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BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

1998. november XI. szám

Vecsey Kiss Mária

Innen, s túl
Meghallod-e már azt a hangot: 

évre az év hogyan fordul? 

Ahogy lebeg a nagy vízen át 

fényre az árny mint csikordul? 

Tudod-e már, milyen a zajban 

a csönd sóhaját hallani?

Tudsz-e már magadból valamit 

magadnak is megvallani? 

Érzed-e már az alkony szagát 

elomolva a rét fölött?

Egy madár szárnya-suhogását

-  az imént még itt röpködött? 

Bíborkárpit az éjszakában 

meglátod-e merről hasad?

Ha Isten lenéz a nagy égből 

megsejted-e benne magad? 

Féled-e még, ha zörög a zár, 

ha a kilincs megcsikordul 

s lebegve száll a nagy vízen át 

árnyba a fény, ahogy fordul?
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Balatonalmádi Dalkör

Balatonalmádi Dalkör 1928.
Ülő sor balról: Győri Miklós kőfaragó mester, Szegedi János lakatos mester, 
Henn Antal szabómester, Kis János cigányprímás, Rhosóczy Rezső karnagy, 
Hili Sándor főjegyző, Fehér Sándor tiszthelyettes, Brunner bádogos, Szőke 
forgalmi adó tiszt.
Álló sor balról: Horváth Péter asztalosmester, Kámán István asztalos, Hor

váth cukrász, Nánási (Neuhauser) Mihály borbély, Pataki Károly ácsmester, 
Kurdi Ferenc, Klórusz Gábor kőműves, Papp Sándor kőműves mester. Pata
ki József mészáros.
Hátsó sor balról: két ismeretlen asztalossegéd, Hitre Jenő postatisztviselő, 
Vaskúti András, Segesdi Miklós cipész.

Városunkban -  mint ismeretes -  
évek óta sikeresen működik a Bala
tonalmádi Vegyeskar. Az elmúlt nyá
ron testvérvárosunkban, Eggen
feldenben tett bemutatkozó látogatás 
során, mind a kar vezetője, mind a 
kar tagjai nagy sikernek voltak ré
szesei. Az ilyen sikeres szereplés 
öregbíti városunk hírnevét. Ennek 
apropóján emlékezzünk röviden az 
elődökre.

Az 1920-as években csaknem 
minden településen működött kórus
-  akkoriban dalárda -  így Almádiban 
is. Történetéről, megalakulásának 
körülményeiről keveset tudunk, csu
pán egy-egy fennmaradt fénykép és 
a korabeli újságok híradásai jelzik 
létét. Néhány adat a „Balatonalmádi 
Dalkör“ működésének idejéből, a 
kezdeti hat évről, forrásunk a Veszp
rémi Hírlap.

1926. március 21. Először szere
pel a Balatonalmádi Dalkör Gaál Izi
dor tanító vezényletével.

1926. április 25. Dalestély Almá
diban. Tartja a Balatonalmádi Dal
kör, vezényel Rhosóczy Rezső nép
művelési titkár.

1927. július 4. A Templomépítő 
Bizottság jótékony célú estéjén, zsú
folásig megtelt teremben (csak a 
Hattyú vendéglő gyógyterme lehe
tett), hatalmas sikerrel szerepelt a 
dalkör és több mint 300 pengő jöve
delmet hozott a templom javára.

1930. március 2. A Balatonalmádi 
dalárda műsoros hangversenyt tar
tott, aminek keretében szerepelt a 
Fűzfő-gyártelepi dalárda is, vitéz 
Gerley Mihály vezényletével. Az al
mádiakat Rhosóczy Rezső dirigálta. 
Vitéz Mészáros István énekszámai
tól elragadtatva tapsolt a közönség, 
különösen Kis János (Jancsi) örök
szépségű dalaival aratott sikert. Kiss 
Annus, Neuhauser Mihály és Papp 
Sándor „ügyesen adták elő” a Gaz
dasági viszonyok című bohózatot, 
szól az újsághír.

1932. június 5. Dalos ünnepély 
Almádiban, 400 résztvevővel a 
Hattyúban. Rendező a Veszprém 
Vármegye Iskolánkívüli Népműve
lési Bizottsága volt. Résztvevők: 
Adászteveli Református Énekkar 
(karnagy Csonka Árpád), Balatonal
mádi Dalkör (karnagy Rhosóczy Re

zső), Balatonkenesei Iparos Dalárda 
(karnagy Nagy Károly), Balaton
kövesd -  Csopak -  Palóznak Egye
sített Református Énekkar (karnagy 
Pamotyai Lajos), Fűzfőgyártelepi 
Vegyeskar és a Fűzfőgyártelepi Fér
fikar (karnagy vitéz Gerley Mihály), 
Olaszfalui R.k. Énekkar (karnagy 
Erdősy András), Papkeszi Reformá
tus Énekkar (karnagy Köntös De
zső), Takácsi Református Énekkar 
(karnagy Tóth Albert), Várpalotai 
Iparos Dalegyesület (karnagy Benkő 
Béla), Várpalotai Unió Dalkör (kar
nagy Madarász Endre), végül a 
Vörösberényi R.k. Énekkar (kar
nagy Csonka Ferenc). Csajághy Kár
oly kúriai bíró, az Országos Magyar 
Dalszövetség alelnöke, mint a zsűri 
elnöke mondta „a zsűri a szívén ke
resztül van megvesztegetve” célozva 
a legnagyobb sikert aratott 
Fűzfőgyártelepi Vegyeskarra, miu
tán csak ebben szerepeltek hölgyek. 
Egyébként több mint egész oldalas 
újságcikk számolt be, igen részlete
sen, a jelentős eseményről „Almádi
ban énekelnek” címmel.

1932. július 10. A Balatonalmádi 

Dalkör sikerrel szerepelt a székesfe

hérvári dalosversenyen. Kategóriá

jában a második lett, így a fiatal 

egyesület több régi, neves dalos 

egyesületet győzött le, „elismerés il

leti Rhosóczy Rezső karnagyot és a 

szorgalmas dalosokat”” méltatja az 

újságcikk az eredményt.

E két utóbbi eseményről készült 

híradás igazolja, hogy milyen fontos 

szerepe és összetartó ereje van egy 

település bármilyen civil szervezeté

nek, valamint ezek közös szereplésé

nek, illetve versengésének.

Talán nem tévedünk ha történeti 

analógiát vélünk felfedezni a Kelet- 

balatoni Önkormányzati Területfej

lesztési Társaság megalakulása és a 

66 évvel ezelőtti almádi 

dalostalálkozó között. Egy ilyen kis

térségi találkozás és összefogás óri

ási jelentőséggel bír a közös jövő ér

dekében.

Schildmayer Ferenc



H o l v a n n a k  
a k a to n á k ...

Közel a vörösberényi teme
tő nyugati kerítéséhez, 1945 
tavasza óta mintegy százötven 
magyar és német katona alud
ta örök álmát, végsőnek hitt 
nyughelyén. Egészen a múlt 
hónapig. A sírok helyén októ
ber második felében simára 
gereblyézett üres terület látha
tó. Mi történt, hová tűntek el 
ötvennégy év után azoknak a 
hősi halottaknak a sírjai, kik
nek többsége név nélkül, ide
gen tájon került a temetőbe?

A választ Szabó János plébá
nos úrtól kaptuk meg:

„A  Hadisír Gondozó Szövet
ség nemzetközi egyezmény 
alapján kísérli meg, hogy az 
Európa-szerte, sok esetben 
gondozatlan és elhanyagolt 
katonasírokat megszüntesse és 
a halottak maradványait rende
zett katonatemetőkben gyűjtse 
össze. Ezen egyezmény alap
ján kereste meg a Szövetség 
Egyházközségünket, és a 
vörösberényi temetőben lévő 
sírok áthelyezését kezdemé
nyezte a Veszprém, vámosi úti 
temető katona-parcellájába.

Az exhumálás megtörtént, ki

véve ott, ahol időközben roko

nok, vagy ismerősök emlék

művet állítottak. Két katona 

esetében hozzátartozók kérték, 

hogy maradjon az eddigi he

lyen. Kérésüknek természete

sen eleget tettünk. A feltárt 

maradványokat jelenleg a plé

bániánkon őrizzük, és novem

berben méltó körülmények 

között helyezzük el őket a vá

mosi úti temetőben. Mint em

lítettem, az exhumálást a 

Nemzetközi Hadisír Gondozó 

Szövetség végezte el, s az 

anyagi terheket is teljes egé

szében a németországi tagozat 

vállalta magára. Nem csak a 

német, hanem a magyar kato

nákét is “

Reméljük a válasz minden

ki számára megnyugvást je 

lent, s a halottak is — immár 

volt bajtársaik között — hábo

rítatlanul pihenhetnek.
N. F.

Erkély 
a Lehel utcában

Tolnay Klári kereken másfél évtizede bejött Veszprémbe, 

a Napló Szerkesztőségébe, s közölte Veszeli Lajossal: ne

ki jó kőmíves és nádazó kell! Mivelhogy megvette Almádi

ban a Lehel utcai Lőricz-féle hangulatos, patinás pincét, és 

nyaralóvá építteti.

Így is történt. Helybéli kőmíves mester dolgozott a fala

kon, balatonedericsi szakember emelt a takaros hajlék fö

lé remek nádtetőt.

Kedvelt nyári pihenőlakjába a művésznő természetesen 

a múltját is beleálmodta. Rómeó és Júlia emlékét idéző, tó

ra néző kis erkélyt ácsoltatott a déli tűzfalra. Mindig boldo

gan érkezett, hacsak futó pihenésre is Polski Fiatján imá

dott „pincéjéhez”. Színjátszásunk halhatatlan nagyasszo

nya felejthetetlen szomszédasszony is volt! Kedves derű

je, oldott közvetlensége besugározta a Lehel utca tenyér

nyi darabkáját.

Egy ország őrzi legendás alakításait. Itt, Almádiban pe

dig, ha kevesen is, azt a Tolnayt, aki magánemberként 

ugyanolyan lefegyverző személyiség volt, mint zseniális 

szerepalkotásaiban. Megdöbbentő, ahogy a nagy életkor 

és a nagy életsiker csúcsán örökre elment, lelkében-szívé

ben az őt ünneplő vastaps még el sem halkult dübörgésé

vel... Szinte a színpadról lépett át az örökkévalóságba!

Kereszturyval szólván: „A fényes tollú madár csak meg

pihent itt az erdőn s dél felé messze szállt...”
Albrecht Sándor
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Számítástechnikai
Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET-előfizetés

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

❖  CD-írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 438-309

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

Szabolcs u. 21.
(Fórummal szemben) 

Telefon: 430-967

Baross G. u. 51.
(Hattyú ABC mellett)

A K C I Ó

KÖNNYŰZENEI CD

SZÍNESFILM-KIDOLGOZÁS

AJÁNDÉKFILMMEL

2 DB FOTÓALBUM 

(100 db-os)

699 Ft

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 8-12,12.30-17 SZO .: 8-13



Néhány sor 

a 96. hónapról 

a Városházán

1998. október

Először is köszönöm 1044 pol

gártársamnak, hogy ajánló cé
duláikkal harmadszor lehettem 
polgármester-jelölt a minapi vá

lasztásokon. Aztán köszönöm 
1909 polgártársamnak, hogy 
szavazataikkal harmadszor le

hettem Balatonalmádi polgár- 
mestere. Már a választások előtt 
éreztem az Önök többségének bi
zalmát, és ez kifejezésre jutott 
abban, hogy több szavazatot 
kaptam egyedül, mint a négy ve

télytársam együttvéve. Előre ve
títette a végeredményt az is, hogy 
a Fidesz és az MSZP nem indí

tott ellenem jelöltet, ezáltal indi
rekt módon támogatott, a KDNP 
pedig kinyilvánítottan, amikért 
szintén köszönetet mondok.

A következő 4 évben nagy fe l

adatok állnak előttünk. Intézmé
nyessé kell tennünk a családsegí
tést a gyermekektől a felnőtteken 
át az időskorú polgárainkig. -  
Több éve folyik az egyházi kár

pótlás ügyintézése, sajnos min
den miniszter és kormányvál
tás éves késedelmeket okozott, 
most jó  esélyünk van arra, hogy 
2000-ig lezárhatjuk. -  Sokakat 
érint a kárpótlási területek sorsa 
a Fórumtól a Tobruki jegenyeso

rig. Valószínűleg 1999. március 
31-én visszakerül a rendezés jo 
ga és kötelessége az Önkor
mányzathoz. -  Parancsoló szük

ségszerűség a szeméttelep prob

lémájának megoldása. Máris jó  
hírem van ezzel kapcsolatosan: a 
Veszprémi Önkormányzattal kö
zösen készítünk elő egy pályáza

tot jelentős összegű támogatás 
elnyeréséért. Csak címszavak
ban folytatom: utak, városköz

pont, művelődési ház, sportcsar
nok, nádas, vitorláskikötő, csó

nakmenhely(ek), strandrekonst
rukciók. Biztos, hogy marad be
lőlük a következő ciklusra is ten
nivaló, ám magasra kell tennünk 
a lécet, hogy minél nagyobb erő

feszítésekre sarkalljon mindnyá
junkat.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Adós maradtam a képviselő tes

tület szeptember 29-i ülésének tu
dósításával, melynek prózai oka: 
az újság októberi száma szinte tel
jes terjedelmében a helyhatósági 
választással kapcsolatos ismerteté
seket ölelte fel s emiatt az önkor
mányzati hírek helyhiány miatt 
„kiszorultak” a lapból. Ennek 
ugyanakkor az is következménye, 
hogy a régi testület utolsó ülésén 
megtárgyalt 24 pontból álló napi
rend, illetve azok során meghozott 
döntések jó része már elvesztette 
hírértékét a több mint egy hónapos 
időintervallum miatt.

Ehelyütt tehát csak azon lénye
ges döntések ismertetésére szorít
kozom, amelyek hosszabb távon 
befolyásolhatják településünk éle
tét.

