
Indiana, M innesota vagy 
California sem szűkölködik 
bennük. A déli államokat már 
kevesebben keresték fel, így 
akár azt is mondhatnánk, hogy 
a Mason-Dixon vonal nem csu
pán a rabszolgatartó és a rab
szolgaságot ellenző államok 
között volt vízválasztó, hanem 
a népesebb és a gyérebben la
kott magyar települések között 
is. Klasszikus példa északon 
Cleveland, ahol egykor több 
magyar lakott, mint Debrecen
ben, és a főutcája, a Buckeye 
Road „Bakarúd”-ra magyaro
sodott. Vagy ott van Pittsburgh, 
ahol még népi hősök is szület
tek a helyi magyar bányászok 
ajkán, mint Joe Magyarac, aki
nél erősebb ember nem volt az 
egész Appalache hegységben. 
Amikor egymaga felkapta a te
lerakott csillét, rögtön el is 
nyerte a bánya boss-leányának 
a kezét. Igazi úri eleganciával 
viszont elengedte vadonatúj 
aráját, amikor azt látta, hogy a 
nála jóval fiatalabb társára veti 
szerelmetes pillantásait... Itt 
jegyezték le azt a híres kevert 
nyelvű, azaz „magyamerikai” 
m ondatot, amelyet többen 
megmosolyognak még ma is: 
„A Bucserék Dzsimmije úgy 
hasba kikkelte a Télorék 
Dzsonniját, hogy hoszpitelbe 
kellet kerrielni!” (A Mészáros 
Jakab úgy hasba rúgta a Szabó 
Jancsit, hogy kórházba kellett 
vinni!). Voltak és vannak per
sze magányos farkasok, akik 
nem csak eljutottak Alaszkába 
(a legutóbbi népszámlálás sze

rint több magyar lakik arrafe
lé, mint Alsóörsön), vagy Te
xasba, (ahol a filmbéli mocsok- 
Dzsoki garázdálkodott), ha
nem le is telepedtek. Elszórva 
persze, de megmaradtak a népi 
emlékezetben, mint a Nemes
gulácsról származó első ma
gyar rendőr-miniszter, Mada
rász László. Életének és sze
rencséjének változó forgását 
hűen tükrözik azok a helyne

vek ahol lakott: New York, 
New Buda, Austin és Sírmező. 
Csak a letelepedő magyarok 
adhatták az Attila City, Ha
raszthyville, a Máriapócs-he
gyek és az Új-Arad helyneve
ket is.

A magyar történelemből há
rom fejezet híre jutott el Ame
rikába: a Honfoglalás, az 1848- 
49-es szabadságharc és az 
1956-os Forradalom és Sza
badságharc. A honfoglalás fel
idézéséhez nagyban hozzájá
rultak az 1100 éves évforduló 
fogadásai, ünnepségei Wa
shingtontól Los Angelesig és 
az 1100 éjszaka címmel meg
hirdetett amerikai-magyar ta
lálkozók, baráti összejövete
lek. 1848-49 emlékét ébren tar
totta az első nagyobb emig
rációs hullám, a sok-sok korai 
magyar helynév és Kossuth 
amerikai diadalútja. No nem a 
politikusok körében volt ő sem 
népszerű, hanem a kisemberek 
szemében, akik fáklyásmenet
tel üdvözölték, kifogták a lo
vakat a hintaja elől és több 
mint fél száz verset írtak hoz
zá. Nem véletlen, hogy még ma 
is kettő Budapest, hét Buda és 
nyolc Kossuth helynév 
fedezhető fel az amerikai tér
képeken, Massachusettsől Flo
ridáig, és Connecticut államtó 
Texasig.

Nekem az összes közül a 
minnesotai Balaton, a connec
ticuti Hungary Road és a fair- 
faxi Herend Piacé tetszett a 
legjobban. Minnesotában van 
egy repülőtér is László névvel, 
de a Balaton nevű kis városka 
a maga tízegynéhány utcájával 
tüneményes. Az utcák közül 
egy sincs magyar nevű, a mel

lette levő tavak közül se, de a 
városka bezzeg Balaton. Azért 
bezzeg, mert ahol két magyar 
van, ott két pártra szakadnak, 
és ahol három található ott 
már legalább négyre. Minneso
tában a helytörténészek még 
mindig nem tudtak megegyez
ni abban, hogy a település neve 
egy kelet-európai tó, vagy egy 
Balaton nevű utazó ügynök 
után nyerte el a nevét!?

1956 után több mint 200 
ezer magyar fiatal menekült 
nyugatra, akik közül legtöbben 
angol illetve amerikai egye
temre kerültek. Az egyik leg
hosszabb connecticuti utat az 
ő tiszteletükre nevezték el 
Granby közelében, és ez az út 
metszi a Hungary nevű város
kát. Connecticut állam 
Farmington nevű városában 
tanítottak különben kollégáim, 
és még két év múlva is emlé
kezett rájuk mindenki, Bala
tonalmádi nevét viszont csak a 
helyettük itt tanító kolléganő, 
Jennifer Christy és leánya 
Sarah tudta helyesen kiejteni. 
A legnagyobb felfedezésemet 
viszont ottani szűkebb pátri
ámban, a Virginia állambeli 
Fairfax megyében tettem, ahol 
egy Németh utca mellett kettő 
Nagy utca is található! Mond
tam is a horgászrovatunk 
vezetőjének, hogy személyi 
kultusz ide, személyi kultusz 
oda, az egyik utcát még csak el
fogadom, de a másikat csak 
úgy tudom értelmezni, hogy 
nagyon nagy halakat foghatott 
a távollétem ideje alatt.

Családom enyhe fejcsóvá
lással fogadta magyar utcanév
hajkurászási mániámat, és 
akár hová mentünk, én min
denütt magyar neveket láttam, 
ők meg derűsen csapkodták a 
térdüket. Ilyen volt például 
„Körte” utca Alexandriában. 
Érvek sorával sem tudtam  
meggyőzni őket, hogy a Vilmos 
körte határainkon és kontinen
sünkön túlszálló illata megih
lette volna a helyi utcanév adó
kat. Hiába hivatkoztam a Fó
rum melletti parkolóban álló 
Szekér borozó példájára, ahol



a legjobb kuncsaft-csalogató 
módszer az volt, ha lecsavarták 
a Vilmoskötés üvegről a tete
jét, aztán csak tódultak a vevők 
már kora hajnaltól kezdve. Az 
sem bizonyult hatásos érvnek, 
hogy a helyi bokréta ünnepsé
gen, amikor az első épületet 
felhúzták, valami egzotikus 
nedűt bontottak a culágerek 
tiszteletére.

Legkisebb fiam erre csak 
annyit jegyzett meg, hogy jobb 
lenne ha a körte pálinka he
lyett a sebességre koncentrál
nék, mert megint külvárosi hat
vannal közlekedem. (Ez annyit 
tesz, hogy a kötelező 55 mér
föld helyett 70-nel repesztet
tem szép száraz rendőrmentes 
időben...)

Nem sokkal az említett in
cidens után békésen robogunk 
a megyeszékhely, Fairfax felé, 
amikor felrikkantok, hogy ihol 
la: aligha Herend nevét nem 
láttam az egyik utcanév-táblán. 
A Chevroletben gunnyasztó

család szinte fel sem kapta a 
fejét, morcosan megint csak 
arra kértek, hogy jobb lenne, 
ha a forgalomra meregetném 
a szemem, mert elég sűrű az 
autók sora. M árpedig én 
Herendet láttam, és ez hihetet
len itt lenn a délen. Nejem szép 
türelm esen elm agyarázta, 
hogy a Korte utcán se volt két 
pont, a Herend is más volt. 
Hiába kötöttem az ebet a ka
róhoz, visszafordulni nem le
hetett, így azután békésen be
hömpölyögtünk a megyeszék
helyre, megtaláltuk azt a mén
kű fontos hivatalt, amit keres
tünk, sőt még be is vásárol
tunk. Visszafelé ugyancsak ré
sen voltam, olyan lassan hajtot
tam, hogy a mezei Fordok is 
leelőztek, de m egérte. Az 
egyik kanyar után bájosan ott 
virított a Herend Place neve, 
egyértelműen, eltéveszthetet
lenül és tisztán. Annyira bele
merültünk a látványba, hogy 
bekanyarodni már nem lehe

tett, visszafordulni megint nem 
engedtek, ráadásul még gú
nyolódtak is. Mi van akkor, ha 
„Her-end” volt eredetileg, és 
egy megesett erdészlány emlé
két hirdeti? Még vicsorítani 
sem tudtam ilyen alávaló fel
vetésre, és szépen haza
battyogtunk úgy 55 mérföldes 
sebességgel. Másnap délután 
viszont már alig vártam, hogy 
diadalittasan elrobogjak arra 
felé, kamerával meg jegyzetfü
zettel felszerelkezve. Mit 
mondjak, még mindig ott volt! 
Olyan Herend volt, hogy annál 
Herendebb már nem is lehe
tett volna! Büszkén bekanya
rodtam, és a legelső járókelőt 
rögtön meginterjúvoltam, vaj
ha honnan van az utca neve? 
Nem számított rá a hölgy, meg 
autós vakkantásokra nem na
gyon figyelnek oda arra felé, 
így aztán egyszerű nemtudom
mal faképnél hagyott. A követ
kező diáklány is úgy nézett 
rám, mintha az igazi ürügyet

fontolgatná, miért is szólítot
tam le, ezért aztán inkább ki
szálltam. Ruganyos lendülettel 
vágtam be az autó ajtaját, bol
dogan csóválva a 
fényképezőgépet, a jegyzetfü
zet a zsebemben lapult, a toll 
pedánsan beletűzve -  csak a 
slusszkulcs fityegett árván, el
hagyottan odabenn a csukott 
autóban...

Hiába próbáltam nyitogatni 
körömmel, golyóstollal, meg a 
szemközti ház tulajdonosának 
csavarhúzójával. Még a házi
asszony kiegyenesített ruha
akasztója sem szuperált. A 
gyerekük boldogan csettegtet
te a videót, mert ilyen rumli a 
polgárháború óta nem dúlt ar
rafelé. Én elmondtam a házi
úrnak az utca eredetét, ő meg 
az autómentő számát, a gyerek 
meg csettegett és okoskodott
-  velünk együtt.

A Herend Place viszont a mi 
Herendünkből eredt!

Czuczor Sándor

Népművészek 
találkozója

A városháza Padlás Galériájában július közepéig látható az a tárlat, amely híres népmű
vészek és népi iparművészek munkáit mutatja be.

A kiállítást Cz. Tóth Hajnalka szervezte a Közösségi Házzal karöltve. A kiállítást dr. 
Lackovits Emőke, néprajzkutató nyitotta meg.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
Angelmayer Judit, szövő, Ajka;
Baranyai Jánosné, fazekas, Veszprém; 
Baranyai Zsuzsanna, fazekas, Veszprém; 
dr. Bibor Jenőné, hímző, Balatonalmádi; 
Czefernakné Tenk Bernadett, lószőrékszer, 
Veszprém;
Deréki Lajos, kosárfonó, Székesfehérvár; 
Gazdag Károlyné, csipkeverő, Mencsely; 
Gombási Tamás, fafaragó, Csabrendek; 
Huszár Huba, bőrműves, Veszprém;
Kézdy Éva, fazekas népi iparművész, 
Vászoly;
Kohus László, kovács, Szápár;
Luktorné Holló Éva, szövő népi iparművész, 
Veszprém;
Márczi Imréné, hímző, Veszprém;
Nagy András, faszobrász népi iparművész, 
Veszprém;

Nagy László, fazekas, Székesfehérvár; 
Nesó Sándor, csont- és szarufaragó 
Népművészet Ifjú Mestere, Berhida; 
Perczel Mariann, bőrműves, Veszprém; 
dr. Soltész Lászlóné, hímző, 
Fűzfőgyártelep;
dr. Somogyi Antalné, hímző, Veszprém; 
Szabó László, fafaragó népi iparművész, 
Vörötó;
Szabóné Szemes Rozália, csipkeverő, 
Veszprém;
Szőts Gézáné, szövő népi iparművész, 
Tapolca;
Tamás Sándomé, csuhéfonó, Veszprém; 
Cz. Tóth Hajnalka, hímző 
népi iparművész, Balatonalmádi; 
Töreki Istvánné, hímző, Sümeg; 
dr. Zsédenyi Kálmánné, hímző, 
Balatonalmádi

Női-férfi
f o d r á s z a t

Balatonalm ádi

Esze Tamás u. 3 0 .

