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Településközpont  -  városközpont..
I. részMint olvasóink előtt is ismeretes, 

elkészült és jóváhagyásra került Ba
latonalmádi városközpontjának 
részletes rendezési terve és lassan 
napirendre kerül az épületek terve
zése, majd megvalósítása. Ez alka
lomból nem érdektelen áttekinteni, 
hogyan jött, illetve jön létre egy te
lepülés központja. Két szélső eset le
hetséges, egyik a Szent István király 
korában alapított falu, a másik pedig 
egy a XX. században megtervezett, 
szűz területen felépülő város. Ter
mészetesen e két véglet között szám
talan egyedi variáció létezik.

Balatonalmádi város helyzete 
speciális, mert két jelentős település- 
részből, azok egyesítéséből jött lét
re, amihez egyéb más, központtal 
nem rendelkező, kisebb területeket 
csatoltak. Vörösberény az ősi falu és 
Almádi szőlőhegy a két település- 
rész, amelyek lényegesek e szem
pontból. Alapvetően különböznek 
egymástól, ezért külön kell választa
ni Almádit és Vörösberényt telepü
lésszerkezetük tárgyalása során.

Almádi szőlőhegy 1869-ben lett 
önálló település, ekkor kapott közsé
gi rangot. A település szerkezete 
nem tükrözte egy falu, illetve község 
képét, közel 300 különböző nagysá
gú birtoktestből állt, amelynek te
kintélyes részén szőlőművelés folyt, 
de majd mindegyik birtokon állt ki
sebb-nagyobb épület. Nem volt

templom, iskola és községháza, ahol 
a képviselő-testület és az akkoriban 
szokásos kis hivatal működhetett 
volna.

A múlt század utolsó negyedében 
már nyaranta akkori mértékkel is je
lentős számú vendég tartózkodott, 
illetve nyaralt Almádiban, akik a he
lyi lakosokkal és a szőlőbirtokosok
kal együtt igényelték a templomot, 
ezért ez épült meg legelőbb a fent 
említett hiányzó épületek közül. Is
mert dolog, hogy a templom általá
ban a település (falu) központjában

helyezkedik el, ami évszázadok so
rán kialakult gyakorlat volt.

1883-ban elhatározták egy kápol
na építését a Kurcz Rudolf veszpré
mi lakos, almádi szőlőbirtokos által 
adományozott telken, amelyik a bir
tokától 60-80 méter távolságra levő, 
önálló földrészlet volt. A telek Vö
rösberény felől az Almádin át Alsó
örs irányába tartó főút mellett fe
küdt, szemben Brenner Lőrinc 
veszprémi építőmester birtokával, 
aki egyébként Almádi választott bí

rája volt a 80-as évek elején, vala
mint az Almádi Fürdő Rt. elnöki 
funkcióját is betöltötte 1883-tól 
1899-ig. Brenner Lőrinc egyik kez
deményezője volt a kápolna építésé
nek és a kőműves munkákat ingyen 
elvégezte. A telek nem feküdt az ak
kori község központjában és feltéte
lezhető, hogy az adakozók birtokai
nak elhelyezkedése is „adottságnak” 
volt tekinthető. Egyébként a kápolna 
teljes egészében közadakozásból 
épült fel.

A templom mint „központképző” 

épület már megvolt és a közelében 

néhány év múlva épült üzletházzal

bővült az épületállomány. Végül 

1898 októberében elkezdték a köz

ségháza építését, mintegy 50 m-re a 

kápolnától. Elhelyezését a település 

központja kialakításának szándéka 

vezérelhette, mert a terepadottsá

gok, az utak közötti keskeny terület

sáv nem volt ideálisnak mondható, 

Így a községháza 1900 évben történt 

ünnepélyes felavatásakor már nagy 

vonalaiban kialakultnak mondható a 

község központja, annál is inkább, 

mert még egy fontos funkció, a piac 

is létrejött a kápolna mögötti két ut

ca által határolt területen. A kápolna 

és a községház közelében meglevő 

épületeken kívül, a század első évti

zedében, a Remete patak jobb part

ján újabb épületeket építettek, ezek 

azonban már kifejezetten nyaraló

nak épültek és nem tarozott hozzájuk 
szőlőbirtok.

Schildmayer Ferenc

A terület képe a Kurcz birtok felső részéről 1903 körül

A Kápolna tér képe az üzletházzal 1902 körül

A központ térképrészlete 1858-ból



Hány batkát ér Balatonalmádi?
„A Duna-táj bús villámhárító.
Fél-emberek, fél-nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda.
Ahol a szárnyakat lenyesték
S ahol halottasak az esték.”

Valamikor többen, talán keveseb
ben mind a mai napig úgy látták hazán
kat, ahogyan Ady Endre a páratlan bele
érző képességű költőóriás úgy 100 éve 
leírta. A kétezredik évhez közeledve 
meg kellene már vizsgálunk, hogy oldó
dik-e az ezeréves turáni átok és hogyan 
látjuk magunkat egy ezeréves múltra 
visszatekintő településen. Ezért szerepel 
a fenti furcsa cím a cikk elején.

Tényleg hány batkát ér? Ami régen 
ugyanis értéktelen volt, akkor azt mond
ták rá , hogy fabatkát sem ér. A fabatka 
ezáltal a semmi után következett közvet
lenül a mindenkori közízlés vagy annak 
önmaga által kinevezett hangosabb kép
viseltje szemében. Néha, aztán hoz
zánk, hétköznapi halandókhoz leeresz
kedve, a korábban semminek titutált 
dolgot nagykegyesen felemeli a fitying 
rangjára, ami végeredményben egyku
tya. Elődeink arról álmodoztak egykor, 
hogy úgy élhessenek, ahogyan mi élünk, 
mi pedig néha úgy ácsingózunk a múlt 
után, mint monomániás melankolikusok 
a mannáért. Pedig most kellene itthon 
érezni magunkat és legkevésbé sem tu
dathasadásos módon alkotó honvágyat 
tanúsítani településünk iránt.

Mit tud Balatonalmádi felmutatni, 
nyújtani és ígérni az ide üdülni érkezők
nek? Végtére is üdülőhely lennénk, vagy 
nem? Vajon miért telepedtek meg itt a 
rómaiak, ahol a víz még hűvösebb volt, 
mint a mediterrán tájakon? Valami 
olyant találtak itt, amit másutt nem, pe
dig a fél világot végigharcolták: ez pe
dig a provinciális béke volt, bármerre is 
tekintettek szét a Lokhegyről. A letele
pedett életmódot választó magyarok 
Berény törzsének tagjai vedégmarasz
talónak láthatták az itteni vörös földet, 
az ég színével harmonizáló széles vizet, 
és a remény színét számtalan változat
ban felvillantó erdei zöldet. Este a hold 
ezüsthídja, nappal pedig a nap arany
hídja vezette vissza álmodozó énjüket 
elhagyott szálláshelyükre. Valamikor 
vendégként vadászott a vörösberényi er
dőkben I. Lajos király, mert a Balaton a 
tenger illúzióját keltette benne. A vízben 
a halak és víziszámyasok, körülötte a 
madarak és a vadak ideális hellyé tették 
a környező dombokat a lovagkor legda
liásabb vadászának.

Végigmesélhetnénk a következő 
századokat is, különös tekintettel a török 
hódoltság hosszú éveire, ami itt is majd
nem 150 esztendő volt. Minden kínke
serv dacára visszajött a nép, ha kellett 
többször elölről kezdte a település épí

tését és amennyiben engedték, akkor a 
szépítését is. Maguk között is viszály
kodtak, hiszen a magyar történelem for
gandóságában bőven akadt erre is lehe
tőség, de amikor nagyon kellett, akkor 
összefogtak. Ha egyedül nem ment ak
kor a környező településekkel, ha azok
kal is kevésre mentek, akkor a a tágabb 
térséggel, megyével vagy akár az egész 
országgal. Így lehetett túlélni a múlt szá
zad végi filoxéra-vészt, így voltak képe
sek gyógyüdülőhelyet kialakítani, mert 
ez volt az egyetlen kiút. Megrendítő, 
hogy mennyi élniakarás volt mindig is 
az itt letelepedőkben: a római kortól 
kezdve a vöröskő-bányászásból éltek, 
utána a magyar honfoglalás után a Bala
ton halaiból és a szelíd domboldalakon 
termett borból. Amikor a szőlőket ki kel
lett vágni, akkor a présházakat átalakí
tották nyaralóvá, majd az itteni harma
tos füvön sétáltatták le a vendégeket a 
fürdőházig, ahol a lágy víz gyógyító ha
tását még a légző-kúrákkal is fokozták. 
Nézzük egyszer meg alaposabban azo
kat a présházakból átalakított gyönyörű 
tornácos nyaralókat, amelyeket a Rikli- 
féle légzőkúra és a friss vízzel gyógyító 
Kneipp-kúra hatásos helyi alkalmazása 
teremtett meg szinte a semmiből.

Rajtuk kívül álló okokból, az élni és 
boldogulni akaró helybeliek felismerték 
a kivezető utat a nincstelenségből és 
meghozták azokat az áldozatokat, ame
lyek elkerülhetetlenek voltak. Nem 
ment máról-holnapra, a helybeliek szor
galmán, kitartásán és hitén kívül szük
ség volt az ide állandóan visszajárok ba
rátságos fogadtatására, tisztességes ellá
tására és hosszú távú együttműködésük
re. Vajon vannak-e ma is Brenner Lőrin
cek, Véghely Dezsők, Óvári Ferencek, 
és Lenkei Vilmos Danik? Amennyiben 
vannak -  márpedig ebben biztos va
gyok! -  akkor hogyan és mit építenek , 
kit és mikor hoznak ide, na és mennyire 
fognak segíteni nekik azok, akik nem 
látnak olyan messze? Az őslakosok, a 
betelepedettek, a villatulajdonosok, a 
nyaralóvendégek és az átutazók? A régi 
és elavult leszólás tényleg a múlté: a 
„gyüttmentek” helyébe a „jött-mara
dott” jelző lépett.

Megközelítőleg tíz évvel ezelőtt, 
már többen látták, hogy újra ki kellene 
találni Balatonalmádi legújabb kori ki
lábalásának mikéntjét, de tenni még ke
veset tudtak. Sok minden megfordult a 
fejükben és sok okos ötletet próbálták 
már megvalósítani, de a kínzó tőkehiány 
nagyon lassú és kis lépéseket enged csak 
meg mind a mai napig. Pedig egyre több 
a bíztató jel: az USA-ból, Németország
ból és Kanadából érkeznek felajánlá
sok, adományok és ajándékok. Vendé
gek, látogatók és barátok egyre több 
helyről akarnak segíteni - és hisznek ab

ban, hogy még mindig jelent a helybe
lieknek valamit az a régi szólás: „Segíts 
magadon, az Isten is megsegít!”

Nagyon mesziről, kétezer kilométer
ről jött el hozzánk immár sokadszor 
Meirion Bowen , Paul Hinder és Gareth 
Jenkins. Dél-Wales Carmarthen megyé
jében és Llanelli városában ismerték 
meg Balatonalmádi nevét, méghozzá az 
oda már rendszeresen ellátogató gimna
zisták és kísérőtanáraik révén. Testvér
iskola révén baráti tisztelettel csodál
koztak rá „A walesi bárdok” angol és 
walesi nyelvű előadásaira, a magyar 
néptáncokra, valamint az előadó és egy
ben jól sportoló diákokra. Innen szár
mazik az az ötlet, hogy a Magyar-angol 
Tannyelvű Gimnázium és Balatonalmá
di városa 10 éves évfordulója tiszteleté
re születésnapi ajándékként itt rendezik 
meg edző-táborozását és bemutató mér
kőzéseit annak a csapatnak, amelyet a 
rögbi sportban világelsőként tartanak 
számon. Ez pedig a Llanelli RFC, ame
lyet náluk egyszerűen csak „Skarlátok
nak” neveznek. Szeretnék megszerettet
ni ezt a férfias sportot nálunk is, de nem 
egyedül jönnek a játékosok sem. Ma
gukkal hozzák a Jac-Y-Do együttest, 
akik a walesi népzenét, az ősi kelta 
örökséget hangolták át a huszadik szá
zad végére és aratnak megérdemelt sike
reket egész Európában. Most egy CD-t 
adtak ki Balatonalmádi 10 éves évfor
dulója tiszteletére, amelynek sikerszá
mai bevonulnak majd kedvenceink kö
zé. A 127 éves Llanelli Rugby Football 
Club, a walesi kupagyőztes, amely vé
gigverte a világ legjobb csapatait Íror
szágtól egészen Új-Zélandig, most

olyan edzőtábort keres, ahol a rivális 
csapatok nem leshetik ki taktikai előké
születeiket és közben, megmutathatják, 
hogy ezt a játékot is fejjel játsszák, nem 
csupán testtel.

1999. július 28-án (csütörtökön) és 
31-én (szombaton) itt láthatjuk tehát 
őket a Balaton-part legszebb fekvésű 
futballpályáján és közben elmorfondí
rozgathatunk magunkban, hogy nem le
hetne-e kies kis városunkból egy sport- 
üdülő-helyet csinálni, ha már 200 kilo
méterről is számon tartanak bennün
ket...

