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

A városi iskola tanítója fogadja a tanulmányait elkezdő kisdiákot,
akit édesanyja kézen fogva vezet.

A tanító kezében hivatalának, mesterségének jelvénye: 
a vesszőköteg. Fametszet egy, a XV század második felében megjelent könyvből



Az 1858. évi kataszteri felmérés
Mint tapasztalhatta a kedves olva

só, amikor Almádi régi épületeiről esik 
szó, a címadó felmérés adataira, mint 
állandó, kiinduló bázisra támaszkodik 
a telekre, illetve birtokra vonatkozó 
történeti ismertetés. Ezért célszerűnek 
látszik röviden m egismerkednünk en 
nek a fe lm é résn e k ,  és k ö z v e tlen  
előzm ényeinek történetével, annak 
érdekében, hogy kellően értékelni le
hessen azt a hatalmas munkát, amit 
annak idején elődeink számára jelen 
tett.

A XVIII. században Mária Terézia, 
majd II. József uralkodása alatt több 
felmérés készült, elsősorban katonai 
céllal. II. József által 1786-ban e lren
delt, az adókivetés céljából szükséges 
telekfelmérés 1789-ben elkészült, fel- 
használásra nem került, m ert a császár 
halála e lő tt valam ennyi re n d e le té t  
visszavonta.

1817-ben I. Ferenc császár elren
delte állandó kataszter felállítását az 
örökös tartom ányokban. M agyaror
szágon I. Ferenc József 1849. évi nyílt 
parancsa alapján, 1856-ban az egész 
országban megkezdték a részletes fel
mérést. Veszprém városának és kör
n y ék én ek  fe lm é ré se  1858. évben  
fejeződött be.

A korábban különálló közigazga
tási egységet je le n tő  A lm ádipusz ta  
önállóságát az osztrák közigazgatás 
m egszüntette, ezért Szentkirálysza
badja részeként m érték fel, de azon 
belül önálló egységként kezelve. Az 
i ra ta n y ag  a k o r  e lő í r á s a in a k  
megfelelően német nyelven készült, 
címe: „D orf Szent-K irály-C om itat, 
1858" (Szent-Király-Szabadja falu, A l
mádi helységgel együtt, Magyarorszá
gon, soproni kerüle tben, Veszprém 
megyében, 1858). A kataszteri iratok 
között telekjegyzőkönyv, felm érési 
számítások, lakóházak jegyzéke, vala
mint 1 hüvelyk=40 bécsi öl m ére tará 

nyú térképek találhatók. Innen szár
mazik a régi térképek 1:2880 m éret
aránya. Az anyagot az Országos L e 
v é ltá rban  őrzik, az egész országra  
kiterjedően.

A felmérés nem tulajdonosok szerint 
történt, hanem művelési ágak szerint, 
külön-külön helyrajzi számmal jelölt 
parcellákat mértek fel. Emiatt egy tu
lajdonos birtoka több birtoktestben, bir
toktestenként több parcellát képezve 
került a nyilvántartásba. 1158 parcella 
volt 292 földtulajdonos nevén az akkori 
Almádiban. Jól mutatja az előbbieket 
egy példa: Majer István veszprémi csu
torás 7344 négyszögöles almádi birtoka
17 önálló, külön helyrajzi számmal meg
jelölt parcellából állt. Ezek egyike lakó
épület megnevezéssel 20 négyszögöl 
nagysággal szerepel.

Külön meg kell említeni, hogy a 
m ár  ré g ó ta  h a szn á lt  d ű lő n ev e k e t  
(Kötéssűrű, Sárkuta, Apácafara, Vö
dörvölgy) nem vették figyelembe, ha 
nem csupán két dűlőt neveztek meg, 
ú g y m in t A lm ád i és B e rén y .

Elképzelhető, hogy Kisberény 
és Almádipuszta egykori kü
lönállására akartak ezzel utal
ni. Ez azért is szokatlannak 
mondható, mert Vörösberény 
ugyanezen évben elkészült, 
hasonló kataszteri felmérése 
során, 30 dűlőnevet jegyeztek 
fel, az iratokhoz külön csatolt 
dűlőnév jegyzékben.

Az 1858. évi kataszteri fel
mérés idején Almádiban, az 
említett 292 birtokon összesen 
371 különálló építmény állt, 
közöttük külön házszámmal 
m egjelölve 167 lakóépület, 
továbbá 202 pince és két gaz
daság i ép ü le t .  U tó b b iak a t  
„gyümölcsös pincével” meg
h a tá ro zá s t  a lka lm azták . A 
ren d k ív ü l  p rec íz  fe lm érés  
alapján még ma is beazonosít
hatók egyes épületek vagy te
lekméretek, amelyek minimá
lis eltérést mutatnak a térké
pen megadottaktól. Ezt jól il
lusztrálja a Baross Gábor u. 
61. szám alatti épület, már 
abban az időben meglévő ré
sze. Az 1858. évi térképről 
m érh e tő en  az épü le t 12 m 
hosszú, és 6,5 m széles, nagy
sága 23 négyszögöl, így alap

területe 82,2 m 2. Ma lem érhető épü
letadatok: hosszúsága 12,55 m, széles
sége 6,4 m, alapterülete 80,3 m2. ez 
igen csekély különbség, szinte elhanya
golható nagyságrendű. Külön szeren
cse, hogy a felmérési anyag teljes egé
szében m egm aradt, m ert azon túl, 
hogy h e ly tö r té n e t i  sz e m p o n tb ó l  
alapvető forrásként használhatjuk, a 
felmérési jegyzőkönyveket vizsgálva 
megismerhetjük a kor műszaki színvo
nalát, az akkori szakemberek munka- 
módszerét, és gondos munkáját is.

Schildmayer Ferenc

A Szent Margit kápolna és a volt 
községház környéke 1858-ban

A Hősök emlékműve környéke 
1858-ban

C lub A ram is  bisztró
JÁTÉKTEREM

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

S u p e r  B a n k  

B a l l y  5000 
M a g i c  C a r d

B i l i á r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

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

GITTA MOTOROSBOLT

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.



Szeptember Elseje

1—8—14—24 nem matematikai sor, 
nem is mértani, hanem kalendáriumi. 
Szépen sorjáznak ezek a számok mint 
az iskolai fü ze tek b en  a sorok. 
Szemptember elseje nem csupán az is
kolakezdés meg a meteorológiai ősz 
miatt társul bennünk a kezdet és az új
rakezdés fogalmával, hanem  Egyed 
névnapja is. Ez a név eredhetett a la
tinból, népszerűsíthette egy görög szár
m azású bencés rend i sze rze te s  
Provence-ban, elődeink azonban in
kább egy feltételezett ősi magyar névre 
asszociáltak. Ennek a magyar Egyed 
névnek a töve szentet jelent, amit az 
egyház szavunk máig bizonyít. A 
latin „aegidius” viszont a gö
rög pajzs szóra  
vezethető vissza és 
egészen messzi
re vezetne, ha 
azt feltételez
nénk, hogy

szeptember elseje a természetnek és az 
em b ern ek  azt a pa jzso t je lképez i, 
amellyel a tél és a tudatlanság ellen vé
dekezni kezd.

Faluhelyen ilyenkor kezdték el gyűj
teni a bodza term ését, az áfonya is 
bőven termett az erdőben, a gombasze
dők nagyobb kosarakkal indultak el 
gyűjteni, a gazdaasszonyok pedig félre

tették a dinnyemagokat egy naprafor
gótányér társaságában a téli madarak
nak. Régebben Egyed napján léptek 
szolgálatba a juhászok és a kondások, 
a szőlőkben meg minden hegyközség 
m egtiltotta a szekérrel és abroncsos 
edénnyel való mászkálást.

A seregélyek m elle tt  a kétlábú  
szőlőkostolók tették mindig is a legna
gyobb kárt, és azután már csak Máté 
napjában lehetett bízni, mert ha tiszta 
volt az idő, akkor igen bőséges termés 
került a pincékbe.

A babonásabbak szeptember elején 
felnéztek az égre és amilyen volt az 

id ő já rá s  o lyannak  v á r tá k  a 
következő negyven napét is. So
kan azt mondják szeptember még 
áprilisnál is szelesebb és ha ez itt 
nálunk nem is érezhető annyira, a 

Karib-tengerből ilyenkor indulnak 
el az „emberes” hurrikánok. Szán

dékosan írtam emberest, mert felet

tébb nagy inzultus érte a hölgyeket egé
szen 1975-ig. Addig ugyanis minden 
valamirevaló viharnak női neve volt, de 
a Nők Nemzetközi Éve jó ürügyül szol
gált a szebb nemnek az elementáris til
takozásra.

Az ausztráliai Canberrában igazsá
gos döntés született: fele-fele arányban 
nevezik el az ábécé sorrendben a hur
rikánokat, egyszer női, egyszer férfi 
névvel. Az amerikai nőknek ez sem volt 
elég; ki is harcolták, hogy a téli viha
roknál csak a tíz centinél kisebb hóré

teget leterítő szélvihar lehet női, az en 
nél vastagabb hómagasságnál viszont 
már férfi nevet kell adni. Nálunk leg
feljebb a viharos benzináremelésnél le
hetne bevezetni ezt a fajta megoldást: 
ha csak félénken emelik egy-két száza
lékkal, akkor a legközelebbi női napról 
kapná a nevét, ha pedig brutálisan, ak
kor férfi névnaphoz kössék. Reklámfo
gásnak sem lenne utolsó, ha az ilyen 
névre hallgató hölgy-, és úrvezetők még 
a régi áron vásárolhatnának. Én mint a 
szabadalom szellemi atyja zokszó nél
kül eltűrném, ha egész évben olcsób
ban tankolhatnék... Ha már női nevek
nél tartunk el ne feledkezzünk szeptem
ber 8-ról, amely Kisasszony napja és 
ünnepét a XI. század táján tették ép 
pen erre a napra a hónap elsejéről. Kis
asszony napja régi elnevezése volt Szűz 
Mária születése ünnepének és 1911 
óta kötelező egyházi ün
nep. Egyre keveseb

ben v a 
gyunk, akik úgy is emlé

keznek erre a napra, hogy 
ilyenkor in d u ln ak  el a 
fecskék délre. Nem  is 
olyan régen  a Tisza 
partján Kisasszony vagy 
Kisboldogasszony nap
ján  még kim entek az 
em berek  n ap fe lk e lté t  
nézni, hogy megpillant
sák Máriát a kelő napban.
A magyar népi hitvilágban a 
„Kisasszony” királykisasszony vagy el
varázsolt tündér volt, aki az őszi vetés 
előkészületeire adott jelt. Az őszi vetés 
óhata tlanul az iskolakezdéshez visz 
vissza bennünket megint, amikor elvet
jük azt a magot, ami tavaszra kikel. Te
hát most kell gondosan vetni ahhoz, 
hogy később arathassunk, méghozzá 
bőségesen arathassunk.

Szeptember 14. a Szentkereszt fel
magasztalásának egyházi ünnepe. A  le
genda szerint Ilona császárnő ezen a na
pon találta meg Jézus kersztjét, de I. 
Gergely pápa korára már három ünnep 
is m egem lékezett a Szentkeresztelő 
(Vízkereszt, Megtalálás és Felmagasz
talás) ezért döntöttek úgy, hogy szep
tember 14-e inkább a Felmagasztalásé. 
Az egyház ezzel az ünneppel is az élet 
diadalmas útját kívánta láttatni. A val
lásos köntösben persze tovább élt a po
gány eredetű Életfa szimbóluma, hiszen 
január 6-án Vízkereszt napján szedik le 
a karácsonyfa  díszeit, m ájus 3-án, 
Szentkerszt megtalálásának napján ál
lítják még ma is a Májusfát, és szeptem
ber 8-án kezdték el betakarítani a dió
termést. Ugyanezen a napon a hajnali 
harm atra  k iteregették  az e lvetendő 
magokat, hogy védve legyenek, meg ne 
üszkösödjenek és a harmat felszáradá
sa után kezdték el csak a vetést a Bala
ton-felvidéken. A korszerű mezőgazda

ság már nem használja ezt a fajta „csá
vázási eljárást”, de az őszi gabonavetés 
időpontját csak m egtartották. A „ki 
mint vet, úgy arat” bölcsessége ismét a 
m eg a lap o zo tt  kezdésre  helyezi a 
hangysúlyt és m ondanom  sem kell, 
hogy az iskolakezdés minden szülőnél 
ugyanezt a gondolatot idézi fel. Miért 
választják ki gondosan azt az iskolát, 
ahol gyermekük tanul? M ert biztos 
jövőt, a sajátjukénál is biztosabban és 
nyugodtabban szeretnének a gyerme
keiknek.

Be kell biztosítani bizony azt a jövőt 
már szeptember elején, mert három hét 
múlva, azaz szeptember 24-én az éjsza
ka hossza először haladja meg a nap
pali órák idejét. A meteorológiai ősz 
első napján kezd el haldokolni a termé
szet gyönyörűséges bíborvörös színek
kel, és az utolsó felobbanást hovato
vább már mi is inkább nevezzük „indi
án nyárnak”, mint vénasszonyok nya
rának. Ezen a napon váltja fel a Szűz 

havát a Mérleg hava, amely ősi 
egyiptomi eredetű, ahol a mér
leg az igazságtétel szimbóluma 
volt. Az alvilágba lekerült em
ber Ozirisz mérlege elé állt, az 
egyik serpenyőbe került a szíve 
a másikba pedig az igazságot 

je lk é p ez ő  toll. H a az a szív 
könnyű volt egyensúlyban marad

tak a mérleg serpenyői és

kedvező ítélet szüle
tett, de ha nem...

Vajon kinek lehet 
ma könnyű a szíve, 
hogy egyiptomi mércével mérve ne húz
za le a tollat tartó serpenyőt? Hogyan 
lehet megbirkózni mindazzal a nehéz
séggel, ami őszelőn hirtelen elénk tor
nyosul, legyen az lassú, de könyörtelen 
áremelkedés, kevesebb termés vagy jö 
vedelem?

Csak egy dolog segíthet, az pedig a 
hitünk az emberarcúbb jövőben. Ha 
most jól döntünk, ha most jól vetünk, 
ha most tényleg tanulunk, akkor jobb 
lehet a jövőnk. Mert jobbnak kell len
nie, ha a miénknek már nem is annyira 
akkor legalább a gyermekeinknek, de 
azoknak feltétlenül!

Amikor Petőfi Sándor szeptember 
végéről írt, az elmúlásról elmélkedett 
és borúlátó volt. Nem véletlenül. Én in
kább szeptember elejéről, az újrakez
désről és az optimizmusról akartam le
írni pár gondolatot. Petőfinek és még 
több őt követő nemzedéknek az őszből 
túl sok hideg nap jutott. Majd százöt
ven évvel később ránkférne végre már 
több meleg nap is. Ha máshogy nem 
lehet, akkor a lelkünkben. Mit is írt 
nekünk bíztatásul Weöres Sándor? Őszi 
éjjel izzik a galagonya, izzik a galago
nya ruhája...

