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„A zért  v a g y u n k  a világon, hogy valahol otthon  legyünk b en n e”

Nagy László

M á ju s fá k
Hajnalban állnak már vitézül,

szökik az égről a felhő, 
haragos fejükön vigyázva 

szallagot ingat a szellő

Ünnepi ruhádat vedd elő, 
danolhatsz, fütyülhetsz békén, 

rögökön kapavas ne csengjen, 
gyáron se füstöl a kémény.

Mióta a mezők nyugodtak, 
s nem ragyog f ű között töltény, 

azóta viruló ünnep ez, 
minekünk eleven törvény.

Pernyévé égett a papiros, 
amire tilalmat írtak, 

májusfát magasat állítunk, 
szegfűink szabadon nyílnak.

Májusfák suhogják magasan 
az ember szabadult kedvét, 

tövükben a táncot ne járják 
sarkantyús csizmájú medvék.



Egy régi május híreiből...
Almádi a múlt század utolsó negyedében igen nagy lendülettel indult 

fejlődésnek. A korabeli veszprémi újságokban részletes tudósításokat, hí
reket és tájékoztatókat olvashatunk a tervekről, az elkövetkező szezonra 
megvalósítandó elképzelésekről. A kora tavasz volt „Almádi szépítésé
nek” az ideje. Az elvégzendő munkáról viszont már előző ősszel határoz
tak és ezek megvalósítására került sor a tavasz folyamán. Tekintsünk vis
sza 120 évvel korábbi májusra, mit írtak akkor Almádiról, miként indult 
a szezon akkor.

A „VESZPRÉM ” hetilap 1878. március 24-i számában megjelent „Al
mádi szépül” című tudósításban olvashatjuk: „A főtisztelendő káptalan
nak eltökélt szándéka Almádit szépíteni; mint halljuk több fürdőház épí
tésére adatott már engedélyt és a káptalan felügyelősége utasíttatott, hogy 
fasorok létesítését eszközölje.” Előző évben kapott engedély alapján épí
tett Brenner Lőrinc veszprémi építőmester 8 „fürdőbódét” (ma kabinnak 
nevezhetnénk) és már a következő 1878-as évben bővítik. Ebből követke
zik az, hogy sikeres kezdeményezés volt és jelentős igényeket szolgált ki.

Ez időben Almádi csak gyalog, vagy kocsival volt megközelíthető. A 
veszprémiek számára leginkább az utóbbi jöhetett sz szóba a nyaraló ven
dégek számára. A korabeli források szerint a szőlőben dolgozó munká
sok gyalog közlekedtek, igaz nem mentek naponta haza. Így érthető az 
április 21-én megjelent hír fontossága, idézve: „Almádinak jó útja lesz. A 
megyei közgyűlés Szabadi, Vörösberény és Almádi községek közmunká
jának egy negyedét a Veszprémből a Balatonhoz vezető községi út javítá
sára engedte át és így hisszük, hogy most már oldalbordatörés nélkül el 
lehet jutni Almádiba.”

Május elején már nagy iramban dolgoztak és a „fürdő és vetkőző helyi
ségek építésével már nagyban előrehaladtak.” Az útépítés is elkezdődött, 
a „káptalan pedig a Balaton szélén levő úgynevezett Remete folyócskát

szabályoztatja.” Az útbiztos „értekezett a községi bírókkal akik ígéretet 
tettek arra, hogy községi munkával is hozzájárulnak az engedélyezett 
közmunkákhoz. A tervezett munkálatok sikeresen befejeződtek és május 
27-én megnyitották a szezont. A megnyitó nem egészen úgy sikerült 
ahogy elképzelték. Erről a június 2-án megjelent újságcikk számol be 
részletesen.

Hogy nézett ki Almádi 120 évvel ezelőtt, kilenc évvel azután, hogy 
önálló községi státust kapott? Ezt csupán nagy vonalakban lehet elkép
zelni miután fényképek nem maradtak fenn. Hajó először 1884-ben je
lent meg Almádi partjánál (a Kisfaludy volt), a kikötő viszont csak 1889 
nyarára készült el. Nem volt még akkor vendéglő, a mulatságok a szőlők
ben levő pincéknél, illetve épületeknél folytak. Nyaralók építéséről még 
nincsenek hírek, a vendégek a szőlőkben levő épületeknél szálltak meg. 
Mindezek ellenére az újsághírek szerint még távolabbi helyekről, példá
ul Kis-Cellből, Pápáról, Fehérvárról is jöttek vendégek.

A fürdőélet megindult és egy korabeli tudósítást idézve: „Látni való, 
hogy egy kis jószándék és kitartó munka, milyen szép eredményeket ké
pes fölmutatni.” Ezt a megállapítást ma is időszerűnek mondhatjuk.

Schildmayer Ferenc

A z 1877-ben alapított fürdőház képe 1900 körül

♦Almádi. — Az almádii fürdő megnyi
tása mult vasárnap délután történt meg. A 
borongós és szeles idő reggel kevés kilátást 
nyujtott az ünnepély sikerültére, de a délutáni 
verőfényes nap oly szép számú közönséget 
csalt úgy Veszprémből, mint a szomszédos 
községekből a kies Balaton partjára, hogy 
bármely nagy fürdőnek sem vált volna szé
gyenére. A veszprémi tűzoltó-zenekar közbe
jött belakadályok miatt csak délután tudatta, 
hogy nehezen jöhet ki, mi a kedélyeket függő 
bizonytalanságba helyezte, minek Brenner Lő
rincz azzal vetett véget, hogy rövidke be
széddel üdvözölte a nagy közönséget, bocsá
natot kért a zenekar késedelmeért és az al
mádii fürdőt megnyítottnak nyilvánította. Hogy 
pedig az ünnepi rész pótolva legyen, pünkösd 
másnapjára czigányzenét igért. Alig, hogy ez 
megvolt, ott termett a tűzoltó-zenekar is, mely 
azonban néhány eljátszott darabjával már nem
igen volt képes a szétoszló közönséget össze
tartani, pedig azok a piros pozsgás magyar 
lányok, menyecskék és legények csak úgy ég
tek a vágytól tánczra pördülni az igazi ma
gyar czigány kommandó-hangjára. A vendég
szerető szőlőbirtokosoknál jó sokáig tartott 
elszórva a kedélyes vigság, melynek csak a 
hajnal hasadta vetett véget.

Újsághír 1878. június 2.

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

Szabolcs u. 21.
(Fórummal szemben) 
Telefon: 430-967

Baross G. u. 51 .
(Hattyú ABC mellett)
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BEDWEN FAI -  MÁJUSFA
Furcsa já téka a sorsnak, hogy 

egy walesi szóra ránézve mind
já rt a májusfára gondol az em 
ber, a bökkenő csak az, hogy az 
ősi kelta nyelv szabályai szerint 
az első szó a nyírfa, a második 
pedig a május. Egy dolog viszont 
biztos: nemcsak itt ismerik a 
Májusfa-állítás szép szokását, 
hanem 2500 kilométerrel nyu
gatabbra is.

Legkorábbi hazai ada tok  
Abaújtorna vármegyéből valók, 
ahol mindig lopott nyírfát szok
tak felpántlikázni a legények 
méghozzá május elsején, m ert 
akkor am ikor ezt a szokást el
kezdték nálunk, Chicago még az 
volt amit a neve algonkin nyel
ven valójában jelent: vadhagy
más hely (még akkor is, ha a 
szom széd ellenséges törzsek  
nem  átallották görénybűzű falu
nak fordítani). H ol volt akkor 
még a chicagói véres május else
je, meg a m ártírom ságot vállaló 
anarchisták, akikre hivatkozva 
nem zetközi m unkásünneppel 
válaszolt a világ 1888 után? M a 
úgy m ondanánk, hogy az A FL  
(az am erikai munkásszövetség) 
összemosta a nyolcórás m unka
idő jogos követelését, az anar
chistákkal, meg a m ártírom ság
gal. Zsenge gyerm ekkorom ban 
ezt ü n n ep e lte tték  velem  egy 
üveg bambi meg egy kifli társa
ságában. A felnőttek persze egy 
üveg sö rt kaptak meg virslit, 
már aki sorba állt, mert a fontos

elvtársaknak külön sátor dukált, 
ahol a munkás-paraszt találkozó 
jegyében hordót csapoltak.

Van ilyen kacskaringós a M á
jusfa-állítás tö rténete is! Szinte 
csodálkozom , hogy még nem  
dolgozták fel egy folytatásos té 
véjátékban , bál a ttó l tartok , 
hogy a „mocsok D zsoki” szere
pét itt nem  tudnák olyan egyér
telm űen kiosztani, egyéb poszt
m odernnek  ítélt d ram aturgiai 
fogások hiányáról nem  is beszél
ve. Vannak olyan kutatók, akik 
Fülöp apostol vértanúságát, m á
sok pedig Jakab apostolét hoz
zák fel a M ájusfa-állítás magya
rázatakén t, mivel m indketten  
keresztfán haltak kínhalált. A  
székelyek tehát nem  véletlenül 
nevezik a M ájusfát Jakab-fának 
vagy hajnalfának. M ég a kuruc 
időkben is a tanítók, meg a diá
kok dolga volt a M ájusfát tem p
lom okban felállítani, ami azu
tán, idők múltával a bíró és a 
papiak elé került.

Igaz, hogy nem csak május el
sejére vannak adataink a M á
jusfa-á llítást ille tően , hanem  
Pünkösdre is, de az utóbbi idő
pontja évenként változó, nevé
ből következően (Pentecost = 
ö tvenedik nap) a H úsvét ünne
pét követi, így aztán nehéz el
dönteni, melyik időpont lehet 
az eredeti. A zoknak lehet iga
zuk talán, akik május elsején ál
líto tták  a fát és P ünkösdkor 
bontották.

Felettébb titokban zajlott az 
egész Májusfa-állítás, m ert a va
lamirevaló fát -  a nyírfás m egol
dás elmúltával -  bizony lopni 
kellett. Szép szál, sudár fát kel
lett találni, azután lecsupaszíta
ni a gallyaktól, de meghagyva a 
te tején terpeszkedő hetyke lom 
bot. N em  volt ez persze olyan 
lopás m int amilyen egyes körök
ben m anapság divatos, de azért 
lopás volt -  nem  véletlenül ke
rült a pap vagy a bíró háza elé! 
Több évtized kellett annak el
döntéséhez, hogy az előbbieket 
szinte bosszan tan i sem  lehet 
ilyen apróságokkal -  hovato 
vább m ár csak három  M erce
des-robban tás ürügyén lehet 
csak ném i m ozgolódást előidéz
ni a rendfenntartó  berkekben -  
így azután a szeretők kerültek 
sorra, de a szó nem es érte lm é
ben. Szerették ugyanis ezek a le
ányzók a Májusfa-állító legénye
ket annyira, hogy ne kössék m á
sok orrára, hiszen a vérdíj ad 
digra m ár elavult, a feljelentői 
jutalom  meg ism eretlen lévén, 
m ajd megcsikkadtak, hogy hiva
talosan is m egismerhessék azt, 
akivel a kertkapuban észrevét
len m úlatták az időt a hóolvadás 
óta. K ipróbált (no nem  úgy, 
ahogy m a gondolnánk) legény 
volt az már, egyigaz, m ert közel 
égig érő fát tudott lopni, végig
dalolta az éjszakát bánatában- 
öröm ében, derék lyukat ásott a 
ház előtt még hajnal előtt, fel is

pántlikázta, el is tudott osonni 
észrevétlen. H át ki tudja m a
napság m indezt u tána csinálni 
(ezekben a nyaraló-fosztogatós 
időkben)?