Akiknek itt a Balaton észak-keleti 
kapujában 500 évvel ezelőtt meg kellett 
tanulni a „haradzs” szót a törököktől,
200 évvel ezelőtt a „forspont” fogalmát 
az osztrákoktól és 50 évvel ezelőtt pedig 
azt, hogy mit jelent a „davaj”, valamint 
akik pár éve már kiválóan ismerik a 
„willkommen”, „welcome” és „zimmer 
frei” fogalmát, azoknak még ebben az 
évezredben meg kellene tanulniuk , azt 
is hogy „Croeso”. Ez walesi nyelven azt 
jelenti, hogy Isten hozott!

Azok a sportolók és zenészek, akik 
július végén hozzánk jönnek, jól tudják, 
hogy Balatonalmádi nem batkát, fityin
get, hanem kincset ér. Ez a kincs akkor 
kamatoztatható, ha minél többen és mi
nél messzebbről is eljönnek, hogy meg
csodálják és velünk együtt elgondolkoz
zanak: vajon hogyan tudnánk még job
ban kiaknázni. Kiaknázni azokat az 
adottságokat, hogy végre vége a hábo
rúnak határainktól délre, már nem nye
segetik az itteni emberek szárnyait sem, 
az esték pedig vidámak!

Czuczor Sándor

HÁZTARTÁSI ÉS 
FESTÉKBOLTBalatonalmádi, 

Petőfi S. u. 6.
— Bográcsok, edények

— Zárak, lakatok, csavarok

— Rovarölő szerek

— Szúnyoghálók

— Háztartási kisgépek

T e l . :  8 8 / 4 3 8 - 5 8 2
Nyitva tartás:

H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-13.00



Néhány sor 
a 104. hónapról 
a Városházán

1999. június

M iért nem közpark a volt 

szabad  strand K áptalanon?  

M iért lett fizetős strand? M i

ért van egymás m ellett két f i 

zetős strand? M iért vontuk be 

a Vasút utcát a parkolásba?  

M iért nem zavartalan az á t

m enő forgalom  a Kócsag u t

cában? M iért van a strandbe

léptető  rendszer? M iért em el

tük fe l  az építményadót? M i

ért építünk megint közműveket 

a szezonban? Jóllehet az el

m últ hetekben négy fó rum o t is 

tartottunk ezen kérdések meg

válaszolására, m égis napon

ta szembesülünk velük a sze

zon beköszöntével, reggeltől 

estig, il l . az éjszakai telefo 

nokig bezárólag. A kérdezők 

hol se g ítő  szá n d ékka l, hol 

több-kevesebb indulattal kér

deznek. A  válaszolók igyekez

nek türelem m el válaszolni. 

M inden átalakulás, átszerve

zés kisebb-nagyobb érdekcso

p o rto k  érdeksérelm ével já r  

együ tt, óha ta tlanu l. Van 

azonban egy közös érdek, ez 

pedig településünk fe lem elke

dése hosszabb távon. A K ép

viselő-testü let ezt szolgálja, 

eltökélten. Nem  állítom , hogy 

h ibá tlanu l. A nyilvánvaló  

m elléfogásokat azonnal kor

rigáljuk, ha fe lh ív já k  rá a f i 

gyelm ünket (Id. Vasút u tcai 

parkolási díj megszűntetése, 

tereprendezés a leendő  csó 

nakkikötő helyén). M égis ké

rünk egy kis türelmet. A sze

zon után összegezzük a ta 

pasztalatokat, és jövőre hasz

nosítjuk azokat, legalább az 

érdekeltek többsége akaratá

nak megfelelően.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület július 1-jei ülé

se egy kissé rendhagyó módon kezdő
dött, ugyanis napirend előtt elsőként dr. 
Hegedűs Tamás városunk jegyzője kért 
szót a „Köztisztviselők Napja” alkal
mából. Ismert, hogy a Magyar Köztár
saság Országgyűlése 1997. október 21- 
én törvénybe iktatta, hogy a „Köztiszt
viselők Napja” minden év július 1-je. 
Ezen törvényhozói döntéssel kifejezés
re juttatott, magas szintű társadalmi 
közmegbecsülés, illetve erkölcsi és 
közjogi elismerés arra kötelezi a köz- 
igazgatási szervek dolgozóit és vezető
it, hogy méltóképpen a helyi körülmé
nyekhez igazodóan szervezzék az 
1999. évi „Köztisztviselők Napja” ren
dezvényeit. Segítsék elő, hogy a helyi 
közvélemény és az önkormányzati tes
tület is alapvető közérdeknek tekintse a 
demokratikus, a törvényesen működő 
és korszerű ismeretekkel rendelkező, 
pártpolitika-semleges közigazgatást, 
valamint a köz szolgálatát hivatástudat
tal, felelősséggel ellátó -  ezért a társa
dalmi közmegbecsülést méltán igénylő
-  köztisztviselői kart. A Köztisztvise
lők Napjának rendezvényei is ered
ménnyel segíthetik elő a közigazgatás 
társadalmi nyitottságát, a polgárbarát 
és szolgáltató közigazgatás kialakulá
sát, végső soron pedig a helyi érdekű 
közügyek önálló és demokratikus inté
zését, amely az állampolgárok és a he
lyi közhatalom kapcsolata minőségé
nek is alapvető meghatározója.

Márai Sándor neves írónkat idézve: 
„Nincs korszak a fejlettebb, társada
lomban élő emberiség életében, mely
nek kiváló költői és gondolkodói ne 
szidnák a hivatalt és a hivatalnokot. 
Csak a nomád ember és a horda nem is
merte ezt a panaszt. A társadalomba 
összeverődött embercsoportok mégsem 
nélkülözhetik ezt a szükséges rosszat, a 
hivatalt” -  mondotta a hivatal vezetője.

A testületből Czuczor Sándor képvi
selő köszöntötte a köztisztviselőket, to
vábbi eredményes jó munkát kívánva. 
Egyúttal bejelentette, hogy július 28. és 
31-e között „RÖGBI Fesztivál” meg
rendezésére kerül sor a sportpályán ne
ves csapatok -  többi között walesiek -  
részvételével, televíziós közvetítéssel, 
amely Európa figyelmét is települé
sünkre irányítja ez alkalommal. Kérte 
képviselőtársait, hogy lehetőség szerint 
mennél többen vegyenek részt a ren
dezvényen és segítsék annak sikeres le
bonyolítását.

Dr. Kerényi László polgármester a 
két ülés között eltelt időszak fontosabb 
eseményei között említette a Környe
zetvédelmi Minisztériumban folytatott 
tárgyalását a csatorna céltámogatása 
ügyében, az útbizottság ülését, a Vég
hely u., a Szinnyei M. P. u. és a Baross 
G. u. aszfaltozását (a húsbolttól a mo
ziig, illetve a postáig). A kulturális,

közéleti események közül kiemelte az 
United Games egész napos műsorát, a 
Semmelweis napi megemlékezést, a 
Csavlek testvérek színvonalas kiállítá
sát a padlásgalériában, a pedagógusok 
napját, valamint a 90 éven felüli Almá
di polgárok köszöntését az Ottilia Ven
déglőben.

Pandur Ferenc alpolgármesterrel és 
Keszey János képviselővel együtt részt 
vettek a Káptalanfüredi Fürdőegylet 
közgyűlésén, dr. Varjú Lajos Balaton
fűzfő polgármesterével pedig ismétel
ten tárgyaltak a Nemzeti Park képvise
lőivel a nádas „becsatolása” ügyében. 
A Balaton Fejlesztési Tanács Siófokon 
megtartott ülésén dr. Bóka István or
szággyűlési képviselőt, Alsóörs polgár- 
mesterét választották elnökül.

A Képviselő-testület tájékoztatást 
kapott az állandó bizottságok ülésein 
hozott döntésekről, a legutóbb megje
lent fontosabb jogszabályokról és elfo
gadta a lejárt határidejű önkormányza
ti határozatok végrehajtásáról szóló je
lentést.

Első főnapirendi pontként tárgyalta 
a testület -  Lovas József igazgató elő
terjesztésében -  a Városi Zeneiskola te
vékenységét. A tavalyi évben szépen 
felújított zeneiskola épülete a tanévben
201 tanulónak ad helyet és alapfokú ze
neoktatási képzést. E speciális intéz
ménynek 12 évfolyama van, melynek 
keretei között a zenei oktatás-nevelés 
két évig előképzős, hat éven keresztül 
alapfokú hangszeres, majd négy évig 
továbbképzős szinten történik. Dalos
játékra 30-an, előképzőbe 54-en jártak, 
zongorázni 44-en, hegedülni 17-en, fu
volázni, furulyázni 25-en tanultak. A 
gitár tanszaknak 23, a csellónak 7, a 
klarinétnak pedig 2 tanulója volt a tan
évben. A gyermekek oktatását 9 zene- 
pedagógus végzi. Némi problémát oko
zott, hogy a zenetanárok hölgy tagjai 
közül szinte egymást követően hárman 
is szülési szabadságra mentek, ezért az 
intézmény vezetőjének helyettesítésü
ket meg kellett oldani. Az iskola kinőt
te épületét, mindössze 5 tantermet tud
nak használni elég szűkösen. A hang
szerállomány összességében megfele
lő, de kellene még egy zongora. A ze
neiskola kapcsolatai a városon belül és 
kívül egyaránt jók. A Balaton-parti ze
neiskolák részére minden év tavaszán 
kamarazenei találkozót rendeznek, 
nagy sikerrel. Több ízben közös hang
versenyt adtak a városi kórussal a hall
gatóság megelégedésére. A zenei pá
lyára készülő tanulók érdekében az 
igazgató folyamatos kapcsolatot tart a 
veszprémi, a győri és szombathelyi Ze
neművészeti Szakközépiskolákkal. Az 
iskola tagja a Zeneiskolák Országos 
Szövetségének is. A testület a beszámo
lót elfogadta.

Megalkotta a Képviselő-testület az 
Idegenforgalmi Alap létrehozásáról 
szóló rendeletét.

(A rendelet ismertetésére a követke
ző számunkban térünk vissza).

Tájékoztatást kapott a testület az ön- 
kormányzati tulajdonú építési telkek 
kialakításának helyzetéről. Az összes 
körülményeket (földtulajdon viszo
nyok, ingatlanforgalmi értékek, város- 
rendezési és építési előírások) figye
lembe véve általánosságban megálla
pítható, hogy az önkormányzat nincs 
abban a helyzetben, miszerint a telepü
lés fiataljainak kedvezményes, piaci ár 
alatti árú építési telkeket juttasson. 
Megoldásnak tűnik, ha inkább pénzbe
li támogatást ad a magánforgalomban 
lévő telkek vásárlásához.

Az aktualitások között tárgyalta -  
Majbó Gábor tiszteletbeli alpolgármes
ter előterjesztésében -  a Balaton írója
ként tisztelt Váth János emlékének 
megörökítését. A Képző- és Iparművé
szeti Lektorátus által támogatott mell
szobor elkészítését Mihály Gábor Mun
kácsy díjas szobrászművész készíti el, 
elhelyezésére pedig az Öregparkban 
kerül sor. Avatásának várható időpont
ja 1999. október 23.

A lakossági önerős útépítésre be
nyújtott pályázatok ügyében az alábbi 
döntést hozta a testület:

-  Az Erdő és a Kodály Z. utca hely
reállítása és aszfaltozása tárgyában be
nyújtott pályázatot nem fogadja el, mi
vel az nem felel meg a kiírásnak és az 
önkormányzatnak nincs lehetősége a 
saját erőnek a pályázók számára törté
nő megelőlegezésére.

-  Elfogadja viszont a Kövesalja u. 
lakóinak pályázatát, mivel rendelkez
nek az útépítéshez szükséges 510 000 
Ft. önerővel.

Közismert, hogy a vihar jelentős ká
rokat okozott a Balatonnál, így váro
sunkban is. A kárfelmérések még nem 
zárultak le, de az eddigi adatok 3 mil
lió forintot meghaladó kárt mutatnak. A 
Képviselő-testület a víz- és viharkárok 
elhárítására a fent megjelölt összeget 
biztosította tartalék keretéből, egyúttal 
„Vis maior” támogatás iránti pályázatot 
nyújtott be a Veszprém Megyei Terület- 
fejlesztési Tanácshoz.

A Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltó
ság részére a vizimentő és búvárszolgá
lat megszervezéséhez 50 000 Ft, a Fűz
fői AK Úszószakosztály részére pedig 
100 000 Ft. támogatást biztosított a tes
tület.

Helyt adott továbbá Tóth József 
szentkirályszabadjai lakos azon kérel
mének, hogy -  a korábbi feltételeknek 
megfelelően -  a város területén sár
kányrepülő szolgáltatást végezzen.

Balogh Csaba önálló képviselői in
dítványa alapján a városban dolgozó -  
de sem állandó lakhellyel, sem üdülő-



tulajdonnal nem rendelkező -  közalkal
mazottak és köztisztviselők részére -  az 
intézményvezetők igazolása alapján -  
kedvezményes strandbelépőt biztosított.

Kerekes Csaba és Pandur Ferenc 
képviselők sürgősségi indítványa alap
ján a testület elrendelte a káptalanfüre
di strand melletti terület azonnali rend
berakását, biztosította továbbá -  dr. Jó
sa Elemér előterjesztésére -  a kandelá
berekre kihelyezett muskátlik locsolá
sának anyagi feltételeit.

