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

István király intelmei
Erkölcstanító könyvecske (részlet)

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját és a pa
rancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a királyok királya, mi
ként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele ke
rekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyes
ség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is has
sa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelen
ség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart 
igényt a király névre, zsarnoknak kell ne
vezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, 
szívem édessége, sarjam  jövő reménysé
ge, kérlek, megparancsolom, hogy min
denütt és mindenekben a szeretetre tá
maszkodva ne csak atyafiságodhoz és a 
rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, 
avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz 
és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem 
még a külföldiekhez is, sőt mindenki
hez, aki hozzád járul. Mert a szeretet 
gyakorlása vezet el a legfőbb boldog
sághoz. Légy irgalmas minden erősza
kot szenvedőhöz, őrizd szívedben mind
ig az isteni intést: „Irgalmasságot aka
rok és nem áldozatot.” Légy türelmes 
mindenekhez, nemcsak a hatalmasok
hoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a 
hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a 
szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal
sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten 
felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mér
tékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy 
szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy 
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illés. Légy szemérmes, hogy 
elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nél
külük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba 
bejutni. Ámen.

A XX. század intelmei
Kicsi Miklóska!

Megérkeztednek szívből örülök Bár mielőbb személyesen is láthat
nálak! Addig is, Úrfi, engedd meg, hogy -  mint férfi a férfival -  elbe

szélgessek veled.
Bátyád, aki e sorokat rója, épp hat X-szel vénebb ná

lad. Ő a búcsúzó élet, Te a kezdő. Lehet-e mondan
dójuk egymástól ily távoli embereknek? Szeretném 

hinni: igen. Fogadj el tőlem néhány jó tanácsot: 
ha majd felnősz, újra elolvasod e sorokat, meg
érted tartalmukat, ne nevess ki miattuk!

1. Csak a ponyvairodalom (+  film  + tv 
+ anyám istene) hirdet felhőtlen szirupbol
dogságot. A z élet: küzdelem. Legyen hoz
zád illő, nemes célod e küzdelemben, s tudj 
nagyon keményen, ütéseket vállalva, de 
adva is harcolni érte. Ne törj össze soha: 
férfi vagy...

2. Ne légy francia tánc- és illemtanár, 
ne ugrándozz szöcskeként kifizetődő elvek 
szolgálatában! Gondolkozz a magad fe 
jével, s amit helyesnek találsz, arra tedd 
fel az életed.

3. Harcot megharcolni csak szilárd ta
lajon állva lehet. Legyen fundamentumod 
az édesanyádhoz, édesapádhoz, nagyszüle
idhez, s tág körként ahhoz a 15 millió em
berhez való ragaszkodás, aki -  függetlenül 
határoktól -  azt a nyelvet beszéli, amelyet 

majd anyukád megtanít néked. Hozzájuk tar
tozol, értük élsz.

4. Te, induló folytatás, előzmények ívét vi
szed tovább. Tanulj a temetőkből! Tudd, mit akartak, miért kínlódtak 
az előtted itt élt nemzedékek. Becsüld meg életük nyomát (hát lehet e 
nyomokat a Balaton táján figyelmen kívül hagyni?)

5. Tudd: a pénz, a rang, a dicsőség nem boldogít. Borotválkozol 
majd, naponta tükör elé kell állnod. Úgy élj, hogy mindenkor szembe
nézhess önmagaddal. Zászlód: a becsület.

E  pár kusza gondolatot adom útravalóul. Élj velük nagyon hosszú, 
tartalmas életet!

Kölcsey Ferenc

EMLÉKLAPRANégy szócskát üzenek, vésd jól a kebledbe, s fiadnakHagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDENEK ELŐTT
Pozsony, 1833. jún. 14.

Az Oldalt összállította Hollóné Behring Anikó



POSTÁS ÜDÜLŐHÁZ
1935-ben a korabeli sajtó ta

núsága szerint Almádiban a te
lepülés életében több igen jelen
tősnek számító esemény történt. 
Május 19-én volt az I. világhá
borús hősi emlékmű felavatása, 
amelyet szinte országos ese
ménnyé emelt József főherceg 
jelenléte. Június 2-án felavatták 
a Postás Üdülőházat, majd szep
tember 8-án a Szabadság -  ak
kor Horthy Miklós -  kilátót. A 
Veszprém-Balaton-Bakony ün
nepi hetek eseményei 1935 má
jusától szeptember végéig jelen
tettek gazdag programot a Ba
latonalmádiba látogatóknak.

Az említettek közül a Postás 
Üdülőház építésének körülmé
nyeit, illetve történetét elevenít
sük fel e rövid visszatekintés 
keretében. Az előzményekhez 
tartozik, hogy akkor már tíz éve 
m űködött A lm ádiban Postás 
Ü dülőház, a G ecsö-nyaraló  
(Lujza-lak) 1925. július 12-én, a 
Magyar Királyi Posta Jóléti Ala
pítvány által történt megvásár
lásával (ÚAÚ 1996 X. szám). A 
villához tartozó, több mint 3 
holdas szőlőbirtok kiterjedt egé
szen a Remete patak medréig. 
Erre a nagy telekre épült fel a 
postások üdülőháza, gyönyörű
en parkosítva az egykori szőlő 
területét. A Gecsö-villában ed
dig működő Postás Üdülő vál
tozatlanul m egm aradt erre a 
célra.

Az esemény jelentőségét az 
1935. június 2-án történt felava
tást ismertető újsághír alapján 
érzékelhetjük. Az épületről így 
írtak: „f. hó 2-án avatták fel a

35 szobás, játszó-, 
olvasó-, társalgóter
mekkel és minden 
kom forttal beren 
dezett, óriásméretű 
üdülőházat”. A fel
avatási ünnepségen 
megjelentek: báró 
Szalay Gábor posta
vezérigazgató, a ke
reskedelmi minisz
ter képviseletében 
is, dr. Bud János ny. 
miniszter (Almádi 
d íszp o lg ára), dr.
Kenessey Pongrác,
Veszprém vármegye 
fő ispán ja , dr.
Szalóky József fő
szo lgabíró , dr.
Tormay Béla posta
takarékpénztári ve
zérigazgató, dr. Bényi Károly 
posta-főigazgató, Rátonyi Sán
dor posta-takarékpénztári főta
nácsos, Véghely Dezső posta

műszaki főigazgató, valamint 
még számos budapesti és me
gyei előkelőség.

Az ünnepséget a budapesti 
postás zenekar a 
„ H is z e k e g y ” -e l 
nyitotta meg, ün
nepi beszédet dr. 
Erdélyi Jenő pos
ta-főigazgató ta r 
to tt,  m ajd b áró  
Szalay G áb o r -  
mint a távol levő 
kereskedelemügyi 
miniszter képvise
lője -  adta át „ne
mes rendeltetésé
nek” az épületet. A 
budapesti filmiro
da felvételeket ké
szített, a postásze
n ek a r té rz e n é t 
adott, hűsítő italo
kat és süteménye
ket szolgáltak fel, 
majd „a megjelent

nagyszámú közönség megtekin
tette az üdülőházat és a gyönyö
rűen sikerült parkot”. Ezek után 
a mintegy 150 meghívott vendég 
számára díszebéd következett, 
amely alkalommal dr. Kenes
sey Pongrác főispán tartott be
szédet.

Az épület nagyságára és je 
lentőségére így utal az újságcikk 
szerzője: „a mintegy 4000 ölön 
fekvő cca. 45 m-es négyzetben 
fekvő és cca. 11 m magas óriás 
épületet Takács János veszpré
mi építészmérnök építette, aki 
tudásával és rátermettségével

igazi remeket alkotott és dicső
séget szerzett a veszprémi név
nek.”

A Postás Üdülőház a leg
utóbbi időkig Almádi legna
gyobb „vállalati” üdülője volt, és 
úgy tűnik ismét ilyennek tekint
hetjük. Az épületről számtalan 
képes levelezőlap jelent meg. 
Készült egy felvétel éjszakai 
díszkivilágítás alkalmával, még
hozzá nagy valószínűséggel a 
megnyitás napján, mert a lapon 
1935. június 4-i dátum szerepel, 
néhány üdvözlőszó mellett. 
Abban az időben természetes 
volt, hogy már a felavatás nap
ján, az épületről készült képes 
levelezőlapon küldhették üd
vözletüket az ünnepség részt
vevői.

Az épület ma is eredeti for
májában áll, bár felújítása során 
nem kapta vissza az eredeti na
rancsvörös színezését.

Schildmayer Ferenc

A Postás Üdülő régi épülete 1926 körül

Az új épület 1935-ben (háttérben a kép jobb oldalán látszik a régi épület tornya)

Az épület képe 1944-ben



Új szabályok a
fizetővendéglátásról!

Az Új Almádi Újság ez év 
májusi számában Amit a ven
déglátásához tudni kell c. cikk
ben tájékoztattuk a fizetőven
déglátással foglalkozókat, szo
bakiadókat a legfontosabb tud
nivalókról. Természetesen ak
kor még nem tudhattuk, hogy 
a kormány 110/1997. NI. 25./sz. 
rendeletében újra szabályozza a 
magánszálláshelyek idegenfor
galmi célú hasznosítását s azt 
1997. július hó 1-jétől hatályba 
lépteti.

E lö ljá ró b an  leszögezzük, 
hogy az említett cikkben az ide
genforgalmi adóra (kurtaxa) 
vonatkozó, szállásadókat érintő 
fizetési kötelezettség nem válto
zott, arra jelenleg is az ott ismer
tetettek az érvényesek.

Lényeges azonban a hivatko
zott kormányrendelet alapján a 
változás az egész fizetővendég
látás rendszerére vonatkozóan, 
amelyet -  kivonatosan -  az aláb
biak szerint ismertetünk:

A  kormányrendelet hatályba
lépésekor fizetővendéglátói te 
vékenységet folytató szállás
adók kötelesek magukat 3 hó
napon belül, azaz 1997. október
1-jéig a polgármesteri hivatal 
jegyzőjénél hatósági nyilvántar
tásba vetetni.

Október 1-jétől csak a már 
nyilvántartásba vett szállásadók 
folytathatnak fizetővendéglátói 
tevékenységet. A nyilvántartás
ba vételről a szállásadó igazolást 
kap, amelyet a lakhelye szerinti 
illetékes adóhatóságnál 15 na
pon belül be kell mutatni.

A nyilvántartásba vétellel 
együtt a szállásadó köteles a 
vendégkönyvet hitelesíttetni. A 
vendégkönyv beszerzéséről, va
lamint rendszeres vezetéséről a 
szállásadó gondoskodik. A ven
dégkönyv alapján a szállásadó
nak évente a tárgyévet követő 
január hó 31. napjáig a jegyző
nek írásban jelentenie kell a 
tárgyévben fogadott vendégek 
és az általuk eltöltött vendégéj
szakák összesített számát külföl
di és belföldi bontásban.

A szállásadó köteles ezenkí
vül fizetővendéglátás esetén a 
szálláshelyet osztályba sorolni, 
erre irányadó 18/1979. (X.17.) 
BkM. rendelet VI. pontja.

A n y ilv án ta rtá sb a  v é te lt 
követően a szállásadónak a be
járaton kívül jeleznie kell, hogy 
o tt m agánszálláshely vehető  
igénybe, a bejáraton belül pe
dig jól látható módon fel kell 
tüntetnie a szállásadó nevét, 
nyilvántartási számát, a szállás
hely osztályba sorolását és árát. 
Itt jegyezzük meg, hogy a pol
gármesteri hivatal szükséges
nek tartja -  elsősorban város
képi szempontból - ,  hogy a szál
lásadók egységes m ére tű  és 
anyagú táblákat helyezzenek el 
ingatlanuk kapujára, kerítésére. 
Ennek érdekében a polgármes
teri hivatal címfestőktől áraján
latokat kér a táblák elkészíté
sére, és az árban is legkedve
zőbb kiválasztását követően 
azokat megrendeli.