Több éves előkészítő munka 
eredményeként elfogadta a testület 
a városközpont Részletes Rendezé
si Tervét. (Erről Zana András mű
szaki osztályvezető készített egy 
kivonatos „sűrítményt” melyet la
punkban máshelyütt közlünk.)

Tárgyalta a testület a Györgyi 
Dénes Általános Iskola sportléte
sítményének megvalósíthatósági 
tanulmánytervét is, amit szintén el
fogadott. A tornaterem építésének 
előkészítésére, továbbtervezésére 
7 millió forintot különítették el.

A város sportéletéről szóló tájé
koztató kapcsán felkérte a testület 
az önkormányzati ingatlanokat 
használó sportegyesületeket -  te
kintettel arra, hogy a használati 
szerződések ez év végén lejárnak -  
nyilatkozzanak, hogy a használa
tukban lévő ingatlanokra a jövőben 
igényt tartanak-e és ha igen, mi
lyen feltételekkel.

A Nevelési Tanácsadó beszámo
lója során meglehetős vita alakult 
ki az intézmény elhelyezésével 
kapcsolatban. A kérdés akként me
rült fel, hogy a Nevelési Tanács
adónak a Vörösberény, Ady E. u. 2. 
szám alá történő elhelyezése szak
mai szempontból megfelel-e az el
várásoknak. Végül is a testület -  fi
gyelemmel az IMS Bizottság ja 
vaslatára -  úgy döntött, hogy más 
intézményi átszervezésekkel 
együtt fogja a témát napirendre 
tűzni még ez évben.

Módosította a képviselő testület 
az ebtartásról szóló rendeletét, 
melynek lényege a következő: Ha 
az ebtulajdonos nem szándékozik 
ebét, vagy szaporulatát tovább tar

tani, köteles elhelyezésükről gon
doskodni, illetve a hatósági állator
vossal vagy a gyepmesterrel térítés 
ellenében kiírtatni. Kismértékben 
változtak az állattartással kapcsola
tos tarifák, nevezetesen:
-  Veszélyessé vagy feleslegessé vált kis

állat kiirtási díja: 600 Ft
-  Befogott eb szállítási díja: 500 Ft
-  Befogott eb tartási díja: 300 Ft/nap
-  Elhullott kisállat

szállítási díja: 400 Ft
Elfogadta a testület az önhibáju

kon kívül szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők adósság kezelé
sének támogatására készült rende
let-tervezetet. (Külön ismertetjük a 
rendelet főbb szabályait)

Aktualitások körében a testület 
módosította az ez évi költségvetési 
rendeletét, a gyermekintézmény
ben fizetendő étkezési térítési díja
kat, megtárgyalta az egészségügyi 
szakellátás privatizációs szerződé
seit s jóváhagyta a Napköziottho
nos Óvodák Nevelési Programját.

Végezetül „Váth János” díjat 
adományozott az önkormányzat 
Veszeli Lajos festőművésznek, Föl
des Jenő  és Mecsnóber Miklósné 
pedagógusoknak.

(Megjegyzés: a kitüntető címek 
átadása az október 23-i ünnepsé
gen már megtörtént, minderről bő
vebben lapunkban, másutt).

Zsúfolásig megtelt a városház 
nagyterme október 23-án délelőtt, 
amikor is Alakuló ülését tartotta az 
újonnan megválasztott önkor

mányzat. Schildmayer Ferenc a 
képviselő testület korelnöke kö
szöntötte a megjelenteket, akik kö
zösen elénekelték a Himnuszt. Ezt 
követően Fábián László  a Helyi 
Választási Bizottság elnöke ismer
tette a választások végeredményét, 
(lásd külön) kivette az esküt a pol
gármestertől és a 13 képviselőtől, 
majd átadta a megbízóleveleket.

Dr. Kerényi László  a város 
immárott harmadjára megválasz
tott polgármestere átvette a korel
nöktől az ülés vezetését, majd 
megtartotta székfoglaló beszédét. 
(Lásd külön).

Az alakuló ülés a Szózat együt
tes éneklésével fejeződött be.

Nemsokáig pihenhettek a frissen 
megválasztott képviselő testület 
tagjai, mert dr. Kerényi László pol

gármester október 29-re máris 
összehívta az első munkaértekezle
tet. A menetrend a korábbi jól be
vált hagyományoknak megfelelően 
a polgármester tájékoztatásával 
kezdődött, aki az eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről adott szá
mot a népes hallgatóság előtt. Kro
nológiai sorrendben elsőként a 
Várpalotán megtartott céltársulás 
gyűlését említette, amelyen a japán 
Honda úr jelenlétében átbeszélték 
az ún. „japán hitelből” megvalósu
ló nagy beruházások még hátralevő 
részét. Ugyancsak tanácskozott ok
tóber 12-én Litéren a Kelet-Balato
ni Önkormányzati Területfejleszté
si Társulás, mely alkalommal be
mutatták -  Kovács Piroska osztály- 
vezető gondozásában elkészült -  
„Kelet-Balaton” kistérségi kiad
ványt, amely elsődlegesen a tele
pülések idegenforgalmának fellen
dítésére hivatott. Bejelentette to
vábbá, hogy az OTP Rt. Balatonal
mádi Fiókjának új vezetője: 
Ferenczy Zsuzsa.

A munkaülés napirendjén szere
pelt a képviselő testület 1994-98. 
között végzett tevékenység értéke
lése, (a ciklusbeszámolót lapunk 
októberi számában teljes terjedel
mében már közzétettük) ugyane
zen időszakban a japán hitelből 
megvalósult közműfejlesztések, 
továbbá a városi strandok állapota, 
illetve azok rekonstrukciójának 
helyzete.

Bár az előterjesztések többsé
gükben tájékoztató jelleggel bírtak, 
az új képviselők részéről -  elsősor
ban Kerekes Csaba és több képvi
selőtársa- számos kérdés, észrevé
tel irányult az előterjesztők felé. 
Dr. Kerényi László polgármester 
ígéretet tett arra, hogy -  a maga 
idejében -  minden felvetett kérdés
re szakszerű tájékoztatást kapnak a 
kérdezők. A káptalanfüredi strand
rekonstrukció műszaki tartalmának 
(költségének) esetleges csökkenté
séről az ülésen nem is döntött a tes
tület, hanem azt újra tárgyalásra a 
leendő szakbizottsághoz vissza
utalta.

Nem váltott ki vitát viszont a 
polgármesteri hivatal négy éves 
munkájáról szóló beszámoló, 
ugyanakkor több képviselő is meg
alapozottnak ítélte az előterjesz
tést.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző mun
katársai nevében megköszönte az

(Folytatás az következő oldalon.)



(Folytatás az előző oldalról.)

elismerő szavakat, s ígéretet tett ar

ra, hogy az általa vezetett hivatal a 

jövőben is igyekszik maximálisan 
kiszolgálni a testületet.

Sem a szeptemberi, sem pedig a 

mostani ülésen nem született dön

tés a Budatava lakótelepen lakó-pi
henőövezet kialakítását illetően. A 

biztonságosabb közlekedés megte

remtése érdekében viszont utasítot

ta a képviselő testület a polgármes

teri hivatalt az ügy újbóli megvizs

gálására és a lehetséges megoldá
sok következő ülésre történő beter

jesztésére.

Ugyancsak az aktualitások köré
ben tárgyalta a testület a Liget Ká

véház nyílászáró cseréjét. A vita 

során tisztázódott néhány félreér

tés, melyet követően a testület hoz

zájárult a város tulajdonát képező 

vendéglátó egység nyílászáró cse

réjéhez az ajánlat szerinti minőség

ben, közel félmillió forintos költ

séggel.

Befejezésül az évből még hátra

levő időszak legfontosabb teendői

vel, valamint a Szervezeti és Mű

vészeti Szabályzat felülvizsgálatá

val kapcsolatos kérdésekkel foglal

kozott a testület, továbbá kötelező 

feladatként megállapította a koráb

bihoz képest változatlan összeg

ben, a miniszteri alapilletmény 

80%-ában -  a polgármester illet

ményét.

A képviselő testület jegyzőköny

vei a polgármesteri hivatalban és a 

városi könyvtárban megtekinthe

tők.

Sz. S.

Tisztelgés október hősei előtt

Aradi Vértanúk emlékezete 
1998. október 6.

Részlet Czuczor Sándor ünnepi beszédéből
Komor, súlyos és emlékezésre 

méltó a mai nap, amelyet valójában 
nem ünnepiünk, nem is temetni aka
runk újra, így aztán marad az emlé
kezés és az emlékeztetés. Emlékez
nünk viszont kell, emlékezni szüksé
ges, nem emlékezni nem szabad...

150 évvel ezelőtt a népek tavaszá
nak nevezték 1848-at, amikor a har
madik forradalmi hullám söpört vé
gig Európán és tőlünk nyugatabbra 
megvetette azoknak a nemzetálla
moknak az alapját, amelyeknek sem 
forradalma, sem pedig szabadság- 
harca nem volt olyan dicsőséges, 
mint a miénk. Nem egyedül vívtunk 
mi sem, mert csatlakoztak hozzánk 
lengyelek, németek és szerbek, sőt 
még angolok is...

Balatonalmádiban a vörösberényi 
születésű Fábián Gábor emléke előtt 
tisztelgünk, aki nemzetőrnek állt és 
sajtóbizottsági elnök lett, majd fog
ságba került és Aradra internálták...

Nem kizárólag az emlékezés a cél
ja mai összejövetelünknek, hanem 
tanulságok levonása is, mert tanul
ság akad bizony bőven. Arad ürü
gyén mondom, hogy megosztva len
ni és megosztatva hagyni magunk
nak évezredes átok. Sem a tágabb 
európai régióban, sem a szűkebb 
pátriánkban, de még Balatonalmádi
ban sem engedhetjük meg magunk
nak ezt a luxust. A „kőszívű ember“

ük és dédunokái vagyunk jó néhá
nyan, akiknek ősei különböző pár
tokban, platformokon és pántlikák
kal vívták kiengesztelhetetlennek 
vélt csatáikat...

Zsigerekből cselekedtek... S ha 
már zsigerekről van szó, akkor a 
most jelenlevők és jelen nem lévők 
is cselekedhetnének a szívük szerint 
egyszer. 1998. ősze nem a pártüté
sek, a széthúzások és egymás lehur
rogásának az évszaka, hanem az 
összefogásnak, az összehajolásnak 
és az együtt dolgozásnak a szezonja. 
Ideje lenne végre figyelni, ideje el
gondolkodni azon, hogy mit tettünk 
eddig és ideje lenne végre utánoz
nunk őket. Szerintem ezt üzenik ma 
onnan Aradról a Vértanúk:

Gróf Batthyányi Lajos, Damjanics 
János, Dessewffy Arisztid, Báró 
Mednyánszky László, Kiss Ernő, 
Knézich Károly, Báró Perényi Zsig
mond, Török Ignácz, Lahner 
György, Csányi László, Aulich La
jos, Lázár Vilmos, Báró Jeszenák Já
nos, Gróf Vécsey Károly, Schweidel 
József, Jubál Károly, Herceg 
Woroniezsky Miczislaw, Báró 
Pöltenberg Ernő, Szacsvay Imre, 
Nagy Sándor József, Kazinczy La
jos, Ormay Norbert, Lenkey 
Nepomuk János, Gróf Leiningen 
Károly.

Részlet 
Schildmayer Ferenc 
október 23-i ünnepi 

beszédéből
Tisztelt Hölgyeim és Uraim 
Balatonalmádi Polgárok!
... Egy ünnepi megemlékezés szo

rítkozhat csupán a történések felidé
zésére, ez azonban elég egysíkú ün
neplést jelent... Ez semmiképpen 
sem vonatkozhat az 1956. október

23-án kitört forradalomra. Ha alapo

san belegondolunk, rájövünk, hogy 

még ma sem ismerjük teljességgel a 

forradalmi események előzményeit, 

valamint az október 23. és november

4. közötti időszakot és legkevésbé az 

ezt követő, a forradalom vérbefojtá

sát és a kegyetlen retorziók pontos

lefolyását... A forradalom és az azt 

követő időszak igaz történetének mi

nél szélesebb feltárása és írásos 

megjelenítése nagyon fontos a ma

gyar nemzet története megismerésé

nek szempontjából... A mai fiatalság 
jelentős része a történelem tantárgy 

keretében az igazsággal ellentétes, 

teljesen hamis beállításban kapott 

némi szűkös ismeretet. Ez így szólt 

egy rövid mondatba sűrítve: ellen- 
forradalom volt, amit szovjet segít

séggel sikerült leverni. Ebből a rövid 

mondatból hiányzik egy szó, az, 
hogy „csak“, azaz csak szovjet segít

séggel bírták le a forradalmat. Az 

iménti mondatban egy összetett szó 

elejét elhagyva... megkapjuk egy 

mondatba tömörítve az igazságot. 

Forradalom volt, amit csak szovjet 
segítséggel sikerült leverni...

Mi most nemzeti ünnepünk alkal

mából visszaemlékezünk a forrada

lom résztvevőire... akiknek nem kis 
részben köszönhetjük azt, hogy ma 
egy szabad Magyarországon, béké

ben élhetünk, munkálkodhatunk a 

szebb és gazdagabb jövő reményé
ben -  azzal a megszorítással, hogy 

gazdasági felemelkedésünk belátha

tó időn belül várható, azonban a mo

rális megújulás még a legjobb szán

dék mellett is generációs kérdés. 

Emlékezzünk tisztelettel és megbe

csüléssel 1956. ismert és ismeretlen, 

megnevezett és névtelen hőseire.



VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
A Helyi Választási Bizottság az alábbiakban teszi közzé a választás végleges eredményeit.

Az 1998. október 18-án megtartott önkormányzati választásokon városunk 6598 választásra jogosult 

polgára közül 3381-en (51,2%) vettek részt, amely országosan is kiemelkedő.