Czuczor Gergely

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

Egzakt Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

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

Emisszio Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

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



Néhány sor 
a 82. hónapról 
a Városházán
1997. augusztus

Megkezdődött az új berényi 
iskola első épületszárnyának a 
műszaki átadása. Két-három  
hétig fog tartani. Jó ütemben 
halad a tornaterem építése is. 
Esélyünk van arra, hogy a fűtési 
szezon kezdete környékén átad
hatjuk mindkettőt a rendelteté
sének. A  legnagyobb feladat 
most az objektumok rákötése a 
külső közművekre. E  munkála
tok összértéke mintegy 40 millió 
Ft. Ennek dön tő  többségét a 
közművállalatok, a városunk
ban dolgozó kivitelezők és m a
gánvállalkozók ajánlották fe l 
közvetlen munkavégzés, anyag- 
biztosítás és közműfejlesztési 
hozzájárulás elengedésének for
m ájában. A ugusztusban  a 
Swietelsky elvégezte a csatorná
zást, a Rajó KFt., elvezette a 
házig a gázt, az A lcatel és a 
Bakonytel a telefont, Odor Gás
pár és munkatársai megkezdték 
a vízvezeték, az É dász pedig az 
elektromos kábelek lefektetését. 
Hátra van még az esővíz elvezető 
rendszer, és az út megépítése. A z  
előbbihez két kamionnyi csövet 
kaptunk ajándékba az Uponor 
cégtől, az utóbbiról még tárgya
lunk a Swietelskyvel és a Magyar 
Aszfalttal. Újabb jelentős pénz
beli segítséget nyú jto tt a 
Vörösberényi Iskoláért A lapít
ványnak egy, a városunkban  
nyaralóval rendelkező osztrák 
államplgár, Alexander Horváth 
úr és családja, mely összeg, öt 
és félmillió Ft., éppen fedezi a 
külső  közm űvek költségeinek 
még hiányzó részét. Köszönjük 
mindnyájuknak! Közben nagy 
erő feszítéseket te szünk az 
épületegyü ttes befejezéséhez 
szükséges anyagiak előteremtése 
érdekében. A fe lső  tagozatos 
épületszárny felépítéséhez, amely 
magában foglalja a könyvtárat 
és az ebédlőt is, m inimum 150 
millió Ft kell. Ezt az összeget az 
egyházaknak átadandó épületek 
után járó állami kártérítésből re
méljük biztosítani. Ez a folya
mat az utóbbi években jelentő
sen lassult, előbb-utóbb azon
ban sikerülni fog!

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. augusztus 31.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

A
 k ép v ise lő te s tü le t éves 

munkatervében július hó
napban -  elsősorban a 

nyári szabadságolásokra gondolva
-  nem tervezett ülést. Az élet azon
ban -  mint ahogy már máskor is 
előfordult -  olyan helyzetet terem
tett, melynek következményeként 
dr. Kerényi László polgármester 
július 22-re rendkívüli ülést volt 
kénytelen összehívni. Az elsődleges 
indok: a Veszprém Megyei Terület- 
fejlesztési Tanács pályázatot hirde

te t t  meg a te rü le tfe j le sz té s i 
cé le lő irán y za t tá m o g a tá sá n ak  
1997. évi elnyerésére. A városunk
ban folyó nagyberuházások pénz
ügyi finanszírozása arra készteti az 
önkormányzatot, hogy minden le
hetőséget megragadjon a pénzfor
rások növelése végett. Ennek egyik 
módja az, hogy különböző pályáza
tokon vesz részt fejlesztési támoga
tások elnyerése érdekében. Jelen 
esetben Balatonalmádi-Vörösbe
rény városrész vízellátását célzó 
beruházás vissza nem térítendő tá
mogatására nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat, s a döntés nem 
tűrt halasztást.

Ezt követően sürgősségi indít
vány alapján tárgyalta a testület a 
környezetvédelemről és a városüze
m elte tésről szóló rende le tének  
módosítását. A rendelet értelmé
ben a polgármester hatáskörébe 
tartozik szabadtéren, kerthelyiség
ben a zeneszolgáltatás engedélye
zése. A zenét szolgáltatónak -  
főként vendéglátó egységekről van 
it t szó a -  a za jk ibocsá tási 
határétékek betartásával, továbbá 
úgy kell gyakorolni ezen tevékeny
séget, hogy környezetét ne zavarja. 
Évente ismétlődően, a nyári sze
zonban akut problémaként jelenik 
meg a szórakozni, illetve pihenni 
vágyó érdekek ütközése.

Nagyon sok a panasz a lakosság 
részéről a hangos szabadtéri zené
lés miatt, a másik oldal, a vendég
látók viszont arra  hivatkoznak, 
hogy vendégeik ezt igénylik, s a rö
vid nyári szezonban a környezet vi
selje el azt.

A módosító javaslat lényege: a 
polgármester a zeneszolgáltatásra 
vonatkozó engedélyt visszavonja, 
ha az üzem elte tő  a kibocsátási 
határétéket három esetben túllépi 
vagy amennyiben halmozottan ér
kezik a zeneszolgáltatásra vonatko
zó panaszbejelentés, az üzemeltető 
környezetéből. A  fenti javaslat 
azonban nem kapta meg az elfoga
dáshoz szükséges szavazatot -  dön
tés tehát nem született -  így az 
SZMSZ értelmében a következő 
ülésre azt újra be kell terjeszteni.

Egyebekben foglalkozott még a 
testület a káptalanfüredi strandre
konstrukció helyzetével, erről a 
későbbiekben még szó lesz.

A képviselőtestület augusztus 
28-i rendes ülése a már megszokott 
menetrendben folyt. A polgármes
ter az előző ülés óta történt fonto
sabb eseményekről szóló tájékoz
tatójában kiemelte, hogy a város 
néhány területén (Honvéd u., Gelre 
u., Ady E. u.) az érintett lakosok 
többségének kérésére, illletve hoz
zájárulásával -  a nyári hónapokban 
is folytatódhatott a csatorna és a 
gázvezeték kiépítése. Az új iskola 
építése -  számos, m enetközben

jelentkező probléma ellenére -  jó 
ütemben halad, várhatóan október 
hónapban sor kerülhet az I. ütem -  
négy tanterem plusz tornaterem -  
átadására. Ezzel kapcsolatban em
lítette, hogy dr. Hegedűs Tamás 
jegyzővel és Trosits András bizott
sági elnökkel együtt tárgyalást foly
tattak az Érsekségen az egyházi 
kárpótlás előbbre hozatala ügyé
ben, amely részben fedezete lenne 
a továbbépítésnek.

Nem kis büszkeséggel szólt vá
rosunk immárott országosan, de 
nemzetközileg is elismert pezsgő 
kulturális programjairól, így külö
nösen: az Almádi Napok rendezvé
nyeiről, a Semmelweis Orvos Na
pokról, az Erődtemplomi koncer
tekről, a Nemzetközi Sakk Pannó
nia-kupáról, a különböző kiállítá
sokról, tárlatokról stb., amelyek az 
elmúlt két hónapban a helybéliek 
és az idelátogató vendégek számá
ra nyújtottak felejthetetlen élmé
nyeket. Mindezek közül is kiemel
te az Augusztus 20-i Szent István 
napi rendezvényeket a Városháza- 
téren dr. Szabad György professzor 
úr gondolatgazdag ünnepi megem
lékezését, az országzászló és az új 
kenyér megáldását, Nyitrageren
csér és Balatonalmádi testvértele
püléssé nyilvánító okiratának alá
írását, s nem utolsó sorban a Bala
ton Tárlat ’97 országos képzőmű
vészeti kiállítást, amelyet a város
háza padlásgalériájában Magyar 
Bálint közoktatási és művelődési 
m in isz ter a ján lo t t  a többszáz 
érdeklődő figyelmébe. Jelenleg is 
folyik még az ugyancsak nagysike
rű Cimbora Vakáció Érdiné Szabó 
Márta és Kovács Piroska gondozá
sában, számos érdekes és élvezetes 
programot nyújtva a gyermekek
nek, felnőtteknek egyaránt.

Méltatta továbbá a „Berényiek 
ta lá lk o z ó já t” M ezőberényben , 
amelyről az ülésen résztvevő Nán
dori Gyula a Vörösberényi Polgári 
Kör elnöke adott rövid értékelést, 
köszönetét kifejezve mindazoknak, 
akik a rendezvényen való részvételt 
segítették, illetve azt személyesen 
is megtisztelték. Megnyugvással és 
megkönnyebbüléssel fogadta a tes
tület a polgármester legfrisebb hí
rét dr. Farkas Miklós képviselő 
egészségi állapotának javulásáról.

Megdöbbenve hallgatták viszont 
a résztvevők Majbó Gábor alpol
gármester bejelentését: miszerint 
vandál kezek ledöntötték és össze
törték az ősparkban a nem is olyan 
régen felújított és méltó eredeti 
helyére visszaállított Petőfi-szobrot.

Ezek után rátért a testület a na
p irend i p o n tok  tá rgyalására. 
Elsőként az 1997. évi költségvetés 
I. félévi végrehajtása került teríték
re, mely előterjesztést előzetesen 
valamennyi bizottság és Rénes

Mária könyvvizsgáló is véleményez
te. Összességében megállapítást 
nyert, hogy a költségvetés -  úgy 
bevételi, mint kiadási oldalon -  
időarányosan teljesül. B renner 
Kálmánné a Pénzügyi Bizottság el
nöke hatékonynak és takarékosnak 
minősítette az I. félévi gazdálko
dást. Tisztéből fakadóan a költség
vetés teljesítésének részleteiről kü
lön cikkben ad számot lapunkban 
olvasóink számára. E napirend ke
retében módosította a testület költ
ségvetési rendeletét a szokásos, 
menetközben felmerült ügyek meg
oldása érdekében.

Ugyancsak fő napirendi pont
ként tárgyalta a testület Balatonal
mádi kulturális-közm űvelődési 
he lyze térő l szóló beszám olót. 
Trosits András és IMS Bizottság 
elnöke, G róf Tibor a Közösségi 
Ház igazgatója és Hollóné Behring 
Anikó könyvtárvezető által elkészí
tett anyag jól összefoglalja mindazt 
ami v árosunkban  a ku ltú ra , a 
közművelődés terén történik. Vá
rosunk azon kevés települések közé 
tartozik -  amint ezt több képviselő 
hozzászólásában hangozta tta  -  
amely a nehéz gazdasági viszonyok 
között is élteti a kulturát, melyet 
ékesen bizonyít a gyakorlat. Hor
váth István képviselő hangsúlyoz
ta, minden lehetőséget meg kell 
teremteni arra, hogy a nyári elő és 
utószezon programjai vonzzák és itt 
tartsák a vendégeket, (pl.: majáli
sok, szüreti felvonulás, stb.).

Az aktualitások körében nem 
várt élénk vitát váltott ki az egész
ségügyi szakellátás privatizációja. A 
képviselőtestület határozatban is 
kinyilvánította azon álláspontját, 
hogy nem ellenzi a szakrendelések 
magánosítását, de azok csak bizo
nyos feltételek teljesülésével tör
ténhetnek meg. Ilyenek:

-  a magánosítással a rendelési 
idő, illetve a lakosság ellátási szín
vonala nem csökkenhet,

-  a szakrendelések privatizáci
óját követően az Egészségügyi In
tézm ény fenn ta rtása  az önkor
mányzat számára nem kerülhet 
többe, mint azt megelőzően, s maga 
a privatizáció sem járhat számára 
semmiféle többletköltséggel,

-  az intézmény vezetőjének a 
vállalkozó orvossal részletes, min



denre kiterjedő, a gazdasági kérdé
seket széleskörűen és pontosan 
rendező megállapodást kell kötni, 
biztosítva azt, hogy az ellátás a 
szerződés esetleges felbontása ese
tén is folyamatos legyen,

-  az egyes szakellátások vállal
kozói formában történő ellátására 
csak a naptári év vagy negyedév 
első napjával hatálybaléő szerző
déssel történhet.

Az önkormányzat megbízásából 
dr. Hegedűs Tamás jegyző tárgyalt 
és egyeztetett dr. Hutás Mihály 
reumatológus főorvossal, dr. Papp 
K lára pszichológus főorvos 
asszonnyal és Vizl Péterné fiziothe
rápiás szakasszisztenssel, majd el
készítette és a testület elé terjesz
tette a szerződés-tervezetet. A vi
tát a szerződés azon pontjai váltot
ták ki, amelyek a rendelők jogsza
bályban meghatározott minimum 
feltételeinek biztosítására vonat
koztak, illetve a laboratórium költ
ségei arányos viselését taglalták. A 
vállalkozók v ita tták  továbbá a 
magánosítás időpontját is. Meg kell 
jegyeznem, hogy a vita mindvégig 
rendkívül kosntruktív volt s a köl
csönös engedményeket követően 
kompromisszumos m egoldások 
születtek.

Amint azt a rendkívüli ülés kró
nikájánál említettem, ismételten 
visszatért a testület a környezetvé
delemről és a városüzemelésről 
szóló rendeletének módosítására. 
A múltkorival ellentében most ér
vényes döntés született, melyet fon

tossága miatt szószerint ismertetek: 
„Szabadtéren, illetve kerthelyiség
ben zenét szolgáltatni -  beleértve 
az un. élőzenét és a gépi zenét 
(erősítőt, hangfalat, stb.) is -  csak 
a kibocsátási határértékek betartá
sával lehet. Az engedély kiadására, 
módosítására, visszavonására a pol
gármester jogosult. A döntés előtt 
a közvetlen telekszomszédok (tár
sasház esetén a közös képviselő) 
nyilatkozatát be kell szerezni, s szá
mukra a határozatot meg kell kül
deni. A polgármester döntése ellen 
a képviselőtestülethez lehet jogor
voslattal fordulni. Jelen rendelet 
1997. szeptember elsejével lép ha
tályba. A  hatálybalépést követő 
hatvan nappal minden jelenleg ki
adott engedély érvényét veszti. A 
polgárm ester köteles a rendelet 
módosításáról az érintett engedé
lyeseket a hatálybalépést követő 
harminc napon belül értesíteni.”

Schildmayer Ferenc alpolgár
mester és Boros László a Gazdasá
gi Bizottság elnöke előterjesztésé
ben ismételten foglalkozott a tes
tület a káptalanfüredi strandre 
konstrukció helyzetével. A GB. 
1997. augusztus 19-i ülésén bontot
ta fel azt a két pályázatot, amely a 
kiírásban m egadott határidőben 
beérkezett hozzá.

A kölcsönzőre benyújtott pályá
zatot érvényesnek találta, a büfére 
benyújtott pályázatot viszont csak 
akkor lehet elfogadni, ha az I. 
ütemben megépülne a főépület, va
lamint az ahhoz kapcsolódó köz

művek. Erre azonban jelenleg nem 
látszik biztosíthatónak a fedezet. 
Éppen ezért a testület felülvizsgál
ta a korábbi döntését és a strand
rekonstrukció végrehajtására újabb 
ütemezést állapított meg.

Alternatív javaslatot tartalma
zott a Magtár hasznosítására vonat
kozó jegyzői előterjesztés, amely 
azonban a polgármester módosító 
indítványa alapján eggyé olvadt 
össze. A lényege az, hogy a polgár- 
mesteri hivatal vizsgálja meg mi
lyen lehetőség van az ingatlan eset
leges jogszerű elidegeníthetőségére 
avagy hosszútávú bérlet formájá
ban történő hasznosítására.

