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192870 évvel ezelőtt 1928. augusztus 
5-én került sor a „Balatoni Kultúr
nap“ megrendezésére. Ezt az orszá
gos ünnepséget a Királyi Magyar 
Yacht Club és a Balatoni Yacht Club 
kezdeményezte. Szervezése már az 
év elején megindult és február 10-én 
a Városi Színházban díszelőadást 
rendeztek a Balaton kultusza jegyé
ben. A teljes, minden Balaton parti 
településre kiterjedő programot, va
lamint több, a Balatonnal kapcsola
tos írást egy közel 200 oldalas „Ba
latoni Almanach“-ban jelentette meg 
a rendezőség. A rendezőbizottság el
nöke írásban a nyári program kettős 
céljáról tesz említést. Egyik a kor
mánynak a Balaton népszerűsítésére 
való törekvése, a másik pedig azok
nak felhívni a figyelmét a Balatonra 
akik még sohasem látták, nem jártak 
erre. (Ne felejtsük el, hogy a Monar
chiában hány gyógyfürdővel és ten

gerparti fürdési lehetőséggel rendel
keztünk!)

Szokásos módon az ünnepségnek 
díszvédnökei voltak, nevezetesen 
Albrecht főherceg, József Ferenc dr. 
főherceg, Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás és gróf Bethlen István 
miniszterelnök. A 87 személyből ál
ló fővédnökök között almádi kap
csolatokkal a következő személyek 
rendelkeztek: Bud János pénzügy
miniszter, Baross Gábor a takarék- 
pénztár volt vezérigazgatója, dr. 
Óvári Ferenc felsőházi tag, Rákosi 
Jenő felsőházi tag, a Zsófia Gyer

mekszanatórium kormányzó elnöke. 
Az Országos Rendezőbizottságban 
Almádit és Vörösberényt képvisel
ték: Baross Gábor, dr. Óvári Ferenc, 
Reich Sándor, Gyöngyösi Imre, 
Csonka Ferenc, Bódás János, Bor
bély Károly és Báthory József.

A helyi bizottság tagjai voltak Al
mádiban: Baross Gábor elnök, Reich 
Sándor elnökhelyettes, Primusz Bé
la összekötő, továbbá Kertész Boldi
zsár, Názer Lajos, Albrecht Ármin, 
Szemenyei Gáspár, Nagy Imre, Mát
rai János, Ruszinkó Adám, dr. 
Drong Mihály, vitéz Borjádi Géza, 
Vass Dezső, Lovas László, Stetka 
Péter, Hudecz Hugó és Kis János 
(Jancsi). Vörösberényben: elnök 

Gyöngyösi Imre, 
összekötő Báthory 
József jegyző, to
vábbá Bíró Dániel 
bíró, Kun László, 
Vass József, Sörös 
Mihály, Lőrincz 
Sándor, középső 
Herceg Lajos, 
Geiszt Antal, He
tessy Gyula, Bíró 
Lajos, Barcza Ká
roly, ifj. Vörös La
jos, középső Her
ceg Lajos, Bíró 
Lajos, Barcza 
Károly, ifj. Vörös 
Lajos, Zántó Imre 
és felső Herceg 
Gyula.

A Balatonalmá
di községi prog
ram röviden a kö
vetkező volt:9 óra 
26 perc, különvo
nat érkezése Bu
dapestről, 9 óra 45 
perc, a 6. honvéd 
gyalogezred zene
karának körsétája 
a Pannónia Otthon 
udvaráról kiindul
va a sétányon, a 

Baross utcán és az Óvári úton ke
resztül a fövenyfürdőre. 11 óra 19 
perc újabb különvonat érkezése. 11 
és 12 óra között a fennemlített kato
nazenekar hangversenye a föveny
fürdőn, 12 óra 15 perckor a Buda
pesti Dalkoszorú Dalárda hangver
senye Zöld Károly karnagy vezény
letével. 12 óra 40 perc Veszprémi 
Iparosdalárda hangversenye, 1 óra 
10 perckor a katonazenekar hangver
senye. Délután 4 órakor a népünne
pély kezdete, az ünnepély alatt a ka
tonazenekar és a fürdő zenekar fel
váltva ad hangversenyt. Sátoros áru

sítás volt tervezve a parkban és az el
adott tárgyak tiszta bevétele a bala
tonalmádi hősi emlékmű pénzalapját 
illette. Este 6 óra 45 perckor a Bala
ton körüli staféta beérkezése lovas
bandérium és levente díszosztagok 
kíséretében. Este 9 óra 15 perctől a 
fövenyfürdő területén nagy tűzijáték 
és kabaréelőadás a budapesti Városi 
Színház művészeinek felléptével. (A 
leírt részletes programot helyszűke 
miatt nem lehetséges közölni.) 10

óra 15 perckor „Tündérkert“ a Bala
tonon, utána tánc a Pannóniában és 
egyéb helyeken. Éjjel 11 óra 41 és 12 
óra 9 perckor a különvonatok vissza
indulása Budapestre.

A Veszprémi Hírlap részletesen 
beszámolt az ünnepség lefolyásáról, 
aminek kivonatos ismertetésére van 
csak lehetőségünk. Az előbbiekben 
vázlatosan ismertetett program kere
tében délután öt órakor került sor az 
„irredenta szobor“ leleplezésére 
amelyet Lovas László építészmér
nök tervezett és épített. Ide futott be 
a tudósítás szerint a „leventék sorfa
la között a 220 kilométeres Balaton 
körüli stafétaverseny győztese, aki a 
trianoni emlékmű lábainál elhelyez
te azt a remekbe készült stafétabotot, 
amely belül Nagymagyarország 63 
vármegyéjének földjét tartalmazta”  
Baross Gábor elnök megnyitó szavai 
után „Mándoky ezredes-lelkész 
mondott lelkesítő, mindenkit 
könnyekig megható hazafias beszé
det”  Ezután koszorúzás követke
zett, Veszprém vármegye koszorúját 
dr. Horváth Lajos alispán, Veszprém 
város koszorúját pedig Biczy Károly 
helyettes polgármester helyezte el, 
olvashatjuk a Veszprémi Hírlap 
1928. augusztus 12-i számában meg
jelent tudósításban. Az emlékművet 
így írja le a tudósító: „A szobor egy 
vöröskő oszlop, tetején zöld színű 
örökmécsessel, talapzatán Magya

rok, emlékezzetek Trianon elnyomá
sa alatt sínylődő magyar véreinkre"
-  felírással.

A vörösberényi ünnepség terve
zett programja kapcsolódott Almádi
hoz. Délelőtt istentisztelet, utána a 
hősi emlékmű ünnepélyes megko
szorúzása, ünnepi szónok Gyöngyö
si Imre r. katolikus plébános. „Dél
után 4-1/2 5 között stafétafutók be
érkezése; a stafétát innen 10-12 lo
vas vágtában kíséri le Almádiba, az 
irredenta szoborhoz”  Délután köz
ségi búcsú. Este 9 órakor 6 őrtüzet 
gyújtanak a Malomvölgy-tetőn, Sá
torhegyen, Újhegyen és Alsócsebe

rén. Itt meg kell jegyezni, hogy va
lamennyi Balaton körüli településen 
a magasabb helyeken őrtüzeket 
gyújtottak a tervezet szerint.

A Balaton teljes területére kiterje
dő, nagyszabású program részeként 
a vitorlás és motoros hajók díszfel
vonulására 95 nevezés érkezett a 
rendező bizottsághoz. A tudósítás 
szerint az összes hajó kora reggel Ti
hanyba „vágtatott”, ahol József fő
herceg jachtjával a hajók élére állt, 
amit 21 ágyúlövés jelzett, majd meg

indultak Balatonfüred, az ünnepség 
központja felé.

Az eltervezett programot sajnos 
megzavarta az, hogy „este 8 óra táj
ban hatalmas égiháború tört ki, s 
megkezdődött a ritkán látott csoda
szép tűzijáték, melyből egyformán 
vette ki részét a pyrotechnika és a ha

ragos égbolt” szól a tudósítás.
Az említett „Balatoni A lm anach”- 

ban Baross Gábor a Balatonalmádi 
Fürdő és Építő Rt. elnöke egy hétol
dalas, képekkel illusztrált ismerte

tést írt Almádiról, amit a következő 
szavakkal zár: „Rendületlenül hi
szek a balatonpart balneológiai jövő
jében, és rajta leszünk, hogy a fejlő
désben Balatonalmádi vezetőhelyre 
jusson.” Hetven évvel később is ak

tuálisnak tűnő mondás...
Schildmayer Ferenc

Az örökmécses képe a leleplezés előtt (még hiányoznak 
a láncok)

A kormányzó, mint legfőbb védnök ajánlása



Tízéves a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
Gróf Széchenyi István már száz év

vel ezelőtt észrevette, hogy az angol
szász kultúra és civilizáció az addig 
uralkodó francia kultúra világirányító 
befolyását fokozatosan háttérbe szorít
ja. Az általa véghezvitt modernizáció
nak és reformoknak a jó részét a gya
korlatias angol szellem ihlette, eszmé
nye az íratlan angol alkotmány volt. 
Meglátta az arra épülő amerikai de
mokrácia előnyeit -  nyomában pedig 
valóságos anglománia kerítette hatal
mába arisztokráciánkat és a magyarság 
művelt rétegeit. Ez az angolszász 
szimpátia csak fokozódott Kossuth 
angliai és amerikai fogadtatása után. A 
Kiegyezés után a nyugatról hazatért 
emigránsok jelentékeny angol-ameri
kai kultúrát hoztak magukkal és cse
pegtettek a nemzeti gondolkodásba.

Széchenyi halála után mégis több 
mint hatvan évnek kellett eltelnie ah
hoz, hogy az angol nyelvet kötelezővé 
tegye a reálgimnáziumokban és leány- 
líceumokban. A tanítás tervét úgy álla
pították meg, hogy ne csupán az an
gol nyelv és irodalom, hanem az angol 
történelmi, földrajzi és kulturális vo
natkozások is érvényre jussanak. An
gol tanárok jöttek hazánkba, magyar 
tanárok követték a korábbi református 
peregrinusok jól kitaposott útját Ox
ford és Cambrige egyetemeire, köny
vek és útleírások áradata taglalta az an
gol kultúra és civilizáció átvenni való 
vívmányait.

Kornis Gyula 1928-ban egyenesen 
az angol „public school“ -  amely ne
vétől eltérően az elitnevelés leghatéko
nyabb eszköze volt -  átplántálásáról 
álmodozott, méghozzá a Balaton észa
ki partjára. Tihany történelmi levegő
jét találta a legalkalmasabbnak, ahol 
egy „college“ létesülhetne egy hatal
mas park közepén, mögötte jókora

sportpályákkal, benne díszteremmel, 
kápolnával és könyvtárral. A vízparton 
csónakház és a yachtok mellett nyol
cpárevezős csónakok... Mindezt a 
szellemi hídverés eszközének látta 
Széchenyi Lánchídja nyomán szaba
don.

Pontosan hatvan évvel Kornis Gyu
la tervei után Balatonalmádiban jött 
létre az első tiszta profilú kéttannyelvű 
gimnázium, amelynek az eredeti funk
cióként azt a feladatot szánták (persze 
csak bizalmas beszélgetésekben elejt
ve), hogy olyan ifjúságot kellene itt 
nevelni, akik majd kihúzzák az ország 
szekerét abból a kátyúból, amelyben 
még a mai napig is dagonyázunk. Kor
mányok, koncepciók és korrekciók 
váltogatták azóta szorgalmasan egy
mást az inga kilengésének megfelelő
en, de Balatonalmádi gimnáziuma 
megkísérelte a lehetetlent: nem lemá
solni az angolszász iskola amúgy sem 
egységes modelljét, hanem valami ez
redvégi megszállottsággal menteni 
azt, ami mentésre érdemes és átvenni 
azt, ami átvételre érdemes.

Visszatekintve az elmúlt tíz évre ta
lán az alábbi tíz pontban foglalható 
össze az „almádi műhely“ eddigi sike
reinek titka:

1. Megalapításunk óta arra töreked
tünk, hogy tanítványainkat megtanít
suk tanulni. Az angol nyelvet eszköz
nek és nem célnak tekintettük, amelyet 
tanítványaink elfogadtak a szüleikkel 
együtt. Félévi és év végi iskolai tanul
mányi átlagaink nemcsak imponálóak, 
az átlagok mögött kimagasló jeles tel
jesítmények állnak. Az igazi mögöttes 
tartalmat azonban az országos tanul
mányi versenyeken indult tanulók szá
ma jelzi, akik a döntőkben jutottak itt
hon vagy külföldön.

2. Az Édes Anyanyelvünk országos 
döntőjében és a Diákszónokok londo
ni nemzetközi döntőjében elért ered
ményeink óta vallhatjuk magunkat jo
gosan magyar-angol tannyelvű gimná
ziumnak, bár a hazai és nemzetközi 
színházi produkcióink, az Európa Ta
nács vetélkedők a Helikon díjazottak, 
vagy sportolóink ugyanúgy büszke
séggel tölthetnek el mindannyiunkat.

3. A külföldi fél-, és egyéves tanul
mányi ösztöndíjakat elnyert tanulóink 
számát (Soros Alapítvány, Rotary 
Club, Open Door) országos legjobb
nak tartják egyes összesítések! AZ
A.F.S. rendszeresen ide küldi vendég- 
hallgatóit, és egyre növekszik a kül
földről ide jelentkező tanulók száma.

4. Iskolánk eddig végzett évfolya
mainak továbbtanulási statisztikája 
egy igen kedvező trendet mutat, mivel 
a pedagógiai statisztikákban való be
kerülésünk óta folyamatosan előbb
reléptünk és a tavalyi felvételi adatok 
összesítése után az országos második 
helyet foglaljuk el a felvett tanulók sú
lyozott számarányát illetően. Országos 
statisztika szerint intézményünk a ta
valyi év után első helyen áll a nyelv
vizsgát tett tanulók számát illetően.

5. A felvételik tükrében igaztalan
nak és megalapozatlannak bizonyult 
az a tízéves vád, hogy „a nyelven kí
vül más tárgyat meg sem tanulhatnak 
tisztességesen“, sőt az intenzív nyelv- 
tanulás segítségével jelentősen javult 
más nyelvek és a többi tantárgyak ta
nulásának motivációja és eredményes
sége is. Kiváló példa erre az almádi di
ákok kimagasló sikere az olasz OKTV- 
n, de a német, spanyol és orosz nyelvi 
eredmények is tiszteletreméltók. Mint 
tolmácsok és fordítók is megállták a 
helyüket a város, a megye és az ország 
képviseletében.

6. Érték és mértékadó tanárok, köz
tük pedagógiai szakértők, érettségi el
nökök, tankönyvírók, vagy vezetőta
nárok gyűltek össze Balatonalmádi
ban, akik közül és mellett is mindig az 
optimista, távlatokat meglátó és példa
mutató, jellemes Emberekre -  a csen
desen dolgozókra -  támaszkodhattunk 
megalapításunk óta. A jövőben is ilyen 
Emberekre lesz szükségünk, akik kö
zött ma már volt tanítványainkra és 
gyakorló tanárainkra is számíthatunk.

7. Költségvetésünk a központi tá
mogatás és tűrés szinuszhullámain túl
jutva hovatovább alig mínuszos, 
amelyhez önsanyargató munkaközös
ségi beszerzésekre, konyhánk és min
den technikai dolgozónk lelkiismere
tes munkájára, kreativitására és önfel
áldozására is szükség van, akárcsak a 
kollégium nyári hasznosítására. Elfo
gadott bennünket Balatonalmádi vá
rosa, és az önkormányzati támogatás 
mellett legjobban talán annak örültünk 
a legjobban, amikor az átelleni tömb
házból egy gondos édesanya telefonált

egyik este, hogy a szél meglazította a 
cserepeket a torony tetején!