Balatonalmádi város polgármesterévé:
Dr. Kerényi Lászlót (1909 szavazat)

A Képviselő-testület tagjaivá pedig:
1. Keszey Jánost (1387 szavazat)
2. Dr. Jósa Elemért (1243 szavazat)

3. Czuczor Sándort (1220 szavazat)

4. Schildmayer Ferencet (1049 szavazat)

5. Ifj. Bors Sándort (974 szavazat)

6. Boros Lászlót (942 szavazat)

7. Kerekes Csabát (920 szavazat)

8. Dr. Dávid Gyulát (884 szavazat)

9. Pandur Ferencet (882 szavazat)

10. Dr. Huszár Gábort (853 szavazat)

11. Balogh Csabát (823 szavazat)

12. Lőrincz Attilát (816 szavazat)
13. Brenner Kálmánnét (809 szavazat)

(sorsolással)
választották meg.

A választójogi törvény értelmében amennyiben a megválasztott önkor

mányzati képviselők közül valaki bármilyen okból kiesne, helyébe automa

tikusan a legtöbb szavazattal következő képviselő jelölt lép.

így:

14. Dr. Farkas Miklós (809 szavazattal)

15. Dr. György László (807 szavazattal)

16. Kovács Lajos (804 szavazattal).

A választás további részletes eredményeit a Polgármesteri Hivatalban az 

érdeklődők megtekinthetik.

A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda ezúton fejezi ki 

köszönetét a választópolgároknak a választáson való aktív részvételéért, a 

Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és mindazoknak, akik közreműkö

désükkel, lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a választás előkészítésé

hez, törvényes és eredményes lefolytatásához.

Fábián László Dr. Szücs Sándor

HVB elnök HVI vezető

Közlemény
A Helyi Választási Bizottság elismerően nyugtázza, hogy a válasz

tási kampány során a jelöltek, jelölő szervezetek a választásra vo

natkozó jogi és etikai magatartású normáknak megfelelően, korrek

tül jártak el. Egyúttal felhívja mindazok figyelmét arra hogy, akik a 

kampány során Balatonalmádi város közigazgatási területén külön

böző helyeken plakátokat helyeztek el, azokat -  a Választójogi Tör

vény és annak végrehajtási rendeletében foglaltak értelmében -  

1998. november hó 17-ig távolítsák el, a városkép eredeti állapotát 

állítsák vissza.

Fábián László 

HVB elnök

Egy fiatal szavazó Nagy Eszter
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Az eskü hivatalos szövege
(polgármester, képviselők)

„ É n ..........................esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályo
kat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven, páratlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, min
den igyekezetemmel Balatonalmádi javát szolgálom.“

Részletek dr. Kerényi László polgármester beiktatási beszédéből
Harmadszor állhatok Önök előtt a 

beiktatás alkalmából. 1990-ben 
1500 választópolgár akaratából let
tem Balatonalmádi polgármestere. 
Annak az 1500 szavazatnak nagyobb 
részét azonban az édesanyámnak és 
az édesapámnak köszönhettem, akik 
akkor már nem éltek, de sokan em
lékeztek rájuk.

1994-ben 2100-an tiszteltek meg a 
bizalmukkal. Azt a 2100 szavazatot 
már én kaptam. Polgáraink többsége 
visszaigazolta az első szabadon vá
lasztott önkormányzat törekvéseinek 
helyességét, és megbízást adott a 
folytatásra. Ez abban is megnyilvá
nult, hogy az a hét képviselő, aki 94- 
ben újra indult a tizennégyből, kivé
tel nélkül és meggyőző szavazat- 
számmal került be a 2. Testületbe. 
Kiegészülve a hét friss erővel, az el
múlt négy évben nagy munkát vé
geztünk el a jegyző által vezetett hi
vatallal egyetemben. Sokszor el
mondtam az elmúlt hetekben, az 
eredményeket is, az árnyoldalakat is. 
Sokan vélik úgy, kívülállók és 
belülállók, hogy 20 évet lendítettünk 
Balatonalmádin...

...A múlt vasárnap 1900 szavaza
tot kaptam. Megvallom, ennél keve
sebbre számítottam, bár az 51 %-ban, 
azaz 1600 körüli szavazatban biztos 
voltam, és ezt nem is rejtettem véka 
alá. Aki a választások előtt megkér
dezett, annak ezt mondtam. Tehát, 
1994-hez viszonyítva 200-nál na
gyobb szavazatcsökkenésre számí
tottam, mert az elmúlt 4, ill. 8 évben 
sok egyéni és csoportérdeket kellett 
sértenem.

Érdekközpontú világunkban egy 
polgármesternek az a legnagyobb 
feladata, hogy a települése egészé
nek, illetve a polgárai többségének 
érdekeit juttassa érvényre, ha lehet, 
akkor harmonizálva az egyéni és 
csoportérdekekkel, ha nem lehet, ak
kor azok ellenére.

...az egyéni és csoportérdek kife
jezést nem pejoratív felhanggal 
használom. Egyik sem szégyellni 
való, ellenkezőleg, motor, ám a pol
gármester rangsorában a település 
egészének, és a polgárai többségé
nek érdekei után kell, hogy követ
kezzenek. Egyéni érdeke mindenki
nek van. Az enyém például az, hogy 
a következő négy évben senki ne

bánja meg az 1900-ból, hogy rám 
szavazott, és minél többen gondol
ják, akik most nem szavaztak rám, 
hogy tán mégis megérdemelte volna 
az igent. Az én egyéni érdekem tehát 
összhangban van a többség érdekei
vel. Csoportérdekeknek azonban 
nem voltam, nem vagyok és nem le
szek rabja, ezért a felhatalmazás bir
tokában, amit most megköszönök, 
folytatom az egyensúlyozást a kü
lönféle érdekek között...

...a 11, újra induló (régi) képvise
lő közül most csak 4-en kerültek be 
az új Testületbe, noha a 94-98. kö
zötti Testület teljesítménye jelentő
sen felülmúlta az elődjét, a 94 előt
tit. Az egyik okot abban látom, hogy 
nem köztudott: az esetek döntő több
ségében nem lehetett volna máskép
pen határozni, mint ahogy határoz
tunk, bárki ült volna a Testületben, 
mert olyan szűk korlátok között ha
józhattunk. Mondom a 3 kivételt: 
Panoráma-ügy, helyi buszközleke
dés, szemétszállítási rendelet. Ezek 
viszont igen nagy felháborodást kel
tettek. A másik ok: színrelépett egy 
fiatal, szimpatikus és tehetséges cso
port, amely ügyes kampánnyal 
tömbben megszerzett 8-900 szava
zatot, ezzel 6 mandátumot...

...a 8-900 tömbszavazatban meg
jelenik minden olyan proteszt
szavazat, amelyet vélt, vagy valós, 
egyéni-, és csoportérdeksérelem vál
tott ki az önkormányzat tevékenysé
ge következtében óhatatlanul. Né
hány példa: almádi ellenszavazatok, 
mert pozitívan diszkrimináltuk 
Vörösberényt, vörösberényi ellen

szavazatok, mert nem hagytuk levál
ni Vörösberényt, ellenszavazatok, 
mert hangos volt a rendezvény, és el
lenszavazatok, mert nem volt elég 
rendezvény, ellenszavazatok, mert 
3. figyelmeztetés után bezártuk a 
hajnalig bömbölő gombát, ugyanis 
36 holland vendég elmenekült a 
kempingből, és ellenszavazatok, 
mert sokáig elnéztük a rendbontást, 
és sorolhatnám tovább.

A régi képviselőknek, akik most 
nem kerültek be a Testületbe, köszö
nöm áldozatos munkájukat, amit az 
utókor el fog ismerni. Az újaktól azt 
kérem, hogy ne viselkedjenek a Tes
tületben csoportpártként, illetve vi
selkedjenek nyugodtan csoportpárt
ként a Testületben, ha a csoportérde
keik egybeesnek az összvárosi érde
kekkel.

A dolgoknak az a természetes 
rendje, hogy az új Testület megakar
ja, és meg is fogja haladni az előzőt. 
Erre nagyon jó az esélyünk. Eddig a 
föld alatt építkeztünk, igen sok kel
lemetlenség közepette, mostantól a 
föld felett fogunk építkezni, azonnal 
látható eredménnyel.

A programra most nem térhetek 
ki, hiszen azt a következő hetekben 
fogjuk egyeztetni. Az mindenesetre 
megnyugvással tölt el, hogy átnézve 
a 8 évvel ezelőtti, a 4 évvel ezelőtti, 
és a most megfogalmazott progra
mokat, lényeges eltérés nincs közöt
tük, evidens, hogy mit kell csinálni 
Balatonalmádiban, és számos pont
ban jelentős előrehaladás történt 90 
és 98 között. Az utak, a városköz
pont, a szemételhelyezés prioritását

mégis előre jelzem. Nem különben 
az erőfeszítések folytatását a kultu
rális-, sport- és konferenciaturizmus 
feltételeinek megteremtésére: sport- 
csarnok, vitorláskikötő, konferen
ciaterem, művelődési ház.

Sokat beszéltem az érdekekről, de 
nem feledkezhetünk el az értékekről 
sem. Rengeteg értékünk van, amiket 
megtisztítani, óvni, megőrizni, újra 
felfedezni, gyarapítani kell. Először 
is a föld, a víz, a levegő (ezek tiszta
sága érdekében is erőltettem 
olyannyira a gáz bevezetését, és a 
csatornázást). Aztán a környezetünk, 
a táj szépsége, a szelíd pannon dom
bok, a Balaton, a nádas, az Öreg
park.

Az ezeréves Vörösberény, a gyö
nyörű templomaink, az Egyházaink, 
a civil szervezeteink, a művészeti-, 
kulturális- és sportéletünk, a gyer
mekeink, tanáraink, mesterembere
ink, vállalkozóink, s nem utolsósor
ban a városért önzetlenül tenni aka
ró polgáraink. Sok jó mondatot hal
lottam a választást megelőző gyűlé
seken. Két példa. Debreceni Istvánt 
idézem: 1/8000-ed részben minden
ki felelős a városunkért, már azzal is 
nagyot segít, ha a kertjét és az utca
frontját rendben tartja. A másik idé
zet Kerekes Csabától: ha csak 1 szál 
gazt kihúz mindenki, nem itt tar
tanánk!...

...Örülök, hogy ezek a mondatok 
kimondattak. Remélem, lesz is foga
natjuk. Néhány szót a vetélytársaim
hoz. Lehetett volna más forgató- 
könyve is a 98-as választási küzdel
meknek. El kellett volna indulniuk 
képviselőként is. Egy jó vendégfor
galmi szakember, vagy egy jó útépí
tő mérnök, vagy egy jó vendéglős, 
vagy egy jó geológus, vagy egy jó 
beruházó szakember elkelt volna a 
Testületben. Legközelebb ezt a lehe
tőséget számba kéne venni. Addig is 
számítok a tanácsaikra, közreműkö
désükre.

A legközelebb, 2002-ben lesz.
Századforduló, ezredforduló előtt 

állunk.
Bízom az ezredvégi, ezredeleji ne

kigyürkőzésben.
Az Isten adjon mindnyájunknak 

erőt hozzá.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának alakuló ülése.
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A legfiatalabb Balaton-átúszó
Múlt havi számunkban a Balaton- 

átúszásban első helyezett almádi fiú
ról írtam, most pedig a legfiatalabb
ról. Mert, hogy ő is almádi: Szapáry 
Zsoltnak hívják, és harmadikos a Vá
ci Mihály Általános Iskolában.

-  Ezek szerint nem igaz az az új
ságban megjelent, TV-ben bemon
dott állítás, hogy 12 éves volt a leg
fiatalabb úszó?

-  Nem, mert én 8 éves vagyok, az 
pedig kevesebb, mint 12.

-  És végigúsztad a távot?
-  Igen, mind az 5,2 km-t. Pihenés, 

kapaszkodás nélkül. Mert az úszók
nak sorfalat álló vitorlás hajókba, 
bójákba meg lehetett kapaszkod
ni, de mi bírtuk végig, megállás nél
kül.

-  Ki az a mi?
-  A nagypapám, az apukám, a 

nagybátyám és én. Még a nyár ele
jén elhatároztuk, hogy megpróbáljuk 
átúszni a Balatont. Az Almádi-át
úszás 2 km-es távolsága volt a mér
ce, ott próbáltuk ki, hogy mire va
gyunk képesek. Mivel ez egyikünk
nek sem jelentett nagy megerőlte
tést, neki mertünk indulni a Balaton
átúszásnak is. Reggel kilenc óra fele

érkeztünk Révfülöpre, és a negyed 
tizes turnussal el is indultunk. Most 
érkezett meg a hivatalos igazolás 
postán, hogy 3 óra 13 perc 33 má
sodperc alatt teljesítettem a távot.

-  Mit jelentett számodra a ver
seny?

-  Nagyon izgalmas volt. Rengete
gen indultak, olyan sokan, hogy el
fogytak a jelentkezési lapok, újakat 
kellett csinálni. Voltak, akik több
ször is elindultak, és átúszták a távot.

- Ú g y  érted, hogy ugyanaznap 
egymásután többször?

-  Igen. 50 fős bolyokban indítot
ták a versenyzőket, mindenki kapott 
egy számítógéppel nyomon követhe
tő, gumis karkötőt, és indulás. A víz 
hullámosabb volt a kelleténél, de 
elég jó iramban haladtunk.

-  Nem féltél, hogy nem fogod bír
ni?

-  A két part között félúton kicsit 
félelmetes volt. Arra gondoltam, 
hogy egyik sincs közelebb a másik
nál, de továbbúszva megnyugodtam. 
Apukámék is vigyáztak rám, mi né

gyen mindig együtt maradtunk, egy
mást kerülgettük. Kétoldalt a vitor
lások álltak, és egy nagy motorcsó
nak szedte föl, és vitte vissza azokat, 
akik feladták, és kiszálltak a ver
senyből.