Ugyancsak „parázs vita” alakult 
ki a Balatonalmádi Rákóczi u. 34. 
sz. alatti társasház kérelmével kap
csolatban. A Gazdasági Bizottság 
a társasházban lévő három darab 
20 m2-es tárolóhelyiséget, valamint 
a kazánházból kialakítandó helyi
séget a társasház közös tulajdoná
ba javasolta adni, de mindehhez 
feltételeket szabott meg. A helyi
ség k ia lak ítá sán a k  k ö ltsége it 
ugyanis -  fele-fele arányban -  a tár
sasháznak, illetve az önkormány
zatnak kell vállalnia. Gróf Tibor 
képviselő módosító indítványában 
azt javasolta, hogy az önkormány
zat egészében vállalja magára a he
lyiségkialakítás kb. 112 500 Ft-os 
költségét.

A javaslathoz jó néhányan csat
lakoztak ugyan, de a szavazáskor az 
nem kapta meg az SZM SZ-ben 
előírt szükséges többséget. Így az

eredeti határozati javaslat testesült 
meg határozat formájában.

Befejezésképpen foglalkozott a 
testület még a Balatonalmádi volt 
nevelőotthon környéke RRT-vel és 
annak „A”-változatát tartotta érde
mesnek továbbdolgozásra, mely
nek lényege, hogy a Felsőörsi út 
d irek t to rko llna  a 71. sz. 
főközlekedési útba. Méltányolta a 
testület Fábián Lászlónak, a Györ
gyi Dénes Általános Iskola igazga
tójának kérelmét és a megnöveke
dett létszámra figyelemmel eltekin
tett a két harmadik osztály -  koráb
ban már elhatározott -  összevoná
sától. Újabb pályázatot nyújtott be 
a város a Központi Környezetvédel
mi Alaphoz a Dózsa Gy. u. és Rege 
u. környéke, valamint Vörösberény 
keleti része szennyvízcsatornázásá
nak támogatására. Döntött arról is 
a testület, hogy az Ady E. u. 25. sz. 
alatti (orvosi rendelő és lakás) ön- 
kormányzati tulajdonú ingatlan 
gázra tö rténő  átállítását még ez 
évben megvalósítja.

Foglalkozott a testület továbbá 
részvény ügyekkel, módosította az 
„Együtt Egymásért” Nyílt Közala
pítvány Alapító Okiratát, valamint 
pályázatot írt ki a Városi Gondo
zási Központ lemondás miatt meg
üresedett igazgatói állásának betöl
tésére. A képviselőtestület jegyző
könyvei a Polgármesteri Hivatalban 
és a Városi Könyvtárban megte
kinthetőek.

Sz. S.

Balatonalmádi Város 1997. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2/1997. sz. rendeletével jó 

váhagyott költségvetéséről a március havi Új Almádi Újságon keresztül 
tájékoztattuk a Tisztelt Újságolvasókat.

Az 1997. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről az alábbiakban adunk 
számot:

Balatonalmádi Város Önkormányzata 1997.1. félévi átrendezett 
költségvetési mérlege

adatok e/Ft

Bevételek: eredeti m ódosított

e l ő i r á n y z a t

teljesítés Kiadások: eredeti m ódosított teljesítés 

e l ő i r á n y z a t

Működési 467238 499456 297078 Működési 466 344 527544 238220

Felhalm. célú bev. 36905 35 518 143 458 Beruházások 30264 131643 85 744

Pénzmaradvány 159 742 229 128 Tartalékok 

cél és fejl. 2973 21 431

Pénzeszk.

átadás 4 342 13878 7 639

Hitel vissza

fiz. 220 220 110

Záró pénzeszk. 

Értékpapír mozg.

300511

37440

Összesen: 504 143 694 716 669 664 Összesen: 504 143 694 716 669 664

A fenti átrendezett mérleg a rehabilitációs programhoz kapcsolódó 
(Japán-hitel) beruházás nélkül mutatja be az 1997.1. félévi teljesítést.

A  költségvetési rendeletben megfogalmazott takarékos és hatékony 
gazdálkosát szem előtt tartva a költségvetési előirányzat kizárólag a 3/ 
1997/IV. 14. sz. Ök. rende le tében  m eghatározo tt pénzm aradvány 
előirányzataival, illetve az I. félévben a központi költségvetésből kapott 
támogatások összegeivel emelkedtek.

A konszolidált mérleg adatai szerint a városban a bevételek az 
időarányoshoz képest túlteljesültek. Ezt annak ellenére is el kell monda
ni, hogy bizonyos fajta bevételek -  idegenforgalomból, helyi adókból, bé
relt ingatlanok bérleti díjaiból -  a III. negyedévben fognak realizálódni.

A működési bevételek 59,5%-ra teljesültek. A felhalmozások 404%-

ra. A működési bevételek túlteljesítése egyrészt az előre (pontosan) nem 
tervezhető kamatbevételi többlet eredményezte. A fejlesztési bevételek 
nagyarányú túlteljesülése a Vörösberényi iskola építésére átvett pénzesz
közök, valamint kisebb többlet bevételek hatását mutatja.

A  pénzmaradvány közel 70%-a olyan összeg, amely jogszabályi vagy 
testületi döntés alapján meghatározott célra használható fel, a fennmara
dó összeg csak működési és fejlesztési tartalék feltöltésére volt felhasz
nálható. A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest 45,4%- 
ra teljesültek. A  teljesítés az időarányos alatt maradt. Ez az intézmények 
nyári karbantartásának, felújításainak pénzügyi teljesítése augusztus-szep
tember hónapokra várható.

A felhalmozási kiadásoknál van előirányzat nélküli kifizetés, ez a 
vörösbnerényi általános iskola beruházása (az előirányzat módosítása már 
megtörtént) alapítványoktól átvett pénzkészlettel.

A  rehabilitációs programhoz kapcsolódó felhalmozások teljesítése, a 
kommunális beruházások kifizetése megvalósulás üteme szerint teljesült. 
Ezt mutatja be az alábbi mérleg:
Balatonalmádi Város Önkormányzata 1997.1. félévi fejlesztési mérlege

adatok e/Ft

Bevételek: eredeti m ódosított teljesítés Kiadások: eredeti módosított teljesítés

e l ő i r á n y z a t e l ő i r á n y z a t

Beruházások 551001 695 376 332 794 Beruházások 

Záró pénz

készlet

551 001 695 376 282 778 

50016

Összesen: 551 001 695 376 332 794 Összesen: 551 001 695 376 332 794

Összegezve el kell mondani, hogy a városban likviditási gondok nem 
voltak, egy kiegyensúlyozott, pénzügyi feszültségmentes I. félévet tudhat 
maga mögött a város, amit nem sok település tud elmondani magáról. 
Ahhoz, hogy ezt az állapotot fenn is lehessen tartani, a költségvetési szer
veknek továbbra is szigorúan és takarékosan kell gazdálkodniuk.

Balatonalmádi, 1997. szemptember 2.
Brenner Kálmánné

Pénzügyi Bizottság elnöke



Immár képzőművészeti fórum
nak számít a Városháza Padlásga
lériája. Az idei, a sorban negyedik, 
országos jellegű tárlat ismét hatal
mas tömeget vonzott Almádiba. 
Talán nincs még egy szalon az or
szágban, ahol a megnyitó izzó ká
nikulai melegében hétszáz(!) mű
vészetbarát, műpártoló összejöjjön 
egy oldott, vidám hangulatú, bará
ti együttlétre.

Hetvenhat művész -  festő, szob
rász, grafikus, keramikus, fotós 
adott itt műveiben és személyes je 
lenlétében jó példát a nemes alko
tómunkából, tájszeretetből, hűség
ből, ragaszkodásból és természeti 
értékeink iránti tiszteletből, a szel
lemi környezetvédelem gondolat
körében, a Balaton és a tágabb ha
zai világunk védelmében. Nagysze
rű művek sorakoznak föl a pad 
lásgalériában -  úgy is mondhatnám
-  sorakoznak a mai magyar kép
zőművészeti képzeletbeli szenté
lyében. Minden egyes darab ugyan 
nem remekmű, de valahány a l
kotás remek, tiszteletreméltó ki
állás a táj szeretete, ismerete és vé
delme mellett. Ez a legfőbb mon
danivalója az almádi kiállításnak, a 
balatoni nyár legrangosabb tárla
tának.

A zsűri döntése alapján a fődíjat 
Tirnován Ari Vid szobrászművész 
kapta. Veszprém megyei jogú város 
Szajkó István festőművészt, Bala
tonalmádi Tánczos László grafikus- 
művészt, Balatonfüred Tóth Szilvia 
grafikusművészt, Balatonkenese

D iénes A ttila szobrászművészt, 
K aposvár C zinkotay  Frigyes 
festőművészt, Balatonfűzfő Milos 
József fotóm űvészt, a tapolcai 
Batsányi János M űvelődési ház 
Szekeres Károly iparművészt is
merte el díj adományozásával.

Albrecht Sándor

A Balalaton Tárlatról -  
egy kicsit másképpen...

Talán még a gyakori kiállítás lá
togatók sincsenek tisztában vele -  
mennyi apró  szervezési m unka 
előzi meg azt az ünnepélyes pilla
natot, amikor az általában köztisz
teletben álló megnyitó a tárlat meg
tekintésére invitálja az egybegyűl
teket. Az idei Balaton Tárlaton -  
ahol több, mint hetven művész tisz
telte meg városunkat -  sem volt ez 
m ásképp, hála azonban  a m ár 
összeszokott „önkénteseknek” régi 
fényében pompázott képzőművé
szeink m ár hagyom ányosnak  
mondható bienáléja.

Történt azonban valami, ami a 
rendezőnek még emlékezetesebbé 
tette az idei kiállítást. Még július 
elején megállapodtunk egy helyi 
szervezettel, hogy bizonyos reklám 
fejében megrendezik és finanszí
rozzák a tá rla t u tán i fogadást. 
Ahogy mondani szokták: a szó el
száll, az írás megmarad..., s mivel
hogy írás nem készült... igen-igen! 
Három nappal a megnyitó előtt ott 
álltunk terített asztal helyett egy

lemondó nyilatkozat korántsem 
édes ízével.

Letörtségünk azonban mind
össze addig tartott, amíg nem ta
lálkoztunk néhány helyi vállalkozó
val, akik a városért tenni akarás 
mintapéldáját bemutatva -  rögtön 
a segítségünkre siettek. Őszintén 
megható volt, ahogy lehetőségeik 
szerint összeadták az asztalra valót, 
amiből egy elegáns fogadás kere
kedett ki. A  résztvevő vendégek 
nevében mégegyszer köszönjük, s 
ha a tisztelt olvasó betér az Ottilia 
étterembe, a Halászkertbe, a Ha
tárcsárdába, a Keresztes Vendég
lőbe, a Liget Kávéházba, a Glóbusz 
csárdába, a Sarkos étterembe, az 
Auróra szállodába, a Porció étte
rembe, a Rózsakertbe, a Budatava 
étterem be, a Pireusz étterem be 
vagy a budatavai Miki büfébe -  
gondolom nem fog csalódni. Az it
teni tulajdonosok tudják, ismerik-  
mi is az a vendéglátás és a példa 
mutatja -  tesznek is érte.

G.T.

Sok próbatévő feladata volt az idén nyáron is a Közösségi Háznak. 
Ám, ez természetes, hiszen több százezer vendéget kellett szolgálni folya
matos programkínálattal. Amiben, m int mindig, ezúttal is kötelező kívá
nalom volt a minőség. Ez többek között az Alm ádi jó  hírnév öregbítésé
nek egyik feltétele.

A tágabb kitekintés jegyében a nyár közepén a Közösségi Ház kiállí
tótermében a nemzetközi ismerkedés jegyében egy dán festőművészt, Erik 
Lindebjerget mutatták be. Közel harminc nagyméretű alkotás, egy távo
labbi, ám korántsem ismeretlen táj tablókon megjelenő, erőteljes szín
foltokba foglalt üzenete. Térbe foglam azott, fajsúlyos alkotások  
Lindebjerg természetelvű művész. Munkásságának egyik központi szán
déka a természet valóságos ábrázolása sajátos látásmódján, színszűré
sén -  fénytörésén keresztül, és annak eltökélt védelme. Professzorként c 
dán népfőiskolán, Aarhusban minden lehetséges módon ezért fáradó
zik, nem is eredménytelenül!

Ez az Almádiban bemutatott, országunkat járó vándorkiállítás is val
lomás e témáról. Válogatás a mester műveiből, éspedig a harsány, a té
kozlásnak, a nemtörődöm pusztításnak megálljt kiáltó képi tiltásaiból 
Átvitt értelmű lázadás e tárlat mindaz ellen, amit az ember Földgolyószerte 
elkövet önnön otthona ellen!

Lám, a nemzetközi kapcsolatok révén így fonódik egybe emberek 
városok, országok nemes, egymást erősítő szándéka: legyen is szó akár a 
dán tájak, akár a Balatonvidék értékeiről, szépségeiről.

Albrecht Sándor



Augusztus

E
seménydús az ünnephez 
méltó programokkal kö
szöntötte városunk lakossá

ga idén Szent István királyunk és az 
új kenyér ünnepét. A Szent Imre 
templomban megtartott istentisztelet 
után a városháza téren került sor az 
ünnepi megemlékezésre, amelynek 
bevezetőjeként a helyi egyházak 
képviselői áldották meg a Majbó 
Gábor alpolgármester kezdeménye
zésére felállított országzászlót. Dr. 
Szabad György professzor, ország- 
gyűlési képviselő ünnepi beszédében 
kitért az államalapítás jelentőségére, 
hangsúlyozva az ország egységének 
megteremtését. Kedves színfoltja volt 
az ünnepségnek, amikor az ország
zászló talapzatánál a határainkon kí
vül élő honfitársaink helyeztek el egy- 
egy marék otthonról hozott, hazai föl
det. A Szózat elhangzását követően

felkúszó szlovák zászló már a 
következő program bevezetője volt. 
A városháza nagytermében került sor 
a már huzamosabb ideje baráti kap
csolatokat ápoló Balatonalmádi és 
zoboraljai Nyitragerencsér testvérte

lepülési szerződésének aláírására. Dr. 
Kerényi László és Finta Rezső pol
gármester is hangsúlyozta a doku
mentum jelentőségét, kifejezve remé
nyüket, mostantól a két település ci
vil szervezetei, polgárai is közelebb 
kerülhetnek egymáshoz, megismer
hetik a másik életét, kapcsolatok, 
újabb barátságok szövődhetnek. A 
bensőséges ünnepség végén az aján
dékba kapott, zoboraljai föld levével
-  egy-egy pohár borral koccintottak 
a résztvevőik.

Az ünnepi események délután a 
Padlásgalériában folytatódtak, ahol 
Magyar Bálint művelődési minszter 
megnyitotta a népszerű Cimbora Va
kációt és a IV. Balaton Tárlatot. 
Ezekről bővebben is tudósítunk la
punkban. A nap hátralévő részében 
folklór műsort láthattak az 
érdeklődők a Városháza téren felál
lított szabadtéri színpadon, majd az 
esti órákban utcabállal fejeződtek be 
az ünnepi események városunkban.

