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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
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Egy utca születik...
Mint ismeretes Almádi 1869-ig 

szőlőhegyként, hegyközségi szerve
zetben létezett, és csak ekkor nyerte 
el az önálló községi címet. Az 1858. 
évi kataszteri felmérés térképein lát
ható utak még ma is megvannak, 
esetenként kissé eltérő vonalveze
téssel. Akkoriban kétféle útfajta 
volt, „országút” és „szőlők útja”. 
Előbbi a települések közötti utat je
lentette, utóbbinak pedig az elneve
zéséből következett a funkciója. A 
község fejlődése -  főként a század- 
fordulótól kezdve -  a birtoktestek 
felaprózását is jelentette, azaz meg
indultak a parcellázások, ami érte
lemszerűen új utak megnyitásával 
járt együtt. Ezt a folyamatot tükrözi 
kicsiben a Kurcz Rudolf utca létre
jöttének folyamata.

Az 1858. évi adatok szerint a te
rület Anger József és neje vörös-

berényi lakosok tulajdona a követ
kező részletezésben:

3989 hrsz. rét gyümölcsfákkal és 
pincével 67 négyszögöl

3990 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 
és pincével 1 kát. hold 1340 négy
szögöl

Későbbi adat a szentkirály
szabadjai telekkönyv szerint: szőlő 
pincével a Köves dűlőben 1 k. hold 
200 négyszögöl, tulajdonosa Anger 
József és neje Pajer Erzsébet vörös
berényi lakosok.

1882. augusztus 27-én lett Almá
di telekkönyvileg is önálló, és eb
ben az új telekkönyvben ugyanezen 
adatokat találhatjuk a kérdéses terü
letről.

Balatonalmádi nagyközség 1923. 
évi földrészleti jegyzőkönyve az 
alábbi adatokat tartalmazza:

1501 hrsz. lakóház és udvar 
149 négyszögöl

1502 hrsz. szántóföld 1 k. hold 
1116 négyszögöl

Eddigiekből láthatóan a szőlő ki
pusztult a filoxéra vész következté
ben és szántóföld lett belőle. A te
rület nagysága a korrekciók és va
lósítások során kismértékben válto
zott.

Az 1935. évi telekkönyvi adatok 
tartalmazzák az előző évi parcellá
zás során létrejött helyzetet. E sze

rint az 1501 helyrajzi számú lakó

ház változatlanul megmaradt és az 
1502 helyrajzi számú szántóföldet 
14 telekre és egy utcára osztották 
fel. Ekkor a tulajdonosok Pacher 
Márton és neje Somodari Erzsébet.

A felosztás során az újonnan ki
alakított utca keleti oldalán 8, a 
nyugati oldalán pedig 6 telek került 

kimérésre. A birtokos Pacher Már
ton házának telkét változatlanul 
hagyva, a telkek 150 és 160 négy

szögölesek voltak a keleti oldal 
északi saroktelkét kivéve.

1936-ban megindult a telkek el
adása és először a két saroktelek 

(ma Kurcz Rudolf u. 1. és 2. szám) 
kelt el. Egyiket Schildmayer Ferenc 

és Schildmayer János vásárolta 

meg, vele szemben a nyugati sarkon 
pedig Takács József volt a vevő. 
Még ebben az esztendőben mind
egyiken felépült egy-egy épület. Az 

eladások folyamatosan történtek, 
így 1936-ban 3, 1937-ben 3, 1938- 
ban 1, 1939-ben 1, 1940-ben 2 és 

1941-ben 1 telek eladását telek
könyvezték.

A községi képviselőtestület 1941. 
november 28-án megtartott rendkí

vüli ülésén tárgyalta a „Pacher Már

ton féle utcanyitás” ügyét. Az 1934. 
évi parcellázásnál kikötés volt hogy, 

ha a 14 telekből 6 elkel, akkor az 

1502/7 helyrajzi számú, 406 négy

szögöl nagyságú utal le kell adni. 

Eddig 11 telek talált vevőre, így a 

„kötelezettség már fennáll” szól a 

határozat. Ezzel jogilag is létrejött 

egy új utca Almádiban.
E rövid történeti leírással remél

hetőleg sikerült a mai Almádit létre

hozó folyamat kis részével megis

mertetni a tisztelt olvasót, hozzátéve 

azt, hogy az „eredmény” megítélé

sében különbözőek a vélemények.

Schildmayer Ferenc

1905-ben kiadott képes levelezőlapon látható a „szántóföld”

Az 1858. évi kataszteri helyzet (a mai utcanevekkel)

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás
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Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása
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19 órai

kezdettel rendezendő
Bulira!

Zenél a 
Wolfram együttes.

A belépés díjtalan. 

Jöjjön el Ön is!



Nyári nyűglődéseimTíz évvel születésem előtt írta Ira 
Gershwin „Summertime and the 
livin’ is easy” a Porgy és Bess örök
zöld dalában és ha jól emlékezem, va
lahogy sohasem volt az élet olyan 
könnyű, mint ahogy azt a dal sugall
ja. A halak pedig ugráltak, legalább is 
gyermekkoromban, sőt a gyapot is 
magasra nőtt -  mert az én korosztá
lyomnak még kellett gyapotot szedni
-  termése azonban csapnivaló volt, 
hasonlóan a korabeli rizsültetvénye
kéhez. Hovatovább az ötvennegyedik 
ősz felé közeledem, amelyből több 
mint harminc nyarat a Balaton partján 
dolgoztam. Gyermekeim is utánoz
nak, meg a kollégáim is, pedig az 
egyetemisták meg a pedagógusok 
„bezzeg” átlubickolhatják az egész 
nyarat -  a köztudat mindenesetre így 
tartja... Egy évvel Gershwin dala 
előtt, a lélekelemző amerikai író Hen
ry James, még így újongott: „nyári 
délután -  nyári délután; anyanyelve
men ez volt mindig a két legkedve
sebb szó”. Teljesen osztom a nézetét, 
egyrészt azért, mert élete nagyobb ré
szét Európában élte le, másrészt pedig 
azért, mert balatonparti süvölvény
ként ilyenkor indultam horgászni. Ka
landokkal teli vállalkozás volt ez ab
ban a faluban, ahol a férfiak egyik fe
le rabsic, a másik pedig horgászellen
őr volt, és Baján barátomtól eltérően
-  aki gumimatraccal matatott a mások 
varsáiban -  a parti cserkelés híve let
tem. A partról pecázva könnyebben 
lehetett elinalni, pedig akkor még fo
galmam sem volt Emily Dickinson 
korántsem rabsic-ihletésű verssorai
ról: „nyarunk könnyűvé tette a mene
külést a szépbe”.

Édesapám rokkant nyugdíjából 
öten éltünk, így aztán a délutáni hor
gászásból korahajnali lett, amikor 
egyre több szőlőkapálás adódott és a 
hatvanforintos napszámból már heti 
engedélyre is tellett. Még jobban fi
zettek, ha „culáger” voltam, azaz a 
kőművesnek adogattam a téglát, mal
tert és a cementet -  méghozzá tízfo
rintos órabérben. Innentől kezdve vet
tem meg gavallérosan a heti horgász
jegyet, holott egyetlen egyszer sem 
kaptak el -  vagy csak nem akartak. Ki 
tudja? Halat viszont bőven ehettünk, 
hazait, balatonit. Paprikáslisztben, 
rántva és nádszálakon sütve, vagy ha
lászlé formájában mind feledhetetlen.

A nyári munkavégzésekhez akkor 
még iskolai engedély kellett, tanúsí
tandó, hogy olyan rendesen tanult a 
nebuló, egész éven át, hogy az egész 
nyarat végigdolgozhatja, amennyiben 
két igazolást sikerült neki kikunyerál
nia az iskolatitkártól: egy igazolás 
ugyanis csak egy hónapra szólt, le
gyen az kútásás, fagylaltárusítás vagy 
mentőcsónakosság. Ez utóbbihoz el
engedhetetlen volt a vizijártassági 
vizsga is, amit akáclombos kis falum
ban úgy oldottak meg, hogy a strand
tól el kellett úszni a mólóig és az el
sőként beérkezők közül öt azonnal 
megkapta, a többieknek viszont a mó
ló-fejig kellett úszniuk, mert ott már 
olyan mély volt a víz, hogy nem lehe

tett végiggyalogolni a távot. Evezni 
mindenki tudott, még a félkezű Józsi 
is, mert ő a csónak farára szerelte fel 
az evezővillát és cséphadaróként for
gatva az egyetlen evezőt jobban 
„repeszett” mint a kétkezűek!

A fagylaltárusítást külön ki kellett 
érdemelni, mert az bizalmi állás volt 
akárcsak a főttkukorica eladása. A 
fagylaltnál hozni kellett a standard 
gombócszámot plusz a hasznot, ami 
abból keletkezett, hogy maximum 
tévedésből merte tele az ember a 
fagylaltkanalat. Ha háromne
gyedesre sikerült a figura, ak
kor mindig kikandikált még 
egy kiskanálnyi adag, amit gondo
san le kellett húzni a tartályszélére 
szerelt vakarólemezen, „lássa a 
vendég, hogy pontos az 
adagolás”, viszont ezt a 
varázslatot csak az tudta 
profi módon kenni-vágni, 
akinek jó a fonákja ping
pongban is. Mivel én a 
falusi szpartakiádokon 
sakkban indultam, 
eleve hátrányban 
voltam, és ha jól 
emlékszem, fél 
napig tartott 
a fagylaltos 
k a r r i e 
rem. A 
f ő t 
tkukori
ca árusí
tás egy 
egész napig 
k i t a r t o t t , 
másnap viszont 
megkaptam a to
v á b b k é p z é s t :  
hogy lehet valaki 
olyan mafla, hogy a 
különböző hosszúságú 
kukoricákat különböző 
áron adja? Igaz, hogy a 
vájling oldalán nagybe
tűkkel ott állt, hogy 
„kicsi kukorica 2 
Ft, nagy kukorica
4 Ft”, de azt 
csak én fog
tam fel dog
matikusan... 
Így kerül
tem a

söröspulthoz, ahol két ménkű fontos 
dolgot kellett tudni: 1) Sört csak a fő
nök csapolhat és ha elszúrja, akkor le
hetőleg még aznap be kellett hozni az 
elfolyt mennyiség árát, 2) a kriglikbe 
minimum 30 centi távolságról lehet 
engedni a sört és lehetőleg merede
ken, mert különben más jön a borra
valós helyre. A habból előbb-utóbb

sör lesz, ha van türelme a vendégnek, 
de harminc fok felett és ötvenméteres 
sornál soha nem volt reklamáció...

Egy egész hetet kihúztam a 
söröspultnál és csak azon csodálkoz
tam, hogy a rosszul bontott palackos 
sört mindig le kellett adni a főnök
asszonynak, aki a fájrontig soha nem 
ért rá vele foglalkozni. Az üvegek így 
ott sorakoztak az irodában és másnap 

reggelre eltűntek mint a 
kámfor. Nem is 

morfondíroztam 
ezen sokat egé

szen addig, 
amíg az 
egyik bo

rongós regge
len sörös

üveget bontva igen könnyen 
jött le a kupak. Ki sem tud
tam tölteni, mert a vonatin
dulás előtt pár perccel ki
kapta a kezemből az üveget 
a vendég és egyhajtásra le is 

eresztette. A végén azért gar
galizált egy darabig, majd el

köpött a fülem mellett egy kis 
üvegdarabot, amely ott landolt a 

tükör előtt, ahol olyan márkás 
italok sorakoztak, mint a kevert 

meg a diólikőr, hogy a császárkörté
ről ne is beszéljek... A vendég megtö
rölte a száját és feltette a svájcisapká
ját és „csókoltatom a főnökasszonyt” 

felkiáltással fizetés nélkül távo
zott. Azt hiszem, hogy maga 
a főnökasszony rezzentett fel 

a kábulatból, miközben hanya
gul leseperte a kiköpött üvegdarabot a 
márkás italok mellől, annyit jegyzett 
meg, hogy „aki ilyen finnyás, ne jár
jon másodosztályú helyre”. Ezen a 
szent napon ért véget a vendéglátó
ipari merülő-tanfolyamom, mert én is 
felettébb finnyásnak tartottam maga
mat!

Ettől kezdve jobban tetszett min
den más munka, még ha szőlőkapálás

is volt csak napszámban, mert ott 
egyedül, vagy néha többen saraboltuk 
a gazt. Látogató azért ott is akadt, 
mert minden második héten megje
lent a híres operaénekes falubélink, 
aki tíz óra felé ébredt és igen megcso
dálta a bugylibicskás szalonnázást. 
Akkorákat nyeldeklett minden szelés
nél, hogy megkínáltuk. Tükehagymát 
is kért hozzá, közben meg csak so
pánkodott, hogy neki ilyen jó falatok 
bezzeg nem jutnak sem Párizsban 
sem Bécsben, mert mindig csak a 
franciasaláta meg a garnélarák... Saj
nálgattuk is, kínálgattuk is úgy két 
nyáron át, amíg Rafi barátom el nem 
unta: „ugyan hozzon már abból a 
flancos kajából egyszer a művész úr, 
ha meg nem sértem!” Nos, akkor lát
tuk utoljára a szőlőhegyen!

Valahányszor a Baywatch című so
rozatot nézem, már pedig ez egyre rit
kábban esik meg velem, mindig meg
csodálom azt az elemekkel dacoló ha
lálmegvető bátorságot és céltudatos 
önképzést, ahogyan a kaliforniai 
strandokon a mentést csinálják. Az én 
időmben még híre sem volt a monoki
ninek, a bikinis vicceket is csak sut
togva meséltük egymás között és ta
lán csak a statisztikával való összeve
tésére emlékszem vissza, ha nagyon 
megerőltetem magam. Szóval a bikini 
azért hasonlít a statisztikához, mert 
sok mindent megmutat, de a lényeget 
eltakarja. Addig heherésztünk ezen az 
elmés megfogalmazáson, amíg az 
egyik újságárus fiú, ki nem találta, 
hogy éktelen csengetéssel be kell haj
tani a napozók közé, mert minden va
lamirevaló nő kikapcsolja a felső 
részt a totális barnulás érdekében és 
úgy lapít a pokrócon. Ilyenkor aztán 
harsányan elkiabálta magát, hogy: 
„ilyent még nem láttak, ilyent még 
nem hallottak, ilyent még én sem lát
tam”. Tíz napozó nő közül legalább 
nyolc felült a hímek a szó szoros ér
telmében, és az összes ott lévő férfi 
nevében mondhatom, hogy igaza volt 
a rikkancsnak! Kár, hogy ezt a mutat
ványt turnusonként csak egyszer lehe
tett eljátszani, de akkor viszont igen 
jó volt...