-  De te nem ezek köze tartoztál.
-  Nem. Azért a legnagyobb élmé

nyem -  bevallom őszintén -  a partot 
érés volt. A déli harangszót már Bog
láron a déli parton, a sekély vízből 
kifelé menet hallottam. 10-15 fős 
bolyba verődve úsztunk a vége felé,

és mindegyikünk megkönnyebbül
ve, nagyokat szusszanva, nyögve, 
nevetgélve emelkedett ki a vízből. 
Kólával, szőlőcukorral, forró teával, 
nutellás kenyérrel, pólóval vártak 
bennünket, és egy hajó visszavitt 
minket a starthelyre. Anyukámék 
már nagyon vártak. Jó volt. Örülök, 
hogy mertem rá vállalkozni, és jó ér
zés, hogy teljesíteni is tudtam, amit 
vállaltam.

-Jövőre is indulsz?
-  Igen, de addigra rábeszélem a 

bátyámat Szabit is, hogy tartson ve
lünk.

Vecsey Kiss Mária

Ünnep lóháton

A ló a magyar néptől és a történel
métől elválaszthatatlan. Ezért néhá
nyan úgy gondoltuk Almádiban, 
hogy a forradalom évfordulóján két 
napot lóháton töltünk.

A vödörvölgyi vadászháznál talál
kozott 7 ló a lovasával a hátán és 3 
csikó is együtt tartott túrázókkal. 
Alsótelek érintésével Meggyespusz
tán át a veszprémfajszi Kálvária
hegy, a Kelénhegyi földek, Nagy
somhegy, Rétföld dűlő volt az út
irány. Az éjszakát Hidegkúton egy 
Malom dűlői tanyán töltöttük. Más
nap a Recsek hegy, Koloska völgy, 
Füredi felső erdő, Nosztori tető, 
Hosszú hegy, Királykút völgy,

Felsőörsi Malomvölgy, Felsőörs, Ci
nege dűlő, Nemeserdő, Alsóerdő, 
Vödörvölgy volt az útvonal. A táv 
70-75 km között volt. A lépés üge
tés és vágtaszakaszok váltogatása 
között megcsodálhattuk a Bala
tonfelvidék különleges szépségét, 
flórájának és faunájának változatos
ságát.

Isten kegyelméből csodálatos időt 
fogtunk ki. Akik mindezt átélhettük: 
Cinkos Annamária, Gergely Endre, 
Horváth András (Toldi), Slemmer 
István (Koszi), Szentesi Vajk (aki 8 
éves), Tamási Károly és jómagam.

Szentesi István 
Kővirág u. 7/A.

Megérkezünk a Malom-dűlői tanyához

Tömegsport-rendezvény

A vértanúk emlékére
A Váci Mihály Általános Iskola az 

október 6-ai, valamint az október 
23-ai vértanúk emlékére teniszver
senyt rendezett.

A népes mezőny 3 csoportban ve
télkedett a lelkes támogatók által fel
ajánlott érmekért, teniszfigurákért. 
(A 4. csoport -  a „nagyok” -  lapzár
ta után mérik össze tudásukat.)

Eredmények:
1. csoport: 1. Berényi Krisztina, 2. 

Kiss Gergely, 3. Szlovencsák Henri
ett és Nagy Ottília

2. csoport: 1. Zima Balázs, 2. 

Kokas Gergely, 3. Hendl Gyula és 

Győri Viktor

3. csoport: 1. Kiss Tibor, 2. Petter 

Ákos, 3. Cittel Júlia és Kokas Már

ton

A díjak átadására az örökmécses

nél került sor a szülők, nagyszülők, 

rokonok jelenlétében, majd a részt

vevők koszorút helyeztek el a vérta

núk emlékére.

Varga László

Beszámoló az október 10-i 
Füred-Almádi pingpong-találkozóról
Sportvezetőnktől -  Felber Gyula 

sporttárstól -  hármas, kapott feladat
tal indultunk útnak, miszerint

-  legyen a sporttalálkozó asztali- 
tenisz vonalon is a két város közötti 
hagyományos barátság, együttmű
ködés szorosabbá tételének szolgála
tában, korrekt, sportszerű magatar
tással,

-  mivel Almádi szűkösebb csapat- 
létszámmal áll ki, oldjuk meg szer
vezési intézkedésekkel, hogy lehető
leg minél több versenyszám, játék 
legyen,

-  utoljára, de nem utolsósorban, 
próbáljunk meg szerény erőnkhöz 
mérten eredményeket elérni.

A teljesítés a következő:
1. Az asztalitenisz találkozó igen 

jó hangulatban, sportszerűen zajlott 
le, amit bizonyít számos cím és adat
csere, a jövőbeni kapcsolatok bőví
tése céljából, továbbá tervek együt
tes edzésre, baráti villámtornákra. 
(A füredi csapatnak a hétvégék, pén
tek és szombat d.u. 5 óra lenne meg
felelő.)

2. A 2 férfi és 1 női játékosból ál
ló csapatmérkőzést kibővítettük (6 
férfi és 3 női játékosból) teljes körű

körmérkőzést játszottunk, ami több, 
mint 20 lejátszott mérkőzést eredmé
nyezett. Erre lehetőség azért volt, 
mert 3 asztalon, gyors ütemben, mi
nimális kieső időkkel állandóan 
ment a játék.

3. A csapatmérkőzést 4:1 arány
ban Balatonfüred nyerte.

(Részleteiben: Tóth József 2 pont 
(Füred)

Zalai István 2 pont (Füred) 
Csontos Imréné 1 pont (Almádi) 
A 9 fős körmérkőzés eredménye:
1. Tóth Sándor (Füred)
2. Tóth József (Füred)
3. Józsa Károly (Almádi)
4. Csontos Imréné (Almádi)
5-7. hely azonos pontszámmal:

Vágfalvy László (Almádi), Zalai Ist
ván (Füred), Czafit Ferenc (Füred) 

8-9. hely Gyenis Patricia (Füred), 
Kiss Felicia (Füred)

A barátságos találkozót rövid kiér
tékelés, majd a Korona étteremben 
családias hangulatú ebéd követte.

Az Almádi csapat nevében kö
szönjük a részvétel lehetőségét.

C S - V - J  
Annus néni



Rekordlistás amur Almádiban
Október 17-én az almádi vízpar

ton mulatta az időt fenekező készsé

gével Gönczi György csepeli hor

gász. Az erős déli szél méteres hul

lámokkal ostromolta a partot. Dél

után 16 órakor -  egy újracsalizást 

követő dobás után -  a parttól úgy 

hetven méterre lévő etetett helyen a 

„Gyuri papa” féle kukoricát azonnal 

felvette valami. Azt, hogy komoly 

erő küzd a zsinór túlsó végén, a hor

gász már a bevágás pillanatában 

érezte. Huszonöt perces fárasztás 

után -  kivédve két-három erőteljes 

kirohanást -  sikerült szákba terelni a 

termetes amurt. A viszonylag rövid 

fárasztási a horgász rutinján kívül a 

szerelék minősége magyarázza: 

Goldstar 3,40 m-es, 80 gr. dobósú

lyú bojlizó bot, DaiWa 2670-es 3 

csapágyas orsó, Professional 0,30-as 

zsinór, 2.0-ás Owner horog.

Végül a horogra akadt óriás ada

tai: súly 28,1 kg, hossz: 116 cm, ke

rület: 98 cm. Gratulálunk Gyuri papa

Balatonfüred—Balatonalmádi 
sporttalálkozó

A két város sportkapcsolata kere
tében évente kerül megrendezésre 
„amatőr” sportolók részvételével ez 
a sporttalálkozó.

Ebben az évben hat sportágban 
mérkőztek meg csapataink. Termé
szetesen tudjuk, hogy Balaton
fürednek más a „merítési alap”, ezért 
nem utaztunk vérmes reményekkel, 
ami aztán be is igazolódott: erőnkből 
két döntetlenre futotta.

A lényeg azonban, mint ahogy a 
találkozót követő ebéden is szóba 
került az, hogy ez a találkozó egyál
talán létezik. Segít megismerni egy
mást, az azonos érdeklődési körű 
emberek kicserélhetik gondolatai
kat, kikapcsolódhatnak és feloldód
hatnak.

Nem volt ez másképpen ebben az 
évben sem!

Eredmények: sakk: 8-8 
asztalitenisz: 4-1
kosárlabda: 80-47
férfi kézilabda: 30-19
kispályás labdarúgás: 5-5 
nagypályás labdarúgás: 3-1 
Megjegyzésként idekívánkozik 

viszont, hogy a nagypályás labdarú
góknál 35 éven felüliek voltak ugyan 
a füredi csapatban azok az aktív já
tékosok, akik jelenleg is játszanak az 
NB. III-ban, de ez nem a mi olda
lunkra billentette a mérleg nyelvét.

Meg az is megjegyzendő, hogy 
nagyarányú vereséget szenvedtünk 
ugyan kosárlabdában, azonban mi, 
vegyes (női-férfi) csapattal álltunk 
ki, míg a fürediek férfi csapatot küld
tek pályára. Azt is megjegyzem, 
hogy sajnos teniszben nem tudtunk 
csapatot küldeni (ebben én is hibáz
tam, mert elég későn tudtam szólni 
az illetékesnek) a fürediek viszont 
nem állítottak ki női kézilabda és te
ke csapatot. Ebben az utóbbi két ver
senyszámban egyértelműen mi vol
tunk az esélyesek. Mindezeket leszá
mítva az összkép egészen más, mint 
aminek most így látszik. De ez már 
csak amolyan nőigazoló okoskodás.

A szervezésben, lebonyolításban 
és a részvételben külön köszönetet 
mondok Csontos Imrénének, 
Vágfalvi Lászlónak, Surányi 
Lajosnénak, Horváth Józsefnek, 
Fáncsi Lászlónak és Szabó Lajos
nak.

A rendezvény hangulatát alátá
masztandó fogadják szeretettel 
Csontos Imréné, Anni néni beszámo
lóját az asztalitenisz versenyről.

Felber Gyula 

sportszervező

HORGÁSZSAROK
Hónapok óta mást sem hallok is

merőseimtől, horgászoktól: ilyen 
rossz szezonra még nem volt példa. 
Egész egyszerűen kifogyott a hal a 
Balatonból. Keszeg éppen, hogy 
fogható, a nemes hal pedig ritka, 
mint a fehér holló. (Ennek nem 
mond ellent az egy-két kapitális 
amur, vagy ponty. Vak tyúk is talál 
szemet.) Mondhatjuk persze azt is, 
hogy a horgászok mindig is elége
detlenek voltak. Utoljára Bél Mátyás 
az 1700-as évek elején írt elégedet
ten a balatoni halbőségről. Azóta -  
Hermann Ottót és Eötvös Károlyt is 
beleértve -  azt olvassuk, hogy „jó- 
jó, van éppen hal, de bezzeg régeb
ben...!” Igazuk is van. Időről-időre 
romlott, romlottak az esélyek, és úgy 
tűnik, mára elértük a mélypontot 
(végpontot?). Mi lehet az oka? A 
horgászok szerint a halászok, akik 
gátlástalanul kifosztják a Balatont. 
Megkérdeztem a Halászati Rt.-t, mi
ből, mikor, mennyit fogtak. Kide
rült: az enyhe tél miatt már január
ban elkezdődött a halászat. Akkor 
még kerítőhálóval, aztán májusig fo
kozatosan áttértek az eresztőháló 
használatára. Valamilyen általam is
meretlen - ok miatt ez utóbbi mód
szer a halászok szerint jobban kímé
li a halállományt, mint a kerítőháló. 
Az ördög tudja..., nehéz elhinni, 
hogy egy több kilométeres háló a 
nád előtt egész éjszakára letéve kí
mélné a halakat. Összességében na
gyobb volt a zsákmány, mint az el
múlt évben, ami -  a halászok szerint
-  elsősorban az új technológiával 
folytatott busafogásnak köszönhető. 
220 tonnát hozott a konyhára. Ke
szegből 260 t, viszont pontyból 10 t 
alatt, süllőből 7 t-t fogtak ki. Kérdé
semre, hogy ez a fogás tükrözi-e a tó 
halállományának az összetételét, he
ves tiltakozás volt a válasz. Ők -  
mármint a halászok -  a nyílt vízen, a 
horgászok a parti sávban ügyköd
nek. A nemeshalak zöme pedig ép
pen itt, a nádasok közelében él. Te
hát -  ha fogyóban van a hal, -  az jó
részt a horgászok, orvhorgászok, 
orvhalászoknak tudható be. Ismer
nek horgászt, aki bojlizva a múlt év
ben 30 mázsa pontyot fogott. Nem 
beszélve az orvhalászok „áldásos te
vékenységéről”. Kinek van igaza? 
Ki mutogat több joggal a másikra? 
Nehéz, talán nem is lehet igazságot 
tenni. Nem is vállalkozom rá, hiszen 
majd harminc éve horgászom.

Talán a tihanyi Limnológiai Inté
zet biológusa pártatlan véleményt, 
mi több, indoklást is tud mondani.

Dr. Bíró Péter szerint a múlt szá
zadban kezdődött a rombolás, ami
kor a Balaton DNy-i részében jelen

tős területeket vettek el mezőgazda- 

sági célokból a tó medrétől. A ten

dencia folytatódott az ’50-es évekig, 

amikor ugrásszerűen felgyorsult. 

„Partrendezés”, mederfeltöltés, a 

„haszontalan”, sávos partokon töme

ges telekalakítások. Egyenes út az 

ivó- és élőhelyek szinte tökéletes el

tűnéséhez. A ’ 60-as évek közepétől 

aztán új jelenség tűnt fel a Balatonon

-  az azóta már szinte rendszeres hal- 

pusztulás. Szinte minden esetben a 

vegyszerek fokozott jelenlétét mu

tattuk ki az okokat kutatva. A tó te

rületének 10-szerese a vízgyűjtő te

rület. A rendkívül alacsony csatorná

zottság, a mezőgazdaság fokozott 

kemizálása és az időközben bekövet

kezett globális klímaváltozás vezet

tek a biológiai egyensúly megbom

lásához és indítottak el egy olyan 

láncreakciót, melynek következmé

nyei beláthatatlanok.

A vízminőség romlása például az 

elmúlt négy évben megállt, holott a 

tó terhelése nem változott. Úgy tű

nik, hogy az eredmények csak lát

szólagosak és a visszaesés bármikor 

bekövetkezhet.