Gróf Tibor

A testvértelepülési szerződés 
aláírásának résztvevői, balról: 
Schildmayer Ferenc alpolgármester, 
Majbó Gábor alpolgármester, dr. 
Kerényi László polgármester, Finta 
Rezső polgármester, Jahnyátek 
Lubomir alpolgármester, Vrabel 
Anna oktatási bizottság képviselője

Szabó János plébános úr 
megáldja az országzászlót

A nyitragerencséri küldöttség 
képviselői is elhelyezték az ország

zászlónál a hazai földet

Dr. Szabad György országgyűlési 
képviselő" ünepi megemlékezése

Ismét Cimbora Vakáció Almádiban
Hatodik alkalommal Magyar 

Bálint miniszter úr nyitotta meg a 
Cimborák Vakációját augusztus 20- 
án. Kétszáz cimbora érkezett az 
ország különböző részéről, vala
mint Szlovákiából, Erdélyből és a 
Vajdaságból. Tíz napon keresztül 
szorgos munka folyt a fűzfák alatt. 
Csorba Piroska költő versírói nap
ról-napra szaporodtak a környék 
versszeretőivel. Székely János Jenő 
az Erdélyből származó szobrász- 
művész körül szinte óráról órára 
sokasodtak a gyönyörű agyagszob
rocskák. Szkukálek Lajos a szlová
kiai Komáromból valódi festőisko
lát ren d e z e tt  be. Takács V era 
„kölyökidős” sztárjaival tíz napon 
át sz in itan o d á t m ű k ö d te te t t .  
Lippos Ági fotósai állandó mozgás
ban voltak és a part különböző ré 
szein bukkantak fel. Velük tartott

a Soros Alapítvány jóvoltából a va
kok integrációs csapata, és napról 
napra más foglalkozásokon tűntek 
fel a látók között. Vendégeink vol
tak azok a sérült cimborák, akikről 
rendszeres televíziós műsor készül.

Ebéd után hangosabb lett a Ba
laton-part, megérkeztek a két tan
nyelvű gimnáziumból a muzsikus 
cimborák. A Magyar Rádió és Te
levízió ifjúsági zenekara ezúttal 
Kesselyák Gergely és Kaposi Ger
gely készítette fel a zárókoncertre, 
amit Keszthelyen a Festetics kas
télyban tartottunk és a világhírű 
Rico Zaccáni vezényelt, nagy siker
rel. A  szerdai k irán d u lá s t a 
nagyvázsonyi várban megzavarta 
ugyan egy vihar, de a lovaglás és a 
reneszánsz várjáték igazi kárpótlás 
volt egy kis eső miatt. Két igazi 
mérkőzés is volt Almádi és a tábor

lakói között. Egyik a város főterén 
egy sakkjátszma élő sakkfigurákkal, 
a másik egy igazi küzdelem egy 
környezetvédelmi vetékedő, amely 
a Tiszta Balatonért folyt és döntet
len lett az izgalmas játék vége. Es
ténként a vízparton felépített szín
padon kamarkoncertek vonzották 
a környék lakóit és az üdülőket. 
Volt musical a csabai muzsikusok 
főszereplésével, ősbemutató Héja 
Benedek zeneszerző és karmester 
jelölt bemutatkozásával. Mesejáték 
Lázár Ervin: Gyere haza Mikka- 
makka jelenetéből. Az előadás alatt 
a szerző is ott ült a gyerekek között
-  ritka esemény!

M ásnap Csukás István volt a 
versírók vendége és bizony irigyke
dett a verseket hallgatva, mondván: 
én tíz év alatt nem írok annyi ver
set, mint ti egy nap alatt. Az idő

szerette a cimborákat. Ezen a sze
szélyes nyáron szinte először volt 
hosszú ideig jó idő. Csak a nyolca
dik napon borult be az ég és kény
szerültünk bebújni a Fregatt szálló 
halijába, Sebő Ferenc műsorával. 
Tíz napon át kétszáz gyerek boldog 
volt, játszott, észrevétlenül jutott 
olyan értékekhez, amelyek talán 
egy életre szólnak. Még a Balaton, 
a fürdőzés is másodlagos volt szá
mukra, legfőbb gondjuk volt, hogy 
délután miért nincs verselés, szob
rászkodás, rajzolás...

Minden nyáron bebizonyosodik 
ezeken a Cimbora Vakációkon, 
hogy minden gyerek művész -  egyik 
költő, másik szobrász, a harmadik 
muzsikus -  csak meg kell találni 
bennük az alvó tehetséget -  „s ez a 
mi munkánk, s nem is kevés!”.

E. Szabó Márta



HO RG Á SZSAR O K
Szokatlanul eredméyntelen volt 

számomra az elmúlt nyár, már ami 
a horgászatot illeti. Alig pár alka
lommal jutott időm lemenni a víz
re, s a halak akkor sem tüntettek ki 
igazán figyelmükkel. Így aztán né
hány keszegen és három kárászon 
kívül semmit sem fogtam. Nem pa
naszkodom és nem is csodálkozom, 
hiszen ötletszerűen lógatni a csalit 
egy ekkora tóba, reménytelen vál
lalkozás. Kb. annyi, mint amikor az 
ember az éjszaka kellős közepén 
elveszett lakáskulcsát azért keresi 
a lámpa alatt, mert ott van világos. 
Most azonban -  miután két napon 
keresztül ostromoltam ismerősei
met a mit fogtál a nyáron kezdetű 
kérdéssel -  meglehetősen zavarban 
vagyok. Az eredmények ugyanis 
erősen közelítenek az enyémhez, 
jól lehet régi tapasztalt és eredmé
nyes horgászok adták a válaszokat, 
amiből az alábbi kép kerekedett ki: 
május vége óta nincsen hal a náda
sokban. A nyílt vizen néhány ke
szeg, kárász, garda akadt, más sem
mi. Hiába volt a rendszeres etetés, 
a csónakban eltöltött nappalok és 
éjszakák, a fogási napló rovatai 
(már akinek van) továbbra is üre
sek. Még a csodabogyó bojlik is csa
lódást okoztak. Egypár kölyök 
ponty felvette ugyan, de a tavalyi 10 
kg feletti példányok nyomtalanul

eltűntek. A sikertelenségre mind
ig van kéznél magyarázat: a halá
szok szedték ki a halat. Csakhogy a 
horgászújság valamelyik nyári szá
mában tragikusnak szánt kép mu
tatta (sőt a félreértések elkerülésé
re még ott virított a szöveg is) hogy 
a halászok bárkájában alig pár kiló 
hal, főleg keszeg árválkodott. Ak
kor most mi az igazság? Se halász, 
se horgász nem fogott halat hóna
pokon keresztül. Lehet, hogy azért 
mert nincs vagy pedig mutogassunk 
tovább, mint az említett újság tette 
az orvhorgászokra, mondván ők 
lopták el. Egy részét bizonyosan. 
No de mindet? Nehezen hihető. 
Akkor inkább elhiszem az első vál
tozatot némi finomítással. Erősen 
lecsökkent a balatoni halállomány 
és fokozatosan változó időjárás, 
majd az ezt követő tartós kánikula 
miatt körülményes volt őket horog
ra csalni. Ezt látszik alátámaszta
ni, hogy az elmúlt pár napos lehű
lés meghozta Almádi néhány part
szakaszára a pontyokat. Nem sokat, 
és csak egy-két kilósakat, de azért 
megmozdult valami.

Egy-két kósza hír már elegendő
nek bizonyult ahhoz, hogy Almádi 
horgászai újult kedvvel és erővel 
álljanak neki a horgászatnak. Ez 
csak természetes!

Nagy Ferenc

T E N IS Z H ÍREK
Az idén nem sikerült megvéde

ni a hagyományos -  Király-kupa 
rendszerben lebonyolított -  Verga- 
kupát. A július közepén szombat, 
vasárnapra kiírt versenyt, sajnos 
szombaton eső miatt nem lehetett 
elkezdeni, így vasárnap már csak 
tartalékosan (H itter katonaság, 
Kovács L. munkahelyi elfoglaltság 
miattt maradt távol) tudtunk kiáll
ni Rajnai Csabával és Varga Lász
lóval. Ő k nagyon jól játszottak és 
mindkét nagy ellenféltől csak mi
nimális 2:1 arányú vereséget szen
vedtek. A versenyt a Fűzfő nyerte, 
a Veszprém előtt. Július 26-27-én 
az OB-s csapat több tagja Székes- 
fehérváron II ill. III oszt. versenyen 
vett részt. Hitter Cs. a II osztály
ban Rajnai Cs. pedig a III osztály
ban végzett a II. helyen. Az igen 
erős mezőnyben szép eredmény
ként könyvelhetjük el teljesítmé

nyüket. E verseny után pihenőt 
kaptak játékosaink és augusztus 
első felében kezdték meg a felké
szülést az őszi megmérettetésre.

Az Országos Tenisz Szövetségtől 
megérkezett az OB I I  CSB őszi rá
játszásos fordulójának kiírása és a 
sorsolása. Meglepő volt, hogy a ta
valy még OB I-es TFSE 5. lett és 
így csak az alsó ágra került. Mi a 
felső ágon az I-IV  helyért szeptem
ber 20-án Budapesten a Pénzügy
minisztérium SC-vel kezdünk, majd 
27-én a Kaposvárral ugyancsak ide
genben játszunk és végül október 
4-én itthon a Pécs SC-vel fejezzük 
be szerep lé sünke t.  Ez u tóbbi 
meccsen nagy szüksége lenne a csa
patnak a szurkolói támogatásra is 
ui. tavasszal, ha minimális arányban 
is, de Pécsen kikapott a csapat. Jó 
lenne visszavágni!

H. I. S.

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.

II. Pannónia-kupa sakkverseny 
Balatonalmádiban

Augusztus végétől rendezte a 
Vörösberényi Szabadidő Egyesület 
a II. Pannónia-kupa sakktornát, 
amelyre idén 5 ország 61 verseny
zője adta le nevezését. Az Opel 
Pálfi, a Ring Autó, Fűzfő Papír Rt., 
és a Traubi Rt., segítségével létre
jött versenyen két csoportban, 9 
fordulóban mérték össze tudásukat 
a játékosok. Vadász László nemzet
közi nagymester mellett asztalhoz 
ült a helyi NB I-es csapat jónéhány 
kiválósága is, akiknek egyébként 
minden költségüket té ríte tték  a 
rendezőik. Üde színfoltja volt az 
eseménynek az az élő sakkbemu
tató, amelynek keretében Izsák 
Gyula és Fáncsy Imre partiját a 
Cimbora találkozó résztvevői, illet
ve helyi gyerekek demonstrálták a 
városháza téren  felfestett óriás 
sakktáblán. A Figura Bt., Kósa és 
Fia Kft., A colorex Ruhafestő Mű
hely, valamint a Skicc Kft.-nek kö
szönhetően sakkfiguráknak öltö
zött gyerekek elégedetten vették 
tudomásul a két nemzetközi mes
ter döntetlenjét, ez az érzésük már 
csak a támogatók által biztosított 
ajándékok átadásakor fokozódott.

Visszatérve a versenyre, öröm
teli, hogy a helyiek  végig az

élm ezőnyben  sze repe ltek , sőt 
legfrisebb  igazolásuk, M ann 
Gerald viszonylag mérsékeltebb 
kezdés után partnere lett a legjob
baknak is. A B csoportban kellemes 
meglepetésre kiválóan szerepelt 
(vagy már ta lán  te rm észetes? ) 
Koch Janka, aki a felnőttek mező
nyében is bizonyította tö re tlen  
fe jlődésé t.  Fáncsy László fő 
szervező az eredményhirdetés után 
elmondta: a verseny elérte célját, 
tovább népszerűsítette a sportágat 
városunkban, jó felkészülést jelen
tett az NB I-es mérkőzésekre, ép
pen ezért jövőre ismét megrende
zik a már hagyományokkal bíró tor
nát.

A verseny végeredménye
A csoport: 1. Izsák Gyula, Kö

zösségi Ház SE 6.5 pont, 2. Vadász 
László, Hajdúszoboszló 6.5 pont, 3. 
Fáncsy Imre, Közösségi Ház SE 6 
pont, 4. Forgács József, Hajdúbö
szörmény 6 pont, 5. Szabó Zsolt, 
Bp. Honvéd 5 pont.

B csoport: 1. Börcsök László, 
BEAC 7.5 pont, 2. Jónás Zsolt, 
Hemo Veszprém, 6.5 pont, 3. Koch 
Janka, Közösségi Ház SE 6 pont, 
4. Isépy Tamás, Statisztika 6 pont.

G.T.

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



RENDŐRSÉGI HÍREK

A
z újságcikk írásának idő

pontjában  már -  leg 
alább is rendőri szem

pontból -  múlt időben beszélhetünk 
az idegenforgalmi szezonról, hiszen 
augusztus utolsó hetében már nagy
ságrenddel csökkent a területünkön 
tartózkodó turisták száma. Azt hi
szem itt az idő tehát arra is, hogy 
egyfajta mérleget vonjunk az elmúlt 
időszak történéseiről. Az idei nya
rat nagy várakozás előzte meg tekin
tettel arra, hogy -  ez Önök előtt is 
közismert -  Budapesten számos le
számolás jellegű, a szervezett alvilág 
köreit érintő bűncselekmény tör
tént. Emiatt joggal lehetett tartani 
attól, hogy a Balaton-part -  mivel a 
nevezettek nagyrész ide költöztek ez 
időszakra -  színterévé válhat ennek 
a banda-háborúnak, s területünkön 
is elszaporodnak az ilyen jellegű 
bűncselekmények. Megnyugodva 
állapíthatjuk meg, hogy ez -  legalább 
is ilyen formában -  nem következett 
be. Csak emlékeztetőül szeretném 
önöknek leírni, hogy május végén 
molotov-koktél gyújtotta fel a Pano
ráma Club külső részét, valamint 
most augusztus elején -  erről is 
bőven írtak az újságok -  illetékessé
gi területünkön kívül ugyan néhány 
méterrel, egy ismert veszprémi vál
lalkozót, valamint annak Balatonal
mádiban dolgozó munkatársát rob
bantották fel mindezidáig ismeret
len tettesek. Mind a két esemény 
jelentős visszhangot váltott ki a la
kosság körében, azonban viszonylag 
hamar megtudtunk annyit állapíta
ni, hogy ezeknek az eseteknek a cél
ja nem a lakosság megfélemlítése 
volt, hanem a nemkívánatos üzlet
feleket kívánták megfélemlíteni, il
letve eltenni az útból.

Ha összegzésnél tartunk nem 
kerü lhe tő  meg az a rendkívül 
kedvezőtlen tény, hogy jelentősen 
megváltozott a hozzánk látogató tu
risták összetétele. Túlsúlyba kerül
tek azok, akik talán ingerszegény 
környezetből érkezvén, elsődleges 
céljuknak a lerészegedést, majd az 
ezt követő törést, zúzást, randalíro
zást választották a legfőbb szórako
zásuknak. Még a felm érés 
időszakában tartunk ugyan, de az 
már látható, hogy számos közvilágí
tási lámpa, szemetes kuka, pad, ki
rakatüveg esett a vandalizmus áldo
zatává. Ide számíthatjuk -  ami kü
lönösen fájó -  az Öregparki Petőfi

szobor ügyét is, amelyet ismeretlen 
elkövetők oly módon rongáltak meg, 
hogy az jóvátehetetlen károkat szen
vedett. Egy kis kitérővel szeretnék 
megállni ennél, mert ezzel kapcso
latban súlyos kritika érte a rendőri 
tevékenységünket. Nem magyará
zatképpen, de tekintettel arra, hogy 
az önkormányzatoktól kapott enge
délyek birtokában -  anélkül, hogy 
erről előzetesen konzultáltak volna 
velünk az engedély kiadók -  szinte 
egyszerre hajnali három és négy óra 
között zárnak be a zenés szórakozó
helyek, így képtelenség, hogy min
den egyes szórakozóhelyhez megfe
lelő létszámú rendőri erőt tudjunk 
küldeni, pontosan a szűkös létszám- 
keret miatt.

