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

Szeptember
M á r  a víg szüretnek örül minden ember,

Mellyel örvendeztet bennünket szeptember.

Októbert olyformán biztatja előre,

hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.

Setétül a setét góhér a vesszőkön,

Barna színt ver vissza a több szőlőkön, 

Amelyeknek általvilágló kristályja 

A  n ézőt már édes nektárral kínálja.

Rajtok királyságot mutogatni akar

A veres bársonyba kevélykedő bakar.

A sárgálló almák, a piros körtvélyek

Legörbedt anyjoknak emlőjén kevélyek...
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Vörösberény falu településszerkezetéről
Az Új Almádi Újság utóbbi két 

számában Balatonalmádi város- 

központja kialakulásának kérdé

seiről esett szó. A várost alkotó 

egyik településrész az ősi Vörös

berény falu, ez a tény feltétlenül 

indokolja, hogy röviden megis

merkedjünk kialakulásával, illet
ve településszerke
zetével. A tudomá
nyos igényű tipolo
gizálás többféle fa
lutípust ismer szer
kezeti szempont
ból, amelyekre e 
rövid cikk kereté
ben nem lehetséges 
és nem is szüksé
ges kitérni, csupán 
anynyit kell említe
ni, hogy az úgyne
vezett „halmazfa
lu” meghatározás 
áll legközelebb 
Vörösberényhez.

Vörösberény fa
lunak a hozzá tarto
zó területen belüli 
e l h e l y e z k e d é s e  
igencsak sajátos 
formát mutat. Álta

lában a falvakat a hozzájuk tarto
zó földterületek („a falu határa”) 
veszik körül, így többé-kevésbé 
centrikusan helyezkedik el a la
kott belterületi rész, azaz maga a 
falu. Vörösberény esetében telje
sen más képpel állunk szemben. 
Az 1858 évi kataszteri felmérés 
térképlapjain van lehetőségünk 
mindezt tanulmányozni.

Akkoriban két út vezetett be, 
illetve át a falun. Egyik Szentki
rályszabadja felől közelítette meg 
a települést, nem pontosan a mai 
Megyehegyen átvezető úton, ha
nem kétfelől, a Sátorhegyen és a 
Malomvölgyön keresztül. A má
sik, egyben fontosabb út volt a 
Kenese felől Alsóőrs irányába át
vezető út, ami természetesen 
Almádin (akkor még Szentkirály
szabadján) is keresztülment. Ezen 
út mellett két csárda volt -  ez is 
mutatja jelentősebb voltát -  egyik 
a Fűzfői csárda, a másik pedig a 
Torgyőpi csárda Zala és Veszprém 
vármegyék határán. A Kenese- 
Alsóőrsi út nyomvonala lényegé
ben megegyezik a mai 71 számú 
úttal, az abból leágazó a Thököly

úttal, valamint az Almádiba to

vábbmenő Veszprémi út egy sza

kaszával.

A falu keleti határa akkor még 

Kenesénél volt, azaz nagyjából 

megegyezett a mai Balatonkenese 

Balatonfűzfő települések közös 

határával. Vörösberény nyugati

határa pedig a mai Vörösmarty, 
Szép Ilonka és a Szabadság utak 
nyomvonalán húzódott. Amint a 
mellékelt térképrészlet is mutatja 
a falu a hozzá tartozó hatalmas te

rület legszélén helyezkedett el, 
ami a bevezetőben említett sajátos 
formát jelenti.

A Veszprém, illetve Szentki
rályszabadja felől bevezető út (ma 
Veszprémi út) keleti oldalán csu
pán a két templom és közöttük az 
iskolák, valamint néhány ház állt, 
amelyeknek telkei megközelítő
leg a mai Köztársaság útig terjed
tek ki. A Kenese felől Alsóőrsre 
menő út Balaton felőli oldalán 
csupán a jezsuita rendházhoz tar
tozó magtárépület állt. Így némi 
egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, 
hogy a falu két út által bezárt te
rület sarkában helyezkedett el. 
Ebből egyértelműen látszik, hogy 
Vörösberényben nem a falu köze
pén állt a templom, az iskola és a 
községház, mint a korábbi cikkek
ben említett klasszikus esetekben.

Érthető, hogy a Szent Ignác 
templom és a rendház a falu leg
szélén állt, mert a mai református 
templomot a reformáció idején a 
katolikusoktól vették el, akik csak 
1779-ben építették meg új temp
lomukat, néhány évvel a rendház 
felépítése után.

A református erődített temp
lom környéke 1858-ban szinte tel
jesen beépítetlen volt, amint ez a 
mellékelt térképrészleten is látha
tó. A templom már a XIII. század
ban állt és csaknem biztos, hogy 
nem a falu szélére építették. Leg

valószínűbbnek az tűnik, hogy a 
környező beépítés a török időkben 
elpusztult és nem építették újjá 
valamilyen oknál fogva ezt a falu
részt. Bizonyosan ez lehetett a fa
lu egykori központja. Erre utal a 
templom előtti út, és a mai Ady 
Endre út kiteresedése, ahol az 
önállóság megszüntetéséig a köz
ségháza is működött.

További sajátossága Vörösbe
rény településszerkezetének, 
hogy nyugat-délnyugat felől csu
pán a Séd patakig terjedt a beépí
tés, amit csak részben indokolnak 
a terepadottságok. A Séden 1858- 
ban már két malom működött, 
amire utal a térképen többször 
előforduló Mühlgraben (malom
árok) felirat is. Természetesen 
már állt a Séd patak feletti kőbol
tozatos híd, amelynek építési ide
je nem ismert, de egy vármegyei 
közgyűlési jegyzőkönyv 1825- 
ben a javítására költött pénz elszá
molásáról tesz említést. A híd kör
nyékén nem voltak ekkor még 
épületek.

Igen érdekes elhatárolódást ta
lálunk a földek művelési ágát te
kintve az említett rendkívül precíz 
kataszteri térképen. Nevezetesen 
azt, hogy a Kenese-Alsóörs út fe
letti területen Almáditól (Szentki
rályszabadjától) Litérig csaknem 
kizárólag szőlőművelés folyt, vi
szont az említett út Balaton felő
li oldalán levő dűlőkben egyálta
lán nem voltak szőlők. Ez alól ki
vétel a Lokhegy Almádihoz köz
vetlenül csatlakozó része, ahol vi
szont csak szőlők voltak.

A falu egykori településszerke
zete a mai térképeken is világosan 
felismerhető, hiszen a figyelmes 
szemlélő az 1858 évi térképen 
ugyanott találja a régi utcákat, 
ahol ma is vannak. Mondhatjuk, 
egyetlen utca sem szűnt meg, el
lenben nagyon sok új utcát nyitot
tak, ez a földterületek elaprózódá
sát jelentette, és ezt az „ered
ményt” ma már nem ítéljük min
den esetben pozitívnak.

Balatonalmádi város amint ez a 
három részben megjelent ismerte
tésből kiderül, két alapvetően el
lentétes szerkezetű településrész
ből áll, ami nem kevés gondot je 
lent a város arculatának egységes 
formálása szempontjából.

Schildmayer Ferenc

Áttekintő térkép 1858-ból (a kis fekete rész a falu bel
területe)

Térképrészlet 1858-ból



Honismeret két felvonásban
Mindig is tudtam, hogy egy év tá

voliét bepótolhatatlan hiányokat 
hagy maga után, de három év múl
tán joggal horkannak fel barátaim, 
hogy igazán bepótolhattam volna 
már mindent, amit mulasztottam. 
Mondhatnám persze, hogy az ezred
vég felé felgyorsultak az események, 
ilyen vastag szemüveggel kevesebbet 
lát az ember, meg az ősz hajszálaim 
megengednek már némi lelassulást, 
de ha őszintén magamba nézek, ak
kor egyik állítás sem igaz teljesen.

I. A fenti gondolatok akkor kezdtek 
el kavarogni megint, amikor ke

zembe került egy kislexikon, amelyet 
1996-ban vehetett kézbe minden ér
deklődő, aki többet akart tudni a Kár
pát-medence magyar településeiről. 15 
ezer település és földrajzi név közül 
rostáltak a szerzők és csak azok marad
tak fenn, amelyekről a „történelmet 
szerető és tudni vágyó ember” már ol
vashatott valahol. Benne maradt Bala
tonalmádi is, bár nem ezzel a tartalom
mal kellett volna! A városunkat leíró 
négy mondat közül három teljes félre
értés, sőt az utóbbiak közül a második 
és a harmadik még agyon is csapja 
egymást. Ritka teljesítmény egy olyan 
könyvtől, amely „nem titkolt szándék
kal az 1100 éves évfordulóra” jelent 
meg és főleg a történelmi események 
feldolgozásának igénye munkált a 
szerzőkben. Azt hinné az ember, hogy 
már mindjárt hibajegyzékkel együtt 
adják ilyen borsos áron, aztán csak el
dugva árusítgatják. No de székesfővá
rosunk egyik patinás egyetemének a 
könyvesboltjában és még három év 
múltán is ebben a formában?

Szóval az első mondat elhelyez 
bennünket Veszprémtől délkeletre, ami 
még rendjén is lenne, de a második 
mondat így szól: „A 13. században em
lítik először, majd a 14-15. században 
a mezővárosok között sorolták fel.” 
Mivel Vörösberény szócikke nincs a 
kislexikonnak, ezért csak Almádira 
koncentrálhattak, abból viszont le
hagyták az i-betűt és máris a Kapolcs 
és Monostorapáti között létezett egy
kori Almádnál vagyunk. Ez az Almád 
tényleg mezőváros volt, sőt hiteles 
hely, a 15. században viszont két rész
re vált. Mindkét részt Almádnak ne
vezték és a monostor Almádját egy 
esetben mondják az oklevelek 
oppidumnak, azaz mezővárosnak. Ma 
már romjai is alig fedezhetők fel nem 
csoda, hiszen a Zákonyi Ferenc által ál
lított irányjelző tábláról is lekopott már 
a felirat, ami a Monostorapáti előtti ka
nyarulatnál árválkodik. A harmadik 
mondat gyorsan rácáfol a másodikra, 
így ismét idéznem kell: „1117-ben 
Bánd fiai Atyusz és Miske megkezdték 
nemzetségi monostoruk építését Almá
diban.” A hír igaz: csak nem Almádi
ban, hanem Almádon. Fel is szentelték 
öt év múlva, azaz 1121-ben, de még ez

az évszám is a 12. században volt, nem 
pedig a 13.-ban.

Ezután jön a negyedik mondat, 
amely hab a tortán: „1121-ben Nána 
veszprémi püspök szentelte fel bencés 
monostorát”. Almád monostora való
ban bencés volt, Almádiban viszont -  
amelyet akkor még Kisszárberénynek 
hívtak -  pálos barátok éltek! Okleveles 
bizonyíték erre Essegvári Lőrinte fia 
Tamás mester „emlékezetes” látogatá
sa 1318-ban, amikor kirabolta a bará
tok templomát.