A halállomány mennyiségi és mi

nőségi visszaesése részben magya

rázható a ’70-és évek végéig folyta

tott intenzív halászattal, a fő okokat 

azonban az említett változásokban 

kell keresnünk.

Pillanatnyilag -  a Limnológiai In

tézet felmérése szerint -  a Balaton

ban hektáronként 250-300 kg hal ta

lálható, természetesen nem egyenle

tes elosztásban. Legkevesebb a K-i 

medencében (tehát Almádi környé

kén is). Ez kevés vagy sem, nehezen 

dönthető el. Az eredeti halfauna 

visszaállítása az ökológiai változá

sok miatt lehetetlennek látszik. Bár

milyen szomorú is, kénytelenek le

szünk tudomásul venni, hogy a Ba

laton csak méreteiben különbözik a 

többi horgásztavaktól. Csak akkor 

lesz benne hal, ha beleteszik. Június

ban a Szajki-tavakon szerettem vol

na horgászni. Helybeli ismerősöm 

szívéhez kapott, amint meglátott bo

tokkal a kezemben, mondván: „örült 

vagy? Ilyenkor jössz horgászni? A 

tavasszal telepített halakat két hónap 

alatt „kifogták”, mára egy árva 

ponty sem maradt a vízben. Lehetsé

ges, hogy itt tartunk a Balatonon is?

Nagy Ferenc



Jövőnk a család!
Nagycsaládos hírek

Beszámolónkat a köszönet sza
vaival kell kezdenünk. Az elmúlt 
évben kéréssel fordultunk a képvi
selőtestület tagjaihoz, hogy tovább
tanuló gyermekeinknek segítséget 
nyújtsanak. A leköszönt testület 
legtöbb tagja méltányolta kérésün
ket, s képviselői kerete terhére tá
mogatta Egyesületünket. Az így 
összegyűlt 150 000 forintot őszi 
közgyűlésünkön osztottuk szét a 
szülők között. Megható volt halla
ni, amikor többen, könnyeikkel 
küszködve köszönték a segítséget, 
mondván, hogy még soha senkitől 
nem kaptak támogatást gyermekeik 
taníttatására. Ezúton továbbítom 
köszönetüket, miközben feltolul 
bennem a kérdés, miért nem kaptak 
több támogatást okos, tanulni vá
gyó gyermekeik?

Bízom benne, hogy az új képvi
selő testület több módot talál majd 
a tehetséges nagycsaládos gyerme
kek támogatására.

Örömmel tudatjuk városunk pol
gáraival, hogy a Megyei Bíróság 
méltónak ítélte Egyesületünket a 
közhasznú szervezet címére. Ennek 
a továbbiakban is megfelelünk 
majd.

Ezúton számolok be arról, hogy 
„Ingyen vettétek, ingyen adjátok” 
akciónk keretében nagy mennyisé
gű használt ruhát, cipőt és játékot 
gyűjtöttünk, amit köszönünk a

számtalan névtelen adakozónak. 

Ezekből nagyarányú ruhaosztást 

tartottunk, melyen 28 család vett 

részt, akiknek többsége nem tagja 

Egyesületünknek, hanem a város 

rászoruló családjai közül került ki. 

Nagyon kelendő volt a meleg téli 

holmi, hiszen jön a hideg, de a 

gyermeknadrág is elfogyott, hiszen 

a fáradhatatlan kis térdek mindent 

elkoptatnak, és cipő sem maradt, 

mert a lábbeli igen-igen drága mos

tanában. Külön köszönjük a vörös

berényi óvodának a nagymennyisé

gű használt játékot, s itt említem 

meg azokat a családokat, akik bú

torral és lakás-felszerelési tárgyak

kal is segítették a rászorulókat. 

Örülünk, ha ilyen esetekben vállal

hatjuk a közvetítő szerepet.

Végezetül köszöntjük városunk 

régi-új polgármesterét és az új kép

viselő-testületet. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy a testületben négy 

többgyermekes édesapa dolgozik 

majd, s ez a tény is reményt ad a jö 

vőbeni jobb együttműködésre, s 

családcentrikus helyi politizálásra.

Munkájukhoz sok sikert kívá

nunk!
dr. Péterfia Katalin 

elnök

Parkosítás Budataván
Az Új Almádi Újság hasábjain is 

szeretnénk beszámolni arról, hogy 
mit tett eddig a Nők a Balatonért 
Egyesület almádi csoportja annak ér
dekében, hogy egy elhanyagolt 
budatavai ingatlanon a szemét, sár és 
gaz helyett egy parkosított, rende
zett, autók parkolását is biztosító te
rület legyen.

1998. február végi megalakulása 
után csoportunk gyűjtésbe kezdett, 
mivel fontosnak tartottuk városunk 
szépítését, az almádi költségvetésből 
viszont nem tudták finanszírozni a 
Rákóczi és Szabolcs úti lakótömbök
kel határolt önkormányzati tulajdo
nú ingatlan (hrsz.: 1199/27) rendezé
sét.

Május 18-án a tervet elküldtük a 
polgármester úrnak egy levél kísére
tében, melyben leírtuk, hogy szeret
nénk rendezni ezt a terület. A levelet 
aláírták a környező társasházi közös
ségek közös képviselői, ebben vál
lalták, hogy társadalmi munkák szer
vezésével részt vesznek a munká
ban, illetve majdan a terület rendben 
tartásában. (Így ha valaki informá
cióhiányban szenved, ne egyesüle
tünket okolja, bármikor szívesen ál
lunk rendelkezésére, telefonunk: 
06/20/9521-396).

Hosszas utánjárás után, augusztus 
5-én Kerényi polgármester úrtól 
megkaptuk az ingatlan rendezéséhez 
az írásos tulajdonosi hozzájárulást.

Ezután, úgymond „felmértük” a 
terepet, hogy a lehető legegyszerűb
ben, leggyorsabban és szakszerűen, 
helyi vállalkozóval hozathassuk 
rendbe. Akadt jelentkező, akinek az 
árajánlatát több hónapig vártuk, s 
még ma is várhatnánk, de inkább 
megbíztuk Odor Gáspár urat. Még

azon a héten belevághattunk, s az 
összegyűlt pénznek megfelelő érté
kű munkát el is végezték, amely a 
durva földmunkából, valamint a be
járat elkészítéséből állt.

Hogy miért volt ilyen sürgős a 
munka? Egyesületünk idén őszre ter
vezte e terület parkosítását, s ehhez 
az autók parkolására alkalmas rész 
szegélyezéséig kellett volna eljut
nunk. Azonban az ígért, és a befolyt 
összegek közötti különbség hiányzik 
a szegélyezéshez, pedig csak ez után 
kezdhetjük a füvesítést, fásítást, pa
lántázást. Így tovább folytatjuk a 
gyűjtést, és kérjük Önöket, támogas
sák célunkat.

Végül szeretnénk megköszönni 
eddigi támogatóinknak, hogy hozzá
járultak városunk rendezettebbé, 
szebbé tételéhez.

Szőke Gyula úrnak, a Herkules
S.E.-nek, Kerényi Polgármester úr
nak, Dr. Farkas Miklós, Boros Lász
ló, Ujj Mészáros István, 
Schildmayer Ferenc képviselő urak
nak, a Nagycsaládos Egyesületnek, 
és a Lacus Pelso Bt-nek, valamint a 
következő magánszemélyeknek: Dr. 
Baranyi Ferenc, Bibor Istvánné, 
Bogdánné Krózser Krisztina, 
Hofstetterné Vollain Márta, Schott 
Ferenc, Kurucz Lászlóné, Kovács 
Piroska, Horváth István, Csontos 
Imre, Bódis József, Suha Annamá
ria, Fébert Lajos, Ott Balázs, Hor
váth Tibor, Zicher Ferencné, 
Rákócziné Tánczos Judit.

Következő összejövetelünk no
vember 29-én 17.30-kor lesz az 
Ottilia Étteremben.

Programunk: adventi koszorúkö
tés, mézeskalácssütés. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Maya Cukrászda
Szeretettel várjuk vendégeinket.

-  Fagylaltok -  Torták,

-  Sütemények -  Somlói galuska stb.

Előrendelést felveszünk.

Nyitva tartás: 12-18 óráig 

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. 

Tel.: 88/338-979 (Budatava)

Nők a Balatonért Egyesület 1999. évi terv
Január 29.17. ó. Balatoni Téli Esték, Helytörténeti előadás 

Február 20.18. ó. Balatoni Téli Esték, Farsangi Bál 

Március vége Tavaszi nagytakarítás (szemétgyűjtés)

Április 3. Tojáskereső túra a Hercules SE-vel közösen

Április 22. A Föld Napján (szemétgyűjtés)

Az Új Almádi Újságban „A mi Balatonunk” verseny meghirdetése. 

Május eleje Virágvásár

egy hét múlva Virágjegyek beváltása

„Szép, tiszta, virágos Almádiért” verseny meghirdetése 

Május 30. Gyermeknap

„A mi Balatonunk” verseny értékelése 

Június Parlagfű akció

utolsó tanítási héten parlagfű nap az iskolákban

Almádi Napokon

Parlagfűmentesítési akció sorsolása.

A „Szép, tiszta, virágos Almádiért” verseny eredményhirdetése. 

Augusztus Pihenő

Szeptember Hulladékgyűjtés 

Október Faültetési akció vagy társ. munka szervezése

November Balatoni Téli Esték

December Balatoni Téli Esték



A KERTBARÁTKÖRÖK ÉLETÉBŐL

Balatonalmádi Kertbarátkor szak
mai jellegű kirándulása 1998. szept. 
18-án Cserszegtomajra, Keszthelyre 
és Hévízre.

A szakmai programot kulturális és 
gyógyfürdőzési események gazdagí
tották. Útközben megálltunk és 
megcsodáltuk Badacsonyedericsen a 
Nagy Endre által létrehozott afrika 
múzeum gyűjteményes kiállítását és 
szafariját. Minden arra járónak 
ajánljuk megtekintését. Ezt követő
en kis kitérővel sikerült a PATE 
Georgikon Mezőgazdasági Kerté
szeti Tanszék által Cserszegtomajon 
szervezett szőlőfajta bemutatójára a 
kísérleti telepre eljutnunk. Ott nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. Raj
tunk kívül mintegy száz szakember 
volt jelen. Az idő is kegyes volt hoz
zánk, mivel kisütött a nap, sajnos a 
program végére újból beborult az ég, 
esni kezdett az eső.

A program sikerét biztosította dr. 
Bakonyi Károly híres szőlőnemesí
tő, fia dr. Bakonyi László és dr. Ko
csis László adjunktus értékes és ér
dekes szakmai előadásai és a kísér

leti telepen látottak. A szüreti tanács
adással kezdődő, a fajták bemutatá
sával végződő helyszíni szemle 
mindannyiunkban elismerést váltott 
ki. Az előadásokon és a bemutatón is 
kihangsúlyozták, hogy a Nyugat- 
Dunántúlon a korai szőlőfajtáké a jö
vő, pl.: zenit, nektár, cserszegi fű
szeres, vinitor, pátria. Azonos időbe
ni próbaszüret eredményei szept. 1 - 
jén az említett fajták 15,4-17,1 cu
korfokosak, míg az olaszrizling 10,6 
cukorfokos volt. A borkóstolón je
lentették be, hogy az általuk nemesí
tett cserszegi fűszeres bora Angliá
ban az év bora címét nyerte el az ott 
rendezett világversenyen. A borkós
toló után már jó hangulatban utaz
tunk tovább. A csoport egyik része 
Keszthelyen múzeumot látogatott, 
míg a másik része Hévízen fürdőzé
sen vett részt. Visszafelé Révfülöpön 
a Birkacsárdában oltottuk éhünket és 
szomjunkat. Jó hangulatban nótázva 
tértünk haza Balatonalmádiba.

Bucs Ferenc elnök

Hagyományos őszi szőlészeti program Cserszegtomajon

Vörösberényi „Fábián József” 
kertbarátkor a foglalkozásait az 
1998. II. félévi munkaterv szerint 
megtartotta.

Szeptember 7-én őszi évadnyitót 
tartottunk, amikor mindenki el
mondhatta nyári tapasztalatait a 
szőlészet és a kertészeti munkák te
rületén. Megbeszéltük a szüreti fel
vonulás időpontját és levezetését, 
mely a Polgári Kör, az Általános Is
kola és a Kertbarátkor közös ren
dezvénye volt. A felvonulás eredeti 
időpontja szeptember 19. volt, amit 
a művelődési ház foglaltsága végett 
egy héttel előrébb kellett hozni 
szeptember 12-re.

Szerencsére az időjárás is kegyes 
volt hozzánk, így a felvonulás na
gyon jól sikerült. Szeptember 7-én 
beszéltük meg egy őszi szakmai ki
rándulás helyét és időpontját is. Ki
rándulásunk helye Tihany lett, idő
pontja szeptember 19. Első állomá
sunk a rév és környékének megte
kintése, majd a Római Katolikus 
Templom és a múzeum, melyeket 
idegenvezető segítségével tekintet
tünk meg. A múzeumban láttunk 
olyan kőtárgyakat, amelyek Almá
diból, illetve Vörösberényből szár
maznak. Tettünk egy kis falujárást 
is. Ezután érkeztünk meg a híres 
vörösboros pincéhez, ahol megis
merkedhettünk a vörösbor készítés 
technológiájával a kft. igazgatója és 
Árkovics József pincemester elő
adásában. Meggyőződhettünk az itt 
készített borok minőségéről. A jó

boroktól megéheztünk és követke
zett a szalonna sütés (a közreműkö
désért köszönetünket fejezzük ki a 
Zabó házaspárnak).

Szeptember 21-én Havasi József 
a szüretre való felkészülésről és az 
aktuális pincemunkákról tartott elő
adást.