Hovatovább 750 éve énekeljük a 
Nyárkánon ismerős dallamát és min
den nemzedék azt szűri le utána, hogy 
egyre rövidebb a nyár és egyre több a 
kakukk. Nosztalgiázva emlékszünk 
még rosszabb időkre ezzel védve ma
gunkat a még rosszabb ellen. Több 
mint ötvenévesen nem a régi ötvenfil
léres fagylaltgombócokat sírom vis
sza, nem is azon bánkódom, hogy 
már ötven kvázikonvertábilis magyar 
forint az ára jobb helyeken, hanem 
azt, hogy ezt az árat nem a balatonal
mádi bennszülöttek, meg a havi fize
tésből dúskálódók bukszájához szab
ták. Így aztán csak egy nagybajszú út
építő barátom bosszús átkozódására 
emlékszem, aki mindig úgy nézett ki 
mint a bohóc, valahányszor két darab 
ötvenfilléres gombócon nagynehezen 
túljutott: „nyaljon az, akinek az jól 
esik, meg aztán aki megengedheti 
magának!”

Czuczor Sándor
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Néhány sor 
a 92. hónapról 
a Városházán

1998. június

Az elmúlt hónapban sűrűsöd
tek a gondok az úthelyreállítá
sok körül. Korábban jeleztem, 
hogy az idén minimum ötven, 
maximum százmillió Ft-ot sze
retnénk fordítani e célra. A mi
nimális terv biztosan megvaló
sul, a maximális kétséges még. 
Ugyanis az Állami Számvevő
szék továbbra is sok tízmillió Ft- 
ot vissza akar velünk fizettetni a 
Berényben és Káptalanon meg
épített csatorna-hálózat házi be
kötéseire és a nyaralókra eső 
hányada miatt. Mi ezt Várpalo
ta környéki társainkkal együtt 
vitatjuk. Azonban addig, amed
dig a vita el nem dől (várhatóan 
az év végén), csínján kell bánni 
a pénzzel, nem szabad elhasz
nálni az úthelyreállításokra, 
bármennyire is türelmetlenül 
várjuk mindahányan. Műszaki 
okokból is kénytelenek vagyunk 
kivárni az óhatatlanul előfordu
ló süllyedéseket. Ezért kell pél
dául elviselnünk még egy kis 
ideig a hepe-hupás Baross utat 
Almádiban, az Erkel utat 
Berényben, és a Káptalan utat 
Káptalanon. Azért már örülhe
tünk a javuló Veszprémi útnak 
és Thököly útnak Berényben, az 
Eötvös útnak Budataván, s két 
évtized után a Dózsa György út
nak az Öreghegyen. Nagyon 
szerettük volna átépíteni a Fó
rum csomópontot még a szezon 
előtt, ez azonban nem sikerült. 
Csak májusban dőlt el, hogy 
nyertünk hozzá pályázaton öt
millió Ft-ot. A Veszprém Megyei 
Közútkezelő KHT, és személy 
szerint Balogh András igazgató 
úr, aki egyébként almádi polgár, 
mindent megkísérelt, hogy épít
hessünk a szezon előtt, de a szi
gorú és időigényes eljárási sza
bályok ezt nem tették lehetővé. 
Koraősszel azonban meglesz, s 
végre jelentősen javulni fog a 
Fórum csomóponton a gyalogos 
közlekedés és az autós ki-be haj
tás biztonsága.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1998. július 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A nyári szünet előtti utolsó ülését 

a Váci Mihály Általános Iskolában 
tartotta a képviselő testület, a napi
rendek közül két téma is ehhez a vá
rosrészhez kapcsolódott.

A két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről, rendezvé
nyekről az újság hasábjain részletes 
tudósítások olvashatók, ezeken kí
vül a polgármester tájékoztatta a 
testületet, hogy a 71. sz. főközleke
dési út elkerülésére tervezett -  a Ke
let-Balatoni Területfejlesztési Tár
sulás által benyújtott -  útvonal kon
cepcióját a Megyei Fejlesztési Ta
nács elfogadta. Rossz hír, hogy az 
Állami Számvevőszék vizsgálata 
alapján a csatornahálózat bővítésére 
az állami pénzalapoktól kapott támo
gatásnak a nyaralóházak gerincveze
ték hányadára eső részét -  több 10 
millió forintot -  vissza kell fizetni.

A lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentéssel összefüggésben egy, a 
szemétszállítással, illetve a szemét- 
szállítási díj nagyságával összefüg
gő beadványt kapott az önkormány
zat. A vonatkozó rendelet felülvizs
gálata folyamatban van.

Második napirendként a volt 
vörösberényi Kolostor épületében 
folytatandó tevékenységről hallga
tott meg tájékoztatót a testület. Erős 
József a Mentor Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy a Megyei Közgyű
léssel kötött szerződés alapján a 
Kft. „Mentor Hotels Kolostor Hotel 
Balatonalmádi” néven szállodát és 
éttermet üzemeltet az épületben. Te
vékenységének jelentős része lesz, 
hogy helyet ad a Veszprémi Egye
tem, a Pedagógiai és Közművelődé
si Intézet oktatási, továbbképzési 
programjainak.

Részletes tájékoztatást kapott a 
testület a Káptalanfüredi Fürdő
egyesület munkájáról, illetve a vá
rosrészben megoldandó feladatok
ról. Az egyesület aktívan dolgozik 
az itt élők és nyaralók érdekeinek 
összehangolása és érvényesítése 
ügyében, a táj és a környezet érde
keinek védelmében. Komoly ered
mény a csatornatársulat létrejötte és 
újszerű feladat „a szabad strand” 
üzemeltetése.

Elfogadta az önkormányzat a volt 
nevelőotthon és környéke Részletes 
Rendezési Tervére vonatkozó prog
ramjavaslatot. A terület legnagyobb 
részének tulajdonosa a Megyei Ön- 
kormányzat, a várost érintő legje
lentősebb változás az, hogy a Ver
seny u. zsákutcává alakul, és meg
szűnik a 71-as sz. úttal való kapcso
lata, illetve a Felsőőrsi útnak -  a 
terv szerint -  közvetlen összekötte
tése lesz a 71-es úttal.

Rendkívül bonyolult és a lakos
ság egészét érintő kérdés volt az 
Egészségügyi Szolgálat helyzetének 
vizsgálata. Az előterjesztést szak
mai, pénzügyi és munkaügyi vizs
gálat előzte meg és az indokolta, 
hogy az egészségügyi intézmény 
fenntartása egyre többe kerül az ön- 
kormányzatnak, s a jelenlegi gya
korlat fenntartása mellett a költsé
gek duplázódása várható. A hosszas
-  a helyi és a központi finanszírozás 
anomáliáit is részletesen tárgyaló -  
vita után az önkormányzat döntött 
arról, hogy a Városi Egészségügyi 
Szolgálatot mint részben önállóan 
gazdálkodó intézményt 1998. de
cember 31-i hatállyal megszűnteti. 
Ez természetesen nem jelenti az el
látás megszűntetését, sőt az önkor
mányzat fül- orr-gégészeti szakren

delés engedélyezése iránti kérelmet 
is benyújt a MEP-hez. A szakellátá
sok (belgyógyászat, sebészet stb.) 
illetve a központi ügyelet funkciójá
nak privatizációjáról is döntött az 
önkormányzat, illetve tárgyalásokat 
kezd a laboratórium működésének 
más szervezeti keretekben történő 
ellátásáról. Az átszervezés nem 
megy egyik napról a másikra, gon
dos és hosszas előkészítést igényel. 
A cél az, hogy a meglévő ellátások 
ne csökkenjenek, a lakosság ne 
érezze meg a változást, a szolgálat 
megszűnésével a lehető legkeve
sebb ott dolgozó maradjon munka 
nélkül, valamint a privatizáció után 
felszabaduló összegből hosszabb tá
von a helyi egészségügy gép-mű
szerállománya korszerűsödjék.

Rendkívül nehéz, soktényezős 
döntést kellett volna hozni az ön- 
kormányzatnak a folyamatban lévő, 
illetve az indítani tervezett beruhá
zásaival kapcsolatban. A berényi is
kola beruházást a felső tagozatos 
szárny megépítésével be kellene fe
jezni és az Auróra étterem átépítését 
meg kellene kezdeni. A legnagyobb 
gondot a forráshiány, valamint az 
önkormányzaton kívüli tényezők bi
zonytalansága okozza. A berényi is
kola befejezését az állam egyházi 
ingatlanok kiváltásáért nyújtott kár
térítéséből tervezte az önkormány
zat. A reménynél több esély van ar
ra, hogy ezt a kártérítést az önkor
mányzat megkapja, de a „mikor” 
kérdése rendkívül bizonytalan. Az 
Auróra étterem átépítésére központi 
forrásokra pályázott az önkormány
zat, mert a megtervezett épület kivi
telezésére önerőből nem képes. A 
pályázati döntés hosszadalmas és a 
végeredménye bizonytalan, ezért a 
kérdés az volt, hogy az Auróra át
építésére szánt pénzből 100 millió 
forintot az önkormányzat áthelyez-e 
ideiglenesen az iskola befejezésére. 
A fenti tárgyban nem döntött az ön- 
kormányzat, de új a döntést befo
lyásoló információk esetén akár 
rendkívüli ülésen is napirendre tűzi 
azt.

Ugyanakkor elfogadta az egyházi 
kártérítési ügyekben illetékes bizott
sággal lefolytatott tárgyalások ered
ményeit.

Módosította a Képviselő Testület 
az iskolákban alkalmazott térítési-  
és tandíjrendeletét, s megállapította 
a Városi Zeneiskolában a hangszer
használati díj összegének kiszámo
lási módját és százalékát, erről, bő
vebben a zeneiskolában érdeklőd
hetnek az érintettek.

Az aktualitások között a testület 
elfogadta a GAMÜSZ Alapító Ok
iratának módosítását, illetve jóvá
hagyta annak Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatát.

Hősök napja megemlékezés

Hatvári Hugó Jenő emlékezett egykori bajtársaira. Háttérben Trosits András 
városi képviselő



Elfogadta a képviselő testület a 
hulladék papír gyűjtéséről szóló 
együttműködési megállapodás-mó
dosítását, mely szerint a szelektív 
hulladékgyűjtést ezután a bala
tonkenesei székhelyű Natúrflóra 
Ungarn Bt. végzi, talán nagyobb 
megelégedésre, mint elődje.

Támogatta az önkormányzat a ja
pán hitelből kimaradt utcák szenny
vízcsatornázásának megvalósításá
hoz -  az eddig elnyert céltámogatá
sok mellé -  központi alapokhoz be
nyújtandó pályázatokat.

A Városi Gondozási Központ 
igazgatói állásra kiírt pályázat nem 
hozott eredményt, ezért az önkor
mányzat újra meghirdeti azt.

Rengeteg lakossági bejelentés és 
panasz érkezett az önkormányzathoz 
az ún. „Gombáknál” szerintük éjjel- 
nappal folytatott, a pihenést és a nyu
galmat zavaró zajszennyezésről.

A hivatal több ízben ellenőrizte a 
„zeneszolgáltatókat“, megállapítot
ta, hogy néhányan engedéllyel, né
hányan engedély nélkül működtetik 
a zenegépeket, de a 23 órakor előírt 
zenezárórát senki sem tartja be. A 
hivatal a helyi rendelet be nem tar
tásáért büntetett és szabálysértési el
járást indított, egyelőre nem sok 
eredménnyel. Ezért az önkormány
zat úgy döntött, ha a szükséges fi
gyelmeztetések után sem lehet a he
lyi rendeletnek érvényt szerezni, ak
kor az önkormányzati tulajdonú bér
lemények esetében a bérleti szerző
dést felmondja, illetve felkéri a 
jegyzőt a legsúlyosabb hatósági in
tézkedés megtételére.

Az önkormányzati jegyzőköny
vek a Polgármesteri Hivatalban, va
lamint a Városi Könyvtárban meg
tekinthetők.