Az egészségügyi alapellátás, illetve 
az ahhoz társuló ügyeleti ellátás rend
szerének fejlesztése érdekében támo
gatta a Huszár és Társa Bt.-nek az 
Egészségügyi Minisztérium által kiírt 
pályázaton való részvételét, ügyeleti 
gépkocsi vásárlása céljából. Feltételül 
szabta viszont, hogy a Bt. a jelenlegi 
gépkocsit értékesítés céljára visszaadja 
az önkormányzatnak.

Az önkormányzati jegyzőkönyvek a 
Városi Könyvtárban, valamint a Pol
gármesteri Hivatalban megtekinthetők.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Az elmúlt évek adataihoz képest Ba

latonalmádi városban és illetékességi te
rületén (ellentétben a kapitányság más te
rületeivel) jelentős mértékben megnőtt a 
nyaralófeltörések száma. Különösen a vá
ros külső övezetei váltak ismét célponttá. 
Az elmúlt hónapban 18 esetben regiszt
ráltunk ilyen tartalmú bejelentést. Tovább 
rontja a statisztikai mutatóinkat az a tény, 
hogy 9 esetben -  a szakzsargon kifejezé
sével élve „dolog elleni erőszak alkalma
zása nélkül” -  követtek el lopást. Az oko
kat elemezzük, folyamatosan értékeljük, 
de igazából úgy ítélem meg, hogy a leg
nagyobb gond az, hogy a rendőrkapitány
ság jelentős létszám- és eszközhiánnyal

küzd ahhoz, hogy eredményesen vehesse 
fel a harcot -  különösen a külső övezete
ket érintő -  bűnözéssel. Az a tény, hogy 
jelenleg ezekkel az eszközökkel kell meg
oldanunk a problémát, magával hozza, 
hogy “szövetségeseket” kell keresnünk az 
állampolgárok között. A probléma megol
dását abban látjuk és reméljük, hogy jó 
kapcsolatot, hatékony együttműködést 
alakítsunk ki civil szervezetekkel, az ál
lampolgárokkal. Polgárőr barátaink -  
akik eddig is nagyon sokat tettek a köz
rendért, a közbiztonságért, a bűnözés 
visszaszorításáért, a jövőben is segítik 
munkánkat. Azonban úgy ítélem meg, 
hogy továbbra is maradtak a városban 
olyan fehér foltok, ahol csak névlegesen 
létezik az egyesület. Az a csoport, ame
lyikre a konkrét feladat-végrehajtás há
rulna, nehezen aktivizálható, nem igazán 
eredményes. Örömömre szolgál, hogy 
ennek ellenpéldájáról is tájékoztathatom 
Önöket, mint pl. a káptalanfüredi csoport, 
amelynek aktív és agilis vezetője nagyon 
hatékonyan és eredményesen tevékeny
kedik területén. Két ellenpéldát említet
tem, remélem, ezzel nem okoztam ellen
érzést polgárőr barátaink körében, de úgy 
érzem, minden “bevethető” tartalékra 
szükségünk lesz, ha meg akarjuk őrizni 
városunk eddig elért jó hírnevet.

Kérem engedjék meg, hogy néhány 
gondolattal tájékoztassam Önöket arról, 
hogy milyen eszközökkel és lehetőségek
kel rendelkezünk a nyári idegenforgalom 
kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok

végrehajtásához: Elsősorban a személyi 
megerősítésről szólok. Következményeit 
is érezni fogjuk annak, hogy a határaink 
mentén dúló háború nagyon sok energiá
jába került a központi vezetésű rendőri 
erőknek. Idén csak a töredékét kapjuk lét
számban, mint a korábbiakban. Balaton
almádi városban és vonzáskörzetében 
mindössze hat főt. Lényegesen kevesebb 
erő és energia marad a gyalogosan végzett 
közterületi szolgálatra, hiszen a reagálá
sunk színvonalát minden eszközzel fenn 
kell tartanunk.

Könnyebbséget jelenthet, hogy alkal
mazni kívánjuk a tavalyi évben már jól 
bevált, eredményes kerékpáros járőrszol
gálatot. E szolgálati forma hatékonysága 
igazából a Balaton-part közvetlen, körze
tében érezhető, azoknak a bűncselek
mény-fajtáknak a számszerű csökkenésé
ben, amelyek erre a területre jellemzőek 
(strandi lopás, besurranásos lopás, gép- 
járműlopás, stb.).

Külső pénzeszközök bevonásával le
hetőség nyílik idén is idegen nyelvet vagy 
nyelveket beszélő diákok alkalmazására, 
akik Balatonalmádi legnagyobb strandján 
az intézkedő járőrök mellett teljesítenek 
szolgálatot, valamint a kapitányság épü
letében a panaszfelvételi munkát segítik.

Nem sikerült előrelépnünk abban -  
bár kollégáim több esetben jelezték már 
az illetékesek felé -, hogy csökkentsük, 
vagy lehetőség szerint megszüntessük 
azokat a problémákat, amelyek zavarják a 
nyugodt közlekedést. Sok baleseti forrás 
van a városban, amelynek megszünteté
séhez csak egy kis odafigyelés kellene. A 
hétvégi megerősödött forgalom kezelése 
továbbra is jelentős erőfeszítést kíván, 
azonban ez nemcsak a kapitányság fel
adata lesz, hanem a hétvégi időszakok
ban, péntektől vasárnapig külön erre a 
célra szervezett közlekedési szolgálaté is.

A közlekedés témakörénél maradva 
nagyon fontos feladatnak tartom -  és eb
ben Önökre is számítunk -  hogy a gyere
kek biztonságosan, balesetmentesen tud
janak közlekedni. Mindent meg kell ten
nünk annak érdekében, hogy a nyár fel
hőtlen öröme ne válhasson tragédiává.

Végezetül kollégáim és a magam ne
vében kívánok minden újságolvasónak jó 
pihenést, kellemes nyaralást!

Grúber Sándor r. őrnagy, 
rendőrkapitány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala, a Magyar Urbanisztikai Társaság Veszprém Megyei 
Területi Csoportja, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája és a 
MTESZ Veszprém Megyei Szervezete egyéb támogatókkal közösen meg
hirdetik a

Veszprém Megye Háza ’99
megyei építészeti pályázatot a megye építészeti- és környezetkultúrája 

színvonalának felmérése és fejlődésének elősegítése céljából.

Pályázni a következő kategóriákban lehet:
A) Lakóépület
B) Lakófunkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató 

épületek
C) Nyaraló épületek
D) Alapintézmény épületei.

Az „A” kategória megegyezik az ÉV HÁZA ’99 c. országos pályázattal.
A pályázat nyilvános, azon a kész épületek dokumentációjával részt ve
het az épület tervezője és építtetője együtt vagy önállóan a másik fél be
leegyező nyilatkozatával. A kivitelező a másik 2 fél beleegyező nyilatko
zatával vehet részt.
A bíráló bizottságnak lehetőséget kell adni az épület megtekintésére. A pá
lyázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a tervező neve és a ház tervei és képei 
a sajtóban és más bemutatókon megjelenjenek.
A pályázat benyújtási határideje: 1999. augusztus 9. 
Eredményhirdetés: 1999. szeptember 13-ig.
Beküldendő a Megyei Önkormányzat Területrendezési Irodájához.
(Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.)
Részletes pályázati kiírást és jelentkezési lapot ugyanitt lehet kérni sze
mélyesen, telefonon, ill. levélben.
Felvilágosítás Müller János ny. megyei főépítész ad a 88/421-011 sz. te
lefonon.
A bírálóbizottság a kiírók képviselőiből áll.
A pályadíjakra 320 000 Ft áll rendelkezésre.
A nyertes pályaművek a sajtóban és vándorkiállítás formájában önkor
mányzatoknál, szakmai szervezeteknél, támogató cégeknél bemutatás
ra kerülnek.
Veszprém, 1999. június 10.

A pályázat kiírói nevében:
Horváth László irodavezető

Az AUTO PIEDL SKODA 

pályázatot hirdet

MŰSZAKI 
ÜGYINTÉZŐ -  

RAKTÁROS
beosztásban

agilis, fiatal, autós szakember

számára.
Pályázni lehet fényképes 

szakmai önéletrajzzal 
az alábbi címen 

1999. június 30-ig.

AUTO PIEDL SKODA 
8200 Balatonalm ádi, 

Á lm os u. 2.

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok!
A csatornaépítés befejezé
se után a garanciális hibák 
kijavításához kérek segít
séget Önöktől. Kérem, 
hogy 1999. július 30-ig 
írásban jelezzék (Vízi
közmű Társulat, Balatonal
mádi, Széchenyi st. 1.), ha 
bárhol az utcán lévő ak
nák, a bekötő idomok kör
nyékén hibát találnak.

Martinné Staszny Éva 
társulati elnök



Levél a júniusi számában megjelent Tenisz-hírek (Félidőben) című cikkre
Nem stílusom és szándékomban sinc

s, hogy nyolc sikerekkel teli év munkája 
után sarat dobáljak a Tenisz klub elnök
ségére, de a múlt hónapban a helyi lap
ban olyan elferdített tények jelentek meg 
személyemet illetően, amelyekre úgy ér
zem reagálni kell (mivel aláírás nincs a 
cikk végén) szintén az újság hasábjain.

1. A megjelentekkel ellentétben én 
nem kezdeményeztem a szerződésem 
módosítását, április 28-án Molnár Pál el
nökségi tag edzés közben hívott félre és 
adott át egy új szerződéstervezetet. Ez 
nem is lepett meg, mert a tél folyamán az 
új elnök jelezte ezt. Annál inkább meg
döbbentett, hogy a szöveg áttanulmá

nyozása közben tett észrevételeim hatá
sára említett úr a dokumentumot össze
tépte és faképnél hagyott. Nem igaz te
hát az sem, hogy anyagi okokból került 
sor a válásra, hiszen a szerződés olvasá
sakor addig el sem jutottam.

2. Nem fedi az az állítás sem a való
ságot, hogy bojkottáltam a versenyeket, 
hiszen valamennyi CSB mérkőzésen 
megjelentem, ám nemhogy a csapatba 
nem neveztek, köszönésre se méltattak.

3. Az írás nekem tulajdonítja az után
pótlás-nevelés területén jelentkező hiá
nyosságokat. Meg kell jegyeznem, hogy 
az elmúlt 8 évben soha egyetlen vezető
ségi tag (az elmúlt ciklusban egy kivétel

lel akkor is vezetőségi tagok voltak) sem 
jelezte, hogy hibásan vagy eredményte
lenül végzem munkámat. Talán azért, 
mert többször nyertünk vezetésemmel 
megyei gyerekbajnokságot, újonc és ifi 
országos vidékbajnokságot. Tettük ezt 
úgy, hogy a gyerekeknek a teniszeszkö
zök biztosítását és az alapozási időszak
ban a terembérleteket saját erőből való
sítottam meg. (Itt mondok köszönetet a 
Györgyi Dénes iskola, a Vörösberényi 
iskola és a Kristóf Motel vezetésének se
gítségükért.) Almádi gyerekeket építet
tem be az OB Il-es csapatba, Hittert, Raj
nait, Solymosit, Szabót, Mészárost és 
még sorolhatnám.

Úgy érzem a tisztán látás érdekében 

e sorokat le kellett írnom. 96 mérkőzés

ből 93 győztest játszottam a város színe

iért, valamint a sok közös siker azt mon

datja velem, hogy most már tényleg ös

sze kellene fognunk Almádi teniszsport

jáért és az újságon keresztül történő 

üzengetések helyett valóban tegye min

denki a dolgát, azt amihez leginkább ért. 

Ehhez partner vagyok a továbbiakban is. 

A csapatnak sok sikert, eredményes sze

replést kívánok.

Szabó Lajos szakedző

United Games '99
Olomoucben

Megtisztelő volt számunkra, hogy a
99-es United Gamesen a Balaton-felvi
déket a Györgyi Dénes Általános Isko
la képviselhette.

Az utazáson 17 gyerek és két kísérő, 
igazgatónk Fábián László és Boros 
László önkormányzati képviselő vett 
részt.

Június 1-én reggel indultunk 
Csehországba, Olomouc városába. Út
közben sok szép tájon haladtunk keresz
tül. Szerencsésen megérkeztünk, majd 
elfoglaltuk a szálláshelyünket, ami a 
Gyermekek és Fiatalok Háza volt.

Egész héten színes programok vár
tak ránk. A résztvevő országok (Auszt
ria, Csehország, Németország, India, 
Szlovénia, Jugoszlávia, Magyarország) 
Olomouc főterén egy kis ízelítőt adtak 
nemzeti kultúrájukból.

Ökológiai, újságírói, zenei, és játék 
workshopok működtek. A csoport egy 
része Litovelbe, másik része pedig

Unikovba látogatott, ahol a polgármes
ter fogadott bennünket. A hét folyamán 
megismerkedtünk az öko-papírgyártás 
rejtelmeivel is. Sor került egy kalandos 
városnézésre. A csoportok egy térkép
pel a kezükben különböző híres helye
ket kerestek fel, és az ott kapott cédu
lákból egy torony nevét rakták ki, ez 
volt a végállomás.