Volt is m endem onda faluszer
te, kinek a fája magasabb, kié 
díszesebb, netán  kiét rondíto t
ták el a haragosok ilyen törpére
-  de akárhogy is esett meg a do 
log, meg kellett szervezni a m u
zsikálást, a kitáncolást és a kiöl
tözést -  a kínálásról nem  is b e 
szélve. A  falu és a szülök előtt 
viselkedtek a szerelmesek, lopva 
azért a M ájusfáról leszedték a 
saját kendőjüket meg a szalagja
ikat. H a a legény még vissza is 
vitte a leánynak a kölcsönadott 
kendőjét és az örökre neki aján
dékozta, volt ez olyan izgalmas, 
m int akármilyen mai dorbézolás 
vagy kicsapongás.

E leink ism erék viszont a m ér
téket és az értéket, talán ezért is 
m aradhato tt fenn napjainkig a 
Májusfa-állítás, eltérően a tisza
virág-életű hóbortoktól a múló 
m ániákon át a habókos divat
áram latokig. Tartalom m al tö l
tö tték  meg és ünnepként ta rto t
ták számon. Mi, akik em léke
zünk, azokkal együtt, akik em lé
kezni akarnak és értékeket őriz
ni, azok nem  engedhetik meg, 
hogy hagyományaink elvessze
nek. Ezek nélkül ugyanis é rték 
telenek lehetnénk egy értékbe
csülő világban.

Czuczor Sándor

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.

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hószigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A. 

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

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 

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

Telefon: 06-20/685-221



Néhány sor 
a 90. hónapról 
a Városházán

1998. április

Legutóbb azt ígértem, hogy az útre
konstrukciókról fogok írni. Nos, las
san befejezzük a föld alatti közmű-ve
zetékek lefektetését, és következhet az 
útjaink helyreállítása. A megyénkben 
Veszprém után Balatonalmádinak 
leghosszabb az úthálózata, mintegy 
120 km, melynek alig 40%-a por
mentes, a többi murvás, vagy földút. 
A pormentes utak jó része is egyszerű
en megsemmisült a kettő, vagy három 
közmű lefektetése során. Tavalyi fel
méréseink szerint kb 1 milliárd Ft 
kellene az elfogadható állapotok 
megteremtéséhez. Ennyi messze nem 
áll rendelkezésre. Az idén 50-100 
millió Ft-ot fogunk e célra fordítani. 
Azért nem tudok most még ennél 
pontosabb Ft-összeget megadni, mert 
az Állami Számvevőszék sok tízmillió 
Ft-ot vissza akar velünk fizettetni a 
csatornára elnyert és már beépített ál
lami támogatásokból. Szerintük a 
házi bekötésekre nem használhattuk 
volna fel az állami támogatást. Mi ezt 
vitatjuk, szerencsére nem egyedül, 
mert hasonló gondokkal küszködnek 
a Várpalota környéki önkormányzat
ok, és számos Balaton-parti település 
is. Reméljük, hogy együttes fellépéssel 
minimalizálni tudjuk a veszteséget, és 
így az 50 millió Ft-nál jelentősen töb
bet fordíthatunk majd az útjainkra. 
Ebben a helyzetben különösen fon
tos, hogy minden Ft a lehető legjob
ban hasznosuljon. Éppen ezért meg
kértük a METESZ Közlekedéstudo
mányi Egyesületének szakembereit, 
hogy mérjék fel az úthelyzetünket, és 
javasoljanak költségkímélő megoldá
sokat. Pályázatokkal is megkíséreljük 
növelni a szűkös keretet, éppen a mi
nap adtuk be újra a Fórum-csomó
pontra eddig már kétszer sikertelen 
pályázatunkat. Harmadjára talán 
nyerni fogunk. Számítunk polgáraink 
anyagi áldozatvállalására is, több ut
cából jelezték, hogy hozzájárulnának 
a költségekhez. Közös erőfeszítéseink 
eredményeképpen érzékelhető lesz a 
javulás már az idén.

Balatonalmádi-Öreghegy, 

1998. április 29.

dr. Kerényi László  
polgárm ester

V Á L A SZ T Á SI 
K Ö Z L E M É NY

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ér
telmében az alábbiakban tesszük közzé a Helyi 
Választási Iroda dolgozóinak névsorát, továbbá a 
képviselő testület által 1998. március 26-án meg
választott Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, 
póttagjainak, a pártok által delegált tagoknak és 
jegyzőkönyv vezetőinek személyi összetételét.

Helyi Választási Iroda:
Dr. Szűcs Sándor vezető, Kovács Piroska h. veze
tő, Szabó Jenő, Jandrasics Gáborné, Kovács Tün
de, Makai Gabriella, Sveiczer Vilmos, Somodiné 
Epres Anikó, Zana András, Pethő László, Risányi 
Erzsébet, Previcz János, Czukelter György, Ker
tész Gabriella, Mesterházy Andrea, Rácz Istvánné, 
Varga Imre, Solymosi László, Bognár Ferenc.

Szavazatszámláló Bizottságok:

1. sz. szavazókör:
Kéttannyelvű Gimnázium, Rákóczi u. 39.

Bogdán Győző

Lehoczky Balázs

Kertész Tamás

Boros Ferenc

Tóth István György . . .(MDF)

Horváth György ........... (MSZP)

Balogh Á rp á d ............... (FKgP)

Honvéd Ferenc ........... (MIÉP)

Horváth Mihályné .........(KDNP)

Baumann G y ö rg y .........(SZDSZ)

2. sz. szavazókor:
Györgyi Dénes Általános Iskola,
Bajcsy Zs. u. 30.

Gergely Endre 

Kirchkeszner Ildikó 

Hári Ilona

Tóth G y ö rg y ................. (MDF)

Buday László ............... (MSZP)

Hartmann Attila ........... (FKgP)

Jávorka G é z a ............... (MIÉP)

Baumann Györgyné . . .(SZDSZ)

3. sz. szavazókor:
Közösségi Ház, Baross G. u. 22.

Sári János 

Siklósi Lajos 

Kócs Lajos 

Pusztai Jánosné

Kokas Endréné ........... (MDF)

Valaczkai Péter ........... (MSZP)

Hegyi Zoltán ............... (FKgP)

Schildmayer Iván .........(MIÉP)

Budai S á n d o r............... (KDNP)

Solti Éva ...................... (SZDSZ)

4. sz. szavazókor:
Váci Mihály Általános Iskola, Verseny u. 1. 

Szegedi Józsefné 

Szentpéteri Zoltán 

Zab József 

Horváthné Pupli Éva

Horváth Attila ............... (MDF)

Boldog Gyula ............... (MSZP)
Bierling István ............... (FKgP)

Kántor Géza ..................(MIÉP)

Zaharovits Sándorné . .(KDNP)

Herendi József ............. (SZDSZ)

5. sz. szavazókor:
Mogyoró úti Óvoda, Mogyoró u. 1.

Sári Jánosné 

Benczik Jánosné 

Kuthy Istvánné 

Szekér Zoltán

Dr. Pajor Zoltán ........... (MDF)

Bors Sándor ............... (MSZP)

Kutics Balázs ............... (FKgP) 

Tolner István ............... (MIÉP) 

Benedekovich Pál . . .  .(KDNP)

Mentes Tiborné ........... (SZDSZ)

6. sz. szavazókor:
Vörösberényi „felső” Iskola,
Veszprémi u. 103.

Berényi Sándorné 

Jákói Sándor 

Borbély Zoltánné 

Cz. Tóth Hajnalka

Nagy P é te r ....................(MDF)

Kardos Lajos ............... (MSZP).

Ifj. Saáry László ........... (FKgP)

Hoffer Imréné ............... (MIÉP)

Voltain Pálné ............... (KDNP)

Nagy Attila ....................(SZDSZ)

7. sz. szavazókor:
Vörösberényi „alsó" Iskola, Veszprémi u. 87.

Némethné Virág Gyöngyi

Mester Ferenc

Horváth Imréné

Oláh Tamásné

Hansági Endre ............. (MDF)

Kőnig J á n o s ................. (MSZP)

Marton László ............. (FKgP)

Miklós Gyulané ........... (MIÉP)

Szántó Miklós ............. (KDNP)

Kiss Márta ....................(SZDSZ)

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Balatonalmádi Város képviselőtestületének az Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló 
egészségügyi vállalkozások támogatására biztosított 1 millió Ft felhasználására

Pályázat célja: Az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló egészségügyi vállalkozások működési feltételeinek 
javítása, korszerűsítése

A pályázóval kapcsolatos követelmények 
A pályázaton támogatást igényelhetnek:
Mindazon egészségügyi vállalkozások, amelyek az önkormányzattal szerződéses viszonyban állnak és területi ellátási 
kötelezettséggel működnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a támogatás felhasználásának célját, a városi főorvos (Dr. Árkai Anna) célszerűséget igazoló záradékával ellátva
-  az igazolt támogatás összegének megjelölését
-  a saját forrás meglétének Pénzintézeti igazolását.

Megjegyzés: a beszerezni kívánt eszközök sorrendje egyben fontossági sorrendet is jelent.

Általános feltételek:
A pályázati támogatás egyszeri alkalomra és kizárólag a feladat ellátását szolgáló tárgyi feltételek megteremtéséhez 
igényelhető.
Nem vonatkozhat a támogatás informatikai eszközök (számítógép, egyéb hardverek ill. számítógépes programok -  
szoftverek), bútorok beszerzésére, illetve felújításra vagy működési költségekre.

Speciális feltételek:
A pályázaton igényelhető önkormányzati támogatás forráskiegészítésként működik.
A pályázaton elnyert összeg a pályázati cél megvalósítási költségeinek legfeljebb 50%-a lehet.

A pályázatok benyújtása, elbírálása
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 1998. MÁJUS 30.

A pályázatok elbírálásáról a képviselőtestület ENIKŐ Bizottsága 1998. júniusi ülésén dönt.

Közlemény

Mint arról a korábbiakban tá
jékoztatást adtunk, a polgár- 
mesteri hivatal elkészítteti a fi
zetővendéglátáshoz előírt és 
a lakás, illetve üdülő bejáratá
nál kötelezően elhelyezendő 
tájékoztató táblát, amely 

1998. június 1-jétől 
a polgármesteri hivatalban té
rítésmentesen átvehető.

Polgármesteri Hivata

K ö s z ö n e t  

Gyorgyevics Tamásnak
az AMICUS Kft. tulajdonosának, 
azért, hogy az Új Almádi Újság 
április havi számát az Ő anyagi 
támogatásával tudtuk eljuttatni 

olvasóinkhoz.

REN AU LT

B A L A T O N
8220 Balatonalmádi, Álmos út 2. Telefon: 88/430-143. Fax: 88/430-145

S z e r v i z a k c i ó !
1998. 04. 14-1998. 05. 31-ig.