K. P. R.

Rendőrségi hírek

Mire a Tisztelt Újságolvasó kezé
be kapja ezt a lapszámot, már javá
ban tombol a nyár, eddigre már ren
delkezünk is tapasztalatokkal, ame
lyek ezt az idegenforgalmi szezont 
jellemzik, vagy jellemezni fogják. A 
tavalyi év hasonló időszakát figye
lembe véve lényegesen csendesebb
nek ígérkezik a nyár, hiszen minden 
bűncselekmény fajta jelentős csök
kenést mutat, ám ahhoz, hogy ennek 
okait elemezzük még túl kevés idő 
telt el. Néhány dolgot arról, hogy 
milyen eszközökkel és feltételekkel 
rendelkezünk a rendőri feladatok 
végrehajtásához. A korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően az idei 
szezonban is mintegy 20 fővel meg
erősítették a Balatonalmádi Rendőr
őrs végrehajtó állományát. A gondot 
azonban az jelenti, hogy közülük 10 
fő rendelkezik hosszabb-rövidebb 
szolgálati idővel, s a többiek az első 
iskolás évüket éppen csak befejezett, 
szakmai gyakorlattal nem rendelke
ző fiatalemberek. További gondot je
lent az is, hogy különböző technikai 
problémák miatt az idei évben nem 
tudunk Balatonkenesére vezényelni 
tartósan senkit sem, így Balatonal
mádiban kellett elhelyeznünk a teljes 
állományt. A technikai eszközöket il
letően több új rádiókészüléket kap
tunk, és ami különösen sokat segít
het a végrehajtásban az az, hogy 1 
db gépkocsit is a megnövekedett be
jelentések hatékony lereagálásához. 
Ami újdonság és ebben az évben ke
rül bevezetésre, de nagyon komoly 
reményeket és elvárásokat fűzünk 
ehhez a szolgálati formához az az 
úgynevezett strandi rendőrség felál
lítása. A Balatonalmádi Rendőrőrs
höz tartozó Balaton-parti területeken
-  különösen azokon a helyeken, ahol 
egyébként gépjárművek nem közle
kedhetnek és a gyalogos szolgálat 
sem elég hatékony ott kerékpáros

rendőrök fognak szolgálatot teljesí
teni a szezon alatt. Komoly összege
ket fordított a Főkapitányság a fel
szerelésükre. Különösen a megelő
zés, illetve az azonnalos felderítés
ben várunk tőlük hatékony végrehaj
tást. Túl a fentieken szeretnénk köz
vetlenebbé tenni a lakosság, a hoz
zánk látogató turisták és a rendőrség 
közötti kapcsolatot, s ezt a célt szol
gálja az is, hogy testközelben dol
goznak majd rendőrök a területen. A 
tavalyi évben már jól bevált, hogy a 
két nyári hónapban alkalmi tolmá
csok segítik járőreink munkáját. Az 
idei évben is folytatjuk ezt a gyakor
latot, megtoldva azzal, hogy a Wes
selényi strandon angolul és németül 
jól beszélő tolmács nyújt közvetlen 
információt azoknak, akik rendőrsé
gi ügyben hozzá fordulnak.

Néhány olyan számunkra kedve
zőtlen tapasztalatról is tájékoztatni 
szeretném Önöket, amelyek úgy lát
szik elkerülhetetlenül kísérői a jelen 
időszaknak. A jelentősen megcsap
pant vendégforgalom negatív követ
kezménye az, hogy egyre több pol
gártársunk a forgalmasabb utak men
tén kihelyezett táblákkal próbál ven
déget fogni. A legváltozatosabb 
módszereket használják ehhez, azon
ban bármennyire is bocsánatos bűn
nek tűnik az amit tesznek szabálysér
tés. Csak emlékeztetőül szeretném 
Önöket tájékoztatni arról, hogy köz
területen hirdetőtáblákat kihelyezni 
csak a terület tulajdonosának - jelen 
esetben vagy a helyi önkormányzat
nak, vagy a közút kezelőjének előze
tes engedélyével lehet.

A szabálysértő magatartással min
denképpen intézkedési kényszerbe 
hozzák rendőreinket, holott azt hi
szem ebben mindannyian egyet ér
tünk -  ennél lényegesen fontosabb 
feladatokra is kevés erő jut. Sokszor 
elhangzik ilyenkor az a vád is, hogy 
miért a becsületes, törvénytisztelő

állampolgárokat „zaklatja” a rendőr
ség, amikor a bűnözők szabadon ga
rázdálkodhatnak. A törvénytisztelet
ben a szabályok tisztelete is benne 
van, ezért továbbra is fel fogunk lép
ni az engedély nélkül hirdetőkkel 
szemben.

A korábbi lapszámban is írtam 
már a görkorcsolyásokról, most is
mét foglalkoznom kell a témával 
azért, mert egyre több panasz és be
jelentés érkezik ellenük és mindenki 
tőlünk, a rendőrségtől várja a megol
dást. Természetesen a másik tábor 
hangja is erős, amely azt kívánja, 
hogy ne foglalkozzunk a görkorcso
lyásokkal, ismételten csak arra utal
va, hogy kell lennie fontosabb dolgá
nak is a rendőröknek. Nem hiszem, 
hogy nekünk kellene ebben a vitában 
állást foglalni és nem is tartom való
színűnek, hogy mi rendőrök fel tud
juk oldani ezt az ellentmondást. 
Mindenképpen azt kell végig gon
dolnunk az arra illetékesekkel, hogy 
hogyan lehetne megteremteni annak 
a feltételeit, hogy zavartanul lehes
sen használni ezt az eszközt és a vá
ros idősebb lakói is biztonságban 
érezhessék magukat a járdákon.

Csak figyelemfelkeltés miatt sze
retném tájékoztatni azokat a polgár
társakat, akik kismotorral közleked
nek, hogy július 1-jétől, a megválto
zott KRESZ szabályok értelmében 
kötelező, lakott területen belül is a 
bukósisak használata. Néhány hétig 
még természetesen csak figyelmez
tetünk, de a későbbiekben már bírsá
golás fog következni.

Végezetül szeretnék mindenkit ar
ra kérni, hogy tegyünk meg közösen 
mindent azért, hogy az 1998-as ide
genforgalmi szezon is a kellemes 
emlékek miatt legyen nevezetes, 
azért, hogy a jövőben is minél töb
ben keressék fel városunkat.

Gruber Sándor r. őrgy 
őrsparancsnok

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

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

Baross G. u. 51.
(Hattyú ABC mellett)
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Helyesbítés
Az Információs Füzet ‘98 kiadványban dr. Sarkadi Antal háziorvos rendelési ideje téve

sen jelent meg.
Rendelési idő helyesen: 1, 3, 5 napon: 13-17.30 óráig, 2 ,4  napon: 7.30-12 óráig
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.

A Zala Volán értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy 1998. július 13-tól a Tatáról Szé
kesfehérváron át Zalaegerszegre közlekedő távolsági autóbusz járatának (az Információs 
Füzetben is szereplő) menetrendjét megváltoztatta:

Hétfőtől—szombatig a járat Tatáról korábban indul és Balatonalmádiból 14.45 órakor 
megy tovább Balatonfüred -  Keszthely -  Hévíz érintésével Zalaegerszegre.

Munkaszüneti napokon a járat menetrendje változatlan 17.50 órakor indul Almádiból 
Balatonfüreden át Zalaegerszegre.

Reggel Zalaegerszegről Tatára tartó járat indulási ideje (7.45) változatlan.



SAKK

Véget ért egy fejezet...
Amikor 1991-ben dr. Kerényi Lász

ló polgármester ötletéből kiindulva 
átvettük az éppen megszűnni készülő 
péti sakkcsapatot -  megalakítva a Kö
zösségi Ház SE-t -  álmunkban nem 
gondoltuk volna, hogy egyszer azért 
kesergünk majd, mert csak a sportág 
második vonalában szerepel együtte
sünk. Bár az idő előrehaladtával vol
tak erre utaló jelek, hiszen lényegében 
két évente ugrottunk egy-egy osztályt. 
Így érkeztünk el a ‘95-96-os bajnok

sághoz mikor is sporttörténeti sikert 
értünk el Balatonalmádiban, a város
ban elsőként NB I-es csapatnak tud
hattuk magunkat. Őszintén szólva fél
tünk egy kicsit a legmagasabb osz
tálytól, Portischtól, Riblitől és a többi 
nagymenőtől, ám polgármesterünket 
idézve: előre menekültünk! Nekünk is 
lett Adorjánunk, Tolnaink, 
Grábicsunk (kőkemény profi játéko
sok) s nem is maradtak el a sikerek. 
Félve jöttek Almádiba a bajnokaspi
ráns együttesek, mindenkinek méltó 
partnerei lettünk. Aztán szép lassan 
kiderült, mitől profi a profi. Mint Pus
kás Ferencék idejében: kis pénz kis 
foci... ugye tudják. Márpedig a pénz 
csak nehezen csordogált, egyre több 
korábbi támogató maradt el az együt
testől. Így jutottunk el az idei bajnok
sághoz, ahol lényegében egy olyan 
csapat tette ki a szívét-lelkét, amely
nek esélye sem volt a bennmaradásra. 
Hogy mégis csak az utolsó meccs 
utolsó órájában pecsételődött meg a 
sorsunk azt köszönhetjük egy Izsák 
Gyulának, akit nemigen vertek meg a 
nagymesterek, egy Fáncsy Iminek aki 
a második táblán verte halomra a 
nagymestereket, s talán élete legjobb

formájában a hátán vitte a csapatot, s 
mindazoknak, akik fontos pontokat 
szereztek esélyesebb ellenfelük ellen. 
S itt meg kell állni egy pillanatra, 
mert ha a csapatot dicsérjük -  utána 
rögtön ki kell emelni mindazokat, 
akik ezekben az időkben is próbálták 
a csapatot életben tartani.

Önkormányzatunk képviselőtestü
lete talán látva ezt az erőn felüli telje
sítményt még rendkívüli támogatás

ban is részesítette a csapatot, Molnár 
Tamás a Terra Mota Kft. ügyvezetője 
és az OTP Bank Rt. Megyei Igazgató
sága a legnehezebb helyzetben adta 
támogatását, Cserép Béla igazgató úr 
a Hotel Aurórában luxus körülménye
ket biztosított játékosainknak. Ha 
most bennmaradtak volna egy-egy 
nagy szeletet kínálnék a siker tortájá
ból, így most csak a csapat nevében 
szeretném megköszönni segítségüket.

S hogy mit hoz a jövő? Egyelőre 
annyi biztos, hogy indulunk a máso
dik vonalban egy olyan csapattal, 
amelynek tagjai nem a sakkból, in
kább a sakkért élnek. Orsó Miklós ve
zetésével folytatódik a következetes 
utánpótlás nevelés, hogy még sok-sok 
Keszey Danival szerettessük meg a 
sakkot, s érjenek el olyan eredménye
ket mint Koch Janka, aki mostantól az 
NB-IB-s csapat oszlopos tagja lehet.
S ha mindezt következetesen végig
csináljunk -  egyszer talán még saját 
erőből is kopogtathatunk a legmaga
sabb osztály kapuján.

G. T.

Csapatképünk a szezonzáró összejövetelen készült. Alsó sor balról: Keszey Vera, 
Keszey Dani, Hosszú Évi. Utána balról: Wolfgang Moews, Horváth Miklósné, 
Orsó Miklós, Horváth Miklós, Kubacsny László, Gróf Tibor elnök, Fáncsy Im
re, Jamrich György. Lépcsőn: Sulyok Sándor, Forgács Attila, Izsák Gyula. Mö
göttük: Kisházi István, Majbó Gábor alpolgármester, Czuczor Sándor, Fáncsy 
László szakosztályvezető, dr. Szűcs Sándor, Egyed Ernő

Csillagfényes verseny bányászlámpákkal
A XIII. Bauxitkutató kupa, és a IV. Piroska kupa verseny eredményeiről

A Bauxitkutató Természetjáró Sport egye
sület legnehezebb rendezvénye minden bi
zonnyal ez évben is az éjszakai túravezetési- 
tájékozódási csapatverseny lebonyolítása. 
Pünkösd éjszakáján 21 órától 3 óra 28 percig 
tartott Pula és Vigántpetend területén a 
Tálosdi-erdőben. Az időjárás-felelős egy be
vezető vihar után megkegyelmezett. Kelle
mes versenyidő, növényzettel néhol kissé kel
lemetlenül sűrűn borított, de egyenes vonal
ban csaknem mindenütt járható terepen csil
lagfényben néhány vaddisznó szuszogása, 
csörtetése mellett -  országos érdeklődés kí
séretében bonyolódott le a verseny.

Összesen 174 versenyzővel elindult 52 
csapat (egy csapat versenyen kívül);

Kategóriánként az eredmények:
„Bölcs Bagoly” (felsőfokú) A pályán győztes 
csapatok:
1. Ifjú Bakancsosok KTE, Zárdai István 

Kazincbarcika
2. LRI Benke Rezső Tj. Szo. Véri Károly Bp.
3. Mókus Örs, Somogyi Lajos, Pápa
3. Veszprémi TC., Földesi Tibor
5. Kinizsi SC I., Szabadegyháza,

Horváth T. Róbert
6. REZÉT SE III., Baja, Franczva László

„Füles Bagoly“ (középfokú)
B pálya győztesei:

1. Szentjánosbogarak, Veszprém 
Szűcs Zoltán

2. HANGYA SC, Budapest 
Koronczay L.

3. Repülőgépes Szolgálat, Budaörs 
Kiss József

4. Bánki Donát Szki. V. Ajka 
Halász Gábor

5. Szentesi Kinizsi 2. Badár László
6. Budai Petőfi 

Csonka Károly

„Bagolyfióka“ (alapfokú C pálya)
1. Bánki Donát Szki. III. Ajka 

Gulyás Róbert

2. Bánki Donát Szki. I. Bárdossy Kolos
3. Bánki Donát Szki. II. Garbai Gábor
4. Bánki Donát Szki. I. Orem László
5. Téry Ödön ODK, Veszprém 

Ambrus Krisztina

Piroska Kupa Balatontourist 
felsőfokú A50 pálya

1. Szentesi Kinizsi 3.
Farkas Lajos csapata

2. MÁTRA I., Gyöngyös Dr. Pócsik József
3. MÁTRA II. Vörös Tamás
4. Vén Bakancsosok, Kazinbarcika 

Fordor István
5. Szentesi Kinizsi 4. Molnár Imre
6. Szentesi Kinizsi 1. Badár Sándor 

Minden kategória külön pályán haladt, elő
re megrajzolt 1:15 000 léptékű tájfutó térké
pen.

Versenybíróság tagjai: Elnök: Baross Gá
bor, pályatervező és kitűző: Knauer József. 
Rajt- és célszemélyzet: K. Gellai Mária, 
Baross Gábor, Knauer József, Halasi Miklós.

Időmérők, értékelők: (egyben pályabontó): 
Baradlai Pál, Kósa Éva, Knauer Anna, Ma
gyar György, Magyarné Mészáros Éva, 
Knauer György, Völler Noémi, Knauer József.

