
Ú J
Almádi Újság

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

2000. július VII. szám

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

M
ilo

s 
Jó

zs
ef

 
fo

tó
ja



A Zsák vendéglő  története ...
Az Almádi Fürdő Rt. 1884-ben 

megnyitotta Almádi első vendéglő
jét, a Hattyú vendéglőt. A nagy lé
pésekkel fejlődő fürdőhely vendégei 
számára, az igen jelentős bővítések 
ellenére sem volt elég a kapacitás. 
Zsák József, a Veszprémi Polgári 
Kaszinó vendéglőjének bérlője elha
tározta, hogy Almádiban vendéglőt 
épít. Erre alkalmas terület, mint Al
mádiban csaknem minden, a Veszp
rémi Káptalan birtokában volt, ezért 
hozzájuk fordult Zsák József megfe
lelő terület megszerzése érdekében. 
Erre vonatkozóan a káptalani ülés
jegyzőkönyvekben a következő fel
jegyzések találhatók:

1897. október 23. „Zsák József 
vendéglős Almádiban az uradalmi 
területből három magyar hold földet 
tizenkét évre kibérelt azon föltétel 
alatt, miszerint az általa ott építendő 
helyiséget a bérlet végén az urada
lom nem köteles átvenni. “

1902. február 1. „Zsák József al
mádi uradalmi bérlőnek legközelebb 
benyújtott folyamodására vonatko
zólag határoztatok: miszerint a káp
talan a jelenleg fennálló szerződést 
teljes érvényben kívánja fenntartani, 
és annak további meghosszabbításá
ba, vagy bármiféle újabb szerződés 
kötésébe nem egyezik. “

1906. december 22. „Inspectori 
jelentések: Zsák almádi bérlő kérvé
nye, hogy örök áron kaphassa bérle
tét. A ftö. (főtisztelendő) Káptalan 
elvi határozata, hogy az almádi ba
latonparti birtokrészletet is eladja, 
ha a közforgalom terjedése, vala
mint a közügy azt szükségessé teszi. 
Jelen esetben az inspector úr meg
bizatik, hogy a vevővel érintkezésbe 
lépjen. Négyzetméterenkénti (sic!) 
ára 4 koronába van megállapítva.“ 

1906. december 29. „Zsák József 
almádi bérlő megvette az almádi

bérleti földterületet, négyszögölen

ként 4 koronával. Lefizetett 8000 ko

ronát. A hátralevő 6400 koronáról 5 

százalékot fizet. Rá lesz írva, ha a 

teljes összeget lefizeti. “

1909. szeptember 18. „Zsák Jó

zsefné az almádi Kneipp-házat meg
venné, ha a Káptalan a területet el
adja. Halála után visszaadná a Káp
talannak. Az ügyvéd megbizatik a 
tárgyalással akként, hogy az alkut 6 
koronával kezdje. “

Az előzőekből láthatóan 1897 
őszén létrejött a terület bérletére vo
natkozó szerződés, így már nem volt 
akadálya Zsák József terve megvaló
sulásának. A Veszprémvármegye cí
mű hetilap 1898. március 23-i száma 
az Almádiban folyó építkezéseket is
merteti, megemlítve a „Zsák-féle új 
vendéglőegység” építését is. Az 
újabb hír 1898. április 6-án jelent 
meg a következők szerint: „Az Al
mádiban épült Zsák féle vendéglő 
már csaknem teljesen készen van. 
Most végzik rajta az utolsó munkála
tokat. Zsák a vendéglő körül csinos 
parkot létesített. “

1898. május 1-jén az Almádi Für
dő Rt. nagyszabású mulatságot ren
dezett, amelynek előzetes program
ját ismertette a Veszprémvármegye 
című lap április 27-i száma, megem
lítve, hogy „a Zsák féle új vendéglő
ben pedig tűzoltó zenekar fogja a kö
zönséget szórakoztatni. „ A  május 4- 
én megjelent lapszám részletesen is
mertette a „tavaszi ünnep“ lefolyá
sát, igen nagy sikerről beszámolva. 
„Zsák József is május 1-én nyitotta 
meg Almádi új vendéglőjét, mely 
szintén zsúfolva volt vendégekkel“ 
szól a tudósítás befejező sora. Egy 
alkalommal megemlítették azt is, 
hogy vasárnaponként Kis Jancsi hí
res zenekara fog játszani a Zsák ven
déglőben. A későbbi híradásokból 
viszont kiderül, hogy a Zsákban in
kább szalonzenekar játszott, míg a 
Hattyúban a mindenkori Vigalmi 
Bizottság által, a szezonra szerződ
tetett cigányzenekar.