Telefon: 

8 8 /4 3 2 - 016



United Games ’97 
Balatonalmádi

A United Games ’97. (Nem
zetek Együttes Játékai) ma
gyarországi rendezvényére öt 
észak-balatoni településen ke
rült sor 1997. június 4. és 9-e 
között. Ugyanebben az idő
ben Mürzstegben -  Berlinben
-  Olomucban és Szabadkán 
voltak hasonló jellegű ifjúsá
gi fesztiválok a béke, az 
együttműködés, a tolerancia 
jegyében.

Almádi képviseletében a 
Györgyi Dénes Általános Is
kola tanulói vendégeskedtek 
Ausztriában.

A külföldről érkező csere
delegációkat a csopaki ifjúsá
gi táborban fogadtuk. Az is
merkedési esten munkacso
portokat alakítottak a gyere
kek, hogy aztán 4 napig együtt 
dolgozzanak. Volt zene, tánc, 
kézműves, rajz és festészet, 
emberjogi és kooperatív mun
kacsoport, a különböző nem
zetiségű fiatalok érdeklődésük 
szerint vehettek ezeken részt.

Június 5-én, az iskolana
pon a Györgyi Dénes iskola 
tanulói német nyelvű műsor
ral köszöntötték a kooperatív 
játék munkacsoport tagjait, 
majd együtt játszottak a ven
dégekkel. Ebéd után a kül
döttség városnézésre indult. 
A program a Padlásgalériá
ban gyermekrajz-kiállítás meg
tekintésével ért véget Almá
diban.

A United Games ünnepé
lyes megnyitójára június 6-án 
a balatonalmádi Wesselényi 
strandon került sor. Előtte a 
három balatonalmádi iskola

tanulóival szerveztünk Almá
di-Almádi találkozót. Az isko
lák 10 perces műsorral mutat
koztak be a többieknek.

14 órakor a külföldi kül
döttség „Európa-hajója” meg
érkezett a hajóállomásra, ahol 
a Györgyi Dénes iskolások jel
mezes csapata fogadta őket. 
A Sóhajok hídjánál játékos 
akadályokon kellett átkelniük 
a fiataloknak. Az United 
Games ’97 résztvevőit Horn 
Gábor országgyűlési képvise
lő köszöntötte, a vendéglátó 
települések (Tihany, Balaton
füred, Csopak, Alsóörs, Bala
tonfűzfő és Balatonalmádi) 
polgármesterének jelenlét
ében. A vendégek rövid mű
sorral kedveskedtek a jelen
lévőknek, nagy sikert aratott 
a berlini akrobata fiatalok és 
a cseh ifjúsági kerékpár
zsonglőrök bemutatója. Az 
Almádi Holiday Rock and 
Roll együttes fergeteges mű
sora zárta a bemutatót. Aztán 
közös játék folyt a Kompánia 
Játszóbusz eszközeivel és 
animátoraival. Jó hangulatú, 
oldott, vidám találkozót szer
veztünk magunknak, köszö
net érte az almádi iskolások
nak, tanáraiknak, a Wesselé
nyi strand vezetőjének és sze
mélyzetének, a United Ga
mes Nemzetközi Egyesületé
nek, az almádi gimnázium lel
kes kis csapatának, akik 6 na
pon át segítették a rendez
vényt.

Kis pihenés után lehet ké
szülni a jövő évi találkozóra.

Kovács Piroska Rózsa

Szél, csillagfénnyel
A télszerű tavasz végében reménykedve várták a Bauxitkutató Termé

szetjáró SE tagjai sporttársaikat Sóly határában, a Jaké-erdő mellett ki
szemelt szép, gyepes táborozóhelyen. A tavalyinál jóval több, 41 csapat 
készülődött, 23 egyesületből, ill. csoportosulásból. Volt, aki bemelegítés
ként Sólyról vagy a hajmáskéri vasútállomásról gyalogolt ki a rajthelyre. 
Már csapadékmentes, csillagfényes, de még mindig erősen szeles, hűvös, 
sőt hideg időben, domborzatilag könnyű, de néhol erősen benőtt terepen 
127 természetjáró indult neki a versenynek. A tizenkettedik alkalommal 
megrendezett tájékozódási túraversenyen, amelyet beszámítanak a nem 
hivatalos országos bajnokság értékelésébe, a Bauxitkutató Kupáért 15 
„Bölcs Bagoly” csapat vetélkedett a felsőfokú pályán. A pályát 19 ellenőrző 
pont, közte 4 időmérő állomás jelölte ki, amelyek között a versenyzők 
tetszőleges útvonalon haladhattak. A pontok megközelítésére a X. 
főiskolai tájfutó-világbajnokságra készült, a nagyon jó térkép általában 
két-három lehetőséget is kínált; a csapatok választásra kényszerültek, s 
bizony nem mindig a közelebb volt a hamarabb.

Nagyon jól szerepeltek a Veszprém megyei csapatok: pápai győzelem 
született (Mókus őrs, Somogyi Lajos vezetésével), s itthon maradt a 3., 4., 
5. és 6. helyezés is (VTC Szabadidősport Szo., Bakonyi Magashegyi Túra 
Klub, ajkai Tar-Kák, Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület). A 3. 
helyet Szabadegyháza (Kinizsi SC) szerezte meg.

Egy-egy kupáért versengett a középfokú és az alapfokú pályán induló
11 „Fülesbagoly”, ill. 8 „Bagolyfióka” csapat is. Bár az alapfokú pályát 
sem abszolút kezdők részére tervezték, mindhárom kategóriában sok jó 
eredmény született: a csapatok közel harmada csak késésért kapott hiba
pontot, ellenőrző pontot nem tévesztett. Igaz, egy-két felsőfokon indult 
csapat talán otthonosabban érezte volna magát a középfokú pályán. Me
gyénk csapatai főleg alapfokon jeleskedtek: mint szinte mindig, a Bánki 
Donát Szakközépiskola (Ajka) fiataljai szerepeltek a legjobban, ők vé
geztek az 1., 3., 5. és 6. helyen. További képzéssel, gyakorlással jó Fülesba
goly válhat legtöbbjükből.

A legjobb szemű Fülesbaglyok ezúttal Szentesről kerültek ki, a nem
rég még „alapfokú” Bánki Donát-os Fülesbaglyok elég jó eredménnyel 
szorultak a 7. helyre.

Az 50 évnél idősebbek hat csapata (valamennyi megyénken kívülről 
jött) a Piroska camping (Balatontourist) által felajánlott Piroska-kupáért 
küzdött, a kissé lerövidített középfokú pályán. Megmutatkozott a tapasz
talat eredménye: itt a csapatok fele teljesített -  az időeltérésektől elte
kintve -  hibátlanul. A legjobb teljesítményt a Dunai Finomító (Százha
lombatta) csapata nyújtotta. Ebben a mezőnyben sok olyan sporttársunk 
küzdött, aki sportágunk szabályrendszerének kidolgozásában, korszerű
sítésében is jelentős részt vállalt és vállal ma is.

A három versenypályát dr. Knauer József, K. Gellai Mária és Baross 
Gábor tervezte. Rajt- és célbíró: K. Gellai Mária, Baross Gábor, Knauer 
József, Szőts András és Völler Noémi. Időmérő: dr. Balogh Iván, Baradlai 
Pál, Gáspár András, Halasi Miklós, Knauer Anna, Magyar György, M. 
Mészáros Éva, Majkó Balázs és Szalóky Zsuzsanna.

A Bauxitkutató-kupa megrendezéséhez ezúttal is a Geoprosper Kft. 
(Balatonalmádi), valamint a Bakonyi Bauxitbánya Rt. (Tapolca) nyújtott 
technikai segítséget terepjáró gépkocsival, sokszorosítással, ill. a rajt-cél 
és az időmérő állomások világításának megoldásával.

Balatonalmádi, 1997. június 4.
Knauemé Gellai Mária

Renault már Almádiban is
Ha lassan is, de csak erősödik 

a magyar gazdaság, s valamelyest 
erősödik a vásárlóerő is. Ezt bi
zonyítják a szépen szaporodó au
tós vállalkozások is. Legutóbb 
Balatonalmádiban tárta ki kapu
it egy nem hivalkodó, hanem -  
éppen a magyarországi palettáról 
hiányzó -  családias hangulatú 
autószalon és szerviz.

A Renault hazánkban az egyik 
legrégebbi nyugat-európai már
ka, s mi sem magyarázza jobban 
népszerűségét, mint az előkelő 
eladási statisztika.

A június 20-i hivatalos megnyi
tón, majd az azt követő két szí
nes közönségnapon aztán

érthetően szép számmal jöttek az 
érdeklődők, köztük a konkurens 
márkák képviselői is.

A vendégeket a kft. fiatalabb 
tulajdonosa köszöntötte, majd 
felkérte d r. Kerényi László polgár
mestert a szalon megnyitására, 
aki az önkormányzatok vállalko
zásokat támogató feladatáról és 
szerepéről szólt.

Horváth Béla, a Renault Hun
gária képviselője úgy nyilatko
zott, hogy a vezérképviselet sze
rint Balatonalmádiban helyt tud

állni szolgáltatásaival a szalon és 
szerviz. A létesítményeket a Re
nault Balaton cégvezetője, Rakk 
Attila mutatta be. A kiállítási csar
nokban a népszerű Twingótól az 
Escape-ig minden köztes modell, 
így a tavalyi „Év autója” címet el
nyert Mégane Scénic is meg
tekinthető. A gyorsszervizben 
vadonatúj berendezések várják 
nemcsak a Renault-tulajdonoso
kat, hanem egyéb márkákkal 
gumi- vagy olajcserére, kisebb- 
nagyobb javításokra betérőket. A

kézi mosó -  tekintettel a Balaton 
közelségére -  minden tekintet
ben megfelel a környezetvédelmi 
előírásoknak.

A cégvezető elmondta, hogy a 
Renault Balaton dolgozói szeret
nének kedvezményes akciókkal, 
az igényekhez alakított nyitva tar
tással a vásárlók kedvében járni.

A nyitást követő két napon 
bárki betérhetett a még festéksza
gú csarnokba, ahol díjmentesen 
átvizsgálták autóját. Közben a 
gyerekeknek rajzversenyt hirdet
tek, a Renault-tulajdonosok kö
rében pedig kisorsoltak egy pári
zsi utat.

Zatkalik



TENISZ
HÍREK

Az OBII csapatbajnokságban 
folytatta jó szereplését csapatunk, 
és végül 5 győzelemmel, 2 vereség
gel a II. helyen zárta a tavaszi for
dulót. Az első négy mérkőzés ered
ményeit lapunk előző számában 
már közöltük, az újabb eredmé
nyek a következők:

Paksi SE-Balatonalmádi TC 4:5
Győzött: egyéniben: Kovács L., Szabó L., Dudás s.

párosban: Hitter-Rajnai S., Dudás-Szabó Z.

Szekszárd-Balatonalmádi TC 4:5
Győzött: egyéniben: Kovács L., Hitter, Szabó L., Dudás 

párosban: Hitter-Rajnai S.

Pécsi MSC-Balatonalmádi TC 5:4
Győzött: egyéniben: Hitter, Kovács, Szabó Z. 

párosban: Kovács-Szabó L.

Sajnos a pécsi mérkőzésre -  
a CSB során még veretlen -  Du
dás Zs. nélkül volt kénytelen fel
állni csapatunk. Hiányzott a 
győzelme. A csapatbajnokság 
ősszel a rájátszással folytatódik. 
Nagyon kiegyensúlyozott a 
mezőny, még minden lehetsé
ges. Egy azonban biztos, hogy a 
kitűnő tavaszi eredmény alapján 
a csapat a rájátszásban a felső 
ágra került, és így a legrosszabb 
esetben is a IV. helyen végez.