Akik nélkül ez a verseny nem jöhetett vol
na létre, mivel a technikai feltételek megte
remtéséhez hozzájárultak: Terepjáró kocsival 
a GEOPROSPER Kft. (geológiai kutató- és 
kútfúró vállalkozás, Balatonalmádiból) az idő
mérők és a célsátor bevilágítására bányász
lámpákkal a Bakonyi Bauxitbánya Kft., 
Tapolcáról. A helyezettek díjazásához Kósa 
és Társa B.almádi; Hegyisport, Budapest, IX. 
Ráday u. 19.; Balatontourist Rt. Veszprém, Pi
roska Camping, Balatonakarattya járultak 
hozzá.

A BXTSE ezúton is köszöni a versenyzők 
sportszerű magatartását, a támogatók nagy
lelkűségét!

ZÖLD
SAS

Drink Bár és Jokers Club

a város központjában.
Cím: B.-almádi, Baross G. u. 16. (Édásszal szemben) 

Nyitva tartás: naponta 8-24 óráig.

Próbálja ki Ö n is szerencséjét!



Tenisz
hírek

Hősies helytállás az OP II CSB 
tavaszi fordulójában. Ilyen és ehhez 
hasonló megállapítások már sokszor 
elhangzottak és leírásra kerültek, de 
ebben az esetben ez teljes mérték
ben fedi a valóságot. Az a csapat, 
amelyik a tavaszi forduló 7 mérkő
zéséből 4 meccsen hiányolni volt 
kénytelen a 2., a 3. és a 4. legjobb 
játékosát (Dudás Zsolt, Kovács La
jos, Szabó Lajos) és így is a legjobb 
IV között tudott végezni, ami azt je
lenti, hogy az őszi fordulóban a do
bogós helyezésekért fog küzdeni, 
nem pedig a kiesés ellen, az minden 
dicséretet megérdemel. Pedig az 
utolsó, Győr elleni meccsre igen 
rossz előjelekkel készült a csapat: 
itthon még nem nyertünk, ezen 
múlt, hogy a felső -  vagy az alsó 
„ágra” kerül a csapat, továbbra is 
sérült volt Dudás Zsolt és Kovács 
Lajos, valamint nyelvvizsga miatt a 
szingliről hiányzott Szabó Zoltán. 
3:3-as szingli állás után azonban 
nagy küzdelemben mindhárom pá
rost hozta a csapat. Mi ez, ha nem a 
csapat diadala, azé a csapaté, ame
lyik csak Almádi játékosokból áll és 
biztos hogy ez készteti őket az ere
jük végső megfeszítésére. Erre volt 
példa Solymosi László esete, aki a 
35 fokos melegben napszúrással 
küzdötte végig a párost és nyertek.

A tavaszi forduló számszerű 
eredményei a következők voltak:

B.AImádi-Veszprém 1/8
Nyert: Kovács L.
Székesfehérvár-B.AImádi 2/7 
Nyert: Hitter Cs., Dudás Zs., Kovács L., Raj
nai Cs.
Hitter—Rajnai Cs., Dudás-Szabó Z., Ko
vács-Szabó L.

B.AImádi-Fűzfő 4/5 
Nyert: Dudás Zs., Szabó Z.
Hitter—Rajnai Cs., Kovács-Szabó L.

Vác-B.AImádi 4/5 
Nyert: Hitter Cs., Kovács L., Rajnai Cs., 
Hitter—Rajnai Cs., Solymosi-Új Mészáros T., 

B.AImádi-Sopron 3/6 
Nyert: Hitter Cs., Szabó Z.
Szabó L.-Szabó Z.

Nyergesújfalu-B.AImádi 3/6 
Nyert: Hitter Cs., Szabó L., Varga L., 
Solymosi L.
Hitter—Rajnai Cs., Szabó L.-Szabó Z.

B.AImádi-Győr 6/3
Nyert: Hitter Cs., Szabó L., Varga L.
Hitter—Rajnai Cs., Varga-Solymosi, Szabó 
L.-Szabó Z.

Összességében 4 győzelemmel és 3 vere
séggel várja a csapat az őszi fordulót, ahol a 
„felső ágon” az 1-4 helyezésért fog küzdeni. 
Sok sikert kívánunk a fiúknak!

HIS

HORGÁSZSAROK
Május 16-án hajnalban kissé csípős, 

hűvős idő fogadta a Sporthorgász- 
Balzer horgászverseny résztvevőit Al
mádiban a 4 m-es partszakaszon.

A 38 csapat tagjai és a rendezők ke
délyét aztán még jobban lehűtötte a Ha
lászati Rt. két halőre, akik utasításra hi
vatkozva résztvevők engedélyét, napi 
jegyét kérték. Tették ezt addig, míg nem 
éppen forró szeretettel eltanácsolták 
őket a szervezők. Ezután kezdődhetett 
végre a verseny. Már az első percekben 
feltűnt, hogy nagymenő profi horgászok 
helyett jó nevű amatőr horgászok szór
ták a vízbe csoda csalijukat és rafinált 
etető anyagaikat. Igen jó eredménnyel. 
Az első óra letelte után a győriek ver
senyzője 1,38 kg-os fogással került az 
élre. Nem nagy zsákmány, de ha tudjuk, 
hogy ez 173 db halat jelent, akkor más 
szemmel nézzük a jeles teljesítményt. 
(Közben újfent megjelentek a halászok, 
immár nagyfőnököstül és váratlan gesz
tussal ingyen napijegyet osztogattak a 
versenyzőknek. Az akciót -  amely felért 
egy flotta tüntetéssel -  a főrendező ha
tározott fellépése berekesztette. Ettől 
kezdve a verseny zavartanul folytató
dott).

A következő 2 órában egy kissé 
visszaestek a teljesítmények, úgy tűnik 
megfogyatkozott a 4 m-es küszállomá
nya. Kissé feltámadt a szél is, jótéko
nyan szétterítve a nyárson sült ökör illa
tát a parton.

A versenyt végül a Balzer győri csa
pata nyerte, 3720 gr-os fogással. Leg
több halat számszerint 173 db-ot súly 
szerint legtöbbet pedig Trokán Péter 
(1786 gr) fogta. A legkisebb halat meg
akasztó versenyző büszke címét egy 0,3 
gr-os küsszel Kopasz István szerezte 
meg.

Leszámítva a kissé kínos „halász köz- 
játékot“ kellemes jó hangulatú napot 
tölthettek a Balaton és a horgászat sze
relmesei Almádiban.

Vikidál Gyula sokadszor vett részt a 
versenyen, jó néhány nagyszerű zsák
mány után most üres szákkal távozott.

-  Így igaz, de a szerencse forgandó. 
Én azt hiszem nem ismertek fel a halak, 
tálán nagyobb propaganda kellett volna. 
Persze ez csak vicc. Az a fontos, hogy 
itt lehettem. Azt látom, hogy csupa is
merős köszön vissza. Jól összerázód
tunk az elmúlt években. Már ezért is ér
demes ide jönni. Ha időm engedi jövőre 
újra itt leszek.

Egy másik neves versenyző Áder Já
nos, a FIDESZ politikusa, először pró
bálkozott a 4 m-es kőszórása előtt:

-  Fél órával az eredményhirdetés 
előtt úgy gondolom, hogy mindenki re
mekül szórakozott. Amint látom, azok 
jártak szerencsével, akik snecikkel pró
bálkoztak. Igaz, fogtak mellettem dévért 
is, de nem hiszem, hogy rekordokat 
döntöttek volna. Különben először járok 
horgászként Almádiban. A szomszéd 
várhoz, Csopakhoz kötődöm inkább, de 
ha meghívást kapok, szívesen jövök jö
vőre is. A csapatunk már összeállt, ak
korra már gyakorlottabbak leszünk.

A versenyzők elismerő szavait 
Petrenka János a Sporthorgász újság fő- 
szerkesztője, a verseny fő szervezője 
mosolyogva nyugtázza:

-  Nagyon köszönöm az elismerést, 
jól esik, hiszen rengeteg munka fekszik 
a szervezésben. Sokat köszönhetek Al

mádi Város Önkormányzatának és a 
helybéli horgászegyesületnek. Az ő se
gítségükkel lehet a versenyt évről-évre 
rangosabbá, zökkenőmentesebbé tenni.

Mára sikerült elérni, hogy akit meg
hívunk, az érdemesnek tartja eljönni, és 
érzi a meghívás súlyát. Ami a halászok
kal kapcsolatos kis közjátékot illeti, 
most is mint oly sokszor, igen csak un
fair módon jártak el. Mi erre a verseny
re hivatalos engedélyt kaptunk az illeté
kes szervektől. Az erről szóló okirat 
szerint a másolatot megkapta a Halásza
ti Rt. is. Legnagyobb megdöbbenésem
re Gönczi úr, az Rt. vezérigazgatója ha
tóságként próbált fellépni. Felháborító
nak tartom, hogy úgy viselkednek, 
mintha a Balaton az övék lenne, a víz az 
övék lenne és a halak is az övéké lenné
nek. Most már tényleg a valódi dolgukat 
kellene tenniük. Komolyan odafigyelni 
a Tó halállományára, mert a fogási ered
mények azt tükrözik, hogy évről évre 
csökken a horgászok zsákmánya. Azt 
hiszem, hogy a halász-horgász viszony 
napjainkban egyre inkább eldurvul, egy
re nagyobb az ellentét. Ez sajnos előre 
vetíti egy szerintem igen sötét jövő ké
pét. Ideje lenne leülni és újra gondolni,

felmérni a Halászati Rt. jogosítványait 
és munkáját.

Horgászberkekben köztudott dolog, 
hogy a fűzfői vitorlás kikötő csatornája 
és környéke minden évben szolgál némi 
meglepetéssel. Az idén sem történt ez 
másképpen.

Mivel az egy hónapos általános tila
lom érvényét vesztette, május 10-én haj
nalban Rigó László Almádi horgász 
pontyozni indult a kikötő északi (belső) 
részén lévő vízmű mélyvízére.

A 300 gr-os, 3 m hosszú Goldstar bot 
a 60-as CX Silstar orsó a 0.40-es zsinór 
és az 1/0-ás carbon horog már sejteti,

hogy horgászunk komoly zsákmányra 
számított. Nem véletlenül, hiszen nem 
egy 10 kg-on felüli tükör ponty veszített 
már az említett szerelék ellenében. A 
május 10-i történet azonban másképp 
alakult, mint az előzőek. Reggel 6.15 
órakor a feltolós úszó minden előzmény 
nélkül eltűnt a 2,5 m-es víz mélyébe. Az 
ilyenkor kötelező bevágást követően va
lami lassan, de ellenállhatatlan erővel 
kezdett körözni a csónak körül. Egy idő 
után a horgász már sejtette, nem ponty 
feszíti szinte pattanásig a nehéz botot.

Jó háromnegyed óráig tartott a huza
vona, amikor is először pillantotta meg 
a hatalmas harcsát, aki nem fejjel előre, 
hanem keresztben jött a felszínre, az 
öröm mellett komoly aggodalomra adva 
okot, mert így nyilvánvalóvá vált, hogy 
a horog nem a hal szájában, hanem kí
vülről akadt. (Később derült ki, hogy a 
jobb melluszonyba). Így pedig sokkal 
nehezebb megadásra bírni a reménybeli 
zsákmányt. Rövid vizit után amit a fel
színen tett, újból a fenék közvetlen kö
zelében rótta köreit a nagybajuszú óriás, 
fárasztója pedig nem törődve térdei in
tenzív remegésével, türelmesen adagol
ta, szedte be a zsinórt. Ezt hívják fárasz
tásnak. Mindezt persze egyedül tette, a

csónak evezőpadján kuporogva. A kitar
tást végül is siker koronázta és az idő
közben megérkező segítők vágóhorogra 
kapták a teljesen kimerült 42 kg-os 205 
cm hosszú és 72 cm kerületű harcsát. 
Mit is mondhatnánk, azonkívül, hogy 
gratulálunk!

Tisztelt Olvasóink!
Az elmúlt hónapban a Horgászsarok 

sajnos technikai okok miatt elmaradt. 
Reméljük, hogy a fenti hírek még nem 
veszítették el aktualitásukat.

Nagy Ferenc

Rigó László és a 42 kg-os harcsa.



Az életre mondani igent
„El ne feledjétek az édes gyermeki 
létet, / Testvért testvérhez fűzzön hű 
szeretet! “

Ezzel az ajánlással kezdődik az a kis
regény, amit egy tízgyermekes asszony, 
Péterfia Karola írt szeretetre méltó csa
ládjának életéről. Csoda-e, hogy e tíz 
gyermek egyike a Nagycsaládosok bala
tonalmádi Egyesületének vezetője, 
amely most ünnepelte megalakulásának 
10. évfordulóját? A jubileum alkalmából 
beszélgettünk dr. Péterfia Katalinnal 
életről, munkáról, nagycsaládról, azok 
értékéről, megtartó erejéről.

-  Mélyen keresztény, a hitéért és az 
‘56-os forradalommal való szimpatizá
lásáért többszörösen meghurcolt peda
góguscsalád volt a miénk -  meséli. -  A 
hányattatások azonban inkább csak 
edzettek bennünket, erősítették munka
bírásunkat, összetartozásunkat. Mind
egyikünk magasan képzett értelmiségi
vé vált, és szilárdan megmaradt a hité
ben. Édesanyánk erős, okos, nagyszerű 
asszony volt, nagyon szépen nevelt ben
nünket, és mi tartjuk magunkat az intel
meihez, testvéreimmel összefűz ben
nünket a családi szeretet, segítjük egy
mást, és gyakran találkozunk. Az éle
temnek erős bázisa ez a népes család és 
a hit, az evangélikus gyülekezet, amely
nek mindig munkás tagja voltam, és 
maradtam.

-  Mikor kezdődött a felkészülés az or
vosi pályára?