Ettől kezdve Almádiban két he
lyen rendezték a nyári programokat, 
a Hattyú vendéglőben és a Zsák ven
déglőben. A tudósítások folyamato
san jelentek meg évről évre, de a

Hattyú vendéglői programokat sok
kal gyakrabban és főleg részleteseb
ben ismertették, mint a Zsák vendég
lőben lebonyolított programokat. Ez 
tulajdonképpen érthető, hiszen a 
Hattyú az Almádi Fürdő Rt. tulajdo
na volt, márpedig az Rt. nagy mér
tékben kivette részét a nyári progra
mok szervezésében. Még egy jelen
tős különbség volt a két vendéglő 
között, nevezetesen az, hogy a Hat
tyúban már készen volt a nagyterem, 
az úgynevezett „gyógyterem" (kúr
szalon), ahol színpad is állt a műked
velő színi előadások megrendezésé
re. Ez pedig igen kedvelt szórakozás 
volt a nyaraló vendégek számára, 
mert nem egy esetben valamelyik 
vendég írta a darabot és a szerző, va
lamint a nyaralóvendégek játszották 
benne a szerepeket.

A Zsák vendéglő volt az első ki
fejezetten vendéglőként épített épü
let Almádiban, mert mint ismeretes, 
a Hattyú eredetileg egy szőlőbeli 
épület volt, amit az Almádi Fürdő 
Rt. megvett és jelentősen kibővített 
e célra. A Zsák vendéglő is fennállá
sa során folyamatosan bővült, zene
pavilonnal, kerthelyiséggel, és nem 
túl sok szállodai szobával. 1922 és 
1934 között Majbó Gábor szülei mű
ködtették a vendéglőt és bírjuk az 
ígéretét, hogy erről az időszakról 
fog írni egy kis „szubjektív” vissza
emlékezést lapunk valamelyik szá
mában.

A háború végén bombatalálat ér
te az épületet és nem működött to
vább mint vendéglő. Államosítás 
után, illetve lebontása előtt, elég 
méltatlanul Tüzép telepként volt 
használatban az 1960-as évek végé
ig. Egykori helyét a bejárati kapu 
visszaállított pillérei jelölik a Szé
chenyi sétányon, emlékeztetve ben
nünket a valamikori szép napokra.

Schildmayer Ferenc

A Zsák vendéglő képe a múlt század végén

A zenepavilon képe 1906-ból

A Zsák vendéglő bejáratának képe a század elején.



INFORMÁCIÓ 
az információs táblákról

Az Önkormányzat korábbi 
döntésének megfelelően megkez
dődött a város információs tábla- 
rendszerének telepítése.

A táblarendszer a közérdekű 
információk mellett alkalmas a 
kereskedelmi célú információk 
hordozására is. A táblarendszer 
telepítőjével létrejött megállapo
dás alapján a városban tevékeny
kedő intézmények, gazdasági tár
saságok, egyéni vállalkozók vagy 
akár magánszemélyek megbízá
sait is elfogadva a cég gondosko
dik a kereskedelmi célú informá
ciót tartalmazó táblák megterve
zéséről, engedélyezéséről, le
gyártásáról, telepítéséről és fenn
tartásáról.

A táblák telepítését a rendszer- 
gazda ALFA-GIROD Forgalom
technikai Kft-nél (9027 Győr- 
Likócs, KIG-telep, tel.: 96/312- 
834) vagy helyi megbízottjánál a

VÍZ-SZERVIZ Kft.-nél (8220. 
Balatonalmádi, Építők útja 8. 
tel.: 88/439-675) lehet kezdemé
nyezni.

Tájékoztatásul közöljük még, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
számba vette a korábban építési-  
és közterület-használati enge
déllyel, illetve engedély nélkül 
kihelyezett táblákat. Azon túl, 
hogy a jövőben csak a rendszer
hez igazodó tájékoztató táblák te
lepítésére ad engedélyt, a Polgár- 
mesteri Hivatal megkezdi az en
gedély nélküli, illetve a városké
pi követelményeknek nem meg
felelő információs és reklámtáb
lák eltávolítását.

A város arculatát javító intéz
kedésekben szíves együttműkö
dését kéri a

Polgármesteri H ivatal 

M űszaki Osztálya

Közlemény
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Veszprém Me

gyei Közgyűlés Kulturális, Vallásügyi és Ifjúsági Bizottsága, va
lamint a Mobilitas Ifjúsági Szolgálat pályázatait elnyerve, ingye
nes napközis tábort szervez 2000. július 10-14-ig és 17-21-ig, 
amelyen 25-25 rászoruló gyermek vesz részt.

P lN K Ó C Z I  

C S Á R D A
— Kitűnő magyaros, házias konyha
-  A kerthelyiségben cigányzenekar
-  A pinceétteremben élő noszlagiazene
-  Csütörtök, szombat, vasárnap folklórest 

a  Csopak Táncegyüttessel
-  Szombat, vasárnap, délben családi ebédek

nosztalgiazenével 20% étel-ital árengedménnyel 
-  A  lovasudvarban lovaglás, hintózás, 

pónilovaglás, pónifogat, pusztabusz (12 fő )

Sze re te tte l v á r ju k  k e d ves ven d é g e in k e t!