A nyár történésének krónikájá
hoz tartozik, hogy bár lényegesen 
kevesebb autó tűnt el területünkről
-  42 db, a tavalyi 76-hoz képest -  
azonban az eltűnt kocsik közül 13- 
at Balatonalmádi város illetékessé
gi területéről vitték el az elkövetők. 
Természetesen nem ültünk ölhetett 
kézzel, s ami a nyílt egyenruhás 
rendőri eszközökből lehetőségünk 
volt, minden lehetőt bevetettünk 
annak érdekében, hogy megakadá
lyozzuk ezt a kellemetlen sorozatot. 
Ennek tulajdonítható az is, hogy 
négy fős társulat bukott le autólo
páson. Ellenük az eljárás megindult, 
amelynek ugyan még az elején tar
tunk, de az már most látszik, hogy 
több tucatnyi gépkocsi ellopása szá
rad a lelkükön. Ezenkívül kiterjedt 
orgazda, valamint háttérhálózatot is 
feltételez ez a bűncselekmény soro
zat. Ezek felderítése folyamatban 
van. Visszatérve még egy gondolat 
erejéig az előzőekben leírt vendég

magatartásokra, valamint a most 
említett gépkocsi-lopások kötötték 
le a rendőri erők jelentős részét. 
Mindkét bűncselekmény fajta ko
moly veszélyt jelent a közbiztonság
ra, ezért a reagálásunknak is ezzel 
arányban kellett állnia, tekintettel 
arra, hogy a köznyugalmat, a közbiz
tonságot minden körülmények kö
zött meg akartuk és úgy érzem meg 
is sikerült őriznünk. Bizonyíték erre
-  különösen augusztus hónapban -, 
hogy a vendégeink, a turisták éjjel 
egy-két óráig is járták a várost, köz
tereket, feltehetően biztonságban 
érezték magukat.

A krónikához tartozik továbbá az 
is, hogy soha nem látott mértékben 
elszaporodtak a zsebtolvajlások. El
lenük az e rre  specia lizálódo tt 
szakemberekből akciókat szervez
tünk, melynek során több Budapest
ről már jól ismert alvilági figura ke
rült látókörünkbe, ezzel együtt elszá
moltatásukra is sor került. A koráb
bi évekhez hasonlóan most is ko
moly gondot okozott, hogy a nap
közben őrizetlenül hagyott nyara
lókban, vendégházakban, amelyek 
nem egyszer tárva-nyitva álltak, vagy 
jobb esetben szunyogháló jelentet
te az összes biztonsági berendezést, 
sok besurranás történt, jelentős 
értékektől szabadították meg a la
kókat. Ezzel kapcsolatosan úgy íté
lem meg, hogy nem sikerült igazán 
megnyerni a lakosságot annak érde
kében, hogy legalább a minimális -  
jelen körülmények között joggal el
várható -  biztonsági intézkedéseket 
tegyék meg, megnehezítve ezzel az 
elkövetők dolgát.

Több bűncselekmény fajtában 
azonban jelentős visszaesést köny
velhetünk el, így jóval kevesebb 
strandi lopás, gépjármű rongálás, 
gépjámrű feltörés történt, mint a 
korábbi években, s így az össz bűn
cselekmények számát tekintve nagy
jából a tavalyi év azonos időszaká
nak számszerű adataival megegyező 
az idei.

A közlekedéssel kapcsolatosan 
viszont jelentős rosszabbodás követ
kezett be. Köszönhető ez talán an
nak is, hogy pl. a júliusi változékony 
időjárás miatt többen kívánták au
tóval bejárni a területet, a Balaton 
közvetlen környezetét. Úgy tűnik 
számomra, hogy nemcsak a magyar

autóvezetők, hanem a hozzánk láto
gató német és osztrák turisták köz
lekedési kulturája mélyen az euró
pai átlag alatti. Ennek köszönhető
en a nyár folyamán 132 közlekedési 
baleset történt, több halálos kime
netelű és nagyon sok súlyos követ
kezményekkel járó. Az esetek döntő 
többsége valamely elsőbbségi sza
bály meg nem adása, illetve az 
előzési szabályok be nem tartása 
miatt következett be. Nagyon ko
moly és mindenképpen elgondol
kodtató, elemzésre érdemes az a 
tény, hogy kétszeresére növekedett 
az ittasan volán mögé ülők száma. 
Talán a nyár, a kikapcsolódás okoz
ta néhányuknál, hogy azt gondolták, 
hogy az ezzel kapcsolatos jogsza
bályok másként érvényesülhetnek a 
Balaton-parton, mint máshol. Ezen 
a tévedésükön most hosszú hónapo
kig gondolkodhatnak, illetve le kell 
tenniük az ilyenkor szokásos nehe
zített vizsgákat is. Azt hiszem mind
annyiunk érdekében nem lehetünk 
elnézőek ebben a kérdésben.

Itt és most szeretném megkö
szönni a hozzánk érkező fiatal kol
légák nevében is azt a segítő támo
gatást, amelyet polgárőr barátaink -  
különösen az ifjúsági tagozat aktív 
tagjai -  nyújtottak számunkra. Sike
rült velük együtt a helyismeret hiá
nyából eredő hátrányukat kiküszö
bölni azzal, hogy a gyalogos járőrök 
mellé nagyon sok esetben kaptunk 
polgárőr kísérőket. Így a kollégák 
számos olyan helyre is el tudtak jut
ni, amelyet fontosnak ítéltünk és az 
általuk produkált eredmények iga
zolták is előzetes várakozásunkat.

Végezetül szeretném minden tá
mogatónknak megköszönni mun
kánkhoz nyújtott segítségét -  külön 
szeretném megköszönni az alkalmi 
tolmácsok munkáját -  nélkülük azt 
hiszem sokkal nehezebb lett volna.

Következő feladatunk felkészül
ni az őszi-téli időszakra, amelyről 
továbbra is az újság hasábjain ke
resztül tájékoztatom önöket.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Polgárőrhírek
Augusztus hónapban folytató

dott a Balatonalmádi Rendőrőrs
höz vezényelt, most végzett fiatal 
rendőrök és fiatal polgárőrök kö
zös já rő rö z é se .  A W esselényi 
strandon elkövetett lopás tettesét 
szemfüles rendőr-polgárőr járőr 
fogta el. Az Auróra étteremben 
megrendezett Pannon sakkverseny 
ideje alatt kiemelt figyelmet fordí
tottak járőreink a környékre és a 
helyszínre.

A polgárőrség az idén is meg
szervezi az ingatlanok fokozott fi
gyelését a tulajdonosok igénye sze
rint. Kérjük figyeljék a postaládá
jukat, mert szórólapokat fogunk 
szétosztani.

Hansági Endre
elnök

Így is lehet...
1997 augusztus 23-án váratlan vendégem jött a román határ mellől, 

a szegedi autóbusszal. A z idős hölgyvendég este nyolc óra harminc perc 
körül érkezett az almádi autóbusz pályaudvarra. Félve az ismeretlen he
lyen -  sötét is volt -  becsöngetett az autóbusz pu. mellett lévő rendőrőrsre, 
bízva a segítségükben. A  szolgálatos rendőr, nemcsak útbaigazította a 
hölgyet, hanem a járőrkocsiba beültette és a közelben lévő házunkig el
hozta és itt udvariasan elbúcsúztak, a hálálkodó vendégemtől.

Ezúton én is köszönöm a helyi rendőrörs parancsnokának, beosztot
tainak -  a szolgálattevőnek -  a dicséretes és humánus intézkedést.

Tisztelettel:
Husztik György



Vendégek, törzsvendégek, cimborák
A Cimbora-tábor központi 

helyszíne évek ó ta a H o te l 
Nereus. Itt kapnak elszállásolást 
az ország és a környező orszá
gok ideérkező gyermekei. Kul
csár Rita a Vegyész Üdülési, 
Sport és Idegenforgalmi Kft. 
ügyvezető igazgatója, a Hotel 
Nereus üzemeltetője szerint az 
idei szervezés nagyon jó 
időpontra esik.

A korábbi években július kö
zepén volt a Cimbora Vakáció 
és a hotel vendégeit néha bizony 
zavarták az éjszakai forgatások, 
a nappali foglalkozások. Idén 
augusztus 20—31-ig fogadjuk a 
vakáció résztvevőit, s a gyerekek 
most sokkal szabadabbak, fel
szabadultabbak lehetnek. Azért 
is jó ez az időpont, mert így még 
jobban összeköthetjük a kelle
mest a hasznossal: augusztus 20- 
án amúgy is minden évben prog
ramot csinálnak. Este nyolc után 
a mólón részletek hangzanak el 
az István a királyból, kilenc óra
kor megszólal a Himnusz, a Szó
zat, majd tüzijáték következik. 
Ezt fáklyás felvonulás, majd haj
nalig tartó diszkó követi. Ez 
utóbbi az üdülővendégek bevo
násával és részvételével törté
nik, nagyon jó hangulatban. Úgy

szoktuk szervezni, hogy idősebb, 
fiatalabb korosztály egyaránt jól 
érezze magát. A tüzijáték kicsit 
drága mulatság és a költsége (az 
idei 80 000 Ft) meg sem térül, 
de már évek óta megszokták a 
városban is, hogy van, sokan 
ránk kérdeznek, hogy „ugye 
most is lesz?”, úgy érzem, hogy 
talán már meg sem tehetnénk, 
hogy ne csináljunk.

A cimborák mellett ilyenkor 
adnak helyet a Szent István 
szörf verseny résztvevőinek is. 
Ez egy a hivatalos versenynap- 
tárban is szereplő pontszerző 
verseny. Évek óta idejáró jó 
hangulatú baráti társaság a csa
pat, tábortűzzel, ismerkedési 
esttel, barátkozással töltik a sza
badidejüket, öröm nekik h e 
lyet adni hozzá. Így aztán ebben 
az utószezonban is nagy a nyüzs
gés nálunk.

-  Mi a Hotel Nereus tényleges 
profilja?

-  1990-ben alakult a kft, az
óta szállodaként működünk. 
Vendégeink száma évről-évre 
növekszik, sokan visszatérnek. 
Időközben strandként is kinyi
tottunk, ami azt jelenti, hogy fi
zetés ellenében a strandra bár
ki bejöhet. Ezzel együtt szeret

nénk megtartani azt a családias 
je llege t, am it az itt üdü lők  
annyira szeretnek. Nagy gondot 
fordítunk a park fenntartására, 
mert nálunk nem annyira a szo
bák -  kétcsillagos szálloda -  
mint inkább a parti rész vonz. 
Az északi part egyik legszebb 
fekvésű üdülője a miénk. Az 
üdülővendégek és a strandolok 
ingyen vehetik igénybe a ping
pong asztal és a lengőteke mel
lett a röplabda és lábteniszpá
lyákat is. Csónak, vizibicikli, 
szörf, nyugágykölcsönzéssel, vi
torlás bérbeadással is foglalko
zunk. Kalóz típusú hajók köl
csönzése: 500 Ft/óra, 3000 Ft/ 
nap, 18000 Ft/hét. Napi hor
gászjegy váltásával a pecások 
sem unatkoznak a mólón.

Áprilistól szeptember végéig 
jó az ü d ü lő  te l ite ttség e . 
Esküvők, bentlakásos tan fo 
lyamok (szállás, ellátás, okta
tás), kisebb konferenciák, szim
póziumok megrendezését is vál
laljuk, rugalmasak, nyitottak 
vagyunk. Vigyázunk azonban a 
színvonalra, csak olyasmit válla
lunk el, amit meg is tudunk csi
nálni.

Ősztől tavaszig a veszprémi 
egyetem bérel nálunk férőhelye

ket az ott tanuló kilencven hall
gatója számára. Ezáltal télen is 
tudunk vendéget fogadni (négy 
éve folyamatosan), hiszen mind
két épületünkben van fűtés. 
Azon kevés hely közé tartozunk 
a városban, mely télen is nyitva 
tart. Olyankor készítjük elő a 
következő szezont is: hirdetése
ket fogalmazunk, ajánlatokat 
küldünk szét, beszerzéseket ké
szítünk elő, javításokat szerve
zünk meg. Ez már a 8. szezo
nunk.

-  Hogyan tud egy fiatal nő  
ilyen komoly szervezőmunkát vé
gezni?

-  Télen hét, nyáron 20-25 fő 
állandó személyzettel dolgozok. 
Nagyon fontosnak tartom a sze
mélyes kontaktust, a bizalmi 
k apcso la to t velük. Ehhez a 
munkához kell egy erős, biztos 
háttér, pár ember, akire mindig 
lehet számítani. És egy olyan 
társ, aki tud tolerálni, akivel -  
és szüleim segítségével -1 9  hó
napos kislányom mellett csalá
di életet is élhetek. Csakis az ő 
segítségükkel lehet ezt csinálni. 
Szerencsém van, megtaláltam 
őket.

Vecsey K. Mária

BALATON AKADÉMIA 

NYILATKOZAT 

A Balaton Akadémia munkájában 1993 nyara - a tanévelőkészítés - óta 
résztveszünk, s mint  4 éven át óraadó és vendégtanár kollégáinkkal 15 ezer órát 
megtartó oktató és nevelő munkára vállalkozó értelmiségiek úgy látjuk, hogy 
1. A 4 év - melyet a Balaton Akadémia ma már 2 oktatóhelyén négy évfolyamon 
186 diákjával végigdolgoztunk - eredményes volt. Mindenben megfeleltünk a külső 
és magunk által támasztott belső követelményeknek.

Munkánkat szigorlati elnökként, budapesti, szombathelyi, veszprémi, kaposvári, 
székesfehérvári főiskolai és egyetemi tanárkollégáink is mérték és ezt a diákjaink 
által eddig megszerzett 24 főiskolai diploma is minősítette.

2. Hivatásunk iránti elkötelezettséggel vállaltuk a nemegyszer mostoha 
munkafeltételeket, a hosszú utazásokat. Vállaltuk az utolsó 2 évben rendszeressé 
vált bérfizetési gondokat. Hozzájárultunk anyagilag is az Akadémia 
talponmaradásához. Megértve a Balaton Akadémiáért Alapítvány gondjait - nem 
tiltakoztunk az immár fél éve kifizetetlen béreinket (3,5 mFt) követelve. Befejeztük 
a tanévet, a mai szigorlatokkal a 8. szemesztert lezártuk. A Balaton Akadémiáért 
Alapítvány Kuratóriumán át a legszélesebb nyilvánossághoz fordulunk - együtt az 
általuk oktatott diákokkal - keressék meg a jogi és pénzügyi lehetőségeket, 
amelyek a normális munkál biztosítják. [Béreink, óradíjaink az 1993 őszi 
színvonalon vannak.)