8. Balatonalmádi neve ismerősen 
cseng szűkebb és tágabb környeze
tünkben, az idelátogató delegációk lá
togatási lehetőségeit egy napra kellett 
csökkentenünk. A hazai és nemzetkö
zi média kiemelt helyen közöl híreket 
mindennapjainkból: csupán ezen a 
nyáron közel félszáz információ látott 
napvilágot és kizárólag a 
Kerekasztalról tíznél több tájékoztatás 
hangzott el.

9. Saját könyveink, jegyzeteink, 
tanterveink és tanmeneteink kapósak 
lettek az igényesebb szakmai körök
ben, egyre többen szeretnék megis
merni a tehetséggondozó „almádi mű- 
helyt“. Felkerültünk egy értéktérkép
re, amely már a külföldi útikönyvek fi
gyelmét sem kerüli el.

10. Megalakulásunk óta több javas
lat hangzott el, hogyan is nevezzük 
magunkat. A diákokokkal és szüleik
kel együtt a tantestület úgy döntött, 
maradjon csak Balatonalmádi 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi
um, mert ez a név fejezi ki lényegün
ket. Innen indultak azok az egyre ne
vesebb jogászok, közgazdászok és mé
diaszakemberek, akik minden Bálint- 
napi bálon megjelennek, de visszajön
nek már minden évszakban...

Azok a kollégák -  akik Lőrincze La

jos tiszteletére nemzetközi magyar 
nyelvi vetélkedőt indítottak, akik ve
zetőtanárok a Veszprémi Egyetem ál
tal kibocsátott tanárjelöltek mellett, 
akik tanulókat készítenek fel megyei 
és országos tanulmányi versenyekre és 
nemzetközi kapcsolatokat ápolnak a 
tágan értelmezett munkahelyi kötele
zettségeik mellett valahol ezért a vá
rosért, a megyéért és az országért is 
tesznek valamit.

Tíz évet röviden összefoglalni lehe
tetlen, de a velünk egyidős város éle

tében valahol meghatározó szerepet 
vállaltunk és vállalunk: nemzetközi és 
országos vetélkedőink, konferenciá
ink, találkozóink, továbbképzéseink és 

kiállításaink rangos események. A 
deklaráltan tehetséggondozó és to
vábbtanulásra felkészítő kéttannyelvű 
gimnázium megteremtette a maga 
imázsát, és ismertté tette Balatonalmá
di város nevét az összes kontinensen. 
Örömünkre szolgál, hogy a helyi polg
árok már magukénak érzik ezt a 
budatavai épületegyüttest, amely 
1990-ben elnyerte az év legszebb épü
lete címet.

Czuczor Sándor

Dr. Óvári Ferencre emlékeztünk
A volt veszprémi ügyvédre, or

szággyűlési képviselőre, a Balatoni 
Szövetség alapító tagjára.

Augusztus közepén születésének 
140., halálának 60. évfordulóján 
Majbó Gábor alpolgármester kezde
ményezésére emléktáblát avatott a 
hálás utókor Balatonalmádi első 
díszpolgárának tiszteletére. Mihály 
Gábor Munkácsi-díjas szobrászmű
vész alkotása Óvári volt nyaralójá
nak falán látható, azon a házon, ame
lyet később a katolikus egyháznak 
adományozott és ma is a plébánia 
épülete. Az ünnepségen Horváth Ba
lázs országgyűlési képviselő méltat
ta Óvári Ferenc érdemeit, kiemelve, 
hogy szorgalmazta a vasútépítést, a 
filoxéra vész után a szőlők újratele

pítését, és mindent elkövetett mind
ezek anyagi hátterének biztosítására. 
Az emléktábla avatásával régi adós
ságát törlesztette Balatonalmádi la
kossága.



Néhány sor 
a 94. hónapról 
a Városházán

1998. augusztus

A hónap folyamán -  a vendég
forgalmi csúcsszezonban -  fe l 
erősödött az elégedetlenség az 
útjaink zömének katasztrofális 
állapota miatt. Teljes joggal, te
szem hozzá rögtön. Mégis nyil
vánvaló, hogy a közelgő önkor
mányzati választások szerepet 
játszanak az elégedetlenség fo 
kozódásában, illetve felkorbá
csolásában. Legutóbb az újsá
gunk júliusi számában írtam a 
problémáról, vázolva az Állami 
Számvevőszékkel fennálló jogvi
tánkat. Azóta megjelent a Tele
pülési Önkormányzatok Orszá
gos Szövetségének (TÖOSZ) ál
lásfoglalása a következő cím
mel: „Csak az Állami Számvevő
szék szerint kell visszafizetni a 
szennyvízbekötő-vezeték építésé
hez igénybe vett céltámogatás 
ö s s z e g é t”. Sőt, a belügyi tárca is 
egyetért velünk. Idézek a 
TÖOSZ-állásfoglalásból: „A be
lügyminiszter megbízásából dr. 
Kara Pál, önkormányzati 
helyettes államtitkár ... arról 
tájékoztatta a TÖOSZ-t, hogy a 
tárca szakmailag egyetért az ön- 
kormányzatok álláspontjával”, 
azaz téves jogértelmezés folytán 
mutatott ki az Állami Számvevő
szék 100 millió Ft-os nagyság
rendben visszafizetési kötelezett
séget Almádinak, Kenesének, 
Várpalotának. A jogvitánk kime
netele legkorábban november 
végén dőlhet el, mégpedig oly 
módon, hogy a parlement fog  
szavazni róla. Az esélyeink jók, 
mégsem költhetünk el felelőtle
nül súlyos tízmilliókat az utakra, 
akár választunk októberben, 
akár nem, mert egy parlamenti 
szavazás végeredményét nem le
het 100%-os biztonsággal meg
jósolni. Továbbá, ismételten fe l
hívom a figyelmet a műszaki 
megfontolásokra. Minél jobban 
tömörödik egy közmű nyomvo
nala, praktikusan ősszel, télen és 
tavasszal, azaz minél később 
aszfaltozunk, annál kisebb a ve
szélye annak, hogy évek múltán 
beszakadnak a drága pénzen 
helyreállított utak. Ezért hát tü
relmet kérek, mindannyiunktól.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1998. aug. 31.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A rövid nyári szünetet követően 

augusztus 27-én tartotta munkaterv 
szerinti rendes ülését a képviselő tes
tület.

Dr. Kerényi László polgármester a 
két testületi ülés között történt fonto
sabb események közül kiemelte az 
Almádi Napok rendezvényeit, 
amelynek keretében számos nívós 
műsort, előadást láthatott a város la
kossága és az itt tartózkodó vendé
gek.

Köszönetét fejezte ki a rendezésért 
a közösségi ház dolgozóinak. Ugyan
csak méltatta az augusztus 20-i ren
dezvényeket, az ünnepi megemléke
zést az Öregparkban, ahol Semjén 
Zsolt egyházügyi államtitkár mon
dott beszédet. Majbó Gábor alpolgár
mester szervező munkájának köszön
hetően végre sor kerülhetett dr. Óvá
ri Ferenc emléktáblájának elhelyezé
sére a parókia épületén. A neves po
litikus, lokálpatrióta településünk el
ső díszpolgára, születésének 140., 
halálának 60. évfordulója alkalmából 
dr. Horváth Balázs országgyűlési 
képviselő tartott rendkívül érdekes 
méltatást.

Nyitragerencsér felvidéki testvér- 
településünk polgármesterének meg
hívására hivatalos küldöttség vett 
részt az ottani faluház avatóján. Az 
avatást követő ünnepi műsorban fel
lépett és nagy sikert aratott a fiatalok
ból álló vörösberényi néptánccso
port.

A Lovasberényben megrendezett 
„Berényi Napokon“ dr. Kaliczka 
Lászlóval, a vörösberényi Polgári 
Kör elnökével együtt résztvett, ahol 
ugyancsak sikeresen szerepeltek az 
előzőekben már említett berényi fia
talok.

Mindezekről az újság mostani szá
mában részletesebben is jelennek 
meg tájékoztatások.

A polgármester beszámolt arról is, 
hogy meghallgatást kért és annak ke
retében több órás megbeszélést tartott 
Kovács Árpáddal, az Állami Szám
vevőszék elnökével a szennyvízbe
kötő vezeték építéséhez igénybevett 
céltámogatás visszafizetése ügyében. 
Az ÁSZ elnöke ugyan néhány rész
letkérdésben együttműködési kész
ségét fejezte ki, azonban alapjaiban 
véleményét nem változtatta meg, vár
hatóan az Országgyűlés Számviteli 
Bizottsága novemberi ülésén foglal
kozik a több önkormányzatot hátrá
nyosan érintő döntés felülvizsgálatá
val.

A testület a tájékoztatót és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásá
ról szóló jelentést elfogadta.

A főnapirendek között tárgyalta a 
képviselő testület az 1998. évi költ
ségvetésének I. féléves teljesítéséről 
szóló beszámolót, továbbá ehhez 
kapcsolódóan a költségvetés módosí
tására tett javaslatot. Az előterjeszté
seket előzetesen az önkormányzat 
minden állandó bizottsága megtár
gyalta, és ahhoz kötelező szakértői 
véleményt adott Rénes Mária könyv- 
vizsgáló is. Összegzésként megálla
pította a testület, hogy az I. félévi 
gazdálkodás során az önkormányzat
nak és intézményeinek sikerült a 
pénzügyi egyensúlyt fenntartani, a 
költségvetés végrehajtása időará
nyos. Mindezekről részletesebben 
Brenner Kálmánné a pénzügyi bizott
ság elnöke ad számot lapunkban.

Ezt követően -  koránt sem népsze
rű, de annál fontosabb -  előterjesztés 
megtárgyalására került sor, nevezete
sen a polgármesteri hivatal adócso
portja számolt be mintegy 3 éves te
vékenységéről. Ismert, hogy a képvi
selő testület -  az ún. kurtaxán kívül -  
helyi adót nem emelt, s az is tudott, 
hogy a városi nagyközművesítések
hez hozzájáruló polgárok meghatáro
zott ideig a befizetett összeget a helyi 
adóból levonhatják. Ennek ellenére -  
s ez nem kis mértékben köszönhető 
az adócsoport dolgozóinak -  az adó
bevételek az elmúlt időszakban nö
vekvő tendenciát mutattak. Hozzájá
rult ehhez az is -  amint azt dr. Hege
dűs Tamás jegyző elmondta -  az 
utóbbi időben szervezettebbé vált az 
adózók hivatali ellenőrzése, amely a 
jövőben is nagy hangsúlyt fog kapni.

A képviselők közül többen is elis
merésüket fejezték ki az adócsoport 
dolgozóinak ezen egyáltalán nem 
könnyű feladat jó színvonalú ellátá
sáért. A több oldalas és igen tartalmas 
beszámoló ismertetésére természete
sen itt nincs lehetőségem, de Vighné 
Horváth Beáta az adócsoport vezető

je kivonatosan tájékoztatást ad az új
ságban az adózás helyzetéről.

Lapunk korábbi számában tájéko
zódhattak olvasóink az egészségügyi 
ellátásban kialakult meglehetősen 
problémás helyzetről. A képviselő 
testület előző döntésének végrehajtá
saképpen úgy foglalt állást, hogy 
funkcionális privatizációra meghir
deti a Balatonalmádi székhellyel -  de 
a városkörnyékre is kiterjedően -  mű
ködő Központi Ügyeleti Szolgálat el
látását. A pályázatokat 1998. október 
30-ig lehet benyújtani, a pályázati ki
írást hivatalos egészségügyi szaklap
ban és a Naplóban rövidesen köz
zétesszük. Felhatalmazta továbbá a 
testület a polgármestert, hogy dr. Ár
kai Anna főorvossal együtt további 
tárgyalásokat folytasson a laboratóri
um kérdésének megoldása ügyében.

Az aktualitások körében döntött a 
testület munkatervének módosításá
ról, a DRV Rt.-vel kötendő üzemelte
tési szerződésekről, valamint lakás
célú ingatlan vásárlásáról.

Végezetül, de nem utolsó sorban -  
a választási törvényben biztosított 
jogkörében -  megválasztotta a Helyi 
Választási Bizottság tagjait és póttag
jait.

A bizottság tagjai ezt követően a 
hivatalos esküt letették, első alakuló 
ülésüket megtartották, amelyen meg
választották vezető tisztségviselői
ket.

A Helyi Választási Bizottság

Elnöke: Fábián László 

Elnökhelyettese: Szapáry Béla 

Tagjai(póttagjai): Szenthe Lászlóné 

Tóth Béla 

Durst László

Az önkormányzati jegyzőköny
vek a Polgármesteri Hivatalban, va
lamint a Városi Könyvtárban megte
kinthetők.

Sz. S.

Választási közlemény
Értesítem Balatonalmádi Város választópolgárait, a helyi párt- és társadalmi 
szerveket, hogy az önkormányzati képviselők és a polgármester választás vá

lasztói névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 6611 fő. (Augusz
tus 19-i állapot).

A polgármester jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 198
A képviselő jelöléshez szükséges ajánlások száma: 66
A jelöltajánlás, illetve bejelentés helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság 
Ideje: kedd, csütörtök: 9-12 óráig, 14-16 óráig
Jelölések, illetve bejelentések végső határideje: 1998. szeptember 25., 16 óra. 

Érdeklődni telefonon: 430-280, 430-254, 438-181, 438-012

Balatonalmádi, 1998. augusztus 27.

Dr. Szűcs Sándor HVI vezető



Rendőrségi hírek

Az idegenforgalmi szezon utolsó 
napjait éljük, és az eddigi történé
sekkel kapcsolatban már megjelen
tek az első értékelések is. Így hát ezt 
az újságcikket is szeretném néhány 
tapasztalat közreadásával kezdeni.

Az északi Balaton-parton érintett 
három kapitányság vezetője au
gusztus közepén a Balatonalmádi 
Önkormányzat tanácstermében saj
tótájékoztatót tartott, ahol elmond
ták a sajtó képviselőinek, hogy az 
1998-as idegenforgalmi szezon 
rendőri tapasztalatai nem tértek el 
lényegesen a korábbi évekétől. 
Több tényező együttes hatásának 
köszönhetően több bűncselekmény 
fajta visszaszorult, jelentősen csök
kent. Így pl.: ismét csak felére csök
kent az ellopott gépjárművek szá
ma, ugyanakkor azonban közel 
30%-kal megnövekedett a gépjármű 
feltörések mennyisége. Az előbbi 
csökkenést -  mint ahogy azt már 
említettem -  több tényező kedvező 
együtthatásának is tulajdoníthatjuk, 
néhány dolgot azonban részletezve 
is szeretnék Önök elé tárni. Nagyon 
hatással volt a kerékpáros rendőrök 
megjelenése a Balaton-parton, mi
vel ennek köszönhetően jelentős 
kockázattal járt a bűnözők számára 
egy gépkocsi feltörése, vagy ellopá
sa. A váratlan időközökben és he
lyeken felbukkanó rendőr kollégák
-  úgy tűnik számunkra -  sikerrel 
vették fel a harcot a bűnözőkkel

szemben. Jelentős segítséget kap
tunk továbbá a polgárőröktől, az ál
lampolgároktól, akik sok esetben 
segítettek hozzá bennünket ahhoz, 
hogy megakadályozzuk a bűncse
lekmény elkövetését. Szólni kell 
egy objektív okról is, ez pedig az, 
hogy egyre több olyan magas mű
szaki színvonalú gépkocsi is megje
lent a területen, amelynek ellopása 
külön „szakértelmet” igényel, mivel 
az elektronikája letiltott illetéktelen 
beavatkozás esetén.

Tovább folytatva a bűncselekmé
nyek elemzését a strandi lopások 
számában is jelentős csökkenést ér
tünk el. Kritikusan meg kell azon
ban állapítanunk, hogy a nyaraló 
feltörések, besurranások számának 
alakulásában már nem számolhatok 
be Önöknek ilyen kedvező tenden
ciákról.

