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Egy eltűnt régi birtok nyomában
Az eddigiektől eltérően nem egy álló régi épület történetét ismer
heti meg a tisztelt olvasó, hanem olyanét amelyik ma már nem lé
tezik. Nem egyedi eset Almádiban, hogy egy épület nyomtalanul el

tűnik, sajnos elég sok van, illetve volt ilyen. Teljes egészében ere
deti állapotában fennmaradt épület ma már alig található. A forrást, 
mint eddig is minden esetben, az 1858. évi kataszteri felmérés ada
tai jelentik azzal a bővítéssel, hogy megmaradt családi iratok ada
taival egészíthetők ki.

Az 1858 évi adatok a következők:
Tulajdonos: Tóth István varga, veszprémi lakos
3957 helyrajzi szám rét 88 négyszögöl
3958 " ház (88 számú) 45
3959 " szőlő gyümölcsfákkal 1585
3960 " rét gyümölcsfákkal 131

A birtok nagysága összesen 1 katasztrális hold 249 négyszögöl. Helyileg 
a mai Baross Gábor út és Móra Ferenc utca által határolt saroktelekről van 
szó.

Az 1859-ben felfektetett szentkirályszabadjai telekkönyv adatai pedig így 
szólnak:

1504 helyrajzi szám, Szőlő pincével a berényi dűlőben, 1 k.-hold 171 n.-öl
Tulajdonosa: Tóth Istvánné szül. Tóth Terézia veszprémi lakos.
1867. április 26-án 480 osztrák értékű forintért, Lang János és neje 

Schmidt Anna veszprémi lakosok vették meg a birtokot.
1869. december 27-én örökösödés folytán a tulajdonosok 2/4 részben 

Lang János, 1/4-1/4 részben pedig Lang Mária és Lang Anna.
1881. szeptember 24-én Lang János 2/4 része Jánosi Sándorné, született 

Lang Anna tulajdon lett, 1/4 rész változatlanul Lang Máriáé maradt.
1881. október 6-án a teljes birtok 

Dr. Jánosi Sándorné szül. Lang An
na tulajdonába került.

Az 1882. augusztus 27-én felfek
tetett önálló Almádi telekkönyvben 
a következő adatok találhatók:

189 helyrajzi szám, Szőlő pincé
vel a berényi dűlőben, 1 k.-hold 171 
n.-öl, tulajdonosa Dr. Jánosi Sán
dorné szül. Lang Anna.

Az 1923 évi „Almádi birtokok 
kataszteri birtokíveinek összeírásá”
ban a következők találhatók: özv. Já
nosi Sándorné sz. Lang Anna, ház

szám 21, kert 933 n.-öl, szőlő 889 n.-öl, ház 30 n.-öl, összesen 1 k.-hold 
171 n.-öl.

1934 évben tett telekkönyvi bejegyzés szerint Dr. Jánosi József örököl
te az 1 k.-hold 312 n.-öl nagyságú birtokot. A területi növekedés telek
könyvi kiigazítás eredménye.

1951 évi telekkönyvi adat szerint az örökösök Jánosi Mária, Jánosi And
rás, Jánosi Aloizia és Jánosi Sándor. Végül az 1960-as években két lépés
ben kisajátításra került az egész birtok.

A telekkönyvi adatokon túlmenően jelen esetben egyéb tényeket is meg
ismerhetünk a családi iratokról.

1. 1870 körül készült 49 x 28,5 cm méretű, ismeretlen festő által fes
tett olájkép, amelyik az épületet bővítés előtti állapotban ábrázolja, a mai 
Baross Gábor út felöli nézetben.

2. Az épületről készült vázlatos, feljegyzésekkel tarkított alaprajz, amit 
a család valamelyik tagja készített az 1910-es években. E szerint az épület 
két szakaszban bővítve lett. A középső rész volt a legrégebbi (ezt láthatjuk 
az említett olajképen), amelyik a feljegyzésekből következően 1830 körül 
épülhetett. Az első bővítés keleti irányban, egy szoba hozzáépítésével tör
tént 1886-ban. Ekkor már a Jánosi család volt a birtokos. A következő, 
nyugati irányú bővítéssel érte el az épület a végleges nagyságát, amelyet a 
mellékelt 1910-es években készült fénykép tanúsít. A kép a mai Baross Gá
bor út felől ábrázolja az épületet. Ilyen értelemben a keleti oldal a jobb ol
dal, a nyugati pedig a bal.

Fentiekből látható, hogy a múlt században és még e század elején is mi
ként bővültek az almádi szőlőkben álló épületek, Jelen esetben az alapépü
let a következő helyiségekből állt. Présház nyugat felőli bejárattal, ebből 
balra nyílott egy 6 méteres boltozatos pince, jobbra pedig a szoba. Kémény 
volt rajta, így téli-nyári használatra is alkalmas volt. Ennél az épületnél is

valószínűsíthető, hogy a legkoráb

bi szakaszban, amelyik a XVII. szá

zad is lehet, csupán egy földdel ta

kart boltozatos borospince állt a 

szőlőben, mint ez a tény számos ha

sonló korú épületnél is igazolható

an előfordult.

Az egykori birtok helyén ma 

többszintes lakóépületek állnak, ta

lán érdekes lehet a mai tulajdono

sok számára a vázlatos birtoklástör

téneti áttekintés.

Schildmayer FerencAz épület fényképe 1910-es években

Az épület alaprajzi vázlata 1910 körül

Az 1870 körül készült festmény



Az örökzöld sziget északi csücskén
(A vörösberényi útibeszámolóm elé)Úgy 100 évvel ezelőtt az ír születésű 

Oscar Wilde ellátogatott Amerikába és 
Colorado államban egyik bárban a zon
gora felett látta azt a feliratot, amelyen ez 
állt: „Kérem a zongoristára ne lőjön: ő 
most is mindent tőle telhetőt elkövet”. A 
híres író otthon volt az Újvilágban már az 
első perctől kezdve, mert amikor a vám
tiszt megkérdezte, hogy van-e valami el
vámolnivalója, akkor habozás nélkül azt 
felelte: „A zsenialitásomon kívül sem
mi!”

Efféle gondolatok kavarogtak ben
nem, amikor londoni átszállás után meg
érkeztem Észak-írország fővárosába, 
Belfastba, de se a bevándorlási tisztnek 
nevezett útlevélkezelő, sem a vámtiszt
nek álcázott unatkozó egyenruhás nem 
kérdezett semmit. Valahogy nem nézték 
ki belőlem, hogy ott akarnék maradni egy 
hétnél tovább, no meg fegyvereket sem 
Magyarországról szoktak csempészni 
még a polgárháborús időkben sem. A bő
röndöm alján gunnyasztó házi füstölt sza
lonna békésen elvolt egy derék vörös
hagyma meg a kétszer-csípős pirospapri
ka társaságában, mert ha este érkezik az 
ember a brit szigetekre, akkor általában 
nem a csillagászati árú vendéglátóhelyek
kel kezdi az ismerkedést. Ezt csak Károly 
herceg engedhette meg magának, meg 
Hillary Clinton, akik velem egy időben 
látogattak Észak-frországba, bár nem az 
Arion program keretében. A brit trónörö
kös a szállodámtól húsz mérföldnyire be
tért a régi jó pubba - miután a róla elne
vezett parkot felavatta - és felhörpintette 
kedvenc pintjét, az amerikai elnök felesé
ge pedig harminc mérföldnyire egy foga
dáson vett részt, ahol a helybeliek azon 
morfondíroztak, hogy virág volt-e több 
vagy titkosrendőr...

Engem Bill Brodie várt, a Kommuni
káció és Információ Konferencia titkára, 
aki már egy hete telefonon meg telefaxon 
vigasztalgatott, mert tényleg 39 fontba 
került a szállodai szoba egy éjszakára, 
ami testvérek között is több mint 14000 
konvertibilis magyar forint. Nem vélet
len, hogy írül már a köszönömöt is „ezer 
köszönettel” fejezik ki. A repülőtéren 
mindjárt „Dia Dhuit” köszöntéssel üdvö
zöltem, ami szószerinti fordításban any
nyit tesz, hogy „a Jó Isten legyen veled” 
és vártam, hogy „Céad mhile fáilte” for
dulattal fogad, hiszen az „Százezer üd
vözletét” jelent írül. Bili barátom viszont 
csak angolul tudott, mert skót származá
sú volt a családja, de már senki sem be
szélte náluk az ősi dialektust.

Az az angol nyelv, amit viszont 
Észak-írországban beszélnek nagyon sok 
virágos fordulattal rendelkezik, mert a 
„Csukd már be az ajtót” felszólítás he
lyett inkább kérdeznek: „Lengőajtós kór
házban születtél?” Az elhanyagolt kiskert 
miatti bocsánatkérés úgy hangzik, hogy 
„Elől még hátul vagyok”, ami teljesen lo
gikus, hiszen hátramaradt a ház előtti vi

rágoskert munkálataival. Legjobban vi
szont az időjárásukat jellemző mondásuk 
tetszett:” Ha látod a hegyeket, akkor esni 
fog. Ha nem, akkor már esik!”

Hát ide érkeztem én sokadik ma
gyarként Zsigmond király vitéze, Tar Lő
rinc után , aki 588 évvel előttem lóháton 
és hajón jutott el Írországba, hogy Szent 
Patrick purgatóriumát meglátogassa, amit 
a magyar mondák pokoljárásként emle
getnek. Olyan nagy csodának tartották, 
hogy élve kijött a kénköves barlangból, 
hogy még az angol király is fogadta utá
na. Engem meg úgy engedett el a csalá
dom, hogy vigyázzak magamra, mert ott 
még mindig lőhetnek és kész csoda ha 
megúszom... Most már itthonról is állí
tom, hogy kevés helyen van olyan bizton
ságban az ember mint Észak- 

Írországban, mert ott még a ve

rébre is ágyúval lőnek a szó át
vitt értelmében. A polgárhábo

rús előzmények után úgy vis

szaszorult a bűnözés, hogy Bu

dapest a maga megszokott rob

bantásaival és menetrendszerű 
rablásaival szinte Chicagónak 

tűnik Al Capone fénykorában - 

így visszatekintve az ott töltött 

egy hét után. Még akkor is ezt 

mondom, ha a repülőtérről 

Belfast felé autózva brit kato

nai járőrök ugrottak elő hetyke 

kis géppuskákkal egy kis fur

gonból, amin csak az állt, hogy 

Telekommunikációs Ellenőr

zés. Bennünket szó nélkül to

vább engedtek, pedig meg sem 

mukkantunk, nemhogy kom
munikáltunk volna.

Ballymena, a „hét torony városa” 
Belfasttól északra van, ahol 15 ország 
képviselői találkoztak, akik tényleg a 
Kommunikációról és az Információról 
akartak véleményt cserélni, különös te
kintettel arra a tényre, hogy az iskolarend
szerük talán az egész világon a legjobban 
ellátott számítógépekből valamint soft
ware anyagokból és a legmodernebb tech
nikát nemcsak a tanárok használják, ha
nem a gyerekek is. Micsoda világ az -  
kérdem én innen Közép-Kelet-Európa 
balkánközeli csücskéből -  ahol, minden 
osztályterem hemzseg a számítógépektől, 
minden egyes tanár egy laptopot, azaz 
hordozható kis számítógépet kap az ál
lamtól, hogy a mezei igazgatók fizetésé
ről ne is beszéljek!

Valamikor ezerkilencszázkilencven 
táján, amikor mi még csak álmodoztunk a 
vörösberényi új általános iskoláról, tő
lünk úgy háromezer kilométerrel észak- 
nyugatabbra, Antrim grófságban nagyot 
gondoltak az oktatásirányítók. Ha csak 
nagyot gondoltak volna, akkor legfeljebb 
csak valamelyik pedagógiai mesekönyv

ben olvashattunk volna róluk, de ők azon
nal cselekedtek is. Kidolgoztak egy mo
dernizációs programot, amelynek kereté
ben minden iskola és minden tanár a leg
korszerűbb oktatástechnikai eszközökhöz 
juthatott. Kiképezték a tanítókat és a ta
nárokat használatukra, majd meg is kap
tak mindent amit igényeltek. Azután meg 
nem hagyták porosodni a csoda-mütyürö
ket, nem hatvanféle gépet kezdtek el 
használni, a programokat az órákba be
építették, amelyek ráadásul nem kalózki
adásúak, hanem jogtiszták voltak. Mesél
hetnék még olyan egyszerűnek tűnő trük
kökről is, hogy minden tantárgy anyaga 
rendelkezésre állt hajlékony lemezeken 
mindjárt a program beindításakor, a taná
rokat már így képezték a főiskolákon és

az egyetemeken, sőt aki új programokat 
akart és tudott írni, azt tisztességesen meg 
is fizették. Pedagógusnap táján persze 
gusztustalanság ennyi mindent felhány
torgatni nálunk, különösen akkor ha a 
„nemzet napszámosai” már úgy leszoktak 
a jutalomról, mint mezőgazdák a műtrá
gyáról...

