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

Az Almádi Napok megnyitóján nagy sikerrel szerepelt, a Sárköz népviseletét felvonultató decsi Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes



Településközpont -  városközpont...
II. részAz I. rész zárómondatában em 

lített épületek a világháború kez

detéig felépültek. A háború idő

szaka és az utána következett za

varos gazdasági helyzet, a hatal

mas infláció, az 1920-as évek ele

jéig visszavettették az építési te

vékenységet.

A m ellékelt 1923. évben ké

szült kataszteri térképrészleten 

látható, hogy az elképzelt község

központ miként formálódott, az

az a kialakított parcellák lényegé

ben beépítésre kerültek. M ind 

ezek ellenére, a térség szűkös vol

ta m iatt nem  vált közpon tjává 

Balatonalmádi községnek, bár a 

közigazgatás helye a községháza,

1989-ig az eredeti 

funkciójának m eg

felelően m űködött, 

de m ár a teljes épü

letre kiterjedően.
A B örgönd  -  Ta

polca vasútvonal 

1909. jú liu s 9 .-én 

történt m egnyitásá

val, a Balaton észa

ki partján lévő tele

pülések számára te

le p ü lé s sz e rk e z e ti  

szem pontból telje

sen új helyzet te 

remtődött. Neveze

tesen azzal, hogy a 

legtöbb helyen a 

B alaton közvetlen  

közelében építették 

meg a vasutat, így 

csak a települések

nek a szélét, vagy 

még azt sem érin 

tette a régen várt

vasút. Például:

B alatonakarat

tya, Balatonke

nese, Vörösbe

rény, A lm ádi,

A lsóörs, L o 

vas, Palóznak,

C sopak (B ala

tonkövesd), de 

B a la to n fü r e d  

sajátos helyzete 

sem je len te tt 

lényegi k ivé 

telt. M agától 

értetődik, hogy 

az új állom ás- 

épületek a vas

ú ttal együtt a 

part közelében 

lé tesültek . A 

mai Baross G á

bor út és Óvári 

út, valam in t a 

vasúti pálya 

közötti terü let 

ebben az idő 

ben úgyszólván 

b e é p í t e t l e n  

v o lt. Az állo 

más épületével és az előtte elterü

lő tekintélyes szabad térrel adot

tak voltak az új községközpont 

k ia lakulásának feltételei. Az 

1920-as évek közepe körül szinte 

egy lendülettel megtörtént az ál

lomás előtti térség beépítése, lé t

rehozva A lm ádi település k ö z 

pontját.

Ekkor épült meg az Abbázia 

szálloda (ma Tulipán szálló), a

Pannónia Otthon épületei (lebon

tásra kerültek, helyükön az Auró

ra étterem épület áll), a Hungária 

szálloda épülete (ma a Városháza 

épülete). Ugyanebben az időszak

ban az 1930-as évek elejéig be

épült a község akkori főutcájá

nak, a Baross G ábor útnak az 

Óvári és Jókai utcák alatti szaka

sza. Ezt a tényt jó l érzékelteti az 

1929-ben kiadott „Balatonalmá

di-fürdő” térképe.

A mára kialakult központ nem 

igazán „központos” elhelyezkedé

sű, hanem  T-formájú és két nagy 

forgalm ú út ta lálkozásából áll, 

ami számos, e cikk kereteit m es

sze meghaladó problém át vet fel.

E vázlatos áttekintés csak rész

leteit v illan thatja  fel egy elég 

hosszú -  közel 100 éves -  fejlő

dési szakasznak, am inek a vég

eredm énye a mai városközpon

tunk minden előnyével és hátrá

nyával együtt, de em ellett m ég

iscsak alapja kell, hogy legyen a 

jövő ez irányú elképzeléseinek.

Schildmayer Ferenc

Állomás előtti tér képe az Abbázia szálloda erkélyéről kb. 1932-ben

Térképrészlet 1923-ból

Térképrészlet 1929-ből

Baross Gábor út képe a gömbakácokkal 1939 körül.



Almádi Napok '99
Tizenkettő egy tucat, ám nem 

tucatrendezvény -  jellemezte az Al
mádi Napok programsorozatát dr. 
Kerényi László polgármester meg
nyitóbeszédében, utalva arra, hogy 
az 1988 óta hagyományosan július 
utolsó harmadában szervezett ren
dezvény ünnep a város életében. Ki
kapcsolódási, szórakozási lehetősé
ge itt élőnek, kül- és belföldi ven
dégnek egyaránt. Az idei kínálatot is 
próbáltuk úgy összeállítani, hogy va
lamennyi érdeklődési kör, gyerek - 
felnőtt találjon magának megfelelő 
műsort a 10 nap során. A decsi 
Gyöngyösbokréta folklóregyüttes

pompás fellépésével kezdődött és a 
hagyományos tűzijáték szemet gyö
nyörködtető látványa zárta a rendez
vényt. Közben találkozhattak a né
zők Sasvári Sándor show-jával, 
amelyből ismételten kiderült, hogy 
az ország legjobb énekesei közé tar
tozik, Maksa Zoltán a szemerkélő 
esőre is fittyet hányva kacagtatta a 
nagyérdeműt, Pege Aladár és a wa
lesi JAC-Y-DO virtuóz koncertjét 
végigtapsolta a közönség és a Kato
na János vezette Légierő zenekar is 
sokáig emlékezetes produkciót 
adott. Nyílt közben két kiállítás, 
amelyek bemutatták a decsi művész

telep alkotásait, 
illetve Mészáros 
István mesteri 
fotóin egy még 
távolabbi vidék
-  a Zempléni 
táj, Tokaj neve
zetességei kö
szöntik a látoga
tót. A progra
mok kiemelke
dő eseménye

kétségkívül a 
rögbifesztivál 
volt, amellyel 
lapunk más 
részén bőveb
ben foglalko
zunk.

Augusztus 
elsején az Al
mádi Napok 
befejeződtek.
Hogy e szünet 
csak a jövő 
nyárig tart-e -  
azt ma még nem tudjuk. Mert a sok 
kellemes emlék mellett azért azt is el 
kell mondani, hogy sok kritikát hal
lottunk a rendezvényt körülvevő 
környezetről, többen szóvá tették, 
hogy legalább elvétve, de népművé
szeti tárgyakat is árulhatnának a mű
sorokat kísérő vásárban és bizony a 
reggel munkába igyekvő helyi lako
sok sem mindig kialudt tekintettel 
érték meg a gyári dudaszót.

Jövőre ünnepel az ország, a mil
lennium évében szükség lenne e kul
turális fesztiválra. Örülnék ha össze

fogna minden illetékes és a 13-as 
szám szerencsét hozna az Almádi 
Napok életében. Köszönjük támoga
tóink segítségét, nélkülük nem jöhe
tett volna létre a rendezvény.

Támogatók: Suzuki Pászti Kft., 
Számfira István vállalkozó, 
Tradeorg Nyomda, Balzer Hungária 
Kft., Csopak Rt., Vendégváró Egye
sület, Terra-Mota Kft., helyi Hor
gászegyesület, Keresztes Vendéglő, 
Tűzijáték és pirotechnikagyártó Kft.

Gróf Tibor 
Közösségi Ház igazgatója

Az Almádi Napok sztárja: SasiAz idei Almádi Napokon Sasvári Sán
d o r  vitte el a pálmát, vagyis aratta a leg
nagyobb közönségsikert. „Sasi” kiegé
szülve „néhány” családtaggal új show 
műsorral mutatkozott be a nagyérdemű
nek, SASI-TESHOW címmel. A színpad 
szélén beszélgettem a művésszel.

Sasvári Sándort a hazai és külföldi 
musical-színpadok kiemelkedő egyéni
ségét két évadon keresztül nélkülöznie 
kellett a magyar közönségnek, mert szer
ződése Németországhoz kötötte, ahol a 
Nyomorultak főszerepét énekelte.

-  Mennyiben más ott a munkamód
szer, mint amit hazai színpadokon szok
tál meg?

-  Minden pillanatban érződik a jó ér
telemben vett profizmus. Minden kiszol
gáló egység tökéletes összhangban mű
ködik, azért, hogy a színpadra úgy men
jen fel a művész, hogy a lehető legjobbat 
tudja nyújtani a közönségnek. A saját öl
tözőmbe időben jön a sminkes, az öltöz
tetők, ez sajnos itthon nem így van. Fan
tasztikus a színpadtechnika, szóval ren
geteg minden más, de nem lehet össze
hasonlítani. Emberileg például nekem a 
Rock Színház ezerszer többet adott, pe
dig nagyon nehéz körülmények között 
dolgoztunk. Ma is borzasztóan sajnálom, 
hogy megszűnt. Ami még csodálatos volt 
Németországban, az a nyugalom, ami 
körülvett. Kint született meg a gyerme
künk Léna, aki most augusztusban lesz 
egy éves, őt az itthoni rohanó munka
tempóban nem mertük volna vállalni. Ott 
egész nap vele lehettünk, a feleségem
mel együtt, nekem „csak” az volt a fel
adatom, hogy este a színpadon 2000 %- 
ot teljesítsek.

Sasvári Sándorról köztudott, 
hogy gyerekkora óta a lovak sze
relmese, most is hét lovat tart. 
sőt az istállótól csak egy 
üvegfal választja el az ott
honukat, hogy a nap bár
mely szakában figyelemmel 
kísérhesse őket.

-  Hogy bírtad ki két évig 
a lovaid nélkül?

-  Nem bírtam ki. Ma
gammal vittem két lovamat.

-  Ezek szerint Sasvárival 
úgy kötnek szerződést, hogy 
Sasvári Sándor plusz a lovai?

-  Hát majdnem... Külföldön a fősze
replők szerződésében benne van, hogy a 
szerződés ideje alatt nem űzhetnek ve
szélyes sportokat. Nem síelhetünk, nem 
ejtőernyőzhetünk, nem művelhetünk 
küzdősportokat, és természetesen a lo
vaglás is tiltva van, nehogy egy esetle
ges sérülés esetén kiessünk a szerepből. 
Nos ez egy évig -  szörnyű szenvedések 
árán -  ment is. Természetesen a felesé
gem is imád lovagolni és kint adódott rá 
lehetősége, én mindig elkísértem, néz
tem hogyan lovagol, egy év után azt 
mondtam, hogy nem bírom tovább. Szól
tam a menedzsernek, hogy nem lehetne- 
e valahogy elintézni, hogy az új szerző
désből ez a lovaglásra vonatkozó „para
grafus” kimaradjon. Azt mondta, meg
próbálja, ezzel kisebb felfordulást okoz
tam a hamburgi főnökségen, mert ilyes
fajta kéréssel ez idáig a művészkollégák

nem igen álltak elő. Telt-múlt az 
idő, majd megjött a válasz: 
„Sajnos ez a rész nem hagyha

tó ki a szerződésből!” Az úr 
látva elszontyolodott képe
met, a fülembe súgta: „Az 
igazgatónő üzeni, hogy bár 
a szerződést nem módosít
hatja, üljek lóhátra ha már 
ennyire nem bírom, de le 
ne essek, s ha netán mégis 

összetöröm magam, mond
jam azt, hogy leestem a bi

cikliről.” Így történt, hogy a 
második évben boldogan lova

goltam.
-  Végleg hazatértél, milyen munkák 

várnak Rád, mikor láthat újra a magyar 
közönség?

-  Először megalapítottam a SASI
TESHOW zenekart, ahogy már a címé
ben rejlik, a testvéremmel Sasvári Anna
máriával közösen. Ebben a műsorban 
kedvenc szerepeimből énekelek, a hama
rosan megjelenő albumunkon megjelenő 
számokat mutatjuk be, élő zenével, tánc
cal. A feleségem is szerepel a show-ban 
táncosként, hisz ő a Rock Színház tánco
sa volt. A műsorban a musical és szerel
mes lírai hangvételű dalok mellett pergő 
ritmusú, temperamentumos latin-ameri
kai blokk, valamint fergeteges Rock and 
Roll egyveleg is szerepel. Ezzel turné
zunk a nyáron, Balatonalmádi volt a 14. 
állomás, ahol egy remek közönség foga
dott minket. Augusztus végétől a felújí

tott Madáchban próbálok, érdekes mó
don ismét a Nyomorultakat, Jean Valjean 
(Zsan Valzsan) szerepét fogom énekelni. 
Eddig 600-szor játszottam a Nyomorul
takban, 300-szor Mariust, 300-szor Jean 
Valjeant és ezek szerint még folytatom. 
A premier november 17-én lesz. Ősztől 
egy másik darabot is próbálok az Erkel 
Színházban. A Skarlát Betű című regény 
és a népszerű film alapján készült egy új 
musical, egy amerikai zeneszerző és 
Fábry Péter szövegkönyvének kopro
dukciójaként. Ebben is főszerepet kap
tam. Ezenkívül CD-t készítünk a SASI
TESHOW zenekar koncertanyagából, 
amelyben számos új, saját szerzemé
nyem is hallható. Úgyhogy itthon sem 
tétlenkedem.