Miközben legjobbjaink a csa
patbajnokságban gyűjtötték a 
pontokat, az utánpótlás sem ma
radt adós a jó eredményekkel. 
Városunkban került megrende
zésre a megyei felnőtt női és az 
utánpótlás fiú, lány egyéni me
gyebajnoksága. Fiataljaink na
gyon kitettek magukért és az 5 
utánpótlás-versenyszámból 3-at 
megnyertek. Ezenkívül még több 
dobogós helyezést is elértek. 
Ezzel még a tavalyi jó szereplést 
is felülmúlták.

Eredmények:
Utánpótlás lány:
1. Duna (B. almádi)
2. Zongor (Veszprém)
3. Csonka (B. almádi) 

Vonderviszt (Veszprém)
Fiú gyermek I.:
1. Vizl (B. almádi)
2. Nagy (B.almád.i)
3. Papp (Fűzfő)

Mádl (B.almádi)
Fiú gyermek II.:
1. Serédi (Pápa)
2. Szász (B. almádi)
3. Tolcsvai (B. almádi)

Kiss (B. almádi)
Fiú serdülő:
1. Szentpéteri (B. almádi)
2. Horváth (Veszprém)
3. Plank (B. almádi)

Vakli (Veszprém)

Fiú újonc:
1. Horváth (Veszprém)
2. Vakli (Veszprém)
3. Szentpéteri (B. almádi) 

Czuczai (B. almádi)
A tenisszel kapcsolatos egyéb 

hírek közül kiemelendő, ami 
sajnos -  a testületi ülés anyagá
nak ismertetése során -  lapunk 
májusi számából kimaradt, mi
szerint Horváth István kép
viselő, klubelnök napirend utá
ni felszólalásában ismertette a 
klubházzal kapcsolatban, az 
egyesület rendes évi közgyűlé
sén elhangzottakat:

-  Az Ősparkban a 6 db tenisz
pálya megépítésével egy beru
házás tulajdonképpen csak fé
lig valósult meg: öltöző, fürdő, 
klubhelyiség nem épült

A klub korábbi és jelenlegi 
vezetősége több éven keresztül 
próbálkozott e hiány pótlásával, 
mivel a hazai és külföldi vendé
gek, valamint a sportversenyek 
rendezésének előírásai már 
igénylik, ill. megkövetelik a fenti 
létesítmények meglétét. '95-96 
években a közvélemény-kutatás 
eredményeként több hazai és 
külföldi szponzor jelentkezett, 
ill. hitelpályázati lehetőség is 
adódott a tervek megvalósításá
ra. A befektetők kikötése mind
össze annyi volt, hogy csak olyan 
létesítmény megépítését támo
gatják, amelyre kereslet van és 
költségei 5-6 éven belül megté
rülnek. Konkrétan tetőtérbeé
pítéses épület létrehozása 10-12 
fős csapatok fogadására 5-6 
apartmannal, melegkonyhás 
büfé és minigolfpálya építése az 
épület mellé. (A beruházás költ
sége: 15-20 M Ft).

A hivatal szakemberei ezt a 
tervet a természetvédelmi terü

letre hivatkozva nem támogat
ták. A közgyűlésen a tagság -  a 
klubházzal kapcsolatban -  há
rom lehetőséget vetett fel a 
jövőre vonatkozóan:

1. Marad minden a régiben. 
Ennek eredményeként elveszít
jük igényesebb vendégeinket, 
versenyeket a szövetség nem en
ged rendezni, kérdésessé válik 
az OB-s csapat itthoni szerep
lése is nem megfelelő öltöző, 
fürdő miatt.

2. Az önkormányzat feloldja

a természetvédelmi területre 
vonatkozó helyi rendeletet, és 
engedélyezi az igényesebb klub
ház felépítését szponzorok be
vonásával.

3. Egy szerényebb klubház 
épül (5-7 M Ft-os beruházással) 
az önkormányzat, mint tulajdo
nos költségvállalásával, ill. a 
klubtagok szerényebb anyagi és 
társadalmi munkavállalás támo
gatásával. (Ez utóbbi a két plusz
pálya építésénél igen jól műkö
dött!)

HIS

M E G H ÍV Ó
Szeretettel hívom meg a sport, közelebbről a tornasport iránt 

érdeklődőket egy kis tornaszer- és tornászbemutató megtekinté
sére, Vígh László testnevelő tanár úr „tornaudvarába” Káptalan
füredre. Vígh László barátom egyébként Magyar Zoltán kétszeres 
olimpiai bajnokunk edzője volt, és ma is aktívan neveli a tornász 
utánpótlást.

Szeretettel várok minden érdeklődőt 1997. július 27-én 11 órá
ra Káptalanfüreden a Csillag térre az autóbusz végállomásra, ahon
nan együtt mennénk át a létesítmény megtekintésére.

Higgyék el, megér egy kis kiruccanást. Ilyen nincs még egy a 
megyében. Büszkék lehetünk rá mint sportemberek.

Káptalanfüred nem a világ vége! Szeretettel várok minden 
érdeklődőt.

Földes Jenő 
ny. testnevelő tanár

ANITA HORGÁSZBOLT
Fórum üzletközpont

Július havi kedvezményeink:
HA ERRE A HIRDETÉSRE HIVATKOZIK 

ÉS 1000 FT FELETT VÁSÁROL, EGY-EGY ADAG CSONTIT 
ÉS GlLISZTÁT AJÁNDÉKBA ADUNK.

Kínálatunkból:
főtt búza, kukorica, csonti, pinki, giliszta. 

OWNER horgok 
boili roller 

fono tt zsinórok minden méretben 
rézbográcsok

etetőanyag-adalékok
maros, top secret, Van Den Eynde.

Boili minden kiszerelésben kapható.
Nagy mennyiségű csontikra, pinkire, boilira rendelést 

felveszünk.
Nyitva: 8.30-20.30-ig mindennap. Telefon: 338-589/126.



H a t t y ú b á l
A volt Auróra 

Étteremben még a 
villanykörtéknek is hűlt 
helyét találták 
a szervezők, akik 
szinte
a lehetetlenre 
vállalkoztak.
De munkájuk 
eredményeként három 
év után ismét régi 
helyszínén rophatta 
a táncot a báli 
közönség.
Hiszen ez

volt a hetedik 
nyárköszöntő, 
nagyszabású almádi 
bál, ami immáron 
tehát már hagyomány. 
A szép szokást tovább 
mélyítendő ismét 
felvonultak a Városház
térre a ponponos 
majorettek: szólt a 
cintányér és az üstdob: 
perdültek-fordultak- 
siklottak a parketten a 
ifjú táncosok. A 
kedvcsináló

csinnadratta 
megtette 

hatását: a 
koraesti 
derengés 

esti

szürkületbe, 
majd barna 
éjfélbe csúszott, 
Almádira lassan 
ráterült a 
bársonyfekete éj, 
s elfáradván az is 
átadta helyét a 
rózsaszín 
hajnalnak, 
de a báli

közönség még mindig 
kitartott.
Köszönhetően a finom 
étkeknek 
és vérpezsdítő 
itókáknak, a zenekar 
fáradhatatlan 
buzgalmának -

s a jó hangulatnak.
A ki tudja, 

honnan 
szerzett 
villany- 
körtéket 
aztán
kikapcsolták, 

a zenészek 
tust húztak: 

a bálozók 
felvillanyozottan, 
a szervezők 
fáradtan 
-  de sikertől 
mámorosan -  
hagyták el 
a mulatság 
színhelyét.

Ha Mesterházi 
Andrea és 

a Virágpaletta 
virágkölteményei 
azóta már el is 
hervadtak, 
a hajdanvolt Auróra 
Étterem mennyezetén 
még ott függenek 
az almádi művészek 
tiritarka báli csodái, 
emlékezve az 1997-es, 
hagyományöregbítő 
vigasságra.

-  v é -



1997. évi Hattyú-báli 
tombola-nyeremények listája
(sorszám és adományozó)
1. Barta József fésüs-szaruműves, 
B.almádi, Városház tér
2. Nyúl Csabáné Rövidáru- és Fehér
neműbolt, B.almádi, Baross G. u. 27.
3. Geopresper Kutató és fúró Kft. B. 
almádi, Szakály Áron ügyvezető
4. Hegyi Zoltán könyvkereskedés 
B.almádi, Baross G. u. 5.
5. Kamilla Gyógynövény Szaküzlet, 
B.almádi, Baross G. u. 5.
6. Szivárvány Illatszer és tapétabolt 
B.almádi, Baross G. u. 16. Bedegi 
Józsefné
7. Prima Parfüm, B.almádi Petőfi S. 
u. 1., Rendes Ferencné üzletvezető
8. Cleopátra Szépség Szalon, B.almá
di, Petőfi S. u. 1. Lovasné Dörfner Ka
talin kozmetikus mester, Tolner Tün
de kozmetikus, Szalai Bernadett fod
rász, Schei Annamária manikűrös
9. Manna-Tourist és Folklór Üzlet, 
B.almádi, Baross G. u. Mentes 
Tiborné
10. Remetevölgy Kft. Fanni Cukrász
dája B.almádi Jókai u., Tóth Katalin 
ügyv.
11. Baross G. utcai Népművészeti bolt
12. Botka László Cipőboltja, B.almádi 
Baross G. u. 37.
13. Vincze László régiségkereskedő 
B.almádi Baross G. u. 21.
14. COLOMBUS Kft. B.almádi, Rákó
czi u. 37. Molnár Pál ügyv.
15. Árkádia Hotels Kft. Turzó Gábor 
ügyvezető, a Hotel Fregatt, a Donna 
Róza Panzió és a Gaby Hotel vez.
16. Vrkijan Tihamérné fodrász 
O'Rising Fodrász Szalon B.almádi 
Baross G. u.

17. NON-STOP Fitness Szalon, 
B.almádi, Kővirág u. 7/A. Szentesi 
Istvánné
18. Kerényi Imre, a Madách Színház
ig.
19. MC Donalds B.almádi
20. Lang Cukrászda, B.almádi, Veszp
rémi út 74. Lang László cukrászmes
ter
21. Szabó Pékség Balatonalmádi Ba
ross G. u.
22. Csopak Rt. Balatonalmádi Fórum 
Bevásárló Központja
23. Csopak Rt. Komfort Üzlethálózat
24. Csopak Rt. Pannonker Üzletháló
zata
25. Behring Ferenc vállalkozó
26. Inter-Európa Club Hotel B.almádi 
Neptun u. 15. Hartai Ervin ügyv. igaz
gató
27. Dr. Kérészi István alias Postás Pisti
28. Almádi - Center Kft. Tóth László 
és Lénárt János ügyvezetők
29. Silye Sándor és Walter Rózsa
30. Vera Butik Balatoalmádi Baross 
G. u. 4.
31. Kiss Tibor mosodája B.almádi 
Kompolthy u. 5.
32. Budatava ABC
33. Renault Balaton Autószalon Rakk 
Attila Ker. vez.
34. Ászok Nagyker B.almádi Kiren
deltség B.almádi Rákóczi u. 37.
35. Balatonkenesei Önkormányzat
36. Dr. Tánczos László
37. Debreczeny Zoltán
38. Fülöp Lajos festőművész
39. Balatonkenese Polgármesteri Hi
vatal
40. Kaffee Violett Baross G. u.

Fotó:
Harsányi György 
Budapest,
Mária tér 3.

