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

Honfoglalási jelenet. Részlet a Képes Krónika 21a lapjából



Képes l e v e le z ő la p o k r ó l
A kedves olvasó tapasztalhatta, 

hogy az Új Almádi Újság ezen ol

dalán megjelenő cikkekhez illuszt

rációként majd minden esetben Al

mádiról készült képes levelezőla

pok szolgálnak. A képes levelező

lapoknak is megvan a maguk törté

nete, amit már többen feldolgoztak 

szinte tudományos igényekkel. Mi 

elégedjünk meg annyival, hogy az 

első képes levelezőlapokat az

1870-es évek elején adták postára, 
országonként különböző időpontok
ban. A hivatalos magyar képes leve
lezőlap kiadás 1896-ban, a mille
neum évében kezdődött, egy 32 lap
ból álló sorozattal. Ezt megelőzően 
főleg Ausztriában nyomtattak lapo
kat az egyes magyar városokról, így 
például a legkorábbi Fiume városát 
ábrázoló lapot 1892-ben, Kőszeget 
pedig 1893-ban adták postára.

Almádiról viszonylag későn je 
lent meg az első képes levelezőlap, 
amelyet 1898. augusztus 26-án ad
tak postára. Történeti szempontból 
érdekes a ráírt szöveg, ami a követ
kező: „Kedves Barátom. Itt küldöm 
viszonzásul a múltkori képes leve
lező lapra ezen kártyát, azért nem 
küldtem előbb, mert csak most 
kapható. Ha tudsz máshonnan kül
deni, úgy küldj én majd fehér vár
ról küldök. Ölel szerető barátod: 
Jenő Czimem: Farkas J. Csákvár 
(fejér megye)” A címzett Győrben 
lakott, amiből következik, hogy Al
mádiban üdülő barátjától kapta a 
lapot. A levél szövegéből kivilág
lik, hogy ez a képes levelezőlap az 
első Almádiról készült ilyen lap. 
Kiadója Auer fényképész Veszp
rémben. Nincs rányomtatva mit áb
rázol a két kis kép, ezért a feladó 
saját kezűleg írta rá az egyikre, 
hogy „Szalay villa”, a másikra pe
dig azt, hogy „Fürdő sétány”. Előb

bi Kis Jancsi villaként ismeretes, 

utóbbi pedig a mai Széchenyi sé

tány alsó szakaszát ábrázolja, ahol 

a fák mögött a Véghely villa tor

nyos épülete látszik. A kép feliratát 

nagy valószínűséggel maga a fény

képész készíthette.

A szövegből kitűnően az egy

mással levelező személyek gyűjtöt

ték is a képes levelezőlapokat, ami

ből következik, hogy az Almádiban

nyaraló személy kereste a mielőbbi 
viszonzás lehetőségét. Ezért elfo
gadható az a megállapítása „csak 
most kapható”, azaz most jelent 
meg. A kérdést, hogy miért nem a 
szezon elején adta ki a tiszteletre
méltó veszprémi fényképész az 
említett lapot, ma már nem tudjuk 
megválaszolni.

A következő évben, 1899-ben, 
már a Krausz és a Pósa nyomdák is 
adtak ki képes levelezőlapokat szép 
számban, nyilvánvalóan a fokozot
tan jelentkező igényeknek megfe
lelve. Annál is inkább tették ezt, 
mert akkor már a többi Balatoni 
fürdőhelyről sok száz „üdvözlő 
kártya“ (amint akkoriban nevezték

a képes levelezőlapokat), vitte az 
üdvözleteket szerte a világba.

Mindenképpen idén van száz 

esztendeje annak, hogy megjelent 
az első képes levelezőlap Almádi
ról, az említett Auer fényképész jó 
voltából. Ennek a jubileumnak je 
gyében jelentette meg az Almádiért 
Közalapítvány a „Balatonalmádi 
régi képes levelezőlapokon” című

kötetet, amelynek bemutatására jú 
lius 25-én került sor a Városháza 
nagytermében.

Egy település története megisme
résének fontos eleme a megjelent 
képes levelezőlapok gyűjtése, töre
kedve a teljességre, ami persze 
nem érhető el miután ismeretlen a 
kiadott lapok száma. A gyűjtemény 
időrendbe történő sorolása jól il
lusztrálja a település beépülésének 

folyamatát, ez Almádi esetében is 
nagyszerűen követhető. Miként lett 
a szőlőkkel borított gyönyörű fek
vésű hegyoldalból, egy igen sűrűen 

beépített, a táji szépségeket szinte 
teljesen eltakaró, vitatható építé
szeti alkotásokkal borított „felü
let”, amiről az első pillanatban alig 
látszik, hogy az egy hegyoldal volt.

Szerencsére már a képes levele
zőlapok megjelenésével egy időben 
megkezdődött a gyűjtésük is, ami 
lehetővé teszi a mai ember számára 
a történeti visszapillantást a rajtuk 
megörökített látképek és épületek 
segítségével.

Schildmayer Ferenc

A milleneumi sorozat balatoni darabja

Az első Almádiról megjelent képes levelezőlap

Almádi villák 1899-ben (Krausz kiadás)

Almádi villák 1899-ben (Krausz kiadás)



„Haza“ vágyók & hazajárók
Furcsa dolognak tűnt a deklarált 

kötődés egy városhoz még tíz évvel 
ezelőtt is. El-eltűrték, mint a sopro
niakét, vagy megmosolyogták, mint 
a tapolcaiakét, illetve Pápa esetében 
bírálták, mert a városok többsége 
nem ezt szorgalmazta és a megyék 
is inkább az elkülönülést vélték 
benne felfedezni. Csínján kellett 
bánni a lokálpatriotizmussal, mert a 
proletár-intemaciolizmus nagy vi
torlájából csente el a szelet. Az Új 
Almádi Újság viszont már a mottó
jában is felvállalta, hogy egy várost, 
méghozzá Balatonalmádit, jobban 
szeretünk a többinél, sőt tenni is 
próbálunk érte. Azóta már bebizo
nyosodott, hogy koloncként kötődni 
sehova sem lehet (legfeljebb tapad
ni), hivatalból szeretni valamit csak 
a fizetés erejéig szoktak, a szpáhi- 
birtok ideje meg végképp letűnt...

A sikeres városok mai szemrevé
telezésénél kiderül, hogy a legfonto
sabb szempont az adott város lakói
nak szellemi tőkéje, azaz tudáskész
lete, amely versenyhelyzetet idéz 
elő a 21. század küszöbén és bármi
lyen furcsa, de ez a versengés már 
átlépi az országhatárokat. A nagy 
tömegű munkaerő, az energiaforrás 
és a szállítási útvonalak ehelyett a 
kreatív régió az új kulcsfogalom, 
amelyet információáramlási csomó
pontoknak is neveznek. Ha viszont 
versenyhelyzet van -  márpedig van
-  akkor óhatatlanul vannak nyerte
sek és vannak vesztesek. Alig egy 
éve Enyedi György akadémikus a 
siker legfontosabb tényezőit a kö
vetkezőkben látta: „Sikeres város 
az, amelyben növekszik az előállí
tott jövedelem, e jövedelem jelentős 
része helyben marad újrabefek
tetésre, vállalkozói és személyi jö 
vedelemre, adók formájában város
működtetésre és fejlesztésre; a sze
mélyi jövedelem növekedéséből a 
lakosság széles rétegei részesülnek, 
s e gazdasági növekedés nem káro
sítja a város természeti, épített és 
kulturális környezetét. A siker nem 
jön magától (ellentétben a hanyat
lással), a megszerzett sikerért a vá
rosok versenyében nap mint nap új
ra kell küzdeni.“

A tizenéves korát taposó Balaton
almádi elmúlt éveiről oldalakat le
hetne írni, külön kitérve a tíz leg
fontosabbnak ítélt sikertényezőre, 
de most inkább csak egyre koncent
rálnék, a külső kapcsolatok jelentő
ségére. Az egész világra kitekintve 
még régen megállapították, hogy az 
egy globális falu, mert a globális 
várostól még (hála Istennek) távol 
vagyunk. A világ bármelyik pontjá
val könnyedén kapcsolatba léphe
tünk, amely nem „eseti kereskedel
mi kapcsolat”, hanem „tartós infor
mációs hálózati kapcsolat”. Az ilyen 
külső kapcsolat kiépítése a városok 
közötti versengés fő színterét jelenti

és ebben a versengésben leginkább 
azokra számíthatunk, akik itt lak
nak, és itthon is akarnak lenni Bala
tonalmádiban. Azok, akik hazajár
nak, akár hétvégente vagy nyaranta 
talán a legfontosabb segítőink, 
mindazokkal együtt akik hazavágy
nak, lakjanak akár Németországban, 
Szlovákiában, az USA-ban Wales
ben. Ha itt vannak nálunk az ottani
ak, akkor itthon érezhetik és érzik is 
magukat.

Ezért fontos a testvérvárosi kap
csolatok erőteljes fejlesztése, és ta
lán jelképes erejű az a tény, hogy a 
bajorországi Eggenfelden és Bala
tonalmádi között már jó néhány cse
relátogatás lezajlott, mire felfedez
tem, hogy egy testvérpár is összekö
ti ezt a két kisvárost. Az erdélyi Me
zőfényben (ma: Foeni) éltek egé
szen addig, amíg el nem lehetetle
nültek, mert emberként akartak élni 
egy embertelen világban. A románi
ai forradalom előtt az idősebb utána 
pedig a fiatalabb testvér vándorolt 
el. Várkúti Attila útja Fehérgyarma
ton keresztül vezetett Balatonalmá
diba, Várkúti Lászlóé pedig 
Pfarrkirchenen keresztül
Eggenfeldenben. Amikor eggen
feldeni barátaimnak „házi feladatul” 
adtam, hogy derítsék ki, vajon ki 
köti össze legjobban a két várost, 
akkor tanácstalanok voltak egészen 
addig, amíg el nem árultam, hogy a 
fiatalabbik visszanémetesítette a ne
vét és most Basilius Weibel néven 
dolgozik a városban. Azóta ők is 
tudják, hogy már FÉNY köti össze a 
két testvérvárost, méghozzá Mező
fény.

Erdélyből származott Balatonal
mádiba Gácsér Ilonka is, akinek a 
nevét Kerekes Gáspáréval együtt 
emléktábla örökíti meg a legendás 
Kerekes Csárda falán az Öreghe
gyen. Ennek az emléktáblának az 
avatásával egybekötött szezonyitó 
ünnepélyre számtalan Almádiban 
tanult személyiség zarándokolt fel 
az Öreghegyre, ahol nemzedékek 
múlatták az időt, élvezték a családi
as vendéglátást és ették Gácsér Ilon
ka feledhetetlenül ízes főztjét. Ke
vesen tudják, hogy leányuk, Ilona, 
volt az első almádi diák, aki Ox
fordban végzett, de a nyári szünet
ben rendre besegített édesanyjának, 
sőt kiszolgáló is volt. Képzeljék el 
annak a televíziós stábnak a megrö
könyödését, akik Vitray Tamás ve
zetésével látogattak el hozzájuk és a 
társaság egyik tagja hányaveti an
golsággal rendelgetett, amire a pin
cérnő pedig tökéletes oxfordi angol
sággal és türelmesen válaszolgatott. 
Tudott a család persze több nyelvet 
is, de mégis a vendéglátási kultúrá
juk volt az, ami több nyelne is éke
sen szólt. Ilona ma az Unitárius 
Egyház püspökhelyettese bátyja, 
István a parlament külügyi bizottsá

gának elnöke. Vittek magukkal útra
valót az Öreghegyről annyit, amel
lyel bátran elmehetnek bárhova eb
ben a világban, mert almádiak ma
radnak mindenütt. Messzebbről ta
lált ide hozzánk Meirion Bowen, a 
walesi Swansea városi tanácsosa, 
aki a gimnázium testvériskolájában 
tanítva kísérte el tanítványait immár 
harmadik alkalommal Balatonalmá
diba. Beleszeretett a Bakony hegye
itől körülölelt kisvárosba, az itteni 
emberekbe és a magyaros konyha 
ízeibe. Fényképein és tanítványain 
keresztül győzte meg a szülőket, 
hogy jövő nyáron nekik is el kell 
jönniük ide, ahol azt a világot lát
hatják, amit Dél-Wales a múlt szá
zadban élt át, de az emberarcukat ők 
is mindvégig megőrizték, akárcsak 
az itteni polgárok. Segített ebben a 
múlt tisztelettel megőrzött emléke
zete, a dalokban is konzervált sírva- 
vígadás, meg a kiirthatatlan derűlá
tás. Az utóbbit is átvehetnénk 
tőlük....

Rendszeresen magával hozza a 
walesi Petőfi, Dylan Thomas kötete
it, lemezeit és egyéb relikviáit. 
Örömmel tapasztalja diákjaink 
őszinte érdeklődését a kelta kulturá
lis örökség iránt és nagyon tetszik 
neki, hogy az angol nyelvet eszköz
ként használják nálunk is, náluk is. 
Legszívesebben idecsábítaná városa 
sportolóit is, akik a brit rögbilíga él
lovasai, mert errefelé még nem is
merik annyira ezt a férfias sportot, 
no meg edzőtábozásra kiválóan al
kalmas lenne a Balatonpart, akár 
bemutató mérkőzésékkel egybeköt
ve is. A Sky TV már hajlandó 
szponzorálni őket, a rögbilíga sem

vonakodik, így aztán már csak raj
tunk a sor...