Összességében -  és ez jelenleg 
még becsült adat -  kb. 15-20%-os 
csökkenés következett be a tavalyi 
év hasonló időszakához képest. Ter

mészetesen egy bűncselekményt is 
soknak tartunk, s az akit valamilyen 
bántás, vagy sérelem ért nem vi
gasztalható ezekkel az adatokkal. 
Azonban úgy érzem, a rendőrőrs ál
lománya, valamint az idegenforgal
mi szezonra segítségül kapott fiata
lokkal együtt igyekeztünk mindent 
megtenni, hogy csökkentsük a sére
lem okozta gondokat.

Itt szeretnék megállni egy pilla
natra, hiszen a tavalyi év volt az el
ső, amikor az idegenforgalmi alap
ból kapott pénzből diákokat alkal
maztunk, akik idegen nyelvű isme
retükkel segítették a rendőrök mun
káját. Az idén már megduplázódott 
a számuk, tekintettel arra, hogy 
rendkívül hasznosnak bizonyult te
vékenységük. Nemcsak a közvetlen 
rendőri munkát segítették, hanem
B.almádi legnagyobb strandján, a 
Wesselényi-strandon külön infor
mációs szolgálatot is működtettünk 
annak érdekében, hogy gyorsan és 
zökkenőmentesen tudjunk a hoz
zánk érkező vendégek segítségére 
lenni.

Ha idegenforgalmi szezon értéke
léséről beszélünk, meg kell említe
nünk azt a tényt is, hogy a bűncse
lekmények elkövetéséhez nagyon 
sokszor hozzájárult, illetve meg
könnyítette azt, hogy rendkívül 
könnyelműen bántak az állampol
gárok az értékeikkel hiszen pl.: a 
gépjármű feltörések döntő többsé
gében valamilyen, a gépkocsiban 
hagyott táska, vagy más érték meg
szerzése volt a cél. A nyaralófeltö
rések és a besurranások száma -  
úgy tűnik -  évről évre emelkedő 
tendenciát mutataz utóbbi időben, 
és ez azt jelenti számunkra, hogy 
nemcsak a Balaton-parttal közvetle
nül összefüggő területre kell kon
centrálnunk, hanem nagyobb erőt 
kell fordítanunk az ún. mélységi te
rületekre is. Az idei évben is szinte 
ugyanannyi bűnelkövetőt fogtunk el 
és jártunk el velük szemben, mint a 
tavalyi évben. Az elkövetési mód
szerek vizsgálatánál azonban meg 
kell állapítanunk, hogy lassan felnő 
a bűnözők egy új nemzedéke, akik
kel szemben sok esetben módszer
beni változtatást is kell eszközölni a 
bűnüldözésben.

Szinte az egész nyár folyamán fo
lyamatosan számíthattunk polgárőr

barátaink segítségére. Közös akció
kat szerveztünk, illetve azokat a te
rületeket bízhattuk rájuk, amelyek
re kevés rendőr jutott, vagy éppen 
egyáltalán nem tudtunk rendőrt biz
tosítani azokra a helyekre. Ha ered
ményről beszélünk, akkor ebben az 
ő munkájuk is benne van. Ez úton is 
szeretném kifejezni a kollégáim és a 
magam köszönetét ezért.

Lényegesen romlott a közlekedé
si statisztikánk, hiszen a számok azt 
mutatják, hogy tartós „mélyrepülés
ben“ vagyunk. Soha nem látott mér
tékben, szinte duplájára nőtt a koc
canásos, kisebb-nagyobb anyagi 
kárral járó balesetek száma, de ha
sonló tendencia figyelhető meg az 
ittas járművezetések mennyiségé
ben is. Nem igazán elfogadható az 
az érv, hogy a nyaralás, a szabadidő 
könnyelműbbé, figyelmetlenebbé 
teszi az embereket. Ebben egyéb
ként nem csak hazánk állampolgá
rai, hanem a hozzánk látogató kül
földiek is jelentősen kiveszik a ré
szüket. Számomra különösen meg
döbbentő, hogy az otthon oly fe
gyelmezetten közlekedő német és 
osztrák gépkocsivezetők milyen 
hajmeresztően könnyelmű magatar
tást vesznek fel itt nálunk. A balese
tek közel 80%-át egyébként külföl
diek okozzák. A közlekedési morál 
romlásához tartozik még az is, hogy 
háromszor több cserbenhagyásos 
balesetünk volt, amikor is az elkö
vető anélkül hogy meggyőződött 
volna arról, hogy a helyszínen szük
ség van-e az ő jelenlétére, elhagyta 
azt. Természetesen tudom, hogy az 
okozó számára kedvezőtlen biztosí
tási feltételek érvényesítését jelenti 
ez, illetve nem egyszer az ittasságot 
próbálják így leplezni, azonban a 
büntetés súlyossága nem éri meg a 
kockázatot.

Tehát akár átlagosnak is minősít
hetnénk 1998. év idegenforgalmi 
szezonját. Számos olyan tapasztalat 
van azonban, ami arra mutat, hogy 
egy olyan kedvezőtlen tendencia in
dult meg a korábbi években és tart 
jelenleg is, amely fokozottabb oda
figyelést, az érdekeltek nagyobb 
összefogását igényli, hogy meg tud
juk állítani ezt.

Végezetül szeretném felhívni a fi
gyelműket arra, hogy az iskola kez
dés és az ezzel járó közlekedési 
problémák továbbra is jelentős ve
szélyforrást rejtenek magukban. 
Kérek minden gépkocsivezetőt, 
hogy együtt vigyázzunk jobban a lé
lekben még szünidőben lévő gyere
kekre, hogy ne következzen be 
visszavonhatatlan tragédia.

Grúber Sándor r. őrgy 
őrsparancsnok

A Helyi Választási Bizottság felhívása
A Helyi Választási Bizottság felhívja a választópolgárokat, je
lölteket, helyi pártokat, társadalmi, civil szervezeteket, hogy a 
választási kampány során a Választójogi Törvényben foglaltakat 
tartsák be és törekedjenek a választás tisztaságára, tartózkodja
nak minden olyan megnyilvánulástól, amely mások személyisé
gi jogait sérti.

Helyi Választási Bizottság

Szerkesztőségi közlemény
Felhívjuk mindazon polgármester- és képviselőjelöltek figyelmét, akiknek 

jelölését a Helyi Választási Bizottság elfogadta és nyilvántartásba vette -  ok

tóberi számunkban lehetőséget kapnak egy rövid bemutatkozásra.

Mivel mindenkinek egyenlő feltéteteket szeretnénk biztosítani, a polgár- 

mesterjelöltekről 1 fekete-fehér személyi igazolványképet és 1 flekk (25 gépelt 

sor, 2-es sortávolság, 1 sorban 52 leütés) írást, a képviselőjelöltektől 1/2 flekk 

(13 sor, 2-es sortávolság, 52 leütés) anyagot és igazolványképet kérünk.

Ha az írásos bemutatkozás meghaladja a megadott terjedelmet, szerkesz

tőbizottságunk mondatvégi 3 ponttal fejezi be az írást!

Leadási határidő: szeptember 28.16 óra

Leadás helye: Új Almádi Újság Szerkesztősége

Polgármesteri Hivatal, Széchenyi sétány 1.



Balaton-átúszásban első
Az idei Balaton-átúszási versenyt 

egy almádi fiatalember: Nagy-Pál 
Levente nyerte. Több, mint hétezer 
induló közül lépett elsőként a túlsó 
partra.

-  Máskor is indult már ezen a ver
senyen? -  faggatom a csöndes, sze
rény győztest.

-  Nem, mert pont ebben az idő
szakban szoktam készülni a bajnok
ságokra -  válaszol. A Fűzfői Atléti
kai Klub úszószakosztályának tagja
ként 1500 gyorson tavaly a magyar 
felnőtt bajnokságon a negyedik, idén 
az ifjúsági országoson a második he
lyezett lettem. A Balaton-átúszást 
most is csak levezetésnek, lazításnak 
tekintettem, és megnyertem.

-  Nem kis dolog ez sem, hiszen 
Kovács Ágnest -  tekintély az úszó
sportban, még, ha női versenyző is 
és az idei 1500 gyors felnőtt bajnok
ságának 2. helyezettjét győzte le töb
bek között.

-  Igen, akadnak igazolt úszók is, 
akik eredményekért, díjakért tem
póznak, de azért ez mégiscsak egy 
show-jellegű verseny. Azoknak ta
lálták ki, akik szórakozásból, meg
mérettetésből indulnak neki a táv
nak. Egyébként nem csak egy ver
senyt rendeztek a Balatonon, három 
másikon is nyertem. A Balatonalmá
di-Fűzfő átúszáson és az Almádi át
úszáson (Budataváról a Wesselényi 
strandra) első lettem, a Pannon GSM 
öböl-átúszáson (Füred és Tihany kö
zött), ahol a négyezer valahány száz 
ember több kategóriában verseny
zett, az abszolút második helyet sze
reztem meg.

-  Látom ezt a két gyönyörű kupát, 
ezeket itt szerezte?

-  Az egyiket az Almádi átúszás
nál, a másikat az öböl átúszásnál 
kaptam. Az Almádi-Fűzfő átúszásért 
tárgyjutalom járt, a Balaton-átúszás
nál pedig annyit mondtak, hogy itt a 
részvétel a fontos. Azért a nevemet 
bemondták a TV-ben.

-  Mióta úszik ilyen jól?
-  Én úgy emlékszem, mintha 

mindig is tudtam volna. Kicsi ko
romban a nyarakat a budatavai stran
don töltöttem a nagymamámmal, 
szinte minden nap lent voltunk. Ő ta
nítgatott, és egyszer csak ment. Az
tán Veszprémben jártam úszótanfo
lyamra, és egészen tavalyig ott úsz
tam egy szakosztályban. A múlt év
ben átkerültem Fűzfőre Epres Imre 
edzőhöz, és azóta jönnek az eredmé
nyeim. A hosszú távot szeretem, ab
ban vagyok jó. Idén a normál úszó
számokra készültem, de jövőre át 
akarok térni a hosszú távú, 5-25 km- 
es, tóban, folyóban úszásra. Követ
kező nyáron szándékomban áll in

dulni a Füred-Siófok hosszú távú 
úszóbajnokságon.

-  Hol fog felkészülni erre?
-  Ez most fog eldőlni. Ősztől 

ugyanis Pestre kerülök, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen fogok ta
nulni szociológia-történelem sza
kon, és egy budapesti úszószakosz
tálynak leszek a tagja, de még nem 
döntöttem el, hogy melyiknek. Az 
egyetem Piliscsabán van, olyan 
egyesületet kell választanom, ame
lyiknek az uszodája viszonylag kö
zel lesz.

-  Úszik még valaki a családban?
-  A húgom, a 13 éves Tímea. Rá

adásul nagyon jól. Negyedik helye
zett lett a magyar felnőtt bajnoksá
gon, a serdülő országos bajnokságon 
pedig második 100 és 200 mellen. 
Különösen az utóbbi eredménye ér
demel figyelmet, mert itt nagyon 
erős a mezőny. De a felnőtt bajnok
ságon sem szégyen hárommal Ko
vács Ági mögött végezni.

-  Családi vonás ez a vízimádat -  
veszi át a szót az úszást unokáival 
megkedveltető nagymama. -  Tavaly 
az édesanyjuk nyerte a 
Budatava-Almádi senior versenyt, 
és én is úszó voltam. Gyakran járunk 
túraversenyekre is. Levente 18 éves, 
jól úszik hullámokon is, szívós, ki
tartó, megbízható, jó fiú, és sok tar
talékenergia van még benne.

-  Sok sikert kívánok a tanuláshoz 
és a kezdődő úszókarrierhez! -  bú
csúzom a kedves, szerény fiatalem
bertől, miközben biztos vagyok ab
ban, hogy hallani fogunk még róla.

V. K. M.

Miénk a sporttelep
Még 1992-ben hirdette meg hasz

nosításra a volt Bauxitkutató a sport
telepét közösen az Önkormányzat
tal. (A terület maga a városé, a rajta 
lévő felépítmény a cégé volt.)

Pályázó csak egy akadt, a Herku
les SE, de bérleti díjat nem tudott fi
zetni, ez pedig nem felelt meg a tu
lajdonosnak. Felajánlotta a város
nak, amit az Önkormányzat méltá
nyos áron meg is vett.

Ezután kapta meg az egyesület a 
sporttelepet. Élve a lehetőséggel, 
sok versenyt, meccset szerveztünk: 
kerékpáros ügyességi, tenisz, kispá
lyás foci, erőemelő, asztalitenisz, te
repfutó verseny... stb. Működött az 
edzőterem is.

Mivel a pálya közelében lakók 
kérték, hogy nyitott pályaként mű
ködjön a létesítmény, tagdíjat, belé
pőt, használati díjat nem szedtünk. 
Érthető talán ezért, hogy karbantar
tóra, gondnokra nem volt keret, ezt a 
munkát rendszeresen társadalmi 
munkában végeztük.

Szerettük volna, hogy a használók 
is magukénak érezzék, de ez sajnos 
nem így volt. Letördelték a fogaso
kat, leverték a világítótesteket, eltu
lajdonították a kézisúlyzókat, rend
szeresen kiszaggatták a kerítést. A 
kért, várt, remélt és megígért támo
gatás, segítség az ott lakóktól csak 
ígéret maradt. A pálya természetesen 
egy idő után elhasználódik amúgy is. 
Tehát rászorult a felújításra.

Egyesületünk nem kis anyagi ál
dozatot vállalva (400 eFt önrészt az 
önkormányzati pályázathoz) felújít
tatja a létesítményt. Az új kerítés el
készült, a kiszolgáló épületet is rend
be tettük. Megvan a salak, melynek

elterítése talán ezévben megtörtén

het, és felállítunk két kosárlabda pa
lánkot is.

E cikk megírásával szeretném 
azonban segítségül hívni a budatavai 

társadalmi szervezeteket (Nők a Ba
latonért Egyesület, Budatavai Lakó
egyesület) és minden polgártársun
kat, aki segíteni tud a munka befeje
zésében és ért is ahhoz, (salakterítés) 
tegyék meg ebbéli felajánlásukat. El 
kell gondolkodnunk a további mű
ködtetésen is, hiszen kis egyesüle
tünk anyagilag nem tud többet költe
ni rá.

Tulajdonképpen azért is szorgal
maztuk, hogy a kezelésünkbe kerül
jön, mert volt idő, amikor zárt ajtó
kat találtak a sportolni akaró gyere

kek. Meg azért is, hogy megmarad
jon annak, amire való. Ne bérlő üze
meltesse kénye-kedve szerint, anya
gi haszonszerzési célzattal. Marad
jon meg annak, ami volt is tulajdon
képpen: grund a betonrengetegben.

Ehhez azonban az is kell, hogy 
lefogjuk azoknak a sihedereknek a 

kezét, akik nem sportolni, hanem a 
létesítményt tönkretenni járnak oda.

A megszépült, felújított sporttele
pünkön a szervezőket is szívesen lát

juk, ugyanis megszaporodott felada
taink mellett erő és idő hiányzik e té
ren is.

Remélem, a jövő évtől kezdve új
ra lendületbe jövünk és sokkal na
gyobb hatékonysággal tudjuk üze
meltetni mindannyiunk sporttelepét.

Felber Gyula 
sportszervező

A csapos közbeszól...
(teniszpálya ügyben)E sorok írója ideiglenes bejelentő

vel rendelkező lakos, aki a várost és 
vezetőit tiszteli és szívből örül min
den gazdasági, kulturális és turiz
must fejlesztő itteni eredménynek. A 
teniszpályák használatánál azonban 
egyértelmű a visszafejlődés. Többek 
kérésére a teljesség igénye nélkül, 
néhány gondolat:

Külföldi és belföldi játékosok ré
szére a főidényben a pályabér 500 
Ft/50 perc. Ez reális lenne, de idén 
megszűnt az a minimális szolgálta
tás, amely szerint a sportolók 
igénybe vehették a strand által üze
meltetett kézmosót és illemhelyet. 
Idén -  és ezt főként a külföldi játé
kosok sérelmezték -  egészségügyi 
szükségleteik esetén először meg 
kellett keresni az általában a pályán 
tevékenykedő gondnokot, tőle nyil

vánosan elkérni a pályairoda vasaj
tajának kulcsát, majd kellő helyis
merettel megtalálni az egyetlen e 
célra rendelkezésre álló helyiséget. 
Mérkőzés után tusoló használatról, 
vagy öltözőszekrény bérletről már 
évek óta szó sem eshetett. (Kivételek 
természetesen az élversenyzők.)