Nos ennyi áll Balatonalmádiról az 
1996-ban megjelent Történeti-topográ
fiai kislexikonban, amelyet jogosulat
lanul felhasználni nem lehet, mert az 
már bűncselekménynek minősül. Itt 
biztosíthatom az Aula kiadó Kft.-t és a 
szerzőket, hogy itt Balatonalmádiban 
nem fogjuk felhasználni sem jogosan, 
sem jogosulatlanul. Szomorú viszont 
az, hogy már három éve olvashatják, 
mert a tanulóifjúságnak szánták első
sorban. Balatonalmádi idegenforgalma 
jelentős, ezáltal nem csodálkoznék, ha 
valaki a bencés monostor romjait kez
dené keresgetni, amelyről még csak 
említés sem tétetik egyetlen színvona
las helyi kiadványban, könyvben sőt 
még az Új Almádi Újságban sem. Kép
zeljük csak el: 15 ezer település és föld
rajzi név közül rostáltak a szerzők és 
csak azok maradtak fenn, amelyekről a 
„történelmet szerető és tudni vágyó 
ember” már olvashatott valahol. A baj 
csak az, hogy nem mindegy, hol olvas
hatott róla, mikor adták ki azt a bizo
nyos könyvet és hányszor igazították 
helyre. Mivel a kislexikon végén sem 
forrás-, sem irodalom-jegyzék nincs -  
pedig az előszóban hivatkoznak rá -  
csak sejhetjük, hogy 1945. előtt kiadott 
lexikon(ok) téves adatainak kritikátlan 
átvételéről lehet szó. Az ötkötetesre 
duzzadt Magyarország történeti krono
lógiájának egyetlen kötete sem azono
sítja ugyanis Balatonalmádit Almád
dal, holott alapvetően arra támaszkod
tak a szerzők. Felhasználtak persze 
más anyagot is, mert az említett 
ötkötetetes mű lelkiismeretesen jelzi 
minden évszámnál, hogy az almádi 
monostor Zala vármegyében volt. Al
mádi és Vörösberény pedig Veszprém 
vármegyében és csak Káptalanfüred 
városrészünk tartozhatott Zalához, mi
vel Alsóörs része volt 1950-ig. Nem 
véletlenül van itt a Megyehegy, meg a 
Határ-csárda, amelyeket akár meg is 
említhetne még egy kislexikon is ha 
már „esetleges látnivalókkal” is fenye
getőznek az előszóban. Mellettük meg
említeném még a Templom-erődöt, a 
Szent Imre templomot sőt a Szent Jobb 
kápolnát is, bár lehet hogy maximalis
ta vagyok. Az előszó egy mondatával 
majdnem teljesen egyetértek: „Úgy 
véljük, mind az átlagos felkészültségű 
olvasó, mind a diákok új ismeretekre 
tehetnek szert a kötet forgatása köz
ben.” Ha a germanizmust leszámítom,

tényleg új ismeretekre tehetnek szert -  
éppen csak ezeket az „új” ismereteket 
nem szabad használni!

II. Hovatovább hatvan lesz azok
nak a tanároknak a száma, akik 

angolszász országokból jöttek el a gim
náziumba tanítani és hosszabb-rövi
debb ideig éltek Balatonalmádiban. A 
német, dán és holland kollégákat is be
leértve többet tudtak meg erről a kisvá
rosról, mint az átlagos látogatók, akik 
a vendéglőkben, diszkókban és a stran
dokon nem sokat láttak abból az élet
ből ami itt zajlik. Vannak olyan kollé
gáim, akik annyira megszerették ezt a 
gyönyörű tájat, a benne élő embereket 
és az itteni programokat, hogy évente 
többször is visszajárnak. Közülük is a 
leghűségesebb az Allinson házaspár, 
mert három évet itt tanítva hiányzik ne
kik Balatonalmádi. Sohasem jönnek 
üres kézzel, legutóbb „csupán” pár
száz könyv fért az autójukba és itt vol
tak a tanévnyitó ünnepélyünkön. Nem 
lehet leírni azt az örömöt, amikor át
vehették a polgármesterünk köszönőle
velét eddigi fáradozásukért és a gimná
zium szerény ajándékát -  azt a tapsvi
hart sem, amellyel a diákokat köszön
tötték. A könnyeiktől szólni sem tud
tak, de nem is kellett. Beszéltek helyet
tük a tettek, amelyeket még vázlatosan 
is nehéz felsorolni:

Anglia északi részén levő Yorkshire 
grófságában ők a magyar szakértők, 
mert minden-hová elmennek -  legyen 
az templom, klub vagy iskola -  ahol 
Magyarországról beszélhetnek, fény
képalbumaikat megmutathatják és a 
magyar ételekről áradozhatnak. Peter 
és Valerie Allinson az, akik még Szent
királyszabadját is ki tudják ejteni egy 
szuszra, sárgából rőtvörösbe váltó fale
veleket visznek haza könyvjelzőnek és 
sáfrányos szeklicét keresnek a piacon. 
Csülkös bablevelest kémek a barátaik
tól, olyan csipetkével, amelyik ruga
nyos mint a menyecske és a Balaton- 
felvidéki borokat többre becsülik, mint 
a tokajit. Otthonuk tele van magyar 
emlékekkel, Beverleyben „Isten ho
zott!” köszöntéssel fogadják a betérő 
barátot és ösztöndíjat ajánlottak fel egy 
almádi diák ottani tanulására. Ez az 
Allinson-ösztöndíj, amelyet Arányi 
Dániel nyert el elsőként, majd úgy jött 
haza, hogy még most is sóhajtoznak 
utána az Allinson család unokái. Mivel 
a kéttannyelvű iskolák nincsenek elké
nyeztetve jó tankönyvekkel, Valerie 
irodalomtörténetet és szöveggyűjte
ményt írt, majd pedig Green Dragon 
(Zöld Sárkány) címmel megható mese
könyvet felnőtteknek, amelyet a gyer
mekek is imádni fognak. Dr. Peter 
Allinson Károly Gáspár veretes ma
gyarságával idézi a Bibliát, és még ak
kor is csak mosolygott, amikor Veszp
rém megyében kétszer büntették meg 
gyorshajtásért, amint Budapestre sie
tett egy barátja elé, aki ráadásul egy

nappal később érkezett. Nem a barátja 
tévedett egy napot, hanem Peter, azt vi
szont megjegyezte, hogy milyen szé
pen beszéltek vele a rendőrök mindkét 
alkalommal, pedig vonakodva nyitotta 
ki a bukszáját...

Az Allinson házaspáron kívül má
sok is visszajárnak: elég csak a 
Greenawalt házaspárra hivatkozni, 
akik először tartottak Almádiban isten
tiszteletet angol nyelven Steinbach Jó
zsef tiszteletes úr jóvoltából. Velük 
együtt mások is úgy érkeznek vissza, 
hogy otthonról hazajönnek, mint pél
dául a pennsylvaniai Robert Wisz. 
Lengyel gyökereivel Robert olyan fan
tasztikusan tanul magyarul, hogy Ame
rikában a szüleinek kellett 
figyelmeztetniük, mennyire magyar 
akcentussal beszéli már az angolt. Ba
rátai szerint nem is beszél már olyan 
gyorsan és az egyik lakodalmon meg
kérdezték, hogy hol lakik. Válasza 
egyértelmű volt: „In Hungary.” (Ma
gyarországon) Erre az egyik magasabb 
állást betöltő barátja odaszólt neki: 
„I'm also hungry” (Én is éhes vagyok). 
Erre az elképesztően alacsonyszintű 
válaszra nem tudott elég méltóságtelje
sen reagálni, ezért inkább felkelt az 
asztaltól! Talán el is jön a lakodalom
ból, ha nem találkozik egy ifjú hölg
gyel, aki viszont azt mondta neki, hogy 
ő Balatonalmádiban tanult, mint csere
diák. Amikor viszont megtudta, hogy 
Robert ugyanott tanít, akkor mindket
ten leültek...

Ugyan hol lehet azt megtapasztalni, 
amit Robert élt át egy budatavai bolt
ban? Fizetéskor derült ki, hogy otthon
felejtette a pénztárcáját és zavartan 
visszatette az élelmiszereket a pultra, 
de az eladó rászólt, hogy vigye csak 
nyugodtan. Az akkori „majd meghoz
za!” még most is kísérti, mert elképzel
hetetlennek tartja hazájában. Talán 
ezért beszél magyar akcentussal, talán 
ezért lassabb a beszédtempója és talán 
ezért (is) szeret otthonról hazajönni 
Balatonalmádiba.

Egyik veszprémi kollégámat - akit 
irigylésre méltó humorral áldott meg a 
teremtő, és akit nehezen lehet kihozni 
a sodrából -  először láttam megrökö
nyödni, méghozzá a menzai ebéd köz
ben. Pedig csak az alábbi beszélgetés
foszlány hangzott el mellettünk:

-  Mióta vagy Magyarországon?
-  Úgy öt éve.
-Ahhoz képest elég jól beszélsz ma

gyarul.
Nos, ekkor fakadt ki a kollégám: 

„Sok mindent megéltem már az élet
ben, de hogy két született amerikai, 
Matthew és Jim, akik most találkoztak 
életükben először, magyarul cseve
résszen gulyáskanalazgatás közben, az 
már mindennek a teteje!”

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 106. hónapról 
a Városházán

1999. augusztus
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latokat, m iután 1995-ben  

megszereztük az épületet az 

Á P V  R t-tő l. Ö tle tpá lyáza t 

(1996.), tanulm ányterv  

(1997.), építési tervdoku 

mentáció (1998.) és megva

lósítha tósági tanulm ány  

(1999.) voltak a fő b b  állo 

mások. E zek birtokában  

nyújthattuk be ez év m ájusá

ban két illetékes m inisztéri

umnak a címzett támogatás

ra szóló, közel fé lm illiá rd  

Ft-os igényünket. Örömmel 

jelentem , hogy Bóka István 

és Kovács Zoltán ország- 

gyűlési képviselő, valamint 

Prőhle Gergely (Nemzeti 

Kulturális Örökség M inisz

tériuma) és Kontrát Károly 

(Belügym inisztérium ) á l

lamtitkár urak segítségével 

a beruházási ja va sla tu n k  

bekerült az augusztus végé

re elkészült, országosan  

összesíte tt előterjesztésbe. 

A döntés kétfordulós lesz: 

szeptember második felében  

dönt az e lő terjesztésrő l a 

Kormány, decem ber végén 

pedig az Országgyűlés. Az 

esélyünk a sikerre májusban 

kb. 10% volt, ez m ost au 

gusztusban, miután szigorú  

szűrőkön m aradtunk fen n , 

kb. 50% -ra emelkedett. 

Szurkoljunk együtt a hiány

zó 50%-ért!

Kerényi László 
polgármester

Ö n k o r m á n y z a t i  h í r e k

A Képviselő-testület szeptember 
2-i ülését Schildmayer Ferenc alpol
gármester elnökletével tartotta meg. 
Dr. Kerényi László polgármester 
ugyanis az ülés időpontjában Siófo
kon vett részt, ahol Orbán Viktor mi
niszterelnök a Balaton-parti önkor
mányzatok vezetőivel találkozott. 
(A Napló szeptember 3-i számából 
már értesülhettek olvasóink arról, 
hogy a fórumon a Balatont érintő 
rendkívül fontos témák szerepeltek, 
többek között: a balatoni üdülőkör
zet területfejlesztési koncepciójának 
és a kapcsolódó intézkedési tervek 
mielőbbi megtárgyalása, várhatóan 
egy kihelyezett kormányülésen Al
sóőrsön. Támogatta a miniszterel
nök a Balaton-parti települési ön- 
kormányzatoknak azon kérését, 
hogy az érintettek kapjanak kiemelt 
besorolást a szennyvízhálózat kiépí
téséhez igénybe vehető céltámoga
tások odaítélésénél. A dr. Bóka Ist
ván által vezetett Balatoni Fejleszté
si Tanács - a korábbinál hatéko
nyabb működés érdekében - a tanács 
által felhasználható keretet 250 mil
lió Ft-ra emelte a Kormány. stb.).

Napirend előtt két képviselő kért 
szót. Dr. Huszár Gábor - orvosi te
vékenység során szerzett tapasztala
tok alapján - a városunk lakossága 
és a nyári szezonban idelátogató 
vendégek körében megnövekedett 
allergiás betegségekre hívta fel a fi
gyelmet, melynek egyik fő okozója 
a parlagfű, amelynek irtása még 
mindig nem kielégítő. Véleményét 
lakossági bejelentésekkel is meg
erősítette, kérve a testületet a jövő
beni hatékonyabb intézkedések 
megtételére. Balogh Csaba a kápta
lanfüredi strandon csapadékvíz-el
vezetési problémára hívta fel a fi
gyelmet és kért intézkedést.