David Greenewalt három és fél 
évig élt városunkban családjával 
együtt és közben tanított és Igét hir
detett. A romlatlan, vidéki Amerika 
üzenetét hozta és baseball szerete
tét, amit átplántálták az itteni diá
kokba, de jutott ideje a nyelvtanu
lásra és a magyar szokások megis
merésére is. Virginia állam egyik 
nyugati kisvárosába, Bridgewaterbe 
tér vissza, de azóta is minden nyá
ron visszajött hozva családját, mind 
a három gyermek hibátlanul tud 
még magyarul köszönni, a felesége 
pedig szépen társalog magyarul. 
Budataváról biciklizve fedezték fel 
a többi városrészt, innen indulva ba
rangolták be a Bakonyt és egyre na
gyobb utakat téve jutottak el Győr
be és Kecskemétre. Idén nyáron is 
angolt tanítottak Egerben, de első 
útjuk mégis ide vezetett, majd pedig 
siettek a Kárpátaljára, mert ott is 
magyarok laknak. A magyarok meg 
ugye különleges emberek. Még ők 
csodálkoztak jobban, hogy az itteni 
családok évente fogadnak a kárpá
taljai gyerekeket!

A külső kapcsolatok fontosságát 
csak pár példával illusztráltam és a 
legtöbb olvasóm ennél különb 
élményeket is tudna említeni. Nem 
véletlen: nálunk ilyen kapcsolatok 
már több évtizede élnek és léteznek, 
hála az itteni, az innen elszármazott 
és ide beköltözött embereknek. 
Könnyű megszeretni és megsz
erettetni Balatonalmádit, de még 
mindennap van és lesz is ten
nivalónk!

Czuczor Sándor

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

E G Z A K T  B T
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

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

E M IS S Z IO  BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

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



Néhány sor 
a 93. hónapról 
a Városházán

1998. július

Az idén különösen későn in
dult be a szezon. Az elmúlt évek
ben az Almádi Napok rendez
vénysorozata, hagyományosan 
július második felében, a nyár 
derekát jelezte, az idén a kezde
tét. Turisztikai szakemberek a 
labdarúgó világbajnoksággal és 
a dél-német tartományok au
gusztusi szabadságos időszaká
val magyarázzák a nyugati ven
dégek későbbi érkezését. Azt 
azonban látnunk kell, hogy ettől 
függetlenül évről-évre csökken 
ez a vendégkör, és a kevésbé te
hetős rétegek közül kerül ki. Ami 
viszont örvendetes tény, és biz
tató jel a jövőre nézve, kissé nőtt 
a magyar vendégek aránya, és 
egyre gyakrabban parkol szlo
vák, vagy lengyel rendszámú 
gépkocsi városunkban. Ezt a fo 
lyamatot kell erősítenünk a mi
nőség növelésével, az árak csök
kentésével, és vonzó rendezvé
nyekkel. Mint amilyen például 
az I. Országos Makett Találko
zó, Kiállítás és Vásár az Almádi 
Napok keretében. Valóságos bú
csújárás indult meg, és tart má
ig is, a Városháza Padlásgaléri
ája felé. Lenyűgöző alkotások 
százait, Nelson admirális hajó
ját, a legkülönfélébb repülőket, 
helikoptereket, autókat, kamio
nokat, a valóságot a legapróbb 
részletekben is hűen bemutató 
életképeket csodálnak nap, mint 
nap gyermekek, fiatalok, felnőt
tek, belföldiek és külföldiek 
egyaránt, közöttük olyan rangos 
vendég is mint Kositzky Attila 
altábornagy úr, a Magyar Légi
erő vezérkari főnöke, aki éppen 
a minap nyerte el az Amerikai 
Egyesült Államok békeidőben 
adható legmagasabb katonai ki
tüntetését. Szólnom illik még a 
Makett Találkozó főrendezőjé
ről, Varga Gábor gépésztechni
kus, Tóth Árpád utcai polgá
runkról, aki maga is aktív figu
rális makettkészítő, szenvedé
lyes légibemutató-fényképész, és 
óriási szervezőkészségről téve 
tanúbizonyságot, a nemes hobbi 
legjobb hazai képviselőit, és 
azok produktumait hozta el Al
mádiba. Köszönet érte.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1998. július 30.

dr. Kerényi László 
polgármester

Káptalanfüreden is meggyulladt a gázláng
Ez a hír a XX. század végén bizo

nyára nem tartozik a szenzációs be
jelentések kategóriájába., azonban 
egy kis település életében mégis 
szenzációnak számít, hiszen 
Káptalanfüred elsősorban nyaraló 
övezet, bár kétségtelen, hogy a cca. 
250 állandó lakoson kívül egyre 
többen töltik szabadidejüket nem
csak nyáron, de az év nagyobbik ré
szében is e csendes, szép környeze
tet biztosító helyen.

Ez év július 15-t követően, ami
kor az új megépült gézvezeték sza
kasz is gáznyomás alá került, mind 
többen mondhatják majd, hogy „ná
lunk is meggyulladt a gázláng”.

Az Alsóörsi határút néhány ingat
lantulajdonosa számára pl. július 
21. volt ez a nagy nap. Életemben 
most másodszor éltem át ezt az ün
nepélyesnek számító pillanatot. Elő

ször közel 10 évvel ezelőtt, akkor 
még budapesti lakos voltam, a XI. 
ker. egy kertes családi házas negye
dében szintén lakossági hozzájáru
lásos közműfejlesztés formában tör
tént a földgáz bevezetése. Emlék
szem, 1988. december 5-én gyulladt 
meg a gázláng, akkor is nagyon vár
tuk már és örültünk neki, mert az a 
pillanat a hagyományos fűtési mód 
végét is jelentette. De ez, a szá
momra második ilyen élmény itt 
Káptalanfüreden azért nagyobb, 
mert az első, akkori gázbevezetés 
természetesnek számított, hiszen 
Budapesten a fővárosban az már 
szinte követelmény volt.

Itt azonban egy balatoni üdülőte
rületen ez mégis csak óriási dolog, 
hiszen ugyan az a városi, vagy akár 
fővárosi kényelmi fokozat biztosít
va van a csatornázást és most már a

földgáz bevezetését is figyelembe 

véve. Reméljük, hogy rövidesen a 

káptalanfüredi fontosabb utak, ut

cák burkolati rekonstrukciójával 

kapcsolatosan is hasonló örömteli 

napokat érhetünk meg.

Végezetül, de nem utolsó sorban, 

ha már oly sokszor kerestük fel a 

Balatonalmádi Polgármesteri Hiva

talt, türelmes és türelmetlen, kérő és 

reklamáló formában, most a köszö

net hangján kell ezt tennünk. Meg

köszönve mindazok eredményes 

munkáját, akik Káptalanfüred köz

műfejlesztésének érdekében min

dent megtettek azért, hogy ezeknek 

az eredményeknek valamennyien -  

állandó lakosok és nyaralótulajdo

nosok -  örülhessünk.

Márai Károly

Dr. Óvári Ferenc
(1858- 1938)

Születésének 140., halálának 60. évfordulója alkal
mából -  mulasztásunkat pótolva -  emléktáblát 
helyezünk el volt nyaralóházán a mai papiak (parókia) 
épületén a római katolikus templommal szemben.

A hálás utókor nevében ünnepi megemlékezésre kerül 
sor az avatáskor

1998. augusztus 16-án 10.30 órakor
a szentmisét követően.
A múlt idézésére dr. Horváth Balázs országgyűlési 

képviselő urat kértük fel, aki e megtisztelő felkérésnek 
szívesen fog eleget tenni.

Majbó Gábor

Megköszönjük
városunk nevében Sági Sándor festőművész úrnak -  

aki évtizedek óta alkot nálunk -  azt a felajánlását, hogy 

megfelelő helyen, jelen esetben az autóbusz-állomás 

alatti pázsitos területen a Pannónia Aqua emlékkőnél, 

költségére 2 db pad állíttassék fel. A padok elkészültek 

mintegy 30 000 Ft költséggel és máris szolgálják az ott 

pihenni vágyókat.

Befizetését az Almádiért Közalapítvány számlája ja

vára ezennel igazolom és megköszönöm.

Szép is e nemes kezdeményezés, követendő példa le

hetne városunk szépítése érdekében.

M. G.

Kezdő é s  
középhaladó

angol 
nyelvtanfolyam

indul

a Balatonalmádi 
Magyar-angol 

Tannyelvű Gimnáziumban 

1998. szeptemberétől
heti 2x3 órában.

Érdeklődni lehet a 
438- 990/113 és a 

438- 888/113 számon

Már most 
biztosítsa helyét!
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Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák 
telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET előfizetés
a telefon d íj már csak 88F t/óra

❖  CD írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 
installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi Jókai út 1 Tel / Fax 438-309



Polgárőr hírek
A rendszeres napi járőr szolgálat 

mellett 1998. július 18-án 20 órától 
hajnalig 18 polgárőr segítette a bala
tonalmádi Rendőrőrs átfogó éjszakai 
akcióját. Közreműködésünket siker 
koronázta, mert adataink alapján is 
eredményes volt az éjszakai munka.

Elkészültek a polgárőrség által el
helyezésre kerülő táblák. A kivitele
zésben, költség felszámolása nélkül 
segédkező iparosoknak és vállalko
zóknak: Hégely Sándor úrnak, Boda 
Lajos úrnak, Ódor Gáspár úrnak és 
Fábián László úrnak köszönjük az 
önzetlen segítséget.

Készülünk a szeptember 5-én 9 
órakor kezdődő Polgárőr Napra, 
melyre szeretettel meghívunk min
den érdeklődőt, helyszínre, illetve 
központi helye a Balatonalmádi lab
darugó pálya.

Ismételten kérjük almádi polgára
it, hogy aki úgy gondolja tud és akar 
segíteni a Polgárőr Nap megrende
zésében, a Polgármesteri Hivatal 
portáján található csekken történő 
befizetéssel ezt megteheti.

Segítségüket előre is köszönjük.
Balatonalmádi Polgárőr 

Egyesület Elnöksége

A Veszprém Megyei Polgárőr nap 1998. szeptember 5-én szombaton
9.00 órai kezdettel Balatonalmádi városában kerül megrendezésre.

Program
9.00 Polgárőrnap megnyitása -  ország és városzászló előtt

(Városháztér)
9.30-tól Bemutatók a városi sporttelepen

a) Kommandósok bemutatója
b) Baleseti és Bűnügyi helyszínelés bemutató
c) Motorosok bemutatója
d) Rendőrségi kutyák bemutatója
e) Tűzoltóság bemutatója

12.00 Sajtófogadás a Váci Mihály általános iskola aulájában 
A sajtó munkatársait szeretettel várjuk

12.00-14.00 Ebéd a sportpálya büféjében
14.00 Polgárőr fórum a Váci Mihály általános iskolában 

Kérdésekre-felvetésekre válaszolnak
a Belügyminisztérium, Rendőrség, Polgárőrség 
országos vezetői

19.00 Sportpálya -  Polgárőmap zárása 
Vetélkedők eredményhirdetése -  szabadprogram

Megyénk vezetőit, polgárőrőket, a sajtó képviselőit és az érdeklődőket 
szeretettel várjuk Balatonalmádiban.

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

Rendőrségi hírek
Az idegenforgalmi szezon eddigi 

tapasztalatai alapján akár optimista 
hangvételű cikket is lehetne írni. 
Mégsem teszem, s ennek oka hogy 
az eredmények mögött megfeszített, 
embertpróbáló teljesítmény áll. A 
korábbi kedvezőtlenebb időjárás 
miatt némely bűncselekmény fajta, 
elsősorban a strandi lopás jelentősen 
visszaesett ugyan, de a helyébe újra 
visszatért a néhány évvel ezelőtt jel
lemző nyaralófeltörés. Több elköve
tőt, nem egyszer két-három fős cso
portokat fogtunk el, akik látszólag 
semmiben sem különböztek a 
strandra igyekvő emberektől, ám 
mégis alaposan megfigyelték azokat 
a nyaralókat, amelyeket tulajdono
saik vagy bérlőik nem egyszer bezá
ratlanul, őrizetlenül hagytak. Külö
nösen az Öreghegyi területen, a 71- 
es főút, a Fórum és a vasút által ha
tárolt városrészen követtek el ilyen 
módszerrel nyaraló-feltöréseket. 
Minden esetben szinte kizárólag a 
könnyen mozdítható ékszereket, 
műszaki cikkeket és készpénzt vit
tek el, nem egyszer milliós érték
ben. Ennek megfelelően folyamato
san át kellett csoportosítanunk a 
rendőri erőket is, több erőt és ener
giát fordítva a fenti területek állan
dó ellenőrzésére.

A korábbi évhez képest felére 
csökkent az ellopott gépkocsik szá
ma -  mintegy 12 db - , azonban en
nek az örvendetes változásnak az 
erre fordított erőfeszítéseinken kívül 
objektív oka is van, nevezetesen, 
hogy a magas műszaki színvonalú 
gépjárműveket egyre nehezebb el
lopni. Az ellopott gépkocsik többsé
ge már nem a közkedvelt BMW, 
Audi, WV vagy Mercedes, hanem a 
több éves Opelek, Deawook válnak 
a tolvajok zsákmányává. A rendőr
ség önmagában képtelen fellépni az 
autótolvajok ellen, ehhez szüksé
günk van az állampolgárok segítsé
gére is. Erre jó példa az, hogy több 
olyan lopást sikerült megakadályoz
ni, amelyeket állampolgárok jelen
tettek be nekünk vagy adtak meg
bízható információt az elkövető sze
mélyére, illetve az elkövetéshez 
használt gépkocsira. Ennek alapján 
sikerült az elkövetőket elfogni.

Idén is rendszeresen tartunk nagy 
létszámú rendőri akciókat, amelyek 
főleg a bűnmegelőzést szolgálják.