-  Hat éves koromtól gyermekorvos 
akartam lenni. Pécset végeztem, majd 
Veszprémbe kerültem a gyermekkórház
ba. Szüleim magyar szakos tanárok vol
tak, a klasszikus irodalom szellemisége

átitatta a család minden tagját, így ter
mészetes volt, hogy rögtön bekapcso
lódtam a megyei irodalmi színpad mun
kájába. Ez egy nagyon boldog időszak 
volt az életemben. Férjhez mentem -  a 
férjem követett Pécsről -, egy ideig 
Fűzfőn dolgoztam, majd Balatonalmá
diban telepdtünk le. 1970 óta vagyok a 
város gyermekorvosa. Számos előnye 
van annak, hogy itt ilyen régóta prakti
zálok: a mostani gyerekeket szinte lelki 
unokáimnak érzem, hiszen már a szüle
iket is én gondoztam. Vérszerintiek is 
akadnak persze, a három gyerekünktől 
hét gyönyörű unokánk van: három fiú és 
négy kislány. Mondják, hogy a gyermek 
Isten áldása, hála Neki, mi nagyon meg 
vagyunk áldva.

-  Hogyan alakult meg a Nagycsalá
dosok Balatonalmádi Egyesülete?

-  Sok gyereket nevelni sohasem volt 
könnyű, az utóbbi évtizedekben pedig 
egyre nehezebb. Ez a tény hívta életre a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületét, 
amelynek vezetőségi munkájába korán 
bekapcsolódtam. A rendszerváltás után 
az embereket nagy lelkesedés fűtötte, 
sok segítőkész, a nagycsaládos eszmé
kért tűzbe jövő emberrel a következő 
évben nagy lendülettel megalakult az al
mádi csoport is. Évente 10-15 összejö
vetellel, sok színes programmal telt az 
első néhány év.

-  Ezt én is tanúsíthatom, mert a kez
detektől sokáig az én családom is aktív 
tagja volt a csoportnak.

-  Sajnos a rendszerváltás máig nem 
hozta meg az elvárásokat, a célok közül 
sok nem valósult meg, ezért további szí
vós munkára, újabb és újabb lendületre, 
lelkesedésre van szükség. Az országos 
egyesület kivívta, hogy a törvények 
szintjén nem romlott a családok helyze
te, ám az anyagiak területén ez már nem 
sikerült. Az oktatási költségek megnö
vekedése okozza jelenleg a legnagyobb 
gondokat. A nagycsaládosok egyesülete 
nem szociális intézmény (ez az állam és 
az önkormányzatok feladata), ezért úgy 
gondolom, nekünk legfőbb feladatunk a 
nagycsaládok megbecsültségének kiví
vása a társadalom részéről. A még ma is 
tapasztalható torz értékítélet, kártékony 
szemlélet -  ott születik sok gyerek, ahol 
egy sem kéne -  nemcsak nekünk árt, so
kat ront az ország helyzetén is. El kell 
ismertetni, meg kell követelni a tisztele
tet azoknak az apáknak, anyáknak, akik 
az életre mondanak igent, és tisztesség
ben, szeretetben, a nehézségek ellenére 
is, sok-sok lemondás árán vállalják az 
életre hívott kis emberek felnevelését. 
Mi ezért buzgólkodunk, és ellene mon
dunk a sokszor gyermekellenes társadal
mi szemléletnek. Nem mi tehetünk ar
ról, hogy Magyarországon fogy a népes
ség, mert beindult egy negatív demográ
fiai spirál, amit nagyon nehéz lesz meg
állítani. Ennek a sajnálatos folyamatnak 
szinte egyedül csak a nagycsaládos 
egyesületek állnak ellen. Örömmel ta
pasztalom, hogy alakulgatnak a város

ban más civil egyesületek is, aminek na
gyon örülök, mert a polgári kezdemé
nyezéseket igen fontosnak tartom. 
Ezekkel a mi egyesületünk -  egymást 
segítve, egymás rangját emelve -  igyek
szik a lehető legjobb kapcsolatot kiala
kítani.

-  Egy orvos munkájában a nehéz pil
lantatok mellett mindig akadnak szépek, 
magasztosak, amikre jó visszaemlékez
ni. Hallhatnánk egyet?

-  Nemrég egy anyuka állított meg, és 
elmesélte, hogy Mónika szép nagylány 
lett, férjhez ment, és két szép kisgyere
ket nevel. Még gyermekkórházi orvos 
koromban hoztuk vissza őt félévesen a 
halál karmaiból az életbe. Én már nem 
is emlékeztem rá, mert akkoriban sok 
volt a csecsemőhalál, több a betegség, 
nagyobb a fertőzésveszély, mint most. A 
jelenlegi munkában nincs közvetlen 
élet-halál harc, most az az izgalmas, 
hogy csecsemőkorától végigkísérhetem 
egy gyermek életét a házasságig, a 
menyasszonyi fátyolig. Mindig az adott 
helyzetben kell megtalálni az örömöt, a 
szépséget, nekem ez sikerül, szeretettel, 
ambícióval végzem a munkámat. A sze
retet nagyon fontos, ezt megtanultam 
annakidején szép, népes családomban. 
Örülök, hogy az én gyerekeim is így 
éreznek. Szeretik egymást, fontosak 
egymásnak, és soha nem lesznek magá
nyosak, mert mindig lesz körülöttük egy 
összetartó, összetartozó kis közösség. 
És ez megmarad akkor is, ha én már 
nem leszek közöttük.

V.K. M.

Családnap Balatonalmádiban
A rendszerváltás mögöttünk levő 

10 évének egyértelműen legéletké
pesebb civil szervezete a Nagycsa
ládosok Országos Egyesülete, mely
nek igen szerteágazó „alapszerveze
tei” működnek igen sok helyen, 
egyebek mellett Balatonalmádiban 
is. Az igen változatos életformájú 
Balatonalmádi Nagycsaládosok 
Egyesület vezetősége június 13-án 
egész napra szóló CSALÁDNA
POT rendezett, melyre saját tagsá
gát bőven meghaladó kört mozgósí
tott. A megye nagycsaládos egyesü
letei közül a pétfürdőiek mintegy 60 
résztvevővel vettek rész családna
punkon, sőt a Gabi Hotelben nyara
ló moszkvai orosz gyermekek is 
igen jól érezték itt magukat.

Helyszínül, igen szerencsésen a 
Wesselényi strandot és környékét 
választották, melyek környéke a 
legkülönfélébb „attrakciók” számá
ra ideális terepül szolgált. Még ak
kor is, ha az időjárás enyhén szólva 
nem épp volt nyári. Sőt. Mindezek 
ellenére azok, akiket nem rettentett 
el a gonosz klíma, igen jól érezték 
magukat. S nemcsak a kitűnő prog

ramok miatt, hanem talán épp a 
helyzettel való dacolás okán.

A főok persze a sok szellemmel 
és gonddal kialakított program, 
amelynek jelentős részét az Egyesü
let jelen levő vezetőségi tagjai min
denek ellenében buzgón felkínáltak 
a résztvevőknek.

Az óvónők sikeresen szervezték 
meg a játszóházat, a gyurmázást és 
a rajzversenyt, joggal számítva a 
gyerekek köztudottan fejlett kreati
vitására, melyet a kis művészek iga
zoltak is, hisz 4 korkategóriában kö
zel harmincan választottak témát. 
Az első díjakat a különböző csopor
tokban Krémer Zoltán, Csontos 
Emerencia, Hellender Anna és 
Dávodi Izabella nyerték.

A vörösberényi általános iskola 
Solti Éva köré csoportosuló tanárai 
sikerrel mozgósították a szépszámú 
vállalkozót az ügyességet próbáló 
sportvetélkedőkre, akik 3x6 fős cso
portokban versengtek. Ezt a „mű
sorszámot“ a pétfürdői csoport 
nyerte meg.

Külön színt jelentett, Izbéki Gá
bor és a Szentesi család jóvoltából a 
lovaglás-próba. A balatonalmádi

családnap programjának csúcspont
ját a városi rendőrőrs bemutatója je
lentette, az idomított kutyákkal, az 
autókkal, és a bűnüldözéshez szük

séges egyéb cselek
ményekkel, amiért 
külön köszönet illeti 
az érdekelteket.

Búcsúzásul, mi 
több, vigasztalá
sunkra, egyetlen 
délutáni program
ként Illésfalvi Iván 
„körte Együttese” 
vidám számaival 
szórakoztatta a kö
zönséget.

A Nagycsaládo
sok Egyesületének 
életképességét bizo
nyítja, hogy hihe
tetlen szervező
mozgósító munká
val előkészített sza
badtéri rendezvé
nyen még az „ítélet
időben” csaknem 
kétszázan voltak ké
pesek jó kedvvel 
részt venni család
napjuk eseményein.

Mint résztvevő és 
szemlélő remény

kedve kívánok a nagycsaládosaink
nak további sikeres és élménytéli 
éveket. Szelényi Pál

Fotó: Dévényi Vera



Köszönetnyilvánítás
Bár az időjárás nem kedvezett a Nagycsaládos Egyesület június 13-i 

jubileumi ünnepségének, s a vártnál kevesebben jelentek meg, a segí

tők hada vett részt az előkészítésben és lebonyolításban. Önzetlen segí

tőink megérdemlik, hogy a nyilvánosság előtt mondjak köszönetet ne

kik.

Kósa és Fia Nyomda, Németh Imre dekoratőr, Varga Csaba és a 

strand dolgozói, Odor Gáspár, a játszóházat vezető óvónők csapata, a 

sportvetélkedőt lebonyolító testnevelő tanárok, a Balatonalmádi Rend

őrőrs tagjai, a polgárőrség tagjai, Pozsgai Nándor, Tari Tibor, dr. 

Tallainé „Boszorkánykonyhája”, C. Tóth Hajnalka, Szentesiék és 

Izbéki Gábor a lovaikkal, Family Frost, Körhintások, Vörösék büféje.

A vacogó hideg ellenére végig kitartó vezetőségi tagjaink: Salavecz 

Imréné, Pataki Istvánné, Erdélyi Tamásné, Orosz Balázsné, Keszey 

Jánosné, Csontos Imréné, Tari Tiborné, Bakonyvári Imréné, Németh 

Zoltánné, a Krémer család. A Nők a Balatonért Egyesület, a Megyei 

Önkormányzat, Balatonalmádi város Önkormányzata, Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete.

Mindegyiküknek hálás köszönetét nyilvánítja 

a Nagycsaládosok Egyesülete Vezetősége

Helyreigazítás

Az Új Almádi Újság júniusi számában megjelent Tavaszi ének című tudó
sításból egy teljes mondat helyesen így hangzik:
A hangversenyt nyitó Balatonalmádi Város Vegyeskara, Demel Eszter kar
nagy vezetésével, Tamás Béláné zongorakíséretével olyan kellemes lég
kört varázsolt a szép, tükrös kamaraterembe, hogy rögtön elfeledtük a 
számos, hallgató után áhítozó üres széket.

*  *  *

Az előző számunkban a Szavaló verseny címszó alatt elírás történt.
Ml. évfolyam sorrendje:
1. Németh Bálint berényi iskola
2. Szalay Karolina berényi iskola
3. Lisztes Mónika Györgyi Dénes iskola

90-en túliak köszöntése
Az Ottilia Vendéglő tulajdonosa 

ismét kitett magáért. Amint az előző 
években is, most negyedszer fogad
ta vendégként városunk 90-en túliak 
társaságát. Tisztelettel megköszön
jük.

Jelen pillanatban a mintegy 24 
időskorú almádi lakosból 12-en tud
tak eljönni, egymással találkozni, 
elbeszélgetni gondjaikról, örömeik
ről. Ez több, mint a múlt évi 9 fős 
létszám. A kiváló kacsasült mellett 
volt lehetőség egymásközti eszme
cserére, főorvos asszonyunkkal való 
egészségügyi kérdések megbeszélé
sére is. A korelnök Naményi Miksa 
bácsi 98 éves korát meghazudtolva 
igazi történelmi áttekintéssel szol
gált a Monarchiától napjainkig eltelt 
évtizedekről, reményeinkről a jövőt 
illetően, amely már nem az ő kor
osztályának, de fiainknak, főként 
unokáinknak ígérhet egy szebb, 
jobb életet. Kádár Bandi bácsi bará
tom II. világháborús élményeit ele
venítette fel. Neki sikerült az ami 
sok katonai vezetőnek nem. A reá 
bízott embereket egytől-egyig ki
mentette a háború poklából és erre 
méltán lehet büszke. Dr. Karikás 
László kortársunk -  ahogy mondot
ta -  majd akkor nyilatkozik, ha ő 
lesz a társaság korelnöke. Tisztelem 
a humorát, soh’ se fogyjon ki belő
le. Matahovszky Béla bácsi a 93 
évével lakonikus rövidséggel annyit 
mondott: Jó lesz most már ha nem 
hátra, hanem inkább előre tekin
tünk, utódaink szebb jövőjét egyen
getve, az ő boldogulásukat remél
jük, kívánjuk, akarjuk. Sajnos a höl

gyek nem voltak ilyen beszédesek. 

őket talán a sors lelkileg jobban 

megviselte, de igazán becsülendő, 

hogy dr. Polniczky Lipótné -  bár já

rókával -  de elhozatta magát e nem 

mindennapi találkozóra.

Polgármester urunk ismét egy 

szál virággal és jelenlétével tisztelte 

meg e korosztály képviselőit. Ica 

néninek, Tőke Emilnének csak 

annyit, folytassa áldásos immár két 

évtizedes tevékenységét Almádi 

nyugdíjas, öregjei, általában a rá

szorultak istápolásával. Bár kiala

kult a Vöröskereszt szervezetén be

lül a tevékeny második vonal, 

Veilandicsné, Péczeli Erzsébet, 

Szolgáné stb., de azért ne adja fel 

nemes tevékenységét.

Mint ahogy múlt évben is írtam: 

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor is

mét találkozunk, -  reméljük.

Majbó Gábor

M A N

Könyvelőiroda
Video és

Számítástechnikai
szerviz

Tel/Fax:88 432 812

MANIX BT Balatonalmádi Kisberényi u. 16. 8220

ÉPÍTKEZIK?
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!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a 

m e g ú j u l t

Budatava étteremben!