Ha az akció ideje alatt minimum bruttó 5000 Ft értékben vásárol 
vagy szolgáltatást vesz igénybe, sorsoláson vesz részt.

___________________ 1. díj___________________
Renault Kangoo egy hétvégére (teletankolva)

___________________2. díj___________________
10 000 Ft értékű Renault Balaton vásárlási utalvány

________________ 3. díj________________
10 autómosásra jogosító Balaton autómosóbérlet

Minden alkalom egy plussz esély!

„BALATON” autómosóbérlet 
8-at fizet, 10-et kap!

Nyitvatartás: h.-p.: 8.00-17.00-ig. Szo.: 9.00-13.00-ig.

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!

BÚTORBOLT
n y í l t  m á j u s  4 - é t ő l

A RENAULT SZALONBAN
Balatonalmádi, Álmos u. 2.

Telefon: (88) 430-143 Fax: (88) 430-145

kisbútorok, polcok, szekrények, heverők, 
kanapék, kerti bútorok

J ö j j ö n  b e ,

megéri!
MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! MEGNYÍLT!



Horgászsarok
Érdekes a horgászok lélektana. 

A reménytelenség legmélyebb 
bugyraitól az önfeledt öröm ma
gasságába jutni pillanatok -  na jó 
pár óra -  elegendő. Nem is kell 
hozzá más, mint néhány -  mások 
által talán lenézett, vagy értékte
lennek tartott hal.

Egyik délután lejutottam végre 
a régen elhanyagolt etetett he
lyemre. Viszonylag szélvédett zug 
a ritka nádasban, csak a keleti 
szél okozhat gondot, több okból 
is: behordja a letört, avas nádat az 
öbölbe, és emellett még a hullá
mok is kiráznak a csónakból, szin
te lehetetlenné téve ezzel a hor
gászatot. Mi sem természetesebb, 
hogy az említett délutánon ke
mény keleti szél fújt. Jobb híján 
beljebb húzódtam a nádas sűrűjé
be, ahol viszonylag sima, kb. fél 
méteres vízen dobtam be úszós 
szerelésemet. Rövid idő alatt, né
hány tenyérnyi vörösszárnyú után 
egy kiló körüli kárász is rajtavesz
tett a konzervkukoricán. Aztán 
semmi. Haza is mentem, de az 
eredmény olyan tettre ösztönzött, 
ami nagyon nagy ritkaságnak szá
mít. Másnap hajnali fél ötkor nem 
vertem fejbe a vekkert, hanem el
indultam az előző napon felfede
zett nádasbeli tisztásra. A könnyű 
keszegező 10-30 g-os, 3,60-as bot,
0,20-as Tectan zsinór, és 6-os ho
rog-készség nem a legcélszerűbb 
az össze-vissza dőlt, törött nád
szálak között. Nem sok időm volt 
töprengeni a problémán, mert a 
35 g súlyozású feltolós úszó szolid 
táncolásba kezdett. A jelek sze
rint legalább a kis vörösszárnyúak 
mozogtak. Néhány sikertelen be
vágás után -  miközben a fejem 
mellett elzúgó ólom és horog gyö

nyörű és bonyolult csomóit leol
dottam a nádszálakból -  az úszó 
apró mozdulatára finoman meg
emeltem a bot spiccét. A horog 
azonnal akadt, a meglepetéstől 
pedig majd elejtettem a botot. A 
várt kis vörösszárnyú helyett egy 
komoly kárász kűzdött a zsinór 
túlsó végén. Némi szerencsével, 
néhány perces huzavona után a 
merítőhálóban kötött ki.

A jelenet még kétszer megis
métlődött azzal a különbséggel, 
hogy a szorosabbra állított fék se
gítségével kevesebb bonyodalmat 
és izgalmat okoztak a kilós kárá
szok menekülési kísérletei. A  ha
lak zokon vehették három társuk 
hirtelen eltűnését, mert békén 
hagyták a csalimat. Úgy fél óra 
csendes időszak után úgy döntöt
tem: elég nagy a tisztás, elfér a 
másik horog is a már bennlévő 
mellett.

A második horog szintén kuko
ricával csalizva simán landolt a 
nádfal előtt, s azonnal el is tűnt 
úszóstul a víz alatt. Bevágás után 
a megszokott kilós kárász igyeke
zett a nádas sűrűjébe, eredmény
telenül. Az igazi bonyodalom 
azonban csak ezután kezdődött. 
Oldalra pillantva azt láttam, hogy 
a másik úszó rakétaként emelke
dik az ég felé. Balkezes bevágás, 
akadás, és ott ültem az evezőpa
don, mindkét kezemben egy-egy 
bot, azokon pedig egy-egy erősen

vonatkozó hal rótta a köröket, 
míg én a probléma megoldásán 
elmélkedtem. Nem lehetett soká
ig, mert félő volt, hogy a zsinórok 
összegabalyodnak és akkor kész. 
Mit tehettem?

Leraktam az egyik botot, és rá
ültem a végére. Gyorsan -  nekem 
hosszú időnek tűnt -  a merítőhá
lóba tereltem az első halamat. 
Ezután a bot le, másik bot kézbe, 
merítőháló nyele a fenekem alá, s 
ezután már „csak” a zsinórt kel
lett kiszabadítanom a törött nád
szálak közül. Nem volt egyszerű 
feladat, de végre sikerült egymás 
után két darab egy kilón felüli ká
rászt belevarázsolni ugyanabba a 
szákba, ... csak az tudja, aki már 
átélte ezt az érzést. A kűzdelem 
hevében véletlenül arrébb löktem 
az evezőt és a koppanásra meg
elevenedett a nádas. Körös-körül 
halak fröccsentek szét, csak ekkor 
láttam, hogy mennyire él a nádas. 
Ráadásul -  a mozgásból ítélve -  
nem kis keszegek voltak.

Rejtély, hogy a tisztást miért 
kerülték ki. A víz zavaros volt, a 
csónakom két nádcsomó között 
kb. 8-10 m-re lebegett a horgász
helytől, s a halak jó része mégsem 
mozdult ki az etetett helyre a sű
rűből. A meglehetős zajjal járó 
ramazuri után pedig teljes csönd 
lett a környéken. Talán fél óráig, 
mert erősebbnek bizonyult a sza
porodási ösztön az óvatosságnál, 
újra kezdődött a náddöngetés. 
Igyekeztem kivenni közülük a vá
mot -  immár csak egy bottal. A 
menetrend mindig ugyanaz volt: 
óvatos, maszatoló kapások, amire 
nagyon finom bevágással kellett 
reagálni, különben süvített a víz

felett az egész szerelék. A horog 
minden esetben a halak szája szé
lébe akadt. Talán nem is voltak 
éhesek, csak játszottak a kukori
cával?

Nem számoltam, hogy mennyi
en úszkálnak a szákban. Gondo
lom, ezzel a legtöbb horgász úgy 
van, negyedik, ötödik hal után el
veszíti a fonalat, nem az az érde
kes, hogy eddig mennyit fogott, 
hanem a következő kapás. Sike
rül-e ütemben, jókor bevágni? 
Nekem sikerült. A  ki tudja hánya
dik kárász szépen jött a csónak fe
lé -  engedve a damil és bot terelé
sének. Már a csónak előtt egy mé
terre járt, érzésem szerint legyőz
ve, amikor megpróbáltam alá
csúsztatni a merítőt. Ehhez egy 
kicsit megemeltem a botot. Job
ban, mint kellett volna. A hal a 
súlyától az apró horog kiszakadt, 
a kárász pedig, -  hogy meg
könnyebbülten-e, azt nem tudom, 
minden esetre nagyon gyorsan el
tűnt. Mindig bosszantó, ha az em
ber orra előtt szökik meg a zsák
mány. Rendesen kimérgelődtem 
magam, és gyors számolással sike
rült kideríteni, hogy a szökevény 
éppen a tizedik lett volna, és fö
lötte az engedélyezett napi tíz ki
lós fogásnak.

Ezek után mit tehettem -  ha 
már védőszentünk Szent Péter 
ilyen egyértelműen figyelmezte
tett? Összepakoltam és elballag
tam hazafelé... De azóta is bánt a 
dolog. M ert ugye az mégis csak 
más lenne, ha elmesélhetném: tíz 
darab, kilón felüli kárászt fogtam 
két és fél óra alatt a budatavai ná
dasban!

Nagy Ferenc

Nyári napközis tábor...
Mint minden évben, idén is rendezünk nyári napközis tábort.
Az iskola év befejezését követően egy hét szünetet hagyunk a gye
rekeknek, hogy egy kicsit kifújják magukat, majd június 29-től július 
3-ig lebonyolítjuk a már megszokott programot.
Aki nem ismeri még a részleteket, azoknak a következőt adom hírül:
-  résztvevők kora 7-12 év közötti,
-  a programban sok-sok kirándulás, lovaglás, kocsikázás, hajóká

zás, vitorlázás, strandolás szerepel,
-  az utolsó két napon sátorozás lesz.
Jelentkezés személyesen:
Görgey u. 4. sz. alatt, vagy a 338-146-os, illetve a

06/30/574-830-as telefonszámon lehet. 
Részvételi költség mindenestől 6000 Ft (reggeli, ebéd, uzsonna, 
utazási költség, állatkerti és múzeumi belépők, sportszerbérlet 
stb...).

F. Gy. sportvezető

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.



Gyöngyök a vízben
Pezseg a víz..., mintha forma. 

Csapódnak a karok, krallóznak a 
lábak, sípszó hasít a levegőbe. A 
szokásos edzések egyike folyik a 
fűzfői uszodában. Gerstmár Fe
renc úszóoktató elégedetten fi

gyeli.
-  Sok kis tanítványomat látom 

itt viszont -  mosolyog. Azok, akik 
óvodás, kisiskolás korukban nem
csak megtanulnak, hanem szeret
nek is úszni, sőt, életelemükké vá
lik a víz, rendszeresen járnak az 
edzésekre. Sokan közülük szép 
eredményeket érnek el. Vannak, 
akik -  mert az iskola miatt elke
rülnek innen -  más szakosztályok
ból járnak ide versenyezni, időn
ként velük is találkozom. Mindig 
nagyon örülök nekik, emlékszem 
mindegyikre, névről ismerem va
lamennyit.

-  Mióta foglalkozik úszásokta
tással?

-  Nem azzal kezdtem, de a 
sport az egész életemet meghatá
rozta. Általános iskolás koromtól 
kezdve sokáig futballoztam: N BI- 
es, NB Il-es, NB I/B-s csapatok
ban, serdülő, ifjúsági válogatott
ban. Egy évig pályaedzősködtem 
a fűzfői csapatnál, majd, amikor 
az uszoda megépült, idekerültem 
műszakvezetőnek. Tagja lettem

annak a munkaközösségnek, 
amely a környező iskolák gyere
kei számára úszásoktatást kezdett 
szervezni. Ekkor raktuk le az ala
pokat a helyi úszómesterekkel. 
Közben én is elvégeztem a közép
fokú edzői szakképesítést, és tíz 
éve tanítom a gyerekeket -  3 éve 
az almádi gyerekeket -  úszni. Kö
zel 1500 kisgyereket évente. Al
mádiból hat óvodás csoport és a 
berényi iskola másodikos, harma
dikos és negyedikes osztályai jár
nak hozzám. Ezek a gyerekek na
gyon szerencsések, mert akadnak 
Almádiban olyan felnőttek, akik 
szívükön viselik és támogatják az 
oktatásukat. És ez így helyes, 
mert vízközeiben erre különösen 
nagy figyelmet kell fordítani. 
Nem is tudok elképzelni egyetlen 
úszni nem tudó Balaton-parti gye
reket sem.