Bennünket csak úgy u-betűs címsza
vakban ismernek az ottaniak, mert a gu
lyásról, Puskásról és a Rubik-kockáról 
mindenki tud. Közülük a gulyáson cso
dálkoztam a legjobban mert az ír-ürügu
lyás [Irish stew] minden valamirevaló ha
zai szakácskönyvünkbe bevonult már. Pe
dig hol van az a legendás táci gulyásle
vestől, amelybe még a deltásabb merőka
nál is belegörbül, ha egyszerre merítünk 
rezgő marhalábszárdarabokat az arany
sárga hosszú tésztával egy-két dundi gül
baba krumpli társaságában... Én inkább 
más ír ételek hazai feltűnését tudnám üd
vözölni, mint például a „mafla rebarba
ra”, ami egy krém és keksszel fogyaszt
ják, vagy a „galléros káposztát”, ami 
még kevésbé diétás étel, hiszen az abált

szalonnát barnacukros kenyérmorzsában 
körbehentergetik és a sütőben rőtvörösre 
pörzsölik, miközben a nyesett káposzta 
békésen rotyog az abárolólében, mielőtt 
még a kettő egy ménkű nagy tányérban 
egymásra nem simul. A whiskyvel lángra 
lobbantott füstölt hering neve ott csak „A 
füstölt hering”. Persze nem véletlenül! 
Képzeljünk el egy mokány vörös herin
get, amit konyhakészen vásárolhatunk 
minden piacon, azaz derekasan felfüstöl
ve és kívül-bévül jól besózva. Nekünk 
már csak vajon ki kell sütni, majd alapo
san meglocsolni jófajta ír whiskyvel és 
lángra lobbantás után még azelőtt elfúj
juk, hogy az összes nedű elillanna... Az 
„echte” ír ételek különben mind Guiness 
sörrel vagy whisky-vel készülnek, majd
nem annyira, mint nálunk mindenbe disz
nózsírt, hagymát meg tokaji aszút rakunk.

A Guinness viszont Guinness, ebben 
senki sem kételkedik az Ír-szigeten és ho
vatovább már nálunk sem, mert az ében
fekete árpalé diadalmasan tör előre. Ahol 
meg Irish Pub is van, ott a valódit is fel
szolgálják, bár az igazi csak a smaragd
zöld szigeten lelhető fel, mert ott még 
nem szűrik agyon. Állítólag a legigazibb 
minősége attól függ, hogy milyen közel 
van sörkimérő hely a St. James’s Gate 
nevű sörfőzdéhez. Az „uisge beatha” for
mában kevesen ismerik talán fel a 
whiskey eredeti ír nevét, pedig az „élet vi
ze” a római kori Óbuda névadója is volt 
Aquincum néven. Sokunknak fel sem tű
nik, hogy ami Skóciában whisky az Íror
szágban whiskey. Ez a plusz e-betű azt je
lenti, hogy az írek nem füstölik az árpát 
és háromszor főzik ki a cefrét, ettől olyan 
lágy és behízelgő no meg erős is. A Bush- 
mills és a Jameson világmárka, aki nem 
hiszi, kóstolja meg. Annak ellenére hogy 
az írek fogyasztják a legkevesebb alko
holt az Európai Unió országai közül, leg
több viccük az ital körül forog:

Paddy, akinek az orra nem a napsütés
től lett olyan bíborvörös, kedvenc kocs
májában derekasan maga alá öntött, majd 
mint aki jól végezte a dolgát, majdnem 
egyenes vonalban odaaraszolt az autójá
hoz. Kissé döcögve indul el, de a nagy 
szirénázással utána ered a Yard, aki alig 
várta, hogy egyszer elkaphassa. Paddy 
észveszítő iramba kezd és a városon át
száguldva rátér az autópályára, de iszo
nyú nagy pechjére az ellenkező forgalmú 
sávra hajt rá. Úgy két mérföld után, a 
szembejövő autóáradatot kerülgetve be
éri a rend derék őre és nagy nehezen le
szorítja az útpadkára. Az őrmester kiug
rik és behajol Paddy ablakán, majd leg
nyájasabb mosolyával elegyes vigyorral 
megkérdi tőle:” Aztán hová, hová ily ló
halálában V  Mire Paddy: „Arról halvány 
gőzöm sincs biztos úr, de hogy nagyon el
késtem az holtbiztos. Már mindenki visz
szafelé jön!”

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 103. hónapról 
a Városházán

1999. május

A Veszprém -  Szentkirály
szabadja -  Balatonalmádi ke
rékpárút ügyéről írok ezúttal, 
mert az a hír járja, hogy a mi 
önkormányzatunk miatt került 
veszélybe a megvalósítása. Ré
gi törekvése az érintett önkor
mányzatoknak a kérdéses ke
rékpárút megépítése. Kb. hat 
évvel ezelőtt egyszer már elér
hető közelségbe került, ám for
ráshiány következtében meghi
úsult. Pár hónappal ezelőtt 
Horváth Balázs képviselő úr 
közbenjárására kaptunk előbb 
egy millenniumi pénzkeretet, 
majd miután kiderült, hogy eb
ből nem építhető kerékpárút, a 
KHVM regionális pályázatát 
céloztuk meg. A beadási határ
idő azonban rendkívül rövid 
volt (május 25.) , csak néhány 
nappal előtte készült el a terv, 
melyet áttanulmányozva meg 
kellett állapítanunk, hogy a 
tényleges csatlakoztatás a 
meglévő Fűzfő-Almádi nyom
vonalra nem történt meg. Kü
lön problémát jelent, hogy kez
detben minden érdekelt fél a 
vödör-völgyi, egykori vasúti 
nyomvonalra adta a voksát, a 
terv mégis malom-völgyi ér
keztetéssel készült el a sok sze
replő közötti, kellő mélységű 
egyeztetések hiánya miatt. A 
kivitelezés becsült költségei is 
folyamatosan nőttek a tervezé
se folyamán 100 millió Ft-ról 
közel 170 millió Ft-ra. Mind
ezek következtében fogalmaz
tuk meg a fenntartásainkat, 
jóllehet ugyanúgy akarjuk a 
kerékpárutat, mint eddig. A 
legújabb hír szerint Veszprém 
és Szentkirályszabadja mégis 
benyújtotta a pályázatot a ma
ximum 80%-os központi támo
gatás elnyerésére. A KHVM 
pozitív döntésére biztosíték ter
mészetesen nincs, mi mégis 
megtesszük a szükséges lépése
ket ahhoz, hogy hiánypótlás 
keretében Balatonalmádi érde
keit érvényre juttassuk.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
1999. májusi ülésén a Képviselő-testület 5 napirendi pontot és 9 al

pontból álló aktualitást tárgyalt. Napirend előtt a képviselők közül 

hárman kértek intézkedést a hivataltól lakossági bejelentés alapján, 

halaszthatatlannak ítélt közügyekben.

Dr. Kerényi László polgár- 
mester a két ülés között eltelt idő
szak történéseiről, szóló beszá
molójában megköszönte a Nők a 
Balatonért Egyesület Helyi Cso
portja áldozatos munkáját, példa
adó kezdeményezését, amellyel 
szép új padok és szeméttárolók 
kerültek az Öreg-parkba. Tájékoz
tatta a testületet a sikeres Fidesz
- Sporthorgász - Blinker - Balzer 
horgászversenyről, ahol rövid 
időre Almádi vendége, volt Or
bán Viktor miniszterelnök úr, va
lamint az egész napot itt töltötte 
Ader János, az Országgyűlés el
nöke, és a nagyobbik kormány
párt több vezető politikusa. A 
délutáni Fidesz-színész váloga
tott labdarúgó játékot a Fidesz 
nyerte. Történészek, vízügyi 
szakemberek és újságírók népes 
tábora jelent meg azon a Közös
ségi Házban tartott sajtótájékoz
tatón, ahol ismertették a II. világ
háborúban a Balatonba zuhant IL- 
2 repülőgép és kiemelése történe
tét. (Erről az eseményről lapunk 
is tudósít.).

A Képviselő-testület tájékoz
tatást kapott a szakbizottságok 
ülésén hozott döntésekről, a leg
utóbb megjelent fontosabb jog
szabályokról; és elfogadta a lejárt 
határidejű önkormányzati határo
zatok végrehajtásáról szóló jelen
tést.

Megtárgyalta a testület a Tour
inform Iroda beszámolóját tevé
kenységéről, és az 1999. évi ide
genforgalmi szezonra való felké
szüléséről. A beszámolót elfogad
ta azzal, hogy az iroda nyári nyit
va tartási rendjét jobban kell iga
zítani a vendégek igényeihez.

Az Idegenforgalmi, Környe
zetvédelmi és Sport Bizottság, 
valamint a Gazdasági Bizottság 
az új strandi beléptető rendszerrel 
összefüggésben, a kurtaxa befize
tések ösztönzésére -  önkormány
zati rendelettervezet készített elő 
Idegenforgalmi Alap létrehozásá

ra. Célja, hogy hatékonyan segít
se és támogassa a turisztikai fel
adatok megvalósítását, ellátását, 
a szolgáltatások színvonalának 
emelését azáltal is, hogy az ide
genforgalomból keletkező önkor
mányzati bevételek közvetlenül e 
fejlesztendő területre fordítódja
nak vissza. A terv szerint az Alap
ból ilyen tevékenységet végző 
magánszemélyek, szervezetek 
igényelhetnének támogatást. Az 
alapelvek kikristályosodtak, de a 
testület a részletek további kidol
gozására kérte fel az érintett bi
zottságokat.

Jelentős rendeletet fogadott el 
a Képviselő-testület a fiatal háza
sok első lakáshoz jutásának tá
mogatásáról, miután az Ország- 
gyűlés törvényi lehetőséget adott 
az un lakásalap (az eladott önkor
mányzati bérlakásokból befolyt 
összeg) ilyen irányú felhasználá
sára. A hosszas vita után elfoga
dott rendelet július 1-én lép ha
tályba. (Ismertetésére következő 
számunkban visszatérünk.)

Úgyszintén elfogadta a testü
let az Almádi Kommunális Kht.
1998. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, és az 1999. évi -  a 
felügyelő-bizottság által többször 
tárgyalt -  üzleti tervet.

A fenntartó részéről a Váci Mi
hály Általános Iskola iskolaszé
kébe Pandúr Ferenc alpolgár
mestert delegálta a testület.

Az aktualitások között az ön- 
kormányzat társberuházói megál
lapodást hagyott jóvá a szenny
vízcsatorna-hálózat továbbépíté
sére a Balatonalmádi Víziközmű 
Társulattal, és döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a BSE hasz
nálatában lévő Sporttelep felújí
tásának támogatására az Ifjúsági - 
és Sportminisztériumhoz. Milen
neumi versenyfelhívás jelent meg 
„A Virágos Magyarországért” 
címmel, melynek célja, hogy a 
településeken a hagyományos 
magyar virág- és kertkultúra fej

lődjön és kiteljesedjék, kulturált, 

környezetbarát, vendégváró or

szágkép alakuljon ki. A verseny a 

civil szervezetek aktív közremű

ködésével kerül lebonyolításra, 

előzetesen megadott elbírálási 

szempontok alapján, szakmai 

zsűri részvételével. A Képviselő- 

testület Balatonalmádi várost a 

versenyre benevezte.

A Magtár bérbeadására vonat

kozó versenytárgyalást érvényte

lennek nyilvánította a testület; 

egyben döntött az ingatlan nyil

vános pályázat útján történő új

bóli meghirdetéséről, amely 

megjelenik majd a Naplóban és 

az Új Almádi Újságban. Bár a 

hóközi rendkívüli testületi ülés 

napirendje is a Veszprém -  Szent

királyszabadja -  Balatonalmádi 

kerékpárút építése volt, a téma új

ból a testület elé került. Három 

település és a megye testületei, a 

változó pályázati és egyéb körül

mények között az érdekegyeztetés 

nem könnyű. Végül arra az elha

tározásra jutott a testület, hogy 

szükségesnek tartja a kerékpárút 

tervének átdolgozását sétaút nél

kül, a Vödör-völgyi nyomvona
lon azzal, hogy Almádiban a 

meglévő Fűzfő-Almádi kerékpár

útra való csatlakozást is biztosí

tani kell. Ebben a tervezési fázis
ban további tárgyalásokat kell 

folytatni az érintettekkel.

Az Auróra étterem hasznosítá

sára kiírt pályázatra egy jelentke
ző volt: A Globe Színház és Kiál

lítóterem Kft. rendezne ott Óceán 

kiállítást a nyári hónapokban. A 

testület -  tekintettel látvány- és 

programértékére -  hozzájárult a 

helyiség kulturális célú hasznosí

tásához azzal, hogy a szerződési 

feltételek meghatározását a gazda

sági bizottság hatáskörébe utalta.

A következő önkormányzati 

rendes ülés tervezett időpontja: 
1999. július 1. A testületi ülések 
jegyzőkönyvei a Polgármesteri 

Hivatalban és a Városi Könyvtár

ban megtekinthetők.
KPR.



R e n d ő r s é g i  h í r e k

Május hónap nagy jelentőséggel 

bírt kapitányságunk életében. Az 

ünnepélyes avatást követő napokat 

is arra használtuk fel, hogy mindent 

elő tudjunk készíteni annak érdeké

ben, hogy zavartalanul indulhasson 

május 3-ával a lakossági ügyfélfo

gadás. E lap hasábjain is, illetve 

más m édiákban m egjelentettük a 

fogadóórák rendjét, m ikor milyen 

témában fogadjuk az állampolgári 

bejelentéseket. Előzetesen többirá

nyú felmérést, illetve tervezést vé

geztünk el a várható ügyfélforga

lom mértékére és összetételére vo

natkozóan. Egy hónapos tapaszta

lat után úgy tűnik, hogy a legna

gyobb igény a gépjármű igazgatás 

tém akörében je lentkezett. Közel 

400 ügyfél kereste fel a hivatalt, 

ami nagyságrendekkel meghaladja 

előzetes várakozásainkat.