Ellátogattunk Stembeckbe is, ahol 
egy gyönyörű barokk templomban, és 
egy középkori kastélyban voltunk. 
Részt vettünk egy izgalmas raftingolá
son. Láttunk egy mini állatkertet és egy 
cseppkőbarlangot.

Utolsó nap este egy vidám tábortűz
zel, tánccal, zenével fejeződött be a 
program.

Június 6-án bánatosak voltunk, hogy 
indulni kell haza, de jól éreztük magun
kat és sok új élménnyel gazdagodtunk.

Nagy Dóra, Tamás Eszter

Almádiban

Az Ifjúsági Európa Gálanapon Eckhard Jadtke konzul, az Európa Unió 
Delegáció budapesti megbízottja megtekinti a magyar és külföldi iskolák Eu
rópa országairól szóló kiállítását az Auróra éttermében.

Este európai zenét, táncokat mutattak be -  többek között -  hódmezővá
sárhelyi, kiskunhalasi, lellei, szentesi, szekszárdi általános iskolások nagy si
kerrel. Bemutatkoztak a 6 napig Almádiban táborozó külföldi fiatalok is, Ber
linből, Ausztriából, Izoláról, Olomoucből, vendégeink voltak e napon a Ba
laton-felvidék United Games településeinek ifjúsági csoportjai is.

Fellépés az olomouci főtéren

Tenisz-hírek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

Az 1999. évi megyei felnőtt bajnoksá
got klubunk versenyzője Hitter Csaba 
nyerte. Gratulálunk!

A páros döntője is almádi sikert ho
zott, itt a megyei bajnok a Dudás Zsolt -  
Hitter Csaba páros lett.

Szintén nagy sikerrel szerepeltek ver
senyzőink Balatonfűzfőn a Dominek 
Zsolt emlékére megrendezett másodosz
tályú emlékversenyen amit megyebajno
kunk Hitter Csaba nyert, aki a döntőben 
6/2; 6/2 arányban győzte le a 60. ranglis
tahelyen szereplő Varga Krisztiánt.

A Balatonalmádi „Tennis Club” 1925 
az önkormányzat által megjelölt határidő
ben benyújtotta a klubház építésére vonat
kozó elképzeléseit. A júniusban várható 
testületi döntésről a következő számban 
adunk tájékoztatást.

Előző számunkból a teniszhírek kéz
iratának szerkesztése közben elkövetett

hiba miatt lemaradt a cikk szerzőjének 
neve. A klub aktuális kérdéseiről Molnár 
Pál tájékoztatta önöket.

Az OB Il-es csapatunk az alsó ágban 
várja az őszi folytatást, a tét és a cél az 
OB II-ben való bennmaradás.

Szervezett tanfolyamaink továbbra is 
minden korcsoportban várják a jelentke
zőket.

A teniszpályák foglalásával és a pá
lyákkal kapcsolatosan továbbra is a 06- 
20-913-6366-os telefonszámon érdeklőd
hetnek.

Legközelebbi versenyünk az Áfrány 
Mihály Emlékverseny, amit nyílt pénzdí
jas egyéni és ifjúsági bajnokság. A ver
seny időpontja július 31 - augusztus 1. 
Minden versenyzőt szeretettel várunk!

Dudás Zsolt



Bíró János emlékverseny
A teniszutánpótlás apostola volt

Tömegsport-rendezvényeink méltó 

megkoronázása az almádi tenisz ver
senysport továbbfejlesztését célzó, Bíró 

János mesteredző emlékére rendezett

versenyünk. Két kategóriában 30 neve
zés érkezett ifj. Varga László versenybí
róhoz. A résztvevőket nemzeti színű és 
almádi zászlókkal fellobogózott pályák 
várták.

A zárónapon (június 13-án voltak a 
döntők) a versenyzők, hozzátartozók, 
barátok, valamint a mester fia és család
ja jelenlétében id. Varga László -  mint 
volt tanítvány -  emlékezett meg a feled
hetetlen „Janó bácsiról”. Arról az ember
ről, aki generációkat nevelt föl a vörös 
salakon, aki az utánpótlás-nevelés fárad
hatatlan munkása volt, és éles szemével 
szinte a tömegből „ragadta ki” annak 
idején Taróczit, Mahánt, hogy csak a leg
nagyobbakat említsük. Az ötvenes évek
ben megrendezett “Mesterek Tornáján” 
sportszerűségből is jelesre vizsgázott, 
mint Fair Play-díjas versenyző.

Varga László felidézte azokat az idő
ket is (a negyvenes évek), amikor Bíró 
János, bizonyítván a sport iránti elhiva
tottságát -  labdát, ütőt, foglalkozást díj
mentesen biztosítva az érdeklődő fiata
loknak -, az almádi teniszpályákon fej
tette ki áldásos tevékenységét.

A megemlékezés után a versenybíró
ság két Fair Play-díjjal jutalmazta a 
résztvevők versenyen tanúsított maga
tartását, miután megállapította, hogy va
lamennyien méltóak voltak a szeretett 
mester emlékéhez. Ezeket ifjabb Bíró 
Jánosné nyújtotta át Nagy Gergelynek és 
Zsirai Péternek.

A fődíjakat -  Fülöp Lajos és Hunya

di István festőművészek zsűrizett alkotá
sait -  Keszey János, az Ifjúsági, Környe

zetvédelmi és Sportminisztérium elnöke

adta át az első helyezetteknek. (Makrai 
János festőművész alkotása az őszi, 
“Vértanúk emlékére” rendezett verse
nyen került átadásra). Majd a mester fia: 
ifjabb Bíró János főmecénás, aki a Váci 
Mihály Általános Iskolában folyó után
pótlás neveléséra nagyobb összeget aján
lott fel, érmeket, teniszfigurákat, egyéb 
jutalmakat (Jákói Sport, Közösségi Ház, 
Drahos János ajándékai) osztott szét a 
győztesek és helyezettek közt.

Egyedül álló kezdeményezés volt, 
hogy a rendezvényen, magukat megne
vezni nem kívánó városi képviselők és 
vállalkozók jóvoltából minden résztvevő 
emlékérmet kapott. (Gondolatban mind
annyiuknak Fair Play-díjat nyújtunk át.) 
Az egészséges életmódért, az utánpótlás- 
nevelésért folytatott rendezvénysorozat
ban művészet, sport, képviselők és pol
gárok karöltve képviseltették magukat. 
Köszönet érte!

Eredmények:
F/16/18

1. Szentpéteri Zoltán (BTC)
2. Jobaházi Domonkos (Bp. Vasas)
3. Serkédi Erik (Pápa) és

Ficsor Krisztián (Váci Iskola Balatonalmádi) 

F/3
1. Szabó Zoltán (BTC)

2. Solymosi László (BTC)

3. Miklós Gyula (Pápa)
és Jobaházi Domonkos (Bp. Vasas)

Győztesek és résztvevők között id. Varga László versenyigazgató és a mecé
nások: ifj. Bíró János és felesége

Balatonalmádi Város Önkormányzata Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport 
Bizottsága a tömeg- és ifjúsági sportrendezvények támogatására kiírt pályázatot érvényes

nek és eredményesnek nyilvánította.
Hat sportegyesület nyújtott be pályázatot 28 sportesemény 1999. évi megrendezéséhez, 

amelyeknek közel fele új -  sok estben hagyományteremtő -  sportrendezvény. A bizottság az 
alábbi sportegyesületeket részesíti támogatásban:

Egyesület______________________________Támogatás összege

Balatonalmádi Tennis Club 1925 145 000 Ft
Bauxitkutató Természetjáró SE 50 000 Ft
Balatonalmádi Sportegyesület 285 000 Ft

Herkules SE 179 000 Ft

Még egyszer 
az IL-2 repülőgépről 

valamint a nyári programokról
Az újság legutóbbi számának megje

lenése óra -  szerencsére -  annyi minden 
történt egyesületünknél, hogy egy egész 
lapszámot meg lehetne tölteni a különfé
le beszámolókkal. Így most csak a leg
fontosabb dolgokról pár szót.

Az Almádi Újság júniusi számában 
már megjelent egy terjedelmes cikk a 
május végi repülőgéproncs kiemelésé
ről, de engedjék meg, hogy néhány gon
dolatot még hozzátegyek az íráshoz. Az 
IL-2 típusú repülőgépből annak idején 
több mint 35 000(!) darabot gyártottak. 
Ennek ellenére a Balatonból kiemelt gép 
volt a világon az ötödik (!) ismert gép, 
amely túlélte valamilyen formában a vi
lágégést! Éppen ezért, valamint a kieme
lésére fordított nem kis összeg mondatja 
velem, hogy ilyen értékekre sokkal job
ban oda kell, kellett volna figyelni! Hogy 
miért írom ezeket, íme a szomorú való
ság: a kiemelésben közreműködtek -  
többek között -  a Vízügyi Igazgatóság 
szakemberei, uszályai, egyéb technikái, 
a tűzszerészek, akik a roncson található 
nem kis mennyiségű lőszereket hatásta
lanították, a könnyűbúvárok akik az 
egész gép kiemelésének kulcsfigurái vol
tak, a MAHART, aki a nem kevés számú 
érdeklődő újságírót a helyszínre szállí
totta. A fenti felsorolásból is látszik, 
hogy nem kis összegbe kerül egy ilyen 
„akció”. Városunk önkormányzatának 
vezetője a kiemelés előtti sajtótájékozta
tón szándékát fejezte ki, hogy amennyi
ben mód és lehetőség van rá, a gépet vá
rosunk szívesen tulajdonába venné, és 
hasonlóan az „Öreghegy kapujában” el
helyezett és felújított mozdonyhoz, azt 
mindenki számára megnézhetővé, város
unk új színfoltjává tegye. A sajtótájékoz
tatón erre a felvetésre „illetékesektől” 
semmiféle konkrét válasz nem született 
azóta sem, s valószínűleg ezután sem 
fog. A repülőgépet viszonylagos épség
ben emelték ki a vízből, a szárny váz- 
szerkezetében még jó pár darab 23 mm- 
es lövedék lapult, a kabin hátsó ülésénél 
az ég felé meredezett a lövész géppuská
ja, minden műszer a helyén volt. Igaz 
egy kicsit benőve kagylóval, de a HE
LYÉN! Most már azonban ez csak múlt 
idő, hiszen a roncsot „jóhiszeműen” az 
uszályról a partra vitték, és mindenki 
„jóhiszeműen” magára hagyta. A törté
net folytatása azt hiszem a mai magyar 
valóságban könnyen kitalálható: az „em

berek” egyetlen éjszaka alatt több kárt 
tettek benne, mint a víz alatt eltöltött 
több mint ötven év! Az éj leple alatt ami 
mozdítható volt, mindent elvittek a gép
ről, a régi rozsdás lőszerektől elkezdve a 
fedélzeti műszereken keresztül a még 
épen maradt lemezborításon át amit csak 
lehetett. Kérdezném az „illetékesektől”, 
hogy a fentiekben felsorolt költségek 
már nem bírták volna el egy biztonsági 
őr egy éjszakai bérét?!

Sajnálom, hogy ilyen szomorú dol
gokkal kell kezdenem a júniusi beszámo
lót, de azt remélem, hogy ezek a dolgok, 
egy kicsit mást is felidegesítenek, nem
csak engem!! És most a vidámabb dol
gok.

Július elején csoportos kirándulást 
szerveztünk Pozsonyba a nemzetközi re
pülős napra, ahol fantasztikus meleg, hi
hetetlenül sok résztvevő, és remek prog
ram várt minket. Az utazás fáradalmait 
még ki sem pihenhettük, hiszen másnap 
már a Pápa melletti Dákán megtartott re
pülőnapra voltunk hivatalosak. Érdekes, 
hogy erről az eseményről még a megyei 
sajtó sem adott hírt, pedig igazán színvo
nalas műsort láthattunk, jelen volt töb
bek közt Bessenyei Péter világ- és Euró
pa-bajnok műrepülő, aki fantasztikus tu
dását bemutatva kápráztatta el a több 
ezer érdeklődőt.

A hónap folyamán három felkérés is 
érkezett egyesületünkhöz, melyekben 
különféle kiállításokra, versenyekre hív
tak meg minket. A 9. Nemzetközi Játék
fesztivál egyik programja egy kiállítás 
volt Pápán, amit a helyi makett klub 
szervezet, és mint „külsős”, egyedül a 
Pirát Egyesület kapott rá meghívást, amit 
természetesen elfogadtunk.

Június utolsó hétvégéjén Baján ren
deznek kiállítást és versenyt, ha az anya
giak ezt megengedik, akkor természete
sen ott leszünk. A nyár folyamán szüne
tet tartunk, hogy aztán ősszel, immár a 
Váczi Mihály iskolában találkozzunk 
legközelebb.

Augusztus 7-én ismét megrendezi a 
Veterán Ejtőernyősök Egyesülete a 
négyméteres előtti partszakaszon az im
már hagyományos vízre-ugrást, aki tehe
ti nézze meg, igazán látványos program 
lesz.

Mindemnek jó nyarat kívánok!
Varga Gábor

KEZDŐ ÉS KÖZÉPHALADÓ

ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL
1999. szeptembertől a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. 