-  Apropó, ilyenkor ki vigyáz a babá
ra?

-  Most Balatonlellén van az anyó
somnál, ugyanis az én édesanyám min
den fellépésre velünk jön, ő itt segít, a 
másik mama a gyerekreszortos.

-Léna „skálázásából”, azaz bocsá
nat sírásából, lehet-e következtetni az 
örökölt talentumra?

-  Természetesen. Hihetetlen magas
ságokba tud szárnyalni a hangja, és meg
lepő módon mélységekbe is. Az ükmama 
az Operaház örökös tagja, híres Wagner 
szoprán volt. Már érezni, hogy a gyer
meknek is nagy a hangterjedelme, az 
biztos, ha zenét hall, azonnal mozog ke
ze-lába, ritmusérzékét az anyukájától 
örökölte.

-  Akkor lehet, hogy nem sok idő kell 
hozzá, hogy a családi show még egy tag
gal kibővüljön?

-  Így van, egy kis idő és már jöhet is!
Veszeli Annamária



Néhány sor 
a 105. hónapról 
a Városházán

1999. július

A hónap második fe lében  

beindult végre a szezon, amit 

javuló városképpel fogadtunk. 

Noha az esők, szélviharok, fe l 

hőszakadások sokmilliós káro

kat okoztak, s a következmé

nyek részleges felszámolása is 

rengeteg időt, pénzt és energi

át emésztett fe l, örülünk csen

desen a Baross utca megszé

pü lt fe lső  szakaszának, a 

Veszprémi út új járdáinak és 

csatornáinak, a Véghely D e

zső, és Szinyei Merse út új asz

faltszőnyegének, és a tavalyit 

nagyságrenddel meghaladó vi

rágosításnak. A több, mint 330 

utcánknak ez a néhány csak a 

töredéke, a javulás kicsiny szi

getei azonban egyre nőnek, kö

szönhetően a polgáraink, a 

Kommunális Kht, a Hivatal és 

a Képviselő Testület erőfeszíté

seinek. Példaértékű az, amit a 

Rákóczi út alsó szakaszán pol

gáraink és nyaralótulajdono

saink a kerítéseik előtti közte

rületek gondozásával tettek, 

nemkülönben Kun Sándor és 

szomszédai a Balatonfűzfői út 

94. környékén. Sorolhatnám  

tovább az egyedi szép példá

kat, ám többségünk nem haj

landó, a hasonló önzetlen cse

lekvésre. M árpedig e nélkül 

nem fo g  menni. Tudomásul kell 

vennünk, hogy anyagi és sze

mélyi lehetőségeink messze 

nem elegendők a városkép 

döntő, áttörésszerű jav ításá 

hoz. Nem szokásom visszafelé 

mutogatni, mégis ki kell mon

dani: az elmúlt évtized fe lelő t

len „fe jlesztései“ következté

ben kezelhetetlen problématö

meggel küszködünk. Illetve, ke

zelhető mégis a problém atö

meg, ha egyre többen lesznek, 

akik a kerítéseiken túli néhány 

méternyi közterületet is a sa

játjukként kezelik.

Kerényi László 
polgármester

A U G U S Z T U S  2 0 .
Tisztelettel meghívjuk városunk polgárait 

augusztus 20-i rendezvényeinkre.

PROGRAM:_________________________________________________________

9.30 Szentmise a Szent Imre Katolikus templomban, ezt követően az új kenyér 
megáldása

10.30 Ünnepi megemlékezés a templomkertben.
Köszöntőt mond: Prőhle Gergely, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri
uma államtitkára

18.00 Szórakoztató programok a Városháza téren

Kerékpárút
Néhány tájékoztató mondat olvasóink számára

Lassan tíz éve, 
hogy felmerült az 
az egyáltalán nem 
elvetendő gondo
lat, épüljön ke
rékpárút Veszp
rém és Balatonal
mádi között, a diktatórikus módsze
rekkel megszüntetett vasútvonal he
lyén.

Azóta többször is szóba került a 
kerékpárút, de csak nem akart össze
állni az érintettek által egységesen 
óhajtott megoldás. Nagy valószínű
séggel lehet mondani, hogy ennek leg
inkább az anyagiak hiánya volt az oka. 
A közelmúltban dr. Horváth Balázs 
képviselő úr tett lépéseket és ígérte tá
mogatását a kerékpárút megvalósítá
sának érdekében. A kedvező helyzet 
azzal jött létre, hogy megfelelő pályá
zat útján el lehet nyerni a 80%-os ál
lami támogatást a tervezett program
hoz. Az érintett települések Veszprém, 
Szentkirályszabadja és Balatonalmá
di, valamint Veszprém Megye Önkor
mányzata vállalta a hiányzó 20 %-ból 
rá eső negyedrész biztosítását.

Miután „élesebbé” vált a helyzet 
sok hír jelent meg a kerékpárúttal kap
csolatban, többek között az, hogy Ba
latonalmádi város hiúsítja meg a terv 
megvalósítását. Ezért mindenképpen 
indokolt, hogy erről rövid tájékozta
tást adjunk olvasóinknak, az egysze
rűség kedvéért pontokba szedve.

1. Balatonalmádi város Önkor
mányzata az 1999. évi költségvetés
ében 10 millió forintot különített el e 
célra. Tehát minden alapot nélkülöz az 
az újsághír miszerint

„a Balatonalmádi Önkormányzat 
az előzetes várakozások ellenére nem 
szavazta meg a ráeső saját erőt az in
duláshoz” .

2. A többszöri egyeztetések során 
az érintettek között 1999. február 25- 
én kialakult konszenzus szerint a „B” 
variáció, azaz Veszprém Cholnoky út- 
Szentkirályszabadja-Vödörvölgy 
nyomvonal került elfogadásra.

3. A pályázat benyújtásának határ
ideje 1999. május 25. volt, ami a ter
vezési munkák sürgős elindítását tette 
szükségessé.

4. Balatonalmádi város képviselő
testülete 1999. április 29-én tartott 
ülésén a Szentkirályszabadja - Bala
tonalmádi szakaszra vonatkozóan a 
„B” variációt fogadta el, az elkészült 
tanulmánytervekben foglaltak alap
ján.

5. Az 1999. május 18-án megtartott 
rendkívüli ülésén nem fogadta el a 
végleges tervekben kialakított „C” va
riációt.

6. A város az 1999. május 27-én 
tartott rendes ülésén elfogadott határo
zat szerint „Szentkirályszabadja, Vö
dörvölgy, Vörösberény, csatlakozás a 
71 sz. út mellett meglevő kerékpárút
hoz” variációt tartja elfogadhatónak 
és minden további tárgyalás alapjá
nak.

7. Balatonalmádi város képviselő 
testületének döntéseit alapvetően két 
tényező befolyásolta. Nevezetesen:

-  Az elkészült tervdokumentáció 
szerint a Malomvölgyben, a Vízmű te
rületének kerítésénél vége van a ke
rékpárútnak. Tehát Balatonalmádi 
közigazgatási területén 200 m kerék
párút épülne, továbbá 11 db eligazító 
tábla tájékoztatna arról, hogy miként 
lehet lejutni a meglevő kerékpárútra. 
Ezt nem tartotta a testület érdemi meg
oldásnak, mert a két forgalmi csomó
pontot (vörösberényi r.k. templom 
előtt, valamint a 71 sz. főközlekedési 
úthoz csatlakozó Magtár utca) kitáblá
zással elintézni nem lehet az igen je
lentős forgalom miatt.

-  Nem kapott információt arról, 
hogy a Vödörvölgyi, azaz a „B” vari
ációt miért és kik vetették el és egyál

talán milyen 
mélységű vizsgá
lat eredménye a 
„C” variáns favo
rizálása, aminek 
alapján elkészült 
a nem kis munkát 

tartalmazó tervdokumentáció.
8. A pályázati anyag 1999. május 

25-én benyújtásra került az elkészült 
terv alapján, nélkülözve Balatonalmá
di Önkormányzatának egyetértését.

9. Balatonalmádi város Önkor
mányzata mint eddig is tette, tovább
ra is készen áll a kerékpárút megvaló
sításában való aktív részvételre, ter
mészetesen a város érdekeinek mes
szemenő szem előtt tartásával, miként 
ezt a többi partner is teszi.

A pályázat eredményének megis
merése után visszatérünk a kérdésre, 
ismertetve olvasóinkkal annak ered
ményét.

S. F.

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

MEGNYITOTTUK
fehérnemű
üz le tü n k e t  a

HOTEL 
AURÓRÁBAN.

Minőségi fehérneműk 
kedvező áron! 

Csipke és szatén 
féhérneműgarnitúrák

már 1990 Ft-tól
kaphatók.

A hét minden napján állunk 

vásárlóink rendelkezésére!

FEHÉRNEMŰ



R e n d ő rs é g i  h ír e k

Az idegenforgalmi szezont megelőző 
időszakban nem voltak igazán értékelhe
tő bűncselekmények, hiszen a szállás
adók, az idegenforgalommal foglalkozó 
szakemberek véleménye szerint is talán 
csak 60%-os telítettség volt a parton. En
nek megfelelően a bűncselekmények 
számában is -  ilyenkor mindig a koráb
bi évek adataihoz viszonyítunk -  jelen
tős csökkenést tapasztalhattunk. Az ide
genforgalmi szezon magával hozta a 
bűncselekmények számának növekedé
sét is. Július hónapban 39 lopást követ
tek el. Ezek közül döntően a zseblopá
sok, vagy az alkalmi lopások köréből ke
rülnek ki, nem kevés a strandi lopás. Az, 
hogy ennyiből „megúsztuk” köszönhető 
annak, hogy a kerékpáros rendőrök 
együttműködve a strandok dolgozóival, 
sok lopást akadályoztak meg, illetve je
lenlétükkel visszariasztottak számos po
tenciális elkövetőt. Betöréses lopás 32 
volt idáig. Szomorú, hogy szinte kizáró
lag bérelt lakások, vagy nyaralók sérel
mére követték el. A sértettek köre kizá
rólag német állampolgár volt. Ez azért is 
okoz gondot nekünk -  túl a jelenség kri
minalisztikai oldalán mert többször 
több helyütt is felhívtuk a figyelmet ar
ra, hogy a szállásadók fokozottabban fi
gyeljenek vendégeikre, tájékoztassák 
őket arról, hogy ne hagyjanak nyitva 
könnyelműen ajtót, ablakot. Polgárőrök, 
civil ruhás rendőrök járják a területet an
nak érdekében, hogy végre elfoghassuk 
a minden bizonnyal szervezetten műkö

dő bandát, bár eddig még nem jártunk 
eredménnyel. Az esetek száma továbbra 
is növekedni fog, ha ilyen könnyelmű, 
nemtörődöm magatartást tapasztalunk. 
Azt hiszem, akit sérelem ért itt Magya
rországon kétszer is meg fogja gondolni, 
hogy újra eljöjjön hazánkba.

Ami az egyéb bűncselekmények ala
kulását illeti, egy gépkocsi rongálást, 
egy pavilonrongálást, két magánlaksér
tést követtek el, és egy esetben indítot
tunk eljárást garázdaság miatt. Ez utób
bit azért is szeretném kiemelni, mivel vá
rakozásainknak megfelelően nagyon sok 
olyan külföldi érkezett hozzánk, akik ha
zájukban is a kevésbé tehetős állampol
gárok rétegébe tartoznak. Ettől függetle
nül nálunk szívesen látott vendégek 
mindaddig, amíg betartják azokat az írott 
és íratlan szabályokat, amelyeket az em
beri viselkedési normák előírnak.

Nagyon sok olyan esetben kell intéz
kednünk, amikor a közterület rendjét, 
nyugalmát ittas német állampolgárok za

varják meg, riadalmat keltve a békés ál
lampolgárokban. Azt ígérhetem Önök
nek, hogy a továbbiakban is kellő hatá
rozottsággal fogunk fellépni. Velük 
szemben azonnali eljárás keretében foly
tathatjuk le a felelősségrevonást.