Kérem Önöket, hogy amennyi

ben észrevételük, javaslatuk volna, 

hogy hogyan tehetnénk ésszerűbbé, 

esetleg gördülékenyebbé ügyfélfo

gadásunk rendjét, gyakorlatát, te 

gyék ezt meg, hiszen minden igye

kezetünk arra irányul, hogy minél 

jobban meg tudjuk felelni a lakos

sági elvárásoknak.

N éhány dolgot városunk köz 

rendjéről, közbiztonságáról, bűn 

ügyi helyzetéről. Május hónapban

14 esetben történt nyaraló, illetve 

lakások sérelmére betöréses lopás.

Két esetben ezek közül a nyomozás 

eddigi adatainak m egállapításai 

alapján a helyszínt kiválóan ismerő 

elkövetőkről van szó, akik arany 

ékszereket, készpénzt, és értékpa

pírokat vittek el a lakásokból. Már 

az első eset után felmerült a gyanú, 

hogy házaló román állampolgárok 

lehetnek az elkövetők, akik vagy 

ágynem ű vásárlás ürügyén, vagy 

arany tárgyak eladása okán mentek 

be a lakásokba és használták ki a kí

nálkozó alkalm at terepszem lére. 

Ilyen módszerrel egyébként szom

szédos városokban is követtek el 

bűncselekm ényeket. Úgy látszik 

m egérezték  a veszélyt, ezért az 

utóbbi időben már nem járják a vá

ros területét, pedig ilyen céllal is 

járőröznek kollégáim folyamatosan 

a területünkön.

Ismét beszám olhatok Önöknek 

egy érdekes esetről anélkül, hogy 

az ügyben szereplők nevét m egem

líteném. Egy középkorú hölgy nya

ralóvásárlás okán több szóba jöhe 

tő ingatlant megtekintett, majd m i

után az egyik megnyerte tetszését a 

tulajdonossal m egbeszélte, hogy 

ugyan még gondolkodik egy kicsit 

a vételen, illetőleg megbeszéli azt 

családja tagjaival, és egy későbbi 

időpontban döntéséről tájékoztatni 

fogja az illetőt. Kb. egy hét múlva 

ment vissza, amikor is közölte a tu 

lajdonossal, hogy különböző okok 

miatt mégsem vásárolja meg a nya

ralót. Erre az illető meglehetősen 

indulatosan reagált, de ekkor még 

nem történt semmi rendkívüli. A 

hölgy egyébként Balatonalmádiban 

már rendelkezik egy saját ingatlan

nal, am elyet néhány órával a le 

mondást követően felkeresett a re

m énybeli eladó és em elt hangon 

kártérítést követelt a hölgytől, ami

nek az nem tett természetesen ele
get. Az indulatos férfi ezután bán

talmazta a hölgyet, aki 8 napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Természetesen önbíráskodás és sú

lyos testi sértés okozása miatt eljá

rást indítottunk ellene.

A közlekedési helyzetről szólva 

tájékoztathatom Önöket arról, hogy 

több koccanásos baleset történt m á

jus hónapban, személyi sérülés nél

kül; ami sok esetben csak a vaksze

rencsének volt köszönhető. Több 

olyan esetben is kértek rendőri 

helyszínelést, am ikor egyébként 

kulturált emberi módon, a helyszí

nen is rendezhetőek lettek volna a 

problémák. Meredeken emelkedik 

az ittas járm űvezetők száma, ami 

rendkívül kedvezőtlen, hiszen a kö

vetkezményeit tekintve nagyon ve

szélyes állampolgári magatartásról 

van szó. Szerencsére ittasan oko

zott közlekedési baleset nem tör

tént, de ez is csak a szerencsén m ú

lott. Az eddigiekből következik az 

is, hogy fokozni kívánom a közle

kedési célú ellenőrzéseket a közte

rületen annak érdekében, hogy a 

várhatóan ugrásszerűen megnövek

vő forgalom minél kisebb veszély- 

helyzetet jelentsen a közúton közle

kedőkre.

Nagyon jó  színvonalon dolgoz

nak és segítenek nekünk polgárőre

ink. Éppen a cikkírás időpontjában 

kezdődő közlekedési akcióban is 

aktívan kiveszik  a részüket, de 

ugyanígy van akkor is, am ikor a 

nyaralóövezeteket járják rendőre

ink, akkor is számíthatnak a polgár

őrök segítségére. Rem élem  a ko 

rábbi évek gyakorlatának megfele

lően a nyári idegenforgalmi szezon 

alatt is számíthatunk segítségükre, 

támogatásukra.

Grúber Sándor r.őrgy. 
rendőrfőkapitány

F E L H ÍV Á S
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/1998. (III. 26.) 

sz. önkormányzati határozatával a lakossági önerős útépítéseket a következők 
szerint támogatja:

kapcsolódó III. ütem IV. ütem V. ütem
önkormányzati lakossági önkor- lakossági önkor- lakossági önkor

mányzati mányzati mányzati
útépítés h o z z á j á r u l á s

van 50% 50% 60% 40 % 75% 25%
nincs 75% 25% 80% 20% 90% 10%

Az ily módon adható önkormányzati támogatás a tárgyévben útépítésre for

dítható költségvetési összeg 20 %-át nem haladhatja meg.

Támogatás csak olyan utcákhoz adható, ahol a közművek kiépítése befeje
ződött.

A támogatási igényt az érintett utca lakóinak (illetve az ott lévő ingatlanok tu

lajdonosainak) a kötelezettségvállalást is tartalmazó nyilatkozata mellékelésével 

legkésőbb a tárgyév június 15-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Mű
szaki Osztályához.

A támogatások elbírálásáról a Képviselő Testület - a Gazdasági Bizottság ja
vaslata alapján - a júniusi ülésen dönt.

A befizetés kizárólag a kivitelező által benyújtott számla, vagy szám
lával igazolt anyagköltség kiegyenlítésére használható fel.

Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztálya

Pászti Autószalon-Szerviz

Új arculat, új színvonal, új környezet.

...és egy régi név

Pászti Kft: Veszprém, Almádi út 40. Tel: 8 8 /426 -985

SUZUKI



Tenisz-hírek
(Félidőben)

Nem csak az OB Il-es csapatbajnok
ságnak zárult le a tavaszi fordulója, de 
más szempontokból is rendkívül moz
galmas és feszültségekkel terhes idő
szak volt ez a tavasz a tenisz klub éle
tében.

Horváth István, aki megalakulásá
tól négy éven át volt elnöke és ezen kí
vül minden ügyünknek intézője egész

ségi állapota miatt sajnos nem tudta to
vább vállalni egyesületünk vezetését. 
Irányítása alatt az egyesület az elmúlt 
négy évben megvalósította több fontos 
kitűzött célját, sikerült

-  a korábbi szakosztály önálló egye
sületként történő működését megszer
vezni

-  szerény anyagi lehetőségeinkhez 
képest stabil, kiegyenlített gazdálko
dással az egyesület működőképességét 
fenntartani

-  saját nevelésű fiatal játékosok be
építésével a csapat stabil helyét OB II 
felső ágában biztosítani

-  a korábban tagjaink között előfor
duló generációs feszültségeket csök
kenteni

-  szerény beruházásokkal -  saját kút 
létesítése döntően saját forrásainkból -  

apró előrelépéseket tenni
Már 1996-ra kiderült azonban, hogy 

legfontosabb egyesületi célunk, élénk, 
további újabb tagokat vonzó teniszélet 
elérését egyre jobban akadályozza a lé
tesítmény helyzetünk, az hogy a 6 db 
teniszpálya használati joga mellett ren
delkezésünkre álló összesen mintegy 
30 m2 öltöző, szertár, iroda, zuhanyo
zó WC már nemcsak mérete, hanem el
keserítően rossz állapota miatt sem al
kalmas szinte semmire, az elmúlt évek
ben minden erőfeszítésünk ellenére be
következett állagromlások évenkénti 

javításaival sem tud megfelelni a ma 
már jellemző igényeknek.

Mivel az egyesületnek belátható 
időn belül saját forrásai nem mutatkoz
tak egy megfelelő klubház építésére, 
ezért a klub tagjainak és szimpatizánsa
inak anyagi áldozatvállalásával próbál
tuk a beruházás forrásait megteremteni. 
A tenisz pályák melletti terület termé
szetvédelmi terület státusa sajnos le
küzdhetetlen akadálynak bizonyult.

Két évi helyben topogás után ismét 
Horváth István érdemeként került az el
múlt év bevételéből 5 millió forint az 
önkormányzati költségvetésben céltar
talékként elkülönítésre a klubház építé
sére.

Megváltozott a beruházás tervezett 
lebonyolítási módja is, ez év januárjá
tól több sikeres hazai példán felbuzdul
va az önkormányzat az egyesület és a 
tagok által létrehozandó közhasznú tár
saság látszik a megvalósítás legcélsze
rűbb eszközének. A források kiegészí
tésére ismét a tagok támogatását kér
tük, akik nemcsak a közhasznú társaság 
megalapításánál befizetendő 50-50 
E Ft-tal, de lehetőségeikhez képest

hosszú lejáratú hitellel is segítik majd 
az építés finanszírozását.

Az érdemi előrelépést akadályozta a 
még az előző önkormányzat által kez
deményezett, a balatonalmádi sport
egyesületek működésének átfogó vizs
gálata, majd ennek lezárultakor saját te
vékenységünk újraszabályozása kötötte 
le erőinket.

Az elmúlt négy évben nemcsak kor
rekt és kritikus külső vélemények, de 
saját értékelésünk szerint is az egyesü
leti munka legfőbb hiányosságai az 
utánpótlás-nevelés területén jelentkez
tek Sajnos hiába szerepelt az edző Sza
bó Lajos szerződésében ez is feladat
ként, gyakorlatilag nem tudtunk jelen
tős számú fiatalt a teniszpályára vonza
ni és ott tartani. Ez évi feladataink meg
határozásánál legfontosabb szempont 
ennek megváltoztatása volt, ezért az 
edző által kezdeményezett szerződés- 
módosítás során az egyesület vezetése 
az edző számára az OB Il-es csapat je
lentősen lecsökkentett edzésideje mel
lett az általános iskolások testnevelés 
óra keretén belül történő teniszoktatá
sát és a korábban hiányolt széles kör
ben elérhető tanfolyamok szervezését 
jelölte meg feladatként. Sajnos elsősor
ban anyagi okokból nem tudott az egye
sület az edző elvárásainak megfelelni, 
ezért miután két hétig az edző felada
taiból semmit nem látott el, az egyesü
let a szerződést rendkívüli felmondás
sal megszüntette.

Így a bajnokság közepén edző nél
kül maradt csapat felkészítését a veze
tőség kérésére a továbbiakban Dudás 
Zsolt egyesületi elnök látta el a tavaszi 
forduló végéig társadalmi munkában, s 
tovább keressük a szakmai követelmé
nyeinknek és anyagi lehetőségeinknek 
egyaránt megfelelő hosszú távú megol
dást.

Megváltozott a pályahasználat 
rendje is, olyan megoldást kerestünk, 
amely képes a megváltozott prioritáso
kat támogatni. Az egységes és országos 
szinten is alacsony klubtagsági díjjal 
azt szeretnénk elérni, hogy annak a 
több mint 280 embernek, aki négy év 
alatt egy vagy több alkalommal rendes 
vagy pártoló tagként nálunk megfor
dult, minél nagyobb hányada legyen 
aktív résztvevője egyesületi és sportte
vékenységünknek.

A pályahasználatban a klub által 
rendezett csapat, tömegsport és egyéb 
versenyek mellett az utánpótlás neve
lést támogató tanfolyamok rendelkez
nek abszolút elsőbbséggel. Az egészsé
ges versenyhelyzet kialakítása érdeké
ben edzői minősítés birtokában bárki 
azonos feltételekkel tarthat tanfolya

mot. A legfontosabb feltételek: minden 
lényeges kérdést -  résztvevők, időpon
tok, tanfolyamdíjak stb. -  tartalmazó, 
bárki számára nyilvános szerződés az 
egyesület és a tanfolyam szervezője kö
zött, 50 %-os pályahasználati kedvez
mény, azaz a résztvevő 6-8 gyerek 
összesen fizet a tanfolyamdíjba beépít
ve óránként 300 Ft-ot.

Eddig három csoportban közel 15 
gyermek részére indult el az oktatás az 
elmúlt héten, de további jelentkezőket 
remélünk és várunk, hölgyeket-urakat, 
felnőtteket és gyerekeket, állandó la
kost, üdülőtulajdonost, nyaralóvendé
get egyaránt.

Ebben az évben ismét kiírta az egye
sület a házi ranglistaversenyt, amely re
mélhetőleg nemcsak folyamatos játék- 
lehetőséget jelent tagjainknak, hanem 
jellege révén jelentősen hozzájárul a 
tagjaink közti kapcsolatok, ismeretsé
gek bővüléséhez is. A verseny nyílt, 
bárki bármikor bekapcsolódhat, min
denkit szeretettel várunk.