A képviselők a polgármester két 
ülés között történt fontosabb esemé
nyekről szóló tájékoztatását írásban 
kapták meg. Ezek közül kiemelendő 
számos nyári kulturális program, 
mint pl. az Almádi Napok, a Cimbo
ra Vakáció, az Erődtemplomi kon
certek, stb., amelyekről már lapunk 
előző számában részletesen tudósí
tottunk. Arról viszont még nem, 
hogy a Képviselő-testület augusztus
5-én rendkívüli ülésen, - mint alapí
tó és egyszemélyes tulajdonos - tár
gyalta a Kommunális Kht. tevé
kenységét, amellyel korántsem volt 
elégedett. Ennek következménye
ként Doviscsák Tamás ügyvezetővel
- közös megegyezéssel - szerződést 
bontott, 1999. szeptember 1-jei ha
tállyal. (Szerk. megj.: Az új ügyve
zető megválasztásáról lásd: a hírek 
végén). Az immár hagyományos

Berényiek Találkozóján - Jászbe
rényben - részt vettek és sikeresen 
szerepeltek a vörösberényiek, az ön- 
kormányzatot Schildmayer Ferenc 
alpolgármester képviselte. A Napfo
gyatkozás sok vendéggel, problé
mamentesen zajlott le városunkban. 
Az országos hírű Balaton Tárlatot a 
zsúfolásig megtelt Padlásgalériában 
dr. Korzenszky Richárd bencés ta
nár, tihanyi perjel nyitotta meg (a 
tárlatról lapunkban részletesen is tu
dósítunk). A Szent István napi váro
si ünnepség a Szent Imre templom
ban ünnepi misével kezdődött, majd 
az új kenyér megáldásával szente
léssel folytatódott. A templomkert
ben az ünnepi beszédet Pröhle Ger
gely államtitkár tartotta, külön kö
szönet érte. Jó hír még, hogy a volt 
Auróra Étterem kulturális központtá 
alakítására beadott pályázatunk „C” 
variánsa bekerült a Belügyminiszté
rium által készített Kormány-előter
jesztésbe. A döntés kétfordulós az 
első szeptember végére várható.

A fenti tájékoztatást - továbbá az 
állandó bizottságok legutóbbi ülésé
ről szóló tájékoztatót - a testület tu
domásul vette, majd ezt követően el
fogadta a lejárt határidejű határoza
tok végrehajtásáról szóló jelentést.

A fő napirendek között tárgyalta 
a testület az 1999. évi I. félévi költ
ségvetési gazdálkodásáról szóló be
számolót. Az előzetesen bizottságok 
által is véleményezett előterjesztést 
a testület egyhangúlag, különösebb 
vita nélkül elfogadta. (Szerk. megj.: 
A szokásoknak megfelelően a költ
ségvetési gazdálkodás számadatai
ról, elemzéséről Brenner Kálmánné 
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnöke lapunk következő számában 
ad tájékoztatást).

Az önkormányzat 2000. évi költ
ségvetési koncepciójának előkészí
tése érdekében a Képviselő-testület 
döntött arról, hogy szükségesnek 
tartja a Polgármesteri Hivatal és az 
Intézmények külső szakértők által 
történő átvilágítását, költségelemzé
sét. Az ezzel kapcsolatos szervező- 
munkával a Pénzügyi Ellenőrző Bi
zottság elnökét bízta meg.

Jogszabály írja elő, hogy az ön- 
kormányzat által létrehozott közala
pítványok évente egyszer beszámol
janak az alapítónak gazdálkodási te
vékenységükről. Az „Almádiért” 
Közalapítvány Kuratóriumának el
nöke Schildmayer Ferencné, vala
mint a „Vörösberényi Iskoláért” 
Közalapítvány Kuratóriumának el
nöke Csomai Géza által elkészített 
előterjesztéseket a testület elfogad
ta. (Szerk. megj.: Az „Almádiért” 
Közalapítvány tevékenységéről szó

ló rövidített beszámolót lapunk 
mostani számában közöljük). Fel
kérte viszont az „Együtt- 
Egymásért” Közalapítvány Kurató
riumát, hogy tevékenységét vizsgál
ja felül és a Kuratórium elnöke az 
alapítvány további sorsára vonatko
zóan tegyen javaslatot a Képviselő- 
testület októberi ülésére.

Ugyancsak tájékoztatást adott 
Martinné Staszny Éva, a helyi 
Víziközmű Társulat elnöke az eddig 
végzett munkájukról, melyet a testü
let elfogadott.

Ezt követően intézményvezetői 
pályázatok kiírásával, illetve azok 
elbírálásával foglalkozott a testület. 
Czuczor Sándor a Humánpolitikai 
Bizottság elnöke előterjesztése alap
ján pályázatot írt ki a Közösségi Ház 
vezetői, valamint a Városi Könyvtár 
vezetői állás betöltésére. Szintén a 
bizottság előzetes véleménye alap
ján a Napköziotthonos Óvoda veze
tői teendőinek ellátásával 5 évre Sá
ri Jánosnét, míg a Györgyi Dénes 
Általános Iskola igazgatói feladatai
nak ellátásával ugyancsak 5 évre 
Fábián Lászlót bízta meg.

Az aktualitások körében módosí
totta a testület a Györgyi Dénes Ál
talános iskola Pedagógiai Program
ját, meghatározta a 2000. évi dátum
váltással kapcsolatos számítástech
nikai feladatokat a Polgármesteri 
Hivatal részére, illetve elutasítólag 
foglalt állást részvényvásárlásra tett 
ajánlatról. Az un. „Magtár” épület 
értékesítésére kiírt pályázat alapján 
benyújtott egyetlen ajánlatot nem 
fogadta el, azt érvénytelennek nyil
vánította és döntött újabb pályázat 
kiírásáról.

A képviselő-testület a Gazdasági, 
Településfejlesztési-és Üzemeltetési 
Bizottság előterjesztése alapján tár
gyalta a Wesselényi strand rekonst
rukciójának soron következő felada
tait. A bizottság javaslatára a Képvi
selő-testület a korábbi tervpályázat 
győztesének ad megbízást a rekonst
rukciós beépítési terv elkészítésére, 
melynek tervezési programját a bi
zottság által felkért szakértői testü
let fogadja el. A rekonstrukciós terv 
a hatályos rendezési tervvel össz
hangban a jelenlegi strandterületre 
és a szomszédos közparkra készül, 
de fenntartva annak lehetőségét, 
hogy a strand és a park területe ké
sőbb egy egységes szabadidő-, 
sport-, pihenő és fürdőpark céljait 
szolgálja. A rekonstrukció megvaló
sításának költségfedezetére a 2000. 
évi költségvetési koncepció összeál
lítása során ad javaslatot a bizottság.

A Képviselő-testület a Balatonal
mádi szennyvízcsatorna bővítés tár



gyú, 161 millió Ft. összköltségű ön- 
kormányzati beruházáshoz 30 millió 
Ft összegű 18,6 %-os arányú vissza 
nem térítendő támogatási igényt 
nyújt be a Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium felhívása 
alapján a Vízügyi Célelőirányzat 
(VICE) pályázatra. A támogatás el
nyerésével közelebb kerülne a meg
valósítás lehetősége mintegy 3 km 
hosszú szennyvízcsatorna szakasz 
megépítéséhez a Pince utca környé
kén, a Vöröshegyi utca környékén 
és Káptalanfüreden az Asztalos és 
Szigeti utcák térségében.

Kerekes Csaba és Bors Sándor 
képviselők együttes sürgősségi in
dítványa alapján határozott a testü
let a kurtaxa-befizetések számítógé
pes nyilvántartásának bevezetéséről 
a Polgármesteri Hivatalban. Az elő
zőekben említett két képviselő indít
ványa alapján - 9 igen, 1 tartózkodás 
(Schildmayer Ferenc) és 2 nem 
(Brenner Kálmánné és Boros Lász
ló) szavazat mellett -1999. szeptem
ber 15-től Boda Zsuzsannát bízta 
meg az Almádi Kommunális Kht. 
ügyvezetésével. A megbízás 5 éves 
időtartamra szól.

Napirend után Keszey János kép
viselő a város területén lévő elha
nyagolt gazos telkekre hívta fel a 
Polgármesteri Hivatal figyelmét és 
kért intézkedést. Czuczor Sándor 
képviselő pedig a szeptember 6-tól 
10-ig tartó Gifu (Japán) Hét prog
ramjait ajánlotta a jelenlévőknek.

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

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Az utolsó napok telnek az 1999-es 

év idegenforgalmi szezonjából, ah
hoz ez az idő még túl rövid, hogy 
mérleget tudjunk vonni az idei év 
szezonjával kapcsolatos rendőrségi 
tapasztalatokról, azonban mégis úgy 
gondolom, hogy néhány jellemző 
dolgot, jelenséget feltétlenül már 
most meg kell osztanom Önökkel.

Augusztus hónap rendezvények
ben gazdag volt, számos olyan ren
dezvényt tartottak, amely fokozot
tabb rendőri odafigyelést igényelt. A 
legjellemzőbbet kiemelve, a napfo
gyatkozás idején, amikor -  ha nem is 
jöttek be az előzetes számítások, 
amelyek a várható tömeg létszámát 
becsülték meg -  szokatlanul nagy 
gépjármű- és embertömeg érkezett a 
területünkre. Köszönhetően a felké
szülésnek és a nagyfokú állampolgá
ri fegyelemnek, amely ezt a napot jel
lemezte, nem történt rendkívüli ese
mény. Csupán a mentősöknek akadt 
dolguk, egy szellemileg sérült német 
állampolgárt szállítottak gyógyinté
zetbe, illetve kisebb, általában sza
bálysértést megvalósító cselekmé
nyekről kaptunk bejelentéseket. Biz
ton állíthatom tehát, hogy a napfo
gyatkozás ritka és gyönyörű élménye 
nem vált senki számára kellemetlen 
emlékké.

Ami az egyéb történéseket illeti 
sajnos továbbra is jellemző bűncse
lekmény forma maradt az általában

külföldi állampolgárok által bérelt 
nyaralók, lakások sérelmére elköve
tett betöréses ill. besurranásos lopás. 
Csak érdekességképpen említem 
meg, hogy az egyik tetten ért besur
ranó egy 12 éves gyerek, aki felnőtt 
rokonaival járt Székesfehérvárról a 
területünkre lopni, s az ottani kollé
gáktól szerzett információk alapján a 
család ebből a „Jövedelemforrásból” 
él. A lebukás hírére egyébként a „két
ségbe esett” szülők nagyon rövid 
időn belül bejelentették a székesfe
hérvári rendőrkapitányságon, hogy a 
gyerek már megint elcsavargott. 
Amiért ezt az esetet kiemeltem a töb
bi közül, azt azért tartom fontosnak, 
hogy bemutassam, néha nem büntet
hető gyerekeket is kitanítanak a bű
nözés fortélyaira gátlástalan felnőt
tek, másrészt pedig azért, hogy le
gyenek egy kicsit gyanakvóbbak. 
Többször írtam már éppen ennek a 
lapnak a hasábjain is, hogy nagyfokú 
közömbösség kíséri rendszerint erő
feszítéseinket, hiszen ismét számos 
példa akadt arra is, hogy a szomszé
dok végignézték egy-egy lakás 
feltörését, vagy éppen látták, hogy 
idegenek mászkálnak a szomszéd 
házban, vagy lakásban, de még arra 
sem voltak képesek, hogy a telefont 
felemeljék és szóljanak nekünk.