Az 1997. évi Hattyú-bált 
munkájukkal támogatók
Keresztes Andor és a Keresztes Ven
déglő dolgozói
Nagy József fuvarozó vállalkozó 
Harsányi Géza fuvarozó vállálkozó 
Győrffy Zoltán vállalkozó 
Szabó Károly
Ódor Gáspár építési vállalkozó 
Hégely és Társa Asztalosipari Kft. 
ELKO Villamossági Szaküzlet (Kovács 
László)
Pinkóczi Csárda Albert Ervin 
Szentesi István és családja 
Auróra Hotel
a Vörösberényi Iskola és Művelődési 
Ház
a Balatonalmádi Közösségi Ház Kócs 
Lajos, Kiss Lia
a Balatonalmádi Polgármesteri Hiva
tal (Varga Imre és Solymosi László 
portások)
Írisz Virágszalon B.almádi Petőfi u. 1. 
(Böhm Ferencné Cseh Piroska)
Clivia Virág- ajándékbolt, Balatonal
mádi Baross G. u. 65. Lovas Jánosné 
Orchidea Virágbolt Szőczi Katalin 
Frézia Virágbolt Vörösberény

Fórum Virágüzlet Kernusz Józsefné 
Rita Virág- ajándékbolt, Balatonalmádi 
Baross G. u. 36.
Tarsoly Józsefné Virágboltja Vörös
berény
Nagybani Virágpiac Veszprém 
Mesterházy Andrea, Zabó Gyula és 
családja
Örökzöld Kertészeti Áruda Lakó László 
a Virágpaletta Áruház Veszprém 
az Olasz Esküvői Ruhaszalon Veszp
rém
Csopak Rt. Viliért Szaküzlet Veszp
rém, Házgyári út
Veszeli Lajos és művész barátai Fü
löp Lajos, Fábián László Balogh Er
vin, Hunyadi Gábor, Vizer Júlia, Far
kas Imre, Kovács István 
Országos Polgári Szövetség B.almádi 
Szervezete (Hansági Endre, Birger Ist
ván, Heilig Viktor Tamás, Varga Lász
ló)
Jurányiné Etz Bea, Pusztai Jánosné, 
Veres Anna, Felber Gyula, Szabóné 
Kormosói Kornélia, Schilmayer 
Ferencné, Tari Tibor

Az 1997. évi Hattyú-bál 
pénzügyi támogatói
Árkádia Kft. Turzó Gábor ügyvezető 
igazgató
Baumeister Kft. Károlyi Imre és 
Németh Károly ügyvezetők 
Polgármesteri hivatal, Kerényi László 
polgármester

Wossala György
özv. Walter Rózsa
Balatontourist Rt. Csákvári Árpád
Kontakt Kft. Brokés Ferenc
Schildmayer Ferenc
Dr. Szőllősy Árpád
Kiss és Társa Autóvillamossági Kft.
Kiss László
György Gyógyszertár Bt.
Abbázia Kft. Szabó Zoltán ügyvezető 
igazgató
Terra-Motta Kft. Molnár Tamás (volt 
tüzép)
Frattini-Hungary Kft.-Ultra Marin Für
dőszoba Szalon, Kálmán Zsolt üv. 
Alexander Horváth 
Lakás és Kertkultúra Gmk. Schmidt 
József
Vitorláskikötő Rt. B.almádi



E l l e n s z o l g á l t a t á s  n é l k ü l  ü n n e p s é g  a  h e l y i  V ö r ö s k e r e s z t n é l

Önzetlenül

E l l e n s z o l g á l t a t á s  n é l k ü l  ü n n e p s é g  

a  h e l y i  V ö r ö s k e r e s z t n é l

E
gy csatamezon kezdő
dött... A harctéren sor
sukra hagyott haldokló 
katonák szenvedései indították 

meg a Vöröskereszt alapítója: 
Henry Dunant szívét, aki elha
tározta, hogy segít minden baj
ba ju to tt, ínségben szenvedő 
emberen, tartozzon az bárme
lyik harcoló félhez. Ennek a 
nagyszerű embernek az elhatá
rozása -  miszerint a segítség
nek szervezettnek és szakszerű
nek kell lennie -  volt az a 
teremtő pillanat, amikor 134 
évvel ezelőtt megszületett a vi
lág mai legnagyobb, legszerve
zettebb és legrégebbi m últra 
visszatekintő  hum anitárius 
szer-vezete.

Az egész földet behálózó 
szervezet munkáját a semleges
ségi  pártatlanság, önkéntesség 
és emberiesség vezérli. Nem 
tesz különbséget ember és em
ber között, nem számít vallás, 
bőrszín, politikai, faji hovatar
tozás, egy számít csak: az önzet
len és önkéntes segíteni akarás.

A humanitárius világszerve
zet tagja a Magyar Vöröske
reszt, amelynek tagjai az ittho
ni éhezőkön, hajléktalanokon, 
gondviselésre és ápolásra szoru
ló honfitársainkon segítenek. 
Programjaikat, akcióikat alap
vetően a mozgalomban tisztsé
get és munkát vállaló, tisztelet
re méltó tagok tevékenysége és 
kezdeményezőképessége alakít
ja. Így alakult meg a hazai csa
ládgondozói munka, az egészsé

gileg károsodott gyermekek 
nyári táboroztatása, a tisztasági 
mozgalom és a térítésmentes 
véradás, amely talán a legszem
léletesebb, leggyakorlatiasabb 
kifejezője a szervezet humani
tárius társadalmi szerepének. 
Az Országos Vérellátó Szolgá
lat 1949-ben kezdte meg műkö
dését, és mára a véradás köz
üggyé fejlődött. Öröm, hogy 
ennek a világméretű missziónak 
értékes helyi képviselői is van
nak, akik időt, fáradságot nem 
sajnálva tevékenykednek a szer
vezetben.

-  Horváth Lilla -  a Balaton
almádi Vöröskereszt területi 
szervezetének vezetője -  be
vezető szavai után a humanitá
rius szervezet legaktívabb helyi 
tagjai elismerésben részesültek. 
Az országos vezetőség által ala
pított kitüntetéseket Bohon Ti
bor, a Veszprém megyei szerve
zet titkára adta át: Balikó Fe
rencnének -  a véradó mozgalom 
érdekében végzett kimagasló 
szervezői munkájáért a Magyar

Vöröskereszt Országos Titkár
sága a Véradó Mozgalomért 
ezüst emlékérmet adományoz
ta, Bursch Arpádnénak és Tislér 
Gyulánénak -  kiemelkedő vö
röskeresztes munkája elismeré
seként -  a Magyar Vöröskereszt 
Országos Vezetősége a Vörös
keresztes Munkáért kitüntetés 
bronz fokozatát adományozta.

Levelesi Béla 190-szeres, Gás
p á r Tamás 90-szeres, Felber 
Gyula 6-szoros, Csomai Ilona 
Gyöngyi, Boros László és Béndek 
Lajos 4-szeres ,Fülöp László 30- 
szoros véradásért kaptak jutal
mat.

Majbó Gábor alpolgármester 
a polgármesteri hivatal nevében 
köszöntötte a kitüntetetteket -  
megjegyezvén, hogy ő minden
kinek jutalmat adna, aki ebben 
a szervezetben munkálkodik -  
és minden jót kívánt az áldásos 
tevékenységhez.

Felelevenítette személyes kö
tödését a Vöröskereszthez, 
melynek segítségével tudott 
csak kapcsolatot tartani család

jával a 4 éves szovjet fogság 
alatt.

Horváth Lilla kifejezte remé
nyét az önkormányzatokkal 
történő együttműködéssel kap
csolatban, és Ferge Zsuzsa szo
ciológus szavaival zárta monda
nivalóját. „Túl sok a baj és nem 
is érhet el mindenhová a hiva
tal, a hivatásos segítő. Ha nem 
veszi körül őket a helyi közös
ségekben szerveződő, jó szán
dékból, önkéntesen segítők szé
les köre, sok minden elvégezet
len marad, és sok minden el sem 
kezdődik. Szükség van minden
kire, csoportra, egyénre, aki se
gíteni tud. S akkor talán keve
sebb lesz a zuhanó, és aki zuhan, 
talán kevésbé kemény sziklára 
esik”

Az ünnepséget fogadás és te
rített asztal melletti baráti be
szélgetés követte, melynek meg
szervezéséért és a díszítésért kö
szönet a Mentor Kft.-nek és a 
balatonalmádi Rita Virág-aján
dék boltnak

Vecsey K. Mária

E l f o g u l t  b e s z á m o l ó

Először is egy kis címmagyarázat: csak elfogult lehet az a né
hány sor, amit egy pedagógus az Ausztriában töltött hat napról, a 
tizenöt remek gyerekről és a kísérő Boros Laciról írhat. Az oszt
rák hegyek között megbúvó Mürzstegben jártunk, a United Games 
ottani rendezvényein képviselve hazánkat és városunkat.

„Rengeteg fenyő, kanyargós hegyi utak, alagutak, tehenek, friss 
levegő, óriási torma, havas hegycsúcsok -  rádió, video, internet, 
festés, tánc, zene, hídépítés, indiai vacsora (idézetek a 
gyerekektől). A Mürz partján  elterü lő  A ppelhof nevű 
gyermeküdülőben zajlottak az események, reggeltől késő estig. 
Az 1200-1600 méteres csúcsok alatt, a fenyvesek tövében hat nem
zet gyerekei dolgoztak együtt a műhelyekben, a záróünnepségen 
mutatva be az ott készült produkciókat, az újságot, a hat napról 
készült videót, a közös festményt s a riportokat. És persze volt 
diszkó, ahonnét elég nehéz volt egyeseket hazacsalogatni.

Jártunk Mariazellben, és megmásztuk az 1460 m magas 
Eisemer Törl bérceit, bőrig áztunk, élveztük a szállodánkban a 
finom reggeliket, magyar népdalokat énekeltünk a nemzeti es
ten. Maradtunk volna még, de jó volt hazajönni. (Jövőre hol 
kell képviselnünk városunkat?) Köszönet a lehetőségért, a Györ
gyi Dénes Általános Iskola tizenöt tanulója nevében

FI.

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
könyvelése, gépi adatfeldolgozása 

Bevallások elkészítése, ingyenes adótanácsadás 
E G Z A K T  B T .  

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. 
Telefon/fax: 338-945

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

E M I S S Z I O  B T .  
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. 

Telefon/fax: 338-945

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



KIS TÁJÉKOZTATÓ

Ismét konferenciát 
szerveztünk!

Dr. Kerényi László polgármes
ter úr megnyitószavait idézve: 
„Egy kis település kis nevelő
testülete, mint az Autonómia 
Egyesület Balatonalmádi Szak
csoportja, vállalta fel egy orszá
gos óvodapedagógiai konferen
cia megrendezését: A konferen
cia NAT-helyzet Autonóm mó
don címmel közös gondolkodás
ra hívta a pedagógusokat a 
Veszprém Megyei Pedagógiai 
Intézettel közösen az országos 
alapprogramból adódó felada
tokra.

A helyi programok választá
si lehetőségeit bemutatta dr. 
Bauer Nándorné, az intézet igaz
gatója.

Szót emelt a „kihűlő” intéz
mények ellen. Ennek ellen
kezőjét fedezte fel a Dif
ferenciált óvodai bánásmód 
programban, melynek megis
meréséhez e 3 napos tanács
kozás, gondolatcsere hozzájárul 
majd.

Dr. Hűvös Éva pszichológus, 
a program írója ismertette a 
szemléletmód lényegét, mely az 
egész program sajátossága. 
Alapja az emberi kapcsolatokon 
alapuló nevelés. Az aktív gyerek 
találkozása az aktív felnőttel. A 
gyermek én-te-ő-mi tudatának 
erősítése személyes kontaktu
sokkal, kényszermentes együtt
működéssel, autonóm játékköz
pontú életmóddal. Legfőbb 
elem a türelem, a kivárás és a 
bizalom a gyermekek egyéni 
fejlődésének folyamatában.

Ezek lehetőségeinek megta
lálásához adtak segítő útmuta
tót a kialakult munkacso
portokban.

Itt gyakorolhatták kollégáink 
a megfigyelésen, a szituációér
zékenységen, egyéni döntése
ken alapuló nevelés lehető
ségének sokféle megközelítését. 
Óvodáink óvodapedagógusai és

gyermekei már e program sze
rint élik közös életüket, ami be
mutatásra került a szekciók 
munkájában.