A belföldi játékosok közül még a 
bérlők helyzete sem mondható ró
zsásnak. A pályairodán nincs tele
fon, az igényt viszont csak szemé
lyesen, előre bejelentkezéssel lehet 
biztosítani. A pályagondnok nem fo
gadhat el egy egész szezonra, vagy 
több alkalomra előre pályaigényt, 
mert csak 2-3 napra szóló előjegyzé
si nyomtatvánnyal rendelkezik. A

bérletért tehát a „postás kétszer csen- 
get“ alapon lehet csak eljárni, de, ha 
a pályairoda netán zárva van, akkor 
háromszor, mert írásban nem lehet 
otthagyni ilyenirányú bejegyzést. 
(Tavaly még lehetett.) Maga a pálya
bér kifizetése és az ellenőrző nyugta 
biztosítása is nehézkes, mert egya
zon személy lát el oktatást, pályakar

bantartást, adminisztrációt, pénzbe
szedést.

A játékteret körülvevő kerítések 
helyzete évek óta rossz és elhanya
golt, a pályán belüli gyomtelepekről 
nem is beszélve. A bérelt idő egy ré
sze labdakereséssel vagy a labdael
vesztés tényének regisztrálásával te
lik el. Muszáj ennek így lenni?

Csontos Imréné 
(Bajcsy Zs. u. 38. sz.)
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Ünnepi szentmise a Szent Imre templomban, az új kenyér 
megáldása, a Szent Jobb cserkészcsapat koszorúzása a 
Szent István szobornál. Ezen programok után gyülekeztek vá
rosunk polgárai augusztus 20-a délelőtt az Öregparkban fel
állított Zenepavilonnál rendezett ünnepi megemlékezésre. A 
népszerű színművész Kovács István által tolmácsolt Szent 
István intelmek és Zsákai Győző népi zenekarának bevezeté
se után Semjén György egyházügyi államtitkár tartott meg
emlékezést, kitérve az ünnep jelentőségére, rámutatva első 
királyunk érdemeire, tetteinek pozitív következményeire, 
mindezt napjaink politikusainak is figyelmébe ajálva. Az ün
nepség befejeztével Lőrincz Attila képviselő, a helyi gazdák 
képviseletében szegte meg a megszentelt kenyeret, s osztot
ta szét az ünneplők között.

Délután a Városháza téren folytatódtak a rendezvények. A 
szabadtéri színpadon először a pécsi Unicum Laude ének
együttes műsorát láthatták az érdeklődők, majd ezt kővetően 
a fővárosi Funk You együttes koncertjét hallhatták a fiatalok. 
Befejezésül utcabálon ropta éjfélig a szépszámú közönség.

Az ünneplők egy csoportja Szabó János plébános úr megáldja a kenyeret

Semjén Zsolt egyházügyi államtit
kárLőrincz Attila megszegi az új kenyeret

Fotók: Durst László

ÉDES MOSTOHÁKDél van, rekkenő a hőség: a teljes 
szélcsendben, árnyékban van harminc- 
nyolc fok. Aki teheti, a Balaton vízében 
hűsíti magát. Aki teheti, teszi is. Csak 
néhány siheder-forma legény üti a labdát 
a strand előtti teniszpályán. Szakad róluk 
a veríték, csapzott hajuk az arcukba ra
gad, fehér pólójuk, nadrágjuk, cipőjük, 
zoknijuk piros a felporló salaktól. Néha 
törölnek egyet vizes homlokukon, aztán 
csak ütik, ütik, ütik.

-  Ez az én csikócsapatom -  mutatja be 
őket Varga László edző, a balatonalmádi 
teniszszakosztály doyenje. -  Nagyon ki
tartóak, látszólag fáradhatatlanok, ennek 
egyre inkább mutatkozik is az eredmé
nye. Remek kis társaság kovácsolódott 
össze belőlük jó csapatszellemmel, küz
deni tudással. Pár éve kezdtek -  ünnepi 
tenisznek indult a dolog heti egy-egy al
kalommal -, aztán fokról-fokra, egymást 
segítve, csiszolgatva nőttek fel odáig, 
hogy ma már a klub is komolyan számí
tásba veheti őket.

-  És számításba veszi?
-  Hellyel-közzel. Én azt gondolom, a 

tömegsportra jobban kellene koncentrál
ni, mert a versenysport arra épül. Sok 
gyereket kell megnyerni a tenisznek ah
hoz, hogy a legügyesebbeket kiválogat
va meg lehessen kezdeni az utánpótlás
nevelést. Házibajnokságokat, korosz
tályos országos versenyeket kellene ren
dezni, hogy kialakuljon bennük egy 
egészséges versenyláz győzni akarással, 
küzdeni tudással, a győzelem mámorá
nak megélésével, a vereség elviselni tu
dásával, a tanulságok levonásával, sok

sok tapasztalattal. Ez mind feltétele a 
sportolóvá válásnak, nevelésnek. Ezek a 
gyerekek, akiket most itt lát, az én ösz
tönzésemre, szinte maguktól ismerték 
föl mindezt. Szüleik költségén neveznek 
be a versenyekbe, és ennek a nem olcsó 
sportágnak minden anyagi feltételét ma
guk gazdálkodják ki. Idén először kap
tak helyet a klubtól a csapatversenyek
hez, az edzésekhez is csak a nap legke
vésbé kapós óráiban jut nekik pálya. Egy 
kicsit mostoha gyerekei a klubnak. És 
még így is, önerőből is említésre méltó 
eredményeket tudnak fölmutatni. Jól 
szerepelnek a korosztályos versenyeken, 
és a megyei bajnokságokon is nagyon 
szépen produkálnak, felnőtt játékosokat 
hagynak maguk mögött: a csapatbajnok
ságon kilenc meccsből nyolcat megnyer
tek, egy osztállyal máris följebb vere
kedték magukat. Egyikük (Szentpéteri 
Zoltán) kiváltotta az egyéni versenyzői  
engedélyt, és saját költségén, magán- 
szorgalomból országos versenyeken in
dul. A július 25-26-ai székesfehérvári 
korosztályos versenyen harmadik, egy 
pesti versenyen második helyezett lett.

-  Manapság minden sportág szponzo
rokat keres, a tenisznek nincsenek támo
gatói?

-  A szülőkön kívül, akik idáig még -  
nehezen bár, de megértően -  állták a 
költségeket, találtunk pár segítőt. A házi- 
bajnokságot Bozsó József a húsbolt, 
Drahos János a zöldségbolt tulajdonosa

és a Duna család patronálta. Köszönjük 
nekik, csakúgy, mint Németh Béla isko
laigazgatónak, akitől nyaranta a Váci-is
kola teniszpályáit szoktuk megkapni a 
versenyekhez, télen pedig a tornatermet 
az edzések megtartására. Innen ered a 
csapat neve is: Váci Mihály Általános Is
kola Csapata. És akkor fel is sorolnám a 
csapattagok nevét: P. Horváth Zoltán, 
Szentpéteri Zoltán, Lang László, Murgás 
Marcell, Pfenning Balázs, Vecsey K. 
Zoltán, Czuczay Donát. Meg kell még 
említenem a Györgyi Dénes Általános 
iskola nevét is, ahol meg a legkisebbek 
téli edzéseit bonyolítjuk. A nyári idő
szakban az edzéseket ifj. Varga László 
„keményíti” meg, és a többi OB-s játé
kos némelyike is néha, hogy úgy mond
jam „leereszkedik” a fiúkhoz, és játszik 
velük egy-egy meccset, ami sokat lendít 
a fejlődésükön. Hálásak is vagyunk 
ezért, mert ezek a gyerekek -  én tudom, 
hiszen évek óta edzem, ismerem, szere
tem a tanítványaimat -  megérdemlik, 
hogy törődjenek velük. Ennél sokkal 
többet is érdemelne, sőt, sokkal többet is 
megérne az utánpótlás-nevelés.

Almádiban régebben nyolc általunk 
rendezett házibajnokság volt évente 
szponzori segítséggel, értékes díjakkal 
(az első helyezett kerékpárt kapott). 
Minden évben 5-6 korosztályos orszá
gos versenyt kellene rendezni, amiken a 
mi 10-18 éveseink összemérhetnék tu
dásukat az ország többi részén teniszező

hasonló korú versenyzőével, nem be
szélve arról, hogy a nálunk megrendezett 
versenyeken a helyieknek nem kellene 
nevelési díjat, útiköltséget fizetni. Eze
ken egyenként 70-80 versenyző fordul 
meg edzőkkel, szülőkkel, kísérőkkel, a 
három nap alatt mintegy 200 ember, ami 
idegenforgalmi szempontból sem mellé
kes. Arra való hivatkozással, hogy öltö
zőink, tusolóink, kiszolgálóhelyiségeink 
igen lepusztult állapotban vannak, a klub 
nem szervezi meg ezeket a versenyeket. 
Meg kellene csináltatni, hogy versenyzé
si lehetőséget lehessen biztosítani az 
utánpótlásnak és a többi versenyzőnek. 
Kimunkált versenyzőket is csábítottak 
már el másik szakosztályok, akik képe
sek többet áldozni ígéretes, feltörekvő, 
tehetséges fiataljaikra. A dolgok sokkal 
bonyolultabbak annál mintsem, hogy 
mindig anyagi okokra hivatkozzunk. Az 
alapvető problémákat egyesületi szinten 
kell megoldani, nem a támogatók jóindu
latára hagyatkozni...

Sokáig beszélgetünk még munkáról, 
lelkesedésről, felelősségről, kötelesség
tudásról, az élet -  ezen a téren is -  alap
vető dolgairól, aztán a teniszedző, pálya
gondnok, nyugalmazott iskolaigazgató 
feláll, hogy az üresen maradt pályán a 
forró salakot meglocsolja. Fél szemmel 
édes fiait figyeli, akik a szomszédos pá
lyákon még mindig lankadatlan szorga
lommal pengetik az ütőt a kegyetlenül 
tűző napsütésben.

Vecsey Kiss Mária



BECSENGETÉS ELŐTT
Tanévkezdés felújítás után

A nyári szünetben szinte végig 
szakemberek dolgoztak a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában. Tavaly 
nyáron kezdődött el az a felújítási, 
karbantartási munka sorozat amel
lyel a jövőre 50 éves iskolánk folya
matosan megújul, megszépül.

E munkák részeként idén nyáron 
elkészült az I. emelet felújítása -  me
szelés, táblafestés, kisebb javítások 
- ,  megújult a tornaszobánk (felújí
tották és lakkozták a parkettát, kifes
tették a falakat és az előcsarnokot). 
A következő hetekben elkészül a fő
bejárat udvari térburkolatának felújí
tása is, így az iskolánkba belépő ta
nulókat szinte teljesen megújult bel
ső terek fogadják, reméljük vigyázni 
is fognak rá, hogy minél tovább szép 
maradjon.

Az évközi fejlesztésekkel együtt a 
Györgyi Dénes iskolában az eddig 
elvégzett felújítási munkák értéke 
meghaladja a 2 millió forintot.

A kedvező tárgyi feltételek mellett 
egyéb szempontból is kedvező kö
rülmények között kezdjük a tanévet, 
a tantestületben jelentős változás 
nem történt, a szakos ellátottság to
vábbra is 100%-os, így minden fel
tétel adott ahhoz, hogy biztosítani 
tudjuk az iskolánktól megszokott 
színvonalú oktatást, amelynek ered
ményeként a tavaly végzett 8. osztá
lyosaink 98%-a bejutott érettségit 
adó középiskolába.

Az iskola tornatermének tervezési 
munkálatai megkezdődtek, részletes 
tárgyalásokat folytattunk a megvaló
síthatósági tervet készítő szakembe
rekkel, a jelek szerint a technikai le
hetőségek igen kedvezőek a leendő 
tornaterem Hétvezér utcai udvar
részben való elhelyezésére. Tudjuk, 
hogy sok pénz kell az új épületrész
hez, de égető szükségessége miatt 
erősen bizunk abban, hogy a nagy 
sporthagyományokkal rendelkező 
iskolánk udvarán mielőbb felépül a 
hőn áhított tornaterem. Ehhez ezúton 
is kérjük mindenki segítségét, támo
gatását.

A következő tanév tartalmi mun
kájában meghatározó jelentőségű 
lesz a NAT indítása, az új oktatási 
irányítás folyamatos korrekcióval 
szándékozik a bevezetés időszaká
ban segíteni az iskolák munkáját, 
örömmel hallottuk a miniszter úr tá
jékoztatóján, hogy a korrekciók az 
esélyegyenlőség biztosítását, a jó ha
gyományok megőrzését kívánják 
szolgálni.

E gondolatokkal azonosulva kezd
jük a tanévet, kérve a szülők bizal
mát, a fenntartó támogatását, hogy 
iskolánk eredményei továbbra is va
lamennyiünk örömére szolgáljanak.

Fábián László 
igazgató

A Vörösberényi Általános Isko

lában 27 fős első osztállyal indul az 

új tanév. A tankönyvek megérkeztek, 

lehetővé teszik a zavartalan kezdést.

Az első és hetedik évfolyamon 

már a NAT szellemének megfelelő

en, legalizált pedagógiai progra

munk alapján folyik majd az oktatás, 

nevelés.

Igyekszünk tanulóinkat minél so

koldalúbb és színvonalasabb képzés

ben részesíteni. Lehetőségünk van 

arra -  a képviselőtestület jóváhagyá

sa alapján - ,  hogy néhány tantárgy

ból kiemelten foglalkozhassunk a 

gyerekekkel. (Így például német és 

angol nyelv, számítástechnika.)

Matematikából valamint magyar 

nyelv és irodalomból két új szakta

nár erősíti tantestületünket.

Hagyományainknak megfelelően, 

indított szakköreink, számítástech

nika szaktantermünk, iskolai könyv

tárunk, mind diákjaink ismereteinek 

bővítését szolgálják. A gyerekeket 

rendezett körülmények között tudjuk 

fogadni mindhárom épületben. Re

méljük, hogy erőfeszítéseink siker

rel járnak, tanulóink és tantestüle

tünk nyugodt körülmények között 

végezheti feladatát. Bizakodva 

kezdjük az 1998/99-es tanévet is.

Iskolavezetés

A Váci Mihály Általános Iskola

a tervezett belső felújítás befejezté

vel felkészülten várja a tanulókat. A 

nyár végén 2 pedagógus távozott az 

intézménytől, pótlásuk még csak 

részben sikerült. Egy angol szakta

nári álláshelyet még nem tudtak be

tölteni.

Hotel Nereus

felvételt hirdet
éves foglalkoztatással 

az alábbi munkakörökbe:

-  Főzőnő

-  Felszolgáló

-  Recepciós

-  Karbantartó

Érdeklődni személyesen:

Balatonalmádi, 

Lóczy tér 3.

PAPÍR-ÍRÓSZER 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

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

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-M O TA ÉPKER KFT.

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

Kedvező árak, 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 

BRAMAC 1/1 tetőcserép GYÁRI ÁR -10%

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!



Váth Jánosról
egy  helyi k itü ntetés ürügyén
Balatonalmádi Város Képviselőtestülete 1996. szeptemberé
ben rendeletben szabályozta a helyi kitüntetések és díjak kö
rét, az adományozás feltételeit. Ezekből egyik a „Váth János“ 
díj, ami azoknak a személyeknek adományozható, akik a köz
művelődés, az oktatás, a művészetek, a szociális gondoskodás 
stb. (egyszóval az ún. humán értékek) területein munkájukkal 
kitűntek és megbecsülést szereztek.