Érdeklődni lehet a 438-990/112 telefonon



Lapunk korábbi hagyományainak megfelelően lehetőséget biztosít a tavaly októberben megválasz
tott önkormányzati képviselőknek a bemutatkozásra. Rövid bepillantást nyerhetünk magánéletük
be, vallanak önkormányzati feladataikról, terveikről, elképzeléseikről.

„Önkormányzati ügyekben jól dönteni 
pártpolitikai alapon nem lehet”

Ha lehet annyira elfogult e so
rok írója, hogy elmondja szemé
lyes véleményét a '98-as választá
sokról- mindenképpen megemlí
tem, hogy riportalanyom sikeré
nek kétszeresen örültem. Egyrészt 
hosszú évek ismeretsége alapján 
állítom, hogy a közért nem csak 
kampányidőszakban tevékenyke
dett aktívan, másrészt személyé
ben egy olyan képviselőt üdvözöl
hetünk, akinek szakértelmét, ta
pasztalatait a -  bátran kaotikus
nak nevezhető -  városüzemeltetés
ben hasznosíthatjuk.

Pandúr Ferenc képviselővel ké
szült az alábbi beszélgetés.

-  Bár régóta Almádiban élsz, sőt 
közéleti tevékenységet is végeztél a 
településen - ennek ellenére kérlek 
mutatkozz be fiatalabb olvasóink
nak!

P. F.: 1980-ban kerültem Veszp
rém megyébe Bács-Kiskunból, Ba
latonfűzfőn a Nitrokémiánál dolgoz
tam. Építkezés után 1984-től lakom 
Almádiban, jelenleg a Budatava la
kótelepen. Második házasságomban 
élek, 3 fiú édesapja vagyok. Földmé
rő és Magasépítő üzemmérnöki vég
zettségem van. Öt évig dolgoztam 
főállásban Almádiban az ifjúsági 
mozgalomban. 1990 óta Alsóőrsön 
településüzemeltetéssel foglalko
zom.

-  Kevés kivételtől eltekintve Te 
nyíltan felvállaltad a választásokon 
egy pártszervezet támogatását. Be
folyásol-e ez a fajta elkötelezettség a 
döntéseidnél?

P. F.: Az MSZP jelöltjeként in
dultam az önkormányzati választá
sokon, azt is mondhatom, hogy 
MSZP tagként nem akartam „függet
len mezbe” bújni. Egy település előtt 
álló feladatoknak, véleményem sze
rint nem politikai megoldásai van
nak. Gazdasági, önkormányzati 
ügyekben a város számára jól dönte
ni pártpolitikai alapon nem lehet.

Kis városokban, kisebb települé
seken értelmes, lakóhelyükért tenni 
akaró emberek között még választá
si kampány szinten sem vetődhet fel

a pártoskodás, vagy pártérdekek 
képviselete. Itt az eredményes mun
ka alapja a felkészültség és a hozzá
értés. A képviselőtestületnek nem 
pártpolitikai, hanem helyi település
politikai döntései vannak.

-  Az általad imént elmondottak a 
gyakorlatban is megvalósulnak-e, 
hisz köztudott, hogy Alsóőrsön dr. 
Bóka István személyében körzetünk 
fideszes parlamenti képviselője a 
munkahelyi vezetőd.

P. F.: Különböző pártállásunk el
lenére korrekt a kapcsolatunk, hi
szen mindketten valóban e szellem
ben tevékenykedünk. Az elmúlt 9 
évben politikai ügyekről ugyan jókat 
vitatkoztunk, de szerintem ő is meg
erősítené, hogy pártérdekek napi 
munkánk során soha nem kerültek 
előtérbe. Akkor sem amikor az 
MSZP volt kormányon és napjaink
ban sem.

-  Pártod listáján a megyei köz
gyűlésbe is bekerültél. Mit kamatoz
tathat ebből Balatonalmádi?

P. F.: A jelenlegi választási rend
szer alapján a megyei közgyűlésbe 
döntően pártlistáról lehet bejutni. 
Számomra ez az a hely, ahol igazá
ból „kipolitizálhatom” magam. Al
mádinak az elmúlt ciklusban nem 
volt képviselője ezen fórumon, 
ugyanakkor jelentős értékű ingatla

nok kerültek annak idején egy toll
vonással a megyei önkormányzat tu
lajdonába. Így a Nevelőotthon, a 
Kolostor vagy a Neptun strand. Fel
adatomnak érzem kedvező irányba 
befolyásolni ezen objektumok mű
ködtetését, úgy hogy városunk érde
keit is szolgálják. Most az esetleges 
értékesítésüket illetően a helyi testü
let is naprakész információkkal ren
delkezik. Megemlíteném még a Két 
tannyelvű Gimnáziumot, amely a

közelmúltban került megyei fenntar
tásba. Az örvendetesen egyre növek
vő létszámban bejutó almádi gyere
kek érdekeit is képviselem, ha a 
Gimnáziumnak biztosítjuk a magas 
színvonalú oktatáshoz szükséges fel
tételeket.

- A  közelmúltban a képviselő-tes
tület alpolgármesternek választott 
(amihez ezúton is gratulálok), minek 
tulajdonítod ezt az elismerést, mi
lyen plusz feladatokat ró rád a cím?

P. F.: 1990 óta Almádiban két tár
sadalmi alpolgármester van. A vá
lasztások után a polgármester kéré
sére a testület nem töltötte be mind
két tisztséget, hiszen 9 új képviselő 
kezdte meg munkáját. Az elmúlt 
négy évben a Gazdasági Bizottság 
külső tagja voltam, ezért úgy gondo
lom, hogy megválasztásom a koráb
bi és az új képviselők kompro

misszumaként született. Számomra 
mindenesetre e felkérés megtisztelő 
volt és minden erőmmel azon va
gyok, hogy a tisztség súlyának meg
felelően végezzem munkámat. A 
polgármester úrral történt egyeztetés 
alapján a beruházások felügyelete, 
koordinálása, kapcsolattartás a szol
gáltatókkal és a strandrekonstrukci
ók megvalósítása az elsődleges fel
adatom.

-  Örülök, hogy ezt is megértük, 
hisz ha jól végiggondolom a szabad 
választások óta a testületeknek nem 
volt igazi szakembere a településfej
lesztés-üzemeltetés terén. Mint már 
említettük, te Alsóörsön munkatár
saiddal követésre méltó módon vég
zed e feladatokat. Milyen terveid 
vannak Almádiban?

P. F.: Az előző testület nagy ered
ménye, hogy megkezdte és jelentős 
részben megvalósította a közműbe
ruházásokat. Ezt kell folytatni és le
hetőség szerint befejezni. A város 
minden lakójának és ingatlantulaj
donosának jogos elvárása, hogy jár
ható utakon közlekedjen. A kö
zelmúlt viharai még inkább ráirányí
tották a figyelmet a csapadékvíz el
vezetés megoldatlanságára. A város 
költségvetését és anyagi kondícióit 
megismerve elmondhatom, hogy in
tézményeink tisztességes üzemelte
tése mellett e feladatok elvégzésére 
csupán néhány tízmillió forint jut. 
Márpedig ezek százmilliós beruhá
zások, amelyekre a költségfedezetet 
meg kell teremtenünk. Ezt szolgál
hatja az idén bevezetett vendégkár
tya-rendszer, amelynek sikere nagy
ban függ a lakosság partneri együtt
működésétől. Abban bízom, hogy e 
rendszerben érintett mindhárom sze
replő (vendég, szállásadó, önkor
mányzat) jól jár, hiszen a vendég a 
kurtaxáért látogathatja a strandokat 
és parkírozhat, a szállásadó a befize
tett összeg 80%-át az idegenforgalmi 
alapból visszakaphatja, az önkor
mányzat pedig az államtól kapott 
pénzből idegenforgalmi beruházáso
kat finanszírozhat. A megvalósítás
ban számítok a versenyképes áron 
dolgozó helyi vállalkozásokra.



A bevételek növelésére még ki
emelt jelentőséget tulajdonítok az 
egyre nagyobb számban megjelenő 
pályázati lehetőségeknek, amelyek 
eddig is jelentős forrásai voltak a fej
lesztéseknek.

Egy színvonalas városközpont 
kialakítása az érintett tulajdonosok
kal közös érdekünk. Az eddigi tár
gyalások eredménye az elfogadott 
rendezési terv, amely alapján a kö
zeljövőben elkezdhető a megvalósí
tás.

Ismét pályáztunk állami címzett 
támogatásra annak érdekében, hogy 
pótoljuk a régi hiányt: méltó elhelye
zést kapjon a város kulturális élete.

A lakosság és az idelátogató ven
dégek hangulatát és közérzetét dön
tően befolyásolja a köztisztaság. A 
településüzemeltetéshez jó csapat
munka kell, ez Almádiban sajnos hi
ányzik. A jogszabályi lehetőségek 
keretein belül meggyőződésem, 
hogy városgondnokságot kell létre
hozni, mert a jelenlegi formában 
nincs gondos gazdája a település 
közterületeinek. Amennyiben e téren 
változtatni tudunk - Almádi is eléri a 
környező települések szintjét, gon
dozott parkok, rendezett, tiszta város 
fogadja az idelátogatókat.

-  Ennyi elfoglaltság mellett csa
ládtagjaid -  gondolom -  különösen 
megbecsülik a rólad készült fotókat. 
Hogyan viselik gyakori távollétedet?

P. F.: Megértő türelemmel. 
Olyan időbeosztás kialakítására tö
rekszem, amelyben a vállalt felada
tok eredményes megvalósítása mel
lett rájuk is több időm jut.

G. T.

HORGÁSZSAROK
A horgászat alapvető szabálya, 

hogy nincs igazi szabály. Minden 
igaz és mindennek az ellenkezője is 
igaz. Komoly szakkönyvek, szakírók 
szerint a ponty kifejezetten a nádasok 
hala. Mégis a közelmúltban az almá
di vitorláskikötő belső medencéje 
szolgált meglepetéssel, rácáfolva a 
fenti megállapításra. Június 21-én es
te Ötvös Csaba, az Állami Operaház 
magánénekese süllőzni indult hajójá
val a nyílt vízre, de a barátságtalan 
időjárás miatt inkább letett erről a 
szándékáról. Mivel az éjszakát már 
úgyis horgászatra szánta, egyik botját 
átszerelte fenekező pontyozásra és a 
vitorlások között ejtette vízbe cseme
gekukoricával csalizott -  tekintélyt 
parancsoló méretű -  2/0-s horgát. 
Mintegy kétórányi türelmeskedés

után jelentkezett a kapás. A meg
akasztott hal fárasztásáról nincs mit 
mondani, hiszen a nehéz boton lévő 
0.50-es klöplizett zsinórral erre nem 
is volt szükség. Két perc alatt a szák
ban pihent a 11,0 kg-os tőponty, 
melynek hossza 64 cm, kerülete 69 
cm volt. A szerelék erősségét -  az éle
te legnagyobb halát akasztó horgász 
szerint -  a kikötőben lévő hajók, kö
telek, oszlopok erdeje indokolta, me
lyek között másképpen esélye sem 
lett volna.

A kapitális pikkelyes azóta -  ava
tott kezek között -  némely “emberes” 
paprikákkal és egyebekkel megbo
londítva halászlévé lényegült át, így 
emlékét a mellékelt fotó őrzi.

Nagy Ferenc

Ötvös Csaba, az Állami Operaház 
magánénekese feleségével és élete 
legnagyobb halával

Koncert a Zeneiskolában
A 10 éves a város „Mieink” ren

dezvénysorozat keretében nagy sike

rű koncertet adott a Városi Zeneisko

la nagytermében a városunkból el

származott Nagy Zsuzsanna hegedű- 
művész és férje: Luca de Gregorio 
zongoraművész.

Zsuzsa a Zeneakadémiát Buda
pesten végezte 1996-ban. Jelenleg a 
milánói Giuseppe Verdi szimfonikus 
zenekar tagja, Luca de Gregorio a 

belganói és luganói konzervatórium 

professzora. A nagyszámú hallgató
ság Mozart, Brahms és Kreisler mű
veiben gyönyörködhetett.

Egész évben szeretettel várja Önt az

Ágnes Asszony 
V e n d é g lő je

Kiváló konyha, udvarias kiszolgálás, 
színvonalas környezet.

ÉLŐZENE.
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.

Pászti Autószalon-Szerviz

Új arculat, új színvonal, új környezet...

...és egy régi név

Az Almádi Napok rendezvénysorozat fő támogatója

Pászti Kft: Veszprém, Almádi út 40 . Tel: 8 8 /4 2 6 -9 8 5

SUZUKI



J ö vő n k  a  c s a lá d !
Nagycsaládos beszámoló

Változatos események után kö
szöntött ránk a nyári szünidő. Tava
szi közgyűlésünk határozata értel
mében május végén városunk „kivi- 
rágoztatásában“ serénykedtünk. A 
vasúti aluljáróból kilépve, akár a 
strand felé indulunk, akár a móló irá
nyába, ahol szép virág köszönt ránk, 
azt a mi asszonyaink ültették. Még
pedig „szabad“ idejükben, hiszen 
mindnyájan dolgozunk is, és nagy 
családról gondoskodunk. Azon a 
szép májusi délutánon sötétedésig 
palántáztunk. Másnap aztán szépen 
meglocsolta az eső.