Október 5-én Czuczor Sándor a 
kéttannyelvű gimnázium igazgatója 
tartott előadást „Walesi visszhang” 
címmel. Az élménybeszámolóból 
megismerhettük egy szorgalmas 
nép életét, akik képesek voltak ké
zi erővel mesterséges hegyet alkot
ni, óriás köveket magasra emelve 
szobrokat és egyéb létesítményeket 
készíteni, amikhez szinte emberfe
letti erő és akarat volt szükséges.

Október 19-én a távolkelet nö
vényvilágába vezetett el bennünket 
Takács Ferenc kertészmérnök-ta
nár. Távolkeleti kirándulásán na
gyon jó minőségű video felvétele
ket készített az ottani növényvilág
ról és az ottani emberek életéről, 
népszokásairól, nyugodt természe
tükről, az állatok iránti szeretetük
ről. (Ezt az élménybeszámolót no
vember 11-én a Balatonalmádi 
Kertbarátkörben is láthatjuk, hall
hatjuk).

Október 24-én a tagság Sárvári 
melegvizes fürdőzésen vett részt, 
majd Badacsonyt útba ejtve tértek 
haza.

A kirándulás nagyon jól sikerült 
(mint mindig).

Durst László

H a s z n á l t

HOLLAND BÚTOROK
-  szekrények
-  ülőgarnitúrák
-  fotelok, székek, asztalok
-  étkezőasztalok

H a v o n t a  m e g ú ju ló  k ész le t te l  v á r j u k  

k e d v e s  v á s á r l ó i n k a t .

Balatonalmádi, dr. Óvári Ferenc u. 6.
(volt rendőrségi épület)

N y i t v a  t a r t á s :
keddtől péntekig: 10-17-ig, szombaton: 9-13-ig

FITTNESS-AEROBIC
V ö r ö s b e r é n y b e n

Kedd 18 h 
Kultúrház

csütörtök 18 h 
Tornaterem

szeretettel vár 

ANDI & ÉVA

AEROBIK



Tájékoztató a vendéglátó üzletek üzemeltetésében 
bekövetkezett változásokról

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 43/1998. (VI.24.) IKIM rendelete a vendég
látó üzletek kategóriába sorolásáról, valam int az ártájékoztatásról a következőket rendeli el.

A vendéglátó üzlet üzemeltetője kőteles a rendelet mellékletében foglaltak szerint a vendég
látó üzletét kategóriába sorolni.

Az üzemeltető kőteles az üzlet m űködésének m egkezdése előtt az üzlet helye szerint illeté
kes területi kereskedelmi és iparkam arának írásban bejelenteni az üzlet kategóriába sorolását. 
Az üzlet kategóriába sorolásáról a vendégeket az üzletben jól látható módon tájékoztatni kell. 
A m elegkonyhás vendéglátó üzlet, cukrászda, bár, borozó, italbolt, kocsma, egyéb vendéglátó  
üzlet és a zenes szórakozóhely üzemeltetője, a bejáratán kívül az üzlet teljes étel- és itallapot,

illetve árlapot köteles elhelyezni. Az ét- és itallapnak, valam int az árlapnak tartalmaznia kell az 

üzlet vezetőjének és konyhafőnökének nevét, továbbá az ét- és itallapon, az árlapon, illetőleg 

az ártáblán fel kell tüntetni az üzlet kategóriába sorolását. Fogyasztói árat nem tartalmazó ét-  

és itallap, árlap illetve ártábla használata tilos. A rendelet 1998. július 1-jén lépett hatályba. A 

rendelet hatálybalépésekor mar üzemelő vendéglátó üzlet esetében 1999. decem ber 31-ig kell 

a kategóriába sorolási követelményeknek, valam int a kereskedelmi és iparkam arának a beje

lentési kötelezettségnek eleget tenni.

A vendéglátó üzlettel szem ben tám asztott alapkövetelm ények a következők:

I. kategória
I. kategóriába sorolható az a vendéglátó üz

let, amely megfelel a II. kategóriára előírt és az 
alábbi követelményeknek is:

1. Belső előtérrel rendelkezik. Ez a követel

mény nem vonatkozik a kerthelyiségben működő 

vendéglátó üzletekre.

2. Az üzletbe belépéskor a vendéget fogadják.

3. A dohányzó vendégek részére elkülönített 
vendégteret biztosítanak. Ahol ez nem oldható 

meg, ott megfelelő légelszívásról gondoskodnak,

4. Az italokat a szakmai előírásoknak megfe
lelő hőmérsékleten szolgálják fel, ahol az ital jel

lege indokolja, a vendég kérése nélkül szájjeget 
szolgálnak fel.

5. Ülőfogyasztás esetén a magyar nyelvűn kí

vül két idegen nyelvű -  amelyek közül az egyik 

angol vagy német nyelvű -  ét- és itallapot, illetve 
árlapot is rendszeresítenek, és ezeken a nyelve
ken rendelést is felvesznek.

6. Melegkonyhás üzletben a konyha, illetve a 

cukrászat vezetője az e tevékenységre előírt 
szakképzettséggel és legalább ötévi szakmai 

gyakorlattal rendelkezik.
7. Zenés üzletben a zenekar vezetője leg

alább „A“ vagy kiemelt kategóriába sorolt zenész.

8. Az értékesítéssel foglalkozók helyiségen
ként egységes és kifogástalan formaruhát visel
nek.

II. kategória
II. kategóriába sorolható az a vendéglátó üz

let, amely megfelel a III. kategóriára előírt és az 
alábbi követelményeknek is:

1. Elkülönített ruhatárral vagy a felsőruházat 

kultúrált elhelyezését biztosító lehetőséggel (ál
lófogas, ruhaakasztó) rendelkezik. Ez a követel
mény nem vonatkozik azokra a vendéglátó üzle
tekre, amelyek kizárólag a nyári idényben mű
ködnek.

2. A berendezési és felszerelési tárgyak helyi
ségenként egységesek és hibátlanok.

3. Az evőeszközök kizárólag rozsdamentes 
anyagból készültek. Ez a követelmény nem vo
natkozik a gyorskiszolgáló típusú üzletekre (pl. 

büfé), ahol a kínálatnak megfelelő egyszer hasz
nálatos eszközök is alkalmazhatók.

4. A borokat kizárólag talpas (kehely) pohár
ban szolgálják fel (kivétel a borozó és a speciális 
egyedi hangulatú üzlet), a többi italt pedig a szak
mai követelményeknek megfelelő módon szol
gálják fel.

5. Italrendelésnél a nemzetközi kínálat mel
lett, mint választási lehetőség, a hazai termék kí
nálata is rendelkezésre áll.

6. Ülőfogyasztás esetén a magyar nyelvűn kí
vül legalább két idegen nyelven is (amelyek kö
zül az egyik angol vagy német nyelv) ét- és ital

lapot, illetve árlapot rendszeresítenek, és ezen a 
nyelven rendelést is felvesznek.

7. Melegkonyhás üzletekben és cukrászdák
ban mind az ételeknél, mind a kiegészítő beren

dezési és felszerelési tárgyaknál biztosítják a 
gyermekvendégek igényeinek kielégítését, illet

ve kényelmét.
8. A vendégteret az üzlet elnevezésére és az 

üzlet típusára jellemző tárgyak, képek díszítik.
9. A vendéglátó üzletben üzletvezető vagy - 

helyettes beosztásban vendéglátó szakmai mi

nősítő vizsgával rendelkező, a szakmai tevé
kenységért felelős személyt foglalkoztatnak.

10. A vendéggel közvetlenül foglalkozó sze
mélyek helyiségenként egységes és kifogástalan 
tisztaságú formaruhát viselnek.

11. Élőzene szolgáltatás esetén a zenekar ve
zetője legalább „B“ kategóriába sorolt zenész.

III. kategória
A vendéglátó üzlettel szemben támasztott 

alapkövetelmények a következők:

1. Az üzlet bejárata előtti területe rendezett, az 
időjárási viszonyoktól függetlenül tisztán tartott, 
továbbá az üzlet az üzletkörre és az üzlet kate
góriájára utaló portállal rendelkezik.

2. A vendégtér légcseréje biztosított.
3. A vendégek részére a vendégtértől függet

len előtérből nyíló, nemek szerint elkülönített, 
egészségügyi papírral, szappannal, higiénikus 

kéztörlési (szárítási) lehetőséggel és tükörrel el
látott WC-, mosdóhelyiséggel rendelkezik. Az 
ülőfogyasztást biztosító cukrászda, sütemény
bolt típusú üzletekben biztosítani kell a WC- 
használati és kézmosási lehetőséget. A WC- és 
mosdóhelyiség használatáért ellenérték nem 
kérhető.

4. Ülőfogyasztás esetén az ét- és itallap, illet
ve az árlap az asztalok számával arányosan fo
lyamatosan a vendég rendelkezésére áll.

5. Ételfogyasztás esetén a vendég rendelke
zésére bocsátják az étkezéshez szükséges egy
séges és tiszta eszközöket és a különböző ízesí
tőanyagokat, továbbá amennyiben a vendég italt 
nem rendel, úgy a vendég külön kérése nélkül is 
hideg ivóvizet szolgálnak fel.

6. A vendéggel közvetlenül foglalkozó szemé
lyek eleget tesznek a személyes higiéniára vo
natkozó követelményeknek.

7. Az üzletvezető a tevékenységére előírt 
szakképzettséggel és legalább háromévi szak
mai gyakorlattal rendelkezik.

8. A konyha, illetve cukrászat vezetője az e te
vékenységre előírt szakképzettséggel és leg
alább háromévi szakmai gyakorlattal rendelke
zik. Az üzletben a forgalom zavartalan lebonyolí
tásához szükséges számú szakképzett személy
zet műszakonként rendelkezésre áll.

9. A számla ellenőrzésére a vendégnek lehe
tőséget nyújtanak.

10. A vendégek által eldobott vagy elejtett pa
pír- és egyéb hulladékot (cigarettavég stb.) folya
matosan eltávolítják, a vendégteret tisztán tart
ják.

11. Élőzene és/vagy műsorszolgáltatás ese
tén a zenész, az énekes, a revütáncos, illetve a 
lemezbemutató legalább az Országos Szórakoz
tató zenei Központ által szervezett szakvizsgával 
rendelkezik. [Ez alól kivétel, ha az említettek a 
17/1990. (XII. 17.) MKM rendelet előírásainak és 
az Országos Képzési Jegyzékben meghatáro
zott feltételeknek megfelelnek.]

A IV. kategóriába sorolás 
feltételei

IV. kategóriába sorolható az a vendéglátó üz
let, amely nem felel meg a III. kategória követel
ményeinek, de nemenként elkülönített WC- és 
mosdóhelyiséggel rendelkezik, ezenkívül megfe
lel a III. kategóriájú besorolás 4., 5., 7., 9., 10. és
11. pontjában foglaltaknak.

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

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

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

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

YTONG falazóelemek 
LB-KNAF termékekből 
ZALAKERÁMIA csempe-padlólapok 
BAJAI nyílászárók 
CSERÉPKÁLYHÁK 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI nyílászárók 
VÍZSZIGETELŐ lemez 
KŐRÖS 30-as falazóblokk 
NIKECELL, DRYVIT RENDSZER 
BRAMAC 1/1 tetőcserép

GYÁRI ÁR -5%  engedmény 
GYÁRI ÁR -10% engedmény 

15% engedmény 
ENGEDMÉNNYEL 

10% engedménnyel 
ENGEDMÉNNYEL

162 Ft/db 
KEDVEZMÉNNYEL 

GYÁRI ÁR -10%

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!



Rendőrség i h írek

Az elmúlt időszak értékelése előtt 
szeretnék néhány gondolat erejéig 
visszatérni a nyári idegenforgalmi 
szezonnal kapcsolatos rendőri ta
pasztalatokra. A legutóbbi lapszám
ban jeleztem Önöknek, hogy csak 
később tudjuk ezt az időszakot ele
mezni, mivel nem álltak rendelkezé
sünkre statisztikai adatok.

Elmondhatjuk, hogy tovább tart az 
a kedvező folyamat, amelynek alap
ján kedvező tendenciákról számol
hatok be Önöknek. A vagyon elleni 
bűncselekmények körében 8,5%-os 
csökkenés volt, elsősorban a strandi 
lopás, a kerékpár lopás, valamint a 
besurranásos lopások száma csök
kent észrevehető módon. Ennek 
okát, valamint a gépjármű lopások 
csökkenésének okát is abban látjuk, 
hogy bevált a kerékpáros rendőri 
szolgálat működtetése. A Balaton
parttal közvetlen összefüggésben lé
vő nyaralóövezetekben, strandokon 
és parkolókban a bűnözők számára 
kiszámíthatatlan módon és időben 
jelentek meg kerékpáros kollégáink 
és úgy tűnik, a puszta jelenlétük ele
gendőnek bizonyult, hogy elejét 
vegyék a bűncselekmények elköve
tésének. Önöktől, a hozzánk érkezett 
hazai és külföldi látogatóktól kapott 
információink alapján megállapítha
tó, hogy pozitívan fogadták ezt a faj
ta rendőri szolgálatot. Olyan tapasz
talattal is rendelkezünk, amelyek 
gondot okoztak, így pl. az éjszakai 
órákban problémát jelentett, hogy 
nem ismerték fel -  mivel nem a meg
szokott volt az öltözetük -  rendőre
inket, ez sok vitára, félreértésre adott 
okot. A pozitív tapasztalatok mellett 
néhány negatívumról is szeretnék 
Önöknek beszámolni.

Jelentősen romlott a statisztikai 
számok tükrében is a lakásbetörések, 
nyaraló feltörések száma. Minden
képpen szokatlan jelenség, hiszen 
ebben az időszakban ez a bűncselek
mény fajta nem volt jellemző. A bű
nözők úgy látszik hamar észrevették, 
hogy az erőink döntő részét a Bala
ton-partra összpontosítottuk és már 
kevés eszközünk maradt a mögöttes 
területek ellenőrzésére. Szerencsére 
megtaláltuk a megoldást, amivel si
került gátat vetni ennek a bűncselek
mény fajtának. Polgárőr barátaink -  
természetesen előzetes megállapo
dás alapján -  azokra a területekre 
koncentrálták erejüket, amelyekre 
már nem jutott rendőr. Különösen a 
nagylétszámot igénylő akciók, razzi
ák idején járták a városnak azokat a 
területeit, ahol elszaporodtak a nya
raló feltörések. Ez úton is szeretném 
megköszönni segítségüket, támoga
tásukat, amelyre a jövőben is számí
tunk.