A véleménycserék és a közös 
munka összefoglalására az utol
só nap délelőttje szinte rövidnek 
bizonyult. A részt vevő óvónők, 
tanítók körében érdeklődést 
váltott ki a 15 éves kutató- és 
gyakorlati munkák visszatekin
tő, a jövőt megelevenítő prog
ram és az ezt dokumentáló ki
állítási anyag, mely körülvette a 
jelenlévőket.

Úgy érezzük, ez az együtt
működő tanácskozás minden 
jelenlévőben a továbbgondol
kodás lehetőségét ébresztette 
fel, kíváncsibbá tette a hogyan 
tovább? kutatásához.

Ezek az értékek nem jöhet
tek volna létre, ha a konferen
cia színvonalas megren
dezéséhez, a szakanyagok készí
téséhez nem kapunk segítséget. 

Akiknek köszönjük:
♦  Falansz Bútoripari 

Szövetkezet
♦  Colombus Kft.
♦  Felber Gyula 

önkormányzati képviselő
♦  Gróf Tibor
♦  Két tannyelvű gimnázium 

Balatonalmádi
♦  Majbó Gábor alpolgármester
♦  Keszeg Gábor vállalkozó
♦  SÁ-GÁ Viteki Kft.
♦  Lázár Róbert
♦  Óvoda dolgozói
♦  Trosits András 

önkormányzati képviselő
A folytatás a Megyei Pedagó

giai Intézet keretében 1997. 
októbértől indítandó, 10 foglal
kozásból álló tanfolyam. A 
jelentkezők száma miatt már 
két csoportot indítunk. E tanfo
lyam képzői a mi óvodapedagó
gusaink közül kerülnek ki.

Óvodáink nevelőtestülete, 
Sári Jánosné szakcsop. vez.

Fix jutalékos díjazással jól felkészült, gyakorlott 
kérdezőbiztosokat keresünk szervezetek körében 

történő adatfelvételre Balatonalmádiból és környéké
ről. Pedagógusok és diákok jelentkezését is várjuk.

É rd e k lő d n i le h e t
a 88/426-308-as telefonon (üzenetrögzítő is)

Ö b ö l  T V
Valamennyi technikai akadá

lya elhárult annak, hogy meg
kezdje adását Veszprém megye 
legfiatalabb „sajtóorgánuma”, az 
első észak-balatoni regionális te
levízió, az Öböl Tv. A kábelen 
vehető adásokat első alkalommal 
július 7-én este 7 órától Balaton
almádi, Balatonfűzfő, Balaton
kenese és -  a tervek szerint -  
Litér község polgárai láthatják

A televíziót a Balázs Gyula 
balatonkenesei vállalkozó által 
alapított Öböl Tv Kft. működte
ti, a műsorok összeállításáért 
Lékó Sándor felelős.

Az előzetes elképzelések sze
rint az idén heti egy alkalommal 
készülnek rövid, 15-20 perces 
közszolgálati műsorok a környék 
fontosabb eseményeiről, de 
amennyiben a jelenleg formáló
dó stáb kapacitása engedi, külde
nek majd műsorokat, tudósításo
kat más helyi vagy regionális te
levíziók számára is, illetve keres
kedelmi produkciók készítésével 
igyekeznek külön bevételi forrá
sokhoz jutni.

Maga a televízió meglehető
sen szokatlan felállásban jött lét
re, hiszen szakított avval az egyál

talán nem ritka hagyománnyal, 
hogy önkormányzati tökét hasz
náljon fel; minden műszaki be
rendezés magántulajdonban lesz, 
a stúdiót a balatonfűzfői önkor
mányzattól bérli majd a vállalko
zó. A bérleti díj fejében a kisze
melt épületen korszerűsítő, átala
kító munkát végez, s infrastruk
turális beruházásra is sor kerül.

Az adások bejátszása egyelőre 
kazettáról, külön-külön 
bejátszóhelyekről történik, de az 
ügyben illetékes kábelszolgáltató
nak, a Merill Kft.-nek már konk
rét elképzelései vannak az öböl
parti települések fénykábellel 
való összekötésére.

Természetesen ez a konstruk
ció nem jöhetett volna létre, ha 
az érintett önkormányzatok nem 
kötelezték volna el magukat 
több-kevesebb műsoridő vásárlá
sára, amelynek mennyiségét saj
nos erősen korlátozták anyagi 
lehetőségeik és az év közbeni in
dulás, de vélhetően az 1997-ből 
hátralévő fél év elegendő tapasz
talatot nyújt majd ahhoz, hogy 
1998-ra megalapozott együttmű
ködésre lehessen számítani az ön- 
kormányzatok és az Öböl Tv kö
zött.

A főszerkesztő szeretné, hogy 
a környék polgárai magukhoz 
minél közelebb állónak érezzék, 
legújabb tömegkommunikációs 
eszközöket, ezért az Öböl Tv ál
tal használt csatorna képújság
jában folyamatosan nyilvánosság
ra hozzák a kapcsolattartáshoz 
szükséges információkat

Lékó Sándor

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

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett)

Balatonalmádi két pontján!

PAPÍR- 
ÍRÓSZER 

FOTÓ:
-  Színes filmek
-  Képkeretek, 

fotóalbumok
-  Színesfilm-kidolgozás 

ajándék filmmel!

Nyitva tartás: H-P: 8-13,14-17, 
Szo: 8-13

KÖNYV, 
HÍRLAP 

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



A ZENE ÜNNEPE ALMÁDIBAN

A Zene ünnepe ingyenes ze
nei mozgalom Franciaországból 
indult el 8 évvel ezelőtt azzal a 
céllal, hogy a nyári napforduló 
idején, júniusban mindenki, vagy 
legalábbis sok ember számára 
hozzáférhetővé váljon a muzsi
ka. Lehet ez egy tűzoltó-zenekar 
szabadtéri előadása éppúgy, 
mint egy közösségi házban, vagy 
akár a kocsma udvarán lebonyo
lított zenei esemény. A lényeg az, 
hogy helyi összefogással, helyi 
szervezők, támogatók, zenészek 
közreműködésével részünk le
gyen a muzsikában.

Június 21-én sok ország 
ezernyi településén ünneplik a 
zenét muzsikával. Balaton
almádi idén a gimnáziumban 
rendezett koncerttel csatlako
zott a mozgalomhoz. Ezen a

hétvégén egy óvopedagógusi 
konferencia is zajlott a gimná
ziumban. Az óvó nénik nagyon 
jól tudják, mekkora jelentősége 
van a hangnak, a zenének, a 
dalnak, a ritmusnak a kisgyer
mek életében, így mi sem ter
mészetesebb, mint hogy együtt 
ünnepeljenek a zeneszerető al
mádiakkal.

Először Balatonalmádi Vá
ros Vegyeskarának műsorát 
hallhatta a mintegy 100 fős kö
zönség -  új karigazgatójuk, dr. 
Csillagné Demel Eszter vezény
letével. A hangszeres zenét Hor

váth Anikó csembalóművész, 
Vadász Antal klarinétművész és 
két zeneművészeti szakközépis
kolás növendék, Varga Katalin 
(fagott) és Szakács Á dám (he
gedű) képviselte. Többek között

Vivaldi-, Haydn-, Mozart-, 
Kuprevic és Bartók darabokat 
játszottak.

Kolti Helga színművész 
előadásában a testvérmúzsa, a 
vers is jelen volt az ünnepen.

Végül a vegyes kar invitálá
sára együtt énekelt, sőt körtán
cot táncolt a közönség -  igazi 
közös ünneppé teljesedett így a 
rendezvény.

Kovács Piroska

O L V A S Ó I  L E \ / É L

Az út a múlt emlékeihez és az ígéretes 
jövőhöz is a jelenben van kikövezve

Lakóhelyünk az elmúlt né
hány esztendőben lázasan  
igyekszik múltbéli lemaradását 
behozni a gazdaság működésé
nek előfeltételeit biztosító újabb 
és újabb beruházások beindítá
sával, mint pl. iskola, gázveze
ték, csatorna építése, kábelcsa
torna és új telefonvonalak kiépí
tése stb.

Nyilvánvalóan ez az egyetlen 
járható, a jövőbe vezető út, a 
fejlődés útja. Még akkor is ez, 
ha az építkezések és munkála
tok sok kellemetlenséggel és 
bosszúsággal járnak együtt az itt 
élők számára. Útfelbontások, út
lezárások, zaj, sár, por, valamint 
a végsőnek mondott helyreállí
tások -  senki által, vagy alig 
ellenőrzött -  gyakran balkáni 
módszerekkel elvégzett munká
latai teszik próbára az itt lakók 
türelmét. Mégis, a biztató jövő 
ígérete: a kulturális, technikai és

gazdasági fejlődés csábító re
ménye erőt adhatna a minden
napos kellem etlenségek és 
bosszúságok elviseléséhez, 
ha... Ha a rendet szerető és a 
környezetét tisztelő polgár nem 
találkozna olyan kirívó esetekkel, 
mint a Kossuth Lajos utcai is, 
ahol az önkormányzat egyik, a 
hagyományokat lelkesen ápoló 
képviselője utasítására a munká
latok során felszedett szegélykö
veket elszállították: mondván, 
Balatonalmádi régi és lepusztult 
emlékműveinél, a helyreállítás 
során megújulva és nagyobb 
becsben fogják szolgálni a rég
múlt idők emlékeit és hirdetni

ügyes m esterem berek keze  
nyomát, valamint elődeink lakó
helyükhöz fűződő szeretetét. A 
múlt tisztelete, a hagyomány 
szeretete és az emlékek ápolá
sa, valamint megőrzése nemes 
szándék és szép tett, bárhol tör
ténjék is a világon, de a sorrend
re, az arányokra és főleg a 
külsőségektől mentes tartalom
ra nem lehet nem odafigyelni.

Jelen esetben sokan érezhet
jük úgy, hogy a mosdóvízzel ki
öntötték a gyereket is, hiszen a 
hónapok óta hiányzó szegélykö
vek nem biztosítják az esővíz el
vezetését, az úttest és az útszéli 
rézsű esztétikus és rendezett el

választását. Helyette sár, piszok, 
por és helyenként a portákra is 
beömlő víz lohasztja le az em
ber múltban gyökeredző hitét, a 
je lenbe vetett bizalmát és a 
jövőbe kapaszkodó reményét. 
Ahogy a magyar himnuszt sem 
lehet üres gyomorral átszelle
mülten énekelni, úgy a múltunk 
közös emlékeit sem tudja az 
ember a jelen megbecsülése 
nélkül kellőképpen tisztelni.

Hogy egykoron unokáink is 
láthassák és főleg hogy tisztel
hessék is a szűkebb lakóhelyünk
ből, a tágabb hazánkból és a 
világörökségből ránk hagyomá
nyozott emlékeket és értékeket, 
talán nem ártana a jelenre, a je
len állapotokra is nagyobb gon
dot fordítani, továbbá a ma em
berének érzéseire, hangulatára, 
valamint közős lakóhelyünkre 
több tekintettel lenni.

Palkovits János



Csak az összefogás segíthet
Nem tudni, miért, vadken

dernek nevezik általában az 
igen nagy veszélyeket okozó 
PARLAGFÜVET (Ambrosia 
elatior). Sajnos tömegesen elsza
porodott hazánkban. Túl azon, 
hogy gyomnövényként óriási ká
rokat okoz, virágpora súlyos al
lergiás betegségek okozója. 
K ö t ő h á r t y a g y u l l a d á s t ,  
bőrgyulladást, szénanáthát, 
asztmát okozhat, fokozza a bőr 
napsugarakkal szembeni érzé
kenységét. Az ország lakosságá
nak 1/3-a szenved a parlagfűtől.

Az 5-10 leveles példányok 
igen hasonlítanak a büdöske 
(bársonyka) -  Tagetes -  nevű 
kerti dísznövény fiatal példá
nyaira. A parlagfű oldalról néz
ve zöld színű, de ha felülről néz
zük, azt látjuk, hogy a levélszá
rakon lila sáv húzódik végig. 
Július közepén kezd virágzani és

a fagyok beálltáig ontja virágpo
rát. Egyetlen parlagfű akár 8 
milliárd virágporszemet is ter
melhet. Legjobb virágzás előtt 
gyökerestől kihúzni, mert ha 
kaszáljuk, a sarjhajtások is 
kivirágzanak.