Az OB Il-es csapat szereplése saj
nos sokkal halványabb az előző évinél, 
illetve a vártnál. A csapatból 3 stabil ko
rábbi játékos vált ki. Kovács Lajos tá
vozása elé elsősorban magatartása mi
att nem gördített az egyesület vezetése 
akadályokat, de ifjabb Varga László ki
válása már érzékenyen és váratlanul 
érintette a csapatot. Miután az edzői 
szerződésre vonatkozó tárgyalások 
nem vezettek eredményre, Szabó Lajos 
sajnos a csapatversenyt is bojkottálta, s

így rendkívül nehéz helyzetbe került a 

mindössze hét főre csökkent keret, a 

bordatörés alapos gyanúja sem jelent

hetett játék alóli felmentést a megma

radtak közül bárkinek.

Nagyon rossz pszichikai hatással 

volt az OB Il-es csapatra az edzőválság 

is, csak ennek megoldódásával nyugo

dott meg a csapat, és május második fe

lében már jobb játékkal jobb eredmé

nyeket ért el. Ezzel együtt rendkívül ne

héz helyzetben várjuk az őszi ráját

szást. A tavaszi eredmények:

Május 8. Győr-Balatonalmádi Ten

nis Club a győri csapat visszalépett 

Május 9. Balatonalmádi Tennis 

Club - Kőszeg 3 : 6

Május 15. Tordas - Balatonalmádi 

Tennis Club 6 : 3

Május 16. Balatonalmádi Tennis 
Club - Trófea Veszprém 2 : 7

Május 22. Balatonalmádi Tennis 

Club - Sopron Rackett Hotel 5 : 4 

Május 23. Szombathelyi Haladás - 

Balatonalmádi Tennis Club 6 : 3 

Május 29. Soproni Ászok - Bala

tonalmádi Tennis Club 5 : 4 

A megyei I oszt. csapat eddigi mér

kőzéseit egy kivételével mind meg

nyerte!

A megyei II oszt. csapat eddig egy 

döntetlent ért el, a többi mérkőzésein 

vereséget szenvedett.

A tavaszi forduló lezárását követő

en az együttes vezetősége és a három 

csapat tagjai május utolsó vasárnapján 

Kab-hegyen egy jól sikerült erdei ki

rándulás után értékelték az elmúlt idő

szakot, és egyeztették elképzeléseiket a 

közeljövőre nézve. A célok megítélésé

ben mutatkozó teljes egyetértés már ön

magában biztató a jövőre nézve.

R é s z l e t f i z e t é s i  l e h e t ő s é g
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S z á m ít á s t e c h n ik a i

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

B a la to n a lm á d i ,  Jó k a i u. 1. T e l./fax : 4 3 2 /1 3 0



MORZSÁK ÉS SZILÁNKOK
Hozzászólás a „Versenysport végnapjai Almádiban” c. vitaindító cikkhez és az ezzel kapcsolatos észrevételekhez

A versenysport végnapjait nem első
sorban a pénzhiány sietteti, hanem az 
utánpótlás nevelés alacsony szintje. Ez 
meg abból fakad, hogy nincs tömeg
sport, ahol a tehetségek felszínre kerül
hetnének. Csak tanfolyam van, amit 
meg kell fizetni, s azt kevesen tudják. S 

ugye az egyértelmű, hogy a „tehetős” és 
tehetséges ifjú nem mindig esik egybe. 
Ebből következik, hogy amelyik sport
ág csak tehetős gyerekek köréből nevel 

utánpótlást, ott a versenysport stagnál, 
vagy végnapjait éli, ha van pénze, ha 
nincs. (Mert ha van pénze, abból nem 
utánpótlást nevel, hanem játékosokat 
vásárol).

*

Egyik, általam tisztelt sportvezető, 
elismeri az IKSB egyes tagjainak jó 
szándékát a tömegsport támogatása te
rén, de a jó szándék - írja - nem elég, 
annak találkozni kell az igénnyel. És 
igény meg nincs?

Úgy látom, a képviselő dolga és fel
adata a változtatási szándék felvetése és 
a sportvezetőké pedig - ha jó a szándék
- a megvalósítás. Tehát kell a jó szándék 
a szemléletváltásra (tömegsportra épül
jön a versenysport) és a tömegsport és 
szabadidő rendezvényeken tanítani az 
adott sportág alapjait, továbbfejleszteni 
a tehetségeket, mindezzel széleskörűen 
felkelteni az igényt, hogy mindenkinek 
önmaga által vezérelt szükségletévé 
váljon a mozgás. Az igaz, hogy ettől 
még messze vagyunk. - Mit kell csinál

nunk addig?... „Addig folyvást küsz
ködni kell...” A szűk látókörűekkel, az 

önös érdekek megszállottjaival, a pénz

telenséggel, ... stb.

*

Minőséget, vagy tömeget? Ez nem 

vagy - vagy kérdése, hanem tömeget és 

abból kiválasztani a minőséget. De ki 
merem jelenteni, hogy a tömeg a legna

gyobb minőség. Ha tömegek élnek 

egészségesebben, megváltozik az Élet

minőség. „Egészségesebben kéne élni, 

annyi szent!”

Mert akkor hosszú életűek leszünk a 
Földön.

*

Mottó: „Áll a móka, áll a bál, a pénz 
körül!” A tömegsport sem elsősorban 
pénz kérdés. SZEMÉLYI kérdés. Kel

lenek emberek, akik hisznek benne, 

tesznek érte és értenek hozzá. (szerve

zés). Van egy régi magyar szokás (több 

is van) ha valahol van ilyen ember, ak
kor azt félre kell állítani, mert érdekeket 

sért! Nincs ebben semmi rendkívüli.

❖

„Valahol Európában”
Egy sporttárs kijelentette, hogy ne 

akarjanak a mi pályáinkon „szórakozni” 

idegenek és egységet bomlasztok.

Sporttárs! Ha idegenek azok a gyere
kek, akik elsők között fizetik be évek 

óta rendszeresen a pártoló tagsági díja
kat, szüleik fizetik a tanfolyam díját, 
hogy gyermekük ha felnő erősítse az 
egyesület versenyző gárdáját, ráadásul 
pályát csinálnak, gazolnak és fedezik a 

versenyzéssel együtt járó költségeiket, 
edzéseiket -  „szórakozó” játékaikat a 
déli órákban tartják, hogy ne vegyék el 

a lehetőséget a felnőttektől és bérlőktől 
és teszik mindezt nevelőedzőjük hatásá

ra. Őket idegennek és bomlasztónak ne

vezni elgondolkodtató.

❖

Challenge Day (Kihívás Napja)
Sportember szájából hallottam, 

hogy nem szereti a tömegsportot, mert 
az csak kampányszerűen folyik és egy 
évben egyszer 15 percet sportolni nem 
elég. -  Igaza van! Kevés egy évben egy
szer mozogni, valóban többször kell!

De ne felejtsük, hogy ahonnan ez a ki

hívás elindult, hogy ezen a bizonyos na

pon legalább 15 percet sportoljunk, ott 
ma már nem évente egyszer teszik, ha
nem tele vannak a parkok kocogó, futó, 

kerékpározó, görkorizó, teniszező, stb., 

stb. emberekkel! Már nálunk is elindult 

valami pezsgés. És mi akadályoz meg 
bennünket abban, hogy ne kampánysze
rűen, hanem évente többször szervez
zünk valamilyen tömegsport alkalmat. 

(Intézmények, munkahelyek, sport
egyesületek stb.) hogy rászoktassuk 

embertársainkat a rendszeres testmoz

gás egészséget megóvó és fenntartó 

örömére. Ezen kell elgondolkodni min
den sportvezetőnek, s arra kell töreked
nie, hogy személyes példamutatásával 
kocogjon és kocogtasson minél többet.

Az IKSB-nek pedig azt kívánom, 

hogy sikerüljön kidolgozniuk azt a 

rendszert, amely „ösztönzőleg hat a 

sportkörökre, a lakosságra, a sportolás
ra és az egészséges életmód feltétel- 

rendszerében is esélyegyenlőséget sza
vatol!”

Laci bácsi

„A tömegsport él, ha éltetik”
Tenisz

A Váci Mihály Általános Iskola 
csapata 1998-ban megnyerte a megyei 
3. osztályt, és felkerült a megyei 2. 
osztályba (Szentpéteri Zoltán, ifj. 
Lang László, Vecsey K. Zoltán, 
Murgás Marcell, Czuczay Donát, 
Pfenning Balázs). 1999 tavaszán a Vá
ci Iskola átadta az idősebb és ifjú Var
ga László által nevelt csapatot az almá
di Tennis Clubnak, így a csapat a BTC 
színeiben küzd a megyei 2. osztály 
megnyeréséért. Őszinte szívvel szorí
tunk sikerükért, ugyanakkor büszkék 
vagyunk, hogy a BTC igényt tartott az 
általunk nevelt játékosokra.

Németh Béla igazgató úrnak és 
Erőss Józsefnek - a Mentor Kft. veze
tőjének megértő támogatásával rendre 
megvalósulnak tömegrendezvénye
ink. A Váci Napok keretén belül 4 sza
badidő-versenyt rendeztünk - kicsik
nek, nagyoknak - közel 50 résztvevő
vel. A házi bajnokságokon, a Kihívás 
napi, valamint a gyermeknapi rendez
vényeinken mintegy 80 fő indult. A te
nisz szakköri munkában 20 alsós és 
felsős tanuló vesz részt, akik heti 3-4

alkalommal kapnak lehetőséget, hogy 
a vörös salakra lépjenek. Az említett 
események 3 hét alatt bonyolódtak le a 
Váci Iskola 2 teniszpályáján, ez külön 
kiemeli a rendezvények értékét.

Kibontakozóban van egy 10-12 ta
gú lány, egy 10-12 tagú fiú, valamint 
egy 8-10 tagú volt vácis tanítványok
ból és vácis szülőkből álló csapat kör
vonala, melyből az utóbbit beneveztük 
a megyei 3. osztályba (eddig 1 vereség 
Füredtől, 1 győzelem Ajka ellen). A 
lány- és a fiúcsapat később érik be 
ugyanerre a szerepre.

A fentiekből kitűnik, hogy a tö
megsportra épülő következetes után
pótlás-nevelés a Váci iskolában jó úton 
halad.

A Bíró János mesteredző emlékére 
rendezendő szabadidős versenyünk 
dátumát sajnos újból módosítanunk 
kellett, mivel más egyesületek, szerve
zetek - az egyeztetés után - újból vál
toztattak rendezvényeik dátumán. Az 
új időpontot az érintettekkel külön 
megbeszéljük.

(Diák-Sportkör)

Nyári programok 
a Pirát Makett Egyesületnél

Május hetedikén ismét szép szám
mal gyűltünk össze, hogy megvitassuk 
a nyári terveket, teendőket. Időközben 
befutott egy igazán profi makettező 
Vadász István úr Budapestről, aki fél
kész munkáin mutatta be lelkes csapa
tunknak az igazan szép repülőgép
makett elkészítésének rejtelmeit. Má
jusban még egyszer találkozunk -  28-án
-  de mivelhogy az írás előbb készül, így 
erről érthetően még nem tudok beszá
molni.

Május 26-án az Almádi előtti vízből 
került kiemelésre egy repülőgéproncs, a 
kiemelési akcióra mi is meghívást kap
tunk, a következő számban részletesen 
beszámolunk az eseményről. Június 6- 
án nyílik Budapesten a Magyar Makett 
Múzeum, ahova egyesületünk is meghí
vást kapott. Természetesen élni szeret
nénk a lehetőséggel, és az általunk ké
szített munkák egy részét a múzeum 
rendelkezésére bocsátjuk.

Június 26. és 30. között rendezik 
meg a már hagyományosnak tekintheti 
Bajai Makett Kiállítást és Versenyt, 
amely az évek során nemzetközi ren
dezvénnyé nőtte ki magát. Így lesz ez az 
idén is, természetesen, ha lehetőségeink 
engedik, úgy ezen a megmérettetésen is 
részt kívánunk venni, lehetőleg a Tatai 
verseny eredményeinek megtartása 
mellett.

Június 5-én és 6-án a Pápa melletti 
Dákán nyílt repülőnapot tartanak, ahol 
előzetes értesüléseink szerint részt vesz
-  többek közt -  Bessenyei Péter világ
bajnok műrepülő, valamint a Szentki

rályszabadjai Bakony Harcihelikopter 
Ezred több egysége is. Bizonyosan 
nagyszerű program lesz, a hely közelsé
ge miatt azt hiszem érdemes erre a hét
végére a repülés szerelmeseinek kirán
dulást szervezni Pápa környékére. Ter
mészetesen erről a rendezvényről is ol
vashatnak a következő írásban.

Júniusban egyesületünk egy össze
jövetelt tart, 18-án pénteken 18 órakor a 
Közösségi Házban.

Varga Gábor

VIRÁG-
VÉGKIÁRUSÍTÁS
Helye: Közösségi Ház 

Június 12-én szombaton

A szombathelyi 

Horváth-kertészetből 

-  Egynyári

-  Muskátli

-  Fütő petúnia

akciós 
árakon.



Készülünk!
Októberben ünnepli a Györgyi Dénes Általános Iskola 

fennállásának 50. évfordulóját.

Örömmel tapasztaljuk, mi
lyen érdeklődést váltott ki a ké
szülődés a mostani és a régi tanít
ványokból egyaránt. Évkönyvet 
adunk ki az esemény alkalmából, 
a rendelkezésre álló adatokból és 
személyes emlékekből elkészítet
tük az elmúlt fél évszázad legfon
tosabb eseményeit tartalmazó 
krónikát, mely a jelenlegi formá
jában az iskola könyvtárában 
megtekinthető. Még pár hétig ja
vaslatokat, kiegészítéseket vá
runk mindenkitől, hogy az év
könyvbe minél teljesebb iskola- 
történet kerülhessen. Az évkönyv 
kiadásához mindennemű anyagi 
segítséget szívesen fogadunk, 
hogy az minél szebb kivitelben 
jelenhessen meg.