Autólopás mindösszesen három 
történt a területen, ami nagyságren

dekkel kevesebb mint a tavalyi év ha
sonló időszakában.

A közterületen elkövetett bűncse
lekmények száma is jóval alatta ma
radt a tavalyi évinek. Ezt azt hiszem 
Önök is megerősíthetik, hiszen nem 
lehetett találkozni garázda, agresszív 
emberekkel. Mindenki nyugodtan él
vezhette a pihenést, a kikapcsolódás 
örömeit városunk közterületein. Eb
ben az erőfeszítésben egyébként je
lentős részt vállaltak ismét csak pol
gárőr barátaink, akik minden na
gyobb akcióban, vagy ha kellett járőr 
tevékenységben is segítették rendőre
ink munkáját. Ha már az akcióknál 
tartok, csak tájékoztatásul szeretném 
Önökkel ismertetni, hogy minden hé
ten kettő-három nagyobb rendőri erőt 
megmozgató akciót szerveztünk, me
lyeket igyekeztünk úgy végrehajtani, 
hogy lehetőleg ne zavarjuk a becsü
letes, pihenni vágyó állampolgáro
kat.

Továbbra is kedvezőtlen a közle
kedési helyzetünk. Majd duplájára 
emelkedett az anyagi kárral járó -  
koccanásos -  balesetek száma. A be
következésért szinte minden esetben 
a figyelmetlenség, a közlekedési sza
bályok durva megszegése okolható.

Hasonlóan riasztó a személyi sé
rüléses balesetek helyzete is. Mere
dek emelkedést mutatnak a számok, 
nem különben az ittas járművezeté
sek adatai is hasonló tendenciát mu
tatnak. Soha ennyi ittas, mondhatni 
részeg ember nem ült a volán mögé, 
veszélyeztette ezzel mindannyiunk 
életét, testi épségét.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

Tanévkezdés a Vörösberényi Általános Iskolában
Az évezred utolsó tanítási évét két új 

pedagógussal és 23 elsős kisdiákkal 
kezdjük. Néhány tanuló elment isko
lánkból, mások pedig - közel hasonló lét
számmal - érkeztek hozzánk különböző 
településekről.

A szakmai munka terén, folytatva a 
korábban bevált gyakorlatot, további 
változásokat terveztünk. Az oktatási tör
vény módosítása és a helyi képviselő tes
tület kedvező döntése alapján a kötelező
nél magasabb óraszámban lesz lehetősé
günk tanítani néhány fontos tantárgyat. 
A matematikát, a magyart, a számítás- 
technikát, a németet és az angol nyelvet. 
A 3. évfolyamtól kezdve tanítjuk az ide
gen nyelveket, de az 1. és a 2. osztályo
sok is lehetőséget kapnak - szakköri for
mában - a tanulásra.

A számítástechnika oktatását a 4. év
folyamban kezdjük. A választható órake
retből azonban minden diákunk számára 
biztosított a képzés.

Több tantárgynál - a hatékonyabb 
munka érdekében - csoportbontást sike
rült megvalósítani. Szabadon választha
tó délutáni foglalkozásaink: matematika, 
magyar, rajz-képzőművészet, számítás- 
technika, angol, német, színjátszás, 
énekkar, néptánc, úszás, jazzbalett, kézi
labda és labdarúgás.

Élve a törvényi lehetőségekkel, vala
mint figyelembe véve az oktatási tárca 
ajánlásait a felső tagozaton újabb NAT- 
os osztályt nem indítunk ebben a tanév
ben. Jelenleg az 1., a 2. és a 8. osztály
ban tanítunk a nemzeti alaptanterv irány- 
mutatásai alapján.

Létesítményhelyzetünk sokat javult 
az elmúlt két évben. Sajnos azonban még 
mindig három iskolaépületben kell dol
goznunk, és ebből kettő „több sebből 
vérző”, meglehetősen öreg épület. Na
gyon bízunk abban, hogy új iskolánk be
fejező épületszámya hamarosan elké
szül. Ezáltal megvalósulhatna a vörösbe
rényi szülők, nevelők és a diákság régi 
óhaja: együtt lenni, korszerű körülmé
nyek között.

A legszükségesebb állagmegóvó és 
karbantartási munkákat a nyári szünet
ben elvégeztük.

Pedagógiai munkánkban az vezérel 
bennünket, hogy az 1999/2000-es tan
évet is jó lelkiismerettel, eredményesen 
fejezhessük be.

Tóth Attila 
igazgató

ME GNYÍ LT
Balatonalmádiban 

a TEMPÓ ABC mellett a

HATTYÚ
DIVATÁRU

BOLT
Női-, férfi-, gyermek 

felsőruházat, 

bőrdíszmű, ajándék.

Nyitva tartá s:
H-P. 9 .30-17.30 

Sz. 9 .30-12.30



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

Egy ország, de egy város is megítéltetik 
azáltal, hogy hogyan látja el rászorultjait

Almádi és Káptalanfüred határá
ban igaz, már funkció nélkül, de 
áll még a vasúti őrház. Hosszú 
éveken keresztül naponta vona
toztam arrafelé, s mindig megnéz
tem az idős vasutast, aki a sorom
pó tekerőkarja mellett állva, piros 
zászlócskával a kezében tisztel
gett a vonatnak. Tette a dolgát 
tisztességgel, becsülettel aho
gyan egy „békebeli" vasutashoz 
illik, s ebben a szellemben nevel
te négy gyermekét -  köztük BA
LOGH CSABÁT is, városunk újon
nan megválasztott képviselőjét.

❖

-  Született almádi lakosnak 
mondhatod magad.

-  Nem csak mondom, annak is 
vallom magam. 1950. március 10- 
én születtem a már említett vasúti 
őrházban, hiszen akkoriban még 
nem volt szokás kórházban szülni. 
Általános iskolába is Almádiban 
jártam. 1964-ben Balatonfüreden a 
Lóczy Lajos gimnáziumba iratkoz
tam be, 1968-ban érettségiztem. A 
katonaság után Veszprémben a Ma
gyar Ásványolaj és Földgáz Kísér
leti Intézetbe kerültem, ahol 25 
évet dolgoztam, egészen az intézet 
felszámolásáig. Ottani munkám a 
környezetvédelemmel - kommuná
lis és ipari szennyvizek tisztításá
val, veszélyes hulladékok ártal
matlanításával volt kapcsolatban. 
Végül, már a felszámolás idején, 
egy gyermekkori baleset kései kö
vetkezményeként, nyaki gerinc
bántalmak miatt lerokkantottak.

-  Viszonylag fiatalon, család
apaként lettél nyugdíjas. Hogyan 
sikerült átvészelni a hirtelen jött 
változást?

-  Több időm jutott gyermeke
im számára, Boglárkára, aki most 
negyedik osztályos a veszprémi

Közgazdasági Szakközépiskolá

ban, és Botond fiamra, aki a Váci 

Általános Iskola 6. osztályába jár. 
Több időm jutott egyúttal arra is, 
hogy komolyan bevessem magam 

a közéletbe, amiben közel 20 éve 

igyekeztem részt vállalni. Inkább a 

háttérben szerettem foglalkozni a 

problémákkal és lehetőség szerint 
politikamentesen. A MÁFKI-ban

kulturális események, rendezvé
nyek szervezésében működtem, 
szűkebb környezetemben - beteg 
bátyám problémáit látva - az el
esett, idős emberek gondjait vál
laltam fel az akkori - átalakuló tár
sadalmi viszonyok között. Később 
a II. sz. csatornatársulat Ellenőrző 
Bizottságának elnöke voltam hét 
évig, mely idő alatt a társulatnak 
sem pénzügyi, sem jogi problémá
ja nem volt. 1995-ben az Almádi 
Önkormányzatnál megbízási szer
ződéssel az elesett, szociális ottho
nokban elhelyezett idős emberek 
ügyeit intéztem gondnokként. 
1996-ban a hátrányos helyzetű csa
ládok és gyermekek gondjaival 
kezdtem foglalkozni, mint hivatá
sos pártfogó, ‘98. január 1-től a

Gyermekjóléti Szolgálatot láttam 

el. Ezt a szolgálatot mint Intéz

ményt az 1997. évi XXXI. törvény 

hozta létre és kezdettől fogva részt 

vettem benne. Ahogy a 25 éves ku

tatói munkát szerettem, ugyan úgy 

szerettem a családokkal és gyere

kekkel való foglalkozást. Ez talán 
köszönhető annak, hogy érzéke
nyen érintenek az önhibájukon kí

vül hátrányt szenvedők, lett-légye
nek idősek, betegek vagy gyerme
kek. Sajnálom, hogy ez év közepé
től már nem kopogtathatok be 
ezekhez a családokhoz, de ha az ut
cán találkozunk, még mindig meg
osztják velem a gondjaikat és ké
rik a segítségemet. Ezt annál in
kább megtehetik, mert ebben a cik
lusban a lakosság szavazati alapján 
Balatonalmádi város képviselője 
lettem.

-  A választásokon az Összefo
gás a Város Jövőjéért Csoport 
tagjaként indultál. Hogyan illesz
kedett a programod a csoport el
képzeléseihez?

-  Már itt is a szociálisan hátrá
nyos helyzetű emberek, valamint 
az iskolák és gyermekek problémá

inak megoldási lehetőségein dol

goztam. Megfogalmazódott ben

nem, hogy a mindenkori párbeszéd 
lehet az egyik lehetséges megol
dás, melyet az akkori munkám is 

alátámasztott. Azt tapasztaltam, 

hogy az átláthatatlan, labilis viszo
nyok között az emberek elbizony
talanodtak, s ezt csak a közös gon
dolkodás, a gondok egymás közöt
ti feltárása, ,k ibeszélése“ tudja fel
oldani. Meg kell találni a hathatós 

segítés útját-módját, hogy a gya
korlatban megfelelően felvértezve 

tudják saját érdekeiket képviselni 

az élet minden területén. Amikor 

bekerültem a Képviselő-testületbe, 
nem volt kétséges, hogy a szociá

lis, oktatási és egészségügyi bi

zottságba kerüljek. Jelenleg ennek 
(Humánpolitikai Bizottság) va
gyok tagja.

-  Bizottsági tagként mit sike

rült megvalósítani a korábbi ter

vekből?

-  Szociálisan hiába vagyunk ér

zékenyek, ha a törvények megkö

tik a kezünket. Így aztán gyakran 

kerülünk önmagunk elképzelései

vel szembe, de úgy gondolom, 

hogy a következetes munka elve
zethet oda, hogy ezek a rendeletek, 
szabályozók megfelelő irányba 
változzanak. Az eredeti program 
főbb elképzelései szerint a bizott

sági üléseken kidolgozott, ütem
terv szerinti előterjesztések folya

matosan megvalósulnak - termé
szetesen a Bizottságra átruházott 

jogkörökön belül. Gondolok itt 

például a közgyógyellátásra, szoci
ális segélyezésre, vagy Almádi né
pességi mutatójának kidolgozásá

ra. Jóleső érzés, hogy előterjeszté
seimet a Bizottság egyhangúlag el
fogadhatónak találta.



Ellenőrző bizottsági múltam 

után a Pénzügyi Bizottság tagja is 

lettem, tehát most két bizottság

ban dolgozom.

-  Bizottsági munkáid után ejt

sünk szót a testületi ülésekről is. 

Úgy tudom, senki nem vádolhat 

túlzott passzivitással.