Ugyancsak május végén ingyen 
ruhaosztást tartottunk. Köszönet 
mindazoknak, akik fáradhatatlanul 
hordják a használt ruhát, cipőt a 
gyermekrendelő gyűjtőládájába.

Nincs nap, hogy ne találnánk benne 
újabb és újabb adományt, legtöbb
ször névtelen adományozóktól. A 
gyermekszakrendelő munkatársai 
lankadatlan szorgalommal szortíroz
zák, ki- és bepakolják a ruhanemű
ket. Miután a rászorulók elvitték a 
szükséges holmikat, a maradékot a 
Családsegítő Szolgálatnak ajánlot
tuk fel, így az is eljut Almádi szegé
nyeihez.

Noha Egyesületünk főként a se
gítségnyújtás és egymás támogatása 
céljából alakult, a kikapcsolódás al
kalmait is igen szeretjük.

Május végén tartottuk Gyermek
napunkat a Horgásztanyán. Köszö
net a vendégfogadóknak. Gyerme
keink remekül szórakoztak a tópar
ton, miközben elkészült a csodálatos 
„bogrács“, ínycsiklandó illatával be
töltve a környéket. Serdültebb ifja
ink igencsak serénykedtek a tűz kö
rül. A tíz ujjunkat megnyaltuk a re

mek étel után! Az lenne az igazi, ha 
egyszer csónakot tudnánk venni, s 
megtaníthatnánk evezni a gyereke
ket, hadd legyenek otthon a Balato
non a balatonalmádi gyerekek.

Júniusban aztán elmentünk kirán
dulni a regényes Bakonyba. Meg
másztuk a cseszneki várat, megcso
dáltuk a zirci Arborétumot és a cso
dálatos helytörténeti és természetraj
zi múzeumot. A természet csodálatos 
művei, együtt szemlélve elődeink 
nagyszerű alkotásaival maradandó 
emléket hagytak a fogékony lelkű 
gyermekekben. S fontos az is, hogy 
ilyenkor pihenhet az egyébként fá
radt, sokszor törődött szülő is. Mind
ezen tevékenységeinkben az időjárás 
is kegyes volt hozzánk. Kiültetett 
palántáinkat másnap meglocsolta az

eső, amely csak horgászrendezvé
nyünk végén kezdett szemerkélni. A 
bakonyi túra előtt ugyan zuhogott, 
de ott már nem.

Nagycsaládos beszámolóm itt vé
get is ér, mégis kell írnom néhány 
sort, már mint a város egyik legré
gebbi gyermekorvosa. Fel kell hív
nom a város figyelmét a TRAGIKUS 
MÉRETŰ GYERMEKFOGYÁS
ra. Egy emberöltővel ezelőtt évente
100-125 gyermek született Balaton
almádiban. Azóta a lakosság gyara
podott, a gyermekek száma viszont 
évről-évre csökkent. Tavaly már 
csupán 26 gyermek látta meg a nap
világot. Vajon ki fog itt munkába áll
ni 25 év múlva?

Úgy gondolom, ezt a tényt a vá
ros lakóinak és vezetőinek is tudnia 
kell. Ezért fejezem is be soraimat az 
alábbi jelmondattal: Jövőnk a család 
(s benne a gyerekek)!

dr. Péterfia Katalin

90-en túliak köszöntése
Az Ottília vendéglő tulajdonosa 

immár ötödik alkalommal fogadta vá
rosunk 90 éven túliak kis társaságát.

Balatonalmádiban huszonhárom 
90 éven felüli lakos él. Közülük kilen
cen jöttek el. Dr. Karikás László 94 
éves, Matavovszky Béla 94 éves, Klein 
Józsefné 93 éves, Erky Alajosné 92 
éves, Gellei Ödönné 92 éves, Kádár 
Endre 91 éves, Polniczky Lipótné 91 
éves, dr. Madar Zoltánné 90 éves, Pin

tér Ferenc 90 éves.
Sajnos a többiek betegségük miatt 

nem tudtak a meghívásnak eleget ten
ni.

Tőke Emilné, a Lakóhelyi Vöröske
reszt Titkára egy szál virággal, sok 
szeretettel köszöntötte a megjelente
ket- gondolva a távolmaradottakra is -  
és további jó egészséget, a 2000. év
ben történő ismételt találkozást kívánt.

Külön megköszönte Ottíliának ön
zetlen gondoskodását az idősekről. Dr. 
Kerényi László polgármester úr tiszte

lete jeléül virággal köszöntötte a társa
ságot.

A korelnök dr. Karikás László üd
vözölte társait, majd mindannyiuk ne
vében megköszönte a Vöröskereszt 
vezetőségének, Kerényi László pol
gármester úrnak, Ottília asszonynak a 
kedves meghívást, a gondoskodást, a 
megvendégelést. A jó kívánságokhoz 
csatlakozott Matavovszky Béla is.

A finom ebéd elfogyasztása után 
egymás közötti kedves, jó hangulatú 
beszélgetéssel ért véget az összejöve
tel.

Az idősek otthonukba kísérésében 
dr. Árkai Anna főorvos asszony és dr. 
Kerényi László polgármester úr segí
tett. Köszönjük.

Lakóhelyi Vöröskereszt Vezetősége

Tőke Emilné köszönti a 90 év felettieket

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



A fiatal házasok első lakáshoz 
jutásának támogatásáról szóló 

9/1999. (VII. 1.) Ök. rendelet ismertetése
A Képviselő-testület 1999. május havi ülésén alkotott rendeletet a 

fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására, amely 1999. jú
lius 1-jén lép hatályba.

A rendelet alapján az első lakástulajdon megszerzéséhez kérelemre ön- 
kormányzati támogatásban részesülhetnek azok a magyar állampolgár fi
atal házasok, akik Balatonalmádi városban életvitelszerűen élnek és a há
zastársak egyike legalább 5 éves balatonalmádi állandó lakóhellyel rendel
kezik.

Fiatal házasnak kell tekinteni az igénylőket, ha a támogatás iránti kére
lem benyújtásának évében a házastársak egyike sem töltötte be a 35. élet
évét.

A támogatás a rendelet hatálybalépését követően megvalósuló, a mél
tányolható lakásigény mértékét meg nem haladó

- új vagy használt lakás vásárlásához, illetve
- minden olyan lakásépítéshez, - bővítéshez nyújtható, amellyel önálló 

lakás jön létre.

A méltányolható lakásigény mértéke a következő:
- egy-két személy esetében: egy-két lakószoba,
- három személy esetében: másfél-két és fél lakószoba,
- négy személy esetében: kettő-három lakószoba.

Minden további személy esetén fél szobával, három vagy több gyerme
ket nevelő család esetében egy szobával nő a lakásigény mértékének fel
ső határa.

Formája alapján a támogatás lehet:
a) kamatmentes kölcsön
b) részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatás
Összegének felső határa: 500 000 Ft.
A kamatmentes kölcsön legfeljebb 5 évre adható.
A támogatásra való jogosultság elbírálására, formájának - vissza nem 

térítendő támogatás, kamatmentes kölcsön - összegének megállapítására 
az Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága jogosult.

A döntés meghozatalánál figyelembe kell venni:
- a kérelmezők jövedelmi, vagyoni viszonyait,
- az építeni, ill. vásárolni kívánt lakás nagyságát, építési költségét, 

vételárát,
- a lakásépítéshez, vásárláshoz biztosított pénzintézeti kölcsön 

összegét.

Ha pénzintézeti kölcsönt vagy szociálpolitikai kedvezményt igénybe 
nem vevő házaspár építkezik, a támogatás akkor állapítható meg, ha az 
építkezés készültségi foka legalább 50 %-os.

Lakásvásárláshoz igényelt támogatás esetén a támogatás iránti kére
lemhez mellékelni kell:

-14  napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot,
- érvényes adás-vételi szerződést.
Lakásépítéshez igényelt támogatás esetén a kérelemhez mellékelni 

kell:
-14  napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot a beépítendő építési 

telekről,
- a jogerős építési engedélyt
- harmadik személy tulajdonát képező ingatlanon történő építkezés 

esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát az építkezéshez és az 
Önkormányzat javára szóló jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegy
zéséhez.

A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell benyúj
tani az erre a célra rendszeresített - a hivatal igazgatási osztályán besze
rezhető - formanyomtatványon, ahol a támogatással kapcsolatos egyéb 
kérdésekben is tájékoztatás kapható.

Balatonalmádi, 1999. június 25.
Sveiczer Vilmos 

osztályvezető

NYUG DÍJASHÍREK
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub vezetősége köszönetét fejezi ki a 

Balatonalmádi Önkormányzat képviselőinek a klubnak nyújtott támo
gatásáért. Ez irányú tevékenységükkel nagyban elősegítették a nem ré
gen alakult 140 főt számláló klub színvonalasabb működését.

KÖZLEMÉNY
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub a tagság kérésére nem tart nyári 

szünetet. A továbbiakban is a hónap minden szerdai napján klubnapot 
tart.

Változatlanul a hónap utolsó szerdai napján születésnapot tart. A 
nyári hónapokban legalább egy alkalommal “fürdő” kirándulást szer
vez, amelynek időpontját a klub-napon ismerteti.

A vezetőség megköszöni a tagságnak a segítségét az ismerkedési est 
sikeres megtartásáért.

A vezetőség nevében:
Boros Gyula elnök

Köszönet
Június 2-án Kovács Piroska hu

mánpolitikai osztályvezető hívására 
a nyugdíjas pedagógusok nagy cso
portja gyűlt össze a városháza nagy
termében. Pedagógus Nap alkalmá
ból meleg hangú üdvözlés után a 
vörösberényi iskola tanulói Navratyl 
Jánosné pedagógus vezetésével kö

szöntötték az összegyűlteket. A gye
rekek aranyosak voltak. Dr. Kerényi 
László polgármester úr vezetésével 
folyt tovább a fehér asztal melletti 
kötetlen beszélgetés. Nagyon kö
szönjük, hogy nem feledkeztek meg 
rólunk. Jó volt visszaemlékezni.

A nyugdíjas pedagógusok

Orvosnap ‘99
A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték Almádiban az 

orvosnapot. Ez alkalommal szűkebb pátriánk orsosai és egészségügyi dol
gozói találkoztak fehér asztal mellett a Városházán, ahol a város vezetői 
köszöntötték őket.

Maya Cukrászda
BUDATAVÁN 

szerete tte l várja vendégeit.
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ

-  Fagylaltok -  Torták,
-  Sütemények -  Marcipán figurák 

-  Somlói galuska stb.

Előrendelést felveszünk.
Nyitva tartás: 12-20 óráig

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



Nyári léleksimogatóVízibölcselet

Úszok, tehát vagyok
Jegyzetlap 

N o , mély  ez a vízibölcselet, afféle sekély állóvíz, akár  a 
Balaton. Még kevésbé mély az a szint, ameddig belemerülök, 
mindössze nyakig érő. M ert alapelvem, hogy ne csapjanak ösz

sze fejem  fö lö tt a hullámok. Hasznavehető filozófia ez, mind a 
vízben, mind az életben.

Ilyenkor, nyáridőben , ha  az ég is úgy akarja, nyakig merü
lünk nyárban-vízben. Magam is évtizedek óta bevetem magam  
a Balatonba, A lm ádi, Tihany, Sajkód öblei valamiféle boldog
ságérzettel kecsegtetnek. Szeretek úszni - vízben, jó létben, 
gondtalanságban, örömben. Mi tagadás, szeretem a könnyű éle

tet, és mihelyt vízbe merülök, máris egészen könnyű vagyok, 
szinte súlytalan. (Ismertjük a nótás törvényt: ,,Minden vízbe 
m ártott test, kisangyalom, a súlyából annyit veszt, 
kisangyalom... stb.)

M ondom, szeretem az úszást. No nem versenyszerűen! Soha 
nem akartam bajnokságot nyerni, megelégszem azzal, ha életet 
nyerek úszásaimmal Hogy sikerült-e? Talán. Úszóleckém hos
szú távra szóló: egész életre ütemezett.

Úszásaim célja? Nem sok. Mindössze annyi: vízszinten ma

radni, hullámverésen túljutni, tapintható világot élvezni, minek 
neve Természet. Sok színből, sok metériából gyúrt világ ez: víz
ből, levegőből, kék égből, zöld hegyoldalból, napsugárból, 
fénylő  vízpárából, tópartból, no meg a fá k  közé bújt házakból, 
tó tükrében lebegő vitorlákból teremtett. És persze, hozzátarto

zom magam is (minden egyes „Én”), aki az egészet érzékelem. 
Ez a természet rokon az én természetemmel. Egy családból szár
mazunk. Közös családnevünk: Magyarország.