A táblák elkészültét követő
en a polgármesteri hivatalban a 
szállásadók a táblát átvehetik, 
minderről természetesen az Új 
Almádi Újságban külön közle
ményt jelentetünk meg.

Kérjük ez ügyben a szállás
adók együttműködését!

A szükséges adatokra vonat
kozóan a polgármesteri hivatal 
portáján kérhető adatlap ad tá
jékoztatást, ezt a nyilvántartás
ba vételhez kérjük kitöltve be
hozni a vendégkönyvvel együtt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a magánszálláshely hasznosítá
sát jogosulatlanul végző szállás
adó a rendelet értelmében har
mincezer forintig terjedő pénz
bírsággal sújtható.

Mindezekkel kapcsolatban 
kérjük , fo rd u ljan ak  Szvath 
Márton idegenforgalmi előadó
hoz, polgármesteri hivatal 25-ös 
szoba, tel: 438-400 ügyfélfoga
dási idő:

hétfő, szerda: 8-15 óráig 
péntek: 8-13 óráig

Polgármesteri Hivatal 
Balatonalmádi

BAKONYTEL Rt.

A UTI Bakonytel Rt. ezúton kéri meg azon szolgáltatást igénylő 
ügyfeleit, akik részére szerződést küldött, hogy azt aláírva szemé
lyesen ügyfélszolgálati irodáihoz (8200 Veszprém, Kossuth u. 6., 8420 
Zirc, József A. u. 4., 8400 Ajka, Szabadság tér 4/B) vagy postán a 
8200 Veszprém, Ranolder tér 3. címre juttassák el, annak érdeké
ben, hogy cégünk mielőbb telefonvonalat tudjon biztosítani szá
mukra.

A már szerződést kötött, de még a külső, illetve belső hálózat- 
építési munkálatok elvégzésének hiánya miatt működő telefonvo
nallal nem rendelkező ügyfeleinket is kérjük, hogy hívják a 444-000 
ingyenes számot időpont-egyeztetés céljából.

Cégünknek nagyon sok nehézséget okoz a hálózatépítési mun
kák során az ingatlanokba való bejutás. Kérjük, szakembereinket 
fogadják bizalommal és segítsék abban, hogy Önöknek telefont ad
hassanak.

UTI Bakonytel Rt.

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

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett) 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-18 

szombat 8-13 óráig

AJÁNLATUNK:
Öntapadós PVC tankönyvborítók, füzetborítók, 

bekötőpapírok, füzetek, tolltartók, HERLITZ, 
BUDMIL ISKOLATÁSKÁK...

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!

Vásárlóink sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy BUDMIL TÁSKA

Részletek a  boltokban

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
könyvelése, gépi adatfeldolgozása 

Bevallások elkészítése, ingyenes adótanácsadás 
EGZAKT BT. 

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

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

EMISSZIO BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. 

Telefon/fax: 338-945

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



Néhány sor 
a 81. hónapról 
a Városházán

1997. július
Akik 10 évvel ezelőtt kitalál

ták az Almádi napokat, Gróf Ti
bor és barátai, azok már akkor 
is tudták, hogy nem elég azt 
mondani a vendégnek, hogy ott 
a strand, lehet fürödni. Reggel
től estig akkor sem fürdik a ven
dég, ha jó az idő, hát még ha tor
nyosulnak a fellegek, mint mos
tanában eléggé gyakran. Tizedik 
alkalommal, mindig július har
madik-negyedik hetében, ked
veskedtek a Közösségi Ház mun
katársai naponta új és vonzó 
programokkal a városunkba lá
togató nyaralóvendégeknek, 
helybéli polgároknak, gyerme
keknek, felnőtteknek egyaránt. 
A rendezők a jubileumi Almádi 
napokon különösen kitettek ma
gukért. Jóllehet néhány progra
mot elmosott az eső, mégis 
Nuridsány Zoltán festőművész 
emlékkiállításán, a Magyar 
Festők Társasága Síkplasztikák 
című tárlatán, amely Veszeli La
jos gondozását fémjelzi, és a vá
rosháza előtt felállított színpad 
változatos és nagy sikerű prog
ramjain százak és százak szerez
tek maradandó élményeket. So
kan vannak már, akik a szabad
ságukat úgy időzítik, hogy július 
végén legyenek Almádiban, ép
pen a rendezvények miatt. A 
gyerekek tudják, hogy ilyenkor 
játszóház van a Wesselényi stran
don, a pecások kipróbálhatják a 
szerencséjüket a négyméteres
nél, a könnyűzene kedvelői ran
gos előadókat és együtteseket 
láthatnak-hallhatnak, s a nép
tánc is egyre inkább teret kap a 
műsorokban. Jelentősen emelte 
a rendezvények színvonalát az 
immáron országos hírnévre szert 
tett Régi zene koncertsorozat 
erre az időszakra eső két műsor
napja Horváth Anikó és Kovács 
Piroska gondozásában. A refor
mátus templomban ezúttal az 
Állami Operaház tanáraiból fel
álló Mozart Trió és Kovács Pé
ter hegedűművész vezetésével a 
Mendelssohn Kamarazenekar 
aratott megérdemelt, forró si
kert. Ami még hiányzik, az a he
lyi öntevékeny csoportok fellé
pése. Örömmel jelentem azon
ban, hogy már készülődnek, 
jövőre őket is köszönthetjük.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1997. július 31.

Kerényi László
polgármester

Ö nkorm ányzati h írek

A képviselő-testület július 3-án 
tartott ülésén dr. Kerényi László 
polgármester a két ülés közötti fon
tosabb eseményekről szóló tájékoz
tatójában elsőként említette, hogy 
a csatornázáshoz nettó 20 millió 
forint támogatást kapott a város a 
Vízügyi Alapból. Elmondta továb
bá, hogy a Balaton Akadémia ku
ratóriumi ülésén -  dr. Hegedűs Ta
más jegyző elfoglaltsága miatt -  ő 
vett részt. Sajnos az ülés úgy zárult

be, hogy semmilyen döntés, érté
kelhető javaslat nem született. Ezt 
követően vált ismertté a Veszprém 
Megyei Önkormányzat döntése, 
miszerint felmondta a Balaton 
Akadémiával kötött szerződést. A 
városi közmű-nagyberuházások 
közül -  figyelemmel a kezdődő ide
genforgalmi szezonra -  a gáz- és 
csatornakivitelezési munkák csak 
azokon a területeken folytatódnak, 
ahol az ott élő lakosok többsége ezt 
kifejezetten kérte, vállalva az ezzel 
járó ismert nehézségeket.

Számos kulturális jellegű prog
ram közül kiemelte a United 
Games rendezvényeket, a zene 
napján a Két tannyelvű gimnázium
ban megtartott nagy sikerű koncer
tet, a Liget kávéházban a Balaton
ról készült film bemutatását, a nép- 
művészeti kiállítást a városháza 
padlásgalériájában.

Külön is szólt a hagyományos 
szezonnyitó Hattyú-bálról, amely
nek megrendezéséért köszönetét 
fejezte ki az Almádiért Alapítvány
ba tömörült lokálpatriótáknak, va
lamint Keresztes Andor vendéglős
nek és Felber Gyula képviselőnek. 
Csak a példaértékű összefogásnak 
köszönhető, hogy nem szakadt meg 
a hagyomány.

Ezt követően átadta a szót 
Majbó Gábor alpolgármesternek, 
aki távolléte alatt helyettesítette. 
Az alpolgármester a MÁV Szom
bathelyi Igazgatóság látogatásáról 
számolt be, melynek eredménye, 
hogy a vasút melletti szolgálati la
kások felújítására ígéretet tett az 
igazgató. Beszámolt arról is, hogy 
az aljegyzővel részt vettek Csajágon 
a KBTT ülésén, illetve képviselték 
a várost az ottani falunapok meg
nyitásán.

Napirend előtt Horváth István 
képviselő -  úgyis mint a BTC elnö
ke -  kért szót. Tájékoztatta a tes
tületet arról, hogy a megyei korosz
tályos teniszversenyen -  amely a 
10-14 éves gyermekek versenye -  
az almádi fiatalok kiemelkedő 
eredményt értek el. Az 5 verseny
számból hármat megnyertek, egy
ben másodikak és egyben harma
dikak lettek.

Dr. Farkas Miklós a hatodik al
kalommal megrendezésre került 
orvosnapokról adott tájékoztatást,

Trosits András pedig a Káptalan
füredi Fürdőegylet ülésén felvetett 
problémákat ismertette.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző a 
pedagógusnapi megemlékezések
ről szólt röviden. Ujj Mészáros Ist
ván képviselő a Rákóczi u. 34. sz. 
alatti társasházban lévő tároló hely
zetét hozta fel. Ennek kapcsán pro- 
kontra vita alakult ki a testületen 
belül, melynek eredményeként a 
testület visszavonta egy korábbi ide

vonatkozó határozatát és 3 tagú bi
zottságot jelölt ki az ügy egyezte
tésére.

Fő napirendi pontként tárgyal
ta a képviselő-testület az Egészség- 
ügyi Szolgálat tevékenységéről szó
ló beszámolót dr. Árkai Anna  váro
si főorvos előterjesztésében. Az írá
sos anyagból tájékozódhattak a 
képviselők arról, hogy az Egészség- 
ügyi Szolgálat Balatonalmádi város 
és környéke lakosságának szakellá
tását hogyan, milyen körülmények 
között látja el.

1996. évben az egyes szakrende
lések forgalmi adatai a következők 
voltak: belgyógyászat: 3585 fő, se
bészet: 2482 fő, traumatológia: 823 
fő, szülészet-nőgyógyászat: 3786 
fő, szemészet: 4252 fő, bőr- és 
nemibeteg: 5496 fő, neurológia: 
664 fő, reumatológia: 1778 fő, fizi
koterápia: 3610 fő, pszychiatria: 
560 fő.

Laboratórium betegforgalma 
6643 fő volt, az elvégzett vizsgála
tok száma 78 083 A foglalkozás
egészségügyi ellátáshoz bejelentke
zett munkavállalók száma 768.

Az Egészségügyi Szolgálat jog
szabályi és hatósági megfelelőségé
nek kapcsán felvetődött, hogy szá
mos szakrendelés a megyei tiszti 
főorvos határozata szerint csak ide
iglenes engedélyt kapott. Kor
mány illetve népjóléti miniszteri 
rendelet szabályozza ugyanis az 
egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
intézmények szakmai minimumfel
tételeit, amelyeket meghatározott 
időre teljesíteni kell, viszont pénzt 
nem adtak hozzá, ezért az önkor
mányzatnak kell az eszközbeszer
zéseket valamely módon kigazdál
kodni.

Dr. Farkas Miklós képviselő 
hozzászólásában hangsúlyozta, 
hogy rövidesen várható a fentebb 
hivatkozott jogszabályok módosítá
sa, amely némileg enyhítené ezt a 
súlyos terhet. A beszámoló foglal
kozott továbbá a szakellátások pri
vatizálásával is. Ennek kapcsán a 
testület -  figyelemmel az Enikő bi
zottság javaslatára -  kinyilvánítot
ta, hogy az Egészségügyi Szolgálat 
privatizációjának előkészítése so
rán lehetőségeihez mérten min
dent megtesz a járóbeteg-ellátás 
struktúrája szinten tartásának, illet

ve az egyes szakellátási területei 
fenntartásának érdekében.

A második napirendi pont ke
retében dr. Kerényi László polgár- 
mester adott tájékoztatást a kom
munális beruházások (gáz, csator
na, víz, telefon) helyzetéről. Köz
ismert, hogy a fenti nagy beruhá
zások elsődlegesen japán hitelből, 
különböző, pályázatok útján el
nyert központi támogatásokból és 
ezekhez rendelt önrészből finanszí

rozhatók. A pályázatainkat szinte 
minden esetben elfogadták, mely
nek révén jelentős összegeket nyert 
az önkormányzat. Ugyanakkor a 
japán jenkeret kezd szűkössé vál
ni, ezért átmenetileg a beruházások 
tartalmát csökkenteni kell, ponto
san azért, hogy maradjon jen az 
utak helyreállítására, építésére.