De hát ki is volt 
Váth János?

Nagyon szűkszavú bemutatását 
azért érzem fontosnak, mert magam -  
Almádiban tanárként dolgozván -  
több évig a nevét sem hallottam, és 
feltételezem, hogy sokan nem ismerik 
életművét, hiszen mára munkássága 
méltatlanul csaknem feledésbe me
rült. Almádiban sok neves művész és 
tudós élt és dolgozott, de egyik legna
gyobb szellemi örökségünk annak a 
Horváth (írói nevén Váth) Jánosnak 
irodalmi és pedagógiai munkássága, 
aki 1919-től 1962-ig Balatonalmádi
ban élt. Itt volt tanító, iskolaigazgató, 
majd tanfelügyelő, s lett a maga korá
ban az egyik legismertebb író. Itt írta, 
innen küldte országszerte a lapoknak, 
kiadóknak elbeszéléseit, novelláit, 
tárcáit, regényeit.

Életrajzi adatairól 
csak nagyon röviden

1887-ben Kenesén született, sok- 
gyermekes földműves családból szár
mazott. Elemi iskolai tanulmányait 
követően Csurgón szerzett tanítói ok
levelet, s szülőhelyéhez közel, 
Világospusztán kezdte meg tanítói 
működését. Rövid idő után a pálya
kezdők akkori útját járta. Előbb Lázi
ban, majd Vörsön, Vindornyalakon és 
Vináron tanított. Végre 1919-ben 
örömmel fogadta el a szülőföldjéhez 
közel eső Almádi elemi iskolai igaz
gatótanítói megbízását és ez lett vég
leges, immár egyedüli otthona halálá

ig.
Nehéz eldönteni, hogy szépírói, iro

dalomszervezői, vagy pedagógiai 
munkájában alkotott-e jelentősebbet. 
Sokoldalú, integrált személyisége 
mindent befogadott, foglalkozott pl. 
néprajzzal, irodalom- és kultúrtörté
nettel, sőt még meteorlógia-történettel 
is. Gondolatait aztán ízes, szép ma
gyar nyelven megírt munkáiban adta 
közzé. Pályájának kettős hivatásáról ő 
maga így beszélt:

„Tudod, aki ír és mellette dolgozik 
is, mindig a kettős élet igáját hordja. 
Ír, mert belső késztetés mozdítja, de 
éppen a pedagógus nem akkor, amikor 
akar, vagy amikor szeretne. Nekem e 
tekintetben mégis szerencsém volt. 
Olyan kisfalukban működtem -  ugyan 
mindenese voltam a falunak -, akár az

iskolaajtóból átkiálthattam a falut... 
Itt lettem igazában nem csak tanítóvá, 
de a figyelés ezer alkalma nyomán, itt 
lettem szépíróvá is.“

(Fónay Tibor visszaemlékezése)
Ami szépírói munkásságát illeti, 

képességeivel már a tanítóképzőben 
kitűnt. Neve egyre ismertebbé vált az 
országos és határokon kívüli közlései 
nyomán, s folyamatosan vált korának 
egyik legkedveltebb, legolvasottabb 
írójává. Leginkább a Balaton írójaként 
a Pannon Tenger szépszavú mesemon
dójaként ismerték. Első kötete „Bala
toni levegőben” címmel 1911-ben je
lent meg, amely 12 novellát tartalmaz. 
Egy évvel később Arabeszk címmel 
állított össze kötetet, s ebből kitűnik 
már akkor jellemző szemlélete és stí
lusának összes ismertető jegye is.

A Kisbalaton halászaiból vett né
hány részlet: Halszüretkor „...kerül
nek elő a szénapadlásról, pincetokból 
az ősi szerszámok. A vörsi ember ge
reblye hálója, a szentgyörgyi szakállas 
szigonya, a  fonyódi varsája, az éger
földi emelője, s a zalavári borítója... 
Bölcsőhelyem után a Zalatorok zsom
békba, nádba, mocsárba vesző tósága 
legkedvesebbem... A löszös színű Za
lán kívül a mocsárszüremlésű Cölö
pös, a Maróthsár, Hévízárok és több- 
kevesebb, nagyobb-kisebb ér táplálja. 
Lehetséges, fenékforrás is.“

Megalapította és vezette a Nemze
dékek c. kiadványsorozatot évtizede
ken keresztül.

Az írótársaival szükséges kapcso
lattartás következménye lett, hogy Al
mádi folyamatosan a dunántúli írók 
találkozóhelyévé fejlődött, s a maga 
idejében országhatárainkon is túlsu
gárzó szellemi centrummá vált. Több, 
mint ötven kötetben jelentek meg mű
vei, folyamatosan 1944-ig. Azután 
egy Várpalotán 1987-ben reprint ki
adásban megjelentetett műve (Lápvi
lágban) kivételével nem közölték írá
sait. Talán részben ezért, munkáihoz 
ma már alig-alig lehet hozzáférni.

Irodalmi ambíciói, szervezői mun
kássága mellett Váth János mindenek
előtt pedagógus volt. Ez az utókorra 
alig átörökíthető munka (ritkán akad 
egy Comenius, vagy éppen Németh 
László) határozta meg életét. Ezt ő 
maga is hangoztatta, s ehhez tartotta 
magát, akkor is, amikor szépírói mun
kásságához kötődő, jobban fizető ál
lásajánlatokat kapott. Az már a sors

fintora, hogy irodalmi lexikonok hi
vatkoznak munkásságára, ugyanakkor 
pedagógiai lexikonokban hiába keres
sük a nevét.

Pedagógiai tevékenysége elismeré
se volt, amikor 1935-ben a Veszprémi 
Járás körzetében tanfelügyelővé ne
vezték ki. Ez akkor rendkívül magas 
színtű szakmai felkészültséget feltéte
lezett, s rangos beosztásnak számított. 
Már megjelent a Veszprém Vármegye 
képes könyve című kötete, amelyet a 
tanítók és a 3. osztályos gyermekek 
használtak. (A könyv borítóját egyéb
ként Csikász Imre rajzolta.)

Néptanítói, írói tevékenysége kap
csán számtalan egyesület hívta sorai
ba. Örömmel vállalta e feladatokat.

Nyugdíjasként, 1962-ben halt meg.
Születésének 100. évfordulóján a 

Magyar Pedagógiai Társaság és város
unk akkori Művelődési Osztálya rövid 
monográfiát adott ki emlékezetére. Ez 
a kis példányban készült füzet ma már 
alig található, bár a műveiről készült 
bibliográfia és a róla szóló tanulmá
nyok listája megtalálható benne. E ki
advány előszavából vett idézettel zá
rom:

Váth János irodalmi érdeme, hogy 
a Balaton vidékén élő embereket, éle
tüket olyan néprajzi és szellemtörténe
ti hitelességgel ábrázolta, amelyben a 
nyelv, a tárgyi-anyagi kultúra és a táj 
egysége valósul meg. Megfigyelései, 
tapasztalatai beépültek munkáiba, s 
novelláiban, elbeszéléseiben a halász
életet bemutató írásaiban a mai olvasó 
már egy letűnt világot ismerhet meg. 
Bánhegyi Jób írta róla: „Írásaiban leg
egyénibb, egészen eredeti elem a 
nyelv. Különleges, balatonias zamatú, 
pompás magyar népnyelv, festői jel
zőkben, kifejező szóképekben bővel
kedő és fordulatos.”

Nem feledkezhetünk meg Váth pe
dagógia munkásságáról, arról, hogy 
két évtizeden át Almádi iskolájában 
dolgozott. Tanította a gyerekeket, de 
tanította pedagógustársait is. A Nem
zetnevelésben és más lapokban jelen
tek meg szakcikkei, tanulmányai. Itt 
Almádiban írta a Veszprémvármegye 
képeskönyvét, amelyből a harmadikos 
diákok tanulták megyénk földrajzát. 
Szívéhez ez közel állt, mert ő maga is 
sokat utazott hazai és külföldi tájakon 
egyaránt. Útibeszámolói, pedagógiai 
tanulmányutakról szerzett tapasztala
tai ma is tanulságosak.

Váth János olyan reprezentánsa volt 
Almádi kultúrájának akinél méltóbbat
-  a díj névadójaként -  aligha lehetne 
találni.

Holló Miklós

A hírekkel ellentétben továbbra is üzemel 

az Auróra Étterem

BÚTORBOLTJA
A megyében a legkedvezőbb áron. 
Jöjjön be és győződjön meg róla.

Pl. rugós heverő plüss huzattal, ágyneműtartós 17 900 Ft 
A 3-2-1 ülő és fekvő garnitúrák 88 900 Ft-tól

Előrendelést is felveszünk, 50 db színmintából válogathat. 

Vannak tálalószekrények, gyönyörű szobabútorok méretre is.

N y i t v a  t a r t á s :

Hétfőtől péntekig: 10-17 óráig 

Szombaton: 8-12 óráig 

M indenkit szerete tte l várunk. 
Telefon: 06-60/460-370



Városi beruházásokról, röviden
Finiséhez érkeztek a japán hitel 

igénybevételével megvalósuló közmű
építések. A vörösberényi, öreghegyi és 
káptalanfüredi utcákon megépült ve
zetékkel befejeződött a gázhálózatfej
lesztés utolsó beruházási üteme. A Dó
zsa György út és környéke valamint 
Vörösberény keleti részének szenny
vízcsatorna-hálózata is elkészült és ez
zel -  a gázellátottsághoz hasonló 
nagyságrendben -  a település szenny
vízcsatorna-ellátottsága mintegy 80%- 
osra növekedett.

Annak érdekében, hogy a közmű
építések a japán hitel hiányában se tor
panjanak meg az önkormányzat elké
szíttette a még ellátatlan utcák gázhá
lózatának kiviteli terveit. A KÖGÁZ 
Rt.-nek átadott tervek alapján a tulaj
donosok közvetlenül a szolgáltatóval 
kötött megállapodás útján biztosíthat
ják ingatlanuk gázellátását.

A szennyvízcsatorna-hálózat to
vábbépítése érdekében elkészültek a 
japán hitelből kimaradt utcák -  köztük 
a Kossuth Lajos utca és a Veszprémi út 
még ellátatlan szakaszainak -  szenny
vízcsatorna-tervei. A tervek és a vízjo
gi létesítési engedély birtokában be
nyújtott pályázattal a kivitelezési költ
ségek 30%-át nyerte el céltámogatás
ként az önkormányzat.

A Vízügyi és a Központi Környezet
védelmi alapokhoz benyújtott pályáza
tok elbírálása októberre várható, és 
ezek eredményessége esetén ez év vé
gén vagy a jövő év elején a kivitele
zési munkák megkezdhetők.

A szennyvíz-csatornázottság teljes
sé tétele érdekében a még tervvel sem 
rendelkező utcákra -  a kötelező jog
szabályi előírásnak megfelelően -  
megvalósíthatósági tanulmány készül.

Vörösberény ivóvízellátását javító 
fejlesztés részeként a nyomásfokozó 
és a töltővezeték a japán hitel igénybe
vételével elkészült, az 500 m3-es 
tározómedencét a DRV Rt. saját beru
házásban építi meg jövő évi befejezés
sel.

A közműépítések utáni százmilliós
ra tervezett úthelyreállítások mintegy 
felét sikerült megvalósítani az év első 
felében, amikor is az országos közuta
kon -  Veszprémi út, Thököly út -  túl 
olyan nagy forgalmú helyi gyűjtőutak 
felújítása is megtörtént mint a Dózsa 
Görgy út vagy a Hunyadi utca.

Az önkormányzat által jóváhagyott 
útfelújítási terv legszakszerűbb és leg
gazdaságosabb végrehajtása érdeké
ben megyei szakemberek bevonásával 
tanulmányterv, és ahol az szükséges -  
így például a Laposa D. utcában -  ki
viteli terv készül.

Évtizedes szándék válik valóra, 
amikor az Útalaptól elnyert 5 millió 
forint és a Közútkezelő KHT jelentős 
anyagi támogatásának felhasználásá

val még ez év őszén elkészül a gyalo
gosátkelőt is magába foglaló Fórum 
csomópont.

Az avult állagú épületállomány el
bontását követően a feltöltéssel, köz
műépítéssel, tereprendezéssel és kert
építéssel, továbbá az öltőző-mosdó 
épületek felépítésével megvalósult a 
Káptalanfüredi Strand rekonstrukció
jának első üteme oly módon, hogy ez 
évben is biztosítható volt a szabad
strandként történő üzemeltetés. A jövő 
évi szezonban már várhatóan teljes ki
építettségében és ismét fizetőként fog 
működni a strand.

Jó ütemben halad a Zeneiskola te
tőzetének felújítása. Az újjáépített te
tőtérben kialakítandó két önkormány
zati bérlakáson túl a beruházás része
ként megvalósul az épület teljes, ere
deti arculatát idéző homlokzati felújí
tása is.

A nagyobb beruházások mellett 
megvalósultak, illetve megvalósulnak 
az éves felújítási tervben szereplő ki
sebb munkák is, mint például a vörös
berényi orvosi rendlelő és orvoslakás 
tetőszerkezetének felújítása, vagy az 
ugyancsak vörösberényi fiókgyógy
szertár új üzlethelyiségének kialakítá
sa.

A már említetteken túl számos 
olyan terv készült vagy készül el még 
ez évben, amelyek meghatározzák a 
városfejlesztés rövid és középtávú cél
jait és feladatait. Ezek közül meg kell 
említeni a Vörösberényi Általános Is
kola felső tagozatának kiviteli tervét, a 
volt Auróra Étterem átalakításának 
építési engedélyezési tervét és a 
Györgyi Dénes Általános Iskola torna
termének készülő megvalósíthatósági 
tanulmánytervét. Nagy szakmai érdek
lődés mutatkozik a Wesselényi-strand 
későbbi rekonstrukcióját megalapozó, 
ősz végén záruló építészeti tervpályá
zat iránt.

A Közútkezelő KHT megbízása 
alapján elkészült a vörösberényi 
Templom téren építendő körforgalmi 
csomópont terve, amely a műemlékvé
delmi szakhatóság jelenleginél konst
ruktívabb együttműködése mellett 
akár néhány hónapon belül meg is 
épülhetne.

A városközpontra, illetve a volt ne
velőotthon környékére készülő részle
tes rendezési (szabályozási) tervek 
megvalósításának lehetősége és fel
adata elsődlegesen a tulajdonosokra és 
a befektetőkre hárul majd, de feltétle
nül önkormányzati együttműködésre 
lesz szükség az azokhoz kapcsolódó 
közterületi létesítmények (utak, jár
dák, térburkolatok, közvilágítás, 
csapadékvízelvezetés...) építésénél.

Zana András 
műszaki osztályvezető

Balatonalmádi Város 1998. évi 
költségvetési tervének 

I. félévi gazdálkodásáról
Balatonalmádi Város Képviselő Testülete a 1/1998./II. 16./ sz. ren

deletével fogadta el a város éves költségvetését. A költségvetés 1998. I. 
félévi teljesüléséről az alábbiakban adunk számot.

Balatonalmádi Város 1998.1. félévi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK:

Eredeti Módosított Teljesítés

Működési 513 229 529 144 301 651

Felhalm. célú 791 050 833 928 336 685

Ebből: felhalm. célú hitel 465 564 465 564 230 117

1997. évi pénzmaradv. - 290 281 -

Nyitó pénzkészlet - - 329 353

Értékpapír mozg. - - 66 064

Előző évi norm. Függő,

támogatás - - 8 353

Függő, átfutó bev. - - -26 630

Bevétel összesen: 1 304 279 1 653 353 1 015 476

KIADÁSOK:

Eredeti Módosított Teljesítés

Működési 507 146 549 501 281 734

Beruházás 796 913 911 033 376 619

Felhalm. célú tartalék 179 279 -

Felhalm. célú ált. tartalék - 13 320 -

Lakáshiteltörlesztés 220 220 110

Értékpapír mozg. - - 131 000

Függő, átfutó - - -3  482

Záró pénzkészl. - - 229 495

Kiadás összesen: 1 304 279 1 653 353 1 015 476

A költségvetés eredeti előirányzata 349 047 E Ft-tal emelkedett. Az 1997. 
évi pénzmaradvány összegével 290 281 E Ft-tal és a központi támogatás 
összegével 58 793 E Ft-tal.