Úszom a Balatonban, és rácsodálkozom a tájra, mely a sze

líden magasodó hegyoldalról a vízre néz. Valami boldogságfé
lét érzek. Testem vízben, tekintetem tájban fürdik, lelkem fölcsap  
a hegytetőre, fá k  lombján ugrál egyre fö ljebb , mint a mókus. És 
amikor egészen fö n t van, a természeti énem alátekint a társa

dalmi énemre, úgy is mondhatnám , a földön szorgoskodó akar

nak emberre, aki szüntelen hadakozik karrierrel, dicsőséggel, 
hatalommal. Alázatoskodik vagy dirigál, okosakat mond vagy 
veszekszik, jókodik vagy árt, segít vagy áskálódik. S ha kifogy 

szóból és szuflából, szinte robban(t).
Hogy mire jó  mindez? Innen, a hűs víz és a napfényes táj öb

léből nézve -  ostobaság az egész. Mintha elfelejtette volna az 
ember, hogy hazája, otthona a természet. És boldogulásának 
előfeltétele, hogy a természet rendje szerint éljen . Élvezze mind
azt, amit az anyaföld, az anyatermészet a tenyerén kínál.

Úszok, és arra gondolok: milyen egyszerű a boldogság. Csak 
szeretni kell a természetet, a szülőhelyet. Meglehet, együgyű  
gondolat ez.

A világ megy a maga útján, az imádság aligha segít. A pa 
rányi ember a hatalmas ég alatt, mit tehet... Úszik az árral, vagy 
azzal szemben. Magam is úszok, tehát vagyok.

Nem török nagyra , csak annyit akarok: megúszni ezt az éle

tet.
Balogh Ödön

Somlyó György

Mese arról, 

ki hogyan szeret

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hisz szeretik.

Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeret.

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen, 

mert szeret.

Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia kell, éppen, 

mert szeretik.

Van, akinek számára a szerelem határos a gyűlölettel.

Van, akinek számára a szerelem határos a szeretettel.

De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti a szeretet

tel, s nem érti, hogy mások feleletül a gyűlölettel tévesztik 

össze a szerelmet. 
Van, aki úgy szeret, mint az országútra tévedt nyúl, 

amely a fénycsóvák csapdájába esett.

Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi azt, amit 

szeret.

Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost, amelyre bom

báit ledobja.

Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülők útját vezeti a 

levegőben.

Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja, 

hogy megszopja az éhező kisgyerek.

Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába nyelő 

amőba.

Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke a lángot.

Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.

Van, aki önmagát szereti másban,

s van, aki önmagában azt a másikat, akivé maga is vá

lik általa.



S z i lá g y i  D o m o k o s

M o s t

Most, am ikor éjfelekig 
kell dolgoznom görnyedt-hajolva, 
hogy nincsen percnyi pihenés: 
m ost van szükségem m osolyodra.

M ost, am ikor zúgó fülem  
szavak olvadt érceit issza: 
m ost, m ost van szükségem  nagyon 
sim ogató-lágy szavadra.

M ost, am ikor f á r a d t  kezem 
tö rö tt szárnyú m adárkén t rebben:
m ost kell, h a  csak egy percre  is, 
hogy m egpihenjen a  kezedben.

Az átv irraszto tt éjszakákat 
enyhítse egy-egy p illanat; 
hisz ezerévnyi p ihenést a d  
m osolyod, kezed és szavad...

Szöllősi M áté

A z  A l m á d i  p a r t o n

Estharang szól a hegy felől, 
a vízen szétömlik a fény, 
tompák már az alkony-színek, 
s csendesül a déli szél; 
a kövek közt halak siklanak, 
habzik a nyúlós békanyál, 
a csónak néha csattanva ring, 
és hosszan sikolt a sirály.

A Hold leváltotta a Napot, 
ezüsthíd szikrázik a vízen, 
hogy összekösse a két partot, 
hogy átcikázzon a lelkeken. 
Sokezernyi a vibráló fény, 
velük nekem a Hold üzen, 
én csak ülök a hűvös parton, 
szemem a nagy, csillogó vízen. 
Susog a nád, benne sok bogár, 
szelíd szellő ringatja őket, 
elaltatja a fészken ülőket, 
lassan elcsendesül a határ.

Ketten maradtunk csak ébren; 
a csodás Balaton, meg én, 
már csak nekem táncol, 
már csak velem játszik a fény.

1999

V e c s e y  K is s  M a r i a

F a l á n k  t e h e n e k

Sötét volt már, amikor végre beülhetett a kocsijába, és a nagyvá
ros idegtépő forgatagán átevickélve a sztrádára ért. A szembejövő au
tók lámpái csillogó gyöngyfűzért húztak a korláttal elválasztott át
ellenes sávban, előtte is, utána is hömpölygött a forgalom. Néhány
szor megpróbált előzni, aztán lassított, és megadóan állt be a sorba.

-  Ejfél lesz, mire hazaérek -  bosszankodott.
Az autó tatam-tatam hangokkal felvette az út egyenetlenségeinek 

apró döccenéseit, és monoton unalommal szelte a kilométereket.
Arra riadt, hogy fölébredt. Csak egy pillanatra úszott el a tudata, 

de ettől úgy megijedt, hogy még a víz is kiverte.
-  Fárasztó napom volt -  ásított, és bekapcsolta a rádiót, hogy éb

ren tartsa magát. Szöveges adásra hangolt, hogy figyelnie kelljen; a 
zene ilyenkor nem segít az éberségnek.

Valami tudományos beszélgetésbe csöppent passzív résztvevő
ként, erőlködve próbálta követni a komolykodó fejtegetéseket. A ke
leti és nyugati életfelfogás merőben eltérő vonásairól volt szó, az 
egyik bölcsességéről, a másik -  önmagát is veszélyeztető -  rövidlá
tásáról. -A  bölcs kínai inkább hagyja éhen pusztulni a harmadik te
henet -  fülelt de nem hajtja ki arra a legelőre, amelyik csak ket
tő számára szolgál elegendő táplálékul. Tudja, hogy, ha a harmadi
kat is kihajtaná, a másik kettő is elpusztulna, mert akkor azoknak 
sem maradna elég az életben maradáshoz. A Nyugat embere nem 
bölcs, nem előrelátó, nincs gondja a jövőre. Neki semmi sem elég, 
mindent felélve, mindig többet akarva csak a mára gondol. Valaki
nek el kellene kezdeni, hogy kiszáll ebből az öngyilkos versenyből

godalmakat.
-  Bizony, bizony -  bólogat, és eszébe jutnak a statisztikai ada

tok; a földön élő emberek 20%-a élvezi a globális jövedelem 80%- 
át, míg a legszegényebb 20%-nak csak 1,5% marad. Százmilliók 
éheznek - köztük nagyon sok a gyerek de a világ másik oldalán 
nem a méltányosságot és a szegénység enyhítését tűzték ki célul, ha
nem egy pazarló, túlfogyasztásra ösztönző, profitéhes életstílust. 
Egy újabb Szent Ferencre lenne szüksége a világnak -  mondja egy 
író ő talán még fel tudná rázni az emberiséget.

A táplálékforrás 40%-át egyetlen faj: az ember éli föl, a maradé
kon osztozik az összes többi több millió faj. A létfontosságú forrá
sok felhasználása nagyobb, mint folyamatos utánpótlásuk. Csak az 
maradt még épen, érintetlenül, amit az ember eddig nem fedezett fel.

-  Milyen igaz -  bólogat megint, és eszébe jut egy újabb adat: a 
japán férfi születéskor várható élettartama 86 év, a magyaré 66. Mi
csoda különbség egy emberöltőben számolva.

Egészen éber már, mire befordul a ház elé. Beteszi a kocsit a ga
rázsba, és a postaládájához lép. Öt hosszúkás levél pottyan ki belő
le, ahogy kinyitja. Számlalevelek fizetésmeghagyással, felszólítás
sal, kitöltött csekkekkel. Miközben szedegeti őket, a három sovány 
tehénre gondol.

Meg a negyedikre, amit lassan kénytelen lesz kihajtani melléjük 
a legelőre.



B erén y i m a já lis
Ebben az évben a korábbi hagyo

mányoknak megfelelően a Malom
völgyben ünnepeltük meg a gyer
meknappal egybekötött majálist. A 
jeles napon együtt szórakoztak a 
berényi és az almádi polgárok, a kis
gyermekek és a diákság.

A csodálatos fekvésű völgykatlan 
egyik oldalán a berényi általános is
kola szülői munkaközösségének 
képviselői serénykedtek. A másik 
térfélen pedig a helyi Polgári Kör 
tagjai. Mindkét együttes azon szor
goskodott, hogy a pihenni, kikapcso
lódni vágyó felnőttek és gyerekek ne 
maradjanak étlen, szomjan.

A délelőtt azzal telt el, hogy ve
télkedtek egymással a családok a kü
lönböző ügyességi játékokban, volt 
célbalövés, lovaglás, pingpongozás, 
focizás és sok minden más. Például 
ismét megjelentek a fűzfői tűzoltók 
az izgalmas nagy autójukkal, amit a 
gyereksereg birtokba is vehetett.

A délutáni programot nagy fut
ballderbi vezette be. A balatonalmá
di képviselők vegyes csapata mérkő
zött a berényi Polgári Kör együttesé
vel. A mérkőzésvezető sem volt 
akárki, hanem idősebb Fáncsi Lász
ló. Az eredmény -  annyi futás után -  
2:2, tehát eldöntetlen. Utána viszont, 
a harmadik félidőben, a sörözésnél 
vitathatatlanul jobb volt a helyi gár
da.

Közben a színpadon is zajlott az 
élet. A berényi iskola tanulói szaval
tak, énekeltek, táncoltak, majd né
hány vendégegyüttes is fellépett. A

nagyon kellemes nap úgy estefelé 

csillagtúrával és tűzijátékkal zárult.
Ha ez a nap felejthetetlen marad 

és kedves emléke lesz sokunknak, az 

az emberi összefogásnak és segíteni 

akarásnak tudható be.

Köszönetet mondunk tehát önzet

len anyagi támogatásért a követke

zőknek:

Németh Ervin és Virág Gyöngyi, TERRA- 
MOTA Kft., Kiss Tibor - magánmosoda, Tátra 
V.B.T., Almádi Húskoktél Kft., GL Design Bt., 
Falansz Szövetkezet, Kerekes Csaba, Dr. 
Kerényi László, Keszey János, Dr. Jósa Ele
mér, Brenner Kálmánné, ifj. Bors Sándor.

Az előkészítő és lebonyolító munkákban 
fáradhatatlanul -  vagy fáradtan, de nagyon 

sokat -  segítettek: Bőhm Géza, Vörös Lajos, 
Csetényi Tamás, Lőrincz Lajos, Horváth Ist
ván, Németh Gyula, Demeter Gyula, Csomai 
József, Bodor Barna, Busch Árpád, Németh 

János, Tamás Károly, Hégely Sándor, Újj Mé
száros István, Pucsek Sándor, Harsányi Gé

za, Kiss József, Ódor Gáspár, Szőnyiné Cseh 
Éva, Varga Csaba, Bíró Péter, Szentesi Ist
ván, Szentesiné Brazsil Márta, Dolczsai csa

lád, Tűzoltóság Balatonfűzfő, Balatonalmádi 
Polgárőrség, Fundamenta Lakástakarék Ba
latonalmádi, Humán-Centrum Veszprém, 
Kovácsné Wöller Anita, Pataki Istvánné, 
Bodorné Farkas Katalin, Juhász Nagy Ildikó, 
Benis Vilmosné, Pajer Miklósné, Németh Er

nő, Némethné Kerekes Emőke, Szabóné Ko
vács Andrea.

A Vörösberényi Polgári Kör és az 

általános iskola nevében:

Tóth Attila 

Igazgató

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

FŰRÉSZELT TŰZIFA 759 Ft/q

Ha július, akkor parlagfű
Csak remélni merem, hogy a cikk 

olvasásának kezdetekor minden ked
ves olvasó polcra dobja az újságot és 
kimegy, hogy a környezetében esetleg 
még gyökéren díszlő parlagfüveket ki
húzza. Az igazi veszély néhány nap 
múlva leselkedik azokra, akik allergi
ában szenvednek, amikor elkezd vi
rágzani.

A Nők a Balatonért Egyesület Ba
latonalmádi Szervezete idén is min
dent megtesz a parlagfű elleni küzde
lemben. Június 10-11-én a Vörösberé
nyi Általános Iskola tanulóit fogták 
hadra és 55 ezer tő parlagfüvet távolí
tottak el környezetünkből. Az akciót 
folytatva bárki szombatonként július 
17-ig a piacon 16-18 óra között száraz

kötegekbe kötve adhatja le az eltávolí
tott növényeket, ahol is a virágjegyére 
minden 100 db parlagfű után egy be
jegyzést kap és tavasszal minden be
jegyzés után egy virágpalántát. A leg
több parlagfüvet gyűjtő jutalma egy 
Mountain Bike kerékpár, amely már 
meg is tekinthető a Fórum Üzletköz
pontnál a KERT-TECH áruházban.

Mivel az allergiás megbetegedést 
csak megelőzni lehet, ezért jogszabály 
szerint a parlagfüvet a virágzás előtt 
kötelező eltávolítani magánterületről 
és közterületről egyaránt.

Ezt a szabályt saját, jól felfogott ér
dekünkben tartsuk be.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

Parlagfű (Ambrozia elatior)
Júniusban kezd megjelenni, júli

ustól a késői fagyok beálltáig ontja 
virágporát, amelytől az ország 1/3-a

szenved, mert allergiát okoz. Ez el
len védekezni csak a parlagfű 

kiirtásával lehet.