Ennél a pontnál több képviselő 
is felvetette az utak helyreállításá
nak kérdését. A polgármester vá
laszában ismételten kihangsúlyoz
ta, hogy az idén csak a sávos hely
reállításokra kerülhet sor. A jövő 
évben elsődleges feladat az utak 
építéséhez, felújításához szükséges 
pénzeszközök megteremtése, a ki
vitelezés megkezdése és lehetőség 
szerinti befejezése. Nem kis 
erőfeszítéseket kell még ebben az 
ügyben tenni. (Szerk. megjegyzés: 
a beruházások pillanatnyi állásáról 
lapunk előző számában több he
lyütt is tájékozódhattak olvasóink.)

A továbbiakban a közoktatási 
törvény módosításából adódó fel
adatokat tárgyalta a testület, mely
nek során döntött a zeneiskola és 
a napközi otthonos óvodák műkö
désének újraszabályozásáról, a 
felvehető tanulók és óvodások lét
számáról, a tandíj- és térítési-díj 
kötelezettségekről.

Pályázatot írt ki a városi zeneis
kola és a könyvtár igazgatói állásá
nak betöltésére, egyúttal a zeneis
kola intézményvezetői feladatainak 
ellátásával Lovas József igazgatóhe
lyettes urat bízta meg.

Az aktualitások körében átte
kintette a testület Balatonalmádi 
város testvérvárosi kapcsolatait.

Döntött arról, hogy hivatalos 
kapcsolatot létesít a bajorországi 
Eggenfelden és a felvidéki zobor
aljai Nyitragerencsér települé
sekkel.

Foglalkozott továbbá a Balaton
füredi Vízi Rendészeti Rendőrőrs 
parancsnokának kinevezésével, a 
Városháza tér közvilágításának fel
újításával, a volt Auróra étterem 
átalakítására vonatkozó tervpályá
zattal.

A képviselő-testület jegyző
könyvei a polgármesteri hivatalban, 
valamint a városi könyvtárban meg
tekinthetők.

Sz. S.



RENDŐRSÉGI HÍREK

Teljes erővel tombol a nyár, 
mikor e sorokat írom. Bár ennek 
a meleg napsütésen kívül más 
olyan, a korábbi években megszo
kott jelei nincsenek, mint ame
lyek általában jellemzik a nyári 
idegenforgalmat Balatonalmádi
ban. Általános tapasztalatunk az, 
hogy az idei év idegenforgalma 
mind létszám ában, mind 
minőségében alatta marad a ta
valyi évnek és az azt megelőző 
éveknek.

Maradva a cikk témájánál, 
nem következett be, legalábbis ez 
idáig semmi különös, semmi 
olyan nem történt, amely eltérő 
lenne a már megszokott bűnözői 
magatartásoktól. A bűncselek
mények elkövetése a számszerű 
adatok alapján azonos szinten 
van, mint a tavalyi év hasonló 
időszakában, azonban ennek a 
nyárnak is, az eddig történteknek 
megvannak a sajátosságai, azok a 
tapasztalatok, amelyeket szívesen 
nélkülöztünk volna, különösen, 
ha azt veszem figyelembe, hogy 
csak ennek az újságnak a hasáb
jain is több alkalommal kértük az 
itt lakókat, a nyaralótulajdonoso
kat, hogy egy kicsit nagyobb oda
figyeléssel, törődéssel segítsenek 
bennünket abban, hogy biztonsá
gosabbá és ezzel együtt kelleme
sebbé is tudjuk tenni a nyári itt- 
tartózkodást. Néhány konkrét 
esetet is szeretnék önöknek leír
ni, amelyekből szinte egyöntetű
en vonható le az a következtetés, 
hogy továbbra sem teszik meg a 
lehető legminimálisabb lépéseket 
sem annak érdekében, hogy ne
hezebbé váljon a bűnözők „mun
kája".

A bűnügyek krónikájánál első 
helyen emelném ki azt a besurra

nássorozatot, amely a Fórum Üz
letközpont és a Balaton-parti 
üdülők által határolt területen 
történt. Bár az elkövetők többsé
ge még ismeretlen előttünk, az 
már az eddigiekből biztosnak 
mondható, hogy fiatalkorú, sőt 
gyermekkorú személyeket alkal
maztak végrehajtóként, elsősor
ban természetesen azokon a he
lyeken, ahol tárva-nyitva maradt 
a nyaraló, vagy az üdülők belső 
része a nem létező biztonsági in
tézkedések miatt szabad prédá
nak bizonyult. Következetesen ki 
is használták ezeket a lehető
ségeket, és kb. 1,5-2 millió Ft 
nagyságrendű kárt okoztak ezzel 
a sértetteknek.

Alaposan felkeverte a kedélye
ket egy betörés, amelynek követ
kezményei egyébként messzire 
gyűrűznek, ugyanis a kézre került 
tettesek szinte lavinaszerűen is
mernek be újabb és újabb bűncse
lekményeket. Amiért a beveze
tőben említett jelzőt használtam 
annak oka az, hogy az első betö
résből származó aszfaltvágó gé
pet egy ismert vállalkozótól fog
laltuk le, aki egyébként maga is 
korábban sértettje volt egy föld- 
munkagép ellopásának.

Korábban is jeleztem  már 
önöknek többször, hogy város
unkban megjelent a kábítószer. 
Ennek kézzelfogható eredménye 
volt, hogy a város belső területén, 
valamint a környező külterülete
ken jól karbantartott vadkender- 
ültetvényeket találtunk, amelyek
nek gondos ápolói azóta a ven
dégszerete tünket élvezik. A 
növényből készült kábítószert 
több helyen forgalomba hozták. 
A szereplők teljes felderítése a 
cikk írásának idején még folyik.

Az elmúlt időszakban 8 gépko
csi tűnt el Balatonalmádi terü
letéről. A szomorú az, hogy most 
már nemcsak hajnalban viszik az 
autókat, hanem fényes nappal. A 
délelőtti és a kora délutáni órák
ban is zavartalanul dolgozhatnak 
a tettesek, ugyanis, bár adataink 
vannak arra, hogy többen látták 
néhányukat munka közben, még
sem vette senki a fáradságot arra, 
hogy legalább a telefont felemel
je és szóljon nekünk.

Számos akciót indítottunk, 
amelyben nemcsak rendőri erők 
vettek részt, hanem az államigaz
gatási szervek közül többen is 
csatlakoztak pl. az ÁNTSZ, Fo
gyasztásvédelmi Felügyelőség,

vám- és pénzügyőrség stb. Ezt a 
módszert a jövőben is folytatni kí
vánjuk. Szeretnénk elérni, hogy 
rend legyen ezen a területen is, 
és minél kevesebben lehessenek 
azok, akik úgy gondolják, hogy ki
használhatják az idegenforgalmat 
és vámszedői lehetnek a becsüle
tesen dolgozó kereskedőknek és 
vendéglősöknek.

*

A bűnügyi krónikát befejezve 
tájékoztatom a Tisztelt Olvasókö
zönséget arról, hogy július hónap
ban, korábbi ígéretének megfele
lően felkereste a rendőrőrsöt a 
belügyminiszter úr és személye
sen tájékozódott a Rendőrörs új 
elhelyezési épületéről, a Balaton 
part idegenforgalmi szezonjával 
kapcsolatos rendőri feladatok 
teljesítéséről, a rendőrök munka- 
körülményeiről, technikai eszkö
zeink állapotáról. Megerősítést 
nyert a látogatás során, hogy rö
videsen kapitánysági rangot kap 
Balatonalmádi, s ezzel teljesebb 
körű szolgáltatást tudunk az itt 
élőknek nyújtani.

A lakossági visszajelzések 
alapján állíthatom, hogy az itt 
élők többsége egyetért azzal, 
hogy a hozzánk került fiatal 
rendőrök általában gyalogos szol
gálatot látnak el, testközelbe ke
rülve ezzel az állampolgárokkal, 
akik közvetlenül fordulhatnak 
hozzájuk bármilyen gonddal, 
problémával. A helyi Polgárőr 
Egyesület vezetése az ifjúsági ta
gozat tagjaiból kiválasztott Ifjú 
Polgárőrökkel erősíti meg a járőr
párokat, így a helyismeretből fa
kadó hiányosságot sikerrel tudjuk 
kiküszöbölni. Polgárőröknél tart
va term észetesen továbbra is 
megfelelő intenzitással dolgo
zunk együtt polgárőr barátaink
kal, akik továbbra is hatékonyan 
tudják segíteni munkánkat.

Végezetül a gépjárműforga
lomról. Minden lehető erőt a 71- 
es út átvezető forgalmának zavar
talan biztosításához vezényel
tünk. Néhány kisebb, nagyobb 
baleset bekövetkezésétől elte
kintve ez idáig nem történt halá
los kimenetelű közlekedési bal
eset. A közlekedéssel kapcsolatos 
feladatok továbbra is kiemelt fi
gyelmet kapnak, különösen azért 
is indokolt ez, mert a változékony 
időjárás miatt a megszokottnál 
jóval többen választják fürdés he
lyett az autózást, a környezet, a 
táj megismerését.

A traffipax 6 alkalommal fog 
a területen dolgozni, de ezenfe
lül több akciót fogunk tartani, 
amelynek célja, hogy még időben 
kiszűrjük a közlekedési morál el
len vétőket a forgalomból.

Gruber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Tisztelt szállásadók!
Júliusi eggenfeldeni utunk alkalmával a testvérvárosi kapcsolat egyik kezdeményezőjétől és fő 

támogatójától, Gottfried Anders úrtól felkérést kaptunk, hogy a városunkban működő szállás
adók kínálatát gyűjtsük össze, és juttassuk el hozzá, ezáltal elérhetővé téve azok számára, akik a 
közeljövőben Balatonalmádiban szeretnék szabadságuk egy részét eltölteni.

Várható, hogy a testvérvárosi kapcsolat elmélyülésével és kiszélesedésével egyre többen érkez
nek majd hozzánk Eggenfeldenből és környékéről, így mindenképpen hasznos lenne, ha az utaz
ni szándékozók friss, első kézből származó információkhoz juthatnának a Balatonalmádiban ta
lálható szálláshelyekről. Talán nem szükséges részletezni, hogy ez milyen kiváló lehetőséget biz
tosít a szállások ingyenes propagálására egy olyan területen, amely eddig is meglehetősen sok 
vendéget küldött hozzánk.

Kérésünk, hogy aki szerepelni kíván ebben az albumban, az lehetőleg augusztus folyamán ju t
tasson el hozzánk kiadni kívánt szálláshelyéről 1-2 fényképet és egy rövid -  ha mód van rá, német 
nyelvű -  leírást, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza (név, cím, telefon, fekvés, parttól 
való távolság, szobák-férőhelyek száma, egyéb használatba vehető helyiségek, kérhető reggeli, 
garázs vagy kocsibeálló, mikor lehet igénybevenni a szállást stb.)

Természetesen az ajánlat nem csupán a fizetővendéglátókra vonatkozik, hanem minden Bala
tonalmádiban működő szálláshelyre, legyen az panzió, kemping, vagy éppen szálloda. Utóbbiak
tól örömmel vesszük a szálláshelyet bemutató prospektust is.

Szvath Márton 
idegenforgalmi ea.