A 22/1995.(X. 26.) sz. rende
lettel módosított 21/1993. (XI. 
25.) sz. önkormányzati rendelet 
30. §.(3) bekezdése értelmében 
a parlagfüvet virágzás előtt 
kötelező eltávolítani magánte
rületről, közterületről egyaránt.

Sajnos az allergiás megbete
gedést csak megelőzni lehet, 
nincs jelenleg gyógyszer, ami ezt 
a betegséget meggyógyítaná 
vagy megszüntetné.

IRTSUK EGYÜTT
A PARLAGFÜVET!!!

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsosFejlődő példány Pollentermelő fejlett példány

K E L E T I  E G Z O T I K U M

Városunkat képviseltem  
azon a nem mindennapi talál
kozón, ahol Thaiföld budapesti 
nagykövete és közvetlen környe
zete volt jelen egy ünnepi vacso
rán.

A nagykövet úr név szerint 
Pradap Pibulsonggram asztaltár
sa lehettem, ahol helyet foglalt 
még 20 éves fia, első titkárnője 
s még egy hazájára, fajtájára jel
legzetes hölgy. A többi hivata
los résztvevő sajnos másik asz
talnál ült, pedig jó lett volna

köztünk egy tolmács segítsége. 
Jószerint a nagykövet úr egyévi 
itt-tartózkodása során elsajátí
tott magyar szókincsére voltam 
utalva, bár közben alkalomsze
rűen odakerült egy angol nyelv
ismerő személyiség. Sikerült 
azért exkuzálni magam némileg. 
Amikor fiatalkoromban angolt 
tanulhattam volna, németet kel
lett tanulni, illetve az erre for
dítható 4 évet kényszerűen 
orosz nyelv tanulására fordítot
tam.

A vacsorát megelőzően cso
dálatos egzotikus műsort produ
káltak a thaiföldi hölgyek. Jel
legzetes -  számunkra szokatlan
-  ázsiai hazai zenéjükre mezít
láb járták vonagló táncukat, 
amikor is a fő szerep nem a lábé, 
hanem -  ahogy gondolom -  a 
kar és kézujjak valamit kifejező 
mozgása. Nem tudtam elkerül
ni egyik egzotikus sziámi hölgy 
táncra kérését. Szerencse, hogy 
sürgősen csatlakoztak szólótán
cunkhoz a többiek is. Így eltűn
hettem a többiek között. A va
csora. A legfőbb vendég indult 
természetesen elsőként a dúsan 
rakott svédasztalhoz, engem 
maga elé engedve, kezembe tá
nyért adva.

A legnehezebb ezután követ
kezett. Fogalmam sem volt, 
hogy melyik tál mit rejt magá
ban. Az üzletvezető látta szorult 
helyzetemet, s jött segítségem
re. Így sikerült közel hazai 
ételféleségekből válogatnom. 
Persze mindez a volt vasutas
üdülőben évek óta működő 
thaiföldi étteremben zajlott, 
ahol magyar szakács mellett egy 
eredeti Thai névre hallgató sza
kács készíti csodálatos ételköl
teményeit.

Pl.: kókusztejes currys csirke 
darált mogyoróval avagy man

dulával, bazsalikomos marha
comb chilivel, vörös currys ka
csaszeletek, sült üvegtészta szó
jaszószban, zöldséges sült jázmi
nos rizzsel; mézes sült banán, 
hogy csak néhányat említsek. A 
különleges ételféleségek egyéb
ként semmi bajt nem okoztak. 
Mint ahogy az Elit c. képes lap 
beszámolt egy év eleji fogadás
ról, amit nagykövet úr tartott 
Budapesten és jelen voltak töb
bek között köztársasági elnö
künkön kívül Medgyesy Péter, 
Lotz Károly miniszter urak is 
feleségükkel, gondolom, ők is 
elviselték a kiváló ázsiai külön
legességeket, hát akkor termé
szetesen én is.

Egyébként nem ismerve az 
ottani étkezési formát, gondol
tam, talán pálcikával kell majd 
ügyeskedni. Nem. A nálunk is 
szokásos evőeszközök közül ők 
a kést mellőzve, villával és ka
nállal fogyasztották vacsoráju
kat, úgy, hogy a villával terelik 
az étket a kanálra. Érdekes. Ki
fejezte szándékát nagykövet úr, 
hogy a közeljövőben ismét el 
szeretne jönni Almádiba nyara
lás céljából.

Hát így zajlott le számomra 
nem mindennapi találkozás Tá
vol-Kelettel.

M. G.

Pradap Pibulsonggram Nagykövet Úr társaságában egy valódi thai-földi 
hölggyel és a Nagykövet úr fiával.

Fotó: Albert Zsolt



Kertbarátköreink 
életéből

A kertbarátkörök tagjai a 
nyári szünidő alatt nehéz gya
korlati munkákat végeznek a 
kertekben és szőlőkben, hogy az 
ősszel minél több és jobb 
minőségű terményt takaríthas
sanak be. Minden tag igyekszik 
a téli időszakban tanultakat 
gyümölcsöztetni. Csak sajnos 
az eredményekbe az időjárás is 
beleszól.

A sok munka közben azért 
egy kis kikapcsolódásra is kell 
időt szakítani, pl. baráti össze
jövetelekre, kirándulásokra. 
Vannak olyan események is 
amik időhöz kötöttek, ilyenek 
az évfordulók.

Az eddigi szünidei esemé
nyeink az alábbiak:

-  A Balatonalmádi Kertba
rátkor 1997. május 1-jén a Pap
rika csárdában tartotta majáli
sát, ahol több mint 70 fő vett 
részt. Bucs Ferenc elnök ekkor 
osztotta ki az 1997. évi borver
seny okleveleit.

-  A május 30-ra tervezett 
szakmai kirándulás technikai 
okból későbbi időpontra lett ha
lasztva.

-  A Fábián József kert
barátkor majálisa, már hagyo
mány szerint Lőrincz Csabánál 
volt.

-  Május 3-án jól sikerült ki
rándulás volt Sárváron, illetve 
Kissomlyón. A sárvári 
melegfürdő után a nagy 
hőségben utaztunk Kissom
lyóra, ahol a házigazda Tóth 
Gábor, a Zabó házaspár és több 
tagunk várt bennünket kitűnő 
somlói borral, lehűtött üdí
tőkkel és finom pörkölttel. Min
den elismerést és köszönetet 
megérdemelnek áldozatos 
munkájukért.

-  Még két olyan családi ese
mény volt, ami közvetve érinti 
a Vörösberényi Kertbarátkört. 
Nem régen ünnepelték Egyed 
Antalék 50. házassági évfordu
lójukat (aranylakodalom).

Gyermekeikkel és unokáik
kal meghitt családi körben ün
nepeltek. Sok boldogságot, jó 
egészséget és hosszú életet kí
vánunk nekik.

-  1997. május 11-én a Mezei 
házaspár 60. házassági évfordu
lóját ünnepeltük (gyémántlako
dalom), melyről egy rövid mese 
formájában számolok be:

Egyszer volt, hol nem volt, a 
Berettyón innen, a Tiszán túl 
Füzesgyarmaton élt egy deli le
gény, Mezei Lajos és egy tün
déri lány, Nagy Emma. A két fi
atal első látásra beleszeretett 
egymásba, és 1937. május 8-án 
örök hűséget esküdtek. Ennek 
immár 60 éve. Fogadalmukhoz 
híven jóban, rosszban kitartot
tak egymás mellett. Az évek 
múltak. A szerelmük gyümöl
csei is beértek, három lány és 
két fiú. Sajnos a sors kegyetlen. 
Egyik lányuk súlyos betegség 
után a mennyek örök birodal
mába költözött. Itt hagyta kis
lányát, Orsikát, akit azóta nagy
szülei nevelnek. Orsika egy 
rendkívül szeretetre méltó, jó 
modorú, szorgalmas kislány. 
Jelenleg a Pápai Református 
Gimnázium tanulója. Ő a Fábi
án József Kertbarátkor legfiata
labb tiszteletbeli tagja. 8 éves 
korától 15 éves koráig rendsze
resen résztvett nagyszüleivel és 
nagynénjével a kertbarátköri 
előadásokon. Lajos bácsi és 
Emmi néni életében most elér
kezett egy nagy családi esemény 
időpontja. 1997. május 11-én a 
balatonalmádi református 
templomban Steinbach József 
tiszteletes úr megerősítette a 
Mezei házaspár 1937-ben tett 
fogadalmát.

A szertartáson négy gyerme
kük, tizenkét unokájuk, tizenhá
rom dédunokájuk, valamint a 
Vörösberényi Kertbarátkor kül
döttsége, az önkormányzat 
részéről dr. Farkas Miklós és 
Trosits András képviselő urak, 
továbbá barátok és ismerősök 
köszöntötték őket.

Magam és a jó barátok nevé
ben azt kívánom, hogy a refor
mátus vallás jelképe, a betlehe
mi csillag vezéreljen benneteket 
további utatokon, valamint jó 
egészséget és hosszú, boldog 
életet kívánunk.

Durst László

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

Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. Telefon: 06-30/395-225
Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 
Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 

készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül. 
Használt japán mopedek kölcsönzése és eladása.

Reállízing kötvény
alapkamat évi 19% 
prémium 90 naponként 0,9%
éves átlagkamat évi 20,35%

Betét
1 hónapra évi 18,25% fix 
3 hónapra évi 18,5% fix 
1 évre évi 19% fix

Látra szóló 
Lakossági betétszámla

500 000 Ft-ig évi 12%
500 000 Ft felett évi 18%

Kapható a Balatontourist-irodakban:
Ajka, Fő u. 3.  88/311-589
Balatonalmádi, Petőfi u. 6. 88/436-588
Balatonfüred, Tagore sétány 1. 87/342-822
Pápa, Fő tér 12. 89/324-282
Tapolca, Deák u. 7. 87/321 -179
Várpalota, Szt. István u. 3. 88/372-580
Veszprém, Kossuth u. 21. 88/429-630
Zirc, Deák F. u. 2. 88/414-310



A kilencvenen túliak társasága ismét élvez
hette Ottilia vendéglő szíves vendéglátását. 
Június 12-én már harmadszor találkozhattak 
városunk idősebb lakói. Megbeszélhették egy
mással gondjaikat, bajaikat, örömüket, bána
tukat. Mindezt egy csodálatosan szervírozott 
gazdag ebéd mellett. Sajnos az illetékesek a 
lehetséges 24-ből 9-en tudtak jelen lenni, de 
ők ide saját lábukon, gyalogosan tették meg 
az utat. A számszerűség így is nagyon jónak 
minősíthető. Többen levél vagy üzenet formá
jában fejezték ki sajnálatukat okszerű távol- 
maradásuk miatt. Polgármesterünk kissé meg
késve -  egyéb elfoglaltsága miatt -  szakított

időt, hogy a tisztelt jelenlévőket egy-egy szál ró
zsával köszöntse. Ezúton kell hogy nyilvánosan is 
köszönetet mondjunk úgy Ottiliának, mint a ta
lálkozások gondos szervezőinek, a helyi Vöröske
resztnek, akik fáradságot nem kímélve, már a jövő 
évi találkozóra is felkészülve teszik önkéntes mun
kájukat. Ica néni még sokáig folytassa áldásos te
vékenységét. Anna főorvos asszony sem marad
hatott távol, mivel ő mindnyájunk egészségének, 
életünknek legfőbb lelkiismeretes gondozója. Kö
szönjük.

Tehát jövőre ugyanitt, ugyanekkor ismét együtt 
beszélhetjük meg az elmúlt év eseményeit.