Az óvodások 60%-a megtanul 
jól úszni. A többiek is úsznak va
lamilyen szinten, amit később to 
vább tudnak fejleszteni, mert a vi
zet kivétel nélkül mindegyikkel 
megszerettetem. Ez a legfonto
sabb: ne féljen a víztől.

Vannak felnőtt tanítványaim is, 
közöttük több olyan is akadt, aki
nek korábban erős víziszonya 
volt. Sokan közülük rendszeres

látogatói lettek az uszodának, he
tente több alkalommal 1000 mé
tereket úsznak le. Velük is szíve
sen foglalkozom, de a gyerekek
kel... az az igazi.

Nagyon szeretem őket, és az 
fontos eleme az úszásoktatásnak. 
Kell, hogy ők is így érezzenek, és 
bizalmuk legyen hozzám, mert 
másképpen ez nem megy; hiszen 
az életüket bízzák rám, amikor el
hiszik nekem, hogy már a mély 
vízből is ki tudnak jönni. Érteni 
kell a nyelvükön, és játszani ve
lük, hogy ne érezzék a tanulást 
egyhangúnak, fárasztónak. Leme
gyünk a víz alá bugyborékolni, 
kincset keresni. Nevetve bújnak 
elő, marokra fogott apró tenye
rükből gyöngyszemként potyog
nak a vízcseppek, miközben az 
uszoda visszhangzik a gyerekzsi
vajtól. Csodálatos ezt látni, halla
ni.

-  Jó adag pedagógiai érzék is 
kell mindehhez, nem?

-  Valamikor tanár akartam len
ni, de aztán a sport, a foci más 
irányba terelt. Itt, az uszodában 
most kicsit kiélhetem ezt a képes
ségemet, és olyan tudást adhatok 
a gyerekeknek, ami egy életre 
szól.

Vecsey K. Mária

Balatoni Városok 
Sportbajnoksága
Az im m ár hagyom ányos to r 

ná t az idén Siófokon rendezték . 
V árosunk  6 csapatta l képvisel
te tte  m agát, te rm észetesen  a si
ker nem  m arad t el idén sem.

N ői kosárlabdázóink m egis
m ételve a tavalyi sikeres szerep 
lést, első helyet szereztek. Úgy
szintén elsőséget harcolt ki női 
kézilabda csapatunk  is, nekik 
azonban ez első ízben sikerült.

Sakkozóink is e lőbbre léptek, 
a tavalyi harm ad ik  helyezést az 
idén a dobogó m ásodik  foka kö 
vette.

Ö rvendetes tény, hogy a kis
pályás labdarugók, akik az edd i
gi versenysorozaton  ren d re  a 
tabella utolsó helyét foglalták 
el, ez évben be ju to ttak  a leg
jobb  négy közé, igaz azonban, 
hogy ennél több re  nem  futotta . 
M ajd ta lán  jövőre.

Férfi kézilabdázóink szerep 
lését nem  kísérte szerencse, n e 
kik csak az u tolsó hely ju to tt. 
D icséretes a férfi kosárlabdá
zók erőfeszítése, egyáltalán az a 
tény, hogy csere nélkül végig
küzdötték  a m eccseket. Az igaz, 
hogy ennél többe t az eredm ény
ről nem  lehet m ondani. Ez a 
sportág  idén első ízben szere
pelt a m űsoron. R em éljük, ko 
sarazn i szerető  sp o rtem b erek  
akadnak  m ég a városban, akiket 
a jövő évi versenyre szívesen vá
runk.

Ö sszességében az idei v e r
seny is jó l szolgálta a célt: m oz
gás leh e tő ség e t b iz tosítva té t 
m érkőzéseken m egm éretn i tu 
dásukat.

Az eredm ény önm agáért b e 
szél.

Ú jszerű  kezdem ényezés volt, 
hogy egy nap  ala tt zajlott le az 
esem ény, je len tős utazási kö lt
ség-m egtakarítást eredm ényez
ve ezzel.

Felber Gyula 
sportvezető

V e r s e n y k i í r á s
1998. évi Veszprém m. felső-, közép- és alapfokú nyílt, éjszakai tájékozódási csapatversenyek. 

A felsőfokú (A) XIII. Bauxitkutató Kupa és a felsőfokú (A50) IV. Piroska Kupa egyben a 
hivatalos országos csapatbajnokság fordulója

1998. V. 30./V. 31. Hely: Pula térsége Csapatlét
szám: 2-5 fő, bajnoki csapatoké 2-4  fő.

Előnevezési határidő: 1998. május 21. Hozzájá
rulás a verseny költségeihez: A fenti határidőig csa
patonként 500 Ft, ifjúsági csapat részére (18 éve
sig) 300 Ft; többségében MTSZ tagokból álló csa
patok részére csapatonként 100 Ft kedvezmény 
(feltétel az érvényesített igazolványok helyszíni be
mutatása). Befizetés postautalványon a fenti címre, 
vagy átutalással a Balatonalmádi OTP 11748083- 
20015264 számra.

Helyszíni nevezés: csapatonként 700 Ft (minden 
kategóriában).

A versenyt az MTSz Versenyszabályzata (1998) 
alapján rendezzük. A csapatok bejelölt tájfutó tér
képet, menetutasítást, a célban teát vagy üdítőt 
kapnak.

A versenybíróság elnöke: Baross G., vezető pá
lyatervező: dr. Knauer J.

Díjazás: A Bauxitkutató Kupa a felsőfokú pályán 
győztes csapaté. Vándorserleg jár a többi pálya 
győztesének is. A BALATONTOURIST RT. Piros

ka Kupája a senior kategóriában (50 év felettiek) 
győztesé. Az 1-3. helyezett csapatok oklevelet, tag
jaik elismerő lapot kapnak.

Találkozó: Pula és Vigántpetend között, a 24,3 
km-nél, 1998. V. 30-án 18-19 óra között.

Felszerelés: Tájoló, óra, lámpa, ivóvíz, íróeszköz, 
kötszer. Egyéb feltételek: Sportorvosi engedély 
nem kell, de a versenyen mindenki saját felelőssé
gére indul. A  rendező szervektől, ill. a rendezőség
től kártérítés semmilyen címen nem igényelhető.

Kérjük a kupagyőzteseket, hogy a bevésett kupá
kat 1998. május 11-ig juttassák el a nevezési cím
re! Kupavédők: BÁNKI DONÁT ODK, Ajka, 
Heizer T. vezetésével (alapfok), Szentesi Turisták, 
Badár L. v. (középfok), Mókus Örs, Pápa, Somogyi 
L. v. (Bauxitkutató Kupa), Dunai Finomító, 
Georgiades G. v. (Piroska Kupa).

A versenyre mindenkit szeretettel hívunk és sike
res versenyzést, jó szerencsét kívánunk.

K. Gellai Márta sk. 
a Bauxitkutató Természetjáró SE elnöke

M A N
Könyvelő iroda

Video és

Számítástechnikai

s z e r v i z

Tel/Fax:88 432 812
MANIX BT Balatonalmádi Kisberényi u. 16. 8220
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Nekem Ő fogalom volt. Megoldás mindenre. Ő volt a mindenható, a mindentudó, a hatalom, a szeretet m a
ga. Ő volt a törvény, a szabály, a rend; hozzá kellett igazodni. Nem azért, mert Ő ezt így kívánta, hanem, mert 
így volt természetes. Ő erős volt, bölcs és okos, én kicsi, gyenge, gyámolításra szoruló. És Ő gyámolított. Félve, 
remegve, elkeseredve, feldúlva, nehéz szívvel, ha hazaértem, Ő elnevette magát, és én máris megkönnyebbül
tem; tudtam, tudja a megoldást, rendben lesz minden. És rendben is volt.

Aztán megnőttem. Már nem voltam annyira gyámoltalan, és Ő már nem volt mindenható. Egyre kevesebb- 
szer fordultam hozzá segítségért, sőt... Már nem is igazodtam mindig hozzá, azt hittem, én mindent jobban tu 
dok. Sokat vitatkoztunk: Ő kritizált, és meg kikértem magamnak. Egyszer csak abbahagyta. Talán, mert meg
unta, talán, mert belátta, hogy én is okosabb lettem, talán, mert... nekem akkor már volt egy másik Ő.

Most én vagyok az erősebb. Már nem én szorulok a segítségére, hanem Ő az enyémre. Belém kapaszkodik, 
ha megyünk az utcán, imbolygó járását megpróbálom egyensúlyban tartani. Ha valamit nem lát, megnézem he
lyette; bizonytalan, megoldom helyette. Feldúlva, elkeseredve, ha hozzám fordul, megpróbálom megnyugtatni. 
Lassanként azt hiszi, én mindenre tudom a választ. Talán neki már én vagyok az Ő. Talán nemcsak neki...

De az első Ő, mindig Ő marad.
Vecsey K. Mária

Radnóti Miklós

Május
Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázos kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
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Buda Ferenc

Akácvirág
Akácvirág te édes illatos 
te egyszerű, mégis csodálatos

Nem bánok semmit és ha gyönge lombod 
fejem fölött védően szertebontod

Csak por lennék a földi utakon 
ha meg nem kötnéd futóhomokom

Hogy szúrós munkám soha ne tegyem le 
hullasd a szirmod fájó tenyeremre

Akácvirág te tiszta hófehér 
hitem egy kis bogárként benned él

Szabó Lőrinc

Nők, 
habzó májusi rózsák

Ó mennyi ifjú mohóság, 

nők, habzó májusi rózsák 
májusi szerelem!

Mily jó könny és nevetés közt, 
selyem zizegésű vetés közt 

heverészni a gyönge gyepen!

Nők, gyönyörű tavaszi kancák, 

rózsák, remegő fiatalság, 

fiatal örömök nevetése!

Habos rózsákba haraptam, -  

kis melled sírt ma alattam, 

sírt és kacagott remegése.

Habos rózsákba haraptam, 
mégis szomorú maradtam, 
és lassan este lett.

Fáj, fáj e tavaszi mohóság, 
most béke kellene, jóság, 
jóság és szeretet.



Amszterdam: Észak Velencéje?
Bár egyesek szerint nem illik az 

embernek hazájától távol töltenie 
a húsvétot, mi mégis úgy gondol
tuk kapunk az alkalmon és részt 
veszük egy az európai uniós csat
lakozást érintő nemzetközi diák- 
konferencián Amszterdamban. 
Annak ellenére, hogy Hollandiá
ban nem sok minden utalt arra, 
hogy húsvét lenne (a hollandok 
nem ismerik a húsvét-hétfői locso
lást), azért az ott eltöltött 4 nap 
majdnem m indenért kárpótolt 
bennünket.