A bűnt is jobb megelőzni...
Nyílt napot tarto ttak  Káp

talanfüreden a IV országos bűn
megelőzési táborban. Kuncze 
Gábor belügyminiszter -  a tábor 
vendége -  elmondta, hogy az itt

folytatott -  a civil szféra által 
kezdeményezett -  tevékenység 
már megnyerte a rendőrség és 
a polgári védelem támogatását, 
és mivel valóban hasznos és jó 
dologról van szó, szívesen mel
léállnak a Belügyminisztérium 
különböző szolgálatai is. Részt 
vállalnak a feladatokból az or
szágos és megyei rendőr-főka
pitányságok, polgári védelmi 
parancsnokságok, polgári szer
vezetek, rendőri és rendészeti 
iskolák, oktatási központok. 
Munkájuk megismerése által a 
gyerekek, és közvetítésükkel a 
családok közelebb kerü lnek  
ezekhez a szolgálatokhoz, és mi
vel az oktatás kiterjed a bűn- 
megelőzésre is, felvértezetteb
bek lesznek a veszélyek felisme
résében és elhárításában . A 
rendőrség egyre többet ad arra, 
hogy az állampolgárok bizalma 
növekedjen iránta, és bizonyos 
közvélemény-kutatások ezt iga
zolni is látszanak.

Nán Jenő rendőrőrnaggyal a 
Bűnmegelőzési Országos Egye
sü let e lnökével, a táb o r 
vezetőjével a célkitűzésekről,

tapasztalatokról, tervekről be
szélgettünk:

-  Őrnagy úr, kik jönnek ide és 
mi a célja ennek a tábornak?

-  A bűnmegelőzési nyári tá 
b o r m eg 
szervezésé
nek g o n 
dolata első 
ízben 1994- 
ben fogal
m a z ó d o tt  
meg a Bűn- 
megelőzési 
O rsz á g o s  
E gyesü le t 
tag ja iban . 
'95-től kez
dődően é 
vente kerül 
m egrende
zésre Káp
ta lan fü re 
den az egy- 
egy a lk a 
lommal át
l a g o s a n  
200 fő t 
s z á m lá ló  
B a la to n -  
parti tábor, 
am ely le 
h e tő ség e t 
nyújt a fia
t a l o k n a k  
arra, hogy

a gondtalan üdülés, szórakozás 
mellett a mindennapi életben is 
hasznosítható bűnmegelőzési 
tudnivalókat elsajátítsák, meg
ismerkedjenek a rendvédelmi 
szervek tevékenységével, és 
esetleg egyfajta pályairányítás
sal is szolgáljon számukra az itt 
eltöltött hét. A tábor ideje alatt 
kiem elten kezeljük a kábító 
szer-m egelőzési tudn ivalók  
megismertetését a legveszélyez
tetettebb korosztállyal. Speciá
lisan felkészült előadók a rend
őrség D A D A  (dohányzás-al
kohol-drog-A ID S) p rogram 
jának felhasználásával tartják 
foglalkozásaikat. A  tábor az 
ország m inden részéből várja 
és fogadja a 10-18 éves gyere
keket. Februárban  k iértesít
jük  az önkorm ányzatokat, a 
ren d ő rfőkap itányságokat, a 
DAD A-program ot oktatókat, 
m eghirdetjük  a Z sarum aga
zinban, a Polgárőr lapban és a 
megyei lapokban. Előzetes jel
zések alapján tudjuk, hogy jö 
vőre kb. 300 fővel kell számol
nunk. A  gyerekek 40% -a év
ről évre visszajár.

Az eredeti bűnm egelőzési 
programunkat kibővítettük bal
eset-megelőzéssel, polgári vé
delmi, polgári, önvédelmi isme
retekkel, a rendvédelmi szervek 
tevékenységének bem utatásá
val, egészségmegőrzési, elsőse
gély-nyújtási, tájékozódási isme
retek oktatásával és a kerékpá
rozás biztonságának elősegíté
sével, helyesebb tehát, ha nem 
csak bűnmegelőzési táborokról, 
hanem  Országos M egelőzési 
T áborró l beszélünk. El kell 
m ondanom , hogy a szakmai 
szervezetektől nagyon sok segít
séget kapunk: ingyenbuszok, 
gyakorlati eszközök, előadók, 
oktatók, és még sorolhatnám. 
Így lehetséges, hogy a résztve
vők költsége csaknem fele a 
tényleges bekerülési költség
nek. Széles körű és nagyon lel
kes a támogatottságunk. Ennek 
a mostani, negyedik tábornak az 
a célja, hogy a m ár többször 
visszajárok közül kiválasszunk 
és kiképezzünk olyan fiatalokat, 
akik ifjúsági vezetőként a jövő
ben segíteni tudnak nekünk. A 
saját közegben élő segítőtársak 
hatékonyabbak, mint a felülről 
segíteni akarók. Közvetleneb
bül tudnak beszélni a csavargás, 
leszólítás vagy akár a nyár ve
szélyeiről. Az eddigi tapasztala
tok alapján készülünk egy olyan 
összefoglaló anyag elkészítésé
re, amit tovább lehet vinni, to 
vább lehet adni. Most próbál
gatjuk a két helyszínes táboroz
tatást, amitől a technikai adott
ságok jobb kihasználhatóságát 
várjuk. Így érdemesebb lenne 
speciális foglalkoztatókat be
rendezni, tablókat kihelyezni, 
polgárvédelmi sátrakat, eszkö
zöket, műszereket letelepíteni, 
közlekedési tanpályákat, beren
dezéseket felszerelni. Az elő
adók is jobban, speciálisabban 
fel tudnának készülni.

-  A mai nyitott napnak mi a 
jelentősége ?

-  Ez egy bemutató a foglal
kozásokról, a tanultakról. Idén 
nagyszabású járőrversenyt ren
dezünk, ahol a korábban okta
tott anyagot a táborban részt 
vevő különböző szervezetek ál
tal felállított állomásokon kér
dezzük vissza. M inden évben 
rendezünk egy ilyen napot, me
lyet a szakma vezetői is szívesen 
látogatnak. Ők adják át a díja
kat, jutalmakat.

Vecsey K. Mária

HATTYÚ
BÁL

(javítás-kiegészítés- 
pótlás)

Sűrű elnézést kérve kell 
visszatérnünk a legutóbbi 
számban tévesen megjelent, 
ille tve m eg nem  je len t 
Hattyú-bállal kapcsolatos 
hírekre.

Sajnálatos módon kima
radtak a támogatók listájá
ról a rend őreinek szóló 
köszönő sorok. Mint eddig 
minden alkalommal, ők biz
tosították a felvonulási út
vonal zavartalanságát, a for
galom megfelelő irányításá
val, ezzel járulva hozzá a bál 
sikeréhez. Köszönet érte! 
E gyben e ln ézést k ér a 
rendezőség a figyelmetlen
ségéért.

Tévesen jelent meg az 
A lm ádi C en te r Kft. 
ügyvezetőjének neve. Ezért 
e ln ézést k érü n k  L én árt 
Ákos úrtól, hogy Jánosra 
kereszteltük, amit most kor
rigálunk.

Remélhetőleg több hiba 
nem volt az értékelésben!

reá lbank

Reállízing kötvény (évi)
EHM

alapkamat 19,00% 19.00 

prémium 90 naponként 0,9% 
éves átlagkamat 20,35% 20,35

B e t é t ( é v i )  EBKM
1 hónapra 18,25% fix 18,25 

3 hónapra 18,5% fix 18,50 

1 évre 19% fix 19,00

Látra szóló 

Lakossági betétszámla (évi)
 EBKM

500 000 Ft-ig 12% 12,00 
500 000 Ft felett 18% 18.00

Kapható a Balatontourist-irodakban:

Ajka, Fő u. 3. 88/211-589

Balatonalmádi, Petőfi u. 6. 88/438-588

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



Almádi eredmények 
az országos tájékozódási 

túrabajnokságon
Véget ért az első -  még nem 

hivatalos -  országos tájékozódá
si túrabajnokság. Az értékelés a 
leginkább jegyzett versenyeken 
egy év leforgása alatt elért ered
mények alapján történt. Szabá
lyait a szabadegyházi Kinizsi SC 
alkotta, ez az egyesület végezte 
a pontszámítást, s ők rendezték 
meg június 14-én Nadapon (Ve
lencei-hg.) a Kinizsi-kupát, a 
bajnokság záróforduló já t is. 
Ezen a versenyen a Balatonal
mádi Bauxitkutató Természetjá
ró SE (B X T SE ) csap a ta i a 
felsőfokú pályán -  32 csapat 
között -  a 2. és a 8. helyet sze
rezték meg. Második, ill. 14. 
helyen végeztek a középfokú 
pályán indult csapatok (26 csa
pat között), míg az alapfokú 
pályán (12 csapat között) a 6. 
helyezést érték el. Mindez 23 
pontot hozott a bajnokságban.

A csapatverseny értékelésé
ben a BXTSE szerezte meg a 
harmadik helyet, 146 ponttal, 
189 egyesület, iskola, baráti tár
saság stb. közül. Győztesek a 
Szentesi Turisták (akik hosszú 
évek óta vesznek részt a Bauxit
kutató TSE éjszakai versenyein 
is) 168 ponttal, második helye
zett a Szabadegyházi Kinizsi SC 
(159 p.). Megyénkből még az 
ajkai Bánki Donát Szakközép
iskola volt eredményes (24 p., 
33. hely).

Egyéni értékelés is történt; 
ebbe az országos (ugyancsak 
nem hivatalos) egyéni bajnokság 
mellett a felsőfokú pályán ren
dezett csapatversenyek is beszá
mítottak. Az egyéni bajnokság 
két futamát tavaly a BXTSE tag
jai nyerték (az idén is, de ez már 
az 1997-98-as idénybe számít). 
Értékes pontokat hozott a XII. 
Bauxitkutató-kupa és a IV Pi
roska-kupa éjszakai tájékozódá
si verseny m egrendezése  is 
(Sóly, május 31., június 1.), me
lyek négy futama alkotta az utol
só előtti fordulót a bajnokság
ban. A rendezés színvonalát 
minősíti, hogy ez a verseny is 
helyet kapott a bajnoki értéke
lésben, s várható, hogy a Bau
xitkutató TSE 1998-tól hivata
los bajnoki fordulót is rendez
het. Reméljük, hogy anyagi aka
dálya nem lesz ennek (a ver

senyrendezés önmagában gyak
ran ráfizetéses, a támogatást és 
a teljesítménytúrák bevételének 
egy hányadát is rá kell fordíta
ni), de a más versenyeken szo
kásos kis tárgyjutalmak beveze
téséh ez  szívesen vennénk  
szponzorok jelentkezését.

A 336 értékelt versenyző kö
zött a legalább két versenyen 
indult almádiak mind a mezőny 
elején végeztek. Legjobban dr. 
Knauer József szerepelt (3. he
lyezés, egyben a legjobb senior 
versenyző, 108 pont). A  többi
ek: Baross G ábor 7. (79 p.), 
Knauer Anna 16. (a 4. legjobb 
női versenyző, 46 p.), K. Gellai 
M ária  20. (40 p .), G ásp ár 
Jánosné 26. (36 p.), Magyar 
György, M. Mészáros Éva 62. 
(22-22 p.), dr. Balogh Iván 77. 
(21 p.) lett.

Meg kell említeni azt is, hogy 
egy-két sporttársunk gyerekek, 
vagy a sportággal csak most 
ismerkedő felnőttek kedvéért 
többnyire nem felsőfokú pályán 
indul, s így az egyéni értékelés 
nem tükrözi valós teljesítmé
nyüket.

A Magyar Természetbarát 
Szövetség versenyalbizottságá
nak tervei szerint 1998-tól hiva
talos csapatbajnokság indul, 
kissé módosított szabályokkal, 
de a jelenlegi nem hivatalos ér
tékelési rendszer is fennmarad.

Knauerné

Lakatos- 
és bádogos
munkák!

(Lépcsők, korlátok, 
csatornák stb.)

Horváth István 
Balatonalmádi, 
Veszprémi u. 57. 

Tel.: 430-679,467-305

HORGÁSZSAROK
Nem múlhat el egy hónap sem 

a nyári szezonban horgászver
seny nélkül.