Áttérve az elmúlt időszak történé
seire szinte menetrendszerűen elkez

dődött a városban a nyaraló feltöré
sek sorozata. Különösen az Öreghe
gyi u., Erkel F. u., Madách tér, Bar
tók B. u. és Kócsag u. területén. A 
kényszerű, megszorító intézkedések 
hatása továbbra is erősen szűk moz
gási korlátok közé szorítja a tevé
kenységünket. E miatt sajnos megint 
csak a város perifériális területeire 
nem jut általunk is megfelelő színvo
nalúnak ítélt rendőri jelenlét. Megint 
csak a polgárőr egyesületre tudunk 
számítani, valamint az érintett terü
leteken élő lakosok figyelmére. Ké
rem, ne hagyják szó nélkül és jelez
zék felénk, ha az amúgy is ritkán la
kott területen idegenek tűnnek fel, 
akik a nappali időszakot általában te

repfelmérésre, felderítésre használ
ják fel. Ez az időszak az, amikor „se- 
bezhetőek“, könnyen azonosítható
ak. Tulajdonképpen évek óta vissza
térő személyekről van szó, hiszen az 
eddigi lebukások is bizonyítják, 
hogy többszörösen visszaeső, vagy 
börtönből frissen szabadult szemé
lyekről van szó. Új elkövető „kéz- 
nyomaival“ mindezidáig még nem 
találkoztunk, kivéve talán azt a két 
személyt, akik egy-egy nyaralót 
használtak „támaszpontul” és onnan 
kiindulva követtek el a környékben 
több nyaraló feltörést is. Lebuktatá
sukat is lakossági bejelentésnek kö
szönhetjük. Éppen ez a példa bizo
nyítja, milyen fontos, hogy együtt

tegyünk a közrendért, a köz bizton
ságáért.

A közlekedés, amely most már 
visszatérő téma minden lapszámban, 
továbbra is negatív „csúcsokat” pro
dukál. Annak ellenére, hogy minden 
lehetséges fórumon számos figyel
meztetés, felhívás hangzik el, soha 
nem látott mértékű az ittas járműve
zetők száma és itt a várható büntetés 
súlyossága sem elég elrettentő úgy 
látszik, valamint az elfogadhatatlan 
műszaki állapotú gépjárművek köz
lekedtetése. E témában egyébként 
akárhány „elkövetőt” értek tetten 
kollégáink, mind a nehéz anyagi kö
rülményekre hivatkozva hanyagolta 
el gépjárműve műszaki karbantartá
sát. A várható büntetés hatására 
azonban csodák-csodájára néhány 
óra alatt már sikerült az autókat 
üzemképes, elfogadható műszaki ál
lapotba hozni. Véleményem az, 
hogy az illetők hazardíroztak mind
annyiunk biztonságával, azt feltéte
lezve, hogy hosszabb ideig elkerül
hetik a rendőri ellenőrzést, Úgy íté
lem meg, hogy ez veszélyes tenden
cia.

Grúber Sándor r. őrgy.

Polgárőr hírek
Sikeresen lebonyolított Megyei 

Polgárőr Napot tudhatunk a hátunk 
mögött. A szervezést, az előké
születeket már május hónapban 
megkezdte az elnökség a szeptember 
5-i rendezvényre. Mindenre kiter
jedő munkával készítettük elő a 
Polgárőr Napot. Az elnökség meg
bízta Hansági Endre elnököt a külső 
kapcsolatok tartásával, szervezésé
vel és a szponzorok felkutatásával. 
Balogh Csaba elnökségi tagot bízta 
meg az elnökség a főrendezői 
tevékenység ellátásával. A for
gatókönyv minden részletre kiterjedt 
és személyekre lebontott feladatokat 
tartalmazott.

Szeptember 5-én 9 órakor a 
Városháza előtti téren mintegy 380 
polgár és a meghívott díszvendégek 
előtt dr. Kerényi László pol
gármester úr ünnepélyesen megnyi
totta az 1998. évi Veszprém Megyei 
Polgárőr Napot. Dr. Túrós András az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke 
köszöntötte a résztvevőket és adta át 
öt megyei polgárőrnek a Polgárőr 
Érdemérem kitüntetést. Egyesü
letünkből Hangsági Endre és Bugyi 
Pál vehette át a kitüntetést.

A Veszprém Megye Polgálőrségek 
Szövetségének elnöke Kamondi 
József kitüntető okleveket adott át, 
többek között Bodor Barna, 
Gyömörey Csaba, Pirgi István, 
Szabó András és Vámos Tibor urak
nak az eddigi áldozatos munkájuk 
elismeréseként.

A sportpályán megkezdődtek az 
egész napos programok 10 órától

légpuska lövészet, labdarúgás, 
horgászat (Halasztanya), teke 
(Auróra). A rendezvényen 650 fő 
vett részt -  ide értve a nézőket is -  
és élvezte a vetélkedőket, bemu
tatókat.

A Megyei Rendőrfőkapitányság 
60 fővel vett részt a bemutatókon 
(kerékpáros járőrök, kutyás kábí
tószer keresés, munka kutyák bemu
tatása, közlekedésbiztonság, fegyver 
technika stb.) ezzel is kimutatva, 
milyen fontos számukra a pol
gárőrség és azok segítő te
vékenysége.

A Balatonfűzfő tűzoltóság bemu
tatót tartott és a gyerekek legna
gyobb örömére az ifjúság is kezel
hette felügyelet mellett a vezérlő 
gombokat. A mentőszolgálat 11 
órakor megjelenő helikoptere jelen
tette a nap egyik szenzációját.

A Vöröskereszt egész napos 
véradást szervezett, melyen 42 fő 
vett részt. Köszönjük polgárőr tár
sainknak. A marhalábszár pörkölt 
nagy sikert aratott. 500 adag került 
jó étvággyal a legmegfelelőbb 
helyre. A sportvetélkedők összesített 
végeredményét 16 óra 30 perckor 
Kamondi József úr megyei elnök 
hirdetette ki és adta át a serlegeket és 
az érmeket.

I. Halimba
II. Kolontár
III. Balatonfűzfő
A legtöbb résztvevő Kolontárról 

(100 fő) és Balatonfűzfőről (50 fő) 
jött el a Polgárőr Napra.

A rendezvényről a SÉD és ÖBÖL 

televíziók, a Népszabadság, a Mai 
Nap és a Megyei Napló adott hírt.

Köszönjük támogatóinknak a 

segítséget:

Országos Polgárőr Szövetség, 

Veszprém Megyei Polgárőr Szö

vetség, Balatonalmádi Önkormány

zata, Veszprém Megyei Rendőr 

Főkapitányság, Balatonalmádi 

Rendőrőrs, Balatonfűzfői Önkor

mányzati Tűzoltóság, Balaton Volán 

Rt., Fűzfői Papír Rt., Annabella 

Szálloda (Balatonfüred), Tradeorg 

Nyomda (Balatonfűzfő), Balaton
almádi Sportegyesületek, Auróra 

Hotel (Balatonalmádi), Immobau 

2000 Kft. (Balatonalmádi), Ódor 

Gáspár (Balatonalmádi), Varga 

Csaba (Balatonalmádi), Kapus 

István (Balatonalmádi), dr. Tóth 

József (Balatonalmádi), valamint 

Tatai pékség, Drahos János 
kereskedő, Kommunális KHT, Or

szágos Mentőszolgálat VM Szerve
zete, Napköziotthon Dezső Gézáné 

és kollégái.

A Polgárőr Nap szervezése és 

megrendezése mellett egyesületünk 

tagjai változatlanul folytatják a jár

őrözést, melynek eredménye egy 

ellopott gépkocsi előkerítése volt.

Horváth György



Váth János-díjasok

14/1996. IX. hó 26. Ö. R. a helyi kitüntetésekről és díjakról
A díjra azon balatonalmádi polgárok -  elsősorban közalkalmazottak -  jo

gosultak, akik
-  az oktatás, a kultúra, a művészetek vagy tudomány
-  a helytörténeti kutatások vagy a hagyományápolás
-  a szociális gondoskodás, a testi-lelki segítségnyújtás, vagy az egész

ségügyi ellátás
-  a sport
terén átlagfeletti teljesítményt nyújtottak, s ezzel kivívták szűkebb közös

ségük megbecsülését.

Földes Jenő 1952-ben kezdte

meg pedagógusi pályáját. 1954-ben 
került Balatonalmádiba, a Nevelő- 
otthonban oktatta és nevelte az álla
mi gondozott gyermekeket, majd 
1967-től 1992-ig -  nyugállományba 
vonulásáig a Györgyi Dénes Általá
nos Iskolában -  biológia-test
nevelés-technika szakos nevelőként 
gyakorolta hivatását.

-  Szaktárgyainak magas színvo
nalú tanítása mellett -  elsősorban ne
velőként vívott ki olyan szakmai te
kintélyt, ami a mai napig mércének 
számít az iskolában. Igazi lámpás 
volt, aki tekintélyét az évtizedek 
alatt tanúsított önzetlen, példamuta
tó és kikezdhetetlen emberi tartásá
nak is köszönhette.

Szaktárgyaiban is vitathatatlan te
kintélynek számított. Területi mun

kaközösség-vezetőként hosszú éve
ken át irányította a környék technika 
tanárainak szakmai közösségét. 
Nagy munkát végzett az iskola tech
nika termékeinek kialakításában, 
barkács szakkörének hangulatáról és 
az ott történtekről legendákat mesél
nek a volt tanítványok.

A testnevelés, a sport mindig szív

ügye volt, eredményeit felsorolni ne

héz lenne, de ki kell emelni az atlé

tika szakosztály és a futóiskola sok

éves működtetésében elért sikereit.

Az itt pedagógusként eltöltött 38 

év alatt -  meghatározó személyiség

ként -  gyermekek százait indította el 

a felnőtté válás útján.

Földes Jenő nyugállományú peda
gógusnak Balatonalmádiban hosszú 
időn át kifejtett áldozatos pedagógi
ai, sport és közösségteremtő tevé
kenysége elismeréseként Balatonal
mádi Város Önkormányzata Váth 
János díjat adományozott.

Mecsnóber Miklósné ma

tematika-kémia szakos tanár első és 
egyetlen munkahelye a vörösberényi 
iskola volt, ahol nyugdíjba vonulásá
ig dolgozott.

Szakmai munkáját kitűnően vé
gezte, amit sok diákjának körzeti és 
területi versenyeken elért kiváló he
lyezése is minősít. Nevelőként is 
élen járt, munkássága teljes ideje 
alatt gondoskodó osztályfőnök volt.

Kultúrát tolmácsoló szerepe is 
nagy jelentőségű. Az iskolai ének
kart 15 évig irányította, történelmi 
vetélkedők, kulturális bemutatók so
rát rendezte, külföldi és belföldi ki
rándulásokat, színházi és operaláto
gatásokat szervezett. Nagy érdeme
ket szerzett a környezetében élők 
kulturált életmódjának formálásá
ban, az itt élők kultúrához juttatásá
ban.

Kollégái is mindig számíthattak 
rá, tevékenysége példamutató volt 
számukra.

36 éven át nevelte, irányítgatta a 
berényi gyermekeket és azok gyer
mekeit a helyes útra.

Mecsnóber Miklósné nyugállo
mányú pedagógusnak a vörös
berényi iskolában 36 éven át folyta
tott áldozatos, sikeres és kiemelkedő 
oktató-nevelő munkája, kulturális 
tevékenysége elismeréseként Bala
tonalmádi Város Önkormányzata 
Váth János díjat adományozott.

Veszeli Lajos 1945-ben szüle

tett. Művészeti tanulmányait Buda

pesten, Szombathelyen majd újra 

Budapesten végezte.

Veszprém megye közönsége, Al

mádi lakossága a megyei újság gra

fikusaként, képzőművészeti szakíró

ként ismerhette meg. Alkotó munká

ja mellett fáradhatatlanul szervezte 

és szervezi a megye képzőművésze

ti életét.

Balatonalmádiban létrehozta az 

országos hírűvé vált Padlásgalériát, s 

azóta is rendszeresen kiállításokat 

szervez. Fiatal művészeket tanít, kö

zösségeket hoz létre, a városhoz kö

tődő képzőművészek összefogásá

ban kifejtett tevékenysége példaérté

kű. Hazai tárlatai mellett Angliában, 

Görögországban, Kuvaitban is elis

mert, nagy sikert aratott egyéni kiál

lításával.

Alkotó társaival együttműködve 

létrehozta az Új Almádi Újságot, an

nak főszerkesztője, színvonalának 

őrzője. Minden megmozdulásával 

érdeklődést kelt a művészet, a kultú

ra és a társadalompolitika színterén.

Öntörvényű művész, független 

gondolkodó és kultúrateremtő em

ber.

Veszeli Lajos festőművésznek, 

grafikusnak és újságírónak Balaton

almádi városban kifejtett alkotó, mű

vészet-szervező, kultúrateremtő te

vékenysége elismeréseként Balaton

almádi Város Önkormányzata Váth 

János díjat adományozott.

Szerkesztőségi jegyzet
Szerencsénk van! Végre nincs itthon a főszerkesztő lapzártakor és azt 

írhatjuk, amit mi érzünk és amit mi akarunk. Róla. Mindig élt ugyanis a 
vétójogával valahányszor egy kiállításáról, megyei vagy nemzetközi si
kereiről szerettünk volna hírt adni az Új Almádi Újság hasábjain.