Az intézmény múltjából kiál
lítást rendezünk, melyhez máris 
sok értékes dokumentum és tár
gyi emlék áll rendelkezésünkre. 
Naplókat, okleveleket, tablóké
peket, fényképeket, rajzokat őr
zött meg az iskola. Ezt a gyűjte
ményt egészítenénk ki azokkal az 
iratokkal, képekkel, tárgyakkal, 
melyeket a kiállításra kölcsön
kapnánk mindazoktól, akiknek 
ilyenek birtokukban vannak.

Az iskolai könyvtár további 
adatokat és dokumentumokat 
gyűjt és rendszerez. Mint az eddi
giekhez, ehhez kérjük mindenki

segítségét, aki az eltelt 50 évben 
valamilyen kapcsolatban állt az 
iskolával.

Tervezzük egy emlékkönyv 
összeállítását is az iskolával kap
csolatos emlékekből, élmények
ből. Egy-egy iskolai történet, 
személyes visszaemlékezés, ver
senyek, kirándulások, vagy bár
milyen más esemény leírására 
buzdítunk mindenkit.

Nyilvántartást készítünk a nö
vendékek által elért tanulmányi, 
kulturális és sport eredmények
ről. Listánk helyenként hézagos, 
különösen az 1974 előtti eredmé
nyekből áll nagyon kevés a ren
delkezésünkre. Kérjük, segítse
nek a számbavétel elvégzésében!

Szintén gyűjtjük az iskoláról, 
pedagógusairól, tanulóiról szóló 
cikkeket, akinek ilyen jellegű írás 
van a birtokában, juttassa el hoz
zánk! Természetesen az össze
gyűjtött anyag a könyvtárban bár
mikor megtekinthető lesz.

Szeretnénk az iskolához méltó 
és emlékezetes rendezvényeket 
szervezni és maradandó doku
mentumokat készíteni, ezekhez 
várjuk mindenki segítségét. 
Telefon: 438-352 
Fax: 438-657 
E-mail:
gyorgyid@konyvtar.c3.hu

Tóthné Kunstár Judit

A BALATONALMÁDI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KÉZMŰVES NAPKÖZIT hirdet

A táborba 5-10 éves korig várjuk olyan gyerekek jelentkezését, akik 

szívesen megismerkednének egy-egy természetes anyag tulajdonságá

val, és megtanulnák egyszerű kézműves technikákban való felhasználá

sukat (gyöngyfűzés és pókszövés, ujjfonás stb.).

A programot szabadidős tevékenységek egészítik ki. A részvételi díj a 

programok költségeit és napi kétszeri étkezést tartalmaz.

A tábor időpontja: 1999. július. 5-9. (naponta 9-16-ig)

Helyszín: Közösségi Ház, Balatonalmádi, Baross u. 22.

Jelentkezési határidő: június 25.

(A részvételi díj befizetését a fenti határidőig kérjük.)

Részvételi díj: 5000 Ft

Jelentkezni lehet a Közösségi Házban (88/438-011).

Szavalóverseny
Balatonalmádi három általá

nos iskola tanulói között Váci 
Mihály szavalóversenyt tartottak 
1999. május 12-én.

Az eredményt öt tagú zsűri bí
rálta. A tanulókat csoportok sze
rint értékelték.

Első csoport: 1-2 oszt.
1. Németh Bálint 2. o., 

Vörösberényi Iskola
2. Szalay Karolin 2. o., 

Vörösberényi Iskola
3. Bingyu Anna 1. o.,

Váci Mihály Iskola

Második csoport: 3-4 oszt.
1. Lisztes Mónika 3. o.,

Györgyi Dénes Iskola

2. Holpert Ádám 4. o.,
Györgyi Dénes Iskola

3. Kiss Fruzsina 4. o.,
Váci Mihály Iskola

Felsősök:
1. Varga Borbála 6. o.,

Váci Mihály Iskola
2. Szalay Zsófia 6. o., 

Vörösberényi Iskola
3. Szász Melinda 7. o., 

Vörösberényi Iskola
3. Németh Viktória 7. o., 

Vörösberényi Iskola

A győztesek oklevelet és 
könyvet kaptak.

B. K.

C s a v l e k  E t e l k a

Liszt-díjas operaénekes és keramikusművész

C s a v l e k  A n d r á s

Munkácsy-díjas festőművész

KÖZÖS TÁRLATA NYÍLIK
június 12-én este 18 órai kezdettel 
a városháza Padlás Galériájában.

A tárlatot Kalász M árton  író nyitja meg.

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 

MÉRETRE VÁGÁSA.
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221



HORGÁSZSAROK
Lezajlott a Nagy Májusi 

Horgászbuli, a Sporthorgász - 
Balzer kupa. Volt ott minden, 
mi szem-szájnak ingere. Híres 
vendégek, nézelődők sokasága, 
csodabotok arzenálja, autó-be
mutató és ökörsütés. Délután 
pedig -  hab a tortán -  focimeccs 
miniszterelnöki részvétellel. A 
jelenlévő meghívottak és érdek
lődők egyaránt jól szórakoztak, 
s az időjárás is kegyes volt hoz
zájuk.

A forgatagból nem sikerült 
kicsalogatnom Áder János urat a 
tavalyihoz hasonló röpke beszél
getésre. Hja kérem! egy párt al
elnök és egy parlamenti elnök 
között bizony nagy a különbség.

Azért egy különleges “coup 
doublé”-t elkönyvelhettem. (Va
dászberkekben ez alatt két vad 
egyszerre való elejtését értik.) 
Petrenka János úrral, a verseny 
főszervezőjével egy beszélgetés
re alkalmas, nyugodt zugot ke
restünk, amikor véletlenül rá
bukkantunk Szakái Tamás úrra, 
a Balatoni Halászati Rt. koordi
nációs igazgatójára. Éppen gyer
mekét vezette be a horgászat rej
telmeibe. Ritka alkalom két ré
gi ellenfelet egy időben szóra 
bírni. Nem is hagytam ki!

Első kérdésem Szakál Tamás
hoz:

- A múlt évi versenyen a Ha
lászati Rt. nem vett részt, most

örömmel látjuk, hogy itt van

nak, elásták a csatabárdot.

Sz. T.: - Azt hiszem, hogy 

nem is a csatabárd okán marad

tunk távol, hanem egy sajnála

tos félreértés miatt, amiért most

elnézést kérek a szervezőktől. A 

jövőben biztosan jelen leszünk 

az évadnyitó versenyen. Bizo

nyítandó, hogy úgy érzünk, aho

gyan mondtam, egy nagy akvá

riummal érkeztünk -  benne né
hány kapitális balatoni ponttyal, 
amit a déli-part közelében fog
tunk.

- Elkezdődött már a halászat. 
Milyen eredményekkel dolgoz
nak a halászbokrok?

Sz. T.: A kora tavaszi eredmé
nyek -  keszegfogásból -  igen 
jók voltak, a későbbiek gyen
gébbek, most technológiát vál
tunk, áttérünk a busafogásra, re
mélve, hogy újból sikeresek le
szünk. A sokat emlegetett kárá
szok -  szívfájdalmunkra -  a szá
munkra tilos parti zónában van
nak, nem tudjuk elérni őket. Ter
vezzük, hogy időszakos enge
dély alapján a jövőben -  
jégveszte után -  rámegyünk 
azokra a területekre, ahol bandá
zik a kárász, ez elsődlegesen a 
Zala-torok térsége, s ezzel egy 
mindenki számára kedvezőbb 
feltételt teremtünk az őshonos 
balatoni halaknak. A siófoki 
csapdába mostanában kárászok 
rapszodikusan jönnek, éjszakán
ként 3-4 mázsa. A legnagyobb 
fogás 20 mázsa volt egy éjszaka. 
Ugyanitt az angolnafogás az el
múlt évek intenzív halászata kö
vetkeztében erősen lecsökkent.

P. J.: Nagyon örülök, hogy 
Szakái Tamás úr amit mondott, 
ilyen őszintén gondolta. Egyet
értek vele, s nagyon remélem 
hogy a Halászati Rt.-vel régóta

tartó kiváló kapcsolatunkat, 

amely tavaly kissé meglazult, 

újra a réginek mondhatjuk. A 

sajnálatos bakit mi elfelejtjük, 

hiszen közös a célunk -  minél 

több halat fogni, és minél job

bakat. Más-más céllal a halászok 

és a horgászok. Úgy látom, 

hogy az álláspontok végre kez

denek közelíteni a Balaton hal

állományának megmentése érde

kében. Főleg horgászberkekben 

terjed a vélemény, hogy az inten

zív bojlis horgászat nagyban 

hozzájárult a pontyok ritkulásá

hoz. Nos, én nem hiszem, hogy 

egy horgászmódszer képes lenne 

erre. Sokkal komolyabb problé

mák vannak a Balaton körül. Ha 

mindenki, aki a tóhoz jön, betar

taná, a mennyiségi és méretko

rlátozásokat, és valahol reg

isztrálná, hogy mit visz el, már 

ez is előbbre vinné a dolgokat. 

Borzasztó garázdálkodás folyik. 

Saját szememmel láttam, hogy a 

ragadozó tilalom idején gátlás

talanul szedték ki a süllőket a 

hajókról, csónakokból és senki 

nem szólt érte. Valahol gátat kell 

szabni, törvényt kell hozni na

gyon komolyan a Balaton kirab

lásának a megakadályozására. 

Nem ötezer forintos pénzbírság

gal, hanem nagyon kemény 

szankciókkal, akár börtönnel is 

súlytani az orvhalászatot.

Néhány szót mondanék a mai 

versenyről is. Két csapat híján 

az összes meghívott eljött, sőt le 

kellett mondanunk új jelentke

zőket. A verseny töretlen népsze

rűségnek örvend, s ebben nem 

kis érdeme van Balatonalmádi
nak. Remélem, mi is szereztünk 

egy kis hírnevet a városnak, hi

szen a sajtó sokat foglalkozott a 

versennyel. Jövőre a 2000. év al

kalmából megpróbáljuk még 

egy kicsit színesíteni a rendez

vényt és még több embert ide

csábítani.

Nagy Ferenc

Eredményhirdetés a hagyom ányos horgászversenyen

Maya Cukrászda
BUDATAVÁN 

szere te tte l várja vendégeit.

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ
-  Fagylaltok -  Torták,
-  Sütemények — Marcipán figurák

-  Somlói galuska stb.

E lőrendelést  felveszünk.
Nyitva tartás: 12-20 óráig

Balatonalmádi, Balatonfűzfő! u. 1. Tel.: 88/438-379



Fülöp Lajos képei a Padlás galériában
Egy méltatás szükségszerűen váloga

tás, s mint ilyen, egyfajta értékelés. Fü
löp Lajos padlásgaléria-beli kiállítása 
mennyiségénél fogva szinte korlátlan le
hetőséget kínál egy ilyen szubjektív sze
lekcióra. Noha a közel száz alkotás első
sorban a témákkal áll a figyelmes néző 
rendelkezésére, a dolog természetéből 
fakadóan mégis ezek feldolgozása adja 
érdekességüket. Elsőként talán a műfa
jok sokszínűségével.

Az 1957-től napjainkig terjedő kép
tömegben jobbára csak a felvillantás 
szándékával, jól elkülönített „sarokban” 
láthatók az indulás korszakának zsengéi, 
jelesül az apáról és az egykori barátról 
szóló olajportrék. Mellettük, már csak
nem egyidejűleg megjelennek azok a 
nagyméretű táblák, amelyeken a magá
nak érzett-tudott táj tűnik elő világos ra
gyogással és derűvel.

Az élet derekán zajló eseményeket és 
küzdelmeket idézi a 80-as évek alkotá
sainak egy jelentős rétege, melyet a mű
vész által máig kultivált narratív megkö
zelítés jellemez.

Miután Fülöp Lajos képeit szeretik 
az emberek, e nagyformátumú visszate
kintésből természetszerűen hiányzik egy 
sor korszakidéző kép. Mindezek ellené
re jellemzőnek kell tartanunk azt a tényt, 
hogy a kiállításon a legutóbbi időszak, a 
90-es évek „anyaga” dominál. Persze itt 
sem lehet egyértelmű stiláris vagy műfa
ji egységet, afféle-más pályatársaknál 
gyakran észlelhető-korszakjelző kizáró

lagosságot keresnünk. Fülöp pályáját 
ugyanis kezdettől fogva a különféleségek 
egyidejűsége jellemezte, amelynek for
rása az állandó nyitottság és témaérzé
kenység, a vizuálisan visszaadható kör
nyezet „megismétlésének” szokássá ér
lelődött szándéka.

Persze a képzőművészetben is tör
vény, hogy a műnek önmagában kell 
megállnia, hogy a keretben zárt világ 
többé már nem „utcán heverő” önmaga, 
hanem egy általa mint ihlető hivatkozás 
okán létrejött új valóság.

Különös öröm és titok, hogy Fülöp 
Lajos képei, legyenek bár guacheok, víz
festmények vagy éppen olajok, az alko
tásszabályok megtartásával sem szakad
nak el forrásuktól és természetes mozdu
lattal utalnak vissza rájuk. Ezek a képek 
ilyenformán mintegy sorozatként képe
zik le alkotójuk életeseményeit, amelyek 
persze nem feltétlenül drámai fordula
tok, hanem - mint nála oly gyakran - lel
ki események, vizuális élmények vagy 
konkrét töltetű meditációk.