A legutóbbit, amely a Közös
ségi Ház által kiírt Almádi napok- 
kupa hangzatos címet viselte, jú
lius 20-án rendezték a négy
méteres partszakaszon.

A benevezett 24 versenyző egy 
bottal s a zsinóron egy darab egy
ágú horoggal, tetszés szerint fe
nekező vagy úszós módszerrel 
fogta a keszegeket. Más nem is 
igen akadt a horogra, hiszen a 
versenyek fő hala -  a küsz -  most 
nem számított pontszerzőnek, az 
egy szem árva kisponty pedig 
mérlegelés után vízbe került.

Nem vet jó fényt a helyi hor
gászokra, hogy a 24 indulóból

mindössze hatan képviselték Al
mádi színeit. Pedig igazán nem 
kellett messzire utazniuk, nem 
úgy, mint az ugyancsak hat pápai 
„spori”-nak. Nekik viszont meg
érte idejönni. A díjazott első öt 
helyből négyet elvittek. Hol van 
itt a hazai pálya előnye?

Első hely: Kiss Róbert -  2,05 
kg; a legtöbb halat is ő fogta, szám 
szerint 34 keszeget. Második Ács 
Gábor -1,40 kg; harmadik Bartos 
Attila -1,25 kg.

Az Almádi napok-kupa így Pá
pára került. Azért egy dologban 
kiválót nyújtottak a helybéliek. 
Horgászegyesületünk rendező
gárdája nagy rutinnal, összeszo
kottan és zökkenőmentesen „ve
zényelte” végig a versenyt.

Nagy Ferenc

Oklevél és ajándék átadása. Balról: Szenthe László versenyfelelős, Hor
váth György, az almádi Sporthorgász Egyesület elnöke, Nagy Szabolcs, a 
Közösségi Ház szervezője és Ács Gábor a díj átvételekor

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.



„Vigyázzunk, hogy ki ne haljanak az éneklő népek, a mí
tosz-alkotó népek, a képíró-asszonyok és faragó emberek, 
mert az ember hal ki velük. Őrizzük, gyűjtsük, terjesszük mű
veiket, tanuljunk tőlük, legyen eleven lelkünk eleven része a 
nép léttől-el-nem-különült művészete, amely önmagát mond
ja, mint a természet s épp ezért bizonyossága a múltnak és a 
maradandóságnak. ”

(Juhász Ferenc)

SUBRIKÁK, PÓKOCSKÁK MEG A TÖBBIEK
A B ala to n a lm ád i V árosi 

Könyvtárban június 17-től szep
tember 12-ig látható Cz. Tóth 
Hajnalka népi iparművész kiál
lítása. A kiállított m unkák a 
hímzés művészetének gyöngy
szemei. Aprólékosan kidolgo
zott míves munkák, keresztsze
mek, szálvarrott technikák, pó
kozások, subrikák szemet gyö
nyörködtető kivitelezése tanús
kodik készítőjének tehetségé
ről, alapos, elmélyült tudásáról, 
fanatikus szorgalmáról, a nép
művészet iránt érzett elkötele
zettségéről.

Cz. Tóth Hajnalka a család
ból hozta a kézimunkázó ked
vet; ahogy ő mondja, náluk ez 
családi vonás. Varrogatott, kö
tögetett már a nagymama, az 
édesanya is, természetes, hogy 
kislánykorában ő is tagja volt az 
iskola kézimunkaszakkörének. 
Komolyabban azonban csak a 
Gyesidőszaka alatt tört fel be
lőle egy belső késztetés az ilyen 
jellegű tevékenység iránt. Első 
munkáinak egyike mindjárt egy 
faragott tükröshöz készíte tt 
nagyméretű textilkép volt. Meg
bízója lezsűriztette a képző

művészeti lektorátussal, és kiál
líttatta a Fejér Megyei Tanács
nál, ahol díszítőelemként a mai 
napig megtalálható. A sikeres 
indítás és a hódmezővásárhelyi 
nagyszülői házban talált kézi
munka-előnyomó, a sok kedves 
használati tárgy, a melegséget 
árasztó, szeretni való puha dísz
párnák látványa és értéke ösz
tönözték arra, hogy beiratkoz
zon egy 3 éves díszítőművészeti 
szakkörvezetői tanfolyamra. És 
ott kitárul előtte a népművészet 
csodálatos világa, amitől többé 
már nem tud, de nem is akar 
szabaduln i. A ddig kész íte tt 
munkáit sorra elajándékozgat
ja, és nagy lendülettel, aprólé
kos szorgalom m al tan u lm á
nyozni kezdi a különböző táj
egységekre je llem ző eredeti 
hímzések jellegzetes motívuma
it, technikáit. 1976-tól Almádi
ban szakkörvezető, és ‘79-től 
már a veszprémi szakkört is ő 
vezeti egészen ‘91-ig. 1987-ben 
népi iparm űvész cím et kap, 
munkái zömében A kategóriá
sok. ‘92-ben a 2 évente megren
dezendő Az Elő Népművészet 
kiállításon viselet kategóriában

az általa készített moldvai-csán
gó ing elnyeri a Gránátalma-dí
jat. 1987-ben 22 munkájával vesz 
részt Rovaniemiben a F in n -  
Magyar Egyesület jubileum i 
megemlékezésén. Majdnem ez
zel egy időben Hamburgban is 
ott van egy kiállításon. '94-ben 
ugyancsak 167 résztvevő közül

elhozza a két első díj egyikét a 
Kakas a népművészetben pályá
zaton egy asztali futónak elké
szített halotti lepedővég-feldol
gozással, és 14 A kategóriás 
m unkája kerü l ki a m ille 
centenárium jegyében Poznan, 
Varsó, Sibenik (Horvátország) 
városába. Tagja a Veszprém me
gyei Népművészeti Egyesület
nek, s most egy gyermekszakkör 
létrehozásán gondolkodik.

-  Naponta 4-5 órát töltök a 
népm űvészet v arázsáb an  -  
mondja.

-  Az én világomban helye van 
minden olyan tárgynak, ami ma
gán viseli az emberi kéz, az em
beri lélek nyomát. Szeretem a 
tisztességes kétkezi munkát, le
gyen az párna, köcsög vagy bár
mi, ami természetes anyagból 
készült, használati értéke van, 
mint azt az egy darabból készült 
fa, derelyeszaggatót o tthon , 
édesanyám tulajdonában, amely 
úgy simul a tenyerembe, hogy 
öröm vele dolgozni. Az ilyen 
munkát annyira tisztelem, hogy 
például a kisszekeresi úrasztali 
terítő feldolgozásához két évig 
gyűjtöttem az anyagot, keres

tem  a m egfelelő  
anyagminőséget, a 
m egfelelő  szintű  
fo n a lak a t, m ire 
egyá lta lán  neki 
mertem állni. Érté
kes hímzést az em 
ber egyébként is 
csak a saját örömé
re készíthet nagy 
tisztességgel, ala
possággal és igen 
nagy igényesség
gel. Amikor ebből 
üzle te t, k e resk e 
delmet csinálnak, 
akkor annak már 
nem sok köze van 
az eredetihez, az 
már nem az igazi. 
Én nem is tudok 
egy m unkát k é t 
szer ugyanúgy

megcsinálni, mindig új és újabb 
dolgok izgatnak. Szeretek a 
részletekkel is elbíbelődni, ne
kem a befejezés legyen ugyan
olyan míves, mint a főmotívum. 
S csodaszépek tudnak  lenni 
ezek az aprólékos munkák -  az 
erdélyiek párnavégei vagy a 
lepedővégek például.

A kérdésre, hogy van-e ked
venc tájegységi motívuma, így 
válaszol:

-  Mindig az a legkedvesebb, 
amit éppen csinálok. De még be 
sem fejezem, már ott a fejem
ben a következő. Sok tervem 
van, és sosincs annyi időm, hogy 
utolérjem magam. Most éppen 
egy bakonyi fehér terítőn dolgo
zom, és tervezem egy nyugat
dunántúli lepedővég feldolgo
zását a jövő évi Kis Jankó Bori- 
pályázatra. Tanfolyamvezetőm
mel közösen szeretnénk egy át
fogó képet adni Veszprém me
gye teljes hímzéskultúrájáról, 
mert ez a terület eddig fehér folt 
volt. G yűjtést végeztünk, az 
anyagot bevittük az országos to
vábbképzésbe, de a kiadvány 
még hiányzik.

A mostani kiállításomon sok 
bakonyi feldolgozás: menyecs
kekendő-, vállkendő-, párna
csup-feldolgozások, vagdalásos- 
varrott rece, szálánvarrott, ke
resztszemes munkák, fehér és 
színes hímzések mellett egy pe
lerinre átdolgozott 1867-es pá
pai női szűr is látható. De szíve
sen tekingetek más tájegységek 
felé is, mert szeretek mindent, 
ami szép, és a magyar népmű
vészet nagyon szép. Július köze
péig volt látható a Padlásgaléri
ában egy kiállítás, amely ennek 
az igen változatos népművészet
nek egy szeletét mutatta be. Ha 
több időt kapunk a szervezésre, 
sokkal jobban is sikerülhetett 
volna.

Cz. Tóth Hajnalka népi ipar
művész önálló kiállítása szep
tember 12-ig még megtekinthe
tő  a B ala to n a lm ád i V árosi 
Könyvtárban. A sok gyönyörű 
munka között ott van a Gránát
alma-díjas moldvai-csángó ing, 
az első díjas kakasos halotti le
pedővég-feldolgozás és az asz
tali futónak elkészített kissze
keresi re fo rm átu s  ú raszta li 
terítő is.

Vecsey K. Mária
A kiállítást Bakai Erzsébet, az Iparművészeti Főiskola nyugalmazott tanára nyitotta 
meg



Wesselényi strand
Mindannyian tapasztaljuk 

(főleg azok, akik ületi szempont
ból ráutaltak) az időjárás kedve
zőtlen hatását ebben az 
esztendőben. Tavaly sokan úgy 
gondoltuk, vendégek és őket ki
szolgáló vendéglátók egyaránt, 
hogy az akkori szeszélyes nyár 
nem ismétlődhet meg újból. Té
vedtünk!

Mindazok, akik a nap, a víz és 
a jókedvű időtöltés szerelmesei a 
Balatonnál, idén is csalódottan 
várták az aranyló napsugarak si
mogatását. Ehelyett esernyő és 
pulóver volt a kiegészítő kelléke 
a városunkba pihenni érkezőknek 
június-július hónapokban.

Éreztette ez hatását a Wesse
lényi strandon is, ahol nem csu
pán a napozás és fürdés le 
hetőségét vette el a rossz időjárás 
a vendégektől, hanem számos 
programot kellett elhalasztani. 
Ennek ellenére esőnapon meg
rendezésre került koncert a fia
taloknak a hazai élvonalbeli 
előadók (Carpe Diem, Kozmix, 
Soho Party,
Kool, Baby Sis
ters, Orsi, Pepsi 
Dance stb.) köz
reműködésével 
a Pepsi Cola tá
mogatásával. Az 
Almádi napok 
keretében július 
26-ára tervezett 
légiparádé a 
szélvihar és az 
eső m iatt au 
gusztus 9-én 
(szintén időjárás 
függvényében) 
kerül megren
dezésre. Ennek 
keretén  belül 
vízi ejtőernyős 
ugrás (melyen 
magas rangú ka
tonák, veterán

ejtőernyősök, női ugrók és a 
strand üzemeltetője is részt vesz), 
helikopterbemutató, utasrepül
tetés és a bátrabbaknak oktató
val történő tandemugrás és pro
fikkal célbaugrás is lesz. Ezúton 
köszönjük a program megvalósí
tásához feltétlenül szükséges se
gítséget a polgármester úrnak, a 
városnak, a szponzoroknak 
(Ottilia vendéglő, Liget kávéház, 
Sümegi Árpád, a Tihany II. hajó 
kapitánya) részéről.