Irtása a 22/1995. 
(X: 26.) sz. 
rendelettel 
módosított 

21/1993. 
(XI. 25.) sz. 

Önkormányzati 
rendelet 

30. §.
3. bekezdés 
értelmében 

kötelező.

fejlődő példány
kifejlett példány

R é s z l e t f i z e t é s i  l e he t ő s é g
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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

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130



Minden jó, ha a vége is(!) jó
Június 14-én színvonalas növendék- 

hangversennyel zárta a tanévet Balaton
almádi Városi Zeneiskolája.

A rekkenő hőség ellenére a nagyte
rem minden széke elkelt, sőt, a folyosó
ra is jutott jócskán az érdeklődők népes 
seregéből. Lovas József igazgató úr, át
adván a kimagasló teljesítményért járó 
szép könyveket az arra érdemeseknek, 
még a hangverseny konferálásával is 
megtisztelte a zenekedvelők ifjú és idő
sebb táborát.

A kivételes figyelmet, együttműkö
dést igénylő zongorakíséretet Hajnóczy 
Zsuzsanna tanárnő vállalta magára, a tő
le már megszokott támaszt nyújtó, báto
rító biztonsággal.

A hangversenyen minden tanszakot 
képviselt egynéhány növendék. A zon
goristák: Katz Zsuzsanna, Szalay Karoli
na, Tamás Anita, Varga Borbála; a vo
nósok: Baló Anna, Czere Zoltán, Hajdú 
Veronika, Kránicz Virág; a pengetősök: 
Bogdán Tamara, Kiss Edit, Sidó Judit; és 
a fúvósokért jótálló Várkúti Boglárka 
egyaránt őszinte igyekezetről, alapos fel
készülésről, tehetségről tettek tanúbi
zonyságot.

Mi sem könnyebb, mint összegezni a 
lényeget: Almádi gyerekeiben megvan 
az igény, az akarat, a képesség a lelki 
harmónia zenei megformálására, ha van, 
aki tanítsa őket, ha a zenei mikrokoz
mosz létrehozásához megfelelő, jó mi
nőségű hangszerek állnak rendelkezésre.

Kitűnt az is, hogy a kamaramuzsiká
lás szívügyévé vált a nagyobbacskáknak, 
tapasztalván, hogy a baráti szálak meg
erősítésének, a pihenésnek, az értelmes 
kikapcsolódásnak gazdag tárháza rejlik 
az együttes zenélés alkalmaiban.

Ami pedig a közönséget illeti, belő
lük sem lesz soha hiány, ha gyerekeiket 
fogadni tudjuk, s ha ők esztétikus kör

nyezetben, elviselhető hőmérsékletű, 
kellemes helyiségben örülhetnek a cse
metéik által teremtett csengő-bongó ze
nei világnak.

Olyan jó volt végre a záróhangver
senyt „otthon“ tartani! Alaposan össze
szorultunk ugyan, az igazság mégis az, 
hogy valódi muzsikálás - már a kezdetek 
kezdetén is(!) -  méltó környezetet köve
tel.

A tornatermi bordásfalon csüngő ap
róságok, a zsámolyokon, padokon ücsör
gő, ténfergő tereferélők figyelme nehe
zen összpontosítható a lelki gyarapodást 
célzó muzsikálásra olyan teremben, 
amelynek minden egyes eszköze - helye
sen (!) -  az emberi fizikum fejlesztését, 
erősítését hivatott elősegíteni.

(Tanévzáró ünnepélyeink régi szín
helye ugyanis a Györgyi Dénes Általá
nos Iskola tornaterme volt.)

Nem kétséges, hogy előbb-utóbb 
akad annyi pénz valahonnan, hogy nagy
termünk egyenletes hőmérsékletét bizto
sító szerkezetre szert tegyünk, hiszen 
gyerekeinkről van szó!

Ki ne tudná, hogy fojtó hőségben 
gyengül a figyelem, csúszik a kéz billen
tyűkön, húrokon, elhangolódnak az 
amúgy is kényes hangszerek.

A közönség pedig -  szegény (!) — pi
hegve reménykedik, hogy a csemeték 
sülve-főve is valami szépet produkálnak 
a nehézségek ellenére.

Igen, produkáltak! Szépet, igazat!
Köszönet érte a szorgos nebulóknak, 

a türelmes tanároknak, a következetes 
szeretettel nevelő szülőknek egyaránt, 
hiszen a jövőformálás csak közös hittel, 
egy akarattal lehetséges.

Városi Zeneiskola, Balatonalmádi 
Nagyné Sárfi Gabriella

Győzött a főzött -  rétesfagyi Almádiból
Lang a fagyikirály az „Év fagylaltjával”

Almádi-Vörösberényben arról híres a 
Lang cukrászda, hogy itt igazi főzött fagyit 
kapni.

A kínálatot, amelyben a gyümölcs
fagyik között a birsalma és az áfonya is 
szerepel most már a rétes-fagyi, az arany
érmes rétesfagyi is gazdagítja. Ezzel nyert 
Lang László a cukrászszakma országos 
versenyén, ahol az „Év fagylaltja” díjat 
osztották ki. Harminchat fagyi versengett 
és a nevezők két „termékkel” indulhattak. 
(Nem névvel, hanem számokkal).

A hat aranyéremből hármat a szakmai, 
hármat pedig a társadalmi zsűri ítélt oda a 
szorgalmas kóstolás-pontozás után. A Fe
hér Anna művésznő és Vitray Tamás „ve
zette” társadalmi bírálóbizottság az almá
di-vörösberényi cukrászmesternek Lang 
Lászlónak a rétesfagyiját találta elismerés
re méltónak -  aranyérmesnek.

Lang mester csak főzött fagyit kínál 
üzletében és a különleges rétes-fagyi új
donság nála.

Tavaly a birsalmára „kapatta rá” a ven
dégeket -  akkor az országos versenyen a 
szakmai zsűri ítélte neki az aranyérmet a 
birsalmafagyiért -  idén pedig a rétesfagyi

val rukkolt ki, és a fogyasztói ítészek ezt 
is aranyéremre méltatták az országos ver
senyen. A rétesfagyi receptúrája nem titok. 
Kell hozzá vanília alapfagyi, pörkölt mo
gyoró, fahéjízesítés, valamint pándi üveg
meggy. (A cigánymeggy már elszínezné.)

Ebből is kiviláglik, hogy a mester hit
vallása: minőségi alapanyag -  utána jár, 
még Nógrádba is elmegy a zamatos eperért
-  szükséges továbbá a megfelelő technoló
gia, valamint a hűtés, ízesítés.

A fagyifőzés sem ördöngösség, csak 
érteni kell hozzá: kevés cukrot a tejjel fel
főzni, utána tojással befőzni-pasztőrözni, 
ezt követi az ízesítés, lehűtés, fagyasztás 
és az utánfagyasztás. Az ilyen főzött fagyi
ból sok gombócot lehet enni, „nyalintani” 
mert ettől nem érezni teltséget.

Lang mester, aki negyven éve kezdte a 
szakmát és másfél évtizede iparenge
déllyel dolgozó cukrász -  úgy véli, nem 
kell mindenáron újat kitalálni, hanem a ré
git kell -  jól csinálni. Az „Év fagylaltja” a 
főzött rétesfagyija ilyen hagyományos jó 
fagyi.

H.Gy.

A Balatonalmádi Városi Zeneiskola

szolfézs- vagy 
énektanárt keres

teljes óraszámban foglalkoztatva 

1999. szeptember 1 -jétol, 

szülési szabadságon lévő 

zenepedagógus helyettesítésére.

Jelentkezési cím:

8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 16. 

Lovas József igazgató

Értesítem kedves betegei

met, hogy nőgyógyászati 

magánredelésemet Baross 

Gábor u. 29. sz. alatt meg

kezdtem.

Rendelési idő: 

péntek 17-19 óráig.

Dr. Jósa Elemér 

nőgyógyász szakorvos

d e k a r t
D E S I G N

REKLÁMTÁBLA, EMBLÉMA, 
ARCULATTERVEZÉS, 

AUTÓ, -MOTOR, - HAJÓDEKORÁCIÓ, 
MÁGNESFÓLIA, 

VASALHATÓ MATRICÁK KÉSZÍTÉSE.
Balatonalmádi, Malomvölgyi u. 24.

Tel.: 06-88/432-994 
06-309/295-022

NYITVA TARTÁS: egész évben: 
16-22  óráig, 

július 1.-augusztus 20.: 
14-24  óráig

INGYENES
HÁZHOZ

SZÁLLÍTÁS!

Donaldo pizza bár
Balatonalmádi, 

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



Az Almádi Napok '99
rendezvénysorozat programjából
Időpont: 1999. július 23 -  augusztus 1.

Július 23. péntek
17.30 Az Almádi Napok '99. rendezvénysorozat megnyitója 

Megnyitja: Dr. Kerényi László polgármester
17.40 A Decsi Művésztelep kiállításának megnyitója 

Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész 
Helyszín: Közösségi Ház

18.00 A Decsi „Gyöngyösbokréta” Néptáncegyüttes bemutatkozása
19.00 Az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes műsora
20.00 Nyár esti operett. Fellépnek a győri Nemzeti Színház művészei 

Közreműködik: Borbás Erika, Nádházy Péter, Jáger András 
Zongorán kísér: Kertes Anna
Helyszín: Városháza tér

20.00 Régi zene koncert - Soli deo Gloria
Közreműködik: Kertesi Ingrid - ének. Bálint János - fuvola 
Horváth Anikó - csembaló 
Helyszín: Vörösberény Erőd-templom 

Július 24. szombat
19.00 Nyár esti kabaré -  Maksa Zoltán humorista önálló estje 

Helyszín: Városháza tér
Július 25. vasárnap
20.00 Utcabál a Viktória együttessel 

Helyszín: Városháza tér
Július 26. hétfő
19.00 Örökzöld melódiák -  Payer András táncdalénekes fellépése 

Helyszín: Városháza tér
Július 27. kedd
17.00 kézművesműhely gyerekeknek

Népi mesterségek bemutatója, vetélkedők
18.00 Paprika Jancsi visszatér -  Vásári játék két képben.

Helyszín: Városháza tér
20.00 Forrás Balaton Fesztivál - komolyzenei koncert 

Közreműködik: Gulyás Dénes - tenor, Vigh Andrea - hárfa 
Helyszín: Vörösberényi Katolikus Templom

Július 28. szerda
18.30 Rögbimérkőzés a magyar válogatott és a walesi bajnok 

Llanelli gárdája között.
Helyszín: Sportpálya

20.00 SASI TESHOW
Showműsor Sasvári Annamáriával és Sasvári Sándorral 
A műsorban közreműködnek a művészek rokonai, barátai 
Helyszín: Városháza tér 

Július 29. csütörtök
19.00 Siki és az RH+ együttes lemezbemutató koncertje
20.30 A Rémember együttes fellépése 

Helyszín: Városháza tér
Jú lius  30. pén tek
17.30 Mészáros István fotóművész kiállításának megnyitója 

Helyszín: Városháza, Padlásgaléria
18.00 Közkívánatra Pege Aladár és együttesének koncertje
19.00 A walesi JAC-Y-DO együttes koncertje 

Helyszín: Városháza tér
20.00 Régi zene koncert - Kamarazenei ritkaságok 

Közreműködik: Papp Sándor - brácsa, Elek Szilvia - csembalo 
Helyszín: Vörösberény, Erőd-templom

Július 31. szombat
7.00 Nemzetközi nyílt horgászverseny a Közösségi Ház Kupáért 

Nevezés: 6 órától a helyszínen
Helyszín: „Négyméteres“ partszakasz

17.30 A Kurázsi Néptáncegyüttes bemutatója
18.00 Folklórest

Helyszín: Városháza tér
18.30 I. Balatoni Rögbi Fesztivál

A walesi bajnok Llanelli mérkőzése Közép-Európa válogatottjával 
Helyszín: Sportpálya 

A u g u s z t u s  1 .  v a s á r n a p

20.00 Programzáró utcabál a Viktória együttessel
24.00 TŰZIJÁTÉK 

Helyszín: Városháza tér

Balatonalmádi festőművész, Szöllősi Máté képei láthatók július 9-ig a Cso

pak Galériában. A tárlatot Szelényi Pál művészeti író nyitotta meg az elmúlt 

hétvégén.

Csavlek-kiállítás a Padlásgalériában

Három hétig láthatta a szépszámú érdeklődő közönség 
Csavlek András festőművész és Csavlek Etelka keramiku s  
művész tárlatát, amelyet Kalász Márton író nyitott meg. Fo

tó
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ur
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Balatonalmádi város, és a helyi Magyar-Angol Gimnázium 10. születés
napja, valamint a világhírű walesi Llanelli hosszú távú együttműködése al
kalmából:

I. Balatoni Rögbi Fesztivál
Balatonalmádiban július 31-én 18.30-kor a sportpályán.

Ünnepélyes megnyitó, a labdát ejtőernyős ugrással hozzák.

SZÍNESFILM-
KIDOLGOZÁS

19 Ft/kép
2 db fotóalbum 591 Ft
H Á Z T A R T Á S I  É S  

F E S T É K B O L T
B a l a t o n a l m á d i ,  P e t ő f i  S a m u ik  u .  6 . 
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