Az április 9-13. között megren
dezésre kerülő konferencián töb
bek között Spanyolország, Finn
ország, Törökország, G örögor
szág és Oroszország is képviseltet
te magát, de azért mi magyarok 
voltunk a legtöbben. Az A EGEE 
(Európai Felsőoktatási Intézmé
nyek Diákszervezete) magyaror
szági (debreceni, budapesti és 
veszprémi) „antennáiból” össze
sen 60 egyetemista érkezett a hol
land fővárosba. E sorok írói a bu
dapesti Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem illetve a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
hallgatóiként vehettek részt a ta
lálkozón, melyen elsősorban a kö
zös pénz, az euro bevezetése, az 
Unió katonai védelmi rendszere 
és a számunkra oly fontos integrá
ciós folyamatok kerültek napi
rendre. Látogatásunknak azon
ban nem csak a vitafórumok meg
hallgatása volt az egyedüli célja: 
fennmaradó szabadidőnket múze
umlátogatásokkal, városnéző sé
tákkal és általában a főváros mi
nél több arcának megismerésére 
igyekeztünk kihasználni. Ez az út 
nyelvgyakorlás szempontjából is 
rendkívül ideálisnak bizonyult, 
mivel holland szakosok lévén az 
egyetemen elsajátított beszélt 
nyelvet végre eredeti környezeté
ben alkalmazhattuk. A várost ve
lünk együtt járó barátainkat így 
végre meggyőzhettük arról, hogy a 
sokak által oly furcsának tűnő 
„hörgő” és „krákogó” hangokkal 
teli nyelv nem csupán angolul be
szélni próbáló részeg német ten
gerészek szakzsargonja, hanem 
például a humanista filozófiát oly 
ékesszólóan hirdető Rotterdami 
Erasmus anyanyelve. Nem is be
szélve olyan németalföldi és fla
mand festő-nagyságokról, mint 
például a Van Eyck fivérek, Van 
Dyck, Brueghel, vagy Rembrandt.

Az eredetileg védelmi, majd ké
sőbb díszítő feladatokat ellátó 
,grachtokon’ és ,singeleken’ (azaz

csatornákon) átívelő hidak, a 
szűk, hangulatos sikátorokban 
meghúzódó meghitt kávéházak és 
sörözök, a sétáló-utcákban bá
mészkodva botladozó turistacso
portokat szétrebbentő villamosok 
éppúgy meghatározzák a város 
kápráztatóan egyedi légkörét, 
mint az utcákon cikázó, a közleke
dési szabályokat gyakran figyel
men kívül hagyó, szinte kivétel 
nélkül kerékpáron közlekedő 
„bennszülöttek”, a tereken magu
kat produkáló mutatványosok, a 
kábítószer-kereskedők és a piros
lámpás negyedben a kirakatban 
álldogáló utcalányok. Találkozha
tunk itt skót dudásokkal, indonéz 
vendéglők hívogató kirakataival, 
az utcán fapapucsot, tulipánma
got, miniatűr szélmalmot és más

jellegzetes holland portékát kíná
ló árusokkal is. A híres Rijks
museumban (a hollandok nemzeti 
múzeuma) sok más németalföldi 
és flamand festő remekműve mel
lett Rembrandt Éjjeli Őrjárat cí
mű festményét is megtekintettük, 
bár ottjáriunkkor néhány kiállítási 
terem  restaurálás miatt sajnos 
zárva volt. Jártunk a Hortus 
Botannicusban, Hollandia talán 
leghíresebb botanikus kertjében, 
melynek sűrű áthatolhatatlan 
dzsungelében, közel 40°C fokos 
hőségben és 70%-os páratartalom 
mellett elmenekülhettünk a hűvös 
holland tavasz elől. A  Tengerésze
ti Múzeum modern, félig elsüllye
dő hajóra emlékeztető épületének 
tetejéről lenyűgöző kilátás nyílt az 
Ij folyó torkolatában végighúzódó

dokkokra, az ott kikötött lakóha
jók színes kavalkádjára, és a köz
tük megbúvó Sirámok Tornyára, 
melynek ablakaiból a legenda sze
rint könnyes szemű hajósfelesé
gek búcsúztatták évszázadokon 
keresztül a sokszor hónapokra 
tengerre szálló férjeiket.

Persze lehetetlen lenne felso
rolni mindazt a látnivalót, amit 
Hollandia fővárosa nyújt. Négy 
nap alatt nekünk is csak a töredé
ke jutott, de ezért e rövid idő alatt 
is meggyőződhettünk arról, hogy 
amint azt a XVII. századi német- 
alföldi költő Huygens is megírta: 
„Amszterdam... kétszeres Velen
ce”, vagy ahogy mi fogalmaznánk: 
nem Amszterdam „észak Velen
céje”, hanem fordítva: Velence 
„dél Amszterdamja”!

Ezért a feledhetetlen utazásért 
szeretnénk köszönetet mondani 
az Almádiért Alapítvány anyagi 
támogatásáért, valamint az Új Al
mádi Újságnak, amely lehetővé 
tette e sorok megjelenését. Re
méljük, hogy a készülő balaton
szemesi „holland falu” és az idelá
togató turisták lehetőséget terem
tenek majd arra, hogy a Hollandia 
és Magyarország közötti kapcsola
tok szorosabbá váljanak, és hogy a 
németalföldi barátaink magyaror
szági útjuk alkalmával Balatonal
mádiba is ellátogathatnak majd.

Nagy Gergely 
és Czuczor Tamás 

Fotó: Dallos Kriszta

Emlékezés Baross Gáborra
Hazánk volt közlekedési miniszterének 150. születésnapján, pontosan 1998. június 6-án emléktáblát helye

zünk el a róla elnevezett úton -  a közösségi ház melletti szabad területen.
1848. június 6-án a felvidéki Pruzsinán született. Neveltetése a négy gyermekes apának -  aki törvényszéki bí

ró volt -  nem kis nehézségekbe került. Iskoláit Léván, Győrött, majd Esztergomban végezte. Fiatal korában új
ságszerkesztéssel is foglalkozott, de leginkább közoktatásügyi, majd közlekedési kérdésekkel ténykedve tette 
magát ismertté. A ranglétrán felfelé haladva vármegyei főjegyző, árvaszéki elnök, de 1875-től 27 évesen már 
országgyűlési képviselő. 35 évesen kinevezték a közlekedési minisztérium államtitkárává. Itt hamarosan kitűnt 
kitartó, kemény munkássága révén és mint a Kereskedelmi Minisztérium minisztere múlhatatlan érdemeket 
szerzett. Széchenyi reformeszméjét követte és mindvégig híve maradt Tisza Kálmánnak. Főbb érdemei: a vas
út államosítása, a zónarendszer bevezetése az utazási tarifák megállapításánál, a posta, a dunai hajózás szabá
lyozása, a Fiume-i kikötő korszerűsítése által a tengerhajózás lehetőségének megteremtése. Támogatta az ipa
rosok, kereskedők szakmai képzését, önállósodásukat. Védte a hazai ipart az idegennel szemben. 61 új ipari is
kola létrehozását is elrendelte. Vasszorgalma által kapta meg a „vasminiszter” elnevezést is.

Élete delén 44 éves korában érte el az értelmetlen halál. 1892. márciusában a Vaskapu szabályozásának meg
vizsgálása során meghűlt és rövid szenvedés után tüdőgyulladásban hunyt el. Életműve, önzetlensége, pártokon 
felüli hazaszeretete minden magyarnak példaképül szolgálhat. Szavait idézve: „Minden állampolgár annyit ér, 
amennyit a köz javára tesz”.

Kérem Almádi polgárait, hogy emléktáblájának felavatásánál jelenlétével tisztelje meg Baross Gábor a „Vas- 
miniszter” emlékét.

Ui.: Az emléktábla a Baross emlékév keretén belül a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Baross Gábor 
Vállalkozási Alapítvány adományaként kerül felavatásra. Az alkotó neve Csányi Szabolcs formatervező ipar
művész. Majbó Gábor
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A „választások árnyékában” va

lamivel kisebb volt a csinnadratta 
a szokásosnál. Pedig a Földanya 
megérdemli a törődést. Elsősor
ban az kell legyen a cél, hogy az év 
365 napján becsüljük meg mind
azt amit nekünk ad, ne pusztítsuk, 
ne szemeteljünk, ne okozzunk fáj
dalmat rajta keresztül magunk
nak.

A Megyei Főjegyző felhívására 
650 iskolás takarította össze a vá
ros területén mindazt, amit bi
zony mi magunk szórtunk szét. 
Köszönet a kapott 1000 db zsá
kért. A pedagógusok irányításával 
a szorgos kezek úgy Káptalan

füreden, mint Budataván és 
Vörösberényben összeszedték a 
járdáról, gyepről, bokrok alól 
mindazt, aminek bizony nem ott a 
helye és bízunk benne, hogy meg
érjük azt, hogy nem lesz majd 
ennyi eldobált szemét.

A Váci Mihály Általános Iskolá
ban két külön rendezvény is kap
csolódott az ünnephez. Az egyik 
egy ásványbemutató volt, ahol a 
tanulók kézbe vehették a külön
böző korok képződményeit és él
ményszerűen kaptak információ
kat, hogy mikor mi kopogott az 
emberiség talpa alatt. A  másik a 
Tetrabusz látogatása volt. Ami a

buszban történik, az követésre 
méltó kőkemény környezetvédel
mi nevelés, számítógéppel kor
rekt problémafelvetéssel. Aminek 
érdekében történik (egy mamut
cég monopólium ra törekvése, 
agymosás a fennmaradásért, ren
geteg környezeti és társadalmi 
külső költséget termelve) az való
di környezetvédők körében erő
sen vitatott.

Jelszó a következőkben: ne 
csak április 22-én legyünk környe
zetbarátok, hanem az év 364 má
sik napján is.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

Környezetvédelem kisdiákoknak
„Legyen mindennapos a Föld 

napja.” Ez a mondat hatotta át 
április 22-én, a füredi Radnóti 
Miklós Általános Iskolában 
megtartott bemutatót.

A  hazánkban immár 8 éve cso
m agolóanyagokat gyártó 
TETRA-PAK H ungária Rt. az 
elmúlt év októberében útjára in
d íto tt egy oktatóbuszt, amely 
számítógépes program segítségé
vel ismerteti meg a 9-12 éves 
gyermekeket a hulladékgazdál
kodás, az anyagok újrafelhaszná
lása és a környezetvédelem alap

jaival. Ezidáig kb. 110 iskola vet
te igénybe az ingyenes progra
mot, köztük Almádiból a Váci 
Mihály, a Vörösberényi, és a 
Györgyi Dénes iskola is.

A  buszban szakképzett oktató 
adja át az ism ereteket egy szab
ványos 45 perces óra keretében. 
Amiben ez az óra mégis eltér -  
ilyen jelentősen -  a szokványos
tól az az, hogy a buszban lévő 
számítógépeken gyakorolhatják 
a diákok a helyes hulladékgyűj
tést, felhasználást. A  program le
het, hogy túl egyszerű, „szájbará

gós” egy felnőtt számára, de a 
gépek előtt ülő kicsik arcán sok
kal inkább a játék öröme, mint 
az unalom látszik. Mellesleg pe 
dig m egtanulnak különbséget 
tenni a csomagolóanyagok kö
zött a környezetvédelem szem
pontjából. Az óra végén -  doboz
ra ragasztva -  néhány fenyőma
got kapnak ajándékba a gyere
kek. Talán tényleg elültetik o tt
hon. Az iskolák pedig megkap
ják a nyom tatott oktatási segéd
anyagot és lemásolhatják az ok
tató-játékprogram okat.