Láttuk Nikoletti Miklós gazdasági igazgató emberf eletti erőfeszítéseit, hogy 
megtartsa a pénzügyi egyensúlyt, ellensúlyozza  m iniszterek, államtitkárok, 
országgyűlési képviselők be nem váltott ígéreteit. A tanulmányi előadói munkát és a 
Balaton Akadémia adminisztrációját egyedül ellátó Szabóné Mészáros Edit 
kolléganőnk áldozatos munkáját is köszönjük.

3. Nem ismerjük még a Balaton Akadémiáért Alapítvány Kuratóriumának döntését a 
jövőről. Mi, akik hivatásunk gyakorlása közben a tanítás és tanulás örömével 
találkozunk elsősorban, diákjain k a t megismerve, akiket látunk sport, tánc, 
versmondás és zenélés közben, kirándulásokon is, nemcsak vizsgákon és tanórákon,
vállaljuk a további munkát, dolgozni akarunk. Elvárjuk, hogy a feltételeket,
ehhez a Balaton régió jó hírnevét országosan és nemzetközileg is egyre ismertebbé 
tevő munkánkhoz az Alapítvány biztosítsa. Döbbenten tapasztaljuk azt az elutasító, 
adni akarásunkat gyanakvóan figyelő ellenséges légkört, amelynek kicsinyessége 
vállalkozásunkhoz és minden tisztességes emberhez m é ltatlan. Szeliden, de

határozottan visszautasítjuk ezt. Akiknek lányait, fiait tanítjuk, neveljük - azoktól 
ezt különösképpen nem fogadhatjuk el. Ez a légkört alakító minden személyre, főleg 
a felelős vezetőkre érvényes. Ez szellemi és erkölcsi kérdés számunkra, nem 
kívánjuk pénzügyi és kicsinyes politikai ügyeskedések szintjére helyezni életünket, 
csak azért, mert ez a helyi ,1997 évi valóság. Németh Lászlótól, Illyés Gyulától, 
Keresztury Dezsőtől, Lóczy Lajostól, Borsos Miklóstól, Egry Józseftől azt tanultuk, 
hogy ebben nem alkudozhatunk, napi ügyeskedőkkel. A mi felelősségünk erkölcsi, szellemi, és ezért történelmi.

Balatonalmádi, 1997. június 13.

Tisztelt Barátaink!

Ism er e te s a Veszprém Megyei Önkormányzat dön tése, melynek értelmében a 
Balaton Akadémiáért Alapítványnak oktatási célra átadott épületet június 26-án 17-7-6 
arányú szavazáss al visszavette a Közgyűlés. Az elnöki előte rjresztés többek között azt 
állította, hogy az épületben nem folyt oktatás. Köszönjük Kuti Csaba kenesei 
polgármester úrnak, hogy a Balaton Akadémia érdekében szólt .

Bár az épületet csak szeptember 30-tól kérik, mi július 15-től hajlandók vagyunk 
visszaadni, ha tisztességesen e ls z á m o l  velünk. Sajnálatosan megszűnik ezzel 
együttműködésünk a VÖK-kel - lehet nem örökre. A Bataton Akadémiáért Alapítvány és a 
Megyei önkormányzat 1993. évi megállapodása értelmében hivatalból delegált négy 
kurátorna k a szerződés felmondásá val lejért a  mandátum a. Búcsúzva tőlük kérjük, 
segítsenek a Balaton Akadémia technikai dolgozói (karbantartó-gondnok, portá sok, 
takarítók - 6 fő) munkahe lyének megőrzésében és alapítványunk vörösberényi 
beruházásainak, ráfordításainak elszámolásában. Vámos Zoltánné főkönyvelőnő intézi 
ezeket. További lépéseink az elszámolásról folyó tárgyalások eredményességétől 
függnek.

A Balaton Akadémia tanáraihoz hasonlóan az Alapítvány kurátorai is 
szegényebbek mint öt éve voltak, amikor elkezdtek dolgozni - joggal várják el minden 
becsületére kényes Veszprém megyei polgártól, hogy igazságérzete és a tények alpján 
értékelje a Balaton Akadémiáért Alapítvány 1993 és 1997 között Vörösberényben végzett 
i skolaalapító és iskolafenntartó munkáját, a Balaton Akadémia felsőoktatást folytató és 
közművelődési, irodalomszervező, kutatási tevékenységét. Munkánk Balatonbogláron 
folytatódik.

1997. július 19-én 18 órakor Almássy Róbert dunaszerdahelyi festőművész és 
Várhelyi György szobrászművész kollegánk kiállítása nyílik meg Balatonbogláron. 19 
órakor a Balaton Akadémia épületében találkozunk a kuratórium tagjaival és reméljük a 
Balaton Akadémia több hívével, hogy a jövőről beszéljünk immár.

Becsüléssel köszöntik
1997 július 03

Mellékletek:
1. VÖK előterjesztés
2. igazgatói válasz
3. VÖK döntés
4. Zongor Gábor elnöknek írt igazgatói levél (július 01.)
5 kuratóriumi jegyzőkönyv (június  13.)
6. 20. számú igazgatói körlevél

Kapják:
1 Balaton Akadémia Alapítvány archivuma
2. Balaton Akadémia Alapítvány kurátorai 
3. a Balaton Akadémia irattára

BALATON AKADÉMIA



Captain's Irish Pub, Carte D'OrM
ióta egyre többet járunk 
nyugatabbra, márpedig 
újabban már járunk, az

óta eljuthatunk olyan helyekre is, 
amelyekről tíz éve még csak álmo
doztunk. Azután ha végül eljutot
tunk, akkor meg ritkán engedhet
tük meg magunknak, hogy elegán
sabb helyekre betérhessünk -  ne
tán fogyasszunk is -  hacsak az ot
tani barátaink meg nem hívtak. 
Kevesen jártunk még Carte D ’Or 
cukrászdában, vagy Irish Pubban, 
legfeljebb lefordítottuk a cégtábla 
nevét szótár segítségével és aztán 
csodálkoztunk. Igen, csodálkoz
tunk, mert az Aranykártya belülről 
már elegáns cukrászdát jelentett, az 
ír kocsma pedig olyan szalont, 
ahonnan lábujjhegyen somfordál
tak ki a hörpölősebb szesztestvérek.

Ezen a nyáron Balatonalmádi
ban is feltűnt a két márkás cégtáb
la, méghozzá a Tulipán-udvarban. 
El se lehet téveszteni őket, bárme
lyik kapun fordulunk is be, mert 
éppen  a cen tru m b an  vannak . 
Wossala György tulajdonos tudta, 
hogy mit rak központi helyre: 
Napoleon a tudósokat és a vízhor
dó szamarakat, ő  pedig a Carte 
D ’Or cukrászdát és a C ap ta in ’s 
Irish Pub nevű szalont. Vajon mi 
található a cégtáblák mögött?

A Carte D ’Or cukrászdában, 
Varga László, a tősgyökeres bala
tonalmádi üzletvezető, szíves-örö
mest beszél az elmúlt hónapról, 
mert már június 11-én kinyitottak. 
Strandidőben kevesebben tértek  
be, de ha elromlott az idő este már 
telt ház is volt. A tervezett bam
busznád újságtartók még nem ké
szültek el, de törzsvendégek már 
vannak, van aki 5-6 capuccinóra tér 
be, más pedig ír kávéra. Nem vé
letlenül: a kávékiszolgálás színvo
nala alapján máris az ország első 
öt cukrászdája között tartja számon 
a világhírű holland Douwe Egberts 
cég. A kávé mindig frissen őrölt, 
frissen főzött és 19-21 másodperc 
között készül el. Se több se keve
sebb, így aztán a vendég tényleg azt 
kapja ami jár. Teából is tízfélét kí
nálnak, a tortából viszont 30-40 
félét rendelésre is készítenek bár
milyen alakzatban és felirattal. Volt 
már aki szék alakú tortát kért, egy

család meg autóformájút. Varga 
László talán a régi Tulipán málna 
és eperhabos krémesére a legbüsz
kébb, aminek az ötlete a feleségétől 
származik. Olyan fontosnak tartja 
a tradíció megőrzését, hogy a belső 
építésznek tulipán formájú lámpá
kat kellett elhelyezni, de a tulipán 
motívum másutt is felfedezhető az 
elegáns bambusznád bútorok kö
zött. Még az étlap is úgy nyílik mint 
egy virág!

A fagylaltkülönlegességekre va
dászok meglepve fedezhetik fel a 
sárgadinnye-, és kókuszkelyhet 
vagy a bambino gyermekkelyhet, 
bár a hagyományos gyümölcsfagy
laltokból is előkandikál a zaftos 
eper, a m álna meg a konyakos 
aszaltszilva. Mekka a Carte D ’Or 
cukrászda azoknak, akik nem saj
nálnak maguktól egy kis időt ebben 
a rohanó világban, mert nem csak 
születésnapon lepik meg magukat 
egy dobostortával, hanem baráta
ikkal a somlói galuskát is itt fo
gyasztják el.

A szom szédban  ta lá lh a tó  
Captain’s Irish Pub berendezése 
olyan ír hangulatot áraszt, hogy az 
idelátogató brit turistákat is meg
lepi. Hol látható a Balaton környé
kén másutt lant formájú bútorzat, 
vagy az a patinás félköralakú bár

pult és annyi hajóstérkép, hogy alig 
marad szabad falfelület? Wossala 
György, az atlantai olimpikonok 
doyenje sok trójeáját hozta vissza 
Almádiba, ahonnan az ő vitorlása 
is elindult. Legtöbb vendég mégis 
a világhírű sportoló pipáját csodál
ja meg, pedig a kortárs művészek 
és írók aláírásával ellátott mellkép 
sem akármi. Szinte világkörüli útra 
visz az étlap és az itallap is: a 
Kárpáthy-módra készült fogas, a 
tűzdelt fácán angolosan, a csőben 
sült éticsiga, na és a görög saláta 
valódi feta sajttal, de akinek még 
ennyi sem elég az kóstolja meg a 
fantasztikus mákparfét forró diós- 
meggyes öntettel. Szinte el se hin
né az ember, hogy ezek a rafinált 
é tk ek  milyen egyszerűek. Bár 
később nyitottak ki mint a Carte 
D ’Or Szedleczki Attila üzletvezető 
már az igazi törzsvendégek számá
nak korlátozását fontolgatja, hiszen 
csak az első száz kaphat kedvezmé
nyes Captain’s kártyát! Aki pedig 
nem enni tér be az vessen egy pil
lantást az italválasztékra: 26 fajta 
whisky a skó t G len fidd ich  és 
G len livet, az ír Bush Mills, 
Jameson és Tullamore Dew, na és 
a kanadai Seagramtől az amerikai 
Kentucky straight bourbonig. Lát
ni kell -  mit látni: ízlelni -  azt az

elegáns whiskytálcát amelyen a leg
kiválóbbak feszítenek. Szakértő le
gyen a talpán aki a tőzegfüstölés ér
tékét is kiérzi közöttük, mert az írek 
szerin t van whiskey, meg jó 
whiskey, de a rossz whiskeyt még 
nem ta lá l ták  fel! A magyarok 
ugyanezt a borokról már el nem 
mondanák, de az itt árusított húsz 
márkás borra még a franciák is csak 
csettintenének. Gambrinus hívei a 
sörök közül először is a fekete 
Guinness csapolását kísérnék kitar
tó figyelemmel, de a többi ír és né
met sör mellett örömmel fedeznék 
fel a magyar Drehert.

Talán a Guinness az egyetlen 
közülük, amelyből csak egyetlen 
pohárral illik inni, de a Captain’s

Irish Pub atmoszférája olyan, hogy 
oda nem hörpölőversenyre tér be 
az ember, hanem a barátaival be
szélgetni a szolid ír népzene hall
gatása közben. A boxok és a kör
asztalok elegáns kárpitozott ülései 
mellett ott van a hagyományos fa
pad is, talán csak az udvaron van 
egy-két műanyag, de Szedleczki 
Attila szerint azok már nem érik 
meg a jövő szezont. Könyörtelenül 
lecseréli őket, mert hipermodern 
dolgok csak a konyhában lehetnek, 
ott viszont mindegyik az.

A balatoni vendéglátás egykori 
tömegkultúrája helyett egyre in
kább előtérbe kerül a minőségi tu
rizmusra való felkészülés, ezért ör
vendetes, hogy az északi partra 
érkező vendég már az első város
ban, Balatonalmádiban, annak is a 
centrumában felfedezheti az általa 
elvárt elegáns vendéglátó helyeket 
is, ahol az árak még nyáron sem 
csillagászati mértékűek. Magától 
értetődő, hogy a két vendéglátó 
szakem ber, Varga László és 
Szedleczki A ttila , a választék  
bővítésével a helyi törzsközönség
re bazíroz elsősorban, mert télen- 
nyáron nyitva kívánnak tartani. 
Ennek első bizonyítéka máris kéz
zelfogható: szezonon kívül mérsék
lik az áraikat. (X)



A vandalizmus felső foka
Városunkban 1902. július 31-én 

avatták fel legnagyobb költőnk 
Petőfi Sándor mellszobrát az itt 
bányászott vörös homokkő talapza
ton. E rendkívüli eseményről orszá
gos lapok adtak képes tájékoztatá
sokat, egyben a segesvári csata 
emlékét is idézve. A nagyparkban 
emelt emlékmű jelentőségét és ér
tékét is növeli, növelte -  alkotója, 
ami a fémöntvényben beleütve ol
vasható: IZSÓ 1782. Nem ismere
tes, hogy 1902-ig e mellszobor hol 
is lehetett.

Ma, pontosabban 1997. augusz
tus 17-től Petőfi szobra megszűnt 
számunkra létezni. Barbár kezek 
nemcsakhogy ledöntötték talapza
táról, de felismerhetetlen apró da
rabokra zúzták. Szeretnék biztos 
lenni abban, hogy nem magyarok 
cselekedetei voltak a Sóhajok híd
jának csonkításával egyetemben.

Idéznék az 1902-ben megjelent 
újságból, ahol képekben is méltat
ták a szobor leleplezését. „Dr. Ó
vári Ferenc országgyűlési képviselő 
a szoborbizottság elnöke átadta a 
szobrot megőrzés végett a Balaton
alm ádi F ű rdő igazga tóságnak , 
am elynek nevében  Joó János 
vörösberényi plébános, igazgató 
tett fogadalmat, hogy Almádi hű
ségesen meg fogja őrizni a lánglel
kű költő emlékszobrát.” Eddig az 
idézet.

E szobor adott helyet és értel
met ezután a helyi március 15-i 
ünnepi m egem lékezéseknek az 
1950-es évekig, amikoris illetékte
len illetékesek ismeretlen okból a 
szobrot áthelyezték a park eldugott 
keleti szögletébe, talán oly szándék

kal, hogy ne legyen méltó hely nem
zeti ü n n ep ü n k  m egtartásához . 
1994-ben az önkormányzat segítsé
gével a Honismereti Kör szervezé
sében a szobor visszakerült eredeti 
helyére. Azóta ismét itt emlékez
het almádi lakossága a márciusi hős 
fiatalokra. Jelen pillanatban a fel
építm ény mint egy felkiáltójel, 
kérdően tekint a jövőbe. Vajon a 
szabadságharc 150. évfordulóján 
lesz-e lehetőségünk ismét feltekin
teni a nagy magyar költőre. Talál
kozhatunk-e 1998. március 15-én

ismét itt egymással, dicső múltunk
kal Petőfivel?