Továbbra is nagyon komoly gondot 
jelent -  különösen hétvégeken, illetve 
akkor ha az időjárás rosszra fordul -  a 
71 -es számú főútvonal zavartalan forgal
mának biztosítása. Külön nehezíti még a 
rendőri munkát az is, hogy napi átlagban 
6-7 koccanásos baleset történik, ame
lyeknél intézkedni kell. Jellemző maga
tartási formává vált, hogy egyre többen 
hagyják el a baleset helyszínét anélkül, 
hogy meggyőződnének a következmé
nyekről, tovább súlyosbítva ezzel hely
zetüket, hiszen ebben az esetben segít
ségnyújtás elmulasztása miatt is büntető- 
eljárást kell kezdeményezni. Érthetetlen 
számomra az is, hogy a hazájukban rend
kívül fegyelmezetten közlekedő német 
és osztrák autósok mitől válnak itt ná

lunk, Magyarországon „ámokfutóvá”. 
Rendkívül sok az agresszivitás, a szabá
lyok durva megsértése közútjainkon.

A nyár, az idegenforgalom együtt jár 
azzal is, hogy több akciót, akció-soroza
tot tartunk nemcsak közrendvédelmi, 
közbiztonsági, közlekedési vagy bűn
ügyi céllal, hanem bevonjuk társszerve
inket is, így a Munkavédelmi Főfelügye
lőséget, a Szerencsejáték Felügyelősé
get, az ÁNTSZ-t, a Vám- és Pénzügyőr
séget és másokat. Több esetben csatla
koznak hozzánk önkormányzati tisztség- 
viselők is, hogy saját szemükkel győződ
jenek meg a kiadott működési és egyéb 
engedélyek betartásáról. Csak közbeve
tőleg jegyzem meg, hogy ilyenkor nö
vekszik meg az olyan jellegű állampol
gári bejelentések száma, amelyek a 
csend és a nyugalom biztosítását kérik 
számon tőlünk. Úgy ítélem meg, min
denképpen toleráns magatartásra volna 
szükség, hiszen sokan jönnek kikapcso
lódni hozzánk, ami néha bizony együtt 
jár a hangoskodással.

Polgárőreink minden akciónkban 
részt vettek, segítették a végrehajtást. 
Gyakori az olyan példa, amikor a rend
őrjárőr tevékenységét a tolmács mellett 
polgárőr járőr is segíti. A külföldiek szá
mára nagy megnyugvást jelent, hogy a 
biztonságukra a rendőrségen kívül a he
lyi állampolgárok is ügyelnek.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

A Decsi művésztelep
Valamikor a még majdnem hamvas 

gyermekkoromban, aminek most negy
ven éve is van (akárhogyan is számo
lom), elutaztam Decsre örömködni. Ta
lán először utazhattam egyedül vonaton, 
az maga volt az öröm. Kaptam annyi 
pénzt, amit addig sohasem (pontosan 
húsz forintot), ami megint olyan öröm 
volt, hogy még a marcona Dózsa 
György is mosolygott a szürkéskék 
bankjegyen. A decsi búcsú még Tolna- 
Mőzsön is fogalom volt, 
pedig négy megállónyi
ra volt tőlünk, és ott meg 
olyan örömök vártak, 
hogy Szekszárdtól már 
érezni véltem a laci
konyhák szállongó illa
tát. Híre jött a focipá
lyán berregő repülőnek 
is, amivel akárki fel
szállhatott, bár engem a 
lekvároslepény-evés 
jobban izgatott, mert az 
a ménkű magas kapufá
ról lógott le, de csak úgy 
kicsinyég, nehogy bárki fia elsőre kiha
raphassa a Kossuth ötforintost belőle. 
Halászlék rotyogtak már a faluszéli há
zak bográcsaiban is vegyest a tésztafőző 
üstökkel, mert a decsi halászlét bajusz
serkentő bogyiszlai csípős paprika nél
kül valamirevaló szakács meg nem kí
sértette volna. A bográcsoknál férfiem
berek, az üstöknél meg asszonynép igen 
szemrevaló leánykákkal, mindannyian 
népviseletben. Némelyiken már jegy- 
kendő is virított, úgyhogy arrafelé rit

kábban pislogtam, mert akinek be volt 

kötve a feje, amellett vagy volt legény 

vagy ott termett és éppen akkor, amikor 

egyáltalán nem kellett volna. Még az es

ti bálban is csak a kiskancsókat néztem

meg közelebbről, mert olyan bokályok 
mellet sorakoztak, amiket egyhajtásra ki 
sem tudtam inni, még málnaszörppel 
sem...

Amikor ezt másnap szüleimnek el
meséltem, akkor édesapám csak felsó
hajtott: „láttad volna fiam ezt a falut a 
háború előtt, akkor még nem szorították 
ki a lelket az emberekből” Akkor még 
mindennapos volt színes virágozású té
ka, a gránátalmás kendők, meg a pa
rittya főkötő, az udvarok pedig rogya

doztak a virágoktól. Tönkretette őket a 
téesz, az erőltetett iparosítás és a fiata
lok egyre inkább elkívánkoztak a falu
ból. No, nem azon a rozzant repülőn, 
ami a focipályán brünnyögött évente 
egyszer, hanem vonattal, busszal vagy 
kerékpáron - mert Szekszárd közel volt, 
de Dombóvár vagy Sztálinváros is job
ban fizetett mint a föld. Csak úgy zápo
rozott rájuk az áporodott tanok dogma
tikus átka...

Egy sohasem látott újjáéledést hozott 
ebbe a faluba az a maroknyi lelkes mű
vész, akik az ország minden részéből za
rándokoltak el nyaranta Decsre és ott pe
dig szívesen látták őket a szépre még 
emlékező helybeliek. Festőművész, 
szobrász és néptáncos így talált egy kis 
közösségre, kölcsönösen kiegészítve 
egymást, aminek eredményeként kis 
csodák kerültek ki a kezük és a lábuk 
alól. Aki ott volt a Közösségi Házban -  
márpedig voltunk jó néhányan -, el nem 
felejtheti azokat az értékmentő alkotáso
kat, amelyeket augusztus 10-ig láthatók 
a falakon. A decsi énekkar meg egysze
rűen fenomenális: gyermekkorom ked
venc népdalai szólaltak meg újra olyan 
gyönyörű tájszólással és huncutsággal, 
hogy a könnyem is kicsordult a gyönyö
rűségtől. Akkor még a táncosokat nem is 
említettem, mert a Városháza előtti té
ren várt a Sárközi lakodalmas fergeteges

tánckavalkádja a sokat tapasztalt vőfély 
cirkalmas konferálásával. Akár hiszik -  
akár nem, de felzarándokoltunk páran a 
Kolostor Szállóba, hogy megcsodálhas
suk őket még egyszer. Ha tudtam volna, 
hogy egy tüzes tizenéves táncos leányka 
velem törli fel az ottani helyre kis szín
padot, akkor óvatosabban helyezkedtem 
volná el a kolostorudvaron, de meggon
dolatlanul olyan közeire ültem hozzá
juk, hogy elsőként engem vonszoltak 
fel. Könnyű onnan lentről figyelni a su
hogó szoknyákat, meg az asztal alatt 
toppantgatva imitálni a „rongylábú” fiúk 
bokacsapdosását, de bezzeg a színpadon 
még mosolyogni sem tudtam, nemhogy 
énekelni! Teljes figyelmemet a kettőt- 
ide-kettőt-odára való koncentrálás kö
tötte le, cifrázni legföllebb a lihegése
met tudtam, mert még a bajszom is bor
zolódott tőle.

Odafönn a Megyehegyen egy kis 
pincében jött csak vissza a szuflám, de 
barátaim szerint az általam oly sokszor 
emlegetett, de ritkán tapasztalt szűksza
vúságom is előjött. Volt helyettem per
sze ott egy olyan legény, aki hajnali há
romig toppogatott a szárazfa szilaj meg
szólaltatása mellett, amit le nem tett vol
na holmi hörpölés kedvéért -  így aztán 
két csűrdöngölős nóta közben kénytelen 
voltam magam itatni. Szűkszavúságom 
igazolására, azért annyit még elárulok, 
hogy eredetileg ebben a cikkben is csak 
annyit akartam írni a decsiekről, hogy 
alkottak, jöttek, láttak -  mi is láttuk, 
megcsodáltuk és megszerettük őket.

S. P. László



Redstone nemzetközi önkéntes tábor Balatonalmádiban
Június végén, július elején sokan for

dultak érdeklődve a városból kivezető 
utak mellett dolgozó fiatalok felé, többen 
megálltak, megkérdezték, mit csiná
lunk? Egyszerűen értékmentésnek 
mondtuk tevékenységünket, hiszen föld
tani értékek megmentése és bemutatásra 
alkalmassá tétele érdekében kubikolt, 
ásott, tisztított, gyomlált és talicskázott 
az útbevágásokban önkéntes csoportunk.

A Bauxitkutató Természetjáró Sport
egyesület (BXTSE) és az Útilapu Háló
zat közös szervezésében jött létre a 
Redstone (Vöröskő) nevet viselő 12 na
pos tábor Káptalanfüreden. Az Útilapu 
Hálózat a Service Civil International 
(SCI), egy nemzetközi önkéntes szerve
zet magyarországi tagja. Az Útilapu a 
Redstone táborba öt országból toborzott 
egy-egy fiatalt önkéntes munkára, akik 
cserébe nem csak szállást és ellátást kap
tak, hanem az együtt töltött idő alatt ma
guk is baráti közösséggé váltak, s közben 
bepillantást nyertek Almádi életébe, a 
magyarok és egymás szokásaiba, életstí
lusába. A beszélgetések, a játékok, a kö
zös étkezések és a munka közben előtűn
tek a különbözőségek és hasonlóságok, 
kiderült, hogy a gyümölcsleves, a mákos 
tészta vagy éppen a mosogatógép hiánya 
furcsaság számukra. Megismertük egy
más nemzeti himnuszait, és a „leg
fontosabb“ mondatot: Szeretlek! Te 
quiero! (spanyolul), Kocham cie! (len
gyelül), Jag älskar die! (svédül), Ti amo! 
(olaszul).

Az önkéntesek az Almádiban és kör
nyékén található három nevezetes geoló
giai lelőhelyet tették bemutathatóvá. Ez 
napi 5-6 óra kemény fizikai munkát je
lentett, mivel a kőzetekről el kellett távo
lítanunk a növényeket, a felesleges talajt 
és a kőzettörmeléket, hogy a földtani ér
téket képviselő feltárások jól láthatóak

legyenek. Mindhárom helyen (Káptalan
füreden a 71 sz. út bevágásában, a Vad
virág utcában és a Megye-hegyen a 
veszprémi út bevágásában) tájékoztató 
táblákat állítottunk, amelyek feltüntetik 
a feltárásokban látható földtani formáci
ókat. A fiatalok (18-23 évesek) munkáját 
a BXTSE geológus tagjai irányították, 
miközben maguk is kapát, lapátot ragad
tak. Pihenőidő alatt egy kis geológiai is
mertetőt is tartottak a tisztítandó kőze
tekről, a földtani természetvédelemről. 
Vasárnapra veszprémi segédcsapat is ér
kezett, a Földtani Örökségünk Egyesület 
Veszprémi csoportjának tagjai személyé
ben.

Tavaly nyáron egy hasonló SCI tá
borban voltam önkéntes. Az ott szerzett 
csodálatos élmények és tapasztalatok ad
ták az indíttatást egy magyarországi tá
bor megszervezéséhez. A BXTSE kezde
ményező és szervező ereje, valamint so
kak megértése adott életet ennek a tábor
nak.

A megvalósítás érdekében létrejött 
széleskörű szponzori összefogásban, 
részt vett városunk önkormányzata és 
sok képviselője: dr. Kerényi László pol
gármester úr, Schildmayer Ferenc alpol
gármester úr, Balogh Csaba, Boros Lász

ló, Bors Sándor, dr. Dávid Gyula, dr. Jó
sa Elemér, Kerekes Csaba, Keszey Já
nos, Pandur Ferenc képviselő urak költ
ségvetési keretükből adományoztak. A 
geológiával, földtani természetvédelem
mel foglalkozó szervezetek: a M. Állami 
Földtani Intézet, a Magyar Rétegtani Bi
zottság, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság, a Földtani Öröksé
günk Egyesület, a Magyarhoni Földtani 
Társulat Közép- és É-dunántúli Területi 
Szervezete és dr. Knauer József, szintén 
támogatták önkéntes táborunkat.