Esküvők, bankettek, családi események, 

rendezvények 

lebonyolítását is vállaljuk!

Nyitva, tartás: 8—24 óráig

Cím:

Balatonalmádi-Budatava, Taksony u. 1.
Benzinkút mellett

T é r j e n e k  b e  h o z z á n k !
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A  balatonalmádi önkép
zőkör m űkedvelőcso
portja: „Sárga csikó”. 
Rendező: Huszka János. 
(Vitéz Mészáros felv.)

Közreadta Tornai Gyula, az operaház magánénekese. A fenti kép 1934-ben készült.

Az izolai út
Városunkat ez évben 

is iskolánk képviselte a 

United Games külföldi 

rendezvényén. Idén a 

szlovéniai Izolába kap

tunk meghívást, 22 ta

nuló és 2 kísérő utaz

hatott. Szerdán reggel 

indultunk. Izgatottak 

és kíváncsiak voltunk, 

hiszen még egyikünk 

sem járt Szlovéniában. 

Az út lassan telt (650 

km) s közben a válto

zatos tájban gyönyör

ködtünk. Estére érkez

tünk meg a Hotel 

Riviérába.

Másnap reggel mindenki je 
lentkezett a munkacsoportokba. 
Lehetett mindenféle elfoglaltság 
közül választani: falfestés, fotó
zás, a tenger világának megisme
rése, tánc, újságírás, idegenforga
lom, kerámia. A sok angolul be
szélő fiatal között örömmel fe
deztük fel a Szabadkáról érkezett 
magyar gyerekeket is, akikkel ha
mar barátok lettünk, és a két cso
port ettől kezdve minden időt 
együtt töltött.

Bejártuk a városka zegzugos si
kátorait, naponta fürödtünk az 
Adriában, éjszaka nagy sétákat 
tettünk a kikötőben és a tenger
parton, jól szórakoztunk a válto
zatos esti programokon.

Csodálatos vendéglátásban volt 
részünk, sok szép élménnyel, új 
barátokkal gazdagabban indul
tunk haza, köszönjük a szép na
pokat!

Kis Attila, 
a Györgyi Dénes 

Általános Iskolából

Kilátás szállásunk ablakából

FEHÉR ABLAK
Ablakgyártó ,  szo lgá lta tó  és Kereskedelm 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

Májusi
cseresznye
Gyermekkoromban mindig na

gyon vártam a május végét, június 

elejét. Nemcsak azért, mert addigra 

már levethettem a meleg ruhát, föl

húzhattam az új szandált, és az is

kolaév is a végéhez közeledett, ha

nem azért, mert akkor ehettem tele 

magam először cseresznyével.

Nagyapám hozta nagy kosárral. 

Rohantunk föl testvéreimmel az 

udvarról, amikor megláttuk ősz fe

jét az ablakban.

-  Hoztál cseresznyét nagypapa? 

-  kiáltottunk már futás közben, és 

boldogan ugrottunk a nyakába.

-  De hoztam ám! Pedig nem volt 

könnyű hozzájutni -  mondogatta - ,  

a rigók majdnem lelöktek a fáról.

Nekiültünk a nagy kosár cseresz

nyének, és pukkadásig ettük ma

gunkat az édes húsú gyümölccsel. 

Nagyapám büszkén hallgatta jóízű 

csámcsogásunkat, és miközben né

hányszor még megtörölte vizes 

homlokát, arra gondolt -  ez megér

te a fáradságot.

Délceg termetű, fehér hajú öreg

ember volt, közel a nyolcvanhoz 

még fürgén mászott föl a fára, uta

zott majd száz kilométert, cipelte a 

nehéz kosarat. Amíg bírta, minden 

évben megtette. Végignézte fárasz

tó munkája gyümölcsének elfo

gyasztását, gyönyörködött a ma

szatos képű unokák boldog tekinte

tében, és a következő vonattal uta

zott haza. Sosem tudtuk tovább ott 

tartani.

-  Legalább pihend ki magad! -  

kérlelte mindig anyám, de ő hajtha

tatlan maradt. Várta otthon nagy

anyám, meg a ház körüli munka. 

Különben is, amiért jött, megvolt. 

Minek maradna tovább? Ennek a 

pár órának a gyönyörét elraktároz

za ő magában, kitart ez jövő ilyen

korig. Jövőre aztán megint jön. Ci

peli a nehéz kosarat, törölgeti iz

zadt homlokát, élvezi az unokák 

örömét.

Sok év telt el, május-május után. 

Azóta mindig könnybe lábad a sze

mem, ha a májusi cseresznyét meg

látom. Nincs, aki nekem hozza be

lőle az első kosárra valót.

Lelökték a rigók a fáról...

Vecsey K. Mária



Almádi napok ‘98
Immár 11. alkalommal rendezi meg a helyi Közösségi Ház 

az Almádi Napok kulturális és szórakoztató rendez

vénysorozatát. A Városháza téren július 17-én kezdődő 10 

napos műsorajánlatban remélhetőleg mindenki talál magá

nak kedves programot.

ÍME EGY KIS ÍZELÍTŐ:
Július 17. 18.30 Cholnoky Jazz Balett Együttes

19.30 Utcabál

Július 18. 18.00 Ihos József humorista

19.00 Utcabál

Július 19. 19.00 Operett négy hangra

A világ legcsodálatosabb operett-melódiái 

Július 20. 10.00 Játszóház a Wesselényi strandon

17.00 Vásári bábjáték

18.00 Bábszínházi előadás 

Július 21. 19.00 Tánc és divatshow

19.30 Sztárvendég: Baby Sisters 

Július 22. 19.00 Aradszky László műsora

Vendégei: Baranyai László színművész,

Ayala humorista 

Július 23. 19.00 Volt egyszer egy kabaré

Július 24. 19.00 A Veszprém Táncegyüttes és az

Állami Népi Együttes gála műsora 

Július 25. 18.30 TOTALGAZ show

Közreműködik: Vadóc együttes,

Fábry Sándor humorista,

My Cream együttes

Július 26. 19.00 Utcabál

24.00 TŰZIJÁTÉK

Vértesi Péter képei Almádiban

Fo
tó

: 
D
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A szombathelyi festőtársadalom 

egyik kiemelkedő egyénisége Vértesi 

Péter festőművész, akinek műveit a 

Közösségi Ház Galériájában állították 

ki.

Fegyelmezett egységes felfogás, át

gondolt színvilág és formarendszer 

jellemzi művészetét. Városunkban 

olyan kollekciót mutatott be, amely át

fogó kronológiában eddigi életművé

nek korszakait villantja fel. Vértesinél 

az útkeresésnek nyomai sem lelhetők 

fel, hisz főiskolás kora óta tudatosan 

építette festői karakterét, felhasználva 

és továbbvíve a korábbi magyar festé

szet kiemelkedő egyéniségeinek jel

rendszereit.

A „szentendrei iskola“ konstruktív, 

kollázs-hatásai, pozitív és negatív 

szerkesztési koncepciói ihlető erőt ad

tak Vértesi művészi irányvonalának. 

Sajátos színtextúrái legújabb gesztus

képein is vissza-vissza köszönnek, 

igaz színei felerősödtek, frissebb, di

namikusabb világítást tükröznek.

Grafikái szintén alkalmazkodva fes

tői jelrendszeréhez, fekete-fehérben is 

monomentális hatást sugallnak.

Felvételünk a megnyitó pillanatát 

örökítette meg, ahol dr. Kerényi Lász

ló városunk polgármestere értő sza

vakkal méltatta Vértesi Péter művé

szetét a műpártoló közönség előtt.

V. L.

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.

Nyitvatartás-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



Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt 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

Balatonalmádi munkaerő-piaci helyzetének alakulása
A magyar gazdaság az 1990-es 

rendszerváltás utáni években ke
leti piacainak jelentős részét szin
te egyik pillanatról a másikra el
veszítette, aminek hatására pél
dátlan méretű recesszió alakult ki, 
amely 1990-1995 között 1,5-1,6 
millió munkahely elveszítéséhez 
vezetett.

A foglalkoztatáspolitikán belül 
végképp fel kellett hagyni a teljes 
foglalkoztatás illúziójával, de a 
rendelkezésre álló munkahelyek 
stabilitásának elérhetőségével is. 
Ezzel szemben a tömegessé váló 
munkanélküliség fékezése, tisz
tességes társadalm i kezelés, a 
munkaerő-piaci intézm ényrend
szer kiépítése lett a foglalkozta
táspolitika célkitűzése.

Veszprém megye munkaerő-pi
aci helyzete az elmúlt években az 
országos átlagnál kedvezőbben 
alakult. A munkanélküliségi ráta 
alapján a megyék közötti rangsor
ban a 14., 15. helyet foglalja el 
minden hónapban.

A megye speciális helyzetéből 
adódóan a munkanélküliség ala
kulásában a gazdasági háttéren túl 
meghatározó tényező a Balaton
parti szezonalítás.

Balatonalmádiban és a vonzás- 
körzetéhez tartozó 9 településen 
közel 23 000 ember él. A munka
nélküliségi ráta a körzetben 1998. 
április 20-án 8,2% volt.

A regisztrált munkanélküliek 
létszámának alakulása és ebből

következően a munkanélküliségi 
ráta negyedévenként ismétlődően 
változik, ami elsősorban a térség
re jellemző, szezonális foglalkoz
tatásból adódik.

A Veszprém Megyei Munka
ügyi Központ Balatonalmádi Ki- 
rendeltség térségéhez tartozó tele
pülések közül a legjelentősebb 
szerepet a körzet központja, Bala
tonalmádi város tölti be. Állandó 
lakosainak száma valamivel több, 
mint 8000 fő, nyáron azonban a 
40 000 főt is eléri látogatóinak 
száma.

Az 1990. évi rendszerváltozás, 
az azt követő gazdasági átalakulás 
még hangsúlyosabbá tette az ide
genforgalom szerepét a város éle
tében.

A környező települések 
(Balatonfűzfő, Veszprém) munka- 
lehetőségei megfogytak vagy át
alakultak, helyben ipar, jelentős 
mezőgazdaság nincs, így a városi 
illetve a vendégforgalomhoz kap
csolódó szolgáltatás fejlődése vált 
jellemzővé.

A szezonalítás jelentősen befo
lyásolja a város munkaerő-piaci 
helyzetét is.

Az 1960-as, 1970-es évek ide
genforgalmi fellendülésekor egy
re-másra épültek a nagyvállalatok 
üdülői, a szakszervezeti üdültetés 
is virágkorát élte.

Az idegenforgalmi idény 
hossza ezekben az években általá
ban május 1-jétől szeptember vé

géig, október közepéig tartott, így 
a túlórák, szabadságok szezon 
után történő kiadásával az egész 
éves foglalkoztatás biztosítására a 
körülmények is kedvezőbbek vol
tak.

A rendszerváltás után, a gazda
sági és politikai változások követ
keztében - elsősorban a két Né
metország egyesítése után - mára 
a vendégforgalom is jelentősen 
visszaesett, a nyári szezon lerövi
dült, a vállalkozások bevétele 
csökkent. Ezzel egy időben jelent 
meg a nyílt munkanélküliség, 
szinte törvényszerűnek nevezhető 
a két folyamat összekapcsolódá
sa.

Az idegenforgalom újbóli gaz
dasági fellendülését a munkaügyi 
szervezete a maga eszközeivel je 
lentősen befolyásolni nem tudja, 
ehhez elsősorban az állam, a tele
pülési önkormányzatok és az ide
genforgalomban érdekelt szerve
zetek összefogása szükséges.

A szezonális foglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan a munkaügyi szer
vezetek programjai segítségével 
azt kell elérnie, hogy a szezonális 
foglalkoztatásban is minél több 
regisztrált munkanélküli minél 
hosszabb idejű munkaviszony lé
tesítésével vegyen részt.

Az alkalmi m unkavállalói 
könyv 1997. szeptember 1-jétől 
történő bevezetése is csökkentheti 
a szezonális m unkanélküliség 
időtartamát. Az eddigi, 8 hónapos 
tapasztalataink alapján - mely 
időszak éppen a holtszezonra 
esett - egy-egy rendezvényre az 
AM könyvet váltottak esetében 
legális foglalkoztatás történt, ami 
növeli a szolgálati idő nagyságát 
is. Akik tavaly kiváltották a köny
vet és dolgoztak is alkalmanként, 
azok kb. 80%-a az idei év első 
hónapjában már ismételten kivál
tották az alkalmi munkavállalói 
könyvet.

Ezen túlmenően a kirendeltség
nek a térségben folyamatos mun
kaviszonyt biztosító, meglévő és 
megfelelő álláshelyeket kell fel
tárnia, a munkanélküliek szak- 
képzettségét kell növelnie a mun
kaerő keresletnek megfelelően.

Fontos rávilágítani a pályakez
dő munkanélküliek helyzetére is. 
Elhelyezkedési esélyeik a gyakor
lat hiánya miatt rosszabbak, mint 
a korábban már munkaviszonnyal 
rendelkező munkavállalóké.

Pedig hangsúlyozni kell a pá
lyakezdő munkanélküliek szere
pét és fontosságát, mert ők azok,

akik a legdinamikusabb, legfejlő
dőképesebb és képzettségüket te
kintve a legkorszerűbb ismeretek
kel bíró rétege a munkaerőpiac kí
nálati oldalának.

A szezonális foglalkoztatás ha
tásain túl sajnos az is megállapít
ható, hogy a munkanélküliség 
csökkenő tendenciája ellenére a 
tartós munkanélküliség  egyre 
több embert érint.

A kialakult kedvezőtlen foglal
koztatási helyzet javításában, a 
meglévő munkahelyek megtartá
sában, új elhelyezkedési lehetősé
gek megteremtésében, a munka- 
nélküliek minél előbb történő el
helyezésében igen nagy szerepet 
játszik a foglalkoztatáspolitikai 
eszközrendszer, az úgynevezett 
aktív eszközök működtetése.

A két legdominánsabb eszköz a 
közhasznú foglalkoztatás támoga
tása és a képzések, átképzések tá
mogatása.