-  Képviselői munkám során 

önálló indítványokat nyújtok be, 

ha szükségesnek tartom kérdése

ket, interpellációkat intézek az 

érintettekhez, vagy ha kell, saját 

keretemből -  abból az évi 120 000 

Ft-ból, melyet csak közcélokra 
használhatok fel -  oldom meg a 

közügyeket. Ebből készült el a 

György patika melletti járda feljá

rója. Továbbá lehetőséget látok ar

ra, hogy a 70 év feletti özvegyek

nek egy kedvezőbb adózási lehető

ségre legyen módjuk. A lakosság 

által megfogalmazott jó ügyek ér
dekében kész vagyok a Testületen 

belül a vitákat felvállalni és azok

nak -  következetes munkával -  ér

vényt is szerezni.

-  Beszélgetésünk során szó 

esett képviselői vezérelvekről. Meg

fogalmaznád pontosan a tiédet?

-  Szeretném, ha munkámat a ki
számíthatóság, következetesség, a 

jogi tisztaság és a lakossággal va

ló közös együttműködés jellemez

né. Ennek érdekében bármikor el

érhető vagyok a jó ügyek megoldá

sában bárki részére.
N. F.

Fél évszázaddal ezelőtt, 1949. 
szeptember 11-én a Hattyú étterem 
16 fő alapító taggal életre kelt a ba
latonalmádi DISZ Sport Egyesület 
Horgász Szakosztálya. Ötven év 
alatt -  többszöri átalakulás után -  
mára több mint négyszáz aktív ta
got számláló szervezetté nőtte ki 
magát.

A régi jegyzőkönyveket lapoz
gatva hajdanvolt horgászok nevei 
köszönnek vissza, azoké a horgá
szoké akik hosszú éveken át bábás
kodtak az egyesület ügyes-bajos 
dolgai felet. Intézték az átalakulá
sokkal járó adminisztrációt, vízpar
ti telket vásároltak 5150 Ft-ért 
(1961-ben).

Kitartóan -  évtizedeken át -  
küzdöttek a horgásztanya érdeké
ben, szervezték a versenyeket, fe
gyelmi határozatokat hoztak (az 
iratok nem csak a kellemes dolgo
kat örökítették meg, hanem azt is, 
kik horgásztak 1954. október 22-én 
16.00-kor 3-5 bottal) „eljártak” a 
fűzfői gyártelep vízszennyezése 
ügyében, halpusztulások okait pró
bálták kideríteni, és az éves taggyű
lésen jegyzőkönyvbe mondták a 
már szállóigévé nemesedett mon
datot: „nincsen hal a Balatonban.”

Ötven év megszámlálhatatlan 
élményt, kudarcot, sikert tartom a 
kezemben. Kézzel, géppel írott 
jegyzőkönyvek szűkszavú, néha 
nehézkes -  bonyolult mondatai hí
ven tükrözik az elmúlt évek politi
kai- társadalmi viszonyait. Mérge
lődjünk, mosolyogjunk a mára ide
genné vált politikai tájékoztató
kon? Az idő mindent, vagy majd
nem mindent megszépít.

HORGÁSZSAROK
Szegedi Sándor szakosztályvezető ismerte ti a fogási eredmény-

naplóvezetésével kapcsolatos tudnivalókat, megjegyezvén, hogy nem darabban,
hanem kg.-ban kell a fogási eredménynaplót vezetni. Ugyancsak ismerteti
az éjjeli müszakban dolgozók horgászási idejének szabályozását, kijelent
vén, hogy az üzemtöl igazolást kell kérni a horgásztársaknak, hogy éjjeli 
munkára vannak beosztva és ezt a szakosztályvezetőnek előre láttamozni
k ell.

Szegedi szakosztályvezető ismerteti az egyesülettel kapcsola
tos és a közelmultban felmerült kérdéseket megjegyezve azt, hogy a
MOHOSZ-nál folytatott megbeszélés értelmében tekintettel a létszámra 
önálló egyesületté való alakulásnak akadálya nincs.

A szakosztály tagjai örömmel veszik tudomásul és egyhangulag
elhatározzák, hogy önálló egyesületté alakulnak. Felkérik Szegedi

Sándor szakosztályvezetőt, hogy az egyesületté való alakulás előkészü
leteit tegye meg.

Kőszegi Ferenc horgársztárs bejelenti, hogy megkeresést in
téztek az Orosz Parancsnoksághoz, felkérve azt, hogy adja parancsba, 
hogy kézigránátos halirtást a Balaton partján szüntessék be.

A  b a la to na lm ád i O rosz P a ra ncsnokság  közö lte  K őszeg i F e renc
horgásztárssal, hogy a Balaton melletti orosz katonaság nem követett 
el ilyen szabálytalanságokat, hanem távolabbi parancsnokságról átuta
zóban lévők, de ezekhez átiratot intézett.

N api rend i pon tok  a  következők : 1 ./ N yugat-ném eto rszág  fe lfegyver
z é s e  e l le n e i  t i l ta k o z á s  é s  m o sz k v a i  é r te k e z le t h a tá ro z a ta i .  2 . /  A  
M ag y ar O rszág o s  H o rg ász  S zö v e tség  á tira ta  az  eg y esü le th ez , ille tv e  
ism erte tése  a  fe lh ívásnak  a  H orgászszövetkezet m egalak ítása  ügyében  
és az ü z le trészek  jegyzése.

Szegedi el v tá rs  m eg tartja  az első  n ap iren d i p o n to t, i sm e r te ti  
a Nyugatnémetország felfegyverzésének veszélyét. T ö b b  h o z z á sz ó lá s  
k é r te ,  hogy a balatonalm ádi Horgászegyesület összes tagsága nevé
ben f e je z i  ki t il tak o zásu n k a t a német fe lfeg y v erzés e l le n .  A máso
d ik ren di pontok s z in tén Szegedi e lv tá r s  is m e r te t i ,  j elen lév ő  
sporthorgásztok körében élénk, helyesl és r e  t a l á l t  a Szövetkezet 
gondolata , és min d já r  a helyszinen szép számmal jegyeztek ü zl e t r é szt .  
Ugyanakko r k é r ik  az Országos Horgász Szö v é tség et ,  hogy a f e l á l l í 
tandó s z ö v e t k e z e t b e n  gyártsanak és hozzanak forgalomba 
z s in orvezető  k a rik áka t végkarikákat, kü lönböző  tip u su  horgokat, de  
fő leg  ponty h o rgo t, k a rab in erek e t,  fo rg ókapcs o t , ús z ókat é s  v i lá g i tó 
uszó k a t, és ra csn is  orsókat.

Tisztelettel hajtsunk fejet azon 
horgásztársaink emléke előtt, akik 
magát az Egyesületet jelentették, s 
kívánjunk a maiaknak hasonlóan

elkötelezett, hittel végzett jó mun

kálkodást még legalább ötven évig.

Nagy Ferenc

Beszámoló az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány 
1998. évi gazdálkodásáról

Az „Almádiért” Közalapítvány Ku
ratóriuma nevében örömmel értesítem 
városunk polgárait, hogy szeptember 
elején megkaptuk az APEH-tól az értesí
tést, miszerint a céljainkkal szimpatizá
ló adózók által felajánlott SZJA 1%-ok 
összege ebben az évben várhatóan 418 
215 Ft lesz.

Ezúton mondok köszönetet a kultúrát 
szerető és pártoló névtelen támogatóink
nak, akik az idén is megtiszteltek bizal
mukkal és ránk bízták jövedelemadójuk 
1 %-át. Célunk továbbra is Balatonal
mádi kulturális, irodalmi és zenei életé
nek gazdagítása, fiatal tehetségek, mű
vészek pártolása, valamint a lakosság és 
az ideérkező vendégek széleskörű tájé
koztatása az Új Almádi Újságon és más 
kiadványokon keresztül. Részt veszünk 
Balatonalmádi vonzóbbá, „otthonosab
bá” tételében környezetünk szépítése, vi
rágosítása, régi művészeti-építészeti ér

tékeink felújítása, valamint új értékek 
létrehozása révén.

E fenti célok megvalósítása érdeké
ben az alapítványunk által 1998. évben 
szervezett ill. támogatott jelentősebb 
eseményekről már az Új Almádi Újsá
gon keresztül folyamatosan beszámol
tunk Önöknek. Most részben törvényi 
kötelezettségünknek is eleget kívánunk 
tenni, amikor 1998. évi gazdálkodásun
kat számokkal is bemutatjuk.

Tevékenységünket az előzőekben le
írtak szellemében tovább folytatjuk, 
melyhez továbbra is számítunk az Ön- 
kormányzat támogatására, valamint az 
Önök önzetlen adományaira (beleértve 
a felajánlott SZJA 1%-ot is). A befolyt 
pénzeszközök felhasználásáról a jövő
ben is az „ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG” hasáb
jain tájékoztatjuk tisztelt támogatóinkat.

Schildmayer Ferencné 
a kuratórium elnöke

Az „ALMÁDIÉRT” Közalapítvány 1998. évi gazdálkodása a számok tükrében
1998. évi nyitó pénzkészlet 3 098 054 Ft

Alapítványi célú bevételek 2 225 600 Ft
Kapott támogatások 1 654 885 Ft
Magánszemélyektől 466 305 Ft
Társaságoktól 137 580 Ft
Más társadalmi szervezettől 70 000 Ft
Önkormányzattól 981 000 Ft
Kapott bankkamat 154 957 Ft
Egyéb bevételek (SZJA 1 %) 415 758 Ft

Vállalkozási bevételek 2 395 234 Ft 
Értékesítési tevékenység árbevétele
(újság, könyv, térkép, képeslap) 1 406 951 Ft 
Hirdetési és reklámtevékenység árbevétele 810 000 Ft
Kapott bankkamat 178 283 Ft
Fizetendő áfa 371 398 Ft

1998. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 992 232 Ft

Alapítványi célú kiadások 1 096 454 Ft
Rendezvények támogatása 110 782 Ft
Költészet napja 5 003 Ft
„Régi Zene” rendezvény 50 000 Ft 
Kéttannyelvű Gimnázium „Lőrince Napok” 30 000 Ft 
Nagycsaládosok Egyesülete (bábszínház) 23 750 Ft
Nők a Balatonért Egyesület szemétgyűjtés 2 029 Ft
Városi Vegyeskar támogatása 407 130 Ft
-  Tangóharmonika vásárlás 75 000 Ft
-  Pianínó vásárlás 280 000 Ft

-Z e n e i tábor 52 130 Ft 
Váci M. Általános Iskola eszközvásárlás
támogatása 25 168 Ft
Fiatal tehetségek támogatása 60 043 Ft
-  Nagy Gergely (külföldi nyelvtanulás) 20 000 Ft
-  Czucor Tamás (külföldi nyelvtanulás) 20 000 Ft
-  Holló Miklós (zenei tanulmányok) 15 000 Ft
-  Rosta János (rajztanulmányok) 5 043 Ft 
Városszépítő tevékenység kiadásai 324 777 Ft 
Óvári Kilátó felújítása + Óvári-emléktábla 247 402 Ft 
Hősi emlékmű díszkorlát 77 375 Ft 
Egyéb kiadások 168 554 Ft

Vállalkozási kiadások 4 046 702 Ft
Anyagköltség (papír) 92 303 Ft
Munkabérek és járulékai 513 001 Ft
Nyomdaköltség, kiadványszerkesztés 2 714 095 Ft
- Ú j  Almádi Újság 1 696 189 Ft
-  „Balatonalmádi régi képes lev. lapokon"

c. könyv 1 017 906 Ft
Ügyviteli szolgáltatás 240 000 Ft
Postaköltség 215 505 Ft
Egyéb költség 113 650 Ft
Adók 158 148 Ft

Előzetesen felszámított áfa 450 968 Ft

1998. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 594 124 Ft

1998. évi záró pénzkészlet 2 496 162 Ft



Államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret ün

nepelte városunk lakossága első ízben a Szent Imre templom 

kertjében. Az ünnepi szentmisét követően Szabó János plébá

nos úr megáldotta az új kenyeret, majd köszönetet mondott 

azoknak a helyi iparosoknak, akik a közelmúltban segítették 

a templom felújítását A  városi ünnepség keretében Prőhle 

Gergely, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ál

lamtitkárának beszédét hallgatták az érdeklődők, majd a ha

gyományoknak megfelelően Lőrincz Attila képviselő szegte 

meg a kenyeret, s kínálta az ünneplő közönségnek.