Az első körbe a saját táj „megének
lése” tartozik. Fülöp többször váltott la
kóhelyet, de -  Balatonaligától Almádiig
-  mindig ebben a földrajzi közegben ma
radt. S hogy még jobban elmerüljön ben
ne, időnként külföldi utakkal járta körül. 
A kétféle táj élmény antagonisztikus kü
lönbségét jól mutatják a már-már iko
nográfiai jelentőségű képi jelzések: a 
már említett honi témájú olajfestmények 
világossága, vagy a nem véletlenül főfal
ra helyezett azon témájú guache-ok egy

másba folyó lágy tónusai élesen elkülö
nülnek azoktól a képektől, amelyek kis 
méretben elsősorban külföldi témákat 
zárnak „lecsontozott” olajburokba (Brit- 
Kolumbiai táj, Görög táj, Fekete hegy).

A téma és megjelenésmód jellegzetes 
egybetartozását bizonyítják hajós képei 
is - belőlük itt - most kettőt láthatunk 
(Kikötő I. és II.), melyek méretükkel és 
már-már késő impresszionista felfogá
sukkal teljesen külön utat jelentenek a 
gazdag életműben.

Fülöp magától értődő festői világá
ban ritka jelenség az intellektualizálás. 
Az olyan szándékosság, amely a tárgy 
ösztönös megközelítésével és kifejtésé
vel ellentétben valami képen kívülit akar 
megfogalmazni. Csak részben érintkez
nek ezzel az illusztratív alkotások, vagy 
az, amit fentebb narrativitásnak, egyfaj
ta elbeszélő modornak neveztünk (hisz 
szerzőnk író is egyben).

A kiállítás kapcsán azt a problémát is 
felvethetjük, vajon miért nem érintették 
meg jelentősebben Fülöpöt azok a 20-as 
években keletkezett európai izmusok, 
amelyek honi utóvirágzása az utóbbi né
hány évtizedben zajlott (zajlik?). A po
én-költészet, a különféle rejtjellel operá
ló irányzatok, a kubisztikus ábrázolás 
vagy a geometrikus absztrakció, hogy 
csak néhányat említsek. A választ - Fü
löp munkásságát ismerve - talán megad
hatjuk: távol áll tőle minden szándékolt 
hatáskeresés, mert már eleve nem az agi
táció, a mások bármilyen előjelű befo
lyásolása vezette ecsetjét. De a politika

Fülöp Lajos festőművész kiállításá
nak megnyitója

vagy a nevelési szándék sem, noha utób
bi területen ma is mint szakértő műkö
dik. Sohasem volt materialista, mindig a 
szellem emberének tartotta magát, de 
korrekt-fegyelmezetten mind a pedagó
giát, mind a filozófiát elválasztotta a mű
vészeti munkától. Így maradhatott meg a 
tiszta festőiség „korszerűtlen” képvise
lőjének.

Szelényi Pál

Az Új Almádi Újság szerkesztősége is 
gratulál a 60. Születésnapját ünneplő 
Fülöp Lajosnak.
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Szubjektív szívbéli ajánlóMegjelent Kármán Balázs és 
Novák László: Privát Éden c. fotóalbu
ma 148 oldalon, 140 színes természetfo
tóval „Magyarország szebbik arcá”-ról -  
ahogy az alcím mondja.

A könyvet csak legbensőbb, szemé
lyesre sikeredett gondolataimmal tudom 
méltatni, ahogy minden művészi átélés, 
befogadás is csak szubjektív, egyedi le
het.

A reprezentatív, igényes kiadvány 
szerzőpárosának egyik tagja, Novák 
László -  az országos „Az év természetfo
tósa” megtisztelő cím többszöri birtoko
sa -  itt él Almádiban. Jól ismerheti őt Al
mádi közönsége az Új Almádi Újságból, 
az Öböl Tv-ből, de elsősorban a kiállítá
sokon rendszeresen bemutatott, bámulat
ba ejtő fényképein keresztül.

A könyv fülszövegében van egy tör
ténet két kisfiúról, akik Kővágóörsön egy 
hatalmas, pusztító erejű vihart éltek át, a 
segítségükre siető férfi belehalt az ele
mekkel folytatott küzdelembe. Ez a tör
ténet nemcsak a két fiú meghatározó él
ménye, hanem legendaként él abban a fa
luban is. Tíz évig éltem ott. Fiatal nép
művelőként ismerkedvén a falu történe
tével, elsőként mesélték el, hogy egy fér
fi meghalt ott - így mondták - az árvíz
ben. Nem értettem, mert nagyobb vízfo
lyás nincs a faluban. Akkor megmutatták 
a dombot, ahonnan a víz, az őrült vihar 
lezúdult, hogy merre folyt az iszaptenger, 
s a károsodott házat is, ami - most már tu
dom - Novák László otthona volt.

Abban a viharban a gyermek László 

egy életre megismerte, megtapasztalta a 
természet erejét, hatalmát. De az a kör
nyezet, az a táj nem a félelem, hanem a

természet megismerésének irányába te
relte őt. A megismerés fokozatait ő tudja, 
de az eredmény egy darabját - ezt a köny
vet - mindenki kezébe foghatja.

Amikor megismertem az album borí
tó-tervét, azonnal beleszerettem a címé
be. „Privát éden”. Ebben az összetételben 
számomra benne van minden, ami a ter
mészetközeliség élményét jelenti.

Novák László és fotóstársa, Kármán 
Balázs sajátos eszközeikkel, a fénnyel és 
árnyékkal, a színekkel, az expozíciókkal

ezt az élményt érzékletesen jelenítik 
meg. A “Balatoni hajnal” című képen ér
zem a mindenkor csípős, friss hajnali víz

illatot. A „Leánykökörcsinek” láttán az 
ujjam hegyén érzé
kelem selymes pu
haságukat. A téli ké
peken hallom a hó 
ropogását a csizma 
alatt, s azt a különös 
csendet, ami nem is 
csend már, hanem a 
rejtőzködő élet 
megannyi apró jel
adása. Látom a 
Nádasdladányban 
fotózott fehér nagy
kócsag mozdulatá
nak ívét, folytatód
nak bennem a ké

pek. Így lesz privát ez a világ - bennem - 
s így lesz éden is, a fellelt és áhított har
móniában. Novák László ezer apró cso
dát közvetít nekünk, azt sugallja, álljunk 
meg, hajoljunk közel a velünk egy termé
szethez, érezzük át az ott és csak ott átél
hető sajátos békét.

Fotói különösek, hiszen az örökké 
változó, mozgó, nyüzsgő élet egy pilla
natát merevítik fotóvá, valami olyan, ami 
még ebben a pillanatban van, aztán nincs, 
aztán újraéled, de mindig valahogy más

ként. S ennek a jellemző pillanatnak a 
megtalálásához kell különös tehetség, tu
dás (technikai is), de elsősorban szellemi 
ismeret, szorgalom, türelem, és a termé
szeti szép keresésének szenvedélye.

Furcsa világ a természetfotósoké. 
Tudják a madarak vonulását, a költőhe
lyeket, a békák nászának idejét. Sok száz 
kilométert képesek megtenni, hogy aztán 
hosszú órákig mozdulatlanul figyeljenek 
egy madárlesen. Mondjuk elmennek Dé
vaványára túzok-lesre, az Alpokba szirti 
sasért, de meglátják a pókhálón ringató
zó gyöngyharmatot is. Az eső, a szél, a 
fagy, de maga az idő sem riasztja el őket, 
mindenben találnak valami szépet, eset
leg játékosan groteszket, emberfintorú 
fényképezni valót. Üzenetet a természeti 
édenből, ahol a törvények tiszták, egyér
telműek és elfogadottak.

Novák László őrző. Így nevezem én 
azokat - legyenek azok a szépművészet 
művelői, vagy az egyszerű hétköznapok 
szolidaritásában, együtt érző emberi ma
gatartásban megnyilvánulókat - akik 
meglódult, a technika és a pénz révületé
be bódult világunkban megörökítenek, 
felmutatnak, s a jövőbe vetett hitük biz
tos tudatában átörökítenek valami termé
szeti-társadalmi szépet.

Köszönöm Novák Lászlónak, hogy 
megosztotta velünk -  az olvasókkal -  
„Privát éden”-ét. Mindenkinek szívből 
ajánlom, hogy legyen része benne.

(Az album megvásárolható a köny
vesboltokban).

Kovács Piroska

Novák László fotóművész fotóalbum bemutatója
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Rendhagyó irodalomóra
Ez a hétfő is úgy indult és úgy kez

dődött, mint bármely más tavaszi nap. 
Az iskolába igyekvő gyerekek harsány 
kacagása verte föl a kisváros csendjét.

Mi, a Györgyi Dénes Iskola 8. a osz
tályos tanulói ezen a napon nem törőd
tünk a tavasszal. Ahogy becsöngettek a 
második órára, a berregő hangra az egész 
osztály megrezzent. Izgultunk, hisz osz
tályfőnökünk (Sárosi Lászlóné, Saci né
ni) meghívta Almádi költőnőjét, Vecsey 
K. Máriát az irodalom óránkra. A prog
ram szerint nekünk kellett fölolvasni és 
elemezni a Ki talál meg engem c. versét. 
Ezt a megkapó költeményt Nagy László 
Ki viszi át a Szerelmet című művének 
hatására írta. A mai világ problémáiról és 
a szeretet hiányáról szól a költemény.

Ez a vers Quasimodo-versenyen díjat 
nyert, tehát volt miről beszélgetnünk. 
Kérdéseink csak úgy záporoztak a költő
nő felé. Az izgalom ellenére az óra lég
köre kellemes volt. Ez a vers egy kis szo
morúságra is adhat okot annak, aki iga
zán átérezte a lényegét. Mikor a költőnő 
szót kapott, elmondta véleményét, hogy 
Ő valójában mire gondolt e vers megírá
sakor. Ekkor elkezdett forrni a levegő, és 
az érzelmek a felszínre törtek. Egész lé
nyét átsugározták a tiszta, emberi érzé
sek.

Mikor a témát és az érzelmeket meg
beszéltük , örömmel távozott körünkből 
ezzel a számunkra nyugtató mondattal: 
„Bármikor hívtok, szívesen jövök.”

Bolka Ildikó 
8. a osztályos tanuló

PÁLYÁZAT
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére
Pályázati feltételek:

- felsőfokú szakirányú végzettség,

- az intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési elképzelések,

- szakmai program,

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,

- iskolai szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A pályázat beadásának határideje az Oktatási Közlöny 

megjelenésétől számított 30 nap.

A megbízás 5 évre szól, bérezés a hatályos jogszabály szerint. 

Pályázati cím:
Balatonalmádi Város Polgármestere, Balatonalmádi Széchenyi sétány 1. 

Int.: 06/88/438-400

F i g y e l e m ,  a k c i ó !

GARAS OLCSÓ ÁRUK BOLTJA
Budataván, a M O L benzinkút mögött

JÚNIUSBAN ZUHANYFÜGGÖNY, NEJLON ÉS 

VIASZOSVÁSZON TERÍTŐ, GYERMEKPÓLÓ, ÜLŐPÁRNA

VÁSÁR
Kaphatók még:

műanyag és vegyi áruk, zoknik, harisnyák, pólók, 

fehérnemű, ágyneműk, háztartási textíliáik, 

konyhai és fürdőszobai felszerelések. 

V Á R J U K  K E DV E S  V Á S Á R L Ó I N K A T !  

Nyitvatartási idő:

hétfőtől péntekig: ______________8.00-17.00 

szombaton: _________________ 8.00-13.00 

vasárnap: ___________________ 8.00-12.00

PÁLYÁZAT
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a

Györgyi Dénes Ált. Iskola 
igazgatói állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakirányú végzettség,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
- vezetési, fejlesztési elképzelések,
- legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot;
- iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- A megbízás 5 évre szól, bérezés a hatályos jogszabály 

szerint.
A pályázat beadásának határideje az Oktatási Közlöny 

megjelenésétől számított 30 nap.
Pályázatokat Balatonalmádi Város Polgármestere 

(Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címre kérjük beküldeni.

Inform áció: 06/88/438-400

PÁLYÁZAT
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda 
vezetői állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
- felsőfokú szakirányú végzettség,

- az intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési elképzelések,
- szakmai program,

- legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,

- iskolai szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A pályázat beadásának határideje az Oktatási Közlöny 
megjelenésétől számított 30 nap.

A megbízás 5 évre szól, bérezés a hatályos jogszabály szerint. 
Pályázati cím: Balatonalmádi Város Polgármestere, 

Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

Inf .: 06/88/438-400

PÁLYÁZAT
Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a

Közösségi Ház igazgatói állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:

- felsőfokú szakirányú végzettség,

- az intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési elképzelések,

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,

- iskolai szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat beadásának határideje az Oktatási Közlöny 

megjelenésétől számított 30 nap.

A megbízás 5 évre szól, bérezés a hatályos jogszabály szerint. 

Pályázati cím:

Balatonalmádi Város Polgármestere, Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.

Inf.: 06/88/438-400



A kertbarátkörök életéből
Balatonalm ádi 
K ertbarátkor

1999. IV. 13.

A növényvédelem tavasztól 
őszig címmel előadást tartott,és 
új növényvédelmi szereket is
mertetett dr. Bodrossy Erik 
szaktanár.