Célunk, hogy visszaszorítsuk a köz

vetlen elkövetett jogszabálysértő 

magatartásokat, valamint hogy erő

sítsük az emberek biztonságérzetét. 

Természetesen az ilyen akciók 

együtt járnak azzal is, hogy akár az 

utcán, akár a szórakozóhelyen a 

kollégák igazoltatják Önöket. Ké

rem megértésüket, hiszen ez az 

Önök érdekében történik. Ha azon

ban úgy érzik, hogy a rendőri fellé

pés kultúrálatlan, vagy indokolatlan 

volt, kérem jelezzék felénk, hiszen 

ez ellen minden eszközzel fel kívá

nok lépni a jövőben is.

A közbiztonság megbízhatóságát 

segíti, hogy számíthatunk polgárőr 

barátaink segítségére. Ők elsősor

ban azon a területen tevékenyked

nek, amelyeket rendőri eszközökkel 

nem tudunk ellenőrzés alatt tartani. 

Jelenlétük által célirányosan tudjuk 

a rendőri erőket mozgatni. A fiata

lokból álló rendőri állomány lelkes, 

aktív, s így minden reményünk 

megvan arra, hogy az Önök megelé

gedésére zavartalan idegenforgalmi 

szezont tudunk majd zárni.

A baleseti statisztikában utolsó 

helyen állunk. Szinte duplájára nőtt 

a sérülés nélküli balesetek száma. 

Van olyan nap, hogy 6-8 koccaná

sos balesethez kell kollégáimnak ki

vonulniuk. Túl azon, hogy ez jelen

tős erőt von el a közterület egyéb 

fontos feladatairól, az a megdöb

bentő számomra, hogy szinte min

den esetben alapvető hibákat követ

nek el rutinos, több éves gyakorlat

tal rendelkező gépkocsivezetők is. 

Nem igazán tudok erre magyaráza

tot adni, talán a minden átmenet 

nélkül változó időjárás lehet az oka. 

Ismételten kérem Önöket arra, hogy 

nagyobb gondossággal, odafigyelés

sel közlekedjenek a nyári idegenfor

galom néha káosszá fokozódó for

galmában.

Végezetül kollégáim és a magam 

nevében további jó nyaralást, pihe

nést és kellemes időtöltést kívánok!

Grúber Sándor r. őrgy 

őrsparancsnok



Herkules hírek
Eseményekben és eredményekben gazdag fél évet zárt az egyesület

Megrendeztük nyári táborunkat 
42 gyermek részvételével. Körbejár
tuk gyalog városunk hegyeit-völgye
it, voltunk Bándon, Gézaházán, 
Cseszneken, Nagyvázsonyban, 
Tapolcán, Tihanyban. Lovagoltunk, 
kocsikáztunk, voltunk hajókirándu
láson, játszottunk és pancsoltunk a 
strandon. Sátoroztunk, szalonnát 
sütöttünk a Malom-völgyben. Mind
össze egyszer áztunk meg, az időjá
rás is kegyes volt hozzánk.

Női kézilabda csapatunk sajnos 
elvesztette utolsó mérkőzését és 5. 
lett az NB II-ben. Ennek ellenére 
minden dicséretet megérdemelnek a 
hölgyek, hiszen beleadtak mindent, 
munka mellett készülve a minden 
szempontból „profi” ellenfelekkel 
szemben ez a helyezés átlagon felü
li. Külön köszönetet mondunk Né
meth Gábor edzőnek, 
Némethnének, aki gólkirálynői cí
met érdemelt ki, valamint Tolcsvai 
Ferencnének, aki a csapat admi
nisztrációs dolgait végezte.

Kosárlabdázóink nyertek a vá
rosnak a Balatoni Városok Sport- 
bajnokságán. Szívvel-lélekkel ké
szülnek, edzenek. A volt nevelő- 
otthon mellé saját pénzükből vá
sárolt palánkot állítottak fel, 
amely nemcsak nekik öröm. Kö
szönet Surányi Lajosnénak a szer
vező munkáért, valamint férjének
-  Lajosnak -  a palánkállításért.

Montain bike csapatunk már ha
gyományosan az országos bajnoki 
futamokon vesz részt, egyelőre tíz 
közé kerülni csak egy-két versenyen 
tudnak. A lényeg az, hogy szorgal
masan készülnek és versenyeznek.

Tájfutóink nemzetközi, országos 
és megyei versenyeken vettek részt. 
A megyei diákbajnokságon három 
első és egy második helyezést sze
reztünk, Gergely Csaba az országos 
diákolimpián korcsoportjában 5. 
helyezést ért el.

Kislányom, Felber Orsolya a te
rületi úszódöntőn két harmadik he

lye mellett első helyezett csapat tag
ja volt, részt vett az országos dön
tőn.

Atlétika négypróbában területi el
ső helyezést, triatlonban megyei 
bajnokságot szerzett. Ebben az év
ben a Györgyi Dénes Általános Is

kola „Jó tanuló, jó sportoló“ címét 
érdemelte ki.

(Ennyi részrehajlást szíveskedje
nek elnézni nekem kedves olvasók).

Ugyancsak „Jó tanuló, jó sporto
ló” címet kapott Kucserka Timea, 
aki úszásban, tájfutásban és triatlon
ban jeleskedett.

Triatlonban hat sportolónk ju
tott tovább dobogós megyei helye
zésével az országos diákolimpiá
ra. Itt emelem ki Farkas Balázst, 
aki annak ellenére, hogy alkati sa
játosságai miatt nem éppen volt 
alkalmas minőségi sportot űzni, 
mégis dobogós lett triatlonban és 
egyre szebb eredményeket ér el 
tájfutásban. Tehetsége a szorgal
ma. Emellett önállóan tűz ki

sporttársainak tájfutó edzőpályá
kat, nagyban segítve az edzői 
munkát.

Nyolcan vágtunk neki átúszni a 
Balatont Révfülöp és Boglárlelle 
között, heten célba is érkeztünk. (A 
táv 5,2 km volt) Megjegyzem itt a

kis Kaszap Levi nevét, aki annak el
lenére, hogy csupán tíz éves, átúsz
ta velünk a Balatont és triatlonban 
harmadik volt a megyei bajnoksá
gon, ott volt az országos döntőn 
Kecskeméten. Fantasztikus szorga
lommal jár az Auróra uszodába és 
vesz részt a közös edzéseken.

Az egyesület anyagi helyzete kö
zepesnek mondható. Az önkormány
zat mellett egyre többen támogatnak 
bennünket vállalkozók, vállalkozá
sok is.

A sportszálló bevételeiből (volt 
Auróra munkásszálló) tavaly -  vál
lalva az 500 E Ft-os önrészt -  700 
E Ft-ot nyert az egyesület óvodás 
úszásoktatásra, utánpótlás-nevelésre 
és idős korúak tornájára.

Ez évben az önkormányzattól 
elnyerte 800 E Ft pályázati pénz 
mellé is el kellett tenni 400 E Ft- 
ot. Örömmel tudatom a kedves 
budatavai értünk és a létesítmé
nyért szurkoló lakosoknak, hogy 
ezt a pénzt a Rákóczi út sportte
lep felújítására fordítjuk. A mun
ka már meg is kezdődött. Gyer
mekeink közül néhánynak feltett 
szándéka, hogy félmaratont fut, 
most ez a legközelebbi cél. Aztán 
jönnek az őszi versenyek.

Végül köszönetet mondok Ács 
Attila testnevelő tanárnak a magas 
színvonalú edzői tevékenységéért. 
Köszönet Solti Évának és Dergez 
György tanároknak a nyári tábor 
felügyeletéért.

Minden gyermeket és nem gyer
meket várunk sorainkba, legyenek 
sporttársaink.

Felber Gyula sportszervező

A tájfutás nincs korhoz kötve

Tájfutók versenyen

T e n is z -h íre k
Július hónap első ör

vendetes eseménye volt, 
hogy a Siófokon meg

rendezésre kerülő Országos Pedagó
gus Tenisz Bajnokság férfi egyéni 
számát, a súlyos sérüléséből éppen 
csak felépült Dudás Zsolt nyerte. 
Gratulálunk a szép sikerhez!

Veszprémben pénzdíjas nyílt 
egyéni és páros bajnokságot rende

zett a Trófea Sportegyesület. A férfi 
egyéni versenyt Hitter Csaba nyerte, 
a párosban pedig a Hitter-Rajnai Cs. 
páros II. helyezést, a Szabó Z.- 
Solymosi páros III. helyezést ért el.

Székesfehérváron július 18-20-án 
országos II. osztályú versenyen 
Hitter cs. III. lett, párosban a Hitter- 
Rajnai páros a II. helyen végzett.

HIS

A Balaton-átúszás első helyezettje Nagy Pál Levente Balatonalmádi la
kos lett. A tizennyolc éves bajnok 1 óra nyolc perc alatt tette meg az 5300 
méteres távot. Büszkék lehetünk rá!

Gratulálunk (a szerk.)

PAPÍR-ÍRÓ SZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. 

(Fórummal szemben) Tel.: 430-967 
Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett) 

NYITVA TARTÁS: hétfői péntek 8-18, szombat 8-13 óráig

TANSZERVÁSÁRAJÁNLATUNK:
Öntapadós PVC tankönyvborítók, füzetborítók, 

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

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!
Vásárlóink sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy BUDMIL TÁSKA

R é s z l e t e k  a b o l t o k b a n



Almádi traplövő a világbajnokságon
Ismerősen csenghet Tóth Zoltán neve az Almádi Újság olvasóinak, 
hisz a lap   „előállítójaként” valamennyi számon ott díszeleg a neve.

A mostani beszélgetés apropóját mégis az adja, hogy 39 évesen 

beverekedve magát a traplövő válogatottba, újoncként lett a 
legeredményesebb magyar versenyző a Barcelonában rendezett 

világbajnokságon. E tény önmagában bravúr, bár az igazsághoz tartozik, 
hogy válogatottunk elmaradt a várakozástól. A miértekre talán választ ad 

az almádi fiatalemberrel készült beszélgetés.

-  Szégyellem, de ismereteim elég 
hiányosak sportágadat illetően, s 
tartok tőle nem vagyok vele egye
dül, ezért talán ismertesd néhány 
szóval annak lényegét. Azt azért tu
dom, hogy évek óta a szomszédvár, 
Fűzfő az egyik hazai fellegvára.

T. Z.: -  A traplövés lényege, 
hogy öt lőállásból, állásonként vé
letlenszerűen két jobb, két bal és 
egy egyenes irányú korongot kell 
szétlőni. Az elért pontok összeadód
nak, s a legtöbb pontot szerző ver
senyzőé a pálma. Valóban Fűzfőn 
nagy hagyománya van e sportágnak, 
számtalan válogatottat adott.

-  39 évesen nem mondható, hogy 
tinédzser korban ölthetted fel a cí
meres mezt.

T. Z.: -  Ahhoz képest, hogy csak 
4 éve kezdtem a mostani egyesület 
elődjében a Balatonfűzfői Lövész
egyletben -  nem vagyok elégedet
len. Különben is ebben a sportágban 
60 évesen is tagja lehetsz a nemzet
közi elitnek.

-  Nem akarlak megbántani, de az 
utóbbi években (a világversenyek 
eredményei legalábbis ezt mutatják) 
sokat vesztett nimbuszából a ma

gyar lövősport. Hogy látod te im
máron belülről?

T. Z.: -  Tény, hogy az utóbbi 
olimpiákon, amire leginkább fel
kapják az emberek a fejüket -  elma
radtak a kiugró eredmények, ám a 
mostani VB-n is szereztünk egy ara
nyat és egy második helyet. Barce
lona előtt a traplövők sem szerepel
tek rosszul, hisz például Cipruson a 
Világkupán egész elfogadható ered
ményt értünk el, olimpiai pontszer
zőként a 6. helyen végeztünk. Ne
kem különösen emlékezetes ez a 
verseny, hisz életem legjobbját pro
dukálva (125-ből 118 találat, a 
szerk.) a magyar csapat második 
legjobbja lettem. S hiszem, hogy ki
tartó munkával tovább javulhatnak 
az eredményeim.

-  Barcelona -  világbajnokság! 
Ne is a versenyről, inkább ottani él
ményeidről meséljél!

T. Z.: -  Igen fárasztó út után sa
ját kocsikkal érkeztünk a versenyre, 
ami talán indokolja az „eredménye
inket“ is. Első osztályú vendéglátás
ban volt részünk, bár a szervezés ti
pikusan latinos volt. „Ha valami 
gondod van: nyugalom, majd meg
oldódik valahogy. Vagy nem!“ Ma

ga a város gyönyörű, bár a közbiz

tonsága vetekszik Budapesttel. Ezt 

sajnos autóbuszunk feltörése is je

lezte. A tenger vize csodálatos, bár a 

magyarok közül eleinte csak mi fü

rödtünk. (A többiek azt hallották a 

traposok újoncától, hogy cápave

szély miatt lezárták a strandokat, a 

szerk.) Összességében remekül 

éreztem magam, s ha az igazán jó 

eredmények is jöttek volna -  életem 

legnagyobb élményeként említhet

ném.

-  Szavaidból azt veszem ki, bőven 
van még hátra sportpályafutásod
ból. Melyek a jövőre vonatkozó ter
veid?

T. Z.: -  Mindenekelőtt a váloga
tottság megtartása, és a legmeré
szebb álmaim között szerepel 
Sidney meghódítása. Egy olimpiai 
részvétel mindennél többet jelente
ne.

-  Ha ez nem megy lapunk minő
ségének rovására, tiszta szívből kí
vánjuk!