Prőhle
Gergely

államtitkár
ünnepi

beszédét
tartja

János atya áldotta meg a kenyeret Lőrincz Attila szegte meg az új kenyeret

Fotók: Durst L.

Ifjúsági Klub a Közösségi Házban
Régi adósságát igyekszik ki

egyenlíteni a Közösségi Ház, hisz 
októbertől ifjúsági klubot indít a 
fiatalok szabadidejének hasznos 
eltöltése érdekében. A csoport ve
zetői: Gecsné Jancsó Erika és 
Hódosi Ákos várja mindazokat 
akik kedvet éreznek ahhoz, hogy 
egy jó társaságban tudjanak meg 
mind többet világunkról, szom
batonként kellemes környezetben 
szórakozzanak.

A klub várható programjai kö
zött szerepel (amit természetesen 
a résztvevők még módosíthatnak, 
alakíthatnak):

-  Irodalmi estek -  időnként 
meghívott vendégekkel

-  Teaház -  keleti kultúra
-  Filmtörténet -  korabeli fil

mektől napjaink m oz
iőrületig

-  Külföldi útjaink -  Egy-egy 
érdekes táj bemutatása fotó
kon és videofilmen keresztül

-  Híres emberek vendégül lá
tása -  akik valamilyen for
mában kötődnek Almádihoz

-  Idegennyelvi estek, ahol le
hetőség nyílik a nyelv gya
korlására beszélgetések, szi
tuációs játékok keretében,

meghívott vendégek segít

ségével

-  Vetélkedők

-  Érdekes foglalkozások, hob

bik megismerése

-  Elméleti és gyakorlati játé

kok tanulása

-  Fiatal tehetséges művészek, 

művészeti csoportok bemu

tatkozása

-  Vitafórumok, amelyek té

mái:

-  érzések világa

-  énünk, személyiségünk

-  értékelés, lelkiismeret

-  kommunikáció szavak

kal, szavak nélkül

-  kapcsolatok

-  életmód, életminőség

-  férfi és nő kapcsolat a kü

lönböző kultúrákban

-  nemiség

-  testi-lelki szerelem 

Minden hónap utolsó szom

batján DISCO!

A programokat a Közösségi 

Házban szervezzük, az első össze

jövetel: október 9. 17 óra

Várunk Téged is, hozd el a ba

rátnődet, barátodat!



Balaton Tárlat ’99

C s e le k v ő  f e l e l ő s s é g
Idén is tartja magát a hagyo

mány: az ötödik seregszemlét 
változatlan érdeklődés övezi. 

Nyolcvan művész tisztelte meg a 

várost kiállítási szándékával. 
Hetvenegy alkotó munkáját fo
gadta el a rangos szakmai zsűri. 
1991-ben, a kezdetekkor har
mincöt művész állított ki. Közü
lük, azaz az alapítók közül húszan 
ma is jelen vannak a “padláson”. 
A szigorúan megrostált, eltérő ér
tékszintű, változatos technikákat 
fölvonultató anyagból egy sok
színű kiállítás tárul a tóparti nyár
utó közönsége elé.

Dr. Korzenszky Richárd per

jel, tihanyi apát megnyitóját né
pes érdeklődő hallgatta meg. 
Emelkedett ünnepélyességgel 

építkező, filozofikus gondolat
sort rajzolt föl ezredvégi vilá
gunkról, az emberi összetartozás
ról. Amit maga, az immár orszá
gossá fejlődött almádi tárlat is ki
fejez. Fölbecsülhetetlen kincsünk 
a természet. Roppant érték mind
az, amit az ember megteremtett. 
Mindeközben talányos gondok 
szorításában élünk. Arctalan vilá
gunkban többek között a művé
szet erejével is meg kell harcol

nunk mindennapi létünk, jövőnk 

személyessé tételéért!

Jó szokást honosítottak meg 

Almádiban a rendezők. Vallo

másra késztetik a kiállító művé

szeket. Az ezredvég Balatonja 

mottó révén ismét sokféle véleke

dést köthettünk csokorba. Két

ségkívül a múló és születő idő 

küszöbén vagyunk. Időnk rohan,

a természet örök... Mágikus, 
szent hely a Balaton -  mondják. 
Sorsa a mi sorsunk, jövője a mi 
felelősségünk. Itt már a tó idő- és 
térbeli lényegét messze meghala
dó horderejű létkérdésekről van 
szó. Mondják, a technikai, elekt
ronikai fejlődés világméretű szé
dítő ámokfutásában van és lesz 
helye, létjogosultsága a művé
szetnek. A mindenkori valósá
gunkat megfogalmazó, kivetítő 
szín- és formavilágnak. Csak a lé
lek hullámhosszán mérhető, csak 
a művészet eszközeivel fogalmaz
ható meg a természet s benne az 
ember szépsége, nagyszerűsége, 
esendősége. Eredetisége is, ami 
még megvan -  s megmarad-e?

Izzó felelősségtudat, értékőrző 
életprogram bontakozik ki jelen
lévő művészeink bővebb, avagy 
szűkszavú megnyilatkozásaiból. 
Mindannyiójuk nemes igyekeze
te a témát, a látványt hétköznap
jaink fölé emelni. Talán a legjob
ban látják ők, hogy az ember és 
természet együttlétében az utóbbi 
az örök vesztes. Ennek az utóbbi
nak oldalán állnak. Pannóniáért, 
hazánkért, hogy ne mondjam 
Földünkért hangzik kiáltásuk, 
szólván a Balaton okán: nem le
het, nem szabad integrálni ben
nünket idegen (pénz)érdekek ki
szolgáló terepévé!...

Ezekről a gondolatokról, érzé
sekről szól az idei Balaton Tárlat. 
Ezért is van kiváltságos helye, ér
téke e természeti és szellemi kör
nyezetvédelmünk tüzeit szító se
regszemlének. Vendégkönyvi be
jegyzések biztatják a várost, a 
minden rokonszenvet megillető 
lelkes rendezőket, hogy tartsák 
meg szép szokásukat. Méltán ki
jut dicséret műveknek, alkotók
nak, az avatott rendezésnek, a há
zigazda városnak, elismerés a tár
latot támogató önkormányzatok
nak, egyesületeknek.

A tárlat díjainak adományozói 
és kitüntetettjei

Veszprém megye: Péterfy Gi
zella szobrászművész, Magyar 
Alkotóművészek Országos Egye
sülete: K ő  Virág festőművész, 
Balatonalmádi: Csavlek András 
festőművész. Veszprém város: 
Raffay Béla szobrászművész, 
Siófok: Milos Józse f fotómű
vész, Balatonfüred: Somogyi 
Győző festőművész, Balatonke
nese: Györgydeák György grafi
kusművész, Alsóörs: Komáromi 
Erzsébet Katalin textilművész, 
OTP Bank Rt.: Krajcsovics Éva 
festőművész, Veszeli Lajos festő
művész, Vida Zsuzsa  iparmű
vész, Veszprémi Művész Céh: 
Bokros Júlia keramikus művész.

Albrecht Sándor

Korzenszky Richárd perjel, a tihanyi apátság vezetője nyitotta meg az idei tárlatot

M aya Cukrászda
BUDATAVÁN 

szerete tte l várja vendégeit.

M A Y A

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



A tenisz-tömegsport újabb állomásai
Az Almádi Napok alkalmából a Váci Iskola utánpótlás-teniszezői és az itt nyaraló 

diákok számára öt csoportban rendeztünk szabadidő-versenyt. Az esemény július 22- 
28-ig tartott. Köszönet a lelkes mecénásoknak, akik felajánlásaikkal az utánpótlás ver
senyeztetését és az egészséges életmódra szoktatás nemes törekvését segítik elő.

A versenyen 27 lány és fiú indult. Örvendetes, hogy versenyen kívül még nyolc 
család is, mintegy 30 fővel „benevezett” (nagymamák, nagypapák, szülők, és uno
kák). Követendő példaként álljon itt nevük. Magyarék, Tóthék, Matuszék, Rehákék, 
Makrayék, Wolfék, valamint a Szőke és a Szántó család.

Szent István-kupa ’99. Népes mezőny indult ezen a szabadidő versenyen is a Vá
ci Iskola utánpótlás teniszezői számára. Újból és újból beigazolódik, hogy utánpótlást 
csak versenyeztetéssel lehet nevelni! Az edzéseken begyakorolt alapütéseket „éles”

helyzetben kell minél eredményesebben megvalósítani. Az idén eddig tíz ilyen ese
ményből nyolc saját rendezvény volt, és hátra van még négy. Az ifi versenyzők játék
tudásán, „versenyrutinján”, viselkedésén „kézzel fogható” a változás.

Eredmények:
Utánpótlás I.: 1. Hégely Péter, 2. Csetényi Norbert, 3. Kokas Gergely és Nagy 

Miklós.
Utánpótlás II.: 1. Kiss Tibor, 2. Nagy Máté, 3. Makray Rezső és Rehák Géza.

Varga László

Győztesek („Almádi Napok” feliratú pólóban) és helyezettek (érmekkel)

A két csoportgyőztes a Szent István-kupával, valamint a helyezettek

Tenisz-hírekBalatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

• Teniszezőink augusztus hónapban 
is aktívan versenyeztek és szép eredmé
nyeket értek el. Kiemelkedő Hitter Csa
ba megyei bajnokunk aki az Áfrány 
Mihály emlékversenyen aratott győzel
mek után az Agárdon rendezett II. osztá
lyú versenyt is megnyerte, illetve ifj. 
Varga László, aki a Székesfehérvári Ika
rus kupán döntőt játszott, de a színvona
las mérkőzésen sajnos alul maradt.

• Klubunk továbbra is hívja a sportol
ni vágyó gyerekeket és felnőtteket, akik 
bekapcsolódhatnak a tanfolyamokba, 
vagy egyéni oktatáson is rész vehetnek. 
Az edzés szeptember és október hónap
ban még szabadtéren lesz, majd a téli hó
napokban tornateremben folytatjuk az 
erőnléti és a technikai edzéseket. Mind
ezzel, és a Klub életével kapcsolatos kér
déseikkel fordulhatnak Dudás Zsolthoz, 
a 06-30-216-16-76 telefonszámon.

• A pályák használatával kapcsolato
san kérem a teniszezni vágyókat, hogy 
az őszi hónapokban is 1-2 nappal előre 
foglalják le a kívánt pályát a helyszínen 
Kovács Károly gondnoknál, vagy hívják

fel telefonon a 06-20-913-63-66-os szá
mon. A rosszabb idő beköszöntével érde
mes az előbbi telefonszámot megjegyez
ni és szükség esetén érdeklődni a pályák 
állapota felöl.

• Szeptember hónapban is gazdag 
versenyprogrammal várjuk a tenisz iránt 
érdeklődőket. OB II. csapatunkkal szep
tember 11-én szombaton 11 órakor Sop
ron csapatát látjuk vendégül, 18-án 
szombaton szintén 11 órai kezdettel 
Szombathely csapatával mérkőzünk.

Szeptember 25-én szombaton első al
kalommal kerül megrendezésre a ZOSÓ 
Kupa. Ez a verseny nyílt, pénzdíjas, me
lyen 500.- Ft. nevezési díj ellenében bár
ki elindulhat.

Október havi rendezvényeink közül 
kiemelném az egyéni házibajnokságot, 
és a három általános iskola tanulóinak 
rendezett hagyományos városi teniszvia
dalt.