Sokan ismerik, legalább annyian szeretik velünk együtt, mégis keveset 
tudunk róla. Félévszázados múlttal a háta mögött évezredek művészeti 
hagyományainak az örököse és méltó folytatója. Szombathelyről indult 
és valójában Balatonalmádiban landolt, még akkor is, ha időközben Bu
dapesten vagy Veszprémben kereste azt, amit csak itt talált meg a maga 
építette kisberényi úti fészkében. Művészi kiteljesedéséhez kellett a 
Balatonfelvidék befogadó tája, a Wales vad romantikája és Görögország 
kultúraringató bölcsője. A Parnasszusra azonban a Városháza feletti 
Padlásgaléria létrehozása után jutott fe l , holott már tehetséges tanítvá
nyokat, televíziós sorozatot és külföldi kiállításokat tudhatott a háta mö
gött. Mielőtt nagybritanniai kiállítás-sorozatának berendezésére elindult 
volna a képek és keretek berakodásával úgy találtuk, hogy kevés hely ma
radt az autóban, ezért aztán elmondtuk neki, hogy legjobb lenne ha itt
hon maradna: vezetni és ultizni nem tud, angolul sem beszél. Hely híján 
maradjon csak itthon, majd elmeséljük neki milyen volt a kiállítása -  er
re a határtalan szemtelenségre az öntörvényű művész, független gondol
kodó és kultúrateremtő ember csak annyit mondott. „Hát ha így gondol
játok... “ Mondott utána persze mást is, amit itt nem szívesen írnánk le, 
inkább örökérvényű művészi hitvallását idézzük, hogy valahogy mégis el
nézze nekünk, hogy az általa alapított újságban róla mertünk írni:

„ Talán lesz még időnk tárgyalni az égiekkel,
-  talán lesz még időnk tárgyalni egymással
-  talán lesz még időnk megérinteni az álmok jobbító 

fényét a valóság hullongó sötétjében
-  mert ha nem, -  akkor csak néhány haj csomó 

marad a kopárságban. “

A szerkesztőség nevében: Czuczor Sándor -  Nagy Ferenc

Lakatos

szerkezetek 

és biztonsági 

berendezések 

gyártása és 

szerelése.

Hansági Endre 

Balatonalmádi, 

Vöröshegyi u. 8. 

Tel.: 88/431-745 

06-30-9972-153



A városközpont rendezési tervéről
Máraz 1989-ben jóváhagyott álta

lános rendezési terv szabályozási 
előírásai között szerepelt a városköz
pontra készítendő részletes rendezé
si terv.

Az 1990-és évek elején egy terv- 
pályázatot követően elkészült a vá
rosközpont Baross Gábor utca -  Jó
kai utca -  Petőfi utca -  Városház tér 
által határolt tömbjének beépítési és 
szabályozási terve. A meglehetősen 
grandiózus terv beruházó hiányában 
és nem utolsó sorban a rendezetlen 
tulajdoni viszonyok miatt nem való
sult meg.

Időközben, az állami tulajdon le
bontását követően leegyszerűsödtek 
a tulajdoni viszonyok, most már 
„csak” az önkormányzati és a ma
gántulajdon közötti harmóniát kell 
megtalálni annak érdekében, hogy 
városunk üdülőhelyi jellegéhez és 
hagyományaihoz is méltó városköz
pont alakuljon ki.

Az ez év szeptemberében jóváha
gyott részletes rendezési terv hatálya 
az általános rendezési tervi előírással 
megegyezően a Baross Gábor utca -  
Széchenyi sétány Városház tér által 
közrezárt területre terjed ki. A terv 
szabályozási vonalai elhatárolják a 
tartósan önkormányzati tulajdonban 
maradó, az el nem idegeníthető 
törzsvagyonhoz tartozó közterülete
ket (közutakat, tereket, közparkokat) 
és a beépítésre kijelölt, különböző 
építési övezetekbe sorolt területeket. 
A beépítésre szánt területeken a lakó 
és üdülőépületek mellett igazgatási 
(Városháza, Rendőrség); közműve

lődési (a volt AURÓRA étteremből 
kialakítandó Kulturális és Idegenfor
galmi Központ, Mozi); kereskedel
mi (Center ABC, a Hattyú ABC he
lyén megvalósuló Tempó áruház); 
szolgáltató (Iparosház); vendéglátó 
(Kuckó, Porció, Tulipánudvar) funk
ciókat magábafoglaló épületek elhe
lyezése biztosít területet.

Az önkormányzati rendeletben 
közzétett szabályozási előírások 
meghatározzák a beépítés módját, 
ami a kialakult építési hagyomá
nyoknak megfelelően szabadonálló 
(pld.: volt AURÓRA étterem, Rend
őrség, EDASZ, Közösségi ház) vagy 
zártsorú (pld.: Tulipán udvar, 
Kucko-Porcio, Mozi) lehet.

A szabályozási előírás meghatá
rozza még a telek beépítettségének 
mértékét, ami üdülőterületeknél 
10-15%, lakóterületeknél 30-40%, 
a településközponti vegyes terüle
teknél 40-80%. Az ugyancsak sza
bályozott zöldfelület arány 20-50% 
között változik. Az épületek méretét 
alapvetően meghatározó építmény- 
magasság átlagosan 4,5-7,5 méter 
között mozog, ami földszint + egy 
emelet + tetőtérbeépítéses épületek 
megépítésére ad lehetőséget. Ettől 
eltérő 10-14 méteres épületmagas
ságot csak a már kialakult beépítés
nél (Petőfi utca, Tulipánudvar) en
ged meg a rendezési terv. A közleke
dést érintő szabályozásból ki kell 
emelni azt a javaslatot ami lehetősé
get ad a Tulipánudvar és a Center 
ABC előtti parkoló megnyitására a 
71. sz. főút felé. Ezzel csökkenthető

a Baross Gábor utca alsó szakaszá
nak gépjárműforgalma, és így az 
színvonalas térburkolat megépítésé
vel vegyesforgalmú úttá alakítható.

A zöldterületi szabályozás nem 
csak a közhasználatú zöldfelületek -  
közparkok, zöldsávok -  fenntartását 
írja elő, hanem az övezeti előírások
ban meghatározott mértékben a tel
kek kertészeti kialakítását is megkö
veteli. A szabályozási terv hatálya 
alá eső területen országos védettsé
get élvező műemlék nincs, de a már 
eddig is helyi vedelem alatt álló négy 
épületen túl további tizenegy épület 
helyi védettségét állapítja meg a 
most jóváhagyott rendezési terv. Az 
egyedi épületek mellett helyi védett

séget élveznek a városra jellemző ut
caképek a Park utcában, a Széchenyi 
sétányon, az Arany János utcában és 
a Baross Gábor utca délnyugati sza
kaszán.

A rendezési terv önmagában nem 
oldja meg a városközpont problémá
ját, de a városfejlesztés eszközeként 
megteremti a tulajdoni viszonyok 
rendezésének lehetőségét, szabályo
zási előírásai megfelelő iránymuta
tást adnak az építtetőknek és az épí
tési hatóságnak egy a kor színvona
lán megvalósuló, ugyanakkor a ha
gyományokat is tiszteletben tartó vá
rosközpont kialakításához.

Zana András 
műszaki osztályvezető

Egy nagyon jó példa
A Györgyi Dénes Ált. Iskola II/A. 

osztálya október 17-én családi napot 
tartott a Malomvölgyben. Felkértek, 
hogy a programot színesítve lova
goltassam meg a gyerekeket (és a 
vállalkozó szellemű felnőtteket). A 
tanulók kivétel nélkül részt vettek az 
eseményen és csak 1 gyereknek hiá
nyoztak a szülei igazoltan.

A programokat látva (kör akadály- 
pálya 12 állomással, fejtörőkkel, fel
adatmegoldással stb., kötélhúzás, 
gólyalábon járás, pálcás biciklike
rék-hajtás, sportjátékok...) nem cso
dáltam, hogy Kucserkáné Moravcsik 
Katalin osztályfőnök ennyi családot 
tudott rávenni a nap közös eltöltésé

re. Az igazi csodával mégis másnap 
találkoztam. Én már sok rendezvény 
után lovagoltam keresztül a Malom
völgyön, de ilyen makulátlan tiszta
ságot soha nem tapasztaltam. Sehol 
egy csokipapír, zsebkendő, doboz, 
kiürült üveg... még az akadálypálya 
útvonalát jelző papírcsíkocskák sem 
voltak az ösvényen. Csak gratulálni 
lehet a pedagógusnak és a szü
lőknek, akik ilyen példát mutatnak 
gyermekeiknek. Soká érhet majd 
nemzetünk, ha a minket követő ge
neráció ezt a szemléletet szívja ma
gába.

Szentesi István 
körny. véd. tanácsos

Varázskonyha
A J Á N D É K B O L T
Balatonalmádi, Baross G. u. 2.

Közvetlen a McDonald’s mellett

Nyitva:
hétfő—péntek: 9—17 

szombat: 9—13

Kéz-, láb- és körömápolás 
műköröm-készítés

Bőrkeményedések, tyúkszemek, 
benőtt körmök kezelése 
Biolámpás kezelések 
Épített és types műköröm 
Alkalmi typragasztás 
Feltöltés, díszítés, lakkozás 
Köröm- és bőrápolók

NYITVA: hétfő, szerda 8-12 óráig 
kedd, csütörtök, péntek 14-19-ig 

Telefon: 06/20/9274-995, 88/338-242 
Balatonalmádi, Kond u. 3.

(Kiss autóvillamosság mellett)



Kapuk és kopjafák
Jáger István helyi művésztanár Kapuk kopjafák című kiállítása nyílt 

Halottak napja előestéjén a Közösségi Házban. A hangulatos megnyi

tó során az Erdélyben készült fotókról Vecsey Kiss Mária lapunk szer

kesztője többek között kijelentette:

Jáger István képeinek láttán érzékelhető az életnek az a megismé

telhetetlen szentsége, amitől az olyan drága, de érezhetjük azt a folya

matosságot is, ami a világot mozgatja, az életet fenntartja, a létet át

hatja. Átélhetjük azt a fajta megvilágosodást, amely a hagyományok 

tiszteletét adja, erkölcseinket, emberségünket fényesíti. Ezek a tár

gyak egyszerű, tiszta, meggyőző erejükkel, természetes szépségükkel 

valami ősi dallamot muzsikálnak bennünk, amelyben bent van az em

bernek sorsa iránt érzett felelőssége, a hovatartozás vállalása, a hon 

szeretete, az összetartozás szent érzése, múlt, jelen és jövő elválaszt

hatatlansága. Az élet egyszeri és megismételhetetlen volta ezeken a ké

peken nem valami szörnyű képzetet sugall, hanem az emberi tartást 

szimbolizálva a szellem nagyságát, a továbbadás szándékát, a múlt 

eredményeinek elfogadását, tudáson, bölcsességen, szereteten alapu

ló új életek indulását, és a régiek tiszteletét, megbecsülését az újak ré

széről.

Ezekben a napokban: Halottak és Mindenszentek napján megren

dülten gondolunk saját, elhunyt szeretteinkre. Emlékezzünk az elmúl

takra! De gondoljunk a jelen és a jövő életekre is! Ne felejtsük: a test 

halandó, a lélek az, ami örök!

Tisztelt 
Balatonalmádi Polgárok!
A Város egypár lámpaoszlopán látható muskátlis kosár a szemnek kedvé

re való látvány. Ezért páran összebeszéltek és egymást felkeresve úgy dön

töttünk, hogy egy-egy lámpaoszlopot saját költségünkön feldíszítünk virág

gal a meglévő pár darabhoz hasonlóan. Várjuk azoknak a lakosoknak, üdülő 

tulajdonosoknak, vállalkozóknak és ingatlannal rendelkező külföldi állam

polgároknak a jelentkezését, akik magukénak érzik a várost és szebbé akar

ják tenni.

„Lámpaoszlop birtoklók":
Jelentkezés és tájékoztatás:

Csoknyai Istvánné Hansági Endre

88/430-949 88/431-745 30/99-72-153

Szabó Zoltán Keresztes Andor

Liget kávéház Keresztes vendéglő

Juhász Nagy Sándor Kerényi Imre 

Tibiássy Béláné Kardos Józsefné Kósa és Fia Kft.

(Kerényi Ágnes)

A növények gondozásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik!

APRÓ HIRDETÉS
• Gyermektorna. Már 6 éves kortól tornafoglalkozás kedden és pénteken 2 -2  óra.

Mindenkit várok szeretettel. Tel.: 432-320. Felczán Erzsébet

• 60 kW-os Carborobot típusú kazán eladó. Érdeklődni lehet: Vörösberényi Kultúr

ház. Keddtől szombatig: 15.00-20.00-ig.

• Ezúton kérek elnézést az MSZP helyi szervezetétől, mert az október 23-i ünnep

ségen kifelejtettem őket a koszorúzók névsorából. Szentirmai Edit, az ünnepség narrá

tora.

B A L A T O N A L M Á D I V Á R O S  LAPJA
S zerkeszti a szerke sz tő b izo ttsá g : Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 

Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 

Felelős szerkesztő : Veszeli Lajos

Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 

Kiadó: Almádiért Közalapítvány 

Tip ográfia : Valczer János

K észült: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.

Katalin bál
Balatonalmádi 

Kolostor Hotel — Étterem

Amennyiben november 21-re még nem kötelezte el magát, 

vagy már f ix  programjának visszamondásán gondolkozik...

SZERETETTEL VÁRJUK BALATONALMÁDIBAN 

A KOLOSTOR HOTEL ÉTTERMÉBEN

É L Ő Z E N E
M i k r o n  D u ó  

To m b o l a

I d ő p o n t :  N o v e m b e r  2 1 .  1 9 . 0 0  

H e l y s z í n :  B a l a t o n a l m á d i ,  V e s z p r é m i  ú t  8 3 .  

A s z t a l f o g l a l á s  a  ( 8 8 )  438-254  t e l e f o n s z á m o n

a Kerekes Csárda 
Vendégfogadóban!

Kezdőknek  Haladóknak  Gyerekeknek 
N y itv a  a z  év m in d en  n a p iá n .

Szívesen várjuk névnapján, születésnapján, 

baráti összejövetelein és esküvőjén. 

Érdeklődni: 88/430-945
BALATONALMÁDI ÖREGHEGY, MÁTYÁS K. U. 60.

Izbéki Gábor