A konszolidált mérleg adatai szerint a városban a bevételek az időarányos
hoz képest túlteljesültek. Azonban -  ha a teljesítést részekre bontjuk -  egyes 
feladatmutatók bevételeinél lemaradás tapasztalható. A könyvtár, Közösségi 
Ház, Tourinform Iroda, Gondozási Központ bevételeinél, valamint az idegen- 
forgalmi adóból, a helyi adóból, egyes szezonhoz kötött bérleti díjakból, mi
vel ezek a III. negyedévben fognak realizálódni.

Túlteljesítés mutatható ki viszont a kamatbevételből, az építményadóból, 
valamint az iparűzési adóból.

A fenti mérleg tartalmazza a rehabilitációs programhoz kapcsolódó beru
házást is (Japán hitel). A tervezett beruházás összege 583 180 eFt.

I. féléves teljesítése 256 453 E Ft, 44%, mely a tervezett ütem szerint ha
lad.

A működési kiadások a módosított előirányzathoz képest 51,3%-ra telje
sültek. Egyes intézményeknél a túlteljesítés azt mutatja, hogy a II. félévben 
működési zavar keletkezhet (kisebb intézményeknél).

Az oktatási intézményeknél a karbantartások a nyári hónapokban folynak, 
így a kifizetések csak a III. negyedévben jelentkeznek, ugyanez mondható el 
a Közösségi Házra és a Tourinform Irodára is (működési kiadás).

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai 41 %-os teljesítést mu
tatnak. Az időarányostól való lemaradás a vízvezeték építésnél (Japán hitel
ből) tapasztalható, valamint az intézményeknél folyó felújítási munkák a nyá
ri szünidőben valósulnak meg, így ezek később realizálódnak.

Összességében elmondható, hogy a város 1998.I. félévi gazdálkodása so
rán sikerült a pénzügyi egyensúlyt fenntartani. Ez közel nem jelenti azt, hogy 
a gazdálkodási fegyelmen enyhíteni lehetne, a város területének működteté
sén még mindig van mit javítani.

Brenner Kálmánné képviselő



Az önkormányzati választásra készülve
Ülést tartott a Város és Környezetvédő Egyesület Vezetősége

A Város és Környezetvédő Egyesület 
az 1998. augusztus 19-én megtartott ve
zetőségi ülésén az alábbi alapelveket 
fektette le az Önkormányzati választá
sokra készülve a város fejlődése érdeké
ben:

1. Az elmúlt időszakban megvalósult 
infrastrukturális beruházások (gáz, csa
torna, telefon) által adott alapokon olyan 
fejlesztési terveket kell kidolgozni és 
megvalósítani, amelyekben elsőbbséget 
kapnak azok a fejlesztések, amelyek a 
város vendégfogadó és bevételtermelő 
képességét javítják. Ezek mellett segíte
ni kell az idegenforgalmat nem közvetle
nül szolgáló vállalkozókat is.

Ezek közül a legfontosabbak az aláb
biak:

a) A városközpont és a Balaton-part 
kialakítása olyan színvonalon, hogy az 
keresett legyen az idegenforgalmi sze
zonban és azon kívül is.

b) Fel kell számolni a városban ural
kodó általános rendetlenséget. Ápolatla
nok, szemetesek a közterületek, de még 
némely strand is. Tiszta várost akarunk!

c) Új strandokkal és azok férőhelyei
vel csökkenteni kell a jelenlegi zsúfolt
ságot.

d) Fel kell állítani a hivatalos fejlesz
tési szervezetet, amelynek az a feladata, 
hogy a hazai és nemzetközi támogatáso
kat megszerezze, valamint összefogja a 
helyi befektetőket és vállalkozókat.

2. Be kell szedni a helyi adókat és el
sősorban az idegenforgalmi adót. Ennek 
visszaforgatására tervet kell készíteni. A 
befizetések és az abból elérhető fejlesz
tés bemutatása révén meg kell győzni a 
lakosságot arról, hogy az adófizetés min
den polgár számára hasznos.

3. Felül kell vizsgálni a város tulajdo
nának jelenlegi hasznosítását, az egysze
rű bevételi forrásokat üzemeltesse a vá
ros és csak ott iktasson közbe közvetítő

ket, ahol attól többletbevétel és maga
sabb szolgáltatási színvonal várható.

4. Felül kell vizsgálni a környezetvé
delmi rendeleteket és az új rendeletnek 
legyenek részei azok a konkrét helyi 
megoldások, amelyekkel az életminőség 
javítható. Legyen a beruházási tervben 
külön részletes környezetvédelmi intéz
kedési terv a végrehajtás konkrét megva
lósulási időpontjának megjelölésével.

5. Felül kell vizsgálni a város intéz
mény és költség szerkezetét és fel kell ál
lítani a leghatékonyabb rendszert.

6. Megoldatlan a város területén a 
szórakozás és pihenés térbeni és műsza
ki szétválasztása. Emiatt konfliktusok 
vannak a város lakói és a vállalkozók kö
zött, sőt esetenként az üdülő vendégek 
egymást is zavarják. A megoldás érdeké
ben felül kell vizsgálni ezeket a helyeket 
és műszaki megoldásokkal, valamint 
rendeletekkel a feszültséget fel kell olda
ni.

7. A köztereken és a város más tulaj
donaiban a garázda károk megfékezése 
érdekében támogatni kell a helyi rendőr
séget és meg kell követelni a hatékony 
rendvédelmet. Be kell vonni a rendőrsé
get is a városi rendeletek ellenőrzésébe. 
Támogatni kell a Polgárőrséget is.

8. A fontos döntések előkészítésébe be 
kell vonni a civil szervezeteket.

9. Támogassunk olyan jelölteket, akik 
sikeres múltjukkal és jelenükkel, vala
mint jogtisztelő magatartásukkal önzet
lenül szolgálják városunkat.

Felkérjük a város azon polgárait, civil 
szervezeteit, vállalkozóit, akik a fenti 
alapelvekkel egyetértenek, hogy a közös 
program- és jelöltállítás érdekében jelen
jenek meg 1998. szeptember 9-én, 18.00 
órakor, a Petőfi Sándor utcai Napközi 
Otthonban!

A Vezetőség nevében 
Botos Ernőné, elnök

Beszámoló az adócsoport munkájáról
Az Önkormányzat -  a helyi adókat sza

bályozó 1990. évi C. törvény alapján -  
1991. május 1-jei hatállyal vezette be a he
lyi adókat: a lakás és nem lakás céljára 
szolgáló épületek adóztatására az épít
ményadót, az üdülőépületekre és a nem ál
landó lakosként a városban tartózkodókra 
(nyaralóvendégek) az idegenforgalmi adót, 
majd 1994. január 1-jétől a vállalkozási te
vékenységekre az iparűzési adót, illetve 
1996. január 1-jétől a beépítetlen belterüle
ti ingatlanokra a telekadót.

A helyi adók rendszerében 1996. évben 
történt jelentős változás azzal, hogy „épít
mény adót“ az építmények után -  lakás, 
üdülő, garázs, műhely stb. idegenforgal
mi adót az idegenforgalom után (szobaki
adás) kell fizetni.

E változtatás egyrészt megszűntette az 
elnevezésekből származó félreértéseket, 
másrészt lehetőséget adott az építmények 
egységes adóztatására.

1996. január 1-jétől valamennyi épít
mény esetében évi 300 Ft/m2 lett az adó 
mértéke, amely az üdülőtulajdonosoknak 
az előző évihez képest 50%-os, a családi 
ház és lakástulajdonosoknak viszont elvi
leg 200%-os adóemelést jelentett.

Az építmények után fizetendő egységes 
adótétel bevezetésével egyidőben azonban 
olyan adókedvezmények léptek életbe, 
amelyek mindenképpen az állandó lako
soknak, az egész évben itt élő adózóknak 
kedveztek. Így pl. lakások esetében az ál
landóra bejelentkezett családtagok után az 
előző évi személyenkénti 25 m2-es adóked
vezmény 30 m2-re emelkedett.

Ez azt jelenti, hogy pl. egy négytagú 
család 120 m2-es lakás után még nem fizet 
adót. Az építményadó esetében az adóked
vezmények alakulására visszatekintve 
1991 -ig megfigyelhető, hogy míg korábban

az építmények az alapterületük nagysága 
szerint kaptak vagy nem kaptak adóked
vezményt, addig 1996-tól kezdődően in
kább a tulajdonosok szociális helyzete, (pl. 
a 70. éven felüliek kedvezménye, család
létszám) ad lehetőséget valamely kedvez
mény igénybevételére.

Az építmény- és a telekadó esetében 
adóemelés 1996-óta nem történt.

Az idegenforgalmi adó (kurtaxa) mérté
kének meghatározásánál a német márka ár
folyamához igazodtunk, s a belföldi vendé
gek egészen 1997-ig mindig 50%-os adó- 
kedvezményben részesültek.

Az 1998. évi egységes 120Ft-os idegen- 
forgalmi adó mértéke még mindig alatta 
marad az Almádihoz hasonló méretű Bala
ton-parti településeken megállapított adó 
mértékének.

Az 1994. évben bevezetett iparűzési adó 
8 ezrelékes mértéke az akkori, törvényben 
megállapított adómérték maximumát jelen
tette, míg az 1996. óta változatlan 1,2%-os 
adókulcs már a kiszabható maximum 
(1,4%) alatt maradt.

Az iparűzési adót fizető vállalkozók 
minden évben kaptak valamilyen helyi 
kedvezményt, pl. alapítványi befizetés, 
egészségügyi és szociális, munkahelyte
remtő vállalkozások kedvezménye stb...

A gépjárműadó nem helyi adó, az abból 
befolyó adó felét a központi költségvetés
be kell utalni, alkalmazását, beszedését kö
telezővé teszik az önkormányzatok számá
ra. Nálunk az adó mértéke 1996 óta a tör
vényi minimumon van.

A helyi adók befizetésének határidejét az 
adózás rendjéről szóló törvény szabályoz
za, ami azt jelenti, hogy ha az Önkormány
zat az adóévet megelőző évben rendeleté
ben nem módosítja a törvényben meghatá
rozott határidőket -  március 15. és szep

tember 15. -, akkor eddig a határidőig le
het az adót kamatmentesen befizetni.

1997. július 1-gyel lépett életbe az a PM 
rendelet, mely szerint csak az a magán
szobakiadó foglalkozhat magánszálláshely 
értékesítésével, aki az Önkormányzat jegy
zőjénél nyilvántartásba vetette magát.

Idén január 1-jétől e nyilvántartás veze
tése is az adócsoport feladatkörébe tarto
zik.

A nyilvántartásba vételről igazolást va
lamint az Önkormányzat által elkészített (a 
kapura, vagy a külső házfalra helyezendő) 
„Magánszálláshely” feliratú táblácskát 
kapnak a szobakiadók. Az idegenforgalmi 
adó (kurtaxa) beszedését a magánszállás
helyekről minden évben -  szerződés alap
ján adóbeszedési jogosultsággal felruhá
zott, s ezt igazolvány bemutatásával igazol
ni tudó -  ellenőrök végzik.

1996. óta minden nyáron tartott általá
nos hatósági ellenőrzéseken az adócsoport 
is részt vesz, ellenőrizve az iparűzési adó 
alá történő bejelentkezési, bevallási kötele
zettség teljesítését.

Évente általában kétszer, áprilisban és 
novemberben kerül sor az adóhátralékosok 
felszólítására.

Az államigazgatási eljárás általános sza
bályairól szóló 1957. évi törvény többféle 
lehetőséget ad a végrehajtás módjára vo
natkozóan.

Kis összegű tartozás esetében a rendsze
res jövedelemből való letiltás lehet eredmé
nyes, de nagyobb tartozás esetében az adó
alany ingatlanára jegyeztetünk be végre
hajtási jogot, vállalkozás esetében pedig az 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) be
nyújtása vezet többnyire eredményre.

Amennyiben sem inkasszóra, sem vég
rehajtási jog bejegyzésére nincs lehetőség, 
ingóvégrehajtást kell tartani.

Az adóhátralékok behajtásának vala
mennyi törvény adta lehetőségével az adó
csoport élni szokott.

Az adócsoport jelenlegi szervezésben 5 
főállású és egy részfoglalkozású dolgozó
val látja el a feladatát, 1997. októberétől
1998. júniusáig 1 fő részmunkaidős, külső 
ellenőri munkával megbízott személy segí
tette tevékenységüket.

A környező települések adózóinak szá
mát és az adócsoportok létszámát összeha
sonlítva megállapítható, hogy míg a fenti 
helységekben átlagosan 1 fő adóigazgatási 
dolgozóra ezer adózó jut, addig ez a szám 
nálunk majdnem háromszoros (2700 adó
zó/ügyintéző)

Az adócsoport feladatainak ellátásához 
mára már nélkülözhetetlen a számítógépes 
rendszer.

A tavalyi évben kiépült számítógépes 
hálózat lehetővé teszi a gyorsabb és haté
konyabb munkavégzést.

1996. óta -  az idegenforgalmi adó kivé
telével -  az adómértékek nem emelkedtek, 
ennek ellenére az 1996. évben befolyt 85 
millió forint 1997-ben 109 millióra emel
kedett, azaz változatlan adótételek mellett 
28%-al nőtt a beszedett adó összege.

E növekedésben a hatékonyabb behajtá
si munka, a helyszíni ellenőrzések eredmé
nyessége tükrőződik.

A beszedett idegenforgalmi adó után 
megigényelhető állami támogatást is figye
lembe véve a működési bevétel 35%-át pl. 
a tavalyi évben az adóbevételek ill. az eh
hez kapcsolódó támogatás adták.

Az adóhatóság eredményes tevékenysé
ge mára az önkormányzati gazdálkodás 
nem nélkülözhető részévé vált.

Víghné Horváth Beáta



Leitner-kiállítás a Padlásgalériában
Kalodavilágban élünkGyorsan eliramlott az idei nyár. E 

fénygazdag évszak zárókiállításán 
Leitner Sándor festőművész vendégei 
voltunk a Padlásgalériában. Ahol is ma 
már országos rang közönség elé állni! 
Még akkor is, ha a képzőművészeti 
szakma erről vajmi keveset szól. A saj
tó, rádió, televízió sem kényeztet el 
bennünket az itt évek során bemutatott 
értékeknek méltán kijáró figyelemmel.

A galéria, azaz a hely immár hagyo
mányos varázsa, vonzása is minősíti a 
magát megmutató művészt, -  és vi
szont! Amikor dr. Kolber István, a So
mogy megyei Közgyűlés elnöke aján
ló és baráti szavakkal megnyitotta 
Leitner Sándor kiállítását, még a meg
hökkenés béklyójában (kalodájában?) 
voltunk. A beáradó délutáni verőfény
ben fölerősödött a galériabeli fehérség, 
talpunk alatt ennek nagy ellenpontja
ként fekete fóliaszőnyeg villogott... A 
teret pedig a festésethez nem éppen a 
legközelebb álló alkotások, különböző 
és egymással összedolgozott anyagok 
töltötték ki, népesítették be. Azon gon
dolkodtam, vajon hova visz a fehér tü
körfolyosó? Miért tör ki a művész a 
képkeretből? Miért fogalmazza mon
danivalóját kalodákról? Avagy éppen 
kalodákba sűríti elmondandójának lé
nyegét? Leszűrt igazságait?