A közhasznú foglalkozatást el
fogadó - többségükben tartós - 
munkanélkülieket többféle módon 
lehet csoportosítani. Van, aki mint 
egyetlen munkalehetőséget tekinti 
és örömmel elfogadja, van aki 
kényszerből tudomásul veszi, fő
leg azért, mert most már a jövede
lempótló támogatás további meg
állapításához 180 nap munkavi
szony jogszerző idő szükséges, 
van aki a jövedelempótló támoga
tásnál valamivel magasabb kere
set miatt vállalja, van aki a lakó
helyén végzett munkát részesíti 
előnyben a távolabbi, nem sokkal 
jobban fizető „normál” munkánál.

A munkanélküliek elhelyezke
dési esélyeit képzettségi szintjük 
emelése nagyban növeli. Ez a sze
zonális foglalkoztatás esetén is 
így van, amit jól szemléltet legjel
lemzőbb 1997. évi ajánlott tanfo
lyamaink sora: ABC eladói, Né
met nyelv, Gyorsétkeztetési el
adó, Kereskedő-boltvezető tanfo
lyamainkra több mint 10-15 fő je 
lentkezett, míg a Varrómunkás, 
Irodavezetői, Virágkötői tanfolya
mot 3-4 fő végezte el.

Tanfolyamainkat elsősorban az 
őszi-téli „holtszezonban” szervez
zük, így sikeres elvégzésükre is 
jóval nagyobb az esély.

1997. év áprilisában kirendelt
ségünk első ízben rendezett Bala
tonalmádiban „Együtt a holna
pért” elnevezéssel foglalkoztatási 
napot, állásbőrzét, melyen 14 
munkáltató, kb. 180 állásajánlat
tal, és kb. 300-350 fő érdeklődő 
vett részt. A rendezvény keretén



belül jogi-, képzési-, pszichológi
ai tanácsadást is végeztünk.

Rendezvényünket minden 
szempontból sikeresnek ítélhetjük 
meg. A rendezvény szerzettsége, 
színvonala megyei szinten is elis
merést váltott ki, ugyanakkor a 
munkát keresők többsége is sike
resen elhelyezkedett.

A regisztrált munkanélküliek 
jelentős hányada ma már valami
lyen szempontból hátrányos hely
zetben lévő réteg közé tartozik, 
akiknek munkába állítása különös 
odafigyelést igényel. (Pályakez
dők, tartós munkanélküliek, meg
változott munkaképességűek, et
nikai rétegek, stb.)

MÜM rendelet írja elő a mun
kaügyi szervezet részére 1998. ja 
nuár 1-jétől a foglalkoztatási re
habilitációt, mint feladatot, va
gyis a megváltozott munkaképes
ségű  emberek újbóli munkába he
lyezésének elősegítését.

1998. évben is folytatódik a 
tartós munkanélküliek elhelyezke
dését elősegítő programunk, ami
nek keretében személyre szabott 
támogatásokkal és szolgáltatások
kal segítjük a hosszabb ideje 
munka nélkül lévőket mielőbbi 
elhelyezkedésük érdekében.

Ezeknek a céloknak az elérésé
hez továbbra is fontos feladat a 
munkáltatókkal, valamint a térség 
önkorm ányzataival való minél 
konstruktívabb kapcsolatunk 
fenntartása.

Horváth Zsuzsanna 
kirendeltségvezető

K ertbará tköre ink  é letéből
Kertbarátköreinkben most nyári szünet van, ezért megragadom az alkalmat, 

hogy egy kicsit visszatekintsünk a múltba.

Vörösberényi „Fábián 
József” Kertbarátkor

Ha egy idegen érdeklődik a kert
barátkörről, az első kérdése, ki volt az a 
Fábián József, akiről elnevezték szakkö
rüket?

Sajnos a tagok nagy része nem tud 
megfelelő választ adni. Én is kerestem 
különböző lexikonokban, de eredmény
telenül. Végül a Gerván házaspárnak si

került rátalálni egy régi országos lapban 
a „Kertbarát Híradó”-ban Fábián József
re, akinek kiemelkedő szerepe volt a 
magyar szőlészet fejlődésében. (Lapunk 
egy régebbi számában már megjelent 
Gerván Károly cikkében). Fábián József 
1762. február 12-én született egy alsóör
si református kisnemesi család sarja
ként. Debrecenben a református kollégi
umban, majd svájci egyetemeken foly

tatta tanulmányait. Hazatérése után 
Vörösberényben, majd Tótvázsonyban 
volt református lelkész és itt halt meg 
1825-ben. Nem alkotott önálló szak
munkát, de fontos érdeme a külföldi 
szakirodalom fordítása. Több szőlőmű
velésről és borászatról szóló könyvet 
fordított. Nagy érdemei voltak a saszla 
féle szőlők Magyarországon való elter
jesztésében.

A „Fábián József” Kertbarátkört 
1965. novemberében 6 kiskert tulajdo
nos, élükön Dalányi József tanárral ala
kították meg. Az első előadó Temesvári 
Géza TIT elődadó volt. Később híres 
előadókkal bővült a kör pl.: dr. 
Koroknai Balázs a Megyei Növényvédő 
Állomás szakmérnöke, dr. Pálffy Dénes 
kutató kertészmérnök, Ordódi József, 
dr. Bodrossy Erik, Kertai József, Takács 
Ferenc, Böőr László szaktanárok. Nem 
feledkezhetünk meg azokról a szakköri 
tagjainkról sem, akik olyan szakmai tu
dással rendelkeznek, hogy esetleges hi
vatásos előadó hiányában megtartják az 
előadást. Időközben baráti kapcsolatok 
is kötődtek pl. orosházi Kertbarátkörrel, 
miskolci Kertbarátkörrel stb. Kert
barátkörünk jelenlegi létszáma 117 fő.

Balatonalm ádi 
Kertbarátkörök

Igen, nem tévedés, kertbarátkörök. 
Kevesen tudják, hogy az 1970-es évek
ben a régi művelődési házban alakult az 
első kertbarátkor, aminek szervezője és 
elnöke Táskay Mihály volt. Pár évig 
szépen ment minden a maga útján. Az a 
terem, amit ők kaptak, az akkori könyv
tár felett volt és az épület állaga annyira 
megromlott, hogy a könyvtárban a 
mennyezetet alá kellett ducolni. A stati
kusvizsgálatok alapján életveszélyessé 
nyilvánították. Másik helyiséget nem 
tudtak biztosítani részükre. Az 1980-as 
évek elején a szakkör feloszlott. A tag
ság egy része a vörösberényi kert
barátkor tagja lett.

1990-ben az új közösségi ház vezető
je felvetette, hogy kellene itt a közössé
gi házban is egy szakkört szervezni. 
Felkérte Sin Józsefet a szakkör meg
szervezésére. Az alakuló ülésen 7 tag 
vett részt, akik megválasztották Sin Jó
zsefet a kör elnökévé, aki eleget tett vál
lalásának, a szakkört beindította. A kö
vetkező választásnál Bucs Ferenc vállal
ta az elnöki teendők végzését. Az elő
adók részben azok, akik a vörösberényi 
szakkörnél. Az almádi szakkör kénes
savmérővel is rendelkezik, amivel a bo
rok kénessav szintjét lehet megállapíta
ni és szükség esetén a megfelelő kéne
zést el kell végezni. A kénessav mérést 
nem csak szakköri tagoknak, hanem 
minden érdeklődőnek elvégezzük a fog
lalkozási napokon, szeptembertől -  má
jusig minden hó második és negyedik 
keddjén 17-20 óra között.

Célunk az, hogy környezetünkben a 
tájjellegnek megfelelő, jó minőségű bo
rok legyenek. Kertbarátkörünk jelenlegi 
létszáma 48 fő.

Mindkét kertbarátkörben új tagok je
lentkezését szeretettel várjuk.

Olvasóinknak és tagjainknak jó nya
ralást kíván:

Durst László

Vörösberényi kertbarátköri kirándulás Golsban (Ausztria). Az első sorban 
balról jobbra: Bucs Ferenc, az almádi szakkör jelenlegi elnöke, az osztrák 
házigazda, Kun Lászlóné, Takács Károlyné, Kiss László.

Vörösberényi borverseny 1980-ban. A képen balról Táskai Mihály, az első 
almádi kertarátkör elnöke
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Szaküzlet és szerviz

❖  Új 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 T el/Fai 438-309



Em lékm űavatás

Baross Emlékévet ünnepiünk idén és a Baross Gábor Emlékbizottság az or

szág mintegy száz településén helyeztette el Csányi Szabolcs vasöntvény 

domborművét június 6-án déli 12 órakor. A balatonalmádi ünnepi beszédet 

Czuczor Sándor mondta, emlékeztetve azokra a magyarokra, akik itthon is 

maradandót alkottak.

Felvételünkön: Majbó Gábor alpogármester, aki az emlékmű felállítását kez

deményezte. Fotó: Durst László

Berényiek III. találkozója
Helyszín: Lovasberény (Fejér megye)
Utazás: Egyénileg vagy közösen (50 személyes 

busszal)
PROGRAM:

Augusztus 21. péntek
19.00 Operaelőadás (Figaró házassága) 

a Cziráky kastély udvarán

Augusztus 22. szombat
9.00-10.00 Csoportok érkezése az új községi 

sportcsarnokba
10.00 - Vendégtelepülések bemutatkozása
11.00-15.00 Sportvetélkedők, íjász-, lovas- és 

karatebemutatók,
közben ingyen bográcsgulyás

13.00-17.00 A község nevezetességeinek megte
kintése

19.00 Szalonnasütés, tábortűz
20.00 Bál

A Vörösberényi Polgári Kör külön buszt indít a 
rendezvényre. Indulás szombaton reggel 7 órakor a 
vörösberényi posta elől, a helyszínről aznap körül
belül 20 órakor indulunk vissza.

Utazási költség: 500 Ft/fő 
Jelentkezés Mester Ferencnél

(tel.: 88/432-117, 88/431-353).
Aki egyénileg kíván utazni és/vagy a teljes prog

ramon részt kíván venni, annak szállás és étkezési 
lehetőségekről és a program részleteiről ugyancsak 
nála lehet érdeklődni.

Egy éves a Vörösberényi 
Ifjúsági tánccsoport

Sokan és sokszor felvetették 
Berényben az elmúlt években, 
hogy rendezvényeinken - a szüreti 
felvonuláson, a gyermeknapi majá
lison az Öregek Napján és más al
kalmakkor - idegen településekről 
meghívott előadók lépnek fel. Mi
közben az egykori községnek 
mindig voltak állandó vagy alkalmi 
művészeti csoportjai, amelyek sok
szor a falu határain túl is hírnevet 
szereztek. Gondoljunk csak a da
lárda (40 fős férfikar volt, sokan él
nek ma is köztünk az egykori tagok 
körül) országos második helyezé
sére a harmincas években.

Amikor a berényiek országos ta
lálkozóinak gondolata megszüle
tett, amelynek lényege, hogy min
den évben más-más Berény nevű 
település hívja meg a „rokonokat”, 
újra felmerült, hogy nincs mivel ki
állnunk a színpadra, nincs a hagyo
mányainkhoz méltó együttesünk. 
Ekkor fogalmazódott meg, hogy 
alakuljon egy gyermek- illetve ifjú
sági tánccsoport, amely fokozato
san fejlődve, az évek során koro
sodva, később kísérőzenekarral, 
énekkarral bővülve, fokozatosan 
újrateremti a kulturális életet.

A munka 1997. tavaszán kezdő
dött Mester Ferencnek a Polgári 
kör alelnökének irányításával, és 
Kőnig Krisztinának, a Bakony 
táncegyüttes tagjának művészeti 
vezetésével, ott bábáskodott a kez
deteknél Solti Éva és Fazekas Ni
koletta is. Később bekapcsolódott 
Szabó Sándor, aki élethivatásául 
választotta a tánctanítást. Elsősor
ban neki, az ő szakmai tudásának 
és lelkesedésének köszönhető, 
hogy az egy éve még 12 fős és el
ső fellépésén a Berényiek II. Talál
kozóján Mezőberényben még csak 
10 perces „repertoárral” rendelkező 
csoport mára már 30 fős létszámú, 
és túl egy fél tucat hivatalos fellé
pésen, már több koreográfiát is tu
dó művészeti csoporttá vált.

Az együttes vezetői tisztában 
voltak vele, hogy a kezdeti időkben 
nem tudnak önfenntartóak lenni. 
Szerencsére a Balatonalmádi Ön- 
kormányzat, a Vörösberényi Álta
lános Iskola sportköre és a Polgári 
Kör anyagi támogatást adott az in
duláshoz. Hosszabb távon azonban 
mindképpen szükség volt fenntar
tóra. Ezt a szerepet látja el a Főnix 
Kulturális Alapítvány, amely ado
mányokból és vállalkozásból szer

zett bevételeiből rendszeres anyagi 

támogatást nyújt a tánccsoportnak. 

Eddig az alapítványon keresztül 

mintegy 360 ezer Ft adomány gyűlt 

össze, amelyből a legjelentősebb 
anyagi segítséget, a hangosítás (ke

verőpult, hangfal, stb.) berendezé

seinek a megvásárlása jelentette. 

Szükség lenne azonban még továb

bi támogatásra, amelyet elsősorban 

táncruhák varratására, és koreográ

fiák megvételére fordítana az 

együttes.
A város nagyközönsége 

legközelebb az idei szüreti felvonu

láson fog találkozni táncosainkkal. 

Még ezt megelőzően előrelátható

lag Almádi szlovák testvérváros

ában is fel fognak lépni. Várjuk az 

érdeklődőket, akik csatlakozni kí

vánnak a csoporthoz, mind az isko

lás, mind az ifjúsági korosztályból. 

Azoknak a szülőknek, akiknek 

gyerekei már csoporttagok, kö

szönjük eddigi erkölcsi támogatá

sukat és kérjük, hogy bíztassák 

őket minél szorgalmasabb részvé

telre. Várjuk továbbá a város tehe

tősebb polgárainak és vállalkozása

inak anyagi támogatását is.