Hiszem és remélem, hogy igen. 
Elsősorban Almádi lakosságának 
áldozatkészsége és segítsége, to 
vábbiakban m inden együttérző  
magyar állampolgár hozzáállása 
meg kell, hogy hozza gyümölcsét. 
Tekintettel arra, hogy a mű eszmei 
értékénél fogva túlmutat városunk 
határain, megkísérelünk minen il
letékes fórumot megkeresni a ne
mes ügy érdekében. (Várható össz
költség 500 000 Ft.)

Kérjük minden magyarul érző és 
gondolkodó segítségét.

Majbó Gábor 
alpolgármester

Ui.: Az adományok az „Almádi
ért” Közalapítvány számlájára 
utalhatók „Petőfi szobor” megjelö
léssel. Átutaláshoz szükséges 
nyomtatvány a városház portáján 
átvehető. A befolyt összegről tájé
koztatást az Új Almádi Újság fo
lyamatosan fog közölni.

Zengjük-e Alit ma helyette?
(nyílt levél a képviselőtestülethez)

Az Új Almádi Újság -  amint ez a címlapon is olvasható -  Balaton
almádi Város lapja. Megalakulásunk óta teret adunk a civil szerve
zetek véleményének. Tesszük ezt akkor is, ha annak formájával, tar
talmával és következtetéseivel nem minden esetben értünk egyet. Erő
sen vitatható levelekkel nem áll szándékunkban parttalan vitát nyit
ni, de egy válaszlevélre mindig lehetőséget adunk. A szerkesztőség.

B izonyára sokaknak  fü lébe 
csengenek Arany János Halhatat
lan sorai Szondi két apródjáról és 
a törökről, aki nem érti, hogy mi
ért dicsérik folyton a hitvány gya
urt. Meghalt, nem nagy dolog, itt 
van nekik Ali, aki hatalm as és 
bőkezű, zengjék őt ma helyette!

E sorok jutottak eszembe, ami
kor Önök közül ketten arra kértek, 
hogy működjek közre a városháza 
országzászló felavatásának meg
szervezésében. Akik kérték, csupa 
jóindulatból tették, őszinte lokál- 
patriótaként, de ugyanúgy nem ér
tenek valamit. A város vezetői és 
lakossága között is sokan vannak 
még, akik nem értik (tisztelet a 
mindig és mindehol jelenlévő kivé
telnek), hogy Vörösberénynek van 
saját, önálló kulturális élete, ha 
mégoly szerény is, és a berényiek 
döntő többsége -  nem kérdőjelezve 
meg a város közigazgatási egységét
-  azt kívánja ápolni.

Vannak rendezvényeink, vannak 
egyesületeink, templomi énekka
runk, ifjúsági tánccsopo rtunk , 
épülő klubunk sok egyéb, az egész

város kulturális életét is gazdagító 
kezdeményezésünk. Mindebben a 
még fel nem állított, de már elké
szült köztéri alkotásunk (Ferenc- 
forrás foglalása) és az önök segít
ségének is nagy szerepe van. Sok 
múlik azon, hogy felismerve saját 
érdekeiket, tudják-e mindezt to 
vábbra is önzetlenül támogatni.

Balatonalm ádinak is van egy 
igen tiszteletreméltó és gazdag kul
tu rá lis  hagyom ánya, amely 
elsősorban a művészeti élethez, a 
szabadidősportokhoz és a vendég
látáshoz kapcsolódik. Ezt nagyra

értékeljük. Egyesületi tagjaink, egy
szerű berényiek, magánemberként 
részt is veszünk az egyes rendezvé
nyeken, de nem kapcsolódunk be a 
szervezésükbe. Ugyanúgy szívesen 
látjuk a mi rendezvényeinken Al
mádi kulturális életének reprezen
tásait, megbecsült vendégként, de 
nem szervezőként vagy felettes irá
nyítóként. A  téma rövidesen külö
nös aktualitást fog nyerni, amikor 
az iskola várakozásaink szerint ki
költözik a berényi kulturházból. Az 
épületet egyesületünk jogelődjének 
t?gjai építették és azt a mai tagság

vissza akarja kapni és újra a közös
ségi élet színterévé tenni. De nem
csak megkapni akarjuk, hanem azt 
is kérjük, hogy az Önkormányzat 
saját intézményeként üzemeltesse, 
saját költségvetéssel és fizetett al
kalmazottakkal. Ugyanúgy, mint az 
egytól-egyig Almádiban lévő többit 
(Közösségi Ház, könyvtár, Idősek 
Klubja, stb.) Ugyanez vonatkozik a 
posta  épü le tében  lévő, szintén 
kiürülő volt főjegyzői lakásra is. 
(Bírjuk két berényi képviselő ígé
retét, hogy idősek napközi otthona 
lesz benne.) Ha más sorsot szánnak 
a kulturháznak (és a főjegyzői la
kásnak), azt rossz üzenetnek tarta
nánk, bár erre is felkészültünk. 
Másképpen, várhatóan alapítványi 
formában próbáljuk majd pótolni 
a szükséges anyagiakat. Reméljük 
azonban, hogy -  Arany balladájá
nak szereplőjével ellentétben -  
megértik törekvéseinket és a jövő 
évi költségvetés rövidesen sorra 
kerülő tárgyalásakor erről bizony
ságot is tesznek.

Nándori Gyula
a Vörösberényi Polgári Kör elnöke



Polgári köri közlemények
A z  elmúlt hónap bővelkedett eseményekben, 

amelyekről egy-egy részletes tudósítás túllépné 
a rendelkezésre álló kereteket. Ezért csak rövi
den térünk ki rájuk.

Búcsú
Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, 

hogy felvállalta a helyszín kijelölését. Külön örü
lünk, hogy a választás a templomgyöpre, az 
erődtemplom melletti füves térségre esett. Min
denképpen tisztázni kellene azonban, hogy ki a 
felelős az önkormányzat részéről a búcsú meg
rendezéséért, mert az ekörüli bizonytalanságok 
nehézségeket okoztak. Az esemény így is jó han
gulatban, közmegelégedésre zajlott le. Sokan 
kérték, hogy jövőre utcabállal, színpadi műsor
ral is bővüljön a program, amit mi is támoga
tunk.

Találkozó Mezőberényben
A tavaly nálunk indult kezdeményezés, amely 

azt célozta, hogy minden évben a Berény nevű 
települések egyike meghívja a többi tizenhármat, 
az idén Mezőberényben három napos színes 
p rogram m al fo ly ta tó d o tt.  M in k e t m int 
kezdeményezőket és főleg Mester Ferencet és 
Dér Andrást az „ötletgazdákat” különösen meg
becsü lt v endégkén t fogad tak , mi is régi 
ismerősként köszöntöttük a testvértelepülések 
képviselőit. Jövőre Lovasberény lesz a vendég
látónk.

Tánccsoportunkról
Több, mint féléves közös munka gyümölcse 

érett be ifjúsági tánccsoportunk első bemutat
kozásával a Berényiek II. találkozóján, ahol egy 
mezőségi táncokból álló műsort mutattak be. 
Eljött az ideje, hogy a Mester Ferenc, Kőnig 
Krisztina, Solti Éva és Fazekas Nikoletta által 
vezetett együttes szervezeti keretei is kialakul
janak. Az irányítók egyetértenek abban, hogy 
önállóan kívánnak tovább működni. Tevékeny
ségüket a bejegyzés alatt álló Főnix Alapítvány 
fogja irányítani. Az alapítók a tánccsoport 
vezetői, az iskoláskorú tagok szülei és köztisz
teletben álló berényi polgárok.

Falugazdánk
Május óta végzi áldozatos és rendkívül hasz

nos m unkáját falugazdánk, Csalló Róbert. 
Egyelőre csak dologi kiadásait tudjuk fedezni a 
berényi képviselők által egyesületünknek átutalt 
támogatásból. De bízunk benne, hogy az önkor
mányzat a jövő évtől rendes státust ad neki mél
tányos összegű, felelősségével és hasznosságá
val arányos fizetéssel.

Legfontosabb szerepe a falu lakossága és a 
GAMÜSZ valamint az Önkormányzat közötti 
összekötő szerep betöltése. Sok egyéb mellett 
neki köszönhetjük a két padot a Veszprémi úti 
buszmegállókban (köszönet illeti Hégely Sán
dort, Nagy Lajost, Ujj Mészáros Istvánt és Mar
ton Csabát, hogy anyagot biztosítottak és ingyen

segítettek). Rövidesen sor kerül rá, hogy le is 
fesse a megállókat. Jó kapcsolata van a Gamüsz 
illetékeseivel, együttműködik velük a közterü
letek rendben tartásában, de munkájának nyo
mai Berény minden utcájában láthatók, amit szó 
szerint kell érteni, mert 52 db új utcanévtáblát 
pótolt vagy cserélt ki. (Sajnálatos, hogy azóta 
kettőt már letéptek, egyet pedig megrongáltak. 
Csak nem az irigység motiválta az ismeretlen tet
test?) Ő járta ki, hogy legyen a búcsú helye kije
lölve, ő  jelezte az önkormányzat felé a közmű
vek elhaladtával, hogy hol van szükség kisebb 
helyreállításokra, megbeszélte két utca lakossá
gával, hogy a főszezon ellenére járuljanak hoz
zá, a közművek építéséhez, amivel az önkor
m ányzatot tízmilliós nagyságrendű anyagi 
előnyhöz juttatta és az ő közbenjárására távolí
tottak el fél éve a környezetet csúfító hulladék
halmokat (pl. a temető sarkán lévő telefonfül
kénél). Amit nem vállalhat az a házak előtti jár
dák és járdaszigetek tiszántartása. Ez hatósági 
feladat, erre önkormányzati rendelet van. Szor
galmazza, hogy annak betartása megvalósuljon.

Szüreti felvonulás
A K ertba rá t K örrel közösen folynak az 

előkészületek az idei szeptember 13-i felvonu
lás megrendezésére. A  menet kettőkor indul és 
három  helyszínen  lesz sz ínpad (berényi 
kocsamaudva, Auróra étterem, Fórum), ahol 
rövid műsort adunk.

ÉRTESÍTÉS
Balatonalmádiban a Baross Gábor 

utca, Tulipán-udvar és a Hősi emlékmű 
közötti szakaszon szeptember 15-től az el
öregedett, régi vízvezetékcsövek cseré
jére kerül sor. A munka a Tulipán-udvar 
felőli szakaszon indul, előreláthatólag 2 
hónapaig tart. A Dunántúli Regionális 
Vízmű és az Önkormányzat a lakosság 
türelmét és megértését kéri. Jó hír, hogy 
ebben az utcában hosszú ideig ez lesz az 
utolsó bontás.
Polgármesteri Hivatal Balatonalmádi

K Ü L D J Ö N  E G Y  K É P E T !

1944 pünkösd napján a kultúrház mára beépített teraszán készült a felvétel a Vörösberényi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjairól. Álló sor balról: Csomai Géza, Ángyán József, Herczeg Géza, Herczeg Gyula, Földesi Kál
mán, Olasz Zoltán, Rózsavári (Kelepajsz) János, Németh László. Ülő  sor balról: Kovács Bálint, Takács József, 
Herczeg Zsigmond (parancsnokhelyettes, a közreadó apósa), Kun László (parancsnok), Csomai András, Ko
vács János. Közreadó: Jákói Sándor

r e a l b a n k

Reállízing kötvény (évi) ehm 

alapkamat 19,00% 1900
prémium 90 naponként
0,9% 20,35

éves átlagkamat 20,35%

EBKM
Betet (évi) 18,25

1 hónapra 18,25% fix 18,50
3 hónapra 18,5% fix 19,00 

1 évre 19% fix

Látra szóló
Lakossági betétszámla (év i )  

500 000 Ft-ig 12% 18,00

500 000 Ft felett 18%

Kapható a Balatontourist- 
irodákban:

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. 8 8 /372 -580

Veszprém, Kossuth u. 21. 88 /429 -630

Zirc, Deák F. u. 2. 88 /414 -310



CSERKÉSZHÍREK
Évekkel ezelőtt már megjelent az 

újság hasábjain egy interjú, amely
ben vezetőink a cserkészet lényegé
ről, valamint csapatunk létrejöttéről 
nyilatkoztak. Sajnálattal kellett 
azonban tapasztalnunk, hogy fenn
állásunkról és tevékenységünkről 
mindezek ellenére sokan nem tud
nak. Éppen ezért szeretnénk ezúton 
is hírt adni magunkról és röviden 
beszámolni eddigi teljesítményeink
ről.

Tehát aki még nem hallott ró
lunk: mi vagyunk a Balatonalmádi
ban működő, 1409-es számú Szent 
Jobb Cserkészcsapat. Bizonyára 
köztudott, hogy a balatonalmádi 
Szent Imre templom mellett találha
tó a Szent Jobb kápolna, amelynek 
romjaira a második világháború után 
Pintér Sándor atya bukkant rá a bu
dai várban, majd idehozatta és hely
reállíttatta. Mivel csapatunk fenn
tartó testülete a Szent Imre plébá
nia (csapatotthonunk is itt találha
tó), és mert Szent István király ke
resztény példáját szeretnénk követ
ni, csapatunkat az ő ereklyéje után 
neveztük el. Öregcserkészek kezde
ményezésére alakultunk meg 1992.

februárjában. Csapatunk, mint az a 
Magyar Cserkészszövetségen belül 
szokásos, valláserkölcsi alapon mű
ködik, tehát cserkészeinktől elvár
juk, hogy gyakorolják vallásukat, és 
aszerint éljenek. Csak erre az alap
ra építhetünk, amikor a gyerekekből 
és fiatalokból emberebb embert, 
magyarabb magyart próbálunk ne
velni. Fő alapelveink közé tartozik 
az Isten-, haza- és embertársszolgá
lat, a testvériesség, az önfegyelem, a 
természet védelme és szeretete, az 
engedelmesség, a jókedély és az er
kölcsi tisztaság. Ezeket az értékeket 
sajátítjuk el és gyakoroljuk közösen 
mindennapjainkban, hiszen a cser
készfogadalom egy egész életre szól.