Bizony el kellett mélyülni Leitner 
anyagának tanulmányozásába, hogy 
közel kerüljünk nemes, jobbító, terem
tő szándékaihoz! Csak így vált szá
momra is rokonszenvessé az a nagy lé
legzetű kiállítás-anyag, amire az egyik 
néző azt kérdi-mondja a vendégkönyv
ben: Szép, de minek? Nos itt-ott meg
festett alakok nélküli táblák, farostle
mezből formált nagy méretű és 
egymásbafordított figurák, tükrökkel 
kombinált alakzatok, a változatok vég
telen számát kínáló rafinált megoldá
sok, a nézőt is mozgásra, sétára kész
tető ötletek több évtizedes, gazdag mű
vészi munkavonulatot takarnak. Tuda
tos, filozofikus igényű kutatást arra a 
valamennyiőnket eredendően izgató 
kérdésre, hogy mi is a mi emberi kül
detésünk? A feladatunk-e világban? S 
hogyan sáfárkodunk az élettől kapott 
lehetőségeinkkel? A választ minderre 
legpregnánsabban Leitner önvallomá
sából fogalmazhatjuk meg. Szerinte 
háromdimenziós világunk -  ami leve
gő, gravitáció és emberi közösség -  ka
lodák halmazából áll. És ez a kaloda
világ számunkra az önmegvalósítás 
egyedüli lehetősége. Egyik kalodából 
mehetünk tovább -  a másikba. Mind
egyik kalodánkat külön-külön meg kell 
élnünk. Ha megéltük, újba léphetünk, 
akár a perspektíva korláttalan 
reményével!... Még akkor is, ha tuda
tában vagyunk a Nagy László megfo
galmazta sorsigazságnak: „Lángoszlo
pos aranykerék idefent az égen. Én föl
felé vágyakoztam, de csak lent lehet él
nem...“ Ahogy a néző a kiállítási tér
ben saját mozgásával alakítja a meg
születő képet, azaz a látványt, úgy ala

kítja önnön világát... Tehát velünk tör
ténik, a mi részvételünkkel magának a 
világnak a folyamata. Leitnernek igaza 
van: az érintettségünk elkerülhetelen. 
Ha úgy tetszik, általunk, velünk alakul 
a világ!“ Bármerre nézünk, szemünk 
mindig képeket lát. A látható valóság

ból a képzőművész válogat, összeren
dez. Műalkotásokat hoz létre ezekből. 
Kivetíti magát a világba, véleményt 
mond róla, miközben saját magát is 
fölfedezi benne. “

Ennek voltunk tanúi, mi több, alakí
tó részesei is a Padlásgalériában.

Szemlélődésünkben a művész tökéle
tesre csiszolt gondolata is intett: „Tud
juk, amikor szárnyalunk, hogy a földön 
járunk. A háromdimenzió kalodájában. 
Ebben kell megélnünk tisztes, magasz
tos emberi ívelésünk lehetőségeit... De 
álmodunk arról, hogy ezt is felválthat
juk egyszer egy nagyobb esélyt adó új 
kalodával!“

Az 1946-ban Kaposvárott született 
művészt élete, munkássága szűkebb 
pátriájához, Somogy-országhoz köti. 
Ám erről a vártáról is bizonyítja alko
tásaiban, hogy a mai magyar művészet 
meghatározó és kisugárzó csomópont
jai nemcsak a fővárosban léteznek, ha
nem vidéken is virágzanak. Sőt elvitat
hatatlan joggal követelnek maguknak 
helyet, teret, eget! Rangot! Leitner 
rajz-magyar szakos tanári diplomája 
mellé a Képzőművészeti Főiskolán 
művészeti rajz, ábrázoló geometria, 
művészettörténet szakból is diplomát 
szerzett. A Kaposvári Tanítóképző Fő
iskola Vizuális Nevelési Tanszékének 
nevelőjeként tevékenyen részt vesz 
képzőművészeti életünk gyarapításá
ban. 1964-től napjainkig elsősorban a 
Dunántúlon és Magyarország jelentő
sebb galériáiban állított ki önállóan. 
Nagy szó, megmaradt a magyar tája
kon! Munkáit hazai múzeumokban, 
galériákban, itthoni és jeles külföldi 
gyűjteményekben őrzik. A Dunántúlon 
több köztéri alkotásának is örülhetünk.

Albrecht Sándor

Leitner Sándor: Az ember portréja, 1996. Rajzolt, körbevágott kartonpapír

Emlékek és dokumentumok albuma
Ami Rómának Ostia, az Veszprémnek Almádi -  mon

dották valamikor a századfordulót követő időkben azok, 
akik a Balaton-part legszebb fekvésű településére jártak 
„fördözni“ vagy éppen gyümölcsös-, szőlőskertet művel
ni. Lassan összebarátkoztak az őslakosokkal, s fokozato
san almádiakká váltak. Sokan ma is annak vallják magu
kat, jóllehet, csak nyaralójuk van itt. Az idegenforgalom 
fellendülésével az igények is megnőttek, s bekövetkezett 
Almádi gyarapodása: sorra nőttek ki a földből a vendég
lők, fogadók, a közintézmények. Aztán egy élelmes kép
író rájött arra, hogy érdemes megörökíteni fotókon is 
mindazt, ami körülötte történik. Képet csinált, abból pe
dig képeslapokat. Könnyen lehet, hogy az úttörő fotog
ráfus neve már feledésbe ment (s az is lehet, hogy több 
ilyen is volt), de produktumai fennmaradtak. Ma úgy tud
juk, 1898-ban jelent meg az első almádi képeslap (ami a 
többi településhez képest kissé késői időpont), melyet az
tán számos új és újabb követett.

Ahhoz, hogy egy szűk évszázad elteltével ezekben új
ra gyönyörködhessünk, olyan ember kellett, aki nemcsak 
összegyűjtötte, hanem katalogizálta is a képeslapokat. 
Schildmayer Ferenc, a köztiszteletben álló Frici bácsi 
volt az, aki ezt a hatalmas munkát magára vállalta. A kez
detektől egészen a második világháborúig terjedő idő
szakban mintegy 800 lap látott napvilágot 1900(!) variá
cióban.

Mint arról augusztusi számunkban már röviden írtunk, 
a képeket tartalmazó album bemutatójára az Almádi na
pok rendezvénysorozat kertén belül július 26-án került 
sor. A városházi eseményen Veszeli Annamária, az MTV

szerkesztő riportere köszöntötte a szép számú vendégse
reget, köztük Schildmayer Ferencet, a kötet szerzőjét, dr. 
Kerényi László polgármestert. Ezután Madarász Lajos, a 
megyei levéltár munkatársa tartott rövid beszédet. Ki
emelte a gyűjtő szerző aprólékos munkáját, mellyel nem
csak az almádiaknak, az üdülőknek, de a levéltárnak is 
maradandót alkotott. (Érdekesség, hogy Frici bácsi gyűj
teménye teljesebb, mint a levéltáré.)

A Balatonalmádi régi képes levelezőlapokon című ki
advány egyébként rövid időn belül a második a parti te
lepülések képeslapjait bemutató könyvek között (Tiha
nyé pár hónappal ezelőtt jelent meg). A színes borítón 
„Isten hozott“ felirattal a nevezetes sétány egykori bejá
rata látható.

Az Almádiért Alapítvány gondozásában kiadott ízléses 
album 166 fekete-fehér, illetve színes képeslapot tartal
maz igen jó minőségű nyomdatechnikával másolva. Né
melyik beazonosítása ma már szinte lehetetlen. A szerző 
azonban arra törekedett, hogy a képek mellé írt szöve
gekből ne csak az épületek eredeti rendeltetését lehessen 
megtudni, hanem arra is, hogy az olvasó megtudja, mi 
lett mára a sorsa. Ez vonatkozik a tájképekre is.

Az album bevezető részében a magyar mellett német 
és angol nyelven a lapok sorsáról, és Balatonalmádi tör
ténetéről olvashatunk.

A Balatonalmádi régi képes levelezőlapokon a 
Tourinform irodában, a polgármesteri hivatalban és a 
könyvesboltokban vásárolható meg.

Zatkalik András



Hotel Kolostor, Vörösberény
A Balaton Akadémia kiköltözése 

után háromnegyed évig üresen és ki
használatlanul állt az a nagyszerű 
épületegyüttes, amelyet még 
Buffleur Gáspár rendházfőnök épít
tetett a XVIII. század végén a győri 
jezsuiták megbízásából. Azóta majd
nem megszámlálhatatlan tulajdonos 
és bérlő lépett be a szép, faragott ka
pun, ballagott végig a kosáríves nyí
lású folyosókon és nézett ki elme
rengve a Balatonra, meg a környező 
hegyekre. A Veszprém Megyei Ön- 
kormányzat döntése alapján a Men
tor Kft. vehette bérbe a 220 éves mű
emléket nagyszabású tervei megva
lósításához. Kettős funkciót teljesít 
ezután a kolostor, mert egyrészt ke
reskedelmi lehetőségeit vétek lenne 
nem kihasználni, amelyet a szállodai 
és éttermi kapacitása tesz lehetővé -  
méghozzá elérhető árakkal - , más
részt pedig ideális konferenciaköz
pont, ahol a legigényesebb rendez
vények szervezhetők, legyen az akár 
diplomáciai tárgyalás, vállalati érte
kezlet vagy nemzetközi sakktorna. A 
nagyléptékű terveket aktuálissá teszi 
hazánk egyre közeledő NATO és Eu
rópai Uniós csatlakozása. A Megyei 
Önkormányzattal együtt úgy látják a 
Mentor Kft. stratégái, hogy egy Eu
rópai Képzési Központot tudnak ki
alakítani Győr, Tatabánya és Veszp
rém gazdasági, kereskedelmi és szel
lemi hátterével. Nem szűkölködnek 
már együttműködő szervezetekben 
sem, mert a Megyei Pedagógiai In
tézettel és a Megyei Népművelési 
Intézettel karöltve tartanak olyan to

vábbképzéseket, tanfolyamszerű 
rendezvényeket és kurzusokat, ame
lyek telt házra számíthatnak a jövő
ben. Jut azért még hely a helyi társa
dalmi szerveteknek, mert a vörös
berényi Kertbarátkörrel és az iskolá
val való szorosabb együttműködés 
már a közeli napok feladata csakúgy, 
mint a fűzfői sportlétesítmények 
szállodai hátterének megteremtése.

Ne kelljen az ott felkészülő nemzeti 
úszóválogatottunknak a Club Ti

hanyban megszállnia, amikor köze
lebb is megtehetik. A Katolikus Egy
ház nyári táborozásai biztos bázisra 
számíthatnak a kolostor udvarának 
és éttermének háttérszolgáltatásai

val, nem is beszélve a barokk temp
lom által meghatározott történelmi 
épületegyüttes jellegzetes hangula
táról, annak máig ható kisugárzásá
ról. Éppen ezt a hangulatot szeretnék 
megőrizni és az épületen belül is 
megjeleníteni akkor, amikor Bala
tonalmádi és környékbeli művészek 
fotóit, képeit, szobrait és egyéb mű
alkotásait helyezik el a folyosókon

mintegy állandó tárlat formájában, 
de lehetőséget kívánnak biztosítani 

majd a művek megvásárlására is -  
megoldva egyúttal azt az akut gon
dot, hogy az idegenforgalomból élő 
Balatonalmádiban sem kortárs, sem 
pedig helybeli művészek nem tudják

kulturált körülmények között értéke

síteni alkotásaikat. Hihetetlen mér
tékben megnöveli a szálloda hangu

latos, boltíves értékét, ha eredeti 
Hunyady, Vágfalvi és Veszeli képek, 
Áfrány, Milos és Szelényi fotók dí

szítik már a folyosókat is, a szobrok

ról meg a gobelinekről nem is be

szélve. Erős József igazgató, a vál
lalkozás motorja és lelke, nem isme

retlen olvasóink előtt sem, mert a 
Váczi Mihály általános iskola szülői 
munkaközösségének energikus tag
jaként nyelvi laboratóriumot hozott 

létre, majd teniszpályát épített. Ide

genforgalmi szakemberek előrelátá

sát, szervezőkészségét és fejleszté
seit dicsérik. Vörösberényben mos 
életre kelti a kolostort, amely Euró
pai Képzési Központnak, tovább

képzési tanfolyamoknak és helyi 
rendezvényeknek egyaránt alkal
mas. A kereskedelmi és vendéglátó
ipari tevékenység mellett felvállalja 

a helyi művészek mecenatúráját, 
amellyel tovább gazdagítja magát a 

kolostort is.
Kulturális missziót vállalt fel tehát 

a Mentor Kft. a jobb sorsra érdemes 

épületegyüttesért, a ritka építészeti 
örökség megőrzéséért a művészeti 

hagyományok egyidejű ápolásával 

és rendezvények szervezésével, ez

által teszi a kolostort újra Balatonal
mádi és a régió egyik újabb fellegvá

rává.
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Szaküzlet és szerviz

❖  ú j és használt számítógépek, perifériák 
telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET előfizetés
a telefondíj már csak 88Ft/óra 

❖  CD írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 
installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi Jókai út 1 Tel / Fax 438-309

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, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása. 

Bútorlap és lemez méretre vágása. 

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/685-221



Nyitragerencséren jártunk
Meghívót hozott a postás, a ked

ves invitálás szlovákiai testvértele
pülésünkről, Nyitragerencsérről ér
kezett. Az 1800 lelket számláló kis 
település életében nagy eseményre 
készültek augusztus első hétvégéjén, 
hisz többszöri nekiindulás után, ki
tartó munka árán adhatták át a lakos
ságnak az új faluházat. Ezen alka
lomra hívták meg többek között vá
rosunk képviselőit is. A helyiek ked
vességét már megérkezésünkkor ta
pasztalhattuk -  Finta Rezső polgár
mester úr és az Önkormányzat tagjai 
várták küldöttségünket. Az esti be
szélgetésnél megismekedhettünk a 
helyiek életével, gondjaival, öröme
ivel, mi az ami leginkább foglalkoz
tatja őket. Természetesen szó esett a 
nemzetiségi politikáról is, ugyanak
kor nagyfokú tájékozottságról adtak 
tanúbizonyságot a közelmúltbeli 
magyarországi politkai változások
ról. Persze nem csak a politikáé volt 
a főszerep, vacsora után együtt éne
keltük a Csitári hegyek alatt c. nép
dalt -  hol? -  hát természetesen a 
csitári hegyek alatt!

Szombatra ünneplőbe öltözött a 
falu apraja -  nagyja, s a Faluház ud
varán gyülekezett. A helyi plébános

után Finta Rezső polgármester adta 
át az új létesítményt használóinak, 
amelyben a közigazgatás helyiségei 
mellett helyet kapott a könyvtár és 
egy színházterem. Bizony többen 
összesúgtunk -  mi vajon mikor hív
hatjuk meg barátainkat hasonló épü
let átadására. Az intézmény megnyi
tását monstre kulturális programmal 
tették emlékezetessé a szervezők. A

helyi és környező települések művé
szeti csoportjai mellett fellépett a 
vörösberényi néptáncegyüttes is -  
nem kis sikert aratva. Hasonlóan 
nagy tetszést aratott dr. Kerényi 
László polgármester magyar-szlovák 
nyelvű köszöntője, amelyet Petőfi 
mellszobrának átadásakor mondott. 
Városunk ajándékának rögtön meg
találták a helyét, a közeljövőben ki
alakítandó könyvtárt díszíti majd. A 
jeles nap befejezéseként elsősorban 
a fiatalság vette birtokba a házat, jó 
hangulatú bállal zárták az aznapi 
eseményeket.

Másnap korai kelés, ünnepi szent
mise (természetesen magyar nyel
ven), majd ebéd utáni hazaindulás

volt a tervezett program. Ám mint 
tudjuk az élet és jelen esetben Finta 
Rezső -  igen nagy rendező. Hazaté
rés helyett szőlőjébe invitálta a ven
dégeket, ahol a finom falatok mellett 
büszkén kínálta a hegy levét. Így 
történhetett meg, hogy csak a késő 
éjszakai órákban érkezett meg fá
radt, de boldog csapatunk. Boldogok 
voltunk, mert megismerhettük test
vértelepülésünk életét, együtt örül
hettünk velük legújabb büszkeségük 
átadásán, s innen, a nem is olyan tá
volból kívánjuk nekik -  még nagyon 
sok ilyen örömben, sikerben legyen 
részük.