Köszönet a bizalomért, köszönjük, 
hogy városunkban létrehozhattuk az ön
kéntes munkatábort.

A régóta elhanyagolt geológiai feltá
rások Almádi díszeivé lettek, tovább szí
nesítve a város arculatát. Az önkéntesek
— reményeim szerint — egy életre szó
ló élménnyel gazdagodtak, és Almádi, 
Magyarország jó hírét viszik haza.

A tábor szervezői meghívták a támo
gatókat, hogy együtt örüljünk munkánk 
eredményének. A kánikulai munkaidő 
után e kis ünnepségre természetesen 
megjött az eső, így aztán a táborhelyen, 
jelképesen lepleztük le július 7-én a há
rom ismertető táblát a meghívottak jelen
létében. Balatonalmádi Önkormányzata

ebből az alkalomból szép kiállítású 
könyvet (Almádi régi képeslapokon) 
ajándékozott nekünk, melyet Balogh 
Csaba képviselő úr adott át az önkénte
seknek.

A Redstone tábor nevében köszönöm 
a segítséget (melyet alább részletezek), a 
BXTSE szakmai irányítását, az almádi 
lakosok támogató érdeklődését és türel
mét.

Rövid pénzügyi beszámoló
Bevételek a tábor megvalósításához: 
Támogatások (e Ft)

- Önkormányzat 33
- Polgármesteri keretből 20
- Képviselői keretből 110
- Útilapu Hálózat 30
- Bauxitkutató 

Természetjáró SE 11,5
- Magyarhoni Földtani 

Társulat 10,0
összes bevétel: 214,5 e Ft

Kiadások (e Ft)
táblák kivitelezése 33,0
szállásdíj + kurtaxa 70,0
élelmezés, folyadékpótlás 60,3
anyag, tárgyi eszközök 10,7
szállítási ktsg. 33,3
gyógyszer 3,1
pályázati ktsg 1,5 
egyéb
(szolgáltatások, belépők) 1.1
összes kiadás 213,0 e Ft

Tevékenységünk eredményeképpen 
megvalósult városunk három kiemelke
dő geológiai értékének bemutatóhellyé 
alakítása, összebarátkozott hat ország 
egy-egy fiatalja, akik egyben egy kicsit 
megismerhették Magyarországot, a Ba
latont, s Balatonalmádit.

Knauer Anna 
táborvezető

Ú SZÓ 
TANFOLYAM

indul
SZEPTEMBERBEN

az
AURÓRA HOTEL 

uszodájában. 
Érdeklődni és 

jelentkezni lehet 

a 8 8 /4 6 7 -2 0 3 -a s  

telefonon, 
Kovács Jánosnál.

Túracipő, hátizsák, már csak indulásra vár
Már hagyománnyá vált a 8 éve is

métlődő, jól szervezett Napközis Tá
bor.

Sok szülőnek egy biztos lehető
ség, ahol gyermeke felügyelettel, 
Felber Gyula bácsi által összeállított 
választékos programmal töltheti el 
idejét. Az idén általában 50 tanuló 
lett gazdagabb a 10 nap alatt mint fi
zikai, mint szellemi tekintetben.

A tábor célja a sok gyaloglás, 
mozgás a szabadban. Ezt bizonyítja 
az átlagban megtett 80 km.

Lakóhelyünk, megyénk városai
nak, hegyeinek szépsége maradandó 
élményt nyújtott.

A hosszabb túrák közül kiemel
ném: Gézaházától a Kő-árkon át 
gyalogoltunk Csesznekig. Miklós
pál-hegyi Őstiszafás hatalmas fái 
alatt baktattunk óvatosan. Néha csú
szott az avar, kopott a nadrág. Gyu
la bácsi tapasztalt túrázó mindig

megtalálta a biztonságos utat. 
Dergez Gyuri bácsi szintén kivette 
részét a túra minden öröméből. Mint 
hátvéd segítette a továbbhaladást, 
több éves tapasztalattal.

Hajóval érkeztünk Tihanyba, 
majd a Barát-barlangok érintésével 
csodálatos panorámában volt ré
szünk. A Jókai-kilátótól a Koloska- 
völgyön át, alig vártuk, hogy vonat
ra szálljunk. Nagyvázsonyban az ép
pen kezdődő Lovagi Játékok párat
lan élményt, maradandó emléket 
hagytak bennünk.

Sajnos először maradt el a záró 
táborozás az időjárás miatt.

Köszönjük a Park Étterem finom 
ebédjeit, Tászler Laci bácsinak a kel
lemes utazásokat, és mindazoknak 
akik segítették a táborozást.

Jól érezték magukat a gyerekek? 
Erről beszéljenek ők.



SPORTPROGRAM
Augusztus 20 - méltó megünnepléséhez 

kíván hozzájárulni a Balatonalmádi Sport- 

egyesület, a Balatonalmádi Tennis Club, vala

mint a Herkules SE közös sportprogramjával, 

melyre a BSE Véghely Dezső úti sporttelepén 

kerül sor.

PROGRAM:
- Terra-Mota Kupa kispályás labdarúgó 

torna: 35 éven felüli csapatok jelentkezését 

várjuk a 06-20-979-0280-as telefonon, ill. 8. 

19-én 18.00 óráig személyesen a sporttele

pen. Sorsolás: 8.19. 18.00. Nevezési díj: 

4000 Ft/csapat. A mérkőzések 8.20-án 9,00 

órakor kezdődnek.

- Családi úszóváltó: 10.00. A csapatok 

három tagúak, egy főnek felnőttnek kell len

nie. Versenytáv: 3x300 m.

- Triatlon egyéni verseny: 11.00. Úszás: 

200 m. kerékpározás pályán körben: 2000 m, 

futás: 1200 m. Korcsoportok: 14 éves korig, 

15-18 éves korig, 18 év felett, 35 év felett.

- Triatlon családi váltó a fenti pályahos

szúságokkal: 12.00. A versenyt két fő is telje

sítheti, de az egyik versenyzőnek felnőttnek 
kell lennie.

- Kerékpáros kiesési gyorsasági ver
seny: 14.00. Salakos futópályán 2 kör 
(800 m). A versenyzők párban indulnak, a 
győztes továbbjut. Vigaszágon a vesztesek 
versenyeznek.

- Lépcsőfutó verseny: 15.00. A pálya le
látója melletti lépcsőn kerül sor a versenyre.

- Balatonalmádi „TENNIS CLUB“ 1925 
8,00 órától a 6 db salakos teniszpályán  
Szent István Kuba férfi III. osztályú pontszer
ző, ifjúsági és serdülő (F18, F16) országos te
niszverseny.

A Balatonalmádi Sportegyesület focipá
lyáján szervezzük a következőket:

10.00 órától - Szervasebesség mérése. 
200 km/h felett szerválók jutalmazása.

- Célba ütés. A kihelyezett céltárgy 8 m tá
volságból történő eltalálása.

A pontosan célzók jutalmazása.
A résztvevők között ajándékokat sor

solunk ki.
Felber Gyula Dudás Zsolt

Kis bajnokokból éljátékosok
Örömmel vettünk részt a város álta

lános iskolásai számára - a BTC által - 
megrendezett teniszbajnokságon. A “ha
gyományteremtő” rendezvényen 12-en 
indultak a Váci iskola utánpótláskereté
ből, és fényes sikert arattak: a korcso
portok bajnokai és helyezettjei közülük 
kerültek ki. Idén Balatonalmádi általá
nos iskolai teniszbajnokai: Bodroghalmi 
Fruzsina (Váci isk. 3. o.), Zima Balázs 
(Váci isk. 4. o.), Csapiár Klaudia (Váci 
isk. 7. o.), valamint Kiss Tibor (Györgyi 
D. isk. 7. o.), aki szintén a Váci iskola 
utánpótlás-csapatának neveltje.

Elismerést érdemel a BTC vezetősé
ge az esemény megrendezéséért, kis

szépséghiba, hogy a győztesek a kiírás 
szerinti kupát nem kapták meg(?).

Almádiban az általános iskolások 
bajnoksága több, mint 20 éves hagyo
mány (idén ezt a közép- és főiskolások
ra is kiterjesztettük). A régmúlt kis baj
nokai közül többen (Winkler Szilárd, ifj. 
Varga László, Kovács Lajos, Hitter Csa
ba, Nagy Gergely, Szentpéteri Zoltán...) 
a város teniszsportjának éljátékosai let
tek.

Most zajlik az Almádi Napok alkal
mából megrendezett szabadidős verse
nyünk 6-60 éves korig. Erről részletes 
beszámolót az újság következő számá
ban adunk.

Diáksportkör-tenisz

REHAU viessmann
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Vaillant viega

Szép, tiszta, virágos Almádiért
A NABE balatonalmádi csoport

ja 1999-ben is meghirdette Szép, 
tiszta, virágos Almádiért versenyét, 
melynek díjkiosztójára az Almádi 
Napok keretében, július 27-én került 
sor. A szakemberekből álló zsűri elő
zetesen értékelte a benevezett, illet
ve a közönségdíj alapján javasolt te
rületeket. Szempontjaink közül né
hány: a kert ápoltsága, a kertépítő 
célszerűsége, esztétikuma, kerítésen 
kívüli részek gondozottsága.

Ezek alapján a legszebb kertek: 
Családi ház kategóriában: 

PALKOVITS JÁNOS,
Dózsa Gy. u. 3.

Nyaraló kategóriában: 
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ 

Magaspart u. 4.
Közönségdíj:

CSŐSZ ISTVÁN,
Martinovics u. 1/a.

Szóbeli dicséret:
SZABÓ LÁSZLÓ, Munkácsy u. 3. 
HUSI MÁRTON, Fadrusz u. 20. 
VÁRSZEGI JÓZSEF, Park u. 10. 
ÚJVÁRI LÁSZLÓNÉ,

Mogyoró u. 14.
TAKSONY UTCA LAKÓI

Sajnos idén az intézmények nagy 
része nem nevezett, reméljük ennek 
nem az érdektelenség az oka. Jövőre 
is meghirdetjük a Szép, tiszta, virá
gos Almádiért versenyt!

Köszönjük a zsűri: Hamar Olga 
és Bagoly Szabolcs munkáját, a pos
ta dolgozóinak pedig a sok közön
ségdíj szavazatot!

Július 27-én került sor egyesüle
tünk parlagfűmentesítési akciójának 
eredményhirdetésére is.

Miután az iskolákban az utolsó 
héten Parlagfű-napot tartottunk, 
szombatonként a piactéren találkoz
tunk szorgalmas gyűjtőinkkel - egé
szen július 17-ig - akiktől 100 töven
ként vettük át a kötegekbe gyűjtött 
parlagfüvet. Jó hír, hogy a kiirtott 
parlagfű csak az első szombaton ke
rült konténerbe, a többit már Szente
si István úr vitte el - méghozzá a lo
vainak, akik örömmel fogadták a 
nem mindennapi csemegét!

Akciónk ideje alatt idén is épp 
172 200 tő került kiirtásra.

A legtöbbet, 38 500 tövet 
KESZEY DÁNIEL gyűjtötte, jutal
mul át is vette tőlünk új kerékpárját!

Második SZABÓ ILDIKÓ lett, 
akinek nagy meglepetést szerez
tünk, ugyanis ő is egy szép mountain 
bike kerékpár tulajdonosa lett!

MEZEI LAJOS unokája a Szen
tesi úr által felajánlott 3 alkalomra 
szóló lovaglást,

ERTLI TÍMEA pedig az ÁG
NES CUKRÁSZDA 2000 Ft értékű 
tortautalványát kapta.

Az 1000 tő fölött gyűjtők szintén 
az ÁGNES CUKRÁSZDA jóvoltá
ból fagyijegyeket kaptak, név sze
rint:

CITTEL JÚLIA, CSENTEI NO
ÉMI, HANK JUDIT, NÉMETH JÁ
NOS, SCHLAKKER DÓRA, 
HUSZTI GÁBOR, SCHOTT BAR
NABÁS, LÁNGI ANDRÁS, 
CSONTOS EMERENCIA, BOÓR 
NOÉMI, SZAKÁCS EDIT.

Aki a díjkiosztón nem vette át 
fagyijegyét, a cukrászdánál megkap
ja és rögtön be is válthatja 1999. au
gusztus 31-ig.

Tisztelt támogatóinknak köszön
jük a felajánlásokat!