G. T

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

30-as Cirkálók vitorlásversenye 
Balatonalmádiban

Ötödik éve rendezi meg a Video
ton Yacht Club a 30-as cirkálók 
összetett versenyét. A 30-as osztály 
a Balaton egyik legrégebbi klasszi
kus hajóosztálya, összesen 16 hajó 
van a Balatonon belőle, melyből 14 
nevezett a versenyre.

A hajók egyenként is történelmi
ek, Kékszalag győztes (Trinidad, 
Rabonbán) is van köztük, a legöre
gebb hajó 70 éves.

A régi hajók többsége gyönyörű
en felújított, de már 4 db. műanyag 
új építésű hajó is versenyez.

Az összetett verseny első napján 
olimpiai rendszerű pályán verse
nyeznek, a második napon Almá
di-Kenese-Siófok-Almádi útvona
lon túraverseny van, míg a harma
dik napon az újabban egyre divato
sabb páros verseny (match race) ke
rül megrendezésre. A győztesek ér
tékes díjakat kapnak versenyenként

és az összetettben is a verseny 
szponzoraitól (Videoton Holding, 
Videoton Yacht Club, Drescher 
Nyomda, Sobstadt vitorlakészítő 
műhely).

Külön kiemelnénk Balatonalmádi 
város különdíj át, melyet a túraver
seny első helyezettje kap, ez egy 
gyönyörű kupa és Veszeli Lajos egy 
festménye.

1997-ben a díjat Kerényi polgár- 
mester úr adta át, melyet története
sen egy almádi hajó (EMESE - Ha
lász Gyula) nyerte. Almádiból még 
két 30-as cirkáló indul idén is 
(IMPERIAL - Netbál Ervin és JÓ
MADÁR - Dr. Szilbereky József).

A verseny során esténként a Vide
oton Yacht Clubban a Keresztes 
vendéglő biztosítja a versenyzők ré
szére a vacsorát és így a sportél
mény mellett a jó hangulat is bizto
sított.



A színpad széléről
avagy Almádi Napok ‘48

Rekkenő hőség, Tompa fények, 
Színes vásári kavalkád.

Csillogó gyerekszemek. Lelkes 
művészek.

Tánc és zene.
Az idén 11. alkalommal rendez

ték meg az immár hagyománnyá 
vált Almádi napok rendezvénysoro
zatot. A tíz napos program célja, 
egyrészt az idelátogató vendégek, 
turisták nyaralását színvonalas mű
sorokkal tegyék még emlékezetes
ség, másrészt, hogy az itt élők talál
kozhassanak olyan művészekkel, 
akiket eddig esetleg csak a tévé kép
ernyőjén keresztül láthattak. A ren
dezvények több helyszínen zajlot
tak. A Várpalotai Városi Képző- és 
Iparművészeti Gyűjtemény kortárs 
anyagából nyílt kiállítás a Közössé
gi Házban, komolyzenei koncerte
ket tartottak a vörösberényi Erőd
templomban, Schildmayer Ferenc 
Balatonalmádi Régi Képes Levele
zőlapokon című könyvének bemuta
tójára került sor a Városházán. A 
színpadon pedig minden este szólt a 
zene...

A programot Mazsorett felvonu
lás indította, majd hivatalos nyitó
beszédet mondott Dr. Kerényi Lász
ló polgármester.

A gazdag műsorkínálatból nehéz 
lenne mindenről részletesen írni, de 
épp oly nehéz bármit kiemelni a sok 
színvonalas előadás közül. Most 
mégis megpróbálok egy kis ízelítőt 
adni olvasóinknak. Ahogy a színpad 
széléről láttam...

Nagy tetszést aratott a Cholnoky 
Jazz Balett Együttes formációs mű
sora. Remek zeneválasztás, újszerű, 
modem koreográfia, fantáziadús, -  
a témához, a gyerekek korához, 
egyéniségéhez illő -  kosztüm jelle
mezte a külföldön is méltán elismert 
veszprémi együttest.

A majd’ 40 fok és a kissé korai 
kezdés (17 óra) ellenére a forró pad
hoz „szögezte" a gyermeket a 
Maszk Bábszínpad, Illyés Gyula: 
Hetvenhét Magyar Népmeséje alap
ján készült tréfás, zenés, látványos 
bábjátéka. A művészek bemutatták a 
bábműfaj sokszínűségét, maximáli
san kihasználva a műfajban rejlő le
hetőségeket, így komplex színházi

élményhez juttatva a gyermekkö
zönséget. Az előadás után a társulat 
tagjai középkori játékokkal szóra
koztatták az érdeklődőket.

Kellemes nyáresti hangulatot te
remtett népszerű operett melódiák
kal a „Tihanyi 2000“ művészcso
port.

A műsorok közül természetesen 
nem maradhatott ki a folklór est 
sem. A Veszprém Táncegyüttes, 
mint mindig most is profi módon 
szerepelt.

A Nemzeti Színiakadémiáról in
dult fiatal művészek pár órára szá
zad eleji hangulatot varázsoltak a 
Városháza előtti térre. Rejtő Jenő, 
Gáspár Andor írásaiból összeállítot
ta fiatalos lendületű kabaréműsoruk
ban Eisemann Mihály, Lehár Ferenc 
dalai is felcsendültek.

Bár a program szerint az Almádi 
Napok sztárvendége a V. I.P. együt
tes volt, de én ezt a címet Aradszky 
Lászlónak adományoznám. Az 
örökifjú táncdalénekes fantasztikus 
kapcsolatot teremtett a közönséggel, 
közös nótára bírva időseket és fiata

lokat egyaránt, két órán keresztül 
élőzenével bizonyította be, hogy va
lóban „Nemcsak a húszéveseké a 
világ...“

Az idei Almádi Napok fergeteges 
utcabállal -  amelyhez a talpalávalót 
a Viktória Együttes szolgáltatta -  és 
a hagyományos tűzijátékkal zárult.

Én a színpad szélén jól éreztem 
magam, sok mosolygó arcot, jóked
vű embereket láttam. A színpadon 
lelkes művészeket, akik szeretettel 
csinálták azt -  legyen bármilyen

műfaj -  amihez értenek. Amíg tu
dunk együtt önfeledten, kultúráltan 
szórakozni, addig úgy gondoltam 
nincs nagy baj. Ez az Almádi Napo
kon sikerült, aki kihagyta most, 
bánja! De lesz jövőre is!

Veszeli Annamária 
az Almádi Napok műsorvezetője

Aradszky László ismét belopta ma
gát a nézők szívébe

A veszprémi táncegyüttes méltán aratott nagy sikert.

Volt amikor a közönségnek jutott a főszerep

Horgászverseny
Immár hagyomány, hogy az Almádi Napok rendezvényeinek sportos programját az a nyílt 

horgászverseny jelenti, amelyet idén 5. alkalommal rendezett meg a helyi Horgászegyesület és 
a Közösségi Ház. A rendezők mellett a Balzer Hungária Kft. által felajánlott értékes díjakért 17 
horgász állította össze szerelékét (meglepetésre többségében vidékiek), összemérve tudásu
kat, tapasztalatukat, és elsősorban szerencséjüket. Talán ez utóbbira volt a legnagyobb szük
ség, hisz a mérlegelésnél kiderült: a verseny alatt bizony nem igazán csökkent a tó halállomá
nya. Volt aki csak a szákját áztatta a délelőtt során, a győzelemhez 2,5 kg körüli eredmény is 
elég volt. Az érdeklődők legnagyobb örömére ezt a helyi Szentje Zoltán teljesítette, így Almádi
ban maradhatott a Közösségi Ház által felajánlott díszes serleg.

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!



Az Almádi Napok rendezvényeinek egyik kiemelkedő esemény volt a Várpalotai Városi Képző

művészeti Gyűjtemény anyagából válogatott kortárs művészeti kiállítás a Közösségi Házban.

Ez a képzőművészeti Tárlat és szerves része annak a gondolatnak amely már régóta az Almá

di kiállítások sajátja, hogy a környezetünkben lévő régiók a szomszédságok művészeti tevékeny

ségét és bemutatja az ide látogató műpártoló közönségnek. Várpalota most már úgyis közelebb 

került városunkhoz, hogy egy nagynokmenü a gondok és az örömök is közös érintettjei.

A Várpalotai Városi Képző és Iparművészeti Gyűjtemény kortárs anyagából nyílt tárlatot július 

18-án. Sárvári Miklósné a várpalotai kulturális és humán Szolgáltató Intézet igazgatója adta át az 

érdeklődőnek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindannyiunkban felmerülhet a kérdés: mi kap

csolhatja össze két település mindennapjait? nem
csak az, hogy egy megyében vannak, hogy mindket
ten egy nagy beruházás érintettjei, hanem kultúra- 
szeretetük is. Az, hogy a település lakói a kultúrát 
hívják segítségül azért, hogy közelebb kerüljenek 
egymáshoz úgy, ahogy tette ezt most Balatonalmádi 
és Várpalota. Várpalota több mint 1000 alkotásból ál
ló képző- és iparművészeti gyűjteményéből állítot
tunk össze egy válogatást, hogy egy szép kiállítással 
gazdagítsunk egy rendezvénysorozatot, s hogy e 
rendezvénnyel megismertessük egy szomszédos te
lepülés képzőművészeti értékeit. Ez azért is nemes 
vállalkozás mert Várpalota mint bányász- és iparvá
ros él a köztudatban, s kevesen tudják rólunk -  bár a 
megye képzőművészeti életében rangos helyet fog
lalunk el hogy milyen gazdag kulturális örökség 
birtokosai vagyunk.

Ezért is fogadjuk el meghívásukat, s tettünk 
örömmel eleget Balatonalmádi felkérésének. Kö
szöntöm Önöket ebből az alkalomból.

A Nagy Gyula Galéria gondozza a Városi Képző-  
és Iparművészeti Gyűjteményt, melynek része 
Matzon Frigyes szobrászművész és a Franciaor
szágban élt Bíró Antal festőművész hagyatéka is.

Annak idején sokan úgy nyilatkoztak erről a gyűj
teményről -  ami először a Magyar Ezüst Kultúrház
ban lelet otthonra hogy nem volt benne koncepció, 
amikor megkezdték a gyűjtést, mégis két dolgot kell 
kiemelnem, ami ennek a gyűjteménynek az értékét 
növeli: az egyik az, hogy az ajándékozás és vásárlás 
után többször előfordult, hogy a mesterek visszakér
ték egy-egy alkalomra -  életmű vagy egyéb kiállítás
hoz -  alkotásaikat, pl. Lóránt János, Csizmák c. alko
tása, amelyet élete fő művének tartott, itt található. 
Nemcsak festmények, hanem szobrok, grafikák, tex
tilmunkák alkotják a kollekciót. Több mester is meg
fordult itt, s látta a gyűjteményt, amelyről nagy elis
meréssel szóltak.

A másik, ami a gyűjtemény rangját emeli az, hogy 
annak idején az alkotók a legfrissebb munkáikat ad
ták szinte az ország minden pontjáról, így ez a gyűj
temény az 1970-es évek magyar képzőművészet
ének keresztmetszete is.

A Nagy Gyula Galéria az 1986-os Várpalotai Na
pokon nyitotta meg kapuit. A képzőművészeti gyűjte
mény 1987-ben kapott méltó helyet az épületben. 
Galériánkban mára rangot jelent kiállítani helyi, me
gyei, országos, nemzetközi időszaki tárlatok kerül
nek megrendezésre az állandó anyag mellett, éven
te 8-9 alkalommal. Fennállásunk óta több mint 100 
kiállítást rendeztünk itt.

Galériánk névadója Nagy Gyula nem egy szocre
ál üzemi bányászfestő volt, hanem egy zseniális 
mester.

Amikor életmű-kiállítást rendeztünk galériánkban, 
több művészettörténész is vendégünk volt, s nem
csak ők, hanem a résztvevők is ámulattal nézték al
kotásait: a csodálatos tájképeket, a portrékat, a 
csendéleteket és életképeket.

1922-ben született Várpalotán, s fiatalon, 45 éve
sen halt meg. Főiskolai tanulmányai első évében, 
1942-ben résztvett a firenzei nemzetközi pályázaton, 
ahol a nagyon nehéz mezőnyben. Önarcképével az 
első díjat nyerte el. A díjnak köszönhetően mint ösz

töndíjas a 1942-43-as tanévet a firenzei akadémián 
tölthette. Hazaérkezése után ‘43-ban a főiskolán ta
nársegéd lett. A háború után ‘45 őszétől folytatta ta
nulmányait Rudnay GHyula, Szőny István mellett, ki 
utóbbi, amikor jelentkezett nála, csak ennyi mondott 
Nagy Gyulának: már régen vártam magát Egry Jó
zsef díjat 1963-ban kapott. Büszkék vagyunk város
unk szülöttére, s galériánk névadójára.

Itt látható munkái, a Palotai táj, az Élet madarai, 
az Utolsó önarckép igazi mesterművek. Meleg bar
nái, vakító fehérei különös hangulat kölcsönöznek 
képeinek.

Akire nagy hatással volt munkássága, az Várpa
lota másik neves alkotója, Szelestey László festőmű
vész, kinek művészete érzelemmel telített, szűksza
vú férfias líra.

Az itt látható tájképről is ez a fegyelmezettség, 
rendezettség sugárzik, mely mindemellett mégis 
gazdag kifejezésmódról árulkodik.