Gróf Tibor

A nyitragerencséri faluház

A cserkészek beszámolója
avagy „Által mennék én a Tiszán ladikon...”
Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani a Gyermek és Ifjúsági 
Alapnak, a Balatonalmádi Önkor
mányzat képviselő tagjainak, a Bala
tonalmádi Római Katolikus Egyház- 
községnek és mindazoknak a ma
gánszemélyeknek akik anyagi, illet
ve egyéb támogatásukkal lehetővé 
tették idei nagytáborunk megvalósí
tatását. Isten áldja meg őket!

Az áradás miatt módosítani kellett 
eredeti tervünket: a Vásárosna
ménytől a Tisza-tóig terjedő 
kenustábor helyett csillagtúrákat 
szerveztünk a Tisza-tóra és környé
kére három kenuval és 10 kerékpár
ral. Állandó szálláshelyünk a 989. 
számú Attila cserkészcsapat tisza
örvényi (volt gátőrház) udvarán sá
toroztunk. Megérkezésünk után rög
tön megtanították nekünk csatakiál
tásukat: „Fiúk, lányok, gatyára, 
menjünk le a Tiszára!“ és evezési 
technikájukat. Útjaink során evez
tünk a Tiszán felfelé és lefelé, bejár
tuk a Tisza-tó sarudi és abádszalóki 
öblét, és más vadregényes vízi tája
kon gyönyörködtünk a természet 
szépségében. Minden nap portyáz

tunk. Minden cserkész 168 kilomé
tert kerékpározott és 96 fkm-t kenu
zott. Nem maradhatott ki a vidék 
„szárazföldi” nevezetessége sem: 
egyik nap elkerékpároztunk a Horto
bágyra (oda-vissza közel 90 km), 
természetesen a kilenclyukú hídon 
át, megtekinthettük többek között a 
pásztormúzeumot és a közelben lévő 
állatparkot, ahol a táj jellegzetes ál
lataival ismerkedhettünk meg (aki 
fürge volt, meg is simogathatta 
őket). Rendkívül jól éreztük magun
kat. Táborozásunkról egyébként két 
és fél órás videofelvétel készült.

Mint mindig, szeptemberben is
mét kezdődik egy cserkészév. Itt az 
ideje, hogy csapatunk további cser
készjelöltekkel gyarapodjon, hiszen 
ők -  amint idei táborunkban is bebi
zonyosodott -  új színt hoznak a csa
pat életébe. Sok szeretettel várunk 
tehát minden kicsit és nagyot péntek 
esténként fél hattól a római katolikus 
plébánián, akit érdekel a cserkészek 
élete.

Jó munkát!
Szent Jobb cserkészcsapat

K U T Y A K IK É P Z É S !

Csoportos kiképzés indul 
szeptemberben Balatonalmádiban
minden kutyafajta részére 3 hónapos kortól.

Rácz Géza 88/432-943, 30/942-978  
Horváth Ferenc 30/591-865

TÜRELEM -  EMPÁTIA -  TAPASZTALAT
„Lehet hogy nem a legolcsóbb, de lehet hogy a ...!“



Berényiek III. találkozója
Harmadszor rendezte meg orszá

gos találkozóját a városunkban 
1996-ban megalakult Berényiek 
Szövetsége. Ezúttal a Fejér megyei 
Lovasberény volt a helyszín. A 
vörösberényiek ezúttal is szép szám
mal képviseltették magukat. Mint
egy hetvenen vettünk részt dr. 
Kerényi László polgármester úr, 
Brenner Kálmánné képviselő as
szony és dr. Kaliczka László, a 
Vörösberényi Polgári Kör elnöke 
vezetésével a község új sportcsarno
kában megtartott hivatalos megnyi
tón.

Az alkalmi színpadon Gálós Mik
lós, a vendéglátó Lovasberény pol
gármestere köszöntötte a résztvevő
ket, méltatta a települések közötti 
összefogás jelentőségét, majd rövid 
kultúrprogram következett. Ezután 
sorra léptek színpadra az egyes tele
pülések küldöttségvezetői, akik be
számoltak falujuk, városuk elmúlt 
évi gondjairól, eredményeiről. Jó ér
zés volt hallani, hogy fejlődésnek 
indultak a kétoldalú kapcsolatok is, 
így például Balatonberény és a Bör
zsöny lábánál lévő Borsosberény 
csereüdültetés keretében kölcsönö
sen vakációra hívja a másik telepü
lés gyermekeit. A vörösberényiek 
nevében polgármesterünk dr. 
Kerényi László méltatta városré
szünk gazdag történelmét és küzdel
mes jelenét. Nem rejtette véka alá a 
súlyos gondokat sem, elsősorban a

korábbi infrastrukturális elmaradást, 
amelyet nagyrészt már sikerült le
dolgozni. A jászberényiek, akik im
már hagyományosan gazdakörükkel 
képviseltetik magukat, ismertető
jükben azt is bejelentették, hogy a 
jövő évi találkozónak ők lesznek a 

házigazdái. Az esemény július utol
só hetére fog esni, és egybekapcsol
ják a Jászkun Napok rendezvényei
vel.

Városunk küldöttsége különös 
megbecsülésnek örvendett, hiszen 
mitőlünk indult ki a kezdeménye
zés, amely a találkozók sorát elindí

totta. Nem feledkeztek meg a két öt
letgazda, Mester Ferenc és Dér And
rás nevének megemlítéséről sem, 
akik lelkes szervezőmunkájukkal a 
mozgalmat elindították. Az összejö
vetelen sokan már régi ismerősként 
köszöntötték egymást, de szépszám
mal köttettek új barátságok is.

A hivatalos programot követően a 
vendégtelepülések küldöttségei 
megtekintették a község nevezetes
ségeit, köztük a felújítás alatt álló 
Cziráky kastélyt, ahol előző este 
nagysikerű szabadtéri oparaelőadás 
is volt. Ezután sportprogramok kö
vetkeztek, köztük egy futballtorna, 
amelyen fiataljaink harmadik helye
zést értek el. A napot esti szalonna

sütés és bál zárta.
N.Gy.

Kutya sorozatgyilkosság 
Almádiban

Ez nem egyszerű mérgezés volt. 
Kivégzés. Sorozatgyilkosság. Júli
us 1. és augusztus 5. között a 
Kisberényi út környékén 17 család
nál 21 állatot mérgeztek meg, közü
lük a szerencse és az orvosi kezelé
sek következtében 4 kutya maradt 
életben.

Az alkalmazott méreg nagy tö
ménységű foszforsav észter volt. 
(pl. dimektron) Amelyik állat 
megette, még csak esélye sem volt 
a túlélésre. Borzalmas kínok között 
fél-másfél órán belül elpusztult. 
Azok, akik ezt kiszolgáltatottan, te
hetetlenül kénytelenek voltak vé
gignézni, amíg élnek nem felejtik 
el.

A mérget húsba, kolbászba be
dolgozva a kerítésen keresztül, az 
utcáról dobta a tettes az udvarba. Öt

családnál kisgyermek, vagy kis
gyermekek vannak, három helyen a 
3 év körüli kisgyermek abban az 
időpontban is játszott a kutyával az 
udvarban, amikor az a mérgezett 
ételt felvette. Még rágondolni is 
rossz, hogy ez az elvetemült egyén 
már akár többszörös gyermekgyil
kos is lehetne. A tettes a kérdéses 
területet jól ismeri, feltűnés nélkül, 
észrevétlenül és gyorsan tud mo
zogni. Előzetesen nappal terep
szemlét tarthatott, mert az esti sö
tétben a mérgezett étel mindig jól 
megválasztott, kevésbé áttekinthető 
helyre, például házfal tövébe, ol
dalkerítés mellé, fa tövéhez került, 
vagyis a helyi viszonyokat ponto
san ismerte. A mérgezett kutyák 
mindegyike bekerített, zárt udvaron 
élt, nem kóborló, vagy kóbor ku

tyák voltak. Gazdáikat felkeresve 
rengeteg értékes információt sike
rült összegyűjteni. A kapott infor
mációk rendszerezése, a helyszínek 
és az adott környék alapos megis
merése sokat segített, hogy az indí
tékhoz és a személyekhez közelebb 
jussunk. Az eddig összegyűjtött 
adatok kiegészítéséhez és ellenőr
zéséhez még további információkra 
lenne szükség. Ezt egyrészt olya
noktól várjuk, akik a Kisberényi -  
Martinovics -  Dugonics -  Török 
Bálint út által határolt területen, 
vagy ennek környékén laknak, és 
valami olyat észleltek, ami érdeklő
désre tarthat számot, de azt még 
nem volt alkalmuk elmondani. 
Másrészt olyanoktól, akik az adott 
időpontban a környéken jártak, 
vagy közlekedtek, nappal vagy es

te, és észrevettek valami olyat, ami
nek az esethez köze lehet.

Kérjük, tegyék félre idegenkedé
süket az ilyen ügyektől. Gondolja
nak arra, hogy most a mi kutyánkat 
mérgezték meg, a mi gyermekeink, 
unokáink kerültek közvetlen élet
veszélybe, egy borzalmas halál ré
mének közvetlen közelébe, de a kö
vetkező célpont az Önök házának 
kertje, az Önök kutyája, gyermeke, 
unokája is lehet. Amíg ezt az aber
rált, szadista őrültet nem leplezzük 
le, nem lehetünk nyugodtak. De 
nemcsak mi, Önök sem!

Az érintett családok nevében:
Kovács István 

Balatonalmádi, Török B. u. 7.
Telefon: 338-102

Kezdő és 
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!

Értesítjük 

a Tisztelt lakosságot, 

hogy településükön a

szelektív

papírgyűjtő
szolgáltatást

1998. június 1 -jétől

a NATURFLÓRA Bt. 
Balatonkenese

látja el.

Együttműködésüket 

előre is köszönjük.

Ne feledje: a hulladékpapír 
alapanyag -  nem szemét!



LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT

NB-l-ben a sakkcsapat
Visszalépés (Szeged), megszűnő 

csapatok (Békéscsaba, Hajdú- 
szoboszló)miatt kapott együttesünk 
még egy lehetőséget: osztályzót 
játszhatott a bennmaradásért.

Ellenfélül azt a Vasast kaptuk, 
akiknek a szóbeszéd szerint a létük 
múlott az NB-I-es tagságon.

A szeptember 4-én lejátszott min
dent eldöntő találkozó részleteit nem 
kívánom egyetlen magas vérnyo
mással küszködőnek sem. Majd 6 
órai játék után, 5 perccel a befejezés 
előtt 5,5:5,5, ami a fővárosi gárda 
győzelmét jelenti. Hacsak Kubacsny

Laci nem fokozza nyerésig döntetlen 
ízű partiját. Fokozta! 5 óra 58 perc 
játék után megnyerte a meccset, s 
ezzel 6,5:5,5 arányban csapatunk is 
az osztályozót!

Maradtunk tehát az NB-I-ben, ám 
ezzel megszaporodtak gondjaink is. 
A második vonalra készülve több 
játékost elengedtünk, most őket kel
lene pótolni. A kérdés: miből? Jó 
lenne egy olyan támogatót találni, 
aki az Önkormányzat mellett biz
tosítaná a nyugodt hátteret. A csapat 
meg az eredményeivel hálálná meg 
mindezt! Még bízunk a csodában!

Négy város tornája 
Balatonalmádiban

Amiből végül is csak 3 lett, mert 
olasz barátaink nem érkeztek meg. 
Ám a zágrábi és wolfsbergi csapatok 
így is feladták a leckét legjobb
jainknak, akik csak az utolsó for

dulóban, kiélezett küzdelemben 
szerezték meg a győzelmet, és ezzel 
a gyönyörű vándorkupát. Ez a torna 
is része volt annak a gyümölcsöző 
kapcsolatnak, amit sakkcsapatunk 
kiépített külföldön az elmúlt évek 
során. A rendezéshez nyújtott támo
gatásért köszönettel tartozunk egy 
magát megnevezni nem kivánó ma
gánszemélynek, a Hotel Aurórának, 
Csepely Miklósnak, Hollender 
Józsefnek, Kutics Balázsnak, Markó 
Rafaelnének, Varga Csabának és 
Felber Gyula képviselő úrnak.

A torna végeredménye
1. Közösségi Ház SE 21 pont
2. Ericsson Zágráb 18 pont
3. Wolfsberg 7,5 pont

G. T.

A Balatonalmádi Közösségi Ház 
az alábbi tanfolyamokra várja az 
érdeklődőket

-  német kezdő, középhaladó
-  angol kezdő, középhaladó
-  számítógépkezelői
-  szövőtanfolyam

Jelentkezés, bővebb felvilágosí
tás szeptember 25-ig a helyszínen 
(Baross G. u. 22.) vagy a 338- 
011-es telefonon.

Meglepetéskoncert
Harmadik éve tölti nyári felkészí

tő táborát Budataván a budapesti 
Weiner Leó Zeneművészeti Szakkö
zépiskola Papp Sándor karnagy irá
nyításával. A rekkenő hőség ellenére 
is fáradhatatlanul gyakorló vonósok
hoz örömmel csatlakoztak az öregdi
ákok, és koncertsorozatuk legrango
sabb eseményét a gimnázium aulájá
ban rendezték államiságunk legna
gyobb ünnepén, augusztus 20-án es
te. Közönségük java része a legszi
gorúbb kritikusokból, szüleikből 
állt, akik maguk is rangos zenészek 
és ismert közéleti személyiségek. 
Igényes műsoruk még a vájt fülű 
hallgatókat is ámulatba ejtette, mert 
Bach, Dvorak és Mendelssohn- 
Bartholdi műveit bravúros technikai 
megoldásokkal párosult fegyelme
zett játékkal, valamint elegáns kis-  
és nagyzenekari feldolgozásban ad
ták elő. A Ciprusok fantasztikus át
dolgozása szűnni nem akaró tapsvi
hart aratott, és Ph. E. Bach h-moll 
vonósszimfóniáját az álló ováció ha

tására meg kellett ismételniük. Papp 
Sándor szuggesztív vezénylése, ked
ves bevezetői mindenkit lenyűgöz
tek és az est végére egyszerűen csak 
varázslónak becézték. Az estre meg
hívták a gimnázium immár sokad
szor „hazalátogató” angol tanárait, 
Peter és Valerie Allinsont, akik olyan 
meglepetéskoncertnek minősítették 
ezt az eseményt, amely nemcsak a 
Yorkshire grófságbeli Beverley vá
rosában, hanem az Egyesült Király
ságban bárhol telt házat vonzana. 
Kissé önző módon, mi Balatonalmá
diba várjuk vissza őket -  és minél 
előbb! Czuczor Sándor

Városi Zeneiskolában a pótbeirat
kozás időpontja: szeptember 7-én 
és 8-án 16-17 óráig.

Az Almádi Kommunális KHT. tele
fonszámainak első számjegye 3- 
ról 4-re változott, az új telefonszá
maink az alábbiak:

438-688,438-843, 439-194 
Fontosabb mellékek száma:

Porta: 20 mellék
Titkárság: 11
Útfenntartás: 13
Köztisztaság: 16
Pénzügy: 26
Háló Kft.: 18
Dr. Árkai Anna: 24
Dr. Farkas Miklós: 23

ZÖLD SAS
DRINK BÁR ÉS 

JÁTÉKTEREM

Kellemes környezetben, 

mérsékelt árakkal 

várja kedves vendégeit 

naponta 10-22 óráig.

Balatonalmádi, Baross G. u. 16. 

(Édásszal szemben)

A

RENI
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 

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 je n  be hozzánk!

B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S  L A P JA
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