Kedves Háziasszonyok! (és per
sze kedves konyhában segédkező 
vagy főszakácskodó Urak!)

Használt háztartási olaj akciónk 
nyáron sem szünetel, eddig több, 
mint 120 liternyit adtak le, ennyi biz
tosan nem került a Balatonba!

5 l használt olaj után sorsjegyet 
adunk, havonta 5 l friss étolajat sor
solunk!

Májusi nyertesünk: NAGY FE
RENC, Endre u.

Júniusi nyertesünk: TARCZY 
ISTVÁNNÉ, Görgey u.

Nyereményük átvehető a leadás 
helyszínén, az OTTILIA étterem
ben!

Továbbra is vegyenek részt akci
óinkon, ha szívesen dolgoznának ve
lünk, jelentkezzenek telefonon vagy 
személyesen!

VÉDJÜK EGYÜTT! NABE ba
latonalmádi csoport nevében:

Schottné Molnár Annamária 
Tel.: 06/209521-396

Balatonalmádi

Hotel Nereus
éves foglalkoztatással 

FELVÉTELT HIRDET

RECEPCIÓS
MUNKAKÖRBE

délutános műszakra, 
augusztus 10-i belépéssel.

Feltétel:

német nyelvtudás, 
számítógépes ismeret.

jelentkezni

személyesen vagy levélben, 
az alábbi címen lehet: 

Balatonalmádi, 
Lóczy tér 3.



Önkormányzati képviselőink...
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.

„Eredményeket csak közös akarattal, 
csapatmunkával lehet elérni”
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KESZEY JÁNOS Zircen született, öt
évesen, 1963-ban költözött Balaton
almádiba. Szüleit jól ismerik a vá
rosban, édesapja évtizedeken át Al
mádi orvosa, édesanyja asszisztens 
volt. A fiú a Kilián György Repülő 
Műszaki Főiskolán szerzett diplo
mát, és gyakornokként a Malévhez 
került. Végigjárva azt a bizonyos 
szamárlétrát csoportvezetőként dol
gozott a Ferihegy ll-n 1991-ig, aztán 
nagyot váltott. Nemcsak lakóhelyet, 
foglalkozást is. Kérdésemre, hogy 
ez miért történt, azt válaszolja:

-  Igaz, hogy a Malévnál évente 
ingyenes repülőjegyet kaptunk, 
amivel akár a tengeren túlra is el
utazhattunk volna, eleinte anyagi 
okok, később a gyerekeink kora mi
att nem tudtuk kihasználni a lehető
ségeket. Ehelyett minden évben 
egy teljes hónapot töltöttünk Almá
diban a szüleinknél. Nagyon kötőd
tünk a rokonokhoz, barátokhoz és 
magához a városhoz. A feleségem 
szülei már „ősidőktől” fogva itt él
nek. A fővárost nem tudtuk meg
szokni. Három gyerekkel (a lányok 
most 15 és 13 évesek, a kisfiú 8) a 
panellakás is kicsinek bizonyult, és 
nem volt reményünk nagyobbra. 
Amikor a nagyobbik lányom egy 
1800 fős általános iskolába került 
volna élén 100 fős tanári karral, úgy 
megriadtunk, hogy eldöntöttük, ha
zaköltözünk. A feleségem nagy
bátyjának mezőgazdasági vállalko
zása volt Veszprémben, kézenfekvő 
volt, hogy mezőgazdasági boltot 
nyissunk Berényben. Eladtuk a 
pesti lakást, telket vettünk, házat 
építettünk, itthon vagyunk.

-  Ezek után fölösleges is meg
kérdeznem, hogy mennyire érzi ma
gát almádinak?

-  Tősgyökeres almádinak érzem 
magam, és érdekességként még azt 
is elmondhatom, otthon vagyok én 
ennek a kisvárosnak minden kerü
letében. Hiszen gyermekéveimet 
Almádi központjában az akkori or

vos-lakásban töltöttem (ma az idő

sek otthonának épülete), aztán, 
hogy szüleim Káptalanfüreden 
építkeztek, ott is éltem évekig, 
majd feleségemmel együtt Öreghe

gyen, az apósoméknál laktam, most 
pedig Budataván, családommal, a 

saját házamban. De a város polgá

rai is így érezhetnek, mert valószí

nűleg ezért, és nyilván a szüleim 

iránt érzett szeretetből, tiszteletből

táplálkozó belém helyezett biza
lomból nagyon sok szavazatot kap
tam az önkormányzati választáson, 
amit ezúton köszönök meg minden
kinek. Érzem a felelősséget, igyek
szem meghálálni ezt a bizalmat.

-  Miért vállalt közszereplést?
-  Eszembe nem jutott volna, 

mígnem a választás előtt felkeresett 
az Összefogás a Város Jövőjéért 
Csoport, és felkért az indulásra. 
Azonosulni tudtam a kidolgozott 
programmal, és a csoport tagjait is 
okos, szimpatikus, tettre kész em
bereknek találtam, így csatlakoz
tam hozzájuk. A választási eredmé
nyek igazolták gondolkodásunk, 
nézeteink helyességét, hiszen a vá
ros mellénk állt. Én azóta is komo
lyan hiszem, hogy eredményeket 
csak közös akarattal, csapatmunká

val lehet elérni. „Kell egy csapat” -  
ahogy Minarik Ede a Régi idők fo
cijában mondta.

-  Fiatalos hévvel, nagy lendü

lettel láttak neki a munkának. Tart 

ez még?

-  Bizony, páran próbálták vis

szafogni ezt a lendületet bizalmat
lansággal, hitetlenséggel, kicsi

nyeskedéssel, gáncsoskodással. 
Előbbre lehetnénk, ha ez nem így

történt volna. A képviselőtestület jó 

része új tagokból áll, akiknek meg 

kellett tanulni ezt a munkát, persze, 

hogy sok volt a tapasztalatlanság, 

rutintalanság. Korrekt, pontos tájé

koztatásokra, jó szándékú segítők

re volt szükségünk. Természetesen 

akadtak ilyenek is, és bátran állítha

tom, hogy valami elindult, ami ígé

retes. A lendület nem állt meg, de 

csodák nincsenek. Évtizedes lema

radásokat nem lehet három nap 

alatt behozni. Türelmet, megértő 

támogatást várunk minden jó szán

dékú embertől -  kellenek ők is a 

csapatba és akkor a jövő nyárra 

már kézzelfoghatóak lesznek az 

eredmények.

-  Elégedettek saját, eddigi mun

kájukkal?

-  Annak ellenére, hogy nagyon 
igyekszünk, nem lehetünk teljesen 
elégedettek. Bizonyos kérdésekben 
és személyi ügyekben ezért változ
tatás várható. Úgy érezzük, hogy a 
türelmi idő lejárt, aki nem tud a 
munka ütemével lépést tartani, attól 
meg kell válni. Nagyon sok a fel
adat, kevés a pénz, ésszerű, okos 
összetartás kell ahhoz, hogy előbb
re lehessen lépni. Az eddig elért 
eredmények közül a városkép javí
tását és a strand-beléptető rendszert 
emelném ki. Előbbit virágosítással 
értük el, utóbbitól az idegenforgal
mi adó beszedésének, a város pénz
ügyi lehetőségeinek javulását vár
juk. Ezt a pénzt a tisztaság, a rend 
megteremtésére, útjaink felújításá
ra fordítanánk. Erre nagyon nagy 
szükség van, sok is a jogos panasz. 
Ehhez kell a kurtaxa tisztességes 
befizetése. Az igazi az lenne, ha tu
datosulna, hogy ez mindenkinek 
saját, jól felfogott érdeke is. Talán 
a vendégkártyás strand-beléptető 
rendszerrel többet meg tud a város 
csípni belőle, mint tavaly, és akkor 
egy bizonyos hányadot vissza is le
het belőle igényelni. Egy bizottság 
ki fogja dolgozni, hogy ezt hogyan 
és mire lehet majd felhasználni.

-  Van-e élő kapcsolata a város 
lakóival?

-  Olyannyira, hogy a téli hóna
pokban az üzletem ajtajára legszí
vesebben kiírnám: A bolt is nyitva 
van! Ilyenkor többnyire nem vásá
rolni jönnek az emberek, hanem 
ügyes-bajos dolgaikat megbeszél
ni. Sokféle ember él Almádiban. 
Sok köztük a segítőszándékú, de 
akadnak áskálódó, csak önös érde
keikkel törődő, sült galambot váró 
városlakók is. Ők érzik úgy több
nyire, hogy semmi sem változik. 
Általában elmondható, hogy itt, 
Balatonalmádiban nehéz az embe
reket megmozgatni. Mindenestre 
mi próbálkozunk vele, több fóru
mot, tájékoztatót tartottunk már. A 
minap egy két-napos konferencián



voltam, amin a velünk egykorú, 

most tízéves városok vettek részt, 

és azt tapasztaltam, hogy a hasonló 

típusú kisvárosok hasonló gondok

kal küszködnek. Azt azért megrázó 

volt hallani, hogy akad olyan város, 

ahol csak a fejlesztésre 300 milliót 

fordíthatnak. Almádi éves összes 

költségvetése 770 millió forint, hol 

vagyunk mi ettől?

-  Tavalyelőtt, amikor a bizottsá

gi beszámolócikkeket készítettem, 

engem is szíven ütött egy adat: Al

mádi bevételének több, mint 90%-a 

a város fenntartására fordítódik. 

Nem kellene ezen a területen egy ki

csit vizsgálódni, nem lenne szükség 

egy kis reformra? Nem túl nagy az 

apparátus a város méretéhez ké

pest?

-  Igen, én is azt gondolom, hogy 

nagyon nagy ez az arány, de ez gaz

dasági kérdés, nem az én kompe

tenciám megválaszolni. A megálla

pításhoz én csak annyit tennék hoz

zá, hogy mégis minekünk kell utá

namennünk szinte mindennek, egé

szen pici dolgokkal, apró ügyekkel 

nekünk kell foglalkoznunk. És még 

annyit, hogy -  kevesen tudják - ,  a 

képviselőtestület nagy része le

mondott az egész éves tiszteletdíjá

ról a város javára.

-  Milyen feladatokat tűztek ki a 

közeljövőben, miben számíthatunk 

változásra, fejlődésre, javulásra?

-  Várható az információs rend

szer: hirdetések, táblák, utcanév

táblák egységes rendszerbe foglalá

sának megkezdése. Egy koncepció 

kidolgozása a sportingatlanok, 

egyesületek helyzetével kapcsola

tosan, tulajdonosok találása. A sze

méttelep ügyének rövid időn belüli 

rendezése, új telep, új forma kiala

kítása, a régi rekultiválása. Szep

temberben kerül elénk egy új sport

csarnok felépítésének terve magán

kezdeményezésből. Folyamatosan 

napirenden van az Auróra étterem 

átalakítási ügye, a tervekhez képest 

csak töredéknyi pénz áll rendelke

zésünkre. Előttünk áll még a Wes

selényi strand rekonstrukciójának 

kérdése, az utak javítása, és még 

sok újonnan megoldandó és ré

gebbről áthúzódó ügy kezelése. 

Szóval, van, és lesz is mit csinálni. 

De nem szabad türelmetlennek len

ni, kellőképpen átgondolt, követke

zetes munkára van szükség, a kap

kodás nem segít. Minden dolognak 

eljön az ideje.

Vecsey Kiss Mária

Kiállítás a Padlásgalériában
Az „Almádiért” Közalapítvány 

támogatásával a Balatonalmádi Vá
rosháza Padlás Galériája adott ott
hont július 2-20. között a III. Orszá
gos Ifjúsági Népi Kézműves pályá
zat hímzés, viselet, csipke és népi 
ékszer kategóriájának valamint 
Veszprém megye Élő Népművészete 
kiállításának. Az Élő Népművészet 
kiállításon hímzők, szövők, viselet
készítők, fafaragók, fazekasok, csip
kekészítők, csuhéfeldolgozók, 
csont-szarufaragók és tojásírók alko
tásaiban gyönyörködhettünk. Az if
júsági pályázatra 11-25 év közötti fi
atalok 21 településről, 27 egyéni, 8 
közösségi és 8 szakiskola 198 db. 
tárgyat küldött be. A zsűri 149 tár
gyat fogadott el kiállításra. A leg

szebb alkotások beküldői díjazás
ban részesültek és a díjazott alko
tásokból 1999. novemberben a 
Vándorlegény konferencia idején, 
Debrecenben kerülnek bemutatás
ra. A kiállítás megnyitóját követő
en szakmai programra került sor. 
S. Lackovits Emőke etnográfus 
Veszprém megye hímzéseiről, 
majd szombat délelőtt Mátray 
Magdolna csipkekészítő-tervező 
A csipke világa, Erdész Judit népi 
iparművész A népviselet szépsége 
címmel tartottak előadást mind
annyiunk szellemi-lelki feltöltő
dését szolgálva.