Válogatásunkból nem hagyhattuk ki a Veszprém 
megyében élő, illetve élt alkotókat sem: Ircsik Józse
fet, Udvardy Erzsébetet, Mikus Gyulát. Mindhár
munktól egy-egy Balatont ábrázoló képet választot
tunk. A Balatont, amely mellett senki nem tud elmen
ni úgy, hogy ne mozdulna meg benne valami. A mű
vész pláne nem: ecset, ceruza, toll után kell nyúlni, 
hogy megörökíthessék az ezerarcú Balatont. Ircsik 
Téli Balatonja sötét, mozdulatlan, s szinte csak a hó
val fedett házak teteje emelkedik ki élesen a háttér
ből. Csend és nyugalom árad a képből. Udvardy Er
zsébet leheletfinom, csupafény, csupa ragyogás nyá
ri Balatonja ennek éles ellentéte. Szinte beszippant 
bennünket, érezzük a vonzást, a végtelennek tűnő 
víz ellenállhatatlan hívogatását. Mikus Gyula Téli Ba
latonja egy gyönyörű színorgia. A jégről a szikrázó 
napsütésben ezerféle szivárványszín robban szét. 
És ez mind a mi Balatonunk.

A szomszédos megyéből, Fejérből is vannak na
gyon szép alkotásaink: Áron Lajostól, M. Tóth István
tól, Francsics Józseftől és még sorolhatnám.

A két megye között hagyományosan is jó és szo
ros a kapcsolat. Művészeik és alkotásaik rendszere
sen bemutatkoznak a szomszédos megye valame
lyik városában. Az ország többi vidékéről tulajdo
nunkban lévő műalkotások számtalan stílusban, kife
jezésmódban és témában találhatók meg gyűjtemé
nyünkben. Illés Árpád itt látható szürrealista Csend
életével az egyik legnagyobb mester volt. Fáy Győ
ző, Pituk József, Duray Tibor, Lóránt János mind 
egy-egy nagy név egy-egy jelentős alkotással.

A nonfiguratív kifejezésmód szép darabjai az 
absztrakt mértani formákat ábrázoló Szekeres Emil, 
Roisz Vilmos, Tapolcai Szabó László munkái. Raisz 
Vilmos kompozíciója Barcsy konstruktivista stílusát 
juttatja eszünkbe. De látható a gyűjteményben tiszta 
Szőnyi iskolára jellemző alkotás is Bolgár József: 
Csendélet zöld üveggel című művében.

A művészetben az a szép, hogy mindenki hat 
mindenkire, de mégis minden műalkotásban benne 
van az alkotó művész egyénisége, és ez az a több
let, ami a különböző stílusirányzatok követőinek al
kotásait egyedivé, egyszerivé és megismételhetet
lenné varázsolja. Ezért képes a művészet ezerarcú 
lenni és ezért tud újra meg újra megújulni.

Válogatásunkban igyekeztünk megszólaltatni 
olyan alkotásokat, amelyek ízelítőt adnak gazdag 
gyűjteményünkből, s szép példáját annak, hogyan le
het egy várost a megye képzőművészeti élvonalba 
emelni annak ellenére, hogy ehhez nem mindig vol
tak meg adottságaink. Gyűjteményeink, nemzetközi 
és országos hírű galériánk mellett szükség van olyan 
emberekre, akik a város felemelkedésének egyik le
hetséges módját a kultúrában, a művészetekben lát
ják. Ehhez a munkához a város vezetőitől megkap
nak minden lehetséges támogatást.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kultúra a legszélesebb jelentésében az ember

alkotta világ, mely magában foglalja a gondolkodás 
szimbólumait, jelképrendszerét is, vagyis a művé
szeteket. A kulturális hagyományok megőrzése, mél
tó folytatása, a közösségek értékteremtő tevékeny
sége mindannyiunk érdeke. Megköszönve meghívá
sukat, e gondolatokkal ajánlom Önöknek megtekin
tésre a tárlatot, melyet ezennel megnyitok.

(Részlet a megnyitóbeszédből)

K ö n y v e l ő i r o d a

Számítástechnikai
szerviz

Tel/Fax:88 432 812
MANIX BT Balatonalmádi Kisberényi u. 16. 8220

A NABE programjai az Almádi Napokon

A Nők a Balatonért Egyesület almádi 
csoportja által meghirdetett „Szép, tiszta, 
virágos almádiért” verseny eredményhir
detésére július 17-én került sor, melyen 
három kategória győzteseinek adtuk át a 
díjakat, okleveleket.

Kert kategória: Dávoti Ferenc, Mo
gyoró u. 13. Kálmán Ferencné, Óvári u. 
119. Kravácz Valéria, Rozmaring u. 3. 
Különdíj: Fonyó Jánosné, Noszlopi u. 
18. Istenes Károlyné, Laposa D. u.

Intézmény kategória: Rendőrőrs, 
Budatava strand, Otília vendéglő.

Erkély kategória: Osváth Józsefné, 
Rákóczi u. 32/a. II/1. Újvári Attiláné, 
Rákóczi u. 32/a. 1/3. Nagy Andrea, Sza
bolcs u. 13/1/2. Különdíj: Frick 
Andrásné, Szabolcs u. 13/1/3.

Nyerteseinknek gratulálunk, közremű
ködőinknek, támogatóinknak pedig kö
szönetünket fejezzük ki. Majbó Gábor al
polgármesternek köszönjük kedves sza
vait, Takács Ferenc tanár úrnak szakmai 
értékelését, Tari Tibornak a konferálást, a 
Kert tech 98’ Kft.-nek, Szőlősiné Séllei 
Katalinnak, Zsolnai Katalinnak a Frézia 
virágboltból, Wolf Mártának a Balaton- 
Flóra Kertészeti Bt-ből, Lengyel 
Emiliának a Tobruk ABC-ből, Szalkai 
Adorjánnak a kövesalja-úti virágboltból 
a felajánlott nyereményeket.

A Szép, tiszta, virágos Almádiért ver
senyt jövőre is meghirdetjük.

Július 19-én nagytakarítást végeztünk 
lelkes gyerekekkel az Öregparkban és a 
József Attila úton figyelemfelkeltés céljá
ból a szezon közepén. Kérjük kedves 
üdülővendégeinket is, ügyeljenek kör
nyezetünk tisztaságára!

Július 20-án parlagfű-mentesítési akci
ónk sorsolását tartottuk. Az akcióba két 
alkalommal bekapcsolódott egy itt nya

raló lengyel csoport a Castor Természet
védelmi Alapítvány balatonalmádi kép
viselete szervezésében, köszönjük len
gyel barátaink segítségét. Akciónk ideje 
alatt 172 200 tő parlagfű vált áldozatunk
ká. Kiemelkedően sokat gyűjtött Józsa 
Annamária (7500 tő), aki különdíjként 
az Inter Európa Club Hotel 5000 Ft érté
kű vacsorameghívását kapta, Lángi And
rás (10 000 tő), aki a Tóth és Tóth 
Légiszolgáltató Bt. sétarepülését élvezhe
ti, valamint Mezei Lajos (21 000 tő), aki 
a legtöbb parlagfüvet adta le, így elnyer
te a polgármester úr által felajánlott 
mountain-bike kerékpárt. Ezenkívül még 
sok értékes nyeremény talált gazdát, kö
szönjük támogatóinknak a felajánlást: 
Szabó Zoltánnak (Liget kávéház), Bíró 
Lajosnak (Lugas borpince), Sándor Fe
rencnek (Tramontana vitorlás hajó), Ko
vács Ritának (Rattan Stúdió), Fehér 
Árpádnénak (Éva kozmetikai), Sanda 
Áginak (Ági szalon), Szlamek Tibor 
gyógymasszőrnek, Matkó Malinda koz
metikusnak, az Ágnes cukrászdának, a 
McDonald’s étteremnek, a Böbe Bizsu
nak, Szőlősiné Séllei Katalinnak, vala
mint az egyesület tagjainak Sándorné 
Marikának, Lajosfalviné Krisztinának és 
Töltési Erzsébetnek az értékes ajándéko
kat.

Kérjük azokat a nyerteseket, akik a 
sorsoláson nem voltak jelen: Molnár 
Lászlóné, Gáspár Imréné, Szakács Edit, 
Rieger Attiláné, Schlakker Anna és Dóra, 
Schuszter Györgyi, Dorogi Emőke, Ké
pes Zsófi augusztus 30-ig vegyék át nye
reményeiket egyesületünk címén: Sza
bolcs u. 33/I/2. Tel.: 06/20/521-396.

Schottné Molnár Annamária/NABE, 
Balatonalmádi

Dr. Kerényi László polgármester átadja a parlagfűmentesítő akció első díját

Akiknek a programokat köszönhetjük...
mert támogatásuk nélkül szerényebb lett volna a 10 napos rendezvény műsorkínálata: 

Pászti Suzuki Márkakereskedés és Szerviz az Almádi Napok ‘98, fő támogatója, Balzer 

Hungária Kft., Fórum Bevásárlóközpont, Háló Kft., Hotel Auróra, Tűzijáték -  pirotechnika 

gyártó és forgalmazó Kft., Terra-Mota Építőanyag-kereskedelmi Kft., helyi Horgászegyesü

let és a Vendégváró Egyesület tagjai közül: Határcsárda, Pireusz étterem, Sarkos étterem, 

Halászkert Vendéglő, Ottilia Vendéglő, Prima Vendéglő, Liget Kávéház, Keresztes Ven

déglő.



Tombolt a hold...
Még az „átkosban“ mi egyetemis

ták keveset érzékeltünk a mozgássé
rült emberek problémáiból, de a 
Tombol a hold című film nagy si
kerrel döbbentette rá az egészségest, 
hogy mi a felelőssége a tolókocsi
ban ülővel szemben.

Testvérvárosunkban, Eggenfel
denben a „KIND IN NOT“ szerve
zet próbál meg mindent, hogy baj
ban lévők is megtalálják a helyüket 
a világban.

Hála a Postás üdülő abszolút po
zitív hozzáállásának, tolókocsis és 
mozgáskorlátozott emberek élvez
hették a magyaros vendéglátást, egy 
héten keresztül.

A Malomvölgyben tartott lovas
bemutató után, ha először félve is,

de lóra pattantak a vendégek. És 
ahogy egyre oldódott a társaság 
szinte csoda történt. Hahn József a 
tolókocsiból azt kérte, ő is had ül
hessen lóra. Az erőd faasztal tetejé
ről sikerült felsegíteni a ló hátára. A 
lovasséta közben azt hiszem ő érez

te magát a világ legboldogabb em

berének, ezt többször ki is jelentet

te, de mi is akik hozzásegítettük, le

írhatatlanul boldogok voltunk, és 

nem is feleltjük el soha.

Rohanásunk közben ne feledkez

zünk meg soha segíteni a rászoru

lóknak, mert ez is része kell legyen 

környezeti kultúránknak.

Szentesi István

UWE Fleischmann beszélni nem tud, de nyomtatóba üti kéréseit és Josef 
Mühlthaler a csoport vezetője már teljesíti is

Vendégünk a ló hátán

Felhívás
A Balatoni Szövetség, a Balaton- 

parti településeken Önkormányzati, 
valamint Hegyközségi közös szer
vezésében ismét meghirdetjük a

II. Balatoni borok versenyét

Helye: Szőlőskislaki Kastély
Ideje: 1998. augusztus 28.
Szakmai védnökök:
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Magyar Agrárkamara
A borversenyre benevezhetnek:
-  A Balaton-parti települések 

hegyközségeinek regisztrált tagjai 
(magántermelők, vállalkozások, in
tézmények) mindazon borokkal, 
melyek már a korábbi borvidéki 
borversenyen arany vagy ezüstér
met szereztek.

-  A benevezett boroknak a négy 
Balaton-parti borvidékről vagy bor
termelő helyről (Badacsonyi, 
B a l a t o n f ü r e d -  C s o p a k i ,  
Balatonmelléki, Dél-Balatoni) kell 
származniuk.

Nevezési feltételek:
A versenyre benevezett borokat 

augusztus 24-én és 25-én (hétfő, 
kedd) lehet leadni naponta 9-16 óra 
között az alábbi helyeken:

-  „Széchenyi Ferenc“ Kertészeti 
Szakiskola Tanpince

Balatonfüred, Hősök tere 1.
-  FM Szőlészeti és Borászati Ku

tató Intézet
Badacsony, Római út 2.
-  Balatonboglári Borászati Rt., 

Bárány Kúria alatti pince
Balatonboglár, Szabadság u. 28.
Egy termelő maximum 5 fajta 

borral nevezhet be a versenyre. A 
borokból fajtánként 3 palack mintát 
kell leadni 0,7 vagy 0,75 literes zöld

borosüvegben, felcímkézve az aláb
bi adatokkal:

-  a bor fajtaneve,
-  a bor termelőhelye,
-  a bor évjárata,
-  a termelő neve, címe.
A nevezési díj fajtánként 1200 Ft, 

melyet a minták leadásakor kell ki
fizetni.

A borokat felkért szakértőkből ál
ló bizottság bírálja Dr. Urbán And
rás a Hegyközségek Nemzeti Taná
csa főtitkára vezetésével. A pontszá
mokat számítógépes program érté
keli és készíti el az eredménylistát.

Az ünnepélyes eredményhirdetés
re és a díjak átadására augusztus 30- 
án (vasárnap) 17 órakor kerül sor 
Balatonbogláron a Fischi Házban 
(A Polgármesteri Hivatallal szem
ben).

Erre az alkalomra minden neve
zőt elvárunk. Valamennyi beneve
zett bor egyedi oklevelet kap, a leg
sikeresebb gazdák pedig erre az al
kalomra készített, értékes ajándék- 
tárgyakat és emlékplakettet is ma
gukkal vihetnek.

Számos vállalat, intézmény pedig 
különdíjat is felajánl majd a fajtaka
tegóriák győzteseinek.