M aga a busz is m egér egy 
mondatot. A  roncstelepre szánt, 
majd felújított Ikarus belső be
rendezése apróra őrölt és össze
sajtolt Tetra-Pak dobozokból ké
szült.

A  bem utató  és tájékozta tó  
időpontja -  április 22. a Föld 
napja, rem ek ötlet egy környe
zetvédő program  bem utatására, 
amelynek értékéből az sem von 
le egy szemernyit sem, hogy a 
meghívók többen voltak, mint a 
meghívottak. Ez persze nem a 
szervezők tehetségét, sokkal in
kább a környék médiumainak -  
az adott tém a iránti elkötelezett
ségét minősíti.

Akik jelen voltak, csak bólinta
ni tudnak a cég vezérigazgatójá
nak egy korábbi gondolatára: 
„kezdem ényezésünkkel szeret
nénk más cégeket is arra ösztö
nözni, hogy a maguk szakterüle
tén... segítsék a felnövekvő gene
ráció tudatos környezeti szemlé
letformálását.

Nagy Ferenc

A K C I Ó S
bútorvásár és kiállítás 
az Auróra étteremben!

• franciaágyak
• rekamiék
• heverők
• fotelágyak
• sarok 

ülőgarnitúrák
• 3-2-1 ülő és 

fekvőgarnitúrák
• tálalók

• 4 elemes konyhák
• konyhai sarok 

ülőgarnitúrák
• 4 fiókos komód
• TV,-videó állványok
• Verona 

szekrénysorok
• gyönyörű háló

szobabútorok stb.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tel:06/60/460-370

Védjük 
együtt!

Miután a város civil szervezetei
vel egyeztettük éves programun
kat, április 22-én meghirdettük a 
„Szép, tiszta, virágos Almádiért” 
versenyünket. Ennek keretében 
kedvezményes virág- és komposzt
vásárt rendeztünk a piactéren, 
melynek olyan sikere volt, hogy a 
Kommunális KHT-val közösen 
május 20-án 8-12 óráig újra meg
hirdetjük.

Április 25-én szintén az Almádi 
Kommunális KHT-val az Óvári ki
látó környékének rendbetételére 
szerveztünk nagytakarítást, ami
kor is az üvegtörmeléktől az ola
joshordón át az elhasznált linóleu
mig sok-sok szemetet összeszed
tünk. A mintegy hatvan résztvevő
nek nem kell sokáig várnia az Ág
nes cukrászda fagyijegyeinek be
váltására.

Várjuk az óvodások és a kisis
kolások nevezését a „Mi Balato
nunk” versenyre; a munkák bekül
dési határideje: május 25, a díjak 
átadására május 31-én a városi 
Gyermeknapon kerül sor.

Június elejétől július közepéig 
parlagfű-irtási akciót tervezünk.

Június 13-án a győri Vaskakas 
Bábszínház tart előadást 14.00-tól a 
Fórum -parkolóban, amelyet a 
Nagycsaládos Egyesülettel közö
sen szervezünk meg.

Júliusban az Almádi Napokon a 
„Szép, tiszta, virágos Almádiért” 
verseny értékelésére és a díjak át
adására kerül sor.

Augusztus 8-án kerékpáros tú 
rát szervezünk az erdei utak és ki
látók környékének állapotfelmé
résére. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, örömmel fogadjuk 
term ékeiket, reklámanyagaikat, 
melyeket felhasználhatunk verse
nyeink díjazásakor.

Kérjük, hogy m unkánkat 

tám ogassák  felajánlásaikkal!

Bővebb információ címünkön: 
Nők a Balatonért Egyesület 

balatonalmádi csoportja
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u.

3 3 .I/2. Tel.: 88/430-870



Balatonalmádi Város 1997. évi költségvetési tervének 
végrehajtásáról és pénzmaradványáról

Balatonalmádi Város Képviselő Testülete a 4/1998./IV. 1./ sz. Ök. rendelettel fogadta el az 1997. évi költségvetési terv végrehajtását, vala
mint egy szigorú takarékos gazdálkodás utáni pénzmaradványát.
A bevételek és kiadások alakulásáról Balatonalmádi Város összevont 1997. évi mérlege ad számot.
A zárszámadási mérleg együtt mutatja be az éves teljesítést, rehabilitációs programhoz kapcsolódó (Japán hitel) beruházásokkal.

1997. évi m érleg e/Ft
Bevételek_________________________________________

_____________________Eredeti Módosított Teljesítés

Működési______________ 467 238 514 622 621 086

Felhaszn. célú___________ 213 798 393 589 393 455

Hitelfelvétel fejlesztésre 374 108 377 640 445 180

Értékpapír mozgás_________ -________ -______ 54 880

Korábbi kölcsön visszafizetés -________ -________ 1 300
Függő.  átfutó_____________ -________ -_______ 36 835

1997. évi pénzmaradvány ______ 209 176 215 898

Bevétel összesen; 1 055 144 1495 027 1 768 634

Kiadások:_________________________________________

______________________ Eredeti Módosított Teljesítés

Működési________________466 344 526 519 530 951

Felhaszn. célú_____________588 580 968 288 797 699

Lakáshitel törlesztés_______  220_______ 220______ 220

Értékpapír mozgás___________-_________-______ 107 499

Függő, átfutó_______________-_________-________ 2912

Záró pénz_________________ -_________-______ 329 353

Kiadás összesen:_________ 1 055 144 1 495 027 1 768 634

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 1997. évi költségvetésének eredeti előirányzata 1 055 144 eFt. Ez évközben módosult, az év so
rán kapott központi támogatások, az egyéb bevételek növekedésével, valamint az 1996. évi pénzmaradvány összegével: 493 883 eFt-al.

Bevételek teljesítése:
Az éves bevétel teljesítése a módosított 

előirányzathoz viszonyítva 118%-os, az 
összbevételen belül a működési bevétel 
teljesülése 120%-os, míg a fejlesztési célú 
bevételek 96,9%-ra teljesültek.

A működési bevétel túlteljesítésének 
elsődleges oka az átmeneti szabad pénz
eszközök lekötéséből származó kamatbe
vétel.

Az Önkormányzat felhalmozási és tő
kejellegű bevételei is jelentős túlteljesítést 
mutatnak a módosításhoz viszonyítva, en
nek legjelentősebb része a privatizációból 
származó bevétel.

Kiadások teljesítése:
A költségvetési kiadásoknál a költség- 

vetési előirányzatok terhére véglegesen el
számolható kiadások 94,9%-re teljesültek.

A kulturális oktatási ágazat módosí
tott előirányzata 227 021 eFt volt, ez 
215 145 eFt-ra teljesült, míg a GAMÜSZ 
kezelésében lévő városüzemeltetés módosí
tott előirányzata 59 902 eFt, ez 65 852 eFt- 
ra teljesült. A túlteljesítés oka nagy részben 
a közvilágításnál jelentkező éves áremelés.

Túlteljesítés mutatható ki az Egészség- 
ügyi Szolgálatnál, ahol a módosított elői
rányzat 40 055 eFt. A teljesítés 41 069 eFt. 

A fejlesztési kiadások teljesítése: 
82%-os, a lemaradást részben az áthúzó

dó beruházások eredményezték. A város
1997. évben is mindössze a felhalmozási ki
adások teljesülésének 1%-át fordította fel
újításra. Ez hosszú távon a meglévő vagyon 
lepusztulásához vezethet. Az éves működé
si kiadás 54,5%-át fordította a város szemé
lyi juttatásokra.

Pénzmaradvány:
Az Önkormányzat 1997. december 31-i 

számlamaradványa: 329 353 eFt, míg a kor
rekciós tényezőket is figyelembe véve a mó
dosított pénzmaradvány 290 282 eFt.

A maradvány tartalmaz olyan összege
ket, melyek jogszabályi előírások, valamint 
testületi döntések alapján csak meghatáro
zott feladatokra fordíthatók.

A pénzmaradvány meghatározott 
elkülönített (részben jogszabályi előírás) 
összegéből az Ök. lakás számla, gázberuhá
zás elkülőnített szla.

A környezetvédelmi alap Japán hitel ma
radványa összesen: 147 756 eFt.

Önkormányzati döntés alapján 
31843 eFt, ez feladattal terhelt maradvány, 
áthúzódó feladatok. Kötelezettségvállalás
sal terhelt pénzmaradvány 92 015 eFt.

A Képviselő Testület a pénzmarad
ványból 4 661 eFt-ot működési tartalékba, 
13 320 eFt-ot felhalmozási (fejlesztési) tar
talékba helyezett.

Balatonalmádi Város Önkormányzatá
nak 1997. évi beszámolója bemutatja a 
pénzügyi gazdálkodás helyzetét.

A költségvetésben rendelkezésre álló 
pénzügyi források még elégségesek voltak 
egy zavartalan működéshez. A működésre 
hitelt nem vett fel az Önkormányzat, de a 
bemutatott adatok arra sarkalják a Képvise
lő Testületet, hogy a biztonságos működés
hez állandóan vizsgálni, elemezni szükséges 
a költségvetésben rendelkezésre álló kere
tek felhasználását.

Balatonalmádi, 1998. április 22.

Brenner Kálmánné 
Pénzügyi Bizottság elnöke

Szeretettel emlékezünk
Flink Kornél újságíró barátunk, 
aki nemcsak Balatonkenese lokálpatrió
tája volt, hanem sokat fáradozott azon 
is, hogy a Balaton Észak-keleti régiója 
kultúráját közös szálakkal kössük össze 
életének 56. évében váratlanul elhunyt. 
Az Új Almádi újság szerkesztősége 
mély fájdalommal emlékezik arra az 
emberre, aki mint újságíró és értékte
remtő kultúrát hirdető, szinte napi kap
csolatban volt a szerkesztőségünkkel. 
Rendszeres résztvevője volt Balatonal
mádi város rendezvényeinek, ahol min
denkor települése nevében kinyilvánítot
ta elismerését városunk kulturális tevé
kenységéért.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

S z á m í t á s t e c h n i k a i

Szaküzlet és szerviz

c

p

u

♦  Ú j és használt számítógépek, perifériák 
telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET előfizetés
a telefondíj már csak 88Ft/óra

❖  CD írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 
installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi Jókai ú t  1 Tel /Fax 438-309

autószerelő mester

Teljeskörű kiszolgálás
• Műszaki-vizsgára való felkészítés
• Vizsgáztatás
• Ingyenes gyújtás beállítás
• Zöldkártya kiállítás helyben

Alkatrész minden autótípushoz a 
BA-DO Autósboltból

Balatonalmádi, Kisberényi út 37. Telefon: 88/431-722, 30/464-634



P Á L Y Á Z A T

a Balatonalmádi Városi Gondozási Központ 
igazgatói munkakörének betöltésére.