Majbó Gábor

HORGÁSZSAROK
Június első vasárnapja ha

gyományosan az almádi horgá
szok háziversenyének napja. Az 
idei összejövetel annyiban kü
lönbözött az előzőektől, hogy az 
új horgásztanya sokkal jobb kö
rülményeket biztosított a részt
vevőknek. Talán ennek is 
köszönhető, hogy új rekord szü
letett -  már ami a versenyzők 
számát illeti. Három kategóriá
ba sorolták a jelentkezőket. A 
felnőttek 22-en, a nyugdíjasok 
7-en, az ifik és gyermekek 5-en 
kísértették a szerencséjüket. 
Most is partról és csónakból le
hetett horgászni egy bottal, egy 
horoggal. A háromórás zsinór
ázatást követő mérlegelés dön
tött a helyezésekről. Fel
nőtteknél Dandé András győzött 
2,30 kg hallal (keszegek mellett 
4-5 db retúrpontyot is sikerült 
megakasztania), második

Szenthe Zoltán lett 2,06 kg ke
szeggel, a harmadik helyet Keő 
Ferenc szerezte meg 1,04 kg-os 
fogással (egy 70 dekás kárász is 
horogra akadt). Nyugdíjas kate
góriában Kalocsai László 1,92 
kg-os zsákmánnyal biztosította 
első helyét, második Bihary Fe
renc, harmadik Csobay Zoltán. 
A gyermekek között (nem meg
lepetés) ifi. Magenheim Mihály 
végzett az élen 1,26 kg-os ered
ménnyel, második Szafner Gá
bor 0,18 kg-nyi keszeggel, har
madik 0,14 kg hallal Számfira 
Balázs lett.

A díjak kiosztását követően 
(az értékes horgászbotokat 
most is a Balzer cégtől szerezte 
be az egyesület -  finoman fogal
mazva is nagyon jutányos áron, 
az 5 db, 500 Ft-os vásárlási utal
ványt pedig a Városháza tér 6. 
szám alatt található HO-BO

horgászbolt aján
dékozta a nyertesek
nek) járultak a jelenlévők Gönc
zi Gyuri kondérjához egy-egy 
tányér halászlére. A minőséget 
jelzi, hogy kb. 55 adag fogyott 
el.

Az előzmények is megérnek 
egy kis kitérőt. A májusi 
vezetőségi gyűlésen megegyez
tünk abban, hogy lecsippentünk 
a fogásokból egy-két kárászt, 
pontyot, s így biztosan megtelik 
a tanyabeli hűtőszekrény a szük
séges halakkal. Persze nem jött 
össze a dolog. Jött a következő 
ötlet: a verseny előtti szomba
ton Tihanyban rendezték a 
belső-tavi országos Bor-kupa 
versenyt. Némi baráti rendezői 
segédlettel talán sikerül pontyot 
szerezni! A több mint ötven 
versenyző összesen három da

rab 1-1,5 kg-os 
pontyot fogott, ez pedig 

édeskevés negyven-ötven éhes 
horgásznak. Szombat este a vál
ságstáb már a sült kolbász vagy 
a marhapörkölt esélyeit latol
gatta -  szégyenszemre -  amikor 
Gönczi Gyuri telefonált: van 
két-három öt kiló körüli tükrös! 
Potyogtak a kövek a szívekről 
rendesen (a nap hőse mint 
„anyagbeszerző” és szakács egy 
személyben remekelt, csak a 
halforrást nem hajlandó elárul
ni a mai napig).

Azon pedig senki sem csodál
kozott, hogy a hegedűvel és har
monikával támogatott énekóra 
kissé elhúzódott, hiszen minden 
rendes horgász tudja és vallja: 
„átkozott a hal a harmadik víz
ben!”

Nagy Ferenc

A munkaügyi 
szervezet új 

szolgáltatásairól
A Veszprém Megyei 

Munkaügyi Központ jogi 
osztálya 1997 júliusától 
újfajta szolgáltatással áll 
az érdeklődők rendelke
zésére. A megye minden 
kirendeltségén, így a ba
latonalmádi kirendeltsé
gen is munkajogi tanács
adást tart, ahová minden 
érdeklődőt szívesen fo
gadnak, nem csak a mun
kaügyi szervezet ügyfe
leit.

A munkajogi tanács
adás a Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ Ba
latonalmádi Kirendeltsé
gén minden hónap máso
dik hétfőjén, délelőtt 9.00 
órától történik (Balaton
almádi, Széchenyi sétány
1., a polgármesteri hivatal 
épületében) ide várják az 
érdeklődőket.

Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi 
Kirendeltsége



Polgári köri 
közlemények

MAJÁLISUNKRÓL
Hagyományainkhoz híven május utolsó szombatján, a 

Vörösberényi Általános Iskolával közösen, idén is megtartottuk 
gyermeknapi majálisunkat. A hűvös idő ellenére igen sokan vettek 
részt a rendezvényen. Vonzotta az ifjú közönséget a lovaglás, a célba 
lövés a lengőteke, különösen nagy sikere volt a fűzfői tűzoltók ko
csijának. Az idősebbek focibajnokságon vehettek részt. A jó han
gulatot fúvószene és mazsorettbemutató, valamint egész napos bü
fészolgáltatás biztosította. A rendezvényt este csillagtúra és tűzijá
ték zárta.

Köszönetet mondunk minden szervezetnek, vállalkozónak és 
magánszemélynek, aki részt vett a vendéglátásban, a szállításban, 
a sportversenyek és egyéb programok szervezésében vagy munká
jával, tanácsaival segítette rendezvényünk sikerét. Reméljük, hogy 
a következő években is ugyanilyen lelkesedéssel segítenek e szép 
hagyomány ápolásában.

ELŐZETES A BERÉNYIEK II. TALÁLKOZÓJÁRÓL
A tavaly májusi, nálunk rendezett hagyományteremtő találko

zón megalakult a Berényiek Szövetsége, amelynek egyik célkitű
zése volt, hogy minden évben más-más Berény nevű település ven
dégül lássa a többieket. Erre az idén augusztus 16-17-én a Békés 
megyei Mezőberényben kerül sor. (A programot külön rovatban 
közöljük.)

A rendezvényen saját néptánccsoporttal és kisebb küldöttség
gel kívánunk részt venni. Lehetőség van egyénileg népművészeti, 
iparművészeti bemutatóra is, aki élni kíván a lehetőséggel, jelent
kezzen vezetőségünknél.

Szeretnénk, ha közös autóbusszal vagy egyénileg minél többen 
eljönnének a találkozóra. Ingyenes vagy kedvezményes részvétel
re egyesületünk korlátozott anyagi lehetőségei miatt (a táncoso
kon kívül) senkinek nincs lehetősége. A részvételi díj egységesen 
3500 Ft, amelyből 2500 Ft az utazás és 1000 Ft a szállás és négysze
ri étkezés. Jelentkezni július 20-ig lehet pénztárosunknál (Faze
kas Józsefné, Hold köz 2.) a részvételi díj egyidejű befizetésével.

B E R É N Y I E K

II. TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Mezőberény (Békés megye)

P ro g ra m :

Augusztus 16., szombat
6.00 Indulás a vörösberényi posta elöl
11.00 Érkezés a rendezvény színhelyére
12.00 Ebéd
13.00-15.30 Megnyitó

Beszédet mond Berényi Lajos államtitkár 
Ipari kiállítás megtekintése

16.00-18.00 Népművészeti bemutatók 
(fafaragók, hímzők, fazekasok)

18.00 Vacsora
19.00 Színpadi programok, táncosaink fellépése

Augusztus 17., vasárnap
8.00 Reggeli
9.00-12.00 Ismerkedés, kötetlen beszélgetés 

a berényiek között
12.00 Ebéd
13.00-15.00 Városnézés
15.00 Hazaindulás
20.00 Hazaérkezés Vörösberénybe

Részletesebb információ: Mester Ferenc, tel.: 88/432-117

Köszönetnyilvánítás
Régi almádi lakos vagyok. Hosszú évek során nem volt szükségem a 

rendőrségre. Mivel most segítség tanács kellett, fordultam Grúber Sán
dor r. őrnagyhoz. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kedves segítő
készségéért. Maradjon jó egészségben, hogy Almádi sokáig élvezze mun
káját a szép, új épületben, ami már nagyon kellett város lettönk..

K.I.

Iparostársak, 
vállalkozók  

és alkalm azottak!
A belügyminiszter által kiadott 32/1997.(V. 9.) BM. ren

delet értelmében kötelező a tűzrendészeti tanfolyamon a 
részvétel, ill. a hegesztők, üzemanyagtöltést végzők, gázsze
relők, tűtzoltókészülék-javítók részére a szakvizsga letétele 
július 9-től.

A tűzrendészeti és munkavédelmi 
tanfolyamokat megfelelő létszám 

esetében megszervezzük és megtartjuk.
Érdeklődni lehet július 11-én, 14-én, 16-án és 18-án 10-

12 óra között a 88/438-442 telefonszámon, jelentkezni csak 
személyesen az Ipartestület (Balatonalmádi, Jókai u.1. Szol
gáltatóház) irodájában a megadott időpontokban.

Balatonalmádi és Vidéke Ipartestület Elnöksége

ÉPÍTKEZIK?
Nem új helyen, 
de megújult erővel 
és árukészlettel áll 

 a kedves vásárlók 
rendelkezésére 

telephelyünk

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás 
„A lehetetlent azonnal megoldjuk, 
a csodára egy kicsit várni kell”
Ajánlatunk:

Hajdúböszörményi nyílászárók 20% engedménnyel
-  Beledi kisméretű lyukas tégla

(csak vakolt falazáshoz) 21,90 Ft/db
-  VB gerendák, pl.: E-7/30 2702 Ft/db

E-7/48 4215 Ft/db
E-7/60 5264 Ft/db

Téglák művi áron a gyártótól 
A  jelzett árak az áfát tartalmazzák!



A hónap városa: Balatonalmádi

Halmozottan hátrányos helyzetben
Az adottságai kiválóak: a Balaton víztükrének legszélesebb ré

sze mellett egy lombsátras, szellős üdülőterület, ahol a Bakony a 
vízpartig nyúlik, fölötte dombok karéjában egy ezeréves falu, ha
gyományaira büszke, pezsgő kulturális élet -  és mégis, dr. Kerényi 
László polgármester állítja, hogy ha van halmozottan hátrányos 
helyzetű balatoni település, akkor Balatonalmádi az. Mert az idil
li kép mögött könyörtelen számok szorítják kordába az álmokat: 
a városnak sem pénze, sem pénzzé tehető vagyona nincs. Az egy 
lakosra jutó költségvetési főösszeg a tóparti települések többségé
ben legalább kétszerese Almádiénak, de nem ritka a 3-4-szerese 
sem.

A polgármester Balatonal
mádiban gyerekeskedett, ám ta
nulmányai, szakmai karrierje 14 
éves kora után elszólították on
nan. Vegyészetet tanult Veszp
rémben, majd orvos-biológusi 
diplomát szerzett Pécsett, ahol 
utána 15 éven át dolgozott a 
POTE idegklinikáján. A fővá
rosba már úgy „igazolt át” 1987- 
ben, hogy kikötötte: Almádiban 
lakik, s hetenként kétszer két 
napra megy fel Pestre. A rend
szerváltás előtt aktív MDF-tag, 
a párttá alakulás után azonban 
alig egy hónapig bírja a kötött
ségeket. Az 1990-es helyhatósá
gi választásokon már független 
jelöltként választották polgár- 
mesterré, s 1994-ben hetvenszá
zalékos támogatottsággal lett 
újabb négyéves ciklusra szülővá
rosa első embere. Azt azonban 
már most látja, hogy a „harma
dik menet” nem lesz ilyen sima:

-  Én 1990-ben egy gépelt ol
dalon leírtam magamnak egy 
munkatervet, s azóta abból dol
gozom -  mondja dr. Kerényi 
László. -  Az első pontja az volt: 
„A közigazgatás szakma. Nem 
tanultam, tehát meg kell tanul
nom.” Nos, ebbe azt hiszen, elég 
szépen belejöttem, s állítom, 
amit lehetett, megtettem a város
unkért. A szűkös anyagiak azon
ban olyan kényszerű döntések 
felvállalására is rákényszeríte
nek, amelyekről tudom, hogy 
rövid távon nem növelik a nép
szerűséget. Most már a második 
szezont kezdjük úgy, hogy a vá
ros utcái lépten-nyomon fel van
nak túrva, útlezárások, árkok, 
gödrök nehezítik a f o rgalmat, 
rontják a városképet. Ám város- 
fejlesztési elképzeléseimnek kez
dettől fogva kulcspontja volt, 
hogy az infrastruktúrát -  amely
ben ugyancsak nagyon el voltunk 
maradva a környező települések
hez képest -  fel kell fejleszteni 
az ezredvégen elvárható szintre.