A Balatoni Szövetség fődíját a 
legmagasabb pontszámot elért 
1997-es évjáratú bor termelője nye
ri el az evvel járó „Balatoni Borok 
Mestere“ megtisztelő címmel.

A  II. Balatoni Borok Versenyének 
szervezési munkáira a Pelsovin Tra
de Bt. kapott megbízást (8230 
Balatonfüred, Vitorlás u. 6., 
Tel./Fax: 87/340-492)

Valamennyi résztvevőnek ered
ményes versengést kíván:

a Rendezőség

GITTA AUTÓSBOLT

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

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

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



Vécsey Kiss Mária

Szirénhang
Valószínűtlenül kék volt a tenger: sötét azúr

kék, enyhe sós ízű szél fodrozta, terelgette szelí
den a part felé, a kavicsok pengve, koccanva gu
rultak ide-oda. Vastag sugárözön zuhogott aka
dálytalanul az égből a földre -  sehol egy felhő - ,  
vakítóan verődött vissza a fehér házfalakról, fel
töltötte a tetők fekete táblájú napelemeit, belopó
zott a buja növényzet legsűrűbb bokrai közé is, és 
pajzán derűvel szurkálta strandon tunyán elterü
lő fedetlen testeket. Puhány hasak főttek, serceg
tek a melegben, keblek, fenekek duzzadtak piro
san, barnán, feketén, a napolajtól fénylő hátakról 
pergő vizet fölkapta a szél, és jó illattal terítve be 
a környéket.

A bronzbőrű lány mozdulatlanul feküdt a csí
kos törülközőn. Rezzenéstelenül tűrte a forrósá
got, látszott, módszeresen szoktatta magát a na
pozáshoz. Fonott strandtáskája, fura kinézetű ma
gasított talpú papucsa -  ahogy kilépett belőle ha
nyagul hevert mellette. Amikor fölállt, a fiú pil
lantása fedetlen felsőtestére röppent. Aprón barna 
halmok rezegtek rugalmas lépteire, nyakát vas
tag, színes kövekből fűzött lánc fonta körbe. 
Egyenletesen gázolt a vízbe, s mikor az a dereká
ig ért, fejest vetődött bele. Ahogy előbukott, vál
lig érő barna haja selymesen, ázottan úszott a víz 
színén. Ötvenméternyi szabályos tempózás után 
megfordult, eleven sellőként emelkedett ki a víz
ből, ruganyos lépésekkel jött végig a kavicsos fö
venyen, és hanyatt lefeküdt a csíkos törülközőre. 
Száradó testéből lanyha kókuszillat áradt.

A szőkésbarna fiú ettől kezdve nem tudta le
venni róla a szemét. Százszor pásztázta végig 
minden porcikáját, gondolatban a falatnyi nadrág 
alá is bebújt, borzongva cirógatta végig a formás 
lábakat, a törékeny bokákat, melyek egyikén vé
kony aranyláncocskát fedezett fel -  Egyedül van 
vajon? -  tanakodott, és egyre jobban drukkolt, 
hogy így legyen. Ő a haverjaival jött, de azok 
most röplabdázni mentek a szomszédos pályára. 
Tudta, egyhamar nem jönnek vissza, még meg
isznak pár krigli sört, elhülyéskednek jó darabig. 
Neki tegnap megrándult a dereka, meg különben 
is elege van már az idétlen sörözgetésekből, min
den beváltott forintjuk arra megy el. Jólesik ez a 
kis nyugalom így nélkülük, szabadon szárnyal
hatnak a gondolatok, pihenhet a szem az ilyen

gyönyörűségeken -  tapadt újra a lányra. -  Ha hol
nap is egyedül lesz, megszólítom. Valami ürügyet 
csak találok -  bátorítgatta magát. -  De miért nem 
ma? -  bújt belé a kisördög. -  Nem kell mindent 
elkapkodni -  kezdett magyarázkodni - ,  a mai nap 
a felfedezésé, a holnapi az ismerkedésé, és hol
napután már együtt jövünk le a partra...

A lány felült. Intett valakinek. A fiú gondolatai 
rezzenve szakadtak szét, féltékenyen fürkészte a 
távolban, ki lehet a címzett. -  Barátnője van -  
nyugtázta elégedetten, és sajnálkozva figyelte, 
ahogy a lány kirázza, összehajtogatja törülköző
jét, belebújik tűzpiros, pántos miniruhájába, fura 
papucsába, fölteszi a napszemüveget, vállára ve
szi a fonott táskát, és ellibeg a pavilonsorok felé. 
Rövid szoknyája alól megvillantak napbarnította 
combjai, ha lehet, így még izgatóbb volt, mint az 
előbb. -  Holnap megismerkedünk -  mondogatta 
magának a fiú. -  Holnap. Holnap.

A délután hátralévő része unalmas volt számá
ra; olvasgatni próbált, de minduntalan a lányra 
kellett gondolnia. Elképzelte a következő napokat 
vele, kitervelte, hogyan fogja lerázni a fiúkat, 
hogy kettesben lehessen a barna sellővel. Becsuk
ta a könyvet, a feje alá tette, és fölnézett a bólo
gató pálmafára. -  De jó itt -  omlott el benne az 
édes érzés - ,  sosem felejtem el ezt a délutánt a 
susogó tengeri szélben, hullámok lágy morajával, 
a kavicsok koccanásával. A csillámló, fénylő víz
tükrön hajók ringatnak, hullámok hátán szörfök 
siklanak, a habokból szirénhangú lányok buknak 
föl, gyöngyöző kacagásuk betölti a partot, meg
árad, elragad, sodor a fehéren habzó tengeren...

Tompa ütésre ébredt. -  Mi az? -  riadt meg a fe
jén pattanó labdától.

-  Csak nem alszol? -  néztek rá a srácok szem
rehányóan. -  Bemegyünk a városba, pakolj! 
Szótlanul, kelletlenül kullogott végig a sétányon. 
Útközben kicsit megjött a kedve, mire a camping
be értek, az megtelt élettel, jövő-menő emberek

kel, vacsoraillattal. A parti diszkóban vilióztak a 
fények, dübörgött a tam-tam. Előkotorta egyet
len, magával hozott ingét, tegnapi borostáját 
meglocsolta egy kis after shave-vel, és csatlako
zott a sátor előtt toporgókhoz.

Hangos csapatban vonultak az óváros keskeny 
utcáin. Mindkét irányból lassan hömpölygött az 
embertömeg. Minduntalan beleütköztek valakibe, 
fényárban úszó utcák, izgalmas zajok, felcsattanó 
nevetések, a pincérek kezében villogó, poharak
kal, üvegekkel megrakott tálcák tették éberré, 
mozgalmassá a langyos, jó szagú, jókedvű éjsza
kát. Lépésnyire voltak egymástól a szórakozóhe
lyek, színes huzatú székeikkel, tarka terítős aszta
laikkal, vidám zsivajgással, a nyitott ajtóban mo
solygó pincérekkel betérésre csábítgatták. Vala
hova majd ők is beülnek, de előbb még végig
mennek a soron hangulatcsinálónak. Minden 
mellékutcában más-más zene szól: magányos gi
táros remegteti hangját, dél-amerikai tarka sapkás 
fekete fiúk lopják a fülbe ritmusos dalaikat, trom
bitás, dobos dzsessz-zenekar szórakoztat, szalon
zenét játszó csoport táncosaival teremt színes for
gatagot, bohócok, bábosok, népi játékosok, vásá
ri mulattatok... Menetközben jókat lehet röhögni 
mindenféle szamárságon. Itt vannak például a raj
zolók: kínosan finomítgatják a görbe orrokat, 
nagy füleket, hogy portréikkal elnyerjék a jól fi
zető turisták tetszést. És ez a sok jópofa bóvli, 
amiket utcai árusok ritmusos kurjongatásokkal 
ajánlgatnak.

-  Nem választunk magunknak mi is valamit? -  
vihognak a fiúk, és a fal mellett álldogáló, magu
kat kínáló lányokat mustrálgatják.

-  Nem is rosszak -  mutogat egyikük az ott a 
legjobb.

-  Melyik? -  nyújtogatják nyakukat a többiek.
-  Az, ott a széles. Az a piros ruhás.
A szőkésbarna hajú fiú arca lángba borul, nem 

hisz a szemének. A felismerés szinte letaglózza. 
Szégyennel vegyes csalódás uralkodik el rajta, 
zavarodottan botorkál a tömegben.

A sarokról visszafordul, és reményvesztetten 
nézi a vállig érő selymes hajat, a színes kövekkel 
körbefont formás nyakat, az ormótlan papucsban 
fénylő karcsú bokát, és a napbamította, hosszú 
combokat.

A vörösberényi „Fábián József” kertbarát kör 
1998. II. félévi programja

Szeptember 7., 19. óra
Őszi évadnyitó

-  Szüreti felvonulás
és kirándulás megbeszélése 

Előadó: Horváth József

Szeptember 21., 19.00 óra
Szüretre való felkészülés

-  aktuális pincemunkák 
Előadó: Havasi József

Október 5., 19.óra
Walesi visszhang.

Élménybeszámoló 
Előadó: Czuczor Sándor

Október 19., 19.00 óra
A távol-kelet növényvilága 
Előadó: Takács Ferenc

November 2., 18.00 óra
Az új bor kezelése -  borhibák 
Előadó: Sin József

November 16., 18.00 óra
A háziállatok gyakoribb betegségei. 

Előadó: Dr. Tóth László

November 28., 19.00 óra
Katalin bál

Zene: Németh Tamás

December 7., 18.00 óra
A polgárm ester és a városrész 

képviselőinek meghívása 

Előadó:

Balatonalmádi polgármestere

December 21., 18.00 óra
Közgyűlés

-  az 1998. év étékelése 

Előadó: Horváth József

Horváth József 
elnök

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



Szent 
István
1001-1038

Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe, 

illik pedig a világnak minden nap tisztelnie, 
mindenek nagy nagyvígan áldják , kik  az Isten örökét, 

és a szentek társaságát őáltala megnyerek.

Mondja bizony minden ember: boldog vagy Pannónia, 
zengjen ajkad, szóljon most az Isten himnusza.

Mert nem a köznép sorából küldött Isten nevelőt: 
királyod lett prédikátor, apostolod, magvetőd.

s

Mert az Úr az egykor árva , elhagyott Hungáriát, 
ahol addig prédikálva még apostol egy se já r t , 

a keresztség kegyelmére e szent által hívta ki, 
és meghívta örökére, adván égi hont neki.

Augusztus 20-i rendezvények
9.30 Ünnepi szentmise a Szent Imre Templomban.

10.30 Az új kenyér megáldása a Szent Jobb kápolna előtt
11.00 Ünnepi megemlékezés az Öregparkban felállított Zenepavilonnál. 

Ünnepi beszédet mond: Semjén Zsolt egyházügyi államtitkár 
Közreműködik: Kovács István színművész

18.00 Az Unicum Laude énekegyüttes műsora
19.00 Funk You együttes koncertje
20.00 Utcabál. Helyszín: Városháza tér



E
lső k irá lyun k  valószínű leg 975 tá ján  szü le te tt, fe ltehető leg az 

esztergomi palotában. A  V a jk  (törökül: hős, vezér) nevet kapta, 

s csak serdültebb korban nyerte el a keresztségben későbbi ne

vét. A  legendákban ő rzö tt hagyom ány szerin t m ár gyerm ekkorá

ban ta n u lt la tin u l; apja korán fe lkészíte tte  az uralkodásra. G é 

za azzal is egyengette egyetlen fia  ú tjá t, hogy a veszedelmes 

nyuga ti szomszéd, a bajor herceg lányá t, a h itbuzgó G i 

ze lla  hercegnőt kérte feleségül f ia  számára. G iz e llá v a l 

számos ném et pap és lovag érkezett M agyarországra , 

ak ik  a keresztény térítés m unká já t végezték, ille tve  

ehhez nehéz fegyverzetű harcosként a fejedelm i se

reg erejét növelték.

A  m agyar főemberek m egesküdtek G ézának, 

hogy ha lá la  után f iá t  ism erik  el uruknak, G éza el

h u n y tá t (997) követően azonban Somogy ura, a 

sz in tén Á rpád-leszá rm azo tt Koppány beje lentet

te igényét a főhata lom ra, s egyben feleségül kí

ván ta  venni G éza özvegyét, S aro ltá t. Koppány 

m ellé á llta k  jó néhányan, ak ik  a pogány h it  meg

őrzése m e lle tt tö rtek  lándzsát, vagy úgy lá ttá k ,

Is tván tú lságosan a németekre tám aszkodik. A  

Veszprém m e lle tti csatában Is tván  döntő győzel

m et a ra to tt.

Koppány legyőzése után Is tván  újabb, a keresz

ténység fe lvételéből egyébként logikusan következő 

lépést te tt: 1000 karácsonyán vagy 1001 január else

jén, azaz az ezredfordulón k irá llyá  koronázta tta  m a

gát.

A
lig  néhány esztendőre v o lt Is tvánnak szüksége 

ahhoz, hogy a m aradék e llená llást is leküzdje, s ha

ta lm a  a la tt egyesítse az egész országot. A z  egysze

rű harcosok, a szántóvetők, a pásztorok e lfogadták az ú jításo 

kat. Pedig legtöbbjük számára ez a lávetettséget, adó- és tized fize 

tési köte lezettséget je len te tt. D e  egyben védettséget is, szabá lyozott 

lé te t, a term ékeny fö ldön m egélhetést és b iztonságot.