Mindkét kertbarátköméi má
justól - szeptemberig nyári szü
netet tartanak, szakelőadások 
szeptemberben kezdődnek, ezért 
ismertetek egy táblázatot a sző
lő növényvédelmi technológiá
járól júniustól - augusztusig.

Kezelés: június eleje
- peronoszpóra ellen: MIKAL 

C-64 WP 3,7 dkg
- lisztharmat ellen: SYS

THANE 12 E 7,5 ml
- szőlőmolyok ellen: BAN

COL 50 WP 1 dkg
- atkák ellen: NEORON 500

15 ml

Kezelés: június 20-25.
- botritisz ellen: ROVRAL 

25 FW 30 ml
- peronoszpóra ellen: MIKAL 

C-64 WP 3,7 dkg
- lisztharmat ellen: SYS- 

THANE 12 E 7,5 ml

Kezelés: július eleje.
- botritisz ellen:

TO PSIN  M WP 15 g
- peronoszpóra ellen: DITHA

NE M 45 30 g
- lisztharmat ellen: MICRO

THIOL SPECIAL 45 g

Kezelés: július 20-25.
- peronoszpóra ellen: DITHA

NE M 45 20 g
- lisztharmat ellen: SYS- 

TH A N E12E 6 ml
- szőlőmolyok ellen: BAN

COL 50 WP 1 dkg

Kezelés: augusztus eleje.
- lisztharmat ellen: KARTA

HANE LC 5 ml
peronoszpóra ellen: 

DITHANE M 45 20 g
- botritisz ellen: RONILAN 

1 dkg

Megjegyzés: a mennyiségek 
10 liter vízre vonatkoznak.

1999. IV. 27.

Az első félév értékelése.

1999. V. 1.

Kertbarát majális, a borverse
nyen résztvett borok értékelése, 
oklevelek kiosztása.

A Balatonalmádi Kert
barátkörben a második félév el
ső foglalkozása 1999. szeptem
ber 14-én lesz.

Vörösberényi 
Fábián József 
K ertbarátkor

1999. IV. 19.

A leggyakrabban előforduló 
krónikus betegségek - minden 
napi életünk tükrében címmel 
dr. Tóth József tartott előadást 
Ismertette a vissza térő betegsé
geket, alkoholizmust, májbeteg
ségeket, vérkeringési zavarokat, 
alacsony - magas vérnyomáso
kat, nikotin káros hatását, rák 
betegségeket, infarktust, a he
lyes életmódot, táplálkozást.

A mezőgazdaságokban sok 
mérgező vegyszert használnak. 
A munkavédelmi előírásokat 
szigorúan be kell tartani, úgy a 
tárolásnál, mint a felhasználás
nál.

1999. V. 1.

Kertbarátkor majális.

1999. V. 8: 

Kirándulás volt az Ópuszta
szeri Nemzeti Történeti Emlék
parkban.

A „Fábián József” Kert
barátkörben a második félév el
ső foglalkozása 1999. szeptem
ber 6-án lesz.

A két kertbarátkor nevében jó 
nyaralást, jó munkát és jó ter
mést kívánok tagjainknak és 
minden olvasónknak.

Durst László

Új színfolt 
Balatonalmádi életében

Régi igényt valósít meg az a 
kezdeményezés mely a néhány 
lelkes vállalkozó és a Balaton
almádi Kommunális K.H.T. 
együttműködésében valósulhat 
meg, a Balatonalmádiban be
vezetésre kerülő Bolhapiac ter
ve.

Május 1-jétől vasárnapon
ként, szükség esetén csütörtö
kön is megtartható.

A piac szükségességére több 
indokot is fel lehet hozni. Ha
zai és nemzetközi tapasztalatok 
azt bizonyítják, hogy külföldi 
és hazai turisták előszeretettel 
látogatják ezt a piacformát szer
te a világon.

Ezúton is kérjük az utazási 
irodákat, vendéglátókat közöl
jék vendégeikkel ezt az ajándék 
és szuvenír vásárlási lehetősé
get. Lehetőség nyílik továbbá 
arra, hogy a lakosság megunt 
vagy feleslegessé váló holmi
jait jelképes összegért eladhas
sa. A Bolhapiacon látható és 
vásárolható különböző régi 
dísztárgyak, használati eszkö
zök látványa felér egy „múzeu
mi“ látogatással.

Az eladók szívesen elm a
gyarázzák egy-egy tárgy korát,

eredeti funkcióját az érdeklő
dőknek, vevőknek egyaránt.

És nem utolsósorban gyűj
tőknek nyújt cserelehetőséget.

Várjuk kedves vendégein

ket, vásárlóinkat.
Galgóczi Lajos 

piacszervező

KARABUKA B ÚT OR

Új helyen,
BALATONALMÁDI, 

BALATONFŰZFŐI U. 74.
szám alatt, 

bővített árukészlettel, 
várhatóan

1999. jún ius 15-én
nyílik a

RATTAN Bolt.
Ülőgarnitúrák, 
étkezőgarnitúrák, 
hálószobagarnitúrák, 
komódok, 
polcok,
virágtartók és 
egyéb kiegészítők 

nagy választékban.

Várjuk leendő kedves Vásárlóinkat.

A N I  N E T T
T i s z t í t ó s z a l o n
A l m á d i b a n !
-  E xp ress  m osás: 1, 2, 3 napos,
-  Szőnyegtisztítás,
-  B ő rkabátok  tisz títása , festése,
-  P iperem osás,
-  Vegytisztítás,
-  Papír- és h áz ta rtá s i vegyi á ru k ,
-  B abaápo lási te rm ék ek

Szállodák, panziók, éttermek, textíliáinak m osása. 
R Ö V I D  H A T Á R I D Ő V E L !

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 61. Tel.: 06-20/9466-556 
Nyitva tartás: H-P: 9-11, 13-18 óráig, Szo.: 9-13

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU, PAPÍRÁRU TERMÉKEK 
KEDVEZŐ ÁRON.



INFORMÁCIÓK A VENDÉGKÁRTYÁS BELÉPTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL
TISZTELT BALATONALMÁDI POLGÁROK, 

INGATLANTULAJDONOSOK, SZÁLLÁSADÓK!

Köztudottan a Balatonalmádi Képviselő-testület 

döntése értelmében ebben az évben bevezetésre ke

rül a Város területén a vendégkártyás beléptető 

rendszer.

A korábbi számokban már ismertetésre került a 

rendszer működése, de az aktualitás miatt időszerű

nek bizonyult annak gyakorlati használatához szüksé

ges információk megadása is.

A kedvezmények igénybevételéhez elengedhetet

lenül szükséges egyrészt a vendégkártya bejelentő- 

lapok alkalmazása és a szezonkártyák (bérletek) elké

szítése.

Mindkettő a Polgármesteri Hivatalban átvehető a hi

vatal működési ideje alatt (hétköznap 8.00-15.30 óráig, 

szombaton 8.00-14.00 óráig)

A vendégkártya bejelentő lapok térítésmentesek.

A szezonbérletek árai a következők: 

Balatonalmádi felnőtt lakosok részére 1000 Ft. 

Balatonalmádi gyermek lakosok részére 18 

éves korig ingyenes.

Nem helyi lakos felnőtt 4000 Ft 

Nem helyi lakos gyermek 2000 Ft 

Nem Balatonalmádi állandó lakosok, de ingatlan

nal rendelkező szezonbérlet tulajdonosok ingatlanon

ként a szezon végén 2 db szezonbérlet leadása esetén 

50%-os visszatérítésben részesülhetnek, melynek 

határideje szeptember 31.

Balatonalmádi Város 
Önkormányzata

Szezonbérlet

A szezonkártyákat akár helyi, akár nem helyi la

kosok igényelhetik, melyek fényképes kártyák és 

minden polgárnak saját magának kell a kártyáért a 

Polgármesteri Hivatalba fáradnia. Fényképeket vinni 

nem szükséges, azt maga a rendszer készíti el. A kár

tyák korlátlan belépésre jogosítanak fel, de azok át

ruházása tilos! Ilyen esetben azt a város jogosan 

visszavonja.

Az egyéb jegyeket a vendégek a strandok pénztá

rainál válthatják meg.

Az a vendég aki a vendéglátójától ingyenesen 

megkapott vendégkártya adatlap felmutatásával je

lentkezik a strandi pénztárnál térítés mentesen ven

dégkártyát kap és azt az üdülése teljes időtartama 

alatt a strand ingyenes belépésére jogosítja fel. Ezzel 

a vendégkártyával napi egyszeri alkalommal léphet be 

térítés nélkül. Az egyéb szolgáltatásokért a strandon 

belül fizetni kell, viszont a Városház téri és a Káptalan

füred előtti parkolókat fizetés nélkül igénybe vehetik.

Kurtaxa igazolás hiányában a pénztáraknál 

minden egyes jegyért (típustól függetlenül) fizetni 

kell.

Kérjük minden vendégkártya adatlap nyomtatvány 

felhasználóját, hogy a lapokat mindenre kiterjedően 

különös figyelemmel töltsék ki, hogy a pontatlanság

ból adódó kellemetlenségeket elkerülhessük.

Felmerülő kérdéseikre készséggel adunk informá

ciót a Polgármesteri Hivatalban (Tel.: 430-296) és a 

strandi pénztáraknál.

Mindannyiuknak kellemes időtöltést és jó szezont 

kívánunk.

Varga Csaba 

a Wesselényi Strand üzemeltetője

SZÍNESFILM
KIDOLGOZÁS

19 Ft/kép
2 db fotóalbum 591 Ft
HÁZTARTÁSI ÉS 

F E S T É K B O LT
B a la to n a lm á d i,  P e t ő f i  S á n d o r  u . 6 .  

T e l . :  4 3 8 -5 8 2

REKLÁMTÁBLA, EMBLÉMA, 
ARCULATTERVEZÉS 

AUTÓ-, MOTOR-, HAJÓDEKORÁCIÓ 
MÁGNESFÓLIA 

VASALHATÓ MATRICÁK KÉSZÍTÉSE

Balatonalmádi, Malomvölgyi u. 24.

Tel.: 06 88 432 994 
06 30 9295 022



Repülőroncs a Balatonban

A repülőgép kiemelése
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1944 decemberében már a Ba
laton környékén dúlt a második 
világháború. A déli-parton a 2. 
ukrán hadsereg, az északin né
met-magyar alakulatok feszültek 
egymásnak.

Egy derült, csendes reggelen 
két, szorosan egymás mellett 
mozgó pont tűnt fel a víz felett 
Siófok irányából. Két IL 2-es 
csatarepülő tartott Főkajár felé, 
ahol a Margit-vonalat védő Wer
macht csapatok átcsoportosítá
sát igyekeztek zavarni. Már ru
tinfeladatnak számított, hiszen a 
gép és két fős személyzete 
hosszú utat tett meg idáig, 
számtalan bevetéssel a háta mö
gött. A földi célok leküzdésére 
tervezett gép páncélzatának, 
fegyvereinek, no meg a pilóta 
rutinjának köszönhetően mindig 
visszatért bázisára. Sebeket per
sze kaptak közben, földről, leve
gőből egyaránt. Ilyenkor kifol
tozták őket. Az embert a kórház
ban, a gépet a szabadég alatt. 
Mikor mi volt, azzal. Ha elfo
gyott a gumi, fával pótolták a 
tömítéseket. Ha befutott egy 
amerikai szállítmány, jó minő
ségű fémlemezek kerültek a sé
rültek helyére. Ez világosan meg 
is látszott az egyik gépen. Piló
tája magabiztosan tartotta kéz
ben a hattonnás monstrumot, a 
másfél ezer lóerős Mikulin mo
tor egyenletes duruzsolással vit
te őket a kijelölt cél felé. Teljes 
lőszer-javadalmazással indultak. 
A két 23 mm-es gépágyú hatszáz 
darab lőszerrel, a két 7.62 mm- 
es géppuska, a fedélzeti lövész 
12,7 mm-es géppuskája betöl
tött hevederekkel várta a harc 
kezdetét. A törzsben lévő kamrá
ban két, a külső felfüggesztésen 
szintén két bomba pihent, ha
sonlóan a szárnyakon lévő leve
gő-föld rakétákhoz. Már félúton 
jártak, amikor a lövész fázósan 
összébb húzta magán vastag vat
takabátját a hátulról nyitott ka
binban. Nyáron sem volt kelle
mes a majdnem négyszáz kilo
méteres sebességnél bevágó 
szél, hát még télvíz idején. Nyu
gat felé nézett és rémülten kiál
tott előre társának, mert a Fűzfő

felől felbukkanó Messersmith 
109-es nem sok jót ígért. A pi
lóta egy pillanat alatt reagált, 
jobbra fordította a gépet, a lö
vész ezzel egy időben nyitott tű
zet a támadó magyar vadászgép
re. Az üres töltényhüvelyek 
gyorsan beborították a fülke 
padlóját. Kálmán István zászlós 
első géppuska sorozata a vízre 
csapódott az IL 2-es manővere
zése miatt, aztán mégis csak a 
célkeresztbe került a szovjet gép. 
A lövedékek végigszántottak a

szárnytövén és elérték a motor
teret. A légcsavar azonnal leállt, 
mire a pilóta siklásba vitte át gé
pét a víztükör felé süllyedve. 
Még volt annyi ideje, hogy ki
oldja mind a négy bombát, és el
engedje a rakétákat. Megemelte 
a gép orrát és mintaszerű kény
szerleszállást hajtott végre a ta
von. Mindketten kikapcsolták a 
biztonsági hevederek csatjait és 
a dermesztően hideg vízben, ne
héz téli ruházatban úszva indul
tak el a kilométernyire lévő

kenesei part felé... A sok csatát 
megért IL 2-es belső tere lassan 
megtelt vízzel és a mederfenék 
iszapjába süllyedve megkezdte 
több évtizedes álmát.