Cz. Tóth Hajnalka 
a pályázat gondozója
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KARABUKA BÚTOR

Új helyen,
BALATONALMÁDI, 

BALATONFŰZFŐI U. 74.
szám  alatt, 

bővített árukészlettel,

MEGNYÍLT

RATTAN Bolt.
-  Ü lőgarnitúrák,

- étkezőgarnitúrák, 

-  hálószobagarn itú rák , 

-  kom ódok,

-  polcok,

-  virágtartók és 

-  egyéb kiegészítők 

nagy választékban.

Várjuk leendő kedves Vásárlóinkat.

Pászti Autószalon-Szerviz

Új arculat, új színvonal, új környezet...

...és egy régi név

SUZUKI

Az Almádi Napok rendezvénysorozat fő támogatója

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



Wales-i vagányok a városban
A Balatonalmádiban 1999. július 

28-31. között tartott I. Balatoni Kultu
rális és Rögbifesztivál tiszteletére kü
lön CD-t jelentetett meg a legnépsze
rűbb walesi népzenei együttes a Jac- 
Y-Do. A CD címe: Hwngari i Cymru, 
azaz Magyarország és Wales. Ennek a 
számai a hagyományos kelta hangzás- 
világot felelevenítő két elektromos he
gedűvel, két gitárral és csörgődob 
mellett éneklő szólista (Cathryn) tol
mácsolásában hangzottak el. Közülük 
talán a magyar fülnek is legszebbek, 
azok a számok, amelyeket az utóbbi 
tíz év gazdag terméséből válogattak a 
balatonalmádi bemutatkozásra: 
Sosban Fach (a Llanelli Rugby 
Football Club indulója), Difyrrwch Y 
Crythor (a hegedűs öröme).

Mindkettő hagyományos népdal, 
amelyet a világhírű szurkolóik énekel
nek le manapság csapatuk buzdításá
ra. Megjegyezzük, hogy volt erre al
kalmuk elég, mert a Llanelli lett a baj
nok. Coed Glyn Cynnon (Cynnon 
völgy erdeje), a Cwrw Da (jó a sör) és 
a Breuddwyd Y Wrach (a boszorkány 
álma) mind egy névtelen, XVI. szá
zadban élt walesi bárd versei, amelye
ket az együttes basszusgitárosa és éne
kese, Gareth Gravelle zenésített meg.

Az összes nálunk megszólaltatott 
műről elmondható, hogy olyan hagyo
mányos melódiákra épülnek, amelye
ket a nép századokon át a sajátos dél- 
wales-i paraszti kultúrában őrzött és 
ünnepeiken hegedűs kíséret mellett el 
is táncolt. Náluk „twmpath” az, ami 
nálunk a „csűrdöngölős” és aki a Ke
resztes vendéglőben látta őket egy pil
lanatig sem kételkedik. A XVIII. és 
XIX. század puritán megújulási törek
vések nem kedveztek sem a táncnak 
sem pedig az életvidám, sokszor paj
zán pogány hagyományok megszólal
tatásának, a metodista egyház pedig 
egyenesen bűnnek tekintett minden 
ilyen megnyilvánulást. Így fordulha
tott elő, hogy földalatti mozgalomként 
élt tovább egy-egy rikkantós nóta, és 
közülük a legtöbb el is veszet. Az 
utóbbi ötven évben kezdődött el az a 
kelta újjáéledés, amely újra feldolgoz
ta a nép ajkán megmaradt dalokat és 
ennek a törekvésnek egyik vezető 
együttese a JAC-Y-Do. A walesi zenés 
fesztiválok az “eisteddfoddau” foga
lom lett nálunk is, különösen azóta, 
hogy a veszprémi, kecskeméti és deb
receni kórusok is szereztek már arany
érmet Llangollenben.

A 12 éve együtt muzsikáló együt
tes tagjai képzett zenészek, zenetanár
ok és igazgatók, akik közül többen jár
tak már itt Veszprém megyében a Ba
latonalmádi Magyar-Angol Tannyel
vű Gimnázium által tíz évvel ezelőtt 
elindított diákcsere keretében. Toron
tóban tavaly a legjobb zenekar címét 
nyerték el. Korábbi nagylemezük 
“Bant A’r Cart” (Félre a Szekérrel) 
címmel aratott nagy sikert, de igazi

missziójuk a walesi nyelv ápolása. 
Egy kis kelta nemzet, amely Nagy- 
Britannia nyugati szélére szorítódott 
1180 óta. Mindannyian emlékszünk, 
„Edward király, angol király” a fakó 
lován odavágtatott több ezer angol ka
tonájával és a leigázott walesiek 819 
év múltán mondhatják hivatalosan is 
Caerdydd-nek azt a fővárosukat, ame
lyet idáig csak Cardiff néven mutattak 
a térképek. Az Encyclopedia 
Britannica szócikkeinél, nem kell im
már Angliához lapozni, ha Walesről 
akarunk olvasni, amit a mi lexikonja
ink is átvehetnének már végre-valahá
ra. Itt Balatonalmádiban a Városháza 
előtti téren vallotta meg Randal Isaac 
hogy ne kérdezzük azt, miért szeretik 
az anyanyelvüket, amely megőrizte

nemzeti öntudatukat nyolcszáz éven 
túl is, miként azt sem szoktuk kérdez
ni, hogy miért fehér a hó. Talán a ha
tárokon túli magyarok tudnak hasonló 
szeretettel beszélni az anyanyelv meg
tartó erejéről.

A Llanelli Rugby Football Club 
már negyedszázados múltra tekinthe
tett vissza, amikor 1896. március 6-án 
a balatonalmádi nyaralótulajdonos, 
Kompolthy Jób tengerészkapitány a 
walesi Cardiffból világkörüli útra in
dult az Adelaide nevű kereskedelmi 
vitorlással. Kopár Istvánig ő az egyet
len magyar tengerésztiszt, aki vitorlás 
hajóval kétszer kerülte meg a földet. 
Jób édesapja az a Kompolthy Tivadar, 
aki szintén tengeri utazó volt és 
Veszprémben majd Balatonalmádiban 
telepedett le mint újságszerkesztő. Ha 
fellapoznánk Dalok a tengerről című 
verseskötetét, biztos találnánk valami 
szépet Nagy-Britannia nyugati partja
in, a Milford öböl felől fúvó szelekről, 
amelyekről Arany János is oly elraga
dóan írt. Azokról a walesi bányászok
ról viszont, akik a partmenti szénbá
nyák mélyén álmodoztak, csak Dylan 
Thomas írt, nem véletlenül lett a wa
lesiek Petőfije. Volt benne is olyan 
méreg mint Sándorban, amikor egy
szer azt találta írni “Wales: apáim 
földje -  tartsák is meg maguknak”...

1872-ben alakult az a Skarlát trikót 
viselő rögbi klub, amely már a máso
dik lehetett csak Neath városa után. 
Meg is csapta őket mindjárt az alaku
lás után a teljes ír válogatott, ahogyan

bennünket is elért a gólzápor. Csak 
kapkodta a fejét a sok balatonalmádi 
bennszülött és nyaralóvendég, amikor 
a pályán ötösével jött az áldás. Még 
szerencse, hogy a kapurarúgás már 
csak két pontot ért, de így is hetesével 
vágtattak előre a nem látható ered
ményjelző táblán.

Hosszú út vezetett idáig a wales
ieknek a szó szoros értelmében. Előbb 
arattak sikereket Új-Zélandon, Auszt
ráliában és a Fidzsi-szigeteken, mint a 
saját hazájukban. Az 1992-93. évi baj
noki idényben nyerték el az első he
lyet, a walesi kupát és ráadásul a brit 
bajnoki címet. Robin McBride csapat- 
kapitány olyan magasra tartotta azt a 
kupát, hogy a Megyehegyig ellátszott, 
bár én előtte csak azt a mérkőzésüket

láttam, amikor a Swansea csapatát 
fektettét kétvállra. Akkor viszont be
hívtak az öltözőnek becézett elegáns 
belső klubterembe és megkérdezték, 
hogy mi a benyomásom a játékukról. 
Valahogy olyan otthonosan mozogtam 
akkor a rögbizés tudományában, mint 
Münchausen báró a galamblövészet
ben -  így aztán bevallottam, hogy az 
ilyetén “tolongások” és a zöld gyep 
hason való végigszánkázása felettébb 
figyelemreméltó, ámbár én csak a sak
kot műveltem (azt is csupán valaha) 
elfogadható megyei szinten. Euryn 
Madoc Jones, (aki most mégsem lehe
tett itt nálunk, mert fia született) és 
Arwyn Thomas türelmesen elmoso
lyodott és azt ígérték, hogy megsze
retjük. Megszeretjük, mint ők a ma
gyar csodacsapatot, hiszen olyan ala
posan elpáholtuk az angolokat a 
Wembley stadionban, hogy egész 
Wales nekünk szurkolt. Ami nekünk 
Puskás, Czibor, Kocsis és Zakariás, az 
nekik Barry John, Derek Quinnel, 
Carwn James és Ieuan Evans.

Mióta magyar nemzeti rögbicsapat 
jobban állta a sarat, mint a Kelet-Kö
zép-Európa válogatottja, -  hiszen csak 
merő negyvenkilenc ponttal kaptak ki, 
sőt hetet ők is szereztek, míg a másik 
csak kapott, ráadásul nyolcvannyolcat
-  azóta hiszek nekik. Van valami eb
ben a rögbiben, ha a világ harmadik 
legtöbbet nézett sporteseménye az 
olimpiai játékok és a futball világbaj
nokság után. Már csak az zavar, hogy 
a gyengébb fülű játékosok olyan bőr

sapkát viseltek, mint a vadmotorosok 
a századelőn -  de majd megszokom...

Szerdán és vasárnap megvalósult 
tehát walesi barátaim -  Meirion 
Bowen, Paul Hinder és Euryn Madoc 
Jones -  három dédelgetett álma: ne 
csak a gimnáziumban lengjen egyedül 
a walesi nemzeti lobogó, ne csak az it
teni gimnazisták ismerjék a himnuszu
kat és a Balaton partján is láthasson 
színvonalas rögbimérkőzést. Hosszú 
itthoni és külföldi megbeszélések, fá
rasztó tárgyalások és kimerítő előké
szítés után végre megvalósult az én ál
mom is, mert bebizonyosodott, hogy 
nem a nyelv kedvéért tanítunk nyel
vet, hanem a kapcsolatteremtés érde
kében. Igaz ugyan, hogy voltunk már 
több földrészen diákjainkkal együtt, 
de Balatonalmádi város polgárai elő
ször tapasztalhatták meg ezt szemé
lyesen is. Hallhattak már diákokat 
énekelni az almádi református temp
lomban, néhányan talán baseball 
edzéseket láthattak, páran találkozhat
tak nagykövetekkel is, de közel ezer 
ember nem kapott még ilyen “külföl
di” születésnapi ajándékot. Dr. 
Zongor Gábor mellett dr. Bóka István 
országgyűlési képviselő, dr. Kerényi 
László polgármester, dr. Hegedűs Ta
más jegyző, Majbó Gábor tiszteletbe
li alpolgármester és képviselőtársaim 
“lobbiztak” sőt támogattak anyagilag 
az esemény megvalósítása érdekében. 
Önzetlen és fáradhatatlan segítségü
kért őszinte köszönettel tartozom 
Keszey János ISB elnöknek és Gróf 
Tibor igazgatónak, és annak a sok 
szponzornak, akiknek köszönhetően 
egy világhírű népzenei együttes, vala
mint háromszoros bajnok rögbicsapat 
nálunk debütálhatott az I. Balatonal
mádi Kulturális és Rögbifesztiválon. 
Hathatósan támogatott bennünket a 
Swietelsky Kft., a Baumeister Kft., a 
Víz-szerviz Kft., a Rajó Kft., a Veszp
rémi Egyetem, Hotel Auróra, a Ke
resztes Vendéglő, a Közösségi Ház, az 
Önkormányzat és a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium. Köszönet ille
ti Tóth Lászlót, a Center ABC vezető
jét, Fábián László képzőművész-igaz
gatót, Veszeli Lajos festőművészt, a 
Sport Büfét, Varga Csabát és Kiss Ti
bort. Nélkülük nem lett volna ennyi 
díj, ilyen elegáns sajtófogadás, ilyen 
edzési lehetőség, tiszta trikók és sár
kányrepülős rögbilabda-érkezés meg 
még sok minden. Herczeg Sándor a 
Bartók Béla utcában talán többet dol
gozhatott volna saját szőlőjében, ha 
ebben többször és huzamosan nem gá
toljuk és a futballpályán, amely a vi
lág legszebb panorámájával bír. Ha 
másnak nem, akkor higgyenek 
Deutsch Tamás miniszternek és 
Gareth Jenkins mesteredzőnek. Ők 
mondták nekem!