Ezenkívül számos eddigi 
lehetőséggel (vízi játszótér, csúsz
da, surfiskola, vízifoci, sétahajó, 
ugrálóvár, játszóház stb.), új prog
ramokkal, többek közön augusz
tus 2-án Demjén Rózsi-, augusz
tus 9-én Charlie-koncert lesz az 
Amstel, a Westel 900 és a Bala
ton rádió támogatásával. Augusz
tus 3-án a Kent Balaton Beach 
Party játékos program kerül meg
szervezésre. A színes programok
hoz már csak a napsütést várják 
az ebben a szezonban amúgy is 
későn érkezett vendégek és vál
lalkozók is!

Balatonalmádi- 

Káptalanfüred
Id én  „kényszer” szabad  

s tra n d d á  vált a n ép szerű  
kápta lanfüred i családi tábor 
strand.

A korábbi üzemeltető, mint 
modern Diogenos -  Laci -  fel
ügyeli hordójából a strandot, 
ahol azért vidám élet zajlik.

Harsányi György

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázat útján bér
be adja a tulajdonában lévő

káptalanfüredi gyermektábort
Pályázhat az a gazdálkodószervezet, egyéni vállalkozó, aki 
a létesítmények üzemeltetését jogszerűen végezheti. 
A részletes pályázati feltételeket külön kiírás tartalmazza, 
mely átvehető (postán megkérhető) Törökszentmiklós vá
ros polgármesteri hivatalában (II. emelet 212. ajtó). 
A pályázat érvényességének egyik feltétele, hogy a pályá
zó igazolja, a részletes pályázati kiírást pályázata előtt át
vette. 
A gyermektáborra előbérleti jog áll fenn.
A pályázat benyújtási határideje: 1997. augusztus 31. 
Helye: Polgármesteri hivatal

5201 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a 
104. sz. iroda (személyes benyújtás esetén) 

A pályázatokat zárt borítékban „Táborbérlet" jeligével kell 
benyújtani.

További információ a fenti címen, vagy az 56/390-001 te
lefonon Kovács Sándornétól kérhető

É P ÍT K E Z IK ?

N em  ú j helyen, 
de m eg ú ju lt erővel 
és á ru k é s z le tte l á ll 

 a  kedves vá s á rló k  
rendelkezésére  

te lep h e lyü n k

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás 
„A lehetetlent azonnal megoldjuk, 
a, csodára, egy k icsit 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 sárkány évétől a párizsi lányig.” Csepregi Éva műsora

„Millió rózsaszál”. Csongrádi Kata műsora

A Bakony néptáncegyüttes

Kamaszparty az új világért! Karla és az Elefáni Stúdió kamaszai

Nyár esti melódiák. A győri Nemzeti Színház vendégjátéka

JUBILÁLTUNK
Tíz év nem nagy idő az em

beriség történetében, annál je
lentősebb egy kis intézmény éle
tében. Márpedig pont ennyi telt 
el azóta, hogy egy színes, több 
napon át tartó rendezvénysoro
zatot indítottak útjára az akkori 
szervezőik. Almádi napoknak 
nevezték el, melyben benne volt 
egyrészt, hogy él ez a település 
(hamarosan meg is kaptuk a 
városi rangot), ünnepelni is 
tudja magát, másrészt szórako
zási lehetőséget biztosítson an
nak a sok ezer vendégnek, aki 
mégiscsak nálunk költi el a pén
zét, növelve ezzel a város bevé
teleit.

A kezdeményezésből tehát 
hagyomány lett, s júliusban im
már tizedik alkalommal invitál
tak egy kis felhőtlen szórakozás
ra gyereket-felnőttet, bel- és kül
földit az Almádi napok prog
ramjai. Az ünnepélyes megnyi
tón dr. Kerényi László polgármes
ter hangsúlyozta: „ma már nem 
mondhatjuk a vendégeknek -  
ott a strand fürödjél, ennél sok
kal többet kell nyújtani.” Ezért 
fontosak az ilyen események -

megköszönve ezután a rende
zőknek a programokat, útjára 
indítva ezzel a 10 napos feszti
vált. A kiadott műsorfüzetet vé
gigböngészve rem é lh e tő leg  
mindenki kapott magának ked
ves élményt, hisz a hagyomá
nyos képzőművészeti kiállítások

mellett színvonalas koncerteket 
hallgatha ttak  a kom olyzene 
kedvelői az Erőd templomban, 
hupikék törpikék szórakoztat
ták a legapróbbakat a Városhá
za téren, Csongrádi Kata nép
szerű énekes-színésznőnk még 
a városi hivatalnokot is megéne



keltette. A négyméteresnél a 
pecások próbálhatták ki szeren
cséjüket és tudásukat a Közös
ségi Ház kupájáért (itt meg kell 
jegyezni: tovább tart a pápai 
hegemónia), hogy aztán jókat 
nevessenek Éles István paródi
áin. M egcsodálhattuk a még 
mindig dekoratív Csepregi Éva 
bájait, a Viktória együttes kivá
ló zenéjére koptathattuk a Vá
rosháza tér már amúgy is visel
tes aszfaltját, hogy jólesően el
fáradva gyönyörködhessünk a 
rendezvényt bezáró tűzijáték
ban.

Röviden ez tö rtén t július 
utolsó harmadjában, s nagyon 
jó, hogy ismét történt valami vá
rosunkban. M ert az újságok 
címlapjaira kerültünk -  csupa 
pozitív véleménnyel, talán újabb 
visszatérő vendégeket szerez
tünk, egyáltalán a sok gond és 
probléma közt kikapcsolódhat
tunk. Köszönet mindazoknak, 
akik bármilyen formában segí
tették a rendezők munkáját, a 
szponzoroknak a támogatást. 
Remélhetőleg 1998-tól újabb tí
zes szériával folytatódnak az Al
mádi napok!

Fotó: Durst László 
Tűzijáték: Dévényi Vera

Éles István humorista

A l m á d i  n a p o k  ' 9 7

Síkplasztikák kacatokból
Különös tárlat az almádi városháza Padlásgalériájában

A Balatonalmádi napok ren
dezvénysorozatába illeszkedve 
nyílt meg a Magyar Festő k Tár
sasága Síkplasztikák című ki
állítása tegnap délután a város
háza Padlásgalériájában. A be
mutatott művekről Érdi Sán
dor, a Magyar Televízió munka
társa szólt.

Az asszablázs, vagyis a sík
plasztika eltér a megszokott 
műfajoktól, se nem táblakép, se 
nem szobor -  mondta Érdi Sán
dor. -  Érdekessége abban rej
lik, hogy a képzőművészet ka
nonizált műfajaihoz képest fel
fedezi a más jellegű emberi szel
lemet. Az alkotó nem elégszik 
meg önmagával, az eddigi for
mákkal, helyettük mást, újat ta
lál ki. A kiállított művek létre

hozói öszegyűjtötték, felszede
gették a kidobált kacatokat, 
limlomokat, és a haszontalan
nak ítélt holmikban, például a 
fakérgekben , resze lő k b en , 
fogantyúkban, csavarokban, 
huzalokban, tükrökben, papí
rokban m eglátták a „szépsé
get”. A síkban rakosgatva kita
lálták helyüket, és létrejött a 
gondolat, az esztétikai minőség.

A képek voltaképpen frag
mentumok, töredékek -  hang
súlyozta Érdi Sándor - , ám a vi
lág széthulló morzsalékaként 
mindennapi életünket tükrözik; 
a szellemet és az érzelmet ö t
vözve, az értékvesztett világban 
új minőséget jelentenek: tehet
ség, játékosság és az örömszer
zés vágya kellett ehhez a folya
mathoz. A kiállítás tanulságul

szo lgálha t: az e lvesz te tt 
értékekből meg kell próbálni 
felépíteni saját, esztétikumot 
képviselő m ikrokörnyezetün
ket.

Az allkotás kínokkal jár -  
hangzott a megnyitóbeszédben. 
De egy ilyen tárlat megrende
zése sem kisebb feladat, ezért 
tisztelet illeti a rendezőit és 
menedzselőit. De megbecsülést 
érdemelnek a nézők is, akik igé
nyükkel, szeretetükkel és vágya
ikkal nem hagyják kipusztulni, 
elveszni az efféle művészetet 
sem.

A megnyitón Néma Frigyes 
dalénekes saját szerzeményeit 
adta elő gitáron.

Kellei
(Másodközlésre átvéve a Nap

lóból)

A síkplasztikák című kiállítás megnyitója. A a mikrofon előtt megnyitotta Érdi Sándor

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt tisztelettel kéri a lakosságot és a jogi személye

ket, hogy anyagi támogatásukkal szíveskedjenek segítséget nyújtani a kö
zép-kelet-európai térség árvíz sújtotta területein szenvedéseket megért, rá
szoruló embertársainak. A Magyar Vöröskereszt e célra elkülönített számla
száma: 10300002-20329725-71483285 MKB

Készpénz-átutalási postai befizetési csekk a Magyar Vöröskereszt orszá
gos titkárságán, illetve megyei/fővárosi szervezeteinél szerezhető be.

Együttműködő támogatásukat köszönjük.
Magyar Vöröskereszt 

Dr. Kató Ernő 
főtitkárhelyettes

Programajánlat 
1997. szeptember

szept. 1. Mirazell 
szept. 10 -15 . Erdély 
szept. 19 -24. Horvát körút 
szept. 26 -29 . Krakkó 
szept. 19 -22 . Velence-Padova- 

Verona-Vicenza
Érdeklődni lehet: 
Ottllia vendéglő 
Balatonalmádi 

Bajcsy-Zs. u. 19.
Tel.: 338-219



Mint sas büszke szárnya...
„Mint sas büszke szárnya / 

száll fel száll a dal”. E strófák
kal kezdődött a Csonka Ferenc 
tanító úr által 1930-ban alapí
tott vörösberényi dalárda leg
kedvesebb, leggyakrabban éne
kelt „repertoárdarabja”.

E sorokat hímezték rá a ké
pen látható, máig megmaradt 
zászlajának hátoldalára is. Az 
előoldalon Vörösberény címer
motívuma, a szőlőfürt látható, 
a nyélen pedig több mint 300 
névtábla. Mindazok nevei, akik 
legalább öt pengővel járultak 
hozzá a dalárda fenntartásához.

Férfikar volt negyven taggal 
négy 10-10 tagú szólammal, ott
honuk a Katolikus Kör (a mai 
óvoda épülete) és a református

Polgári Olvasókör 
(a mai kultúrház) 
voltak. O tt p ró 
báltak, ott léptek 
fel műsoros este
ken. Zászlójukkal 
együtt, csoporto
san vonultak be a 
templomba is, mi
sére, istentiszte
letre (mindkét fe
lekezet tem p lo 
m ába), bár o tt 
nem szerepeltek.

C sonka tan á r 
úr (egyébként É. 
Szabó M árta , a 
n ép sz e rű  tévés 
személyiség nagy
apja) szigorú ren

det tartott. Aki elkésett a pró
báról, 50 (akkori!) fillért fize
tett. Lehetett is gyakran futó 
emberekkel találkozni az este 
hét óra előtti percekben a kul
túrház környékén.

A dalárda fénykora a hábo
rú előtti évekre esett. Akkori
ban nagy sikerrel vett részt több 
országos dalostalálkozón, ahon
nan értékes díjakat hozott haza. 
Képünk ezek egyikén, Siófokon 
készült. (A fotón -  annak kon
túrossága miatt -  az adatközlő 
csak kevés egykori társát tudta 
felismerni, ezért a szereplők ne
veinek felsorolásától most elte
kintünk).

A katonaság és hadifogság 
évei megritkították a kórus so
rait. Többen az újjáépítés és az 
új egzisztenciateremtés nehéz 
éveiben már nem folytatták az 
éneklést. Csonka tanító úr is 
abbahagyta.