• A klubház építésén folyamatosan 
dolgozik az elnökség. Az Önkormányza
ti határozat remélhetőleg mihamarabb 
megszületik, utat engedve a továbblé
péshez.

Dudás Zsolt

KUTYAKIKÉPZÉS!
Csoportos kiképzés
fajtakorlátozás nélkül, 
8 hónapos kortól!

A tanfolyam 
kezdete:
1999. 
szeptember 25-én 
a kutyaiskolában.

(Kéttannyelvű gimnázium mellett.)

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



C sillagNem hitte, hogy ilyen hatással 
lesz rá. Vett ugyan egy 
szemüveget -  biztos, ami biz

tos de hanyagul azt is úgy eltette, 
hogy az utolsó pillanatban alig találta. 
Utálta, hogy ebből is üzletet csinálnak, 
mint mindenből a világon.

Mi a fene lehet ezen olyan érdekes
-  hitetlenkedett hiszen minden nap 
lemegy a Nap, aztán meg följön, 
elsötétedik, kivilágosodik. Mi lehet 
szebb az oly sokszor megcsodált haj
nali napkelténél? Egyszer van az élet
ben - ez sem igaz, hiszen a Föld más- 
más pontján elég nagy gyakorisággal 
látni, ha akarná, két év múlva is meg
nézhetné, manapság már nem téma -  
csak pénz kérdése -  az utazás. Meg az 
a sok ostobaság, hogy világvége, meg 
tragédiák sorozatának kezdete, 
Nostradamus jóslata, hu. Sokkolják 
ezt a sok hiszékeny embert. A tudósok 
percre kiszámították, számtalanszor 
megfigyelték, jön menetrend szerint, 
megnézzük, elmúlik, kész.

Tizenegy óra felé aztán kezdett 
ráragadni valami a várakozás 
izgalmából. A többiek egész 
eufóriában vannak, ő meg ilyen 
egykedvű? Keresni kezdte a

szemüvegét. Persze nem találta. Ettől 
aztán egyre izgatottabb lett; mindjárt 
kezdődik, hátha mégis olyan érdekes. 
De meglett, éppen, mire kellett. 
Láttam már ilyet -  nézett bele a 
„kiharapott oldalú” égitestbe. Tizenkét 
évvel ezelőtt, ha csak részleges 
takarással is, de átvonult a Hold a Nap 
előtt.

Ám fél egy felé megváltozott min
den. Sejtelmes fények bújtak elő az 
égből, árnyékok kúsztak elő a föld

alól, a felhők furcsán talányossá vál
tak. A lanyha szél titkos üzeneteket 
hozott, a levegő hűlni kezdett, a 
merevedő csendben elakadt egy-egy 
bátortalan madárpittyentés, kutyau
gatás. Hirtelen minden olyan más lett, 
a Balaton máskor pajkos hullámai is 
meglepetten sugdostak egymásnak. A 
horizonton mintha egy eddig 
ismeretlen, másik világ tűnt volna fel,

rejtélyes, idegen, félelmetesen 
gyönyörűséges. Minden a helyén volt, 
és mégis... Aztán, mintha az idő is 
elúszott volna. Már nem érzékelte a 
perceket, csak azt látta, hogy sötéte
dik. Olyan gyorsan, hogy mire 
kimondta volna, már sötét is lett. Nem 
teljesen, de majdnem. Felnézett, és 
nem látta a fogyó égitestet. Egy sötét 
korong körül nyújtózva örvénylett a 
fény, felhőfoszlányok táncoltak, 
füstöltek körötte. Mint a mesében: két 
percre fölvette fekete palástját, fejére 
tette fénylő koronáját a király.

Csijjag, csijjag! -  mutogatott pici 
ujjával egy kisfiú a szótlanul az eget 
kémlelőknek.

Csillag. A mi csillagunk. Nélküle 
nem lehetnénk itt a földön. Most, két 
percre mindenkinek eszébe jutott. 
Aztán, mint annyi más fontosat, 
megint el fogjuk felejteni.

Vecsey Kiss Mária 
A fotókat Boros Hanga készítette

IV. Pannónia Kupa sakkverseny
Sikerrel befejeződött a Vörösberény 

Szabadidő Egyesület szervezésében au
gusztus 21-28. között immár negyedik 
alkalommal megrendezett nemzetközi 
nyílt sakkverseny, ahol az alábbi helye
zési sorrend alakult ki:

A csoport
I. Medvegy Nóra 6,0
II. Fáncsy Imre 5,5
III. Göcző Melinda 5,5

B csoport
I. Ganasuer Eduard (osztrák) 5,0
II. Rabovszky György 4,5
III. Kozma Edit (romániai) 4,0 

A versenyzői létszám elmaradt a vá
rakozástól, mert ebben az időszakban két 
másik sakkversenyt is szerveztek a tér
ségben. Mint főrendezőnek, erre feltétle
nül nagyobb figyelmet kell szentelni a 
következő évi verseny előkészítésénél, 
az időpont kiválasztásánál.

Ezúton szeretnék köszönetet monda
ni Balatonalmádi város vezetésének, a 
fővédnöki felkérést elfogadó társadalmi 
személyiségeknek, a támogató nagyvál
lalatoknak, vállalkozásoknak és mind
azon polgároknak, akik bármilyen for
mában segítették a versenyt.

Meggyőződésem, hogy egy sportren
dezvény hasznos a városnak, a közösség
nek és a vállalkozóknak, hiszen megis
merteti a versenyzőkkel és kísérőikkel, 
családtagjaikkal egyre szépülő városun
kat, az üdülési lehetőségeket és joggal 
bízhatunk abban, hogy a közeljövőben 
mint nyaraló vendégeket köszönhetjük 
őket.

A 2000. évben ismét megrendezzük a 
Pannónia Kupa nemzetközi nyílt sakk
versenyt.

Fáncsy László

Dr. Kerényi László polgármester nyitotta meg a versenyt

Megnyílt Budataván a

BOROSTYÁN
virág és ajándékbolt

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 
az augusztus 31-én megnyílt üzletünkbe!

AJÁNLATUNKBÓL:

- vágott- és cserepes virágok nagy választékban
- ajándék, dísztárgyak, kiegészítők 
- alkalmi csokrok
- esküvői csokrok, asztaldíszek, autódíszek
- tálak, virágládák beültetése 
- koszorúk, sírcsokrok készítése
- virágföldek, növényápoló és növényvédő szerek

Kérésére megrendelését házhoz szállítjuk!
Üzletünk címe: Balatonalmádi, Fűzfői út 63.

(a benzinkút mögött) Tel.: 06-20-3315-503



Almádi korfa
Érdekes és sokatmondó előterjesztéssel lepte 

meg képviselőtársait BALOGH CSABA az elmúlt idő

szakban.

Kitartó munkával elkészítette a város korfáját, 

amelynek segítségével hiteles képet kaphatunk Ba

latonalmádi személyi összetételéről, megjeleníti a 

nők és férfiak arányát, szám szerint mutatja be az 

állandó lakcímmel rendelkező lakosokat, az óvodai 

és iskolai létszámok alakulását.

S hogy miért hasznos ez az összeállítás? Segítsé

gével jó megközelítéssel lehet tervezni az óvodai, is

kolai férőhelyek számát, nyomon követhető az aktí

vak és nyugdíjasok száma, jobban tervezhetővé vá

lik a szociális támogatások rendszere, alakulása.

Csemegézzenek Önök is az elénk tárt adatokból!

A lakosság számának megoszlása 
terület, kor és nemek szerint

terület kor férfi no összesen

8220 0- 3 év 48 63 111
8220 3- 6 év 68 61 129
8220 6- 18 év 399 364 763
8220 18- 62 év 1739 1772 3511
8220 62 év felett 452 639 1091

összesen: 2706 2899 5605

8222 0 -3 év 23 18 41
8222 3- 6 év 28 37 65
8222 6-• 18 év 190 162 352
8222 18 •• 62 év 716 712 1428
8222 62 év felett 150 205 355

összeses: 1107 1134 2241

8223 0 -3 év 1 4 5
8223 3-■6 év 1 3 4
8223 6--18 év 21 19 40
8223 18-- 62 év 120 112 232
8223 62 év felett 51 51 102

összesen: 194 189 383

mindösszesen: 4007 4222 8229

8220 Balatonalmádi Budatava, Tisztviselő-telep
8222 Vörösberény
8223 Káptalanfüred



Óvodai létszámok alakulása 
1989-1999. között

Óvodák 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bajcsy Zs. úti óvoda 100 110 98 98 125 120 110 115 102 106

Mogyoró úti óvoda 110 117 107 107 80 82 72 77 65 76

Ady E. úti óvoda 90 86 85 97 96 80 85 83 70 73 

Ö sszesen : 3 0 0  313 2 90 302 301 282 267 275 237 255

Iskolai létszámok alakulása 
1989-1999. között

Iskolák 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Györgyi Dénes Általános Iskola 504 448 408 335 323 289 267 266 259 261
Váci Mihály Általános Iskola 240 258 262 222 228 200 206 197 203 201
Vörösberényi Általános Iskola 258 255 257 265 275 272 262 254 261 253
összesen: 1002 961 927 822 826 761 735 717 723 715

Nyári szünet után
Másfél hónapos szünet után, szep

tember közepén ismét beindul az élet a 

Balatonalmádi Pirát Makettező és Mo

dellező egyesületnél.

Természetesen a nyári szünet alatt 

sem állt le teljesen az élet, hiszen remek

programokat találhattak maguknak az 

érdeklődők. Ilyen volt többek között az 

augusztus közepén, Nyíregyházán 

megtartott nemzetközi kiállítás és ver

seny, amelyre a mi csapatunk is meghí

vást kapott. Sajnos a nagy távolság mi

atti tetemes költségek nem tették lehe
tővé, hogy részt vegyünk ezen a verse
nyen, de egyesületünk egy tagja, ki ez 
idő tájt a környéken nyaralt, személye
sen látta a versenyt és a kiállítást. A vé
leménye szerint, bár nagyszabású és 
színvonalas rendezvény volt, a mi csa
patunknak is lettek volna dobogós esé
lyei. Sajnos a támogatóink létszáma 
annyira minimális, hogy önerőből az 
ilyen távol eső rendezvényekre eljut
nunk szinte lehetetlen.

Nagy látványosság volt városunk
ban az augusztus 7-én lezajlott III. ej
tőernyős vízreugrás, amely rengeteg 
nézelődőt vonzott a sportpályára. Váro
sunk vezetőin kívül több prominens 
személy is részt vett a rendezvényen, 
többek között Kositzky Attila, Talla Ist
ván jelenlegi vezérkari főnök, a magyar 
és az izraeli szépségkirálynő, több ne
ves újságíró...

Számomra azonban a nyár legnagy
szerűbb programja július végén az ang
liai Fairfordban megtartott repülősnap 
volt, amin - hosszú évek sóvárgása után
- idén személyesen részt vehettem. 
Nem akarok senkit untatni a részletek
kel, igazán csak pár szót a rendezvény
ről: Európa és talán a világ legnagyobb 
katonai légibemutatóját rendezik meg 
itt minden év júliusában. Az idén az 50 
éves NATO jegyében rendezték meg a 
bemutatót. A két nap alatt közel félmil

lió látogató tekintette meg a több mint 
400 (!) repülő, helikopter és egyéb re
pülőalkalmatosság bemutatóját. Itt 
nyert világbajnokságot Vári Gyula 
MIG-29-es repülőgépével, megismé
telve tavalyi elsőségét, és véghezvíve 
azt a bravúrt, hogy egymást követő két 
évben ugyanaz a pilóta nyerjen! (Tud
niillik ez idáig ez még senkinek sem si
került!)

Módom volt eljutni Duxfordba is, 
amely Európa legnagyobb haditechni
kai múzeuma, fantasztikus kiállítási 
anyaggal.