A beosztás betöltésének feltétele:
-  felsőfokú szakirányú képesítés:
a. társadalomtudományi: szociálpolitikus, szociális munkás, szociális szervező, gyógy

pedagógus, pszichológus, igazgatásszervező, jogász, közgazdász, humán szervező
b. egészségügyi: orvos, védőnő, intézetvezetői szakképesítés, diplomás ápoló, mentőtiszt
-  az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a pályázó szakmai életrajzát
-  az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetői programot, illetve (szakmai 

helyzetelemzésen alapuló) fejlesztési elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
-  az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
-  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A megbízás -  előreláthatóan -  a pályázat megjelenésétől számított 60. naptól kezdődően, 
határozatlan időre szól.
Bérezés a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján történik.
A pályázatokat Balatonalmádi Város Polgármesterének (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) -  a Népjóléti Közlönyben való megjelenést követő 30 napon belül -  kérjük 
beküldeni.
Az érintetteket a pályázatok elbírálásának eredményéről -  a Képviselő Testület dön
tésétől számított 5 napon belül tájékoztatjuk.

Köszönet a Petőfi szobor újraöntésével és felállításával kapcsolatban beérkezett pénzbe
li adományokért.

Milos J ó zse f................... 3000 Ft Lőrincz Gyula ............... 2000 Ft
Polniczky c s a lá d ............. 2000 Ft Anonymus ....................... 700 Ft
B. G y ............................. 1500 Ft Várszegi J ó z s e f..............1000 Ft

Ugyancsak köszönet az év folyamán a plébánia külső falára elhelyezésre kerülő Dr. Óvá
ri Ferenc emléktábla költségeihez való hozzájárulásokért.

Hansági Endre ............... 2000 Ft
Tarsó Gábor ................... 2000 Ft
Böhm J u d it ..................... 2000 Ft

Dr. Óvári Ferenc 1938. évi elhalálozásakor a „Balaton” c. újságban Váth János tollából 
megjelent nokrológot, valamint a sírjánál dr. Schmidt Ferenc által elmondott emlékbeszéd 
szövegét a következő havi újságban fogjuk leközölni. M. G.

É P ÍT K E Z IK ?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező áruk, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

YTONG falazóelemek GYÁRI ÁR -5% engedmény
LB-KNAF termékekből GYÁRI ÁR -10% engedmény
ZALAKERÁMIA csempe-padlólapok 15% engedmény
BAJAI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL
CSERÉPKÁLYHÁK 10% engedménnyel
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI nyílászárók ENGEDMÉNNYEL 
VÍZSZIGETELŐ lemez
KŐRÖS 30-as falazóblokk 162 Ft/db.
NIKECELL, DRYVIT RENDSZER KEDVEZMÉNNYEL

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

É R T E S Í T É S

óvodai beíratásról
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az 1998/99. évi 

óvodai beíratások mindhárom óvodában:

1. sz. Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 33.
1/A. sz. Óvoda Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.
2. sz. Óvoda Vörösberény, Ady E. u. 27.

1998. május 18-20-ig, de. 8 órától du. 16 óráig lesznek.

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:
-  Azokat a gyermekeket, akik 1998. dec. 31-ig betöltik 3. életévüket,
-  Azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévüket, de ez ideig óvodai nevelésben nem ré

szesültek, lehet, ill. kell beíratni.
Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik 1999. május 31-ig töltik be 3. életévüket. 
Mindhárom óvodában szeretettel várjuk Önöket, kérjük, hogy a beíratásra hozzák el gyer
mekeiket is. 

Sári Jánosné ó vodavezető

Nyitva tartás -  változás!

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 
1998. április 1-jétől

• a PAX Gyógyszertár__________________
(B.almádi, Szabolcs u. 25.)

naponta 9-17 óráig

nyáron (VI. 20.—VIII. 20.) 8-18 óráig

* a PAX Gyógyszertár fiókgyógyszertára
(B.almádi-Vörösberény, Ady E. u. 2.) 

naponta (kedd kivételével) 8-11 óráig

kedden délután 13.30-16.30 óráig

tart nyitva

Az üzemeltető Lacus Pelso BT. vezetősége

FEHÉR ABLAK
A blakg yártó , szo lg á lta tó  és K eresked lm i Kft.

Energiatakarékos, műanyag nyílászárók gyártása,forgalmazása, 
szerelése minden járatos és egyedi méretben, formában, télikertek, 
portálok, folyosók, átjárók nagy színválasztékban.

Rosszul záró nyílászáróit kicseréljük minimális roncsolással, 
utókezelést nem igénylő műanyag nyílászárókra, olcsóbb mint a fa.

Évente- 2 0 %  
fűtési költséget takaríthat meg!

Veszprém Megyei Vezérképviselet

Hansági Endre
Balatonalmádi 8220 
Vöröshegyi u. 8.
Tel: 88/431-745 
Fax: 88/438-442

Csoknyai István
Balatonalmádi 8220 
Pipacs u. 1.
Tel: 88/430-949



Idősek 
találkozójáról

M ár hagyomány A lm ádiban, hogy a helyi V öröskereszt Szervezet 
meghívja a nyugdíjasokat egy kis baráti beszélgetésre. Ez évben is így 
tö rtén t április 18-án ism ét a Budatava É tte rem ben  volt a találkozó. 
Ica néni -  ha szabad régi ism eretségünk alapján így neveznem  -  is
m ét megtisztelt meghívásával. Így m ár két okom  is volt, hogy jelen  
legyek. Ugyanis képviselői m eghívásom on túl -  én is kortársaim hoz 
m entem .

M int korábbi években -  az időjárás kedvezőtlensége ellenére -  
szinte együtt volt a törzsgárda. M integy 100 fő volt je len  a lehetséges 
1000-ből, akik úgy érezték, hogy nem  hagyják ki a lehetőséget a szí
ves meghívást elfogadva elm esélhetik egymásnak bújukat, bán a tu 
kat, öröm üket, gondjaikat. Egy ilyen találkozó u tán  elgondolkozhat 
az em ber, vajon cserélnél-e vele? Hisz m indnyájunknak megvan a 
m aga keresztje. A  bajokat félretéve, ennek a korosztálynak is van 
m iért aggódni, örülni, ha csak az unokákra gondolok is. Dr. R éti 
György főorvos úr, m int elnök köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
Ica néni a tőle m egszokott tárgyilagos alapossággal m ondta el az
1997. év eseményeit, az ügyben te tt fáradozásaiknak eredm ényessé
gét. T öbbek között felvetette a 13. havi nyugdíj lehetőségét, s ez ügy
ben további lépéseket, kezdem ényezéseket kíván tenni. Bejelentését 
viharos taps követte. Ica néni 20 éves ténykedésére tenné fel a koro 
nát ha...?

A  titkár asszony beszám olóját dr. Kerényi László polgárm ester úr 
köszöntője követte, aki a találkozó költségeihez is hozzájárult, kö 
szönet neki érte.

Nem  szabad szó nélkül hagyni a vezetőség további tagjainak áldo
zatos, önzetlen m unkáját sem. Veilandicsné, Szegediné (Péczeli E r 
zsi), Szolgáné stb. fáradságot nem  ismerve ténykednek. Külön kö
szöntötték a jelenlévő két legidősebbet, Karikás doktor urat, vala
m int Bácsi Károlynét. Ingyenes tom bolajegyeket is osztottak m in
denkinek, amellyel kisebb nyerem énytárgyakat nyerhettek a je len le
vők. Az étterem tő l joggal elvárt és felszolgált ízletes vacsora és ital 
u tán  hallgathattuk N ém eth  Tamás nosztalgia zenéjét. Egyesek tánc
ra is kerekedtek, de -  sajnos -  kevés volt a férfi vállalkozó.

M eghívott vendégként je len  voltak dr. Á rkai A nna főorvos asz
szony, György László gyógyszerész, valam int az egyház képviseleté
ben üdvözölni tud ta  Szabó János atya is a jelenlévőket.

Ica néni beszélt a jövő terveiről, többek között ism ét lesz találko
zójuk a 90 éven túliaknak az O ttilia vendéglő szíves meghívására. Ők 
huszonnégyen vannak, reméljük, hogy aki csak tud közülük o tt lesz. 
(Június 18-án 11.30 óra)

H át így zajlott le e nevezetes nap. M ire haza illett menni, a N ap is 
kisütött.

M ajbó Gábor 
Fotó: D urst László

Öregek napja 
Vörösberényben
Ezév Szt. György napja körül nem csak a tavasz köszöntött be az ősi telepü

lésrészen, hanem mint már több mint harminc éve, április 25-ének szép dél
utánján du. 16 óra körül ünneplőbe öltözött idős emberek igyekeztek a berényi 
polgári olvasókör épülete felé, ahol a helyi Vöröskereszt Alapszervezete tartot
ta hagyományos öregek napi ünnepségét. A színházterem zsúfolásig megtelt.

A jól sikerült együttlét köszöntőkkel kezdődött, majd a nemrég alakult fiatal 
berényi népitáncegyüttes és a vörösberényi iskola diákjai adtak műsort. Ezután 
Dr. Kerényi László polgármester úr köszöntötte kedves szavakkal az egybe
gyűlteket és virágcsokorral a legidősebbeket.

Végül finom vacsora, édességek-ínyencségek kerültek az asztalra (a vöröske
reszt vezetőségének, közreműködő tagjainak munkája jóvoltából -  köszönet ér
te.) Majd egy véget nem érő kötetlen beszélgetés következett és természetes, 
hogy az ünnepség végén az idős Vörösberényiek nótázással fejezték be az estet.

Vöröskereszt alapszervünk örömmel fogadta „öregeink” köszönő -  elismerő 
szavait az emlékezetes összejövetelért, és ezúttal köszönetet mondunk minden 
közreműködő munkájáért, a nagyvonalú szponzori támogatásokért...

Vörösberényi Vöröskereszt alapszervezet vezetősége

F i g y e l e m !

Kedves A lm ádi lakosok!

Szeretettel várjuk Önöket 
Budataván a Szabolcs u. 19. sz. alatt.

Megnyitottuk: 
baromfi, hal, vad üzletünket

a FÓRUM Üzletközponttal szemben.
Nyitvatartás: hétfőről—péntekig: 7-18 óráig

szombaton: 7-13 óráig
vasárnap zárva.

Szezonban: hétfőtől-szombatig: 7-19 óráig
vasárnap: 7-14 óráig



K e rtb a rá tk ö re in k  é le téb ő l
Balatonalmádi Kertbarátkor

1998. 4. 14-én Györffiné Molnár Júlia dr. növényvédelmi szakmérnök 
tartott előadást, „Korszerű növényvédelem tavasztól őszig” címmel. Az 
előadó diafilmet m utatott be a növényi betegségekről és kártevőkről. Is
m ertette a védekezési módszereket is.

A peronoszpórának a csapadékos időjárás a kedvező, ezért május kö
zepétől, augusztus közepéig folyamatosan kell védekezni ellene. A múlt 
évben jelentős volt a lisztharmatos kár és enyhe volt a tél, ezért ez a be
tegség már áprilisban jelentkezett.

A Badacsonyi Kísérleti telep 1996-ban a mellékelt táblázat szerinti nö
vényvédelmi technológiát alkalmazta termőszőlőnél.