Ám csatornát, gázvezetéket, 
telefonhálózatot csak útfelbon
tásokkal lehet építeni; télen a 
hideg és a hó miatt lehetetlen, 
tavasszal és ősszel az esők mi
att nehéz, marad a nyár, amikor 
viszont az idegenforgalom és az 
abból élő népesség ezt bizony 
megsínyli.

-  Amit elmondott, két kér
dést is fölvet: miért olyan sze
gény ez a város, és ha ennyire 
nincs pénze, miből futja ilyen 
ütemű közműfejlesztésekre?

-  A szűkös költségvetés okai 
összetettek. A környék kisebb 
falvai azért élnek meg jobban, 
mert nem kell költségvetési in
tézményeket eltartaniuk, Almá
diban viszont van három általá
nos iskola, három óvoda, műve
lődési ház, könyvtár, idősek 
klubja, alapítottunk egy zeneis
kolát is... Ezek a városi ranggal 
járó terhek, s örömmel vállal
nánk őket, ha lenne miből. Mert 
a bevételi oldal abszolút forrás
hiányos. Ipar gyakorlatilag 
nincs, a fénykorában 800-900 
főt foglalkoztató Bauxitkutató 
Vállalat tönkrement, s a foglal
koztatási gondokat még fokoz
za a Nitrokémia létszámleépíté
se. Egyetlen valamirevaló bevé
teli forrásunk lehetne az idegen- 
forgalom, ám a szálláshelyek 
túlnyomó többsége magán
házaknél van, s a lakosok nem 
fizetik be a vendégeik után járó 
idegenforgalmi adót. Egy sze
zonban nálunk tízmillió forint 
folyik be a kurtagsából, míg 
Balatonfüreden, ahol több na
gyobb szálloda és kemping van, 
40-50 millió, a déli part városa
iban pedig 50-100 millió. És 
ezek a különbségek meghárom
szorozódnak azáltal, hogy az 
idegenforgalmi adó minden fo
rintjához az állam hozzátesz 
még kettőt támogatásként. Ezt 
mi a városban minden lehetsé
ges fórumon elmondjuk, próbá

lunk szemléletváltozást elérni, 
de hiába: Magyarországon az 
adó alóli kibúvás „nemzeti 
sport”, élhetetlennek nézik, aki 
becsülettel befizeti. A gondokat 
fokozza, hogy az állami költség- 
vetésből járó másik támogatás- 
fajta, az úgynevezett fejkvóta 
csak az állandó lakosok után jár: 
Almádiban viszont a 3500 csa
ládi ház mellett 3500 nyaraló is 
található, tehát a nyolcezer ál
landó lakosra legalább még egy
szer ennyi üdülő jut, akik ugyan
úgy igénybe veszik az utcákat és 
a parkokat, s az önkormányza
toknál a hivatalos ügyek több 
mint fele velük kapcsolatos.

-  A város vagyont nem örö
költ: egy részét 1989-90-ben 
élelmes privatizátorok elmen
tették maguknak, a maradék 
pedig a számunkra előnytelen 
önkormányzati törvény miatt a 
megyéé lett. Örököltünk viszont 
feladatokat. Almádi úthálózata 
a második leghosszabb a megyé
ben, vetekszik Veszprémével, 
ám ennek csak 40%-a pormen
tesített. Évtizedeken át utak tíz 
kilométereit nyitották meg úgy, 
hogy a telkekre csak egy villany
drót vezetett, a vizet a harma
dik-negyedik szomszédtól vittek 
át, egyéb közmű pedig a közel
ben sem volt. Akkora volt az 
infrastrukturális elmaradottsá
gunk, hogy ezen a területen ak
kor is lépnünk kellett, ha lehe
tetlennek látszott. Csak külső 
forrásban bízhattunk, ezért 
„hajtottunk rá”, hogy beférjünk 
Várpalota és térsége környezet
védelmi programjába. Megpá
lyáztunk minden lehetséges tá
mogatást, így jutottunk hozzá 
kb. egymilliárd forinthoz, s most 
tartunk elköltésében a felénél.

Évente kb. 400 millió forintot 
tudunk ezekből közműfejlesz
tésre fordítani, ami azt jelenti, 
hogy a városi költségvetést csak
nem megduplázzuk. Ám mivel 
a támogatások sokfelől jönnek, 
sokféle feltételnek kell eleget 
tennünk, s ezek nem mindig 
hozhatók összhangba. A köz
művek lerakásának van egy op
timális sorrendje: alulról fel
felé kellene építkezni, először a 
csatorna, aztán a gáz, végül a 
telefon. Csakhogy a telefonhá
lózat bővítésére tavaly már meg
nyílt a lehetőség, s ha nem fo
gunk hozzá, a fejünket veszik a 
telefonra várók. Az idén viszont 
elnyertünk a BM-céltámogatás
ból 80 millió forintot csatorna- 
építésre, amiből a költségek 
30%-át fizetik ki, tehát most azt 
kell hajtani. Mégis, már látjuk, 
hogy egy részét óhatatlanul el
veszítjük, mert itt a szezon, s 
ősszel már lehetetlen lesz 240 
milliót beépíteni.

-  Az ennyiből is nyilvánvaló, 
hogy nem egykönyen adja fel, s 
a lehetetlennek is nekigyür
kőzik. De lát-e már fényt az 
alagút végén, tudja-e, hogy mer
re tart a városa?

-  A feladatok még most is 
roppant nagyok, mert a legked
vezményesebb hitelt is vissza 
kell fizetni, s ez tovább terheli a 
költségvetésünket. A feldúlt 
utak helyreállítására pedig nincs 
központi forrás, azt magunknak 
kell kigazdálkodnunk. A kitöré
si pontokat az adja, ami eddig 
is segített: van egy imponáló 
szellemi kapacitásunk, mert 
rendkívül jó koponyák kötőd
nek ehhez a városhoz.

A pezsgő kulturális és sport
élet pedig olyan élénkülést hoz, 
ami -  bizonyos vagyok benne -  
előbb-utóbb a gazdaságra is ki
hat. Az infrastrukturális befek
tetéseink is kezdenek már ka
matozni: az Auróra Szálló egy 
részét a bevezetett gáz segítsé
gével téliesítették, a telefonbő
ség lehetővé teszi, hogy a laká
sokban Internet-kapcsolattal, 
faxszal felszerelt könyvelő- és 
egyéb irodák, szellemi munka
helyek létesüljenek. Balatonal
mádinak a jelene nehéz, ám gaz
dag a múltja és van jövője.

Láng György Géza
(Másodközlésre átvettük az 

Üzlet című újságból)



É r t e s í t é s
Értesítem a lakosságot, hogy a Vörösberényi Református Egy

házközség temetőjébe ravatalozót építtet, önkormányzatunk tá
mogatásával. A ravatalozóhoz szükséges pénz háromnegyede az 
egyházközség rendelkezésére áll. A hiányzó összeget közadako
zásból szeretnénk előteremteni.

A ravatalozóra szánt összegek befizetésére befizetőcsekket ké
szíttettünk, vagy a Vörösberényi Lelkészi Hivatalban lehet befizet
ni erre a célra (Veszprémi út 105.). Mivel a ravatalozót városunk 
minden lakosa használhatja, ezért fordulunk mindenkihez kérés
sel, hogy erre a célra adakazzon.

Befizetőcsekkeket a Balatonalmádi Református Lelkészi Hiva
talban -  Baross utca 24. -  és a Vörösberényi Református Lelkészi 
Hivatalban lehet kapni, valamint istentiszteletek során is kiteszünk, 
és istentiszteleti időn túl is lehet a lelkészi hivatalokban kérni.

Szalay Szilárd 
református lelkész

Polgárőrhírek

Két hónap rövid krónikája
Május elsején biztosítottuk 

a rendőrséggel közösen a Ba
latonalmádi Duatlonverseny 
útvonalát. Két polgárőrtársun
kat csak a szerencse mentette 
meg a balesettől, mert két sze
mélyautó a lassító jelzés elle
nére gyorsított és elugrással si
került elkerülni a gázolást. E 
két autó kivételével minden 
gépjárművezető megértéssel 
fogadta intézkedésünket. Kö
szönjük!

A rendszeres, mindennapos 
járőrtevékenység súlypontját át
helyeztük a Balaton-partra, par
kolókba és bevásárlócentrumok 
környékére. Július elejétől 
ifúsági tagozatunk is részt vesz 
a járőrözésben. Június közepén 
hangulatos rendőr-polgárőr ta

lálkozót tartottunk a horgászta
nyán. Természetesen elkerülhe
tetlen volt a közös tevékenység, 
a bűnmegelőzés és együttműkö
dés fontosabb részeinek megbe
szélése, egyeztetése. Július 
elejétől rendőrök és polgárőrök 
közös járőrözését tervezzük 
ellenőrző akciók keretében. A 
szezonnyitó Hattyú-bál éjszaká
ján az étterem környékét és a 
parkolókat polgárőreink is 
ellenőrizték. Már most felhívjuk 
a balatonalmádi üdülő-, nyara
ló- és vendéglő-, panziótulajdo
nosok figyelmét, hogy október 
közepétől egyeztetés után ismét 
vállaljuk ingatlanaik fokozott 
ellenőrzését.

Hansági Endre 
elnök

RENAULT

BALATON
8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2. TeL/fax: 88/431-422

TÉRÍTÉSMENTES ÁLLAPOTVIZSGÁLAT 
minden autótípusra (25 pontos)

INGYENES OLAJCSERE
(nálunk vásárolt olaj esetén) 

KÉZI AUTÓMOSÓ 
(komplett autókozmetika) 

MŰSZAKI VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 
bármilyen autótípusra (keleti márka esetén is!) 

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8- 17-ig 
szombat 9-13 óráig
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M E G H Í V Ó
A szegény sorsú kárpátaljai gyerekek balatonalmádi üdülteté
sével kapcsolatban jótékonysági előadást szervezünk.

A Váci Mihály Irodalmi Színpad felajánlása alapján 
a Liget kávéházban

1997. július 17-én, csütörtökön 16 órakor
szeretettel látjuk Önt, Kedves családját, Baráti körét e nemes 
rendezvényen.
Az előadáson fellépnek:

Pintér Tibor előadóművész
Csordás Éva előadóművész
Sulyok Zsuzsa előadóművész 
Horváth Imre előadóművész 
ifj. Pintér Tibor színész 
Pataki Antal színész
Káté István hegedűművész
Kövi Artúr csellóművész

A rendezvényt a Forrás Kulturális Alapítvány szponzorálja. Ez
úton is kérjük, hogy jelenlétével tisztelje meg e rendezvényt és 
felajánlásával segítse elő a gyermekek balatonalmádi üdülte
tésének megvalósítását.

Szeretettel: RENDEZŐK

A KÖZÖSSÉGI HÁZ JÚLIUSI PROGRAMJÁBÓL:
6. 18.30 Stella Artois sörgyár fesztiválja. Helyszín: Városháza tér
6. 19.30 Térzene a Zenepavilonban. Fellép a csákvári Ifjúsági Zenekar
8. 10.00 Játszóház a Wesselényi strandon
12. 18.30 Térzene a Zenepavilonban. Fellép a csákvári Ifjúsági Zenekar
15. 10.00 Játszóház a Wesselényi strandon 
18-27. Almádi napok ’97.

Kulturális és szórakoztató rendezvénysorozat 
Helyszín: Városháza tér

18. 17.30 Az Almádi Napok ’97. hivatalos megnyitója.
Megnyitja: dr. Kerényi László polgármester 

17.35 „Európai iskola”
Nuridsány Zoltán emlékkiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja: Katona Tamás országgyűlési képviselő.
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