Czuczor Sándor
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Szavakban és számokban közhasznúsági jelentés 
a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesületről

Bevételek (e Ft)_________________

Tagdíj 47
Támogatások 187
- megyei szövetség 10
- városi önkormányzat 33
- személyi jöv. adó 1 %- 74 
-N ISZA pályázat 70 
Rendezvények bevétele 129
-  költség-hozzájárulás 43
- nevezési díjak 86 
Kamatbevétel 11 
Összesen 374

Nyitó pénzkészlet
- OTP 79
- pénztár 13 
Összesen 92

Kiadások (e Ft)_________________

Anyag, tárgyi eszközök 59
szolgáltatás 5
szövetségi befizetések 5
szállítási költségek 184
nevezési, részvételi díjak 55
szállás, étkezés 6
bankköltség 8
egyéb kiadás 16
személyi kifizetések 0

Összesen 338

Összesen 

Záró pénzkészlet
-O T P  128
- pénztár 0
Összesen 128

Az idén 27 éve működő természetba
rát közösségünk természetjáró szakosz
tályból több lépcsőn keresztül jutott el 
1998-ban a kiemelten közhasznú szer
vezetté nyilvánításához.

Az új követelményekkel összhang
ban megfelelően módosított alapsza
bállyal folytatta ismert tevékenységét a 
természetjárók és a természetvédők né
pes táborában. Hagyományainkhoz hí
ven előkelő helyet kapott munkánkban a 
túraversenyzés és a teljesítménytúrázás, 
az egészséges életmódra, a természet 
tiszteletére való nevelés. Városunkban 
megjelentek a Vörös Homokkő tanös
vény ismertető táblái s az utat jelző kék 
háromszögek, melyek létrehozatalában 
egyesületünk számottevő fizikai és szel
lemi munkával működött közre.

A fenti beszámolót egyesületünk 
1999 februárban összehívott közgyű
lésén fogadta el.

Legközelebbi nyílt túrát szeptem
ber 11-én a megyei barlangász napra

Földtani természetvédelmi ismeret
terjesztési programokban kamatoztattuk 
egyesületünk szaktudását, megkülön
böztetett figyelmet fordítottunk a felnö
vekvő korosztályok környezeti nevelésé
re. Sajátos eszközeinkkel segítettük a tú
ravezető-képzés, a tanártovábbképzé
sek, az egyetemi tanulmányi kirándulá
sok tananyagát. Gyalogos és vizittúráink 
az egészséges szabadidő eltöltése mellett 
az ember és a természet szoros kapcso
latát is szemléltették.

Egyesületünk nyilvánosság előtt mű
ködik, tevékenységünkről rendszeresen 
beszámolunk, a kiemelkedően közhasznú 
szervezetekre vonatkozó szabályok sze
rint tárjuk Önök elé gazdálkodásunk 
1998 évi tények keresztmetszetét:

vezetünk, Szentgálra. (Érdeklődni le
het: Baross Gábor tel.: 427-855/120 
mellék).

Knauerné Gellai Mária 
elnök

NYITVA TARTÁS: egész évben: 

1 6-22  óráig, 

július 1.-augusztus 20.: 

14—24 óráig

INGYENES 
HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁS!

D o n a ld o  p izza  bár
Balatonalmádi, 

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

Tenisz-h írek Balatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

•  Megyei csapataink számára véget 
ért a bajnokság. A mérkőzések ered
ményei alapján mindkét csapatunk a 
középmezőnyben végzett. Az ered
mények pontos kiértékelését a Szö
vetség végzi, és a következő szám
ban közöljük.
•  Július 24-25-én került megrende
zésre a megye teniszcsapatainak ha
gyományos vetélkedője. A megyei 
csapatok versengésében csapatunk a 
negyedik, OB-II csapatunk pedig a 
második helyezést vívta ki. A me
gyei csapatot Szentpéteri Zoltán, 
Lang László és Vecsei K. Zoltán, az 
OB-II csapatot Hitter Csaba, Rajnai 
Csaba és Dudás Zsolt képviselte.
Jó hír, hogy Szentpéteri Zoltán a 
Kispest Kupán ifiben negyedik he
lyezést ért el!
•  Az Almádi Napokat színesítve ke
rült megrendezésre július 31 - au
gusztus 1-én az Áfrány Mihály em
lékverseny. Az autó-bemutatóval 
gazdagított teniszversenyen részt
vevő sportolók sportszerű mérkőzé
seket vívtak. A kellő rangra emelt

pénzdíjas versenyre jövőre is várjuk 
az érdeklődőket.
•  Klubunk továbbra is hívja a spor
tolni vágyó gyerekeket és felnőtte
ket, akik bekapcsolódhatnak a tanfo
lyamokba, vagy egyéni oktatáson is 
rész vehetnek. Ezzel és a Klub életé
vel kapcsolatos kérdéseikkel fordul
hatnak Dudás Zsolthoz, a 06-30- 
216-16-76 telefonszámon.
•  A pályák használatával kapcsola
tosan kérem a teniszezni vágyókat, 
hogy főszezonban 1-2 nappal előre 
foglalják le a kívánt pályát a helyszí
nen Kovács Károly gondnoknál, 
vagy hívják fel telefonon, a 06-20- 
913-63-66-os számon.

Kérjük, hogy az Almádi lakosok 
is előre foglalják le a számukra fenn
tartott pályát, az esetlegesen előfor
duló időpontütközések miatt.
•  A klubház építésén folyamatosan 
dolgozik az elnökség. Az Önkor
mányzati határozat remélhetőleg mi
hamarabb megszületik, utat engedve 
a továbblépéshez.

Dudás Zsolt

APRÓHIRDETÉS
• ZASTAVA 750-es egyben vagy bontva, sok tartalék alkatrésszel, valamint 2 db 

Jawa 250-es motor (csepptankos) eladó. Ugyanitt jó  állapotban lévő Sony music cen
ter is. Érdeklődni a 88/439-127-es telefonszámon.

KEZDŐ ÉS KÖZÉPHALADÓ

ANGOL NYELVTANFOLYAM INDUL
1999. szeptembertől a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban. 
Jelentkezés szeptember 5-ig naponta 8 és 16 óra 

között a 438-990/112 telefonon.

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

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

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

TANSZERVÁSÁRAJÁNLATUNK:
Öntapadós PVC tankönyvborítók, füzetborítók, 

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

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!

Általános és középiskolai

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK



Verses
zsolozsma 
Szent István 
királyról
Megjött Szent István királynak 

Tisztelendő ünnepe 

I llik  pedig a világnak 

Mindennap tisztelnie. 

Mindenek örömmel áldják,

K ik  az Isten örökét
s

És a szentek társaságát
SS

Őáltala megnyerek.

Ismeretlen magyar szerző (XIII. század) 
Sík Sándor fordítása

B ódogságos Szent István 

királnak legendája
Mastan emleközjünk az ő szent 
atyjának méltóságus szent életé
ről. M ikoron azért bódogságus 
Szent István királ felserdült em
berkorában ju to tt volna, 
gyoropodik vala m int mennyből 
adatott nemes magzat, szent aján
dék, mind Úristennek, mind em
bereknek látására jó erkőcsben, 
jámborságban, szent malasztban,

isteni félelemben es szeretetb en, es 
mindennek utána szentséges élet
ben, lelkét éltevén ajojtatus imád
ságokkal, elméjét mennyei gondo
latokkal, ezvilági testi életét szent 
bejttel, vigyázással es szarán
dokjárással; felette kilenben, hon
nem az mostani urak, fejedelmek 
es nemesek.

Karthauzi Névtelen Érdy Kódex, 1526



E LŐ S ZÓ  H E LYETT
Kedves Olvasók!
Az Új Almádi Újság hasábjain elő

ször találkozhatnak a Családsegítő Szol
gálat írásaival, híreivel. Egy régi - új in
tézmény mutatkozik be és hívja meg 
önöket, hogy vegyék igénybe és használ
ják szolgáltatásait.

Intézményünk decemberi alapítása 
óta sok idő telt el. A készülődés idősza
ka, a „megálmodásé”. Milyen is legyen 
az az intézmény, amely a városban élő 
családok, idősek, gyermekek és fiatalok 
szociális, mentális és közösségi problé
máira keresi a válaszokat? Hogyan le
gyünk olyan Szolgáltató Ház, amely 
mindenkinek kínál valamint, amitől job
ban érzi magát, amitől észrevétlenül har
monikusabbá válnak a hétköznapok?

A szerveződés időszakában sok segí
tőnk akadt. A „régi csapat”, a Gondozá
si Központ dolgozói, akik feladataikat - 
felismerve a megújulás szükségességét - 
új nevük alatt is szolgálatkészen végez
ték tovább. Akik feloldották az aggodal
mat a kérdezőkben:

-  Megszűnt az Idősek Klubja? Nincs 
többé házi segítségnyújtás, étkeztetés?

De igen, csak új név alatt!
És az újak, a családsegítési és gyer

mekjóléti szolgálat csoportjában dolgo
zó lelkes, fiatal szakemberek, akik szere
tettel várják az Önök támogató együtt
működését abban, hogy olyan programo
kat szervezzünk és kínáljunk, amely az 
Almádiaknak, az almádiakért szól.

A képviselő-testület, amely biztosí
totta az új szolgáltatások működési fel
tételeit az Ady E. utcában. És más intéz
mények szakemberei és nem szakmabe
li segítőink, civil szervezetek, akiktől 
sok-sok értékes ötletet, tanácsot, infor
mációt, útmutatást kaptunk.

A nyár, bár működünk, az „utolsó si
mításoké”. Már most készen állunk,

hogy együttműködve Önökkel megke
ressük a válaszokat a hétköznapok gond
jaira.

Fogadjanak minket szeretettel
Sajtos Ildikó intézményvezető

A Szolgálat munkatársai az alábbi cí
meken várják Önöket

Györgyi D. u. 11. T: 431-938:
Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, 

étkeztetés.
Ady E. u. 2. T: 430-274

Családsegítés, gyermekjóléti szol
gáltatás.

Baross G. u. 32., Ady E. u. 2. 
T: 439-419

Védőnői szolgálat, anya-, gyermek-  
és csecsemővédelem.

Kedves Gyerekek!
Itt az alkalom, hogy ceruzát, ecsetet, 

tollat ragadjatok és eleresszétek a fantá
ziátokat!

Szeretnénk, ha a Gyermekjóléti Szol
gálatunk emblémáját Ti terveznétek! A 
jelvény fejezze ki gondolataitokat a csa
ládról, érzéseiteket a közvetlen környeze
tetekről bármilyen technikával dolgozhat
tok, A/4-es nagyságú rajzlapon. A beérke
ző pályázatokat, gyerekekből és munka
társainkból álló zsűri bírálja el. Szeptem
ber végén minden rajz kiállításra kerül. A 
legjobban sikerült alkotásokat díjazzuk, 
az első helyezett pályamű pedig a Család- 
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat emblé
mája lesz, melyet az épületünk homlokza
tára is elhelyezünk. Szólj a barátaidnak is! 
Határidő, 1999 szeptember 30.

Balatonalmádi, Ady E. u. 2. 
Telefon:: 430-274

A kezdetek...
Történt Önökkel mostanában egy kis 

csoda, amolyan hétköznapi?
Mert örömmel tudatjuk, velünk igen! 

Képzeljék, megpályáztunk egy állást, és 
felvettek minket. - Mosolyognak? Mi is!
- Igaz a munkaszerződésünkben nincs 
benn, de úgy látjuk az elkövetkező évek
ben sem fogunk csatlakozni a felső tíz
ezerhez... Viszont, vadonatújak va
gyunk, tele energiával, ötletekkel. Izgu
lunk, meg egy kicsit félünk is, mert 
Önök előtt, Balatonalmádi polgárai előtt 
fogunk debütálni.