A  társadalom  szervezetében a vá ltozások rad iká lisak  vo ltak . E ltű n t 

a törzsszövetség s m aguk a törzsek, m in t hadi szervezetek: helyükbe a 

k irá ly  hada lépett, m in t az ország védelmének szervezete.

E ltű n t a nem zetiségi szervezet is. Föld je nagyobb részét a nem zet

ségfő hada iva l eg yü tt a k irá ly  ve tte  át; a m egm aradt, jókora b irto ko t a 

nemzetségfő szabadon b irto ko lta  s örökíte tte  utódaira. A  k irá lyhoz ke

rü lő  fö ld te rü le ten  megszervezték a k irá ly i várm egyét, középpontjában 

egy-egy várra l, ahol a k irá ly  ispán ja (comes) székelt, s hada it ta rto tta . 

A  nemzetségek köznépe, am elyet a közös ős fikc ió ja  k ö tö tt össze, egy

betelepedett sz láv és más eredetű, hasonló életmódú szántóvetőkkel, s 

az eredet különbsége egy-két nem zedéknyi idő a la tt elm osódott. 

U gyan így  e lha lván yu lt a nemzetségfőkkel: nagy urakkal közös eredet 

tud a ta  is.

A  várm egyék szervezete lassan behálózta az egész országot, s az is 

pánok és hada ik révén b iz to s íto tta  a k irá ly i akara t te ljesü lését m inde

n ü tt. N é h á n y  évtized a la tt sok tuca t vá ra t is építeni ke lle tt, vagy ép

pen évszázadok óta romos régi erődöket ú jjáépíteni. A  várakban palo

ták, tem plom ok, más épületek emelkedtek, az Európa-szerte dívó ro 

m án stílusban. K ü lfö ld i mesterek irá n y íto ttá k  az építkezéseket, de 

csakhamar m agyar ta n ítvá n ya ik  ve tték  á t he lyüket, s néhol arcm ásu

ka t is m egörökíte tték az oszlopfőkben, ahogy a középkorban ez szoká

sos vo lt.

A  várak a la tt szerényebb, de nem kevésbé fon tos települések a laku l

ta k  ki: az ispán és hadai szükséglete it k ie légítő szo lgá lta tóka t te lepí

te tté k  oda, szo lgákat és kézműveseket. H a  duzzadni kezdett e te lepü

lés, csakhamar szatócs is k ö ltö z ö tt oda, sőt a messze fö ld e t bejáró 

ka lm árok is m eg lá toga tták  a helyet. A m íg  kevesen éltek i t t ,  a vá ra t te 

k in te tté k  menedéküknek ellenség közeledtére. Később azonban e vá 

rost is m egerősítették, fa lla l ve tték  körül.

V o lt azonban néhány olyan város is, am ely nem kapcsolódott vá r

hoz, hanem m in t kézműves- és kereskedelmi központ, m in t vásárhely 

önálló je lentőséggel bírt. H a  nem ispánnak, hanem közvetlenül a k i

rá lynak  v o lta k  alárendelve, „szabad városnak" te k in te tté k  őket. A  leg

fontosabb városok egyike v o lt az ország közepén Pest, a m ai Budapest 

középkori magva. A  jó közbiztonság m ia tt  M agyaro rszág  a ke let-nyu

ga ti s az észak-déli európai kereskedelem fontos ú tvonalává és csomó

pontjává  le tt. Pestnél a jó dunai átkelés és az u tak  já ts z o tta k  fontos 

szerepet a kereskedelem fejlődésében.

I
stván  k irá ly  fegyveres erővel te rjeszte tte  ki ha ta lm á t az egész K á r

pát-medencére. M e g tö rte  rokona, az ifjabb  G y u la  erdélyi törzsi 

kü lönállását. Később a M a ro s -v idé k  urával, A jto n n y a l is győzel

mesen m érkőzött meg. A z  ütközetben elesett A jto n y  területén várm e

gyé t szervezett, s a k irá ly i sereget győzelemre vezető C sanádo t á llí 

to t ta  a vármegye élére. A z  ugyancsak akkoriban fe lá llí to t t  Csanádi 

püspökséget pedig a Velencéből származó szent életű pap, G e llé rt 

kapta meg.

Is tván fegyverrel kényszerítette v isszafordu lásra az 1030-ban M a 

gyarországra tám adó 11. K onrád ném et-róm ai császárt is, m iké n t m eg

előzően a lengyel fe jedelem től sz in tén fegyverrel fog la lta  vissza a V ág  

vidékén á lta la  m egszá llt terü leteket. S ikerrel ha rco lt országát keletről 

fenyegető besenyők ellen, a bizánci szövetségben B u lgária  e lfogla lásá

ban is részt ve tt. Is tván  hadvezéri te ljesítm énye százszázalékos: vesz

tes csatá járó l, hadi kudarcáról nem tudunk.

E ré ly t, következetességet köve te lt Is tvá n tó l az á llam  kiépítése, a 

várm egyék és a püspökségek megszervezése is. A  keresztény rendbe, 

korlátokba a lakosság egy része nehezen szoko tt bele. H a  ke lle tt, Is t

ván nem habozott szigorával pé ldát s ta tuá ln i.

U gyanaz az Is tván, aki e llen fe le it fe lnégyelte tte , fe lakasz ta tta , e l

lene összeesküvő rokonát, V a zu lt m egvak ítta tta , s fülébe forró ó lm ot 

ön te te tt, idősebb korában -  különösen örökösének szánt, egyetlen fia , 

Imre vadkanvadászaton tö rté n t szerencsétlen ha lá la  után -  egyre in 

kább a tú lv ilá g  felé fo rd íto tta  tek in te té t.



Eggenfeldeni látogatás
Sikerrel járt és elmélyí

tette a két város, 
Eggenfelden és Bala
tonalmádi közötti ba
rátságot a júl. 3-5-i lá
togatásunk Eggenfel
denben. A helyi sajtó, a 
Rottabek Anzeiger is elis
merően nyilatkozott júl. 
6-i és 7-i számában a test
vérváros látogatásáról a 
különböző rendezvé
nyeken kitűnő szerep
léséről. Megemlékeztek 
Milos fotóművész úr 
nagysikerű kiállításáról, 
a Balatonalmádi Ve
gyeskar nagy tetszést 
kiváltó fellépéséről 
mind a Karl von Cloren 
gimnázium aulájában, 
mind a Stadtsaulban. Színes

fotót közöltek a 3 napos esemé
nyekről nevezetesen a táncoló részt
vevőkről, Ottiliáról, akinek magya
ros gulyását dicsérték és a receptjét 

is leközölték, a Balatonalmádi 
Vegyeskarról stb.

Végül Gottfried Anders, 
az Eggenfelden-Balatonal
mádi baráti kör elnöke le

vélben köszönte meg a vá
rosi ünnep tevékeny támoga
tását a gulyás főzéssel, tánc-  
és zeneelőadás, a fotókiállítás 
és a karének segítségével.

Köszönet illeti meg Lánd 
Brigittát, aki szinkrontol
mácsolásával leküzdötte a 
nyelvi nehézségeket és 
Demal Eszter karnagyot, aki 
kitűnően készítette fel a ve
gyes kart az igen élvezetes 
szereplésre.

Csobay Zoltán 
okl. mérnök 

az Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti kör elnöke

TEXAS „CSŰR” 
RESTAURANT

1998. július 25-én szombaton 

este népes baráti sereg gyüleke
zett a Fórum parkoló eleddig 
magányos sarkában, amelyről a 
tetőcserepeken még látható 
„markt” felirat árulta csak el, 
hogy eredetileg piacnak épült. A 
Szekér Borozó tartotta benne a 
lelket ez idáig, meg talán az a re
mény, hogy egyszer tényleg 
hasznosítani lehet. Vétek ugya
nis Budatava legnagyobb parko
lójában, ráadásul a Fórum szom
szédságában, kihasználatlanul 
hagyni egy épületet, amely elől 
ideig-óráig lehetett csak sörsátor
ral elcsábítani a szomjas és éhes 
bevásárolókat. Az épület jellege 

egyértelműen magyarázza a csűr 
elnevezést, a Texas név pedig a 
tulajdonosok nosztalgiájából fa
kadó ételválasztékból is követke
zett.

Valamikor volt a „Let’s have a 
fine hamburger at Miki’s” rek
lámfelirat és egy kis ételbár, 
majd jött a Commodore a Fó
rum bevásárlóközpontban, no 
meg a Captain’s Irish Pub a Tu
lipán Udvarban és most itt a Te
xas Csűr, amelyek egyértelműen 
árulkodnak az angolszász civili
záció közép-keleteurópai térhódí

tásáról. Amiért most mégis kü
lön kis cikket érdemel az ese
mény, annak nemcsak az a ma
gyarázata, hogy egy gyors és ol
csó látványkonyhával gazdago
dott városunk, hanem a magya
ros ízeket vegyíti a texasiakkal. 
Hangulatos magyar és amerikai 
népdalok és örökzöld slágerek 
csinálnak kedvet a betérőknek, 
külön gyermekjátékok várják a 
kicsinyeket, amíg szüleik ameri
kai mártással habzsolják a mexi
kói pulykát, a tizenévesek pedig 

friss gyümölcsöket majszolhat
nak a délnyugati indián motívu
mokkal díszített boxok között. 
A szombati baráti fogadásra azo
kat hívták meg akik támogatták, 
segítették a vállalkozást, vagy 
csak drukkoltak a mielőbbi meg
nyitásért. Amikor a bejárat felet
ti cégtáblán meglátták a két csil
lagot, nem feltétlenül azon mor
fondíroztak, hogy Texas köztu
domásúlag a „magányos csillag 
állama” (Lone Star State”, ha
nem arra gondoltak, hogy a Te
xas indián eredetű szó és baráto
kat jelent. A Barátsághoz pedig 
legalább kettő kell -  még csil
lagból is.

S . P. L.

Közlemény
Az Új Almádi Újság múlt havi számában megjelent „Előzetes a szü

reti felvonulásról” című cikkben szeptember 19-ét jelöltük meg a ren

dezvény időpontjául.

Az azóta történt egyeztetések szükségessé tették az időpont egy hét

tel való előbbre hozatalát.

Ezért egyesületünk a Kertbarát Körrel közös rendezvényét, a felvo

nulást és a Szüreti bált szeptember 12-én szombaton tartja, változat

lan tartalommal.

A Polgári Kör vezetősége

FEHÉRNEMŰ -  RÖVIDÁRU
-AJÁNDÉKÜZLET

Balatonalmádi, 
Szabolcs u. 11. sz. alatt

Női, férfi-, gyermek
 fehérneműk 
 fürdőruhák 
 polók, blúzok 
 zoknik, harisnyák 

 bőr pénztárcák, övek 
nagy választékkal és 
kedvező árakkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.

NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől péntekig 9-18 óráig 

szombaton 9-14 óráig



„Terített asztallal várjuk Magyarországon!“
Felhívás a vendéglátósokhoz

Vendéglő- és é tterem vezetők  
szíves figyelm ébe

A Magyar Turizmus R t egy olyan levelet küldött irodánknak, mely
nek címzettjei Önök hisz az Önök érdeklődésére tart számot 

Amennyiben ágy ítélik meg, hogy csatlakozni kívánnak a gasztronó
miai akcióhoz, úgy szíveskedjenek ezt jelezni közvetlenül az MT RT 
megadott címén vagy a Tourinform irodában (Baross G. u. 2., a Kuc
kóval szemben), Koszorusné Schildmayer Etelkánál

Az éttermet üzemeltetőktől kezd
ve, a borospince-tulajdonosokon ke
resztül a falusi vendéglátókig min
denki figyelmébe ajánljuk.

Bizonyára már sokak számára is
meretes, hogy 1999 -  a Magyar 
Gasztronómia és Bor Éve. Ebben az 
évben kiemelt figyelmet szentelünk 
az evés -ivás művészetének, a ma
gyar konyha és a magyar borok nép
szerűsítésének itthon és külföldön 
egyaránt.

Szeretnénk az évet tartalommal 
úgy megtölteni, hogy vendégeink 
megismerhessék ezen értékeinket -  
országos egész éves rendezvényso
rozat és számos akció kapcsán.

Tehát nem csak az egyedi progra
mokat kívánjuk koordinálni, hanem 
a vendéglátás folyamatos színvona
lának fenntartását; változatossá, ere
detivé válását szeretnénk elérni.

Felhívással fordulunk mindazon 
vendéglátókhoz, akiknek szívügye a 
magyar gasztronómia és borkultúra 
ügyének képviselete:

Azok jelentkezését várjuk, akik:
-  tájegységükre jellemző és az 

adott évszaknak megfelelő ételeket, 
italokat (nem csak borokat) tudnak 
megjeleníteni kínálatukban

-  ehhez illő és színvonalas körül
ményeket tudnak folyamatosan te
remteni

-  étlapjaikon és itallapjaikon ki
emelten hajlandók szerepeltetni a 
magyar gasztronómia és borkultúra 
remekeit

-  az akció kapcsán automatikusan 
vállalják az önminősítést is.

A vendéglátóhelyeket, a kínálatot, 
a minőséget a vendégek maguk fog
ják értékelni.

A jelentkezők egész évben folya
matos publicitást kapnak; valamint a 
megjelenés egységessé tétele érde

kében a Magyar Turizmus Rt. külön 

étlap- és itallap-borítót biztosít.

A jelentkezési határidő: 1998. au

gusztus 31. A verseny feltételeiről a 
jelentkezők a megadott határidő 

után kapnak részletes tájékoztatót.