A karnagyi teendőket Belecz 
Alfonz vette át. Néhány év után 
azonban a dalárda végleg meg
szűnt. Nem élte túl a diktatúra 
más értékeket hirdető uralmát. 
Ami egyedül megmaradt, az a 
hatalmas és megkapóan szép 
zászló és az egykori, ma hetven 
évnél idősebb tagok halványuló 
emlékei.

Nándori Gyula

Küldjön egy képetMegint -  1992 óta immár ha
todik alkalommal (szeptem ber 
13-án, szombaton) -  bállal egybe
kötött szüreti felvonulásra készül 
a Vörösberényi Polgári Kör és 
Kertbarát Kör vezetősége és sok 
önkéntes segítője, köztük egyesü
leti tagok és szép számmal egysze
rű berényiek, akik nem tagok, de 
szívükön viselik a falu hagyomá
nyait. Nekik kedveskedve küldjük 
ezt a képet egy hajdanvolt szüreti 
felvonulásról, amely valamikor, 
az 1945 utáni években készülhe
tett. Az egyik utolsó ilyen ese
mény lehetett a kommunizmus 
egyesületeket és népi hagyomá
nyokat m egszüntető  korszaka 
előtt. A képen szereplők neveinek 
felsorolására azok nagy száma 
miatt most nem vállalkozunk. Bi
zonyára így is sokan felismerik 
m agukat, h o zz á ta r to z ó ik a t, 
ismerőseiket a kocsikon helyet 
foglaló fiatalok és idősebbek kö
zött

Közreadó: Kun László



Az Almádi napok ’97 nyitóki
állításán Nuridsány Zoltán fes
tőművész Európai Iskola című 
tárlatán Katona Tamás megnyi
tó beszédében a Magyar Avant
gárdról, az Európai Iskoláról és 
annak hatásáról is megemléke
zett.

Az Európai Iskolát 1945 telén 
Mezei Árpád, Pán Imre, Gegesi 
Kiss Pál alapította, valamint a 
hozzájuk csatlakozó festők, írók, 
költők, műkritikusok közössége. 
Együtt szerettek volna haladni a 
kortárs európai mozgalmakkal, 
adaptálni mindazt a hazai viszo
nyokhoz, amit 1945-ben Magyar- 
országon lehetett. A magyar szel
lemi élet legtehetségesebb tagja
it kívánták tömöríteni. Az Euró
pai Iskola számított a fiatal tehet
ségekre és kiállítási lehetőséget 
biztosított számukra 1946, '47, 
'48-ban. Elődeink, Mi magunk, 
Fiatalok című kiállítássorozatával 
nyomatékosan hangsúlyozni kí
vánta a progresszív magyar mű
vészet kontinuitását. Nuridsány 
Zoltán (1925-1974) ehhez a fia
tal, tehetséges nemzedékhez tar
tozott.

1946-tól részt vesz az Európai 
Iskola kiállításain. Méltatói ko
moly, ígéretes tehetségnek tart
ják. E fiatal nemzedéknek céljai 
között ott szerepelt a demokrati

kus szabad magyar kultúra meg
teremtése. Íme, bizonyosság e ki
állítás, hogy az alig 20 éves Nu
ridsány elkötelezett híve volt e 
kultúra megteremtésének.

Az 1948-as Európai Iskola 
összefoglaló kiállítássorozata 
után Nuridsány a Római Akadé
mia ösztöndíjasa lett. Ott siker
rel szerepelt az ösztöndíjasok ki
állításán. Neves műkritikusok fel
figyelnek szín- és formavilágára, 
több olasz művészeti folyóirat eu
rópai nagyságokhoz méri tehet
ségét.

Az olasz ösztöndíj lejártakor 
hazatér, ellentétben azokkal, akik 
új hazát választottak.

Az Európai Iskolát a dogma
tikus légkörben egyre több táma
dás éri, amely elhallgattatásukhoz 
vezetett. Hogy mi lett a fiatal te
hetségek sorsa, az új fejezetet kí
ván.

Régi zene 
hangversenyek 

a vörösberényi 
Erődtemplomban

Augusztus 8. 20.00 óra:
Barokk mesterművek 
Hock Bertalan orgona 
Kollár Béla oboa

Augusztus 15. 20.00 óra:
Reneszánsz Európában 
Ars Renata együttes

Augusztus 22. 20.00 óra:
A harmónia varázsa 
Vigh Andrea hárfa 
Horgos Eszter fuvola

C lub A ramis bisztró
JÁ TÉK TER EM

C h e r r y  M a s t e r  

S u p e r  B a n k  

B a l ly  5000 

M a g i c  C a r d

B i l i á r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

STOP AUTÓSBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

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: 
432-854, 06/20/685-221

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

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

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

Telefon: 338-260

Balatonalmádi központjában gázfűtéses, panorámás 
lakás eladó. Telefon: 88/430-197



ITTHON EURÓPÁBANE
gy év távoliét után nem 
hittem volna, hogy egy 
17. századi angol író, 

John Clarke gondolatai fognak 
majd m otoszkálni bennem , 
amint igyekszem megmelegedni 
a bágyadt Balaton-felvidék zá
por előtti tikkadtságában: „Az 
otthon azért mégiscsak otthon, 
mégha nem is annyira o ttho 
nos”. Több oka volt ennek a 
morfondírozásnak, kezdve a la
kástól, amelyre egy kis jóindulat
tal és éles memóriával azért rá 
lehetett ismerni, egészen a föld
rajzi kiterjedésig, ahol a repülő 
tízpercenként más ország felett 
repül, és ha gyorsabb autóba ül 
az ember, akkor érdemes időben 
fékezni, mert rövidesen ország
határ jön. Az országhatárral meg 
más nyelv, más szokások, más 
prioritások, és ha netán mégis 
ugyanazt a nyelvet beszélné a 
lakosság, akkor majd megpró
bálják lebeszélni róla. Vadul vagy 
engedékenyen, mosolyogva, il
letve vicsorogva. Az impotenseb
bek zászlót gyűjtenek, de nem 
úgy gyarapítják a gyűjteményt, 
hogy minél többféle legyen, ha
nem mindig csak egyet, ugyan
azt a színösszeállítást. Szerintem 
küldeni kellene Kolozsvárra egy 
kamionnal, azután kiosztani a 
városháza bejáratánál: ne kelljen 
a mindenre elszánt gyűjtőknek 
létrával rohangálni érte meg ve
szélyeztetni a testi épségüket!

Egy év után hazajőve nem 
ugyanazt találja az ember, mint 
ahogy ugyanabba a folyóba sem 
lehet kétszer belelépni, és van 
ebben valami jó is meg rossz is. 
Hála Istennek és sajnos! Más ez 
a M agyarország -  sokan azt 
mondják: tiszta Amerika! Na 
nem a melléknévi funkcióval, 
hanem határozói jelentésben: 
azaz „csupa”, meg „merő”. Az 
értelmező szótárban még nincs 
benne, de szerintem a tiszta szó
nak időközben kialakult egy 
„majdnem” jelentésárnyalata is. 
A majdnem pedig úgy értelme
zendő, mint az ismert amerikai 
népdalban: West Virginia, al
most heaven... Magyarul: West 
Virginia, majdnem M ennyor
szág. Momentán még nem, de 
így oldalvást nézve már szinte...

Nézzük meg azt, amit szíve
sen fogadnék itthon is: legelő
ször is az utakat. Lehetetlen le
írni azt a rémületet, amikor egy 
év után tízemberes segítséggel, 
röpke félóra után beindul a ré
gen eladósorba került Skoda és 
kiódzkodunk a főútvonalra. Itt
hon tényleg így hívjuk, de viszo
lyogtató egy érzés egy ilyen szűk,

szürke csíkon karézolni, amikor 
még szembe is jönnek más au
tók. Ha meg repeszteni akarunk, 
mert különben hátulról már a 
kipufogóban liheg egy másik jár
gány, akkor az előttünk höm
pölygő füstfelhőben rögtön rá
bukkanunk egy hörgő Trabant
ra vagy Zaporozsecre. Ha egy
szer majd itthon is (közvetlenül 
azután, hogy a Kánaáni Köztár
saságot kikiáltják) lehet majd 
egyheti bérből autót venni, még 
ha részletre is, akkor meglehe
tősen kevés olyan mazochistát 
lehe t m ajd felle lni, akik a 
„H onecker bosszúja” vagy a 
„Leonyid Iljics tankmelegítője” 
után ácsingóznak. Persze ka
landvágyó volt mindig a legtöbb 
magyar, ezért maradtunk ennyi
en itthon, legfeljebb az ország
határok mozogtak, de azok az
tán nyomasztóan.

A  bérek itthon is emelkedtek, 
na még nem szuperszonikus se
bességgel, mert azt az infláció
ról mondhatjuk el, de emelked
nek, legalábbis a sajtóban ez ol
vasható. Valahányszor a pedagó
gusok egy töpörtyűnyi béreme
lést kapnak -  hovatovább már 
akár ötévente is -, akkor előtte 
meg utána három hónapig ez jön 
még a vízcsapból is! Ott a Nagy 
Vízen túl meg csak úgy emelge
tik szinte menetrendszerűen, és 
ha az ember nincs résen, akkor 
csak a bankszámlájából értesül 
róla, mert a komputer játszi ha
verkodására gyanakszik előtte. 
Mindig is „jó” volt a magyar saj
tó, ennyi sikert és örömhírt már 
vagy harminc éve nem olvastam, 
legföljebb az öröm természete 
változott. Tegnap is például a 
szomszéd kempingből lopták a 
kerékpárokat, nem tőlünk! A 
robbantgatás is elenyésző úgy 
általánosságban, régente a kőbá
nyában, mostanában meg a mu
latókban. Az árubőség végre be
gyűrűzött hozzánk is, a rendszer- 
váltás első stabil jele a zöldséges
standokon mutatkozott úgy hét- 
nyolc éve. Van itt is mangó, a 
banán se Mikulás előtt érik, a 
paprika- és dinnyehegyeknél ho
vatovább már csak az áruk ma
gasabb. A polcokon még nincs 
ugyan friss tengerihal-eldorádó 
jégdarabkák között, százféle sajt 
egészben, szeletben és reszelve, 
no meg zsenge bárány- és borjú
hús, de ami van, azt is havi tör
lesztésre tudnák  csak venni

jópáran... Láttam nyugdíjast ott 
is csicsás kutyaeledelhegyek kö
zött matatni, pedig még pulit se 
látott, nemhogy uszkárt, tartani 
is csak akkor tartott, amikor át
segítette a kutyasétáltatásból 
megélő unokájával együtt a zeb
rán a tócsa felett. . . Az egész
ségügyi ellátásunk szép, egyenes 
ívben amerikanizálódik, annyi 
modem masina még nincs ugyan 
mindenhol, de a fogászati flan
colás már kisebb csődöt jelent 
errefelé is. Nem szeretném vi
szont megélni még egyszer azt a 
jelenetet, amikor a szívműtétem 
után megleptem az operáló or
vost egy kis ajándékkal és röpté
ben hatvan dollárt számlázott a 
látogatásért. Az ajtónál még 
utolért, dőre fejjel azt hittem, el
nézést kér, de tévedtem: elfelej
tettem dedikálni neki azt az al
bumot, amelynek egy részét én 
írtam!

A szolgáltatások fenomenáli
sak, azt meg kell hagyni, ott is, 
itt is. Csupán az a kis különbség 
hat zavarólag, hogy ott a vásárló 
megnyerésért folyik a küzdelem 
és nem kizárólag a főnök jelen
léte hat pezsdítőleg a munka
kedvre. A legkisebb butik eladó
jától a áruházmonstrumok ki
szolgáló személyzetéig minden
ki úgy mosolyogott rám, mintha 
kuwaiti olajsejk lennék abroszos 
fejfedő nélkül. Még a személy
telen benzinkút automatája is 
furton-furt üdvözölt, de leesett 
az állam, amikor árengedményt 
adott, mert azon a héten már 
másodszor tankoltam ugyanott.