Az Angliában eltöltött öt nap során 
közel 30 tekercs film fogyott el, de 
megérte, hiszen olyan látnivalókat si
került lefotóznom, melyek méltán fog
nak előkelő helyet kapni fotógyűjtemé
nyemben. Terveim szerint szeptember 
10-én -  pénteken -  18 órakor tartandó 
összejövetelünkön, egy fotókkal, köny
vekkel illusztrált élménybeszámolóval 
indítjuk az őszi szezont, s amely él
ménybeszámolómra sok szeretettel vá
rok mindenkit.

Szeptember 11-én ismét nyílt nap 
lesz a szentkirályszabadjai reptéren, re
mek programot kínálva mindenki szá
mára.

Találkozunk szeptember 10-én este
6-kor a Közösségi Házban.

Varga Gábor

A Közösség Ház 

az alábbi tanfolyamokra  

várja a jelentkezőket

ném et (kezdő, középhaladó) 

angol (kezdő, középhaladó) 

szám ítógépkezelői 

m usicalstúdió

Érdeklődni szeptember 29-ig lehet 

személyesen (Baross G. u. 22.) 

vagy a 438-011-es telefonon.



Negyedszer találkoztak 
a berényiek!

Ebben az évben Jászberény 
adott otthont 1999. augusztus 7-8- 
án a Berényiek 4. Országos Talál
kozójának. A jelenlegi országha
tárokon belül található 14 berény 
nevű település közül 10 fogadta el 
a meghívást. A helyi szervezők 
nagyszerűen összehangolták, 
megszervezték és lebonyolították 
az egyes rendezvényeket. Nagy 
látványosságot jelentett és számos 
érdeklődőt vonzott a nemzetközi 
mézvásár és méhészeti kiállítás. A 
Jász Múzeumban megnéztük Le
hel kürtjét. A sok érdekes kiállítá
si tárgy látványosan bemutatta a 
jászok életmódját és kultúráját a 
korábbi századokba visszakalau
zolva a látogatót. A múzeumi séta 
után Jászberény város polgármes
tere dr. Magyar Levente invitálta 
meg a berényi delegációkat egy fo
gadásra a városháza dísztermébe. 
A kedves köszöntő szavak után, a 
korábbi évek hagyományaihoz hí
ven ezen a fogadáson dőlt el, hogy 
a következőt az 5. Berényiek Ta
lálkozóját Balatonberény rendezi 
meg. Az este folyamán felkerestük 
a Ferences-rendi templomot és ko
lostort, amely jelenleg szociális 
otthonként üzemel. A szervezők 
gondoskodtak róla, hogy megtalál
ja mindenki a kedvére való szóra

kozást. Sörsátrak, színpadi prog
ram, utcabál, tűzijáték szórakoz
tatták a közönséget. Másnap, va
sárnap tíz órától birtokba vették a 
berényiek a helyi Ifjúsági Házat, és 
kezdetét vette a találkozó azon ré
sze, ahol a települések bemutat
koztak, és bemutatták kultúrpro
gramjukat. Felejthetetlen élményt 
jelentettek a hagyományőrző cso
portok fellépései. Hatalmas sikert 
aratott a karancsberényiek, A 
berényi kocsmában című előadása. 
Vörösberényt Schildmayer Ferenc 
alpolgármester mutatta be majd 
gyermek néptánccsoportunk gö
möri és mátyusföldi táncokat adott 
elő, szép sikert aratva a berényiek 
között. A bemutatók után a 
berényekkel, és Jászberény város 
vezetőivel egy közös ebéden vet
tünk részt. Megkóstolhattuk az 
igazi jászsági birka és marhapör
költet. Záróprogramként felkeres
tük a valamikori Lehel hűtőgép
gyár vadasparkját. Remélem, aki 
részt vett a kiránduláson, jól érez
te magát, és kellemes élményekkel 
térhetett haza.

Találkozunk jövőre Balatonbe
rényben!

A szervező Vörösberényi Pol
gári Kör nevében:

Mester Ferenc alelnök

A  k e r t b a r á t o k  é l e t é b ő l

A Balatonalmádi Kertbarátkor 1999. II. félévi programja
Az összejöveteleket a Balatonalmádi Közösségi Házban a hónapok 

második és negyedik keddjein 17 órai kezdettel tart juk.

Az előadásokat a témáknak megfelelő szakemberek tart ják .

1999. 09.14.
A szüretre való felkészülés, a 

kirándulás helyének és időpontjá
nak meghatározása.

1999. 09. 28.
Mustkészítés és az új bor ke

zelése a szüretelt szőlő állapotától 
függően.

1999.10.12.
Évelők, örökzöldek valamint, 

szobanövények átteleltetése és 
gondozása.

1999.10. 26.
Egészségünk megóvása.

1999. 11.09.
Tájékoztatás a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság munkájáról. 
Tájékoztatót tartja: Gruber Sán
dor r. kapitány.

1999.11.23.
Borbetegségek, borhibák és 

azok kezelése.

1999.11.27.
Katalin-bál; zene: Bakonyvári 

Sándor.

1999. 12. 14.
Az 1999. év értékelése.

1999.12. 28.
A 2000. évi I. félévi program 

elkészítése
*

A foglalkozási napokon az elő
adások alatt műszeres kénessav 
meghatározást, mérést végzünk 
tagjainknak és az érdeklődőknek, 
a mérések ingyenesek. Rendezvé
nyeinkre minden érdeklődőt sze
retettel várunk.

Itt köszönnénk meg az MMh 
BAU Építőipari Szolgáltató Kft. 
tulajdonosainak azt az anyagi és 
erkölcsi támogatást, amit a ren
dezvényeinkhez biztosítottak, ez
zel is segítve a Balatonalmádi 
Kertbarátkor eredményes tevé
kenységét.

Bucs Ferenc elnök

Az évszázad utolsó 
vörösberényi

szüreti felvonulása
1999. szeptember 11 -én 

szombaton 14 órakor indul 
a Vörösberényi új iskolától

A felvonulást fúvószenekar, cigányzenekar, 
majorettek, népi táncosok is színesítik.

A felvonulás során ingyenes a borkóstolás.

Szeretettel várja Önt is a felvonulásra:
Vörösberényi Polgári Kör 

Vörösberényi Kertbarát K ör

SZÁMFIRA ISTVÁN

V í z - ,  g á z - ,  f ű t é s 

s z e r e l ő  m e s t e r

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

Fax: 88/438-910 
Tel.: 88/439-213, 

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

G Á Z

S z á m f i r a

Tervezés, kivitelezés
Már 18 éve a lakosság szolgálatában!



BALU KAPITÁNY
S Ö R Ö Z Ő  - É T T E R E M

E g é s z  é v b e n  n y i t v a !
Vállaljuk bankettek, családi rendezvények, 

összejövetelek lebonyolítását.

Őszi ajánlatunk: pizza, velős ételek

Balatonalmádi, Töhötöm u. 10-12. 
Tel.: 88/439-666, 30/9465-290

MARATON SPORTIRODA
Sport- és szabadidő-szervező egyéni cég

úszótanfolyamaira és úszóedzéseire
folyamatosan várja az úszni vágyók jelentkezését, 

5 éves kortól.

Tanfolyamok és 

edzések helye: 

Balatonalmádi, 

Hotel Auróra.

Jelentkezni lehet a 8 8 /4 6 7 -2 0 3  telefonon, 
vagy a helyszínen kedden és csütörtökön 

17-18 óra között.

A Balatonalmádi 

Családsegítő Szolgálat 
munkatársai szeretettel 

meghívják Önt és 

kedves családját 
az intézmény 

Ady E. u. 2. sz. alatti 

szolgáltatóházának 
hivatalos 

megnyitóünnepségére 
1999. szeptember 15-én 

16 órára.

Kedves 

AImádiak!
A  C saládsegítő Szolgálat 

Idősek Klubjában teadélután 

keretében szeptember 9-én 14 

órakor Tóth Béla  gyógysze

rész előadást tart a házi pati

ka karbantartásáról. M in

den érdeklődőt szeretettel vá

runk a Györgyi D. u. 11. sz. 

alatt.

APRÓHIRDETÉS
• Német nyelven egyéni és kiscso
portos oktatást, korrepetálást, 
alapfokú nyelvvizsgára való felké
szítést vállalok. Tel.: 439-399 vagy 
06/20/943-6037

• Kertész alkalmazottat keresünk
német nyelvismerettel. Tel. 
06/20/228-981
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Suzuki hétvége szeptember 11-én.
Nézze meg az új Swiftet és próbálja ki a Wagon R+-t! 
Találkozzunk a Magyar Honvédség 
87. Bakony Harcihelikopter Ezred nyílt napján, 
Szentkirályszabadján!

Ez az!

Jöjjön el és próbálja ki a Suzuki szenzációs 
egyterűjét a jövő autóját, a Wagon R+-t

Győződjön meg arról, hogy a kényelemmel 
és rengeteg hasznos ötlettel telepakolt au
tóban mennyi hely marad még az Ön csa
ládjának, csomagjainak, kalandvágyó ked
vének és jó hangulatának. Az út végére ta
Ián azt is sikerül eldöntenie, hogy mozgó 
hálószobát, motoros túracipőt, kisteherau

És ha már arra jár, jól teszi ha megnézi az 
új Swiftet is.

Biztosan ráismer, hiszen ízig-vérig Suzuki 
és tőrőlmetszett Swift.

Megtalálnia pedig nem lesz nehéz, hiszen 
annyira más, mint a korábbi Swiftek.Új!

Pászti Kft. 82000 Veszprém, Almádi út 40. 
Tel.: 88/426-985, 88/429-788

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



Pinkoczi 
Csárda

e g é s z  é v b e n  n y i t v a
M agyaros ételek, halak, vad, borjú, velős pacal... 

Válogatott termelői borok. 

nő nosztalgiazene, rendezvények, bálok, 
esküvők, családi összejövetelek.Naponta 12-24 óráig várjuk kedves vendégeinket.

8220 Balatonalmádi, Vödörvölgyi u. 12.

Asztalfoglalás: 88/439-315, 30/9485-850

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

ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ kft

m m h
 BAU 

8220 Balatonalmádi,
Petőfi S . u. 1 1 .  P f .  83
Tel./fax: 8 8 / 4 3 1 - 4 0 0

Építőipari tervezés, 
kivitelezés és 

teljes körű bonyolítás

É P ÍT K E Z IK ?
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 -1 0 %

Zalakerámia termékek__________Gyári ár -15%

Hajdúböszörményi nyílászárók 20% engedménnyel 

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -1 0 %

Bramac tetőcserép Engedménnyel

Zalatherm téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FŰRÉSZELT TŰZIFA 791 Ft/q

Konyhakész tűzifa 931 Ft/q

K É S Z B E T O N - É R T É K E S Í T É S

A nyár sajnos elmúlt már, 

de a Zöld Sas 

- Imre, Pista, Árpi, Sanyi - 

továbbra is Rátok vár!

ZÖL D  SAS
DRINK BÁR
Balatonalmádi, 
Baross G . u. 16.

Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesület

ÖNVÉDELMI 
TANFOLYAMOT
szervez tagjai részére. 

Jelentkezni lehet a 
431-745-ös telefonon 

Hansági Endrénél.

❖  *  *  

Egyesületünk megkezdi 
ebben az évben is az 

ingatlanok rendszeres 
ellenőrzését 

Balatonalmádi területén
1999. X. 15-től
2000. IV. 15-ig. 

Tájékoztatást és
további felvilágosítást ad: 
Hansági Endre 421 -745 és 

Balogh Csaba 438-216

Westel 900
A KAPCSOLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

kiszolgálással várjuk 
Kedves Vásárlóinkat 
a Tulipán udvarban!

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