Ötvenöt évvel később itt ülök 
a kenesei Balaton parton a repü
lőgép roncsai mellett Tóth Fe
renccel, a Veterán Repülők Szö
vetségének kutatásvezetőjével. 
Miközben az elmúlt hetek törté
néseit hallgatom, a vizet nézem, 
amely oly sokáig rejtegette tit
kát, mígnem a halászok -  szaka-



dozott hálójuk miatt mérgelőd
ve -  határozott lépésre késztették 
az Országos Vízügyi Főigazga
tóságot, mondván: az ő kötele
zettségük minden veszélyes aka
dály elhárítása a hajózás útjából. 
Beindult a gépezet. A vízügye
sek értesítették a Veterán Repü
lőket, akik megjelentek búvárja
ikkal a helyszínen, és az első 
merülés alatt megállapították,

hogy az iszapba 
ágyazódva egy szov
jet IL 2-es csatarepü
lőgép fekszik, meg
lepően jó állapotban. 
Megkezdődtek a fel
tárások, bár ez némi 
nehézségbe ütközött. 
A halak otthonuknak 
tekintve a roncsot, 
igyekeztek kiűzni a 
betolakodókat, s ezt 
olyannyira komo
lyan vették, hogy az 
egyik búvár neoprém 
ruháját ki is harapta 
egy termetes süllő. 
Később belátták: 
vesztésre állnak és 
inkább kiköltöztek a 
gépből.

A felszínen pedig 
a szokásos taposó
malom működött. 
Rohangálás pénz, 
üzemanyag s ki tudja 

még hányféle dolog beszerzése, 
elintézése miatt. A két hét alatt
-  míg nyomon követhettem az 
eseményeket -  meggyőződé
semmé vált, hogy elkötelezett 
megszállottság kell ezer akadá
lyon keresztülverni egy -  látszó
lag -  minden pillanatban vesz
tésre álló ügyet. Tóth Ferenc ké
pes volt erre. Tíz év alatt hatvan 
repülőroncs helyét kutatta fel

csapatával. A második világhá
ború repülős áldozatait keresik, 
nemzetiségre való tekintet nél
kül. A halott katona nem ellen
ség, jár neki is a végtisztesség, 
mint annak a Tököl határában, 
jeltelen sírban fekvő német piló
tának, aki holtában is a botkor
mányt szorította. Végtelen a ha
sonló történetek száma.

Ülünk a roncs mellett, s tud
juk, hogy egy történet lezárult, 
de kezdetét veszi egy másik: ap

rólékos, türelmes munkával 
életre kelteni a gép történetét. 
Lehet, hogy hónapok, évek kel
lenek hozzá, de egyszer csak ki
derül, kik ültek a fülkében, s ak
kor valahol, igaz, fél évszázad 
multán, egy család bizonyosat 
tudhat eltűnt szeretteiről egy fél
maréknyi kitartó, elszánt ember 
jóvoltából.

Örülök, hogy ilyen megszál
lottak élnek közöttünk!

Nagy Ferenc

Tóth Ferenc, a Veterán Repülők Szövetségének 

kutatás vezetője

Tájékoztatás
A Balatonalmádi Kommunális kht. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, 

hogy a korábban meghirdetett (1999. IV. 19. - 26 - május 18.) lim

lomszállítást befejezte. Kérjük a lakosságot, hogy a továbbiakban 

ne rakjanak ki lomtalanításra szánt hulladékot, mert a megduplá

zott szemétszállítás miatt a kht. kapacitás hiányában elszállítani 

nem tudja.
Felhívjuk továbbá tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az 1999. évi 

szemétszállítási gyakorlat, miszerint bármilyen arra alkalmas mű

anyag zsákban kihelyezett hulladék elszállításra kerül, csak a 

kommunális hulladék elszállítására vonatkozik. Ennek szokásos 

mennyisége a heti két 110 l-es kukának megfelelő hulladék, illet

ve maximum 2 db zsák.

A kommunális hulladék fogalmába nem tartozik a szokásos 

mennyiséget meghaladó levágott fű, nyesedék, így egyéb nem 

kommunális hulladék nem kerül elszállításra. Erre a célra a Kom

munális kht. továbbra is biztosít úgynevezett emblémás sárga zsá

kot 210 Ft/db áron.
Megértésüket és az esetleges akadozó (elhúzódó lomtalanítás) 

szállítás miatti türelmüket köszönjük.

Almádi Kommunális kht.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U. 34.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.
YTONG falazóelemek Gyári ár -5%

LB KNAUF termékek Gyári ár -10%

Zalakerámia termékek ______ Gyári ár -15%

Hajdúböszörményi nyílászárók 20% engedménnyel

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel__ _

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10%

Bramac tetőcserép Engedménnyel

Zalatherm téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FÜRESZELT TŰZIFA 759 Ft/q

NYITVA TARTÁS: egész évben: 
16 -22  óráig, 

július 1.-augusztus 20.: 
1 4-24  óráig

INGYENES 
HÁZHOZ

SZÁLLÍTÁS!

Donaldo pizza bár
Balatonalmádi, 

Baross Gábor u. -  Piactér
Tel.: 06-20/ 9427-491



EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
GESUNDHEITSWESEN 

HEALTH SERVICE
Körzeti orvosi rendelés 

Kreisärzte - Sprechstunden 
On Panel Surgenry hours

I. háziorvosi körzet 
Dr. Sarkadi Antal
Baross G. út 32.
Tel.: 88/430-029 
Rendelési idő:
Hétfő: 13-17.30 
Kedd: 7.30-12-30 
Szerda: 13-17.30 
Csütörtök: 7.30-12.30 
Péntek: 13-17.30

II. háziorvosi körzet 
Dr. Huszár Gábor
Baross G. út 32 
Tel.: 88/430-034 
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30-12 
Kedd: 13.30-18 
Szerda: 7.30-12 
Csütörtök: 13.30-18 
Péntek: 7.30-12

III. háziorvosi körzet 
Dr. Tóth József
Ady E. u. 23. Tel.: 88/438-968 
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.30 
Kedd: 12.30-17 
Szerda: 8.00-12.30 
Csütörtök: 12.30-17 
Péntek: 8.00-12.30

IV. háziorvosi körzet 
Dr. Farkas Miklós
Rákóczi u. 43. Tel.: 88/438-688 
Rendelési idő:
Hétfő: 8-13 
Kedd: 13-18 
Szerda: 8-13 
Csütörtök: 13-18 
Péntek: 8-13

Balatonalmádi Baross G. út 32. 
Tel.: 88/438-334 
Hétköznapokon: 18-7 
Vasárnap és munkaszüneti 
napokon: 7-7

SZAKRENDELÉSEK

Balatonalmádi Baross G. út 32. 
Tel.: 88/438-488 
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30-12.30 
Kedd:
Szerda: 7.30-12.30 
Csütörtök: 7.30-9.00,14-18 
Péntek: 7.30-12.30 
AFP toxoplazma levétel minden 
pénteken 7.00-10.00-ig

Balatonalmádi Baross G. út 32. 
Tel.: 88/430-047
Rendelési idő: Gondozás
Hétfő: 8.30-12.00 12.00-14.00 
Kedd: 13.00-17.00, 11.00-13.00 
Szerda: psychoterápia 
Csüt.: 8.30-12.00, 12.00-14.00 
Péntek: 8.30-12.00, 12.00-14.00

Balatonalmádi, Baross G. út 32. 
Tel.: 88/438-515

Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-13.00 
Kedd: 13.00-17.00 
Szerda: 8.00-13.00 
Csütörtök: 8.00-13.00 
Péntek: 8.00-12.45

Balatonalmádi Baross G. út 32. 
Tel.: 88/430-021 
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30-13.00, 13.30-16.30 
Kedd: 14.30-18.00

Balatonalmádi Baross G. út 32
Tel.: 88/430-018
Rendelési idő: Gyógytorna
Hétfő: 7.00-13.00
Kedd: 7.00-12.00, 15.00-17.00
Szerda: 7.00-13.00
Csüt.: 7.00-10.00, 15.00-17.00
Péntek: 7.00-13.00

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel.: 88/438-320 
Rendelési idő:
Hétfő: 11.00-17.00 
Kedd: 7.00-13.00 
Szerda: 7.00-12.00 
Csütörtök:
Péntek: 7.00-13.00

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel: 88/432-099 
Rendelési idő:
Hétfő: 12.00-18.00 
Kedd: 7.00-13.00 
Szerda: 12.00-18.00 
Csütörtök:
Péntek: 7.00-13.00

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel: 88/432-099 
Rendelési idő:
Csütörtök: 12.00-18.30

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel: 88/438-641 
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30-15.30 
Kedd: 7.30-14.30 
Szerda:
Csütörtök: 7.30-15.30 
Péntek: 7.30-14.30

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel.: 88/439-367 
Hétfő: 7.00-9.00 vérvétel 
Kedd: 7.00-9.00 vérvétel 
Szerda: 7.00-9.00 vérvétel 
Csüt.: 7.00-9.00 vérvétel 
Péntek: 7.00-9.00 vérvétel

Prothrombin akt vizsgálat 
Hétfő: 7.00-9.00 
Szerda: 7.00-9.00 
Péntek: 7.00-9.00

Balatonalmádi Baross G. út 44. 
Tel.: 88/438-641 
Rendelési idő:
Hétfő: 14.00-17.00 
Kedd: 14.00-17.00 
Szerda. 8.00-11.00 
Csüt.: 14.00-17.00 
Péntek: 14.00-17.00

I. FOGÁSZATI KÖRZET 
Dr. Kelemen László
Balatonalmádi Mandula u. 6.
Tel.: 88/438-451 
Rendelési idő:
Hétfő: 7.00-13.00 
Kedd: 13.00-19.00 
Szerda: 7.00-13.00 
Csüt.: 13.00-19.00 
Péntek: 7.00-13.00

tanítási időben iskolafogászat

II. FOGÁSZATI KÖRZET 
Dr. Wikarek Anna
Balatonalmádi Kisberényi u. 10/A. 
Tel.: 88/438-575 
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-14.00 
Kedd: 13.00-19.00 
Szerda: 8.00-14.00 
Csüt.: 13.00-19.00 
Péntek: 8.00-13.00

I. GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Dr. Péterfia Katalin
Balatonalmádi Baross G. út 32. 
Tel.: 88/430-036 
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-12.00 
Kedd: 13.30-15.30 
Szerda: 8.00-11.00 
Csüt.: 13.30-15.30 
Péntek: 8.00-11.00

II. GYERMEKORVOSI KÖRZET 
Dr. Bandur Mária
Balatonalmádi Ady E. u. 2.
Tel.: 88/438-750 
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00-10.00 
Kedd: 8.00-10.00

10.30-12.30 tanácsadás 
Szerda: 13.30-15.30 
Csüt.: 8.00-11.00 
Péntek: 13.30-15.30

PAX GYÓGYSZERTÁR
Balatonalmádi, Szabolcs u. 25. 
Tel.: 88/438-545 
Nyitva: H-P: 8-18, június 20-tól 
augusztus 20-ig.
Ügyelet minden hónap 19-től a 
következő hónap 1-jéig.

FIÓKGYÓSZERTÁR (Vörösberény)
Balatonalmádi, Ady E. u. 2.
Tel.: 88/430-977
Nyitva: H, Sz, Cs, P.: 8-11, K:
13.30-16.30

GYÖRGY PATIKA
Balatonalmádi, Baross G. u. 27. 
Tel.: 88/438-453 
Nyitva: H-P: 7.30-18, Sz. 8-13 
Ügyelet minden hónap 
1-jétől 18-ig.

A Balatonalmádi Családsegítő Szolgálat

intézményvezetője pályázatot hirdet

CSALÁDGONDOZÓI ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI MEGBÍZOTTI

munkakör betöltésére.
Önéletrajzot és a szakmai munkára vonatkozó elképzeléseket tar

talmazó pályázatokat a megjelenéstől számított 7 napon belül az 

alábbi címre kérjük benyújtani: 8220 Balatonalmádi, Pf. 527.

Sajtos Ildikó intézményvezető

S z e r k e s z t ő s é g i  f e l h í v á s
Kérjük mindazokat, akik lapunkban rendszeresen publikálnak, hogy 

írásaikat kinyomtatva és számítógépes lemezen (floppyn) is adják le! 
Köszönjük.

APRÓHIRDETÉS
• Betegápolót keresek, idős fekvő beteghez Balatonalmádiban, napi 2 x 3  órára. 

36 000 Ft/hó. Telefon: 438-718

Egész évben szeretettel várja Önt az

Ágnes Asszony 
Vendéglője

Kiváló konyha, udvarias kiszolgálás, 
színvonalas környezet.

É L Ő Z E N E .
Családi rendezvények egész éven át.

Balatonalmádi. Széchenyi u. 9. 
Tel.: 88/432-267, 30/9899-301

Nyitva tartás:
májustól szeptember végéig 12-24 óráig, 

téli időszakban 16-22 óráig.
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