A tanév során sokat kirándulunk, 
megemlékezünk állami és egyházi 
ünnepeinkről, és előkészítjük a min
den évben szokásos nyári nagytábo
runkat. Táborozásaink során arra 
törekszünk, hogy egyre jobban meg
ismerjük hazánkat, valamint lelkileg 
és testileg egyaránt fejlődjünk. Ép

pen ezért részesítjük előnyben a 
mozgótáborozást, hiszen a sport ön
fegyelmet követel és növeli az álló- 
képességet. Kerékpárral és kenuval, 
s itt-ottt gyalogtúrákkal fűszerezve 
járjuk az országot. Az első évben le
tekertünk Mohácsig és vissza, aztán 
voltunk a budapesti cserkészpark
ban, majd bejártuk a Csepel-szige
tet, negyedig évben pedig a Szent
endrei sziget környékét, többek kö
zött Visegrádot, Dobogókőt és a 
Rám-szakadékot is. Tavalyi mozgó
táborunk a millecentenárium jegyé
ben telt el: ha nem is lovon, de ka
landos ú ton ju to ttu n k  el 
Ópusztaszerre. A Dunáig kerékpár
ral mentünk, majd leeveztünk Kalo
csáról Bajára, ahonnan bőrig ázva 
bár, „de törve nem” eltekertünk 
K unfehértó ra . Innen már nem 
messze volt Ópusztaszer, ahol né
hány napig részt vettünk a „Cser
késztestvériség” nevű nemzetközi 
nagytábor mozgalmas életében. A 
kis pihenő után elsiettünk a Tisza

partjára, vízre tettük kenuinkat és le
mentünk Szegedre, ahonnan négy 
napi tekerés után értünk haza. Idei 
táborunk legtávolabbi pontja Sop
ron, illetve a Fertő tó ausztriai része 
volt. Kerékpáros túránkba némi eve
zést is beiktattunk: kenuztunk a 
Szajki tavakon, a Rábán és termé
szetesen a Fertő tavon is. Megmász
tunk egyet-kettőt a Sopron környé
ki hegyekből, majd felmentünk a 
Dunántúl legmagasabb pontjára, 
Írottkőre is. Kulturális programból 
sem volt hiány: ú tba e jte ttük  a 
sümegi és a sárvári várat, bejártuk a 
fertődi kastély termeit, megismer
kedtünk Sopron nevezetességeivel, 
Nagycenken pedig a Széchenyi ma
uzóleumnál tettük tiszteletünket. 
Ezúttal is, mint utunkon mindig, a

Jóisten áldása kísért bennünket, s 
ennek köszönhetően ismét minden
ki testben és lélekben megerősödve 
érkezett haza.

Ezúton is szeretnénk megkö
szönni a segítséget mindazoknak, 
akik táborozásunkat bármilyen for
mában lehetővé tették illetve támo
gatták.

Csapatunk sok vezetővel rendel
kezik, s így több őrsöt tudnánk fog
lalkoztatni, mint amennyi jelenleg 
van. Szívesen látunk mindenkit, aki 
kedvet és erőt érez magában ahhoz, 
hogy megtarsa törvényeinket és 
felvegye a mi életformánkat. Gyű
léseinket péntek esténként tartjuk, 
amelyekre szeretettel várunk min
den érdeklődőt.

Szent Jobb Cserkészcsapat

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
-  puzzle

-  világító díszpárnák



Kedves Polgármester úr!
Nagy örömmel olvastam, hogy 45 fős küldöttség járt Balatonalmádi 

újdonsült testvérvárosában Eggenfeldben. A z is jó  érzéssel tölt el, hogy a 
küldöttségnek tetszett a város.

Tollat azért ragadtam, mert a Napló augusztus 28-i számában is meg
jelent a közelmúltban tett látogatásról egy rövid cikk, melyben úgy, mint 
az Almádi újság augusztusi számában „örömmel és elismeréssel konsta
tálták a tiszta és jó  minőségú utakat, a zöldellő parkok pihentető látvá
nyát” s a város belvárosát ékszerdobozhoz hasonlították.

Úgy éreztem mind a két cikk hangulatából, hogy a küldöttség tagjai is 
örülnének, ha ilyen takaros helyen élhetnének.

Almádi is ékszerdoboz, hiszen nincs olyan idegenforgalmi könyv vagy 
lap, mely ne foglalkozna Almádi csodálatos fekvésével, a még mindig jó  
levegőjével, csodálatos természeti adottságaival. Szeretnénk mi is almádi 
lakosok, adózó polgárok, nyaraló tulajdonosok vagy egyszerűen csak a 
városba látogató vendégek, ha ilyen látványban lenne részünk. Nagyon 
jó l tudom, hogy az utak katasztrofális állapotúak, s nagyon sok pénz kell 
a rendbehozatalukhoz, ehhez a jó  akarat nem elég. Balatonalmádi na
gyon sok változáson ment keresztül, de közös összefogással lehetne még 
szebb, tisztább. A  szegénység nem szégyen, de a kosz, gazdátlanság már 
igen, s Almádiban van erre példa bőven.

Ha azt szeretnénk, hogy az itt élők és a városunkba látogatók is jó  
hírünket terjesszék a nagyvilágban, sok mindent másképp kellene felfog
nunk, óriási szemléletváltásra lenne szükségünk. Ehhez tud az itt élőkön 
kívül a 45 fős küldöttség hozzájárulni, rászólni, büntetni a szemetelőket, 
garázdákat, úgy ahogy azt a testvérvárosban is teszik, megtanítani az em 
bereket, hogyan vigyázzanak, hogyan becsüljék meg környezetüket, ter
mészeti értékeiket.

Balatonalmádi, 1997. augusztus 28.
Logodi Balázsné

Tisztelt Asszonyom!
Bár Ön levelét a Polgármester Úrnak címezte, engedje meg, -  hogy 

mint az említett két cikk egyikének írója -  én válaszoljak. Szeretnék kö
szönetet mondani Önnek több okból is. Azért, hogy elolvasta az Új A l
mádi újságot, és azért is, hogy vette a fáradságot és megírta véleményét, 
aminek jórészével teljes mértékben egyetértek.

Almádi természeti adottsága, fekvése valóban csodálatos. Engem is 
fogva tart immárt több, m int 40 éve. A z utak, gázvezetékek, ivóvízháló
zat, csatorna építése valóban pénzkérdés.

A tisztaság, a virágos rendezett porták, utcák látványa azonban úgy 
hiszem elsősorban az itt lakók benső igényéből fakadhat. Azt pedig nem  
lehet rendeletekkel, büntetéssel rákényszeríteni senkire, m int ahogy ezek
kel az eszközökkel tanítani sem lehet. Legfeljebb idomítani. Megtanítani

az embereket, hogy becsüljék meg saját tulajdonukat, nem egyszerű fel
adat, az elmúlt évtizedek „közösségi tulajdon” szemlélete után, amikor a 
„mindenkié” senkié volt, már ami a vele való törődést illeti. A város túl
nyomó többségét magánkézben lévő telkek, házak teszik ki. Ha mindenki 
csak ezt a részt tartja rendben -  m int gondolom Ön is -  már félig elértük 
célunkat. Főleg akkor, ha nem hagyjuk magunkat elkeseríteni a vandál 
kezek pusztítását látva, hanem újra és újra nekilátunk a munkának, nem 
várva arra, hogy minden sarkon rendőr vagy más hatósági ember álljon.

Egyszer csak vége szakad a rombolásnak, ha mindannyian ezt akar
ju k . Hiszen mi élünk itt Almádiban és -  hiszem -  mi vagyunk többség
ben. Mi, a várost szerető és érte tenni is akaró emberek.

A z Új Almádi újság augusztusi számából az Eggenfeldenről szóló cikk 
egy része (szerintem a lényeg) a fax hibájából kimaradt. Most pótoljuk és 
ezzel talán világosabb és érthetőbb lesz az írás lényege.

Mégegyszer megköszönve levelét, tisztelettel:
Nagy Ferenc

Részletek Karl Riedler eggenfeldi polgármester beszédéből:
„... Néha a véletlenek szülik az igaz barátságokat...
Amikor 1993-ban Gottfrid Anders úr közvetítése révén megismertük 

egymást, csak az első pillanatokban voltunk idegenek egymásnak... A l
mádiban tett látogatásunk során éreztük az Önök szívélyességét, vendég
szeretetét... időközben a kapcso la tok m egerősödtek... városunk 
képviselőtestülete 1997 május harmadiki ülésén a testvérvárosi okirat alá
írását megszavazta... törekedni akartunk arra, hogy a baráti kapcsolatot, 
amely minket összeköt, megerősítsük, tovább építsük és elmélyítsük... hogy 
ennek a kapcsolatnak megadjuk az igaz barátság szellemét... közös cé
lunk, hogy a város minden polgárát, különösképpen városaink ifjúságát,
bevonjuk.....Ennek az okiratnak a szelleme továbbra is kapcsoljon össze
minket közös munkánkban és népeink céljainak közelebb hozásában. ”

Részletek Dr. Kerényi László, almádi polgármester beszédéből:
„...Tényleg véletlen volt, hogy Gottfrid Anders úr Eggenfeldenből a 

Balaton-part 150 települése közül éppen Almádiba, éppen a Lehel utcá
ban és éppen Boda Lajos úr házában töltötte szabadságát... ettől kezdve 
az eggenfeldeni nagyvállalkozó és a balatonalmádi asztalosmester barát
ságot kötött, és elhatározta, hogy mindent megtesz a két város baráti kap
csolatáért... az okirat szellemében, amelyet ma aláírunk, Önökkel együtt 
szeretnénk a barátság hálóját megszőni városaink polgárai, intézményei, 
egyesületei között és mindenekelőtt -  ezzel m i is teljesen egyetértünk vá
rosaink fiataljai között. ”

(A beszédek 1997. július 5-én, az eggenfeldeni városháza dísztermé
ben hangzottak el.)

N.F.

Akik még soha nem voltak a Balatonon
A Kund utca és a Rákóczi utca 

sarkán áll egy lilára festett faház. 
Körülötte néhány sátor és egy szé
pen gondozott telek. Ezen a telken 
rendezkedett be idén nyáron egy 
hatgyerekes asszony -  Román Ilo
na -  családjával és fogadja nyara
lásra -  saját kezdeményezésből -  
hasonló nagycsaládok gyerekeit.

-  Tavaly nyáron láttam meg ezt 
az elhanyagolt állapotban lévő tel
ket -  meséli. -  Arra gondoltam, 
megkérdezem a tulajdonost, gon
dozás fejében nem adná-e át hasz
nálatra a területet. Az idei nyárra 
átadta, amit ezúton is nagyon meg
köszönök neki. Úgy tudom, ő inté
zetben nevelkedett, talán azért nem 
találta idegennek a gondolatot. 
Hálás vagyok érte. Egyik fiam dísz
növénykertész, az ő irányításával 
rendbe tettünk itt mindent, és le
költöztünk. Hoztam magammal 
egy egyedülálló asszonyt, Marikát,

aki a főzést, étkezést biztosítja szá
munkra. Sátrakat vertünk és fogad
juk a gyerekeket. Főleg olyanok 
jönnek, akik még soha nem voltak 
a Balatonon. Nagy élmény nekik. 
A fürdés mellett rendezünk szalon
nasütést, közös játékokat is. Az öt
let megvalósításához sok segítőkész 
ember állt mellém. Úgy találom, 
hogy A lm ádiban nagyon jók az 
emberek. Szinte mindenkitől -  hi
vataltól, magánembertől -  kaptunk 
valamit: gondoskodást, szeretetet, 
igéretet, biztatást, tanácsot, védel
met, aggódást, ruhát, gyümölcsöt, 
üdítőt, helyet a mélyhűtőládában 
vagy csak egy jó szót, ami erőt ad 
ehhez  a nem  kevés en e rg iá t ,  
felelősséget igénylő munkához. Én 
egy tizenegy gyerekes családban 
nőttem fel, tudom, mi az a nagy
család.

Mi nagyon összetartunk. Most 
például a testvéreim  segítenek

megoldani a fuvart. Dunaföldvárról
-  odavalósiak vagyunk -  hordjuk- 
visszük a gyerekeket. Szeretnénk 
ott is kialakítani egy nagycsaládos 
egyesületet -  ott még nincs - , hogy 
szervezettebben tudjuk segíteni 
egymást.

A tervem az, hogy az egyedülál
lókat és a nagycsaládosokat egy
mással karöltve szevezzem egy kö
zösségbe. Az itten i egyesület 
vezetőjétől nagyon sok hasznos ta
nácsot, ötletet kaptam. Már itt Al
mádiban is jártam a gondozói há
lózatnál, és valóban termékenynek 
tűnik az ötlet: idős emberek és gye
rekek egymást segítő kapcsolata. 
Az ígéret megvan, hogy jövőre  
megpróbálkozhatnak vele. És talán 
folytatódik a kapcsolattartás, eset
leg komoylabb dolgok is kijöhetnek 
belőle. Én szeretném..., majd meg
látjuk.

Vecsey K. Mária

A utósbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!



Vállalkozói fórum városunkban
A Veszprém Megyei Kereske

delmi és Iparkamara a közelgő ka
marai választások előkészületei so
rában vállalkozói fórumokat ren
dez a megye városaiban.

E fórumokon -  melyekre szere
tettel várnak minden kamarai ta 
got, vállalkozót, cégvezetőt és bár
ki érdeklődőt -  a kamarai hivatal

vezető munkatársai adnak tájékoz
tatást a VKIK eddig végzett mun
kájáról, feladatairól, szolgáltatása
iról, s válaszolnak a résztvevők kér
déseire.

A vállalkozói fórum Balatonal
mádiban, szeptember 15-én 15 óra
kor kezdődik a Polgármesteri Hi
vatal tanácstermében.

Lelkes, jóhangú, énekelni 
szerető társakat keresünk!

Amatőr kórusunk

A BALATONALMÁDI VEGYESKAR
sokasodni szeretne. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret énekelni 

(kottaolvasás nem kizáró ok).
Beiratkozás szeptember 22-én, hétfőn,

18 órától a Közösségi Házban.
Mindenki hozzon magával legalább két, számára kedves dalt. Próbáink 

hétfőnként 18-20 óráig a Közösségi Házban vannak.
Közeli tervünk hétvégi tábor, karácsonyi koncert.

Mindenkit szeretettel várunk!
Demel Eszter, karnagy

ÉPÍTKEZIK?
N em  ú j h e lyen , 

de m e g ú ju lt e rő ve l 
és á ru k é s z le tte l á ll  
a  kedves v á s á rló k  
ren d e lk e zés é re  

te le p h e ly ü n k

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

Hajdúböszörményi nyílászárók gyári árból 20% engedménnyel 
VB gerendák, pl.:
Kerámia béléstest 138 Ft/db

-  50x23,8x10 vifaltégla 131 Ft/db

Nagybajomi zsalus nyílászárók, LB vakolatok, ragasztók gyári ár -10%
Téglák művi áron a gyártótól 
A jelzett árak az áfát tartalmazzák!

Vendégek a városházán

Alex Horváthot és fiát köszöntötte a képviselőtestület több tagja szep
tember elsején a városháza tanácstermében. Az osztrák üzletember a 
közelmúltban nagyobb összeggel támogatta a Vörösberényi Iskoláért Ala
pítványt, segítve ezzel a beruházás mielőbbi befejezését. Durst László fo
tóján jobbról: Alex Horváth, középen Brenner Kálmánné képviselő 
asszony, balról: az adományozó fia ifj. Alex Horváth látható.

Gróf Tibor

A Balatonalmádi Közösségi Ház az alábbi tanfolyamokra várja a jelentkezőket szep
tember 20-ig.
-angol (kezdő, középhaladó)
-  német (kezdő, középhaladó)
-  számítógépkezelői
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás személyesen (Baross G. u. 22.) vagy a 338-011 -es 
telefonon.

SAKKISKOLÁBA várják azokat a gyerekeket, akik kedvet éreznek e szép sport iránt. 
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás Orsó Miklós nemzetközi mesternél szeptember 
17-én 17 órától a Közösségi Házban.

RENAULT

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

MEGHOSSZABBÍTVA!

t é r íté s m e n te s  á l l a p o t v iz s g á l a 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: hétfő-péntek 8 - 1 7-ig 
szombat 9-13 óráig
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