E urópa nekem Zürichben 
kezdődött, amikor átszálltam a 
budapesti járatra és az utaskí
sérő  hozta a reggelit. Döbbenje
nek meg: az uborka uborkaízű 
volt, a paradicsom meg paradi
csomízű! Meg is jegyeztem a de
rék stewardnak, mire álmélkod
va visszakérdezett: -  Miért, mi
lyen ízűnek kellene lennie? -  
Nyugtatgattam, hogy ilyennek, 
de mennyire ilyennek, csak már 
erőst elszoktam tőle! Meg se di
csértem utána, hogy a só meg 
sóízű volt, a borstól pedig úgy 
tüsszögtem, mint a palotapincsi 
a mélyhűtött lazactól. Mire min
dent bekebeleztem, ami a tálcán 
volt, sörízű svájci sört ittam és 
itthon éreztem magam, itthon 
Európában.

Felütve az első hazai újságo
kat nem az állt az első oldalon,

hogy kit és hogyan erőszakoltak 
meg, bárha meggondolom, vol
tak olyan randák a cikkek: mit 
akarnak bemesélni a különböző 
gittegyletek ábrándfelelősei, aki
ket csak politikusként szoktunk 
emlegetni egymás között, ha zaf
tosabb káromkodás nem jut hir
telen eszünkbe helyette. Úgy lát
szik, errefelé újfajta, rafináltabb 
török áfium járja század végi 
apátiával hígítva, míg a bátor 
Újvilágban utcasarkon vásárol
ható a porított vagy fiolás feldo
bottság és a dobozolt örömóda. 
Azok odaát már megint mázli
sabbak, mert az a néhány millió, 
aki nem akarja megvásárolni, az 
nem veszi meg. Rólam el nem 
hitték a tizenéves diákok, hogy 
még életemben egyszer sem kós
toltam meg egyetlen hallucino
gén szert sem. Még dalt is írtak 
rólam, amelynek a refrénje arra 
volt kihegyezve, hogy a ménkő
furcsa magyarja sose kóstolt má
konyt! Hogy a fenébe kaptam 
volna rá, ha már fél évszázada 
unos-untalan azzal akartak etet
ni jobbról is meg balról is, és jött 
az még rám  alu lról is meg 
fölülről is...

Elkábultam én rögtön az első 
itthoni ébredés után, amikor le
battyogtam a boltba, hogy hazai 
reggelit hozzak a családnak. 
Nem parádésat, nem különlege
set, nem sokat -  csak hazai le
gyen: tej, sós kifli, vaj, felvágott, 
paprika, paradicsom. Vad vásár
lási tobzódásom ban még egy 
megyei lapra is rávetemedtem, 
és a pénztárnál 1848 forintot fi
zettem csak úgy csuklóból! Ha
záig csuklottam utána, mert ilyen 
kidülledt szemeket azóta se lá
tott a pénztáros, márpedig betér
nek oda reggelente a porzó 
veséjú szesztestvérek is.

Reggeli 1848 forintért -  ez 
már valami élnek itt még a '48- 
as hagyományok! Esik eső kari
kára... na még egyszer el kell 
menni?

Nem véletlen, hogy magyarul 
lehet a legszebben káromkodni, 
hosszúra nyújtva, hogy kitartson 
az ezredvégig. Csak azt tudnám, 
miért Oxfordról írta Matthew 
Arnold, hogy „elveszett ügyek 
és cserbenhagyott remények, 
népszerűtlen nevek és a lehetet
len hűség otthona”, és ha már 
arró l írta , akkor meg m iért 
1865-ben?

Czuczor Sándor



Látogatás 
Eggenfeldenben

Évek óta tartó kemény szervezés és munka gyümölcse érett be
1997. július 5-én, amikor a dél-bajorországi 12 ezres létszámú 
Eggenfelden kisvárosának polgármestere, Karl Riedler és Kerényi 
László, Almádi polgármestere aláírásukkal szentesítették a test
vérvárosi okiratot.

Egy -  addig nem látott is
m eretlen  helyre m egérkezni 
mindig nagy élmény. Az ember 
telve várakozással, és bizony egy 
kis szorongással is. Ez utóbbi 
egy pillanat alatt tűnt el, amikor 
tízórás út után 42 fős csopor
tunk kiszállt a buszból. A fogad
tatás kedvessége, minden rész
letre kiterjedő figyelmessége 
elfeledtette velünk a fáradtsá
got, sőt a sűrűn hulló hideg esőt 
is. Vendéglátóink szinte a gon
dolatainkat is kitalálva „repked
te k ” körü lö ttünk . Mi pedig

egyik ámulatból a másikba es
tünk. Példásan rendben tartott 
utak, mindenütt zöldellő par
kok, ékszerdobozhoz hasonló 
ősi belváros. Minden a helybé
liek igényes munkáját dicséri.

Azokét az emberekét, akik -  
gyermektől a pocakos öregúrig
-  feladatuk fontosságát átérez
ve masíroztak végig a városon az 
1926-os eggenfeldeni 
gyalogezred egyenru
hájában. Esetleg tisz
tes családanyaként tö
rök hastáncosnőnek 
öltöztek, vagy a helyi 
tűzoltók buliján egy 
ezer főt befogadó sá
torban hintáztak üte
mesen, literes sörös
kriglivel a kezükben.
Még hogy a németek 
nem tudnak önfeled
ten mulatni? Dehogy
nem. Még csak nem is 
másképpen. Mi pél
dául egy röpke perc 
alatt vettük fel a rit
must, amely egyálta
lán nem volt idegen 
számunkra. Hogyan is 
lett volna, hiszen ál
landóan éreztük a fe
lénk áradó  ro k o n 
szenvet, szeretetet.

Akkor is, amikor a városhá
za visszafogottan egyszerű, még
is elegáns dísztermében hallgat
tuk az ünnepélyes mondatokat. 
Ott már munka folyt. Komoly, 
időt és energiát követelő, követ
kezetes m unkálkodás azon, 
hogy az aláírt szerződés ne csak 
üres okirat maradjon. Ez lesz az 
elkövetkező idők feladata.

Szoros és pontos időbeosztás 
jellemezte az Eggenfeldenben 
töltött napokat egész a vissza
indulásig. Ekkor egy kicsit már 
lazult a fegyelem. Többségünk 
a buszban ült, néhányan búcsúz
kodtak, de igazából senkinek 
sem  ak a ró d zo tt e linduln i. 
A nders  úr (am úgy csak 
Gottfrid) oldotta fel a helyzetet 
„no még egy sört” felkiáltással. 
Mindenkit leszedett a buszról, 
és testületileg visszaballagtunk 
a főtéri sátrakhoz. Két órát csú
szott a program.

Nagy Ferenc

Amiért Eggenfeldenbe utaztunk: a testvérvárosi szerződés megköttetett

Minden jót, az októberi viszontlátásig! -  középen Riedler úr

A város főtere, előtérben az Almá
dit bemutató pavilonnal

A kép, amely sokáig velünk marad



AUGUSZTUS 20-i 
rendezvények

9.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre plébániatemplomban
10.30 Ünnepi megemlékezés a Városháza téren

-  Országzászló és az új kenyér megáldása
-  Dr. Szabad György országgyűlési képviselő 

ünnepi megemlékezése
-  Térzene

12.00 Nyitragerencsér és Balatonalmádi testvértelepüléssé 
nyilvánító okiratának aláírása a városháza nagyter
mében

16.30 Folklórműsor a Városháza téren felállított 
szabadtéri színpadon

18.00 A  IV. Balaton Tárlat megnyitója a városháza 
Padlásgalériájában

19.00 Utcabál a Városháza téren

Különc hír
Már régóta terveztük, hogy 

újságunkban apróhirdetés for
májában közöljük a születéseket 
és az elhalálozottak neveit. O b
jektív okok miatt nem lehetsé
ges, mert ugye Almádiban nem 
szü le tn ek  gyerekek, csak a 
veszprém i kó rh ázb an , ahol 
anyakönyvezik őket. Továbbá 
csak úgy közölhetők ezek az in
formációk, ha az érintettek csa
ládja hozzájárul. Így az admi
nisztráció miatt elvész a köz
lendő. De hát kisvárosi lap lé
vén, akik megkeresik ezentúl 
szerkesztőségünket, természe
tes, hogy közöljük kérésüket.

Most ezért különc hírt adunk 
közre.

Szabó Károly és Kormosói 
Kornélia leánya, Szabó Réka 
1997. július 22-én (3,25 kg, 55 
cm) megszületett.

Az anyuka városunkban köz
ismert nevén Nelli, az Almádi
ért Alapítvány gazdaságisa és 
mindenese, még a Hattyú-bálon 
gömbölydeden hajnalig talpon 
volt, és fáradhatatlanul intéz
kedett. Akkor június 28. volt.

Most már mosolyogva és bol
dogan simogatva újszülött kis
lányát, telefonon intézi alapítvá
nyunk ügyeit. Az alapítvány ku
ratóriuma és az újság szerkesz
tősége nevében szívből gratulá
lunk az egész családnak.

Szerk.

Iparostársak, 
vállalkozók 

és alkalmazottak!
A Belügyminiszter által ki

adott 32/1997. (V 9.) BM. ren 
delet értelmében kötelező a tűz
rendészeti tanfolyamon a rész
vétel, ill. a hegesztők, üzem 
anyagtöltést végzők, gázsze
relők, tűzoltókészülék-javítók 
részére a szakvizsga letétele jú 
lius 9-től. A tűzrendészeti és 
munkavédelmi tanfolyamokat 
m egfelelő  létszám  ese tében  
megszervezzük és megtartjuk.

Érdeklődni lehet augusztus
11-én, 13-án, 15-én és 18-án 10- 
12 óra között a 88/438-442 tele
fonszám on, jelen tkezni csak 
szem élyesen az Ip a rte s tü le t 
(B alatonalm ádi, Jókai u. 1., 
Szolgáltatóház) irodájában a 
megadott időpontokban.

Balatonalmádi és Vidéke 
Ipartestület Elnöksége

Polgárőrhírek
A rendszeres járőrözés mel

lett ifjúsági csoportunk tagjai 
megkezdték a szolgálatot az al
mádi őrshöz vezényelt fiatal 
rendőrökkel együtt.

Egyesületünk 14 fővel részt 
vett a III. Országos Polgárőrna
pon, együttműködve fűzfői tár
sainkkal a forgalomirányításban 
és tájékoztatásban segítettünk.

Örömmel közöljük a bala
tonalmádi és e régióhoz tarto
zó polgárokkal, hogy vagyonvé
delmi területen nagy előrelépés 
történt. Az őrs épületébe tele
pítette a Nyugalom Kft. azt a 
riasztóközpontot, mely a tele
fonnal ellátott ingatlanok haté
kony védelmét tudja biztosíta
ni. Bővebb felvilágosítással szol
gál a Balatonalmádi Rendőrőrs 
és a Polgárőr Egyesület elnöke.

Hansági Endre elnök

EBOLTÁS
A veszettség elleni kötelező oltásokra városunkban az alábbi 

időpontokban és helyeken kerül sor.
Balatonalmádi

Szeptember 1. (hétfő) 8-11 óra Polgármesteri Hivatal udvara 
Szeptember 3. (szerda) 13-18 óra Vörösberény posta előtti tér 
Szeptember 8. (hétfő) 15-17 óra Káptalanfüred, 

vasútállomás előtt

Pótoltások:
Szeptember 9. (kedd) 15-18 óra Balatonalmádi

polgármesteri Hivatal udvara 
Szeptember 11. (csüt.) 14-17 óra Vörösberény posta előtti tér 

Az oltás díja: 380 Ft/eb
Féregtelenítést külön térítés ellenében a tulajdonos kérésére az 

állatorvos elvégzi.
Polgármesteri Hivatal

RENAULT

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

M E G H O S S Z A B B Í T V A !  
t é r ít é s m e n t e s  állapo tv izsg á la t

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: hétfős-péntek 8- 17-ig 
szombat 9-13 óráig
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