A felhívásra jelentkezni lehet:
Magyar Turizmus Rt., Termék

menedzselési Igazgatóság, 1024 

Bp., Margit krt. 85., tel.: 356-4419, 

fax: 356-5337;
Magyar vendéglátók Ipartestüle

te, 1061 Bp., Andrássy út 43., tel.: 

322-0469, fax: 342-4976;

A Vendég szerkesztősége, 1037 
Bp., Bojtár u. 64-66., tel.: 436- 

6171, fax: 436-6177

Ne hiányozzon az Ön programja sem!

Készülőben az 1999-es Gasztronómiai Eseménynaptár
Mint korábbi tájékoztató anyagainkból, s a mellékelt 

összeállításból is kiderül, 1999 a Magyar Gasztronómia és 
a Bor Éve lesz hazánkban. Az egész éven át tartó országos 
rendezvénysorozat összeállításához várjuk mindazok jelent
kezését, akik rendezvényeikkel, kiadványaikkal csatlakozni 
kívánnak ehhez az egyedülállónak ígérkező országos prog
ramhoz.

1998. márciusában a Magyar Turizmus Rt. összeállításá
ban már elkészült egy előzetes eseménynaptár az addig be
érkezett programokból, amely -  mintegy a jövő és beharan

gozásaként és kedvcsinálóként -  eljutott az összes fonto
sabb külföldi szakvásárra és kiállításra.

Szeretnénk azonban felhívni minden érdeklődő figyel
mét, hogy hamarosan sor kerül egy bővebb eseménynaptár 
összeállítására, amelyhez a programokat 1998. augusztus 
31-ig lehet beküldeni az alábbi faxszámra: 356-5337. Cí
münk: 1024 Bp., Margit krt. 85. A tervezett rendezvénynél 
kérjük az alábbiakat megjelölni: esemény (program) pontos 
neve, időpont (év, hónap, nap), szervező címe és telefon
száma, rövid, három-négymondatos leírás.

Mit jelent a 13+1 a Tóka Centerben?

SZERENCSEJÁTÉK RT.

Könnyű megtalálni a Tóka Centert Budataván és ha csak szombaton tévedünk oda, akkor a 
benzinkút mögött kanyargó sor biztosan odavezet. Talán ezért gondolt arra, a Tóka Center, 
hogy felújított berendezéssel, azok elegánsabb és kultúráltabb elrendezésével, de a családias 
légkör megtartásával szüntessék meg a zsúfoltságot. Két új gép beállítása sokkal zökkenő
mentesebbé teszi a hatékony kiszolgálást és a falon található hatalmas plakát még a peches 
embereket is bíztatja. Az a fogadó, ugyanis, aki az ötös lottón mind az öt számot mellétrafál
ja -  már pedig minden héten akad ilyen fogadó -  még mindig bejelentkezhet egy 
sorsolásra, amelyen akár félmilliós robogót is nyerhet.
A legkedveltebb és legismertebb fogadás kétségtelenül még ma is az ötös 
lottó, méghozzá on-line megoldással, mert ilyen módon 4 másodperc 
alatt ott helyben visszaigazolják a megtett számokat és a visszakapott 
„kutyanyelv" mindenre feljogosít. Nem véletlen ez a megfogalmazás, hi
szen a fogadószelvény és a „kutyanyelv" egyben szerződés is, amelyet a 
Szerencsejáték Rt. korrekten szavatol. Ezt a hihetetlen gyorsaságot a 
műholdas kapcsolat teszi lehetővé, mert a CD lemezre vett fogadás tá
rolható és ezáltal bármikor ellenőrizhető. Még a sztornírozást -  azaz, az 
esetleges törlést -  is figyelemmel kísérik a központban, így aztán csak a 
megfelelő számokat kell megtenni és jöhet a nyereményözön...
A fogadási lehetőségek tovább bővültek a Bingó-Varázs bevezetésé
vel, amely a régi megszokott bingo továbbfejlesztett változata.
Annyiban új az egész, hogy most már egy segédszelvényt kell kitölteni, amely egyben kor
rekt átvételi igazolás is, hiszen garantálja a szelvény haladéktalan beérkezését, mert vannak 
akik szórakozottak, mások meg a késedelmes postai beérkezésekre hárították a szerencsehi
ányt. Mindenesetre ne feledjük, hogy ott is csak a megfelelő számokra kell rábukkanni, a töb
bi megy mint a karikacsapás.
Kevésbé ismert a nemrégiben bevezetett TIPP-MIX -  bár a vájt-fülü fogadók erre esküsznek, 
mert szerintük „tuti a nyerés" ezen a bukméker jellegű fogadáson. Jónéhányan már dagadt

bukszával igazolhatják, hogy 120 sportesemény közül nem is kevés olyant lehet választani, 
ahol az esemény nyereményszorzója tekintélyes summát biztosít a 100 és 100 000 forintnyi 
összeg közötti fogadóknak. Mindenesetre, akár országosan, vagy Balatonalmádiban a TIPP- 
MIX fizet a legtöbbet még a kispénzű szerencselovagoknak is.
A szinte számtalan sorsjegy közül a legújabb a Keno-sorsjegy, amelyet leginkább a televízió
ból ismer a legtöbb polgár, hiszen naponta sorsolják és csak a megtett tét nagysága korlátoz

za az elvihető nyereményt. Mostantól kezdve, viszont már helyben lehet kielé
gíteni az ilyen irányú játékszenvedélyt és a szó-szoros értelmében, helyben le

het kikaparni a szerencsét...
Ha végigtekintünk az idei nagyobb nyereményeken, amelyeket az 
itteni fogadók sepertek be, akkor három négyes találat kívánko

zik az első helyre, mivel több mint félmillió forintot kasszíroztak a Tóka 
Centerbe szorgosan látogatók. A televízió által szervezett Telemázli show- 

müsorába szintén három helybeli jutott be, de a legnagyobb szenzációt 
mégis az jelentette, amikor eljött az a fogadási hét, hogy nem volt annyi 
bevétel, mint amennyi nyereményt kifizettek! Ezt a furcsa helyzetet ter

mészetesen az a tény magyarázza, hogy a Szerencsejáték Rt. mindig garantálja 
a nyeremények kifizetését és még azon az ominózus héten sem késett a 

készpénz!
Ha minden játéklehetőséget összevetünk, akkor 13+1 alapjáték szinte 

számtalan variánsát kínálja a budatavai Tóka Center a nyaralási szezonban is. Legyen káni
kula vagy nyári zápor, érdemes felkeresni azt a helyet, ahol derűlátóbb lehet az ember még 
borús időben is, mert ha nem fogad akkor még nyerési esélye sincs. Állítólag a szerencse is 
azokat részesíti leginkább a kegyeiben, akik többször kísér Fortuna istenasszonyt és az ő bő
ségszaruját. Ha már kibattyogunk Budatavára, már pedig enélkül nem is láttuk Balatonalmá
dit, el ne mulasszuk a nyerési lehetőséget!

(x)



A múlt regél
Mint már hírül adtuk az Almádi 

Alapítvány támogatásával megje

lent Schildmayer Ferenc szerkeszté

sében Balatonalmádi régi képes le

velezőlapokon című könyv.

A szép kivitelű gyűjteményt a kö

vetkező helyeken lehet megvásárol

ni:

TOURINFORM Iroda, Balatonal

mádi, Baross G. u. 2.

Hegyi Zoltán Könyvesbolt, Bala
tonalmádi, Baross G. u.

Kék Madár könyvesboltok, Bala
tonalmádi (Budatava), Szabolcs u.

Balatonalmádi, Baross G. u. (If
júsági Bolt mellett)

A könyv értékelését következő 
számunkban fogjuk közölni.

Kérjük minden olvasónkat, hogy 
vendégeinknek is ajánlják e díszes 
albumot.

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a postán valutaváltás, eurocsekk és postacsekk beváltás, osztrák, német pos

tatakarék-betétkönyvekre történő forint kifizetés szolgáltatásokkal, valamint a Posta melletti pavilonban hírlap, 
képeslap, dohány, kávé és más különböző kereskedelmi áruk széles választékával várjuk Önöket:

Posta nyári nyitva tartása Posta Pavilon nyitva tartása

Hétfőtől péntekig: 8-18 óra 8-20 óra
Szombaton: 8-12 óra 8-20 óra

Vasárnap: zárva 9-14 óra
Valutaváltás, eurocsekk, postacsekk beváltás, osztrák és német postatakarék-betétkönyvekre történő fo

rint kifizetés a postán:
Hétfőtől péntekig 8-20 óra
Szombaton: 8-20 óra
Vasárnap: 9-14 óra
Kérjük, hogy szolgáltatásainkról vendégeit tájékoztassa. Segítségüket köszönjük.

Balatonalmádi 1. Posta dolgozói

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß Ihnen unsere Post mit verlängerten Öffnungszeiten zur 
Verfügung steht und die nachstehenden Dienstleistungen anbietet:

GELDWECHSEL, Post- und EUROSCHECKS werden angenommen und eingetauscht, FORINT 

Ausszahlung auf österreichische und deutsche Sparbücher.
Am Kiosk neben der Post bieten wir Ihnen verschiedene Artikul zum günstigen Preis an (Zigaretten, Kaffee 

Post- und Ansichstkarten u. ä.) Schnelle und höfliche Bedienung!
Unsere öffnungszeiten:

Post kiosk

Montag-freiteg: 8-18 Uhr 8-20 Uhr
Samstag: 8-12 Uhr 8-20 Uhr
Sonntag: geschlossen 9-14 Uhr
Geldwechsel, Post- und Euroschecks werden angenommen und eingetauscht, FORINT Auszahlung auf 

österreichische und deutsche Sparbücher auf dem Postamt:
Montag-freitag: 8-20 Uhr
Samstag: 8-20 Uhr
Sonntag: 9-14 Uhr
Das Postamt freut sich auf Ihren Besuch! Sie finden unser Postamt: Balatonalmádi 1. Petőfi u. 19.

Ungarische Post -  Der sichere Weg zum Geldwechsel!

TANFOLYAM
Vagyon- és biztonságvédelmi őrök 

képzésére tanfolyamot indít a Bűnmegelő
zési Országos Egyesület Közép-dunántúli 
Regionális Szervezete Balatonalmádiban.

A tanfolyam díja kedvezményes: 20 000 
Ft, mely magába foglalja a tankönyvek bizto
sítását, a szervezet éves tagdíját + a vizsga 
költsége.

Sikeres vizsga esetén az egyesület állást 
biztosít.

Jelentkezni lehet és felvilágosítást ad 
Hansági Endre 88/431-745, Balatonalmádi.

FEHÉR ABLAK ABLAKGYÁRTÓ, 
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Energiatakarékos, műanyag nyílás
zárók gyártása, forgalmazása, szere
lése minden járatos és egyedi méret
ben, formában, télikertek, portálok, 
folyosók, átjárók nagy színválaszték
ban. Rosszul záró nyilászáróit kicse
réljük minimális roncsolással, utóke
zelést nem igénylő műanyag nyílás
zárókra, olcsóbb mint a fa. Évente 20% 
fűtési költséget takaríthat meg!

Veszprém Megyei Vezérképviselet 
Hansági Endre
8220 Balatonalmádi, Vöröshegyi u. 8.
Tel: 88/431-745 Fax: 88/438-442 
Csoknyai István 8220 Balatonalmádi, 
Pipacs u. 1. Tel: 88/430-949

A

R E N I
Férfi-női

Mesterfodrászat
reggel 8-től este 6 óráig  

várja  hölgy- és 
férfivendégeit!

Cím: 
Balatonalmádi, 
Kisberényi u. 2. 

Telefon: 88/430-100 
(Hétfő szünnap!)

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket a

m e g ú j u l t

Budatava étteremben!

Esküvők, bankettek, családi események, 

rendezvények 

lebonyolítását is vállaljuk!

N y i t v a  t a r t á s :  8 —2 4  ó r á i g

Cím:

Balatonalmádi-Budatava, Taksony u. 1.
Benzinkút mellett 

T é r j e n  be hozzánk!

Fiatal muzsikusok 

Bach-hangversenye 

a Vörösberényi 

Katolikus Templomban

1998. augusztus 20-án 

16.30 órai kezdettel

Közreműködik: a Budapesti 

Weiner Leó Zeneművészeti 

Szakközépiskola vonószenekari 

táborának és csembaló kurzusá

nak résztvevői.

Régi Zene 
hangversenyek 
a Vörösberényi 

Református 
Erődtemplomban

Balatonalmádi, Veszprémi út 107.

Augusztus 14. 20.00 óra
Paulikovics Pál -  gitár 
Káplán György -  ének 

Horváth Anikó -  csembaló 
Augusztus 21. 20.00 óra 

Drahos Béla -  fuvola 
Hegyesi Gabriella fuvola 

Dobozy Borbála -  csembaló

Alapítványi közlemény
Jelenlegi újságunkban található csekk az Almádiért Alapítvány bankszám

lájára szól. Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy anyagi erejükhöz mérten támo
gassák újságunk kiadásának költségeit. 

Reméljük, segítségükkel továbbra is ingyenesen tudjuk házhoz szállítani 
minden állandó Almádi lakosnak az Új Almádi Újságot.

Köszönettel: Almádiért Alapítvány

APRÓHIRDETES
• Balatonalmádiban működő, egyszemélyes papír-írószer-könyvesboltba 

felveszünk kereskedelmi végzettséggel eladót, egész évre. Érdeklődni a 88/430-376, 
88/438-582 telefonon.

• Gyermekjóléti Szolgálat a Városházán. Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Fogadónap: szerda: 8-12 óráig. Panaszaikkal, problémáikkal forduljanak hozzánk, 
minden esetben igyekszünk segíteni.

B A L A T O N A L M Á D I VÁ R O S  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 
Tipográfia: Valczer János
Készült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.