Nándori Gyula 

a Főnix alapítvány 

kuratóriumi elnöke

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Megnyílt Balatonalmádiban a 

Szabolcs u. 11. sz. alatti házban

•  Rövidáru
•  Fehérnemű ét ruhanemű
•  Ajándék üzletünk.

Nagy választékkal és kedvező árak

kal várjuk egész évben 
tisztelt vásárlóinkat.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig 9-18 óráig 

Szombat 9-14 óráig

Előzetes a szüreti felvonulásról
Az idén szeptember 19-én rendezi 

a Vörösberényi Polgári Kör a helyi 
kertbarát körrel közösen a hagyomá
nyos szüreti felvonulást. Az útvonal 
ugyanúgy, mint tavaly, érinti a 
vörösberényi Templom teret, a vá
rosháza előtti teret és a Fórum par
kolóját. Este lesz szüreti bál, ahol 
Németh Tamás lép fel. A Polgári 
Kör és a Fábián József Kertbarát 
Kör vezetői arra kémek mindenkit, 
akiknek az elmúlt évek tapasztalatai

vagy korábbi emlékei alapján van

nak jó ötletei a felvonulás tartalmá

val, lebonyolításával kapcsolatban, 

mondják el, hogy azok felhasználá

sával megújíthassák, még színeseb

bé tehessék a rendezvényt. Várjuk a 

korábbi évekhez hasonlóan a szpon

zori felajánlásokat is. További Infor

mációkért keressék Nándori Gyulát 

(Tel.: 20/390-637), aki a Polgári Kör 

vezetőségéből a szervezést irányítja.



P ályázati fe lh ív á s
A Balatonalmádi Város Ö nkormányzat és a Környezetvédelmi 

és Területfejlesztési M inisztérium

„Balatonalmádi, Wesselényi Strand 
rekonstrukciója”

címmel nyilvános

TERVEZÉSI 
VERSENYPÁLYÁZATOT

írt ki.

A tervpályázati kiírás 3500 Ft befizetése ellenében a Ba

latonalmádi Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) valamint a 

KTM Építészeti és Építési Igazgatási Főosztályán (1027 
Budapest, Csalogány u. 27-29. II. em. 210.) szerezhető 
be.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző m egbízásából 

Zana András műszaki osztályvezető

Köszönet
A közelmúltban a Petőfi utcában 

közlekedve észrevettem, hogy gép
kocsim meghibásodott. Egy durra
nás után füst jött a motortérből, 
majd lángok csaptak ki járművem
ből. Segítségemre rövidesen Csécs 
Norbert rendőr törzsőrmester sietett

poroltóval a kezében, aki a tűzet lo
kalizálta. Közben a rendőrőrsről a 
tűzoltók segítségét kérték, így nem 
lett nagyobb baj. Ezúton mondunk 
köszönetet a bátor cselekedetért.

Báder Krisztián 
és családja

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 9.00-23.00

Szép volt
Nyugdíjas pedagógusokat kö

szöntöttek a Pedagógus Nap al

kalmából. Szívünk örömmel telt 

meg, amikor dr. Kerényi László 

polgármester és Kovács Piroska 

osztályvezető meghívására a pol

gármesteri hivatalba jöttünk má

jus 27-én délután.

A nyugdíjasok nagy tábora 

meghatottan hallgatta a Váci Mi

hály Általános Iskola kis tanuló

inak meleghangú köszöntését.

Boldogan emlékezünk vissza 

az iskolákban töltött évekre.

Köszönjük.
B. K.

Ági Pedikűr és 
Gyógymassage Szalon

Balatonalmádi, Fűzfői u. 75. (Benzinkút mögött) 
Tel.: 06-20/682-120

S Z O L G Á L T A T Á S A I N K :

gyógy és frissítő massage, manikűr, pedikűr. 

Modern elektromos massage és elektroakupunkturás 

gépek, biotron lámpák bemutatása és árusítása! 

Nyitva: vasárnap kivételével 9-18 óráig. 

Előzetes bejelentés alapján nyitva tartási időn kívül is 

várja vendégeit 

S a n d a  Á g i  pedikűrös és S z la m e k  T i b o r  gyógymasszőr.

F e h é r  

H o l l óD r i n k  B á r

ÚJRA MEGNYÍLT A FEHÉR HOLLÓ 

DRINK BÁR BALATONALMÁDIBAN.

A MOZI MELLETT.

SZÉP KÖRNYEZETBEN. 

KEDVEZŐ ÁRAKKAL VÁRJA ÖNÖKET A 

FEHÉR HOLLÓ ÚJ TULAJDONOSA.



UNITED GAMES ‘98
„Kutya meleg“ fogadta az United Games 

‘98 cseredelegációt nemcsak nálunk, a Ba
laton-felvidéken, hanem Berlinben, Olo
moucben, Mürzzuschlagban, Izolán, Sza
badkán is.

A nemzetek kultúrájának, életmódjának 
megismerésére, a közös játékra, a népek kö
zötti megértésére erősítésére szövetkezett 
nemzetközi egyesület szervezésében -  a vá
rosok és önkormányzatok támogatásával -  
június 3-8 között a fenti helyeken minden
hol jókedvű rendezvények folytak a fiata
lok aktív közreműködésével.

Az almádi delegációt (25 fő) a Györgyi 
Dénes és a Váci Mihály iskolából a szlové
niai Izola városa fogadta, kilencen az oszt
rák Mürzzuschlagba voltak, emellett a gim
náziumból tíz diák utazhatott a cseh 
Olomoucbe. Almádi önkormányzata az izo
lai csoportot látta vendégül.

A hazai eseményekre Tihany, Alsóörs, 
Csopak, Almádi, Balatonfűzfő és Veszprém 
megye önkormányzatának támogatásával, 
térségi összefogással került sor. Június 4-én 
„iskola nap“ volt a településeken. Almádi
ban, a Györgyi Dénes iskolában „Európa 
tantermet” avattak. Ehhez a kezdeménye
zéshez az országban több helyen csatlakoz
tak. (A gyerekek folyamatosan bővítik is
mereteiket Európáról, miközben egy terem

ben gyűjtik, rendszerezik a kontinenssel 
kapcsolatos jellemző tárgyakat, ismerethor
dozókat.)

A külföldi gyermekdelegációk tagjai 
munkacsoportokban (tánc, kézműves, rajz, 
szoborépítő, média, játék) tevékenykedtek. 
Almádinak a zene jutott. Létrejött egy 15 
fős Nemzetközi Ütős Együttes, Maros Gá
bor (Győr) ütőművész irányításával. A ze
neiskolában tartott vidám próbák alatt a ze
ne, a ritmus -  az egyik legnemesebb játék
-  segítségével megszűntek a nyelvi korlá
tok, a gyerekek közösséggé kovácsolódtak. 
A tanult művekből a Városháza téren, és Ti
hanyban a gálaesten nagysikerű koncertet 
tartottak.

Június 5-én a Wesselényi strandon az al
mádi iskolások fogadták a vendégeket. Rö
vid zenés, táncos bemutatójuk után közö
sen játszottak 7 nemzet gyermekei szárazon 
és vízen.

Köszönet mindenkinek -  az önkormány
zatnak, Felber Gyulának, Varga Csabának, 
az iskolák tanárainak, diákjainak és mások
nak -  akiknek része volt abban, hogy a kül
földi gyerekek -  saját megfogalmazásukban
-  „tök jó“ napokat tölthettek nálunk, s 
hogy az almádi gyerekek is szép, tartalmas 
és tanulságos időt tölthettek külföldön.

Kovács Piroska

KÖZLEMÉNY
az egészségügyi vállalkozások támogatásával kapcsolatos pályázatok elbírálásáról, ill. 

a vállalkozások számítástechnikai állományának fejlesztésére pályázat kiírásáról
A város önkormányzata a lap májusi számában pályázati felhívást tett közzé az önkormányzattal szer

ződéses viszonyban álló -  területi ellátási kötelezettséggel működő -  egészségügyi vállalkozások támoga
tására. A kiírás alapján nyolc egészségügyi szolgáltató nyújtotta be pályázatát a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzőjénél.

A pályázatok elbírálásáról a Képviselő Testület Egészségügyi, Népjóléti és Környezetvédelmi Bizottsá
ga 1998. június 22-i ülésén döntött, melynek eredményét az alábbi kimutatás tartalmazza.

Egészségügyi szolg, megnevezése: Támogatás Támogatás tárgya: 

összege:

Pro Vita ‘96 Bt. (Dr. Farkas Miklós) 262 000 Ft hordozható EKG készülék 

Dr. Wikarek Anna fogszakorvos 170 000 Ft OMSZÖV 0H200 autokláv.

Dr. Huszár és társa Bt. 150 000 Ft „Cardio-Tens“ Holter vérnyomásmérő + EKG monitor

Dr. Kelemen és társa Bt. 140 000 Ft KAVO turbina

Dr. Bandúr és társa Bt. 58 000 Ft lézeres testhőmérő

kettesy-féle olvasótábla 
gyógyszer-inhalátor

Internist-Mocorgó Eü. Bt.

(Dr. Hutás Mihály) 20 000 Ft S3445.011 vizsgálókezelőszék

Az egészségügyi vállalkozások működési feltételeinek javításával, korszerűsítésével kapcsolatos támo
gatás odaítélésén kívül a bizottság határozatot fogadott el a még rendelkezésre álló 200 000 Ft felhasz
nálásáról, az egészségügyi vállalkozások számítástechnikai állományának fejlesztésére. A feltételeket az 
alábbi pályázati felhívás tartalmazza.

Pályázati felhívás
az egészségügyi vállalkozások számítástechnikai állományának 

fejlesztésére

A pályázóval kapcsolatos követelmények:
A pályázaton támogatást igényelhetnek:
mindazon az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló egészségügyi vállalkozások, amelyek 1998-ban 

az önkormányzathoz pályázatot még nem nyújtottak be, vagy nem nyertek el legalább 100 eFt összegű ön- 

kormányzati támogatást.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a fejlesztést célját a városi főorvos célszerűséget igazoló záradékával ellátva.

- az igényelt támogatás összegét
- a saját forrás meglétének pénzintézeti igazolását.
A pályázaton igényelhető összeg forrás-kiegészítésként működik, az elnyerhető összeg a pályázati cél meg

valósítási költségeinek legfeljebb 35%-a lehet.

A pályázatok benyújtása, elbírálása 

A pályázatokat 2 példányban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél

Benyújtási határidő: 1998. augusztus 10.
A pályázatok elbírálására az ENIKŐ Bizottság 1998. augusztusi ülésén kerül sor.

A csatornáról...
Sok türelmet igénylő időt érünk a 

közműépítések miatt. Biztató, hogy 
a csatornaépítés nagy része elké
szült: a Kisberényi rész 1997. máju
sában, a káptalanfüredi 1997. au
gusztusában és az idén május 30-án 
a vörösberényi belső rész, június 30- 
án az öreghegyi rész. A város ezen 
részein be lehet és egy év türelmi 
idő alatt rá is kell kötni a gerincve
zetékre.

A bekötés menetrendje és feltét
elei a következők: a DRV minden 
érdekeltet levélben értesít a bekötés 
lehetőségéről, küldi a szolgáltatói 
szerződést, amely már a csatorna 
szolgáltatásra is vonatkozik és küld 
egy kitöltendő nyomtatványt, me
lyen igazoltatni kell az érdekeltségi 
hozzájárulás fizetését. (Ezt a Város
házán Szirbekné Magdinál lehet 
megtenni). A bekötés elkészítése 
után ezeket a nyomtatványokat kell 
visszaküldeni a DRV-nek a vízóra 
állás leolvasásával együtt.

Aki nem készíti el a bekötését az 
egy év türelmi idő alatt, a követke
zők várnak rá:

- a DRV egy év után már engedé
lyeztetett tervet kér a bekötés elké
szítésének módjáról és az elkészült 
munkáról hivatalos geodéziai bemé
rést.

- a DRV a Víziközmű Társulat lis
tája alapján tudja ellenőrizni, hogy 
ki az aki még nem végezte el a be
kötést. Erről az Önkormányzatot ér
tesíti, és a Város Jegyzőjének kell 
kötelezni az ingatlantulajdonosokat 
a csatorna használatára. (Felszólítás, 
bírság, kötelezés stb.)

A kelet-berényiektől (Fűzfői u., 
Temető u. és köz, Erdő u., Kodály 
Z. u., Erkel F. u. a Temető utcától 
kifelé, Vadász u., Újhegyi u. és köz, 
Kürt u., Dob u., Bihari J. u., 
Sz orosi u., Szitakötő u.,) még türel
met kérünk, hisz csak ott végezhető 
el a bekötés, ahol a műszaki átadás- 
átvétel megtörtént. Ez 1998. harma
dik negyedév végére várható, és ter
mészetesen az értesítést mindenki 
megkapja a DRV-től. Előbb elkészí
teni a bekötést tilos, hisz ez a kivite
lezőnek és a DRV-nek is gondot 
okoz, büntethető.

Martinné Staszny Éva

APRÓHIRDETÉS
• Idős személy gondozását vállalom bárhol a Balaton környékén, vagy élettársa 

lennék káros szenvedélytől mentes intelligens úrnak 50 éves kortól. Telefon: 62/299- 
607

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, Schildmayer 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 
Kiadó: Almádiért Alapítvány
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.

A j á n d é k b o l t

• Üveg
• Porcelán
• Kerámia
• Használati és 

csiszolt díszüvegek.
• Készletek.
• Márkás porcelánok 

és népi kerámiák.
• Ásványok
• Tengeri csigák
• Ásványok és csiszolt kövek.
• Divatékszerek.
• Tengeri csigák, kagylók és korallok.

Itt kiállítás is látható a tenger élővilágából.

Mérsékelt árak!
Balatonalmádi, Petőfi S. u. 1. (sarok, a Húsbolttal szemben)