Pillanatnyilag épp a felújított épüle
tünket szeretnénk birtokba venni, ami a 
vörösberényi volt általános iskolában 
lesz. Valószínűleg eljön az idő amikor

bekötik a telefont, kapunk számítógépet, 

és eltűnik a formatervezett rozsdás kon

téner az udvarból.

Szóval megalakult a Balatonalmádi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá

lat.

De ez így önmagában kevés! Csakis 

akkor lehet sikeres a munkánk ha kiérde

meljük az Önök bizalmát. Kérjük, figyel

jenek ránk, még egy kicsit „zöldek” va

gyunk.

Ígérjük, szeptemberi megnyitóün

nepségünk után szakmai és szolgáltató 

programjainkról, rendszeresen tájékoz

tatjuk Önöket. Viszontlátásra -  talán sze

mélyesen!

(K. É.)

Szolgálatunk munkatársai a hivata

los megnyitó ünnepségig is szeretettel 

várnak minden érdeklődőt Vörösberény

ben, az Ady E. u. 2-ben. T: 430-274

Az OKTKER Kft.

1999 szeptemberében
pénzügyi-számviteli ügyintéző, ingatlanközvetítő, lakberendező, 

becsüs, számítógép-kezelő, számítógépszoftver-üzemeltető, 

gépíró szövegszerkesztő

középfokú,
valamint marketing- és reklámmenedzser, gazdasági informatikus, 

mérlegképes könyvelő, PR-referens, gyógypedagógiai asszisztens

felsőfokú képesítést nyújtó

T A N F O L Y A M O K A T  I N D Í T
Veszprémben, Ajkán, Balatonfüreden, Tapolcán és Pápán.

Jelentkezni személyesen

Veszprémben, Victor Hugo u. 3. szám alatt, vagy 

a 88/421 -080-as és a 88/423-244-es telefonon lehet.

Közlemény
Augusztus 11-én, a NAPFOGYATKOZÁS napján

a Polgármesteri Hivatalban 10-14 óra között az ügyfélfogadás 

szünetel. Ügyelet: 438-444 számú telefonon.

A Városházán ügyeletet tart a Polgári védelem, telefon: 06- 

20/9191-507 Megerősített szolgálatot lát el a Rendőrkapitány

ság, telefon: 431-462, 438-710 Az orvosi ellátás a hétköznapi 

munkarend szerint működik, készenléti szolgálattal délelőtt: 

430-034, délután: 430-029, ügyelet 18.00 órától: 438-334 A Ví

zirendőrség telefonszáma: 06-87/342-680 

Bárminemű probléma esetén -  a közismert általános segély

hívó számok (mentő: 104, tűzoltóság: 105, rendőrség: 107) 

mellett -  a fenti telefonszámokat lehet tárcsázni.

TELJES
NAPFOGYATKOZÁS

1999. augusztus 11-én 11.30-tól
Balatonalmádiban a Mólónál!

Nézze a napfogyatkozást neves tudósok, 
közéleti emberek társaságában! 

Helyezze el névjegyét az utókornak szánt 
piramisban, amit unokáink nyitnak fel 

a következő napfogyatkozáskor!

Ez a csoda 82 évig tart!



Pannónia Kupa
4. alkalommal kerül városunkban 

megrendezésre a Pannónia Kupa 

Nyílt Nemzetközi Sakkverseny, 

amely elviszi kis városunk jó hírét 

egész Európába. Sőt még távolabb 

is, hisz 1998-ban 3 japán versenyző 

is megtisztelte versenyünket.

A verseny helyszíne: Vörösbe

rény, Művelődési Ház (Gábor Áron

u. 6.)

Időpont: 1999. augusztus 21-29. 

Megnyitó: 1999. augusztus 21. 14 

óra

Nevezni Fáncsy Lászlónál lehet. 
Telefonon: 88/432-141, 30/9792- 
698 vagy a helyszínen 21-én 9 órá
tól. Szeretnék köszönetet mondani 
Balatonalmádi Város Önkormányza
tának és mindazon cégeknek, illetve 
magánszemélyeknek akik ez idáig és 
ezután is támogatják a Vörösberényi 
Szabadidő Egyesületet abban, hogy 
a jövőben is meg tudjuk rendezni e 
rangos eseményt.

Fáncsy László 
Vörösberényi Szabadidő Egyesület 

elnöke

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

HÁZTARTÁSI 
ÉS FESTÉKBOLT

Balatonalmádi, 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

A kertbarátkörök életéből
A vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör 

1999. II. félévi programja
Szeptember 6. 19.00

Őszi évadnyitó - programis
mertetés - a szüreti felvonulás 
megbeszélése.

Előadó: Dr. Kaliczka László; 
Horváth József

Szeptember 20. 19.00 
Felkészülés a szüretre.
Előadó: Havasi József 

Szeptember 25.19.00 
Kirándulás Sárvárra.
Szervező: Zabó Gyula 

Október 4. 19.00 
A szüret - borkészítés - őszi 

munkák a szőlőben és a házikertben. 
Előadó: Károlyi György 

Október 18.19.00 
A gombák világa.
Előadó: Takács Ferenc 

November 1.18.00 
Borkezelés - borhibák. Folya

matos pincemunkák a jó bor érde
kében.

Előadó: ifj. Floidl Imre 

November 15.18.00

Állatokról az emberre átterjed

hető betegségek.

Előadó: Dr. Tóth László 

November 20. 19.00

Hagyományos kertbarát „Katalin 

bál“.

Szervező: Dezsőné Kelemen 

Márta

December 6. 18.00

Kapcsolattartás a rendőrséggel és 

a tűzoltósággal.

Előadó: Grúber Sándor; Papp 

József

December 20. 18.00

Közgyűlés - az év értékelése.

Előadó: Horváth József

Horváth József 

elnök

K Ö Z L E M É N Y
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub augusztus 14-én fürdőkirándulást 
szervez Igalba. A részvételi díj személyenként 500 Ft. Fürdő-belépőjegy 
ára 250 Ft/fő + kabin 400 Ft. A klubtagoknak járó kedvezmény 100 Ft. 
Gyerekeknek 4 éves kor felett kell fizetni.

A vezetőség nevében:
Boros Gyula elnök

Esti félmaraton versenyen
Köszöntöm Balatonalmádi versenyét.
Hozott a hosszútávfutók tisztelete,
Magyar - „Tenger” igézete.
Sporteszme megvalósítása, eseménye.

Balaton mindenkié e HONBAN!
Akár Egry József festményein.
Vagy a jelenben, szépségében

gyönyörködvén.
Gyermekként megigézve hallgattam, a „Balatoni regét”! 
Keneséről származó Kuti Marika (tanító néni)
Hozta, Rimócra „történetét”!
Szavait könnyen befogadtam, igaz „kitűnő” voltam.
Ifjúként, majd katona éveim alatt 
Megszerettem a „balatoni nyarat”!
Most újra örömmel jöttem, futóhoz illően.
Hittel! Reménnyel! Szeretettel! Balaton dicséretével!
Sétányon futva, látni Hazaszeretet meghatározóit,
Petőfit, Kossuthot, Rákóczit!
Jelent, 54-évesen elvek összességével élem.
Végzett eseményeimnél szívből jön a köszönöm - kérem! 
Atlétikai számok között, hosszútávfutást, „kiemelten” dicsérem! 
Állóképességre, kitartásra JÓ! Jellem alakításra, kiváló! 
MÉRCÉNEK IDŐT ÁLLÓ!

Jusztin Ferenc 
Szécsény, Csépe út 25.



K ö z ö s  e r ő v e l
Örömmel olvastuk az Új Almádi Újság 

hasábjain dr. Kerényi László polgármester 
sorait, amelyben arról tudósítja a város la
kóit, hogy az önkormányzat a jövőben na
gyobb gondot fordít és több forrást biztosít 
az utak, útburkolatok rendbetételére.

Nagy szükség van erre és a városban már 
látszik néhol az eredménye. Ezzel kapcso
latban egy olyan kezdeményezésről szeretnék 
beszámolni, amely segíti az önkormányzati 
szándék megvalósulását, ugyanakkor ne
künk, az itt élőknek gyorsabban megoldód
nak problémáink.

A hegyre vezető Vöröshegyi út két nyom
sávos aszfaltcsíkja az utóbbi évek meg

növekedett terhelése során annyira tönkre
ment, hogy személyautóval szint járhatat
lanná vált. Az utat használó polgárok és 
üdülőtulajdonosok kezdeményezésére (Bu
dai Csaba szervezésében) a közösség saját 
erőből megjavíttatta az utat, így végre ten
gelytörés nélkül juthat mindenki úti céljá
hoz. Ezt a kezdeményezést mások számára is
- akik egy ilyen költséges munkához hozzá 
tudnak járulni - követendő példaként aján
lom, hiszen ezzel nemcsak mi, az itt élők ju
tunk hamarabb jó úthoz, hanem az Önkor
mányzat terhei is csökkennek és nem utolsó 
sorban hozzájárulunk városunk fejlődésé
hez. BJ.

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

EBO LTÁ S
Szept. 3. péntek Balatonalmádi, Városháza 8.00-10.00
Szept. 9. csütörtök Vörösberény, Posta 14.00-18.00
Szept.10. péntek Káptalanfüred, Vasútállomás 15.30-17.00
Szept.14. kedd Balatonalmádi, Városháza 15.00-17.00
Szept.15. szerda Vörösberény, Posta 15.00-17.00

Oltás díja: 450 Ft/eb. Féregtelenítést igény szerint 100 Ft/10 testsúly kg. 
Az oltás kötelező, könyvet minden tulajdonos hozza magával.

Dr. Hegedűs Tamás
jegyző
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET-előfizetés

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

❖  CD-írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

Balatonalm ádi, Jókai u. 1. Tel./fax: 432/130

K e r e s k e d e l m i  é s  I d e g e n f o r g a l m i  T o v á b b k é p z ő  

SZEPTEMBERTŐL 

ABC, divatáru, vendéglátó eladó, szakács, cukrász, 

boltvezető, üzletvezető, idegenforgalmi ügyintéző, mixer, 

kereskedelmi, vendéglátó, idegenforgalmi menedzser, 

idegenvezető és hostess bizonyítványt adó

Veszprémen kívül Balatonfüreden, Ajkán, Tapolcán, 

Pápán és Sümegen. 

A M egyei M unkaügyi Központ kirendeltségei 

képzési támogatást biztosíthatnak. Részletfizetést biztosítunk.

Jelentkezés:

Veszprém, Szeglethy u. 7., telefon: 88/425-462, 406-322 

TÁJÉKOZTATÓT KÜLDÜNK. 

E s é l y  a  s i k e r r e !

Vágó Péter képviseletvezető

Tisztelt Olvasó!
Készül a Balatoni Turizmus Fejlesztési Programja, amelyhez a prog

ram kidolgozói szeretnék megismerni a Balaton-környéki települések 
állandó lakosságának és üdülőtulajdonosainak véleményét is.

Ebben a lapszámban egy kérdőív található, melynek kitöltésére és a 
Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására kérjük a Tisztelt Olvasót, 
lehetőleg augusztus végéig. A kérdőív kitöltése önkéntes, név megjelölése 
nélküli, részlegesen kitöltött kérdőív is értékelhető. Együttműködését 
köszönjük.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Ez az újság a Fűzfői Papír Rt. FÚZFŐPRESS papírjára készü lt.



Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

Kedves Vásárlóinkat 
a Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30) 902-7382

M E G N Y Í L T

Balatonalmádiban 

a TEMPO

Bevásárlóközpontnál 

a

H A T T Y Ú  C U K R Á S Z D A

Szeretettel várjuk vendégeinket 

saját készítésű fagylaltokkal, 

süteményekkel, tortákkal. 

Nyitva tartás: 9-21 óráig

ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ

m m h
BAU Kft

kft

8220 B a la to n a lm á d i ,
Petőfi S. u. 11. Pf. 83 
Tel./fax: 88/431-400

Építőipari tervezés, 
kivitelezés és 

teljes körű bonyolítás

8 2 2 0  B a l a t o n a l m á d i ,

V ö dörvö lgy i u. 12,

A s z ta l fo g la lá s :  

88/439-315, 30/9485-890

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%

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

MIKI BÜFÉ 
B U D A T A V A

HA JÖN A F Ó R U M B A .  
P R Ó B Á L J A  KI S Z E R E N C S É J É T !