Sorszám Védekezés időpontja Szer Dózis

1 1996.05. 15. Vondozeb 1 kg/ha

Karathane 0,05%

2 1996.05.30. Microthiol 3 kg/ha

Rogor 1 l/ha

Folpan 2,5 kg/ha

Miltox sp. 2,4 kg/ha

3 1996.06.17. Cursate R. 3,6 kg/ha

Microthiol 3,6 kg/ha 

Lysthane 0 3  l/ha

4 1996. 07. 1. Microthiol 3,0 kg/ha
Acrobat 2,0 kg/ha

Bayleton 0,3 kg/ha

Karathane 0,4 l/ha

5 1996. 07. 22. Ridomil plus 3,0 kg/ha

Bayleton 0,3 kg/ha

Microthiol 3,0 kg/ha

Rogor 1 l/ha

6. 1996.08.9. Folpan 2,0 kg/ha

Bayleton 0,35 kg/ha

1998. 4. 28-án az 1998 első félévi munka kiértékelése és egyéb aktuá
lis nyári programok megbeszélése volt. Bucs Ferenc a kertbarátkor elnö
ke tartott előadást.

Vörösberényi „Fábián József” Kertbarátkör
1998. 04. 06-án Dr. Tóth József háziorvos tartott előadást: Lézer a 

gyógyászatban -  a lézer háziorvosi alkalmazásáról. A lézer sugár ponto
sabban irányítható, mint a hagyományos műtéti eszközök. Az orvosi tu 
domány már évek óta használja pl. szemészeti műtétek végzése és egyéb 
gyógyászatok alkalmazására. A lézert más területen is felhasználják, pl. a 
híradástechnikában.

1998. 4. 20-án Dr. Bodrossy Erik szaktanár különféle növényvédelmi 
módszerek összehasonlításáról és alkalmazási lehetőségeikről tartott elő
adást.

Fizikai, mechanikai védelmet végzünk a gyümölcsfák téli tisztításával (ka
parás). Vigyázzunk, hogy a fákat meg ne sértsük, ha mégis megtörtént, ak
kor sebkezelést kell végeznünk. Ha fűrészelnünk kell, durvább fogazató fű
részt használjunk, mert a durva felület könnyebben gyógyul, mint a sima vá
gás. A  vágással ejtett sebeket világos színű festékkel fessük be.

Biológiai védekezés, beavatkozás a kártevők életébe: ez lehet csapdázás, 
és különböző illat anyagok alkalmazása.

Almamoly ellen a következőképpen védekezhetünk: hullámpapírból ké
szített öveket a fa törzsére helyezünk. A rovarok alá mennek és amikor le
vesszük az öveket, szitára helyezzük ahol a hasznos rovarok kipotyognak, az 
almamolyok nagyobbak, ezek benn maradnak a papírszövetben amit elége
tünk.

Kémiai védekezés a permetezés. Mindig a leghatásosabb permetezőszert 
használjuk, amiből a legkevesebb kell, így a levegőt kevésbé szennyezzük.

Biotechnikai védekezésnél csak környezetkímélő anyagokat használha
tunk.

Még egy jó tanács a szőlőperonoszpóra ellen: a tőkéket a fürtök környé
kén a sok felesleges levéltől szabadítsuk meg, szellőztessük, ezáltal egészsé
gesebb termésünk lesz és a cukorfokot is növeljük.

Mindkét kertbarátkörben kb. szeptemberig nyári szünet lesz. A nyári ne
héz munkákhoz jó erőt és egészséget kíván: Durst László

Koszorúcska 1939. IV. 22.

Álló sor: (felső -  balról -  jobbra) Lakos János, Gondán József, ismeretlen, is
meretlen, Bartus Zoltán, Hoffer Imre, Horváth Károly, Városi Gyula, ismeret
len, ismeretlen, N yúl Imre, Fazekas József.
Álló sor: (középső -  balról -  jobbra) Britter István, Pór István, Szabó József, 
Hebling Ernő, Bodó Mária, Nagy Kató, Birkus István, Góca Margit, Majlik 
Katalin, V. Balogh Margit, Ács József
Ülő sor: (balról -  jobbra) Libik Rozália, ismeretlen, Gondán Irma, -  Móni, 
Birkus Bella, Birkus Margit, Lesz Vince (tánctanár), Kovács Irén, ismeretlen, 
Kajdi Erzsébet, Pintér Teréz, Szabó Magdi, Kertész Mariska, Csapó Ilona 
Törökülő sor: (balról -  jobbra) ismeretlen, ismeretlen, Puchfold Ernő, Molnár 
József, ismeretlen Beküldő: Fazekas József

Balatonalmádi, Venyige u. 20.

E G É S Z  É V B E N  N Y I T V A

CARTE D'OR
CUKRÁSZDA

TULIPÁN UDVAR  -  BALATONALMÁDI

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK ÖNÖKET: 
CUKRÁSZSÜTEMÉNYEKKEL, (ELVITELRE 15% 

ENGEDMÉNY) FAGYLALTOKKAL, PIAZZA D'ORO  
KÁVÉKÉSZÍTMÉNYEKKEL, MELEG-HIDEG ÜDÍTŐ ÉS 

SZESZESITALOKKAL, TURMIXKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL.

TORTAMEGRENDELÉSÉT A 88/432-992 
TELEFONSZÁMON IS LEADHATJA!

NYITVA: NAPONTA 10.00-21.00



AMSTEL  P O RT
B a I a t o n a I mád i ,  J ó zsef  A .  61 (ARANYHÍD)

D A N C E  H A L L
P é n t e k e n k é n t

é lő  ROCK - ALTERNATÍV bulik. Szombatonként DISCO

z e n e :  B r y a n BUGÓ-C TEAM

Belépés: díjtalan
B a n k e t t e k ,  e s k ü v ő k , re n d e z v é n y e k  l e b o n y o l í t á s á t  v á l l a l j u k .

Tel .  :06 / 3 0  5 2 5 - 7 9 4 ,  v a g y : 06 / 88  4 3 2 - 1 8 5

Cementipari üdülő

Értesítem az előfizetéses 

étkezést igénylő tisztelt 

vendégeinket, hogy

1998. május 4-től
beindítottuk
konyhánkat.

Előfizetéses ebéd

240 R/adag
Befizetés: 8-14 óráig. 

IDDCM KFT.

Évadnyitó horgászverseny
Május 16-án (szombaton) a 4. m-es partszakaszon, az immár hagyo

mányosnak mondható évadnyitó horgászversenyen szurkolhatnak az ér
deklődők 35 csapat tagjainak. A Sporthorgász c. lap szervezésében és jó 
néhány támogató segítségével rangos mezőny jött össze. Politikusok, 
művészek, olimpikonok, újságírók és újságolvasók egyaránt.

A programról csak annyi, hogy:
7.30-kor lesz az ünnepélyes megnyitó 
8.00-kor kezdődik a VERSENY, amit 

12.30-kor fújnak le, s a mérlegelés után 
13.00-kot ünnepélyes eredményhirdetés, ezt követően

FIDESZ (csk.: Orbán Viktor) -  Színészek (csk.: Nemcsák 
Károly) focimérkőzés az almádi pályán!

A verseny ideje alatt gépkocsi, és horgászcikk bemutató, valamint 
ökörsütés várja a tisztelt publikumot.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és családtagjait a nem minden
napi horgászbulin. Szervezők, rendezők, és támogatóik

Az Almádi Kommunális KHT. felajánlja megvételre elfekvő raktári készleteit:
-  építési anyagok
-  szerelési anyagok
-  gépkocsi alkatrészek (Skoda kuka RTK, T-16-os traktor, T-25-ös traktor)
-  kresztáblák
-  műanyag használt 110 I kukák (3750 Ft)
A börze helye: Almádi Kommunális KHT. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. 
Ideje: 1998. május 11-1 5 -ig  8 -1 2  h-ig.
Érdeklődni Kajári Károlynál a 338-688/38 sz. melléken lehet.

Almádi Kommunális KHT.

APRÓHIRDETÉSEK
A vörösberényi Kultúrházban eladó: 1 db veranda ajtó. Méretei: 292 cm magas, 445 cm 
széles, 4 nyílóval felül üveges. 1 db 60 kW-os 8 éves Karborobot típusú szén tüzelésű ka
zán. Vételár: megegyezés szerint

Mozgáskorlátozottak gyűlése
1998. május 27-én 15 órakor

az Öregek Napköziotthonában (Györgyi Dénes u. 11.) lesz.

A TULIPÁN UDVARBAN működő WC-hez keresünk a nyári 
időszakra üzemeltető, takarító alkalmazottat. Lehetőleg helyi 

lakos jelentkezzen! Telefon: 89/318-108,

Angolnyelvű szónokbajnokság
1998. április 24-én rendezték meg a magyarországi középiskolák angol 

nyelvű szónokbajnokságát, amelyen 16 iskola jól felkészült tanulói mérték 
össze erejüket a rangos zsűri előtt: Michael Chapman, (ESU, London); 
Barabás Miklós, az (ESU, Hungary), Herskovits Pál (Reuters) és Czuczor 
Sándor (ESHA-Hungary). Dr. Zongor Gábor, a Veszprém Megyei Önkor
mányzati Közgyűlés elnökének megnyitó beszédéből idézünk:

Az alapításának tizedik évfordulójához közeledő Balatonalmádi Magyar- 
Angol Tannyelvű Gimnázium ötödik alkalommal rendezi meg az English- 
Speaking Union Hungary angolnyelvű szónokbajnokságát. Ezzel az esemény
nyel is folytatódik az a nemes hagyomány, hogy a gimnázium több rangos 
vetélkedőnek ad otthont köztük a Lőrincze Lajos Emléknapnak, amikor a ma
gyar nyelv szentgáli születésű professzorának munkássára emlékeznek hazai és 
határokon túli tanulók részvételével.

Még tágabb világ felé nyitott az angol nyelvű szónokbajnokság, amikor a vilá
gon legtöbb ember által beszélt nyelven szólaltatja meg a hazánk középiskolás 
korosztályának legtehetségesebb tanulóit, akik az idén 16 gimnáziumból 
képviseltetik magukat Balatonalmádiban. Talán nem véletlenül esett erre a 
gimnáziumra a választás, hiszen Szerémi Péter tanulójuk 1993-ban Londonban 
elnyerte a legjobb nem-angol anyanyelvű szónoknak járó kupát. Példáját még 
ketten követték, mivel Lódi Gabriella és Surányi Zsuzsanna balatonalmádi 
diákok Veszprém megyét és Magyarországot képviselték a londoni döntőben.

Idén tavasszal emlékeztünk meg az 1848 forradalom 150. évfordulójáról és 
annak egyik kiemelkedő alakjáról Kossuth Lajosról, aki számtalan szállal 
kötődik Veszprém megyéhez: Róla írta Richard Cobden, a liberális angol 
államférfi: „Kossuth egy igazi jelenség, nem csupán korának legkiválóbb 
szónoka, hanem egyesíti magában egy nagy politikus magas erkölcsiségét és 
fáradhatatlanságát Ez több mint amit akár Démoszthenészről vagy Ciceróról 
elmondhatunk.” Kívánom, hogy az itt versenyző diákok közül többről legalább 
ugyanígy beszéljenek majd Londonban. Finally a few words in English: Let 
wish you optimism, endurance and success. I am happy to have the privilege of 
declaring this event open.

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Tipográfia: Hadadi András és Hajnalka
Nyomtatás: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.