B a l a t o n a l m á d i , Vödörvölgyi u. 12.
Tel.: 88/439-315 Mobil: 30/9485-850 

E-mail: pinkoczi@mail.uti.hu http://www.uti.hu/~pinkoczi

Tájékoztató 
az Idegenforgalmi Alap 

felhasználásáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

10/1999. (VIII. 1.) sz. Önkormányzati rendeletével létrehozta az 
Idegenforgalmi Alapot. Az Alap létrehozásának célja az volt, 
hogy egyrészt pozitív hatással legyen az idegenforgalmi adófize
tési morálra, ezzel növelve a befolyó adó és a normatív támoga
tás mértékét, másrészt hatékonyan segítse és támogassa a turisz
tikai feladatok megvalósítását, ellátását.

Az Alapon a 2000. évre elkülönített összeg: 27 249 E Ft.

Pályázati rendszer segítségével Bizottságunk összesen 9 225 
E Ft. támogatást szavazott meg szállásadással foglalkozó ma
gánszemélyek, vállalkozások stb. részére.

A Bizottság -  az idegenforgalom fejlesztését szolgáló célok 
megvalósítását biztosító- az Idegenforgalmi Alap további fel- 
használására beadott javaslatok értékelése alapján az alábbi fel
használási tervet hagyta jóvá:

- a város virágosítására (muskátlik kihelyezése
a villanyoszlopokra) 1 320 E Ft

- utcai szemétgyűjtő edények cseréjére 1 000 E Ft
- köztéri padok felújítására 1 000 E Ft
- faállomány rekonstrukcióra

(1999. évi vihar kár következményeként) 2 000 E Ft
- hajókikötőnél díszkút felállítására 327 E Ft
- Vörösberényben díszkút állítására 1 500 E Ft
- közterületek rendben tartásához eszközbeszerzésre

(KKHT) 610 E F t
- szálláskatalógus készítésére 500 E Ft 
-tartalék 1.500 E F t

A végére hagytam a legnagyobb beruházást, a Babits utcai par
koló (Posta mellet) térburkolatának kialakítását. Amikor ezt a be
számolót írom még csak az előkészületi munkák folynak, mire 
jelen sorok megjelennek, remélem az építés által okozott kelle
metlenségeket is elfelejtettük! A munka elvégzésére 7 000 E Ft 
keretösszeg áll rendelkezésre.

Tisztelt Almádiak, Vendéglátók, Vendégek!

A fenti fejlesztéseket az Önök által az 1999. évben befizetett 
idegenforgalmi adóból erre a célra elkülönített Idegenforgalmi 
Alap terhére valósíthatjuk meg. Köszönet illet mindenkit, aki a 
maga módján hozzájárult a város (sz)építéséhez. Kérem Önöket, 
hogy az idén is segítsék elő Balatonalmádi fejlődését az idegen
forgalmi adó befizetésével, ez mindannyiunk közös érdeke!

Köszönettel és tisztelettel, Balatonalmádi Város Önkormány
zatának Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottságá
nak nevében:

Keszey János 

IKSB elnök

mailto:pinkoczi@mail.uti.hu
http://www.uti.hu/~pinkoczl


Néhány sor 
a 116. hónapról 
a Városházán

2000. június

Egy mondattal vissza kell 

még térnem m ájusra, a Szent 

Jobb alm ádi látogatására: az 

e lő ző  szám unk 10. o ldalán  

m egköszöntük a közrem űkö

dők segítségét, egyet azonban  

kifelejtettünk, Ferenczy Zsu

zsanna O TP -igazgató  a s

szonyt, aki két tucat nagym é

retű esernyővel látott el ben

nünket rossz idő  esetére. K ö 

szönet érte!

Júniusban jub ileum ot ün

nepeltek azok a települések, 

am elyek nevében szerepel a 

Berény szótag. Ö tödik a lka 

lom m al ta lá lkoztak, ezú tta l 

Balatonberényben. Öt évvel 

ezelőtt Vörösberényben volt 

az első, emlékezetes találko

zó, stílszerűen  Berényi Lajos 

állam titkár úr védnöksége  

alatt. A z ötlet a berényi kul

túros, Mester Ferenc fe jébő l 

p a tta n t ki, a V örösberényi 

P olgári K ör azonnal fe lk a 

rolta, s m ég olyan nagy  

B erényeknek is m eg tetszett, 

m int Jászberény és M ező 

berény. Ebben az a legszebb, 

hogy jó llehe t az újabb keletű  

térképeken nincs Vörösberény 

fe ltün te tve , ám a benne é lő  

emberek lelkében, sőt m inden

napi életében megmaradt, és 

a berényiek identitástudatá

nak forrásává  vált. E z pedig  

nagy érték, óvni és gondozni 

kell. „Sim ilis sim ile gaudet” , 

a hasonló a hasonlónak örül, 

m ondja  a latin közm ondás. 

A lm ád ikén t is örültem  a 

berényiek öröme láttán, B ala 

tonberényben.

Balatonalm ádi -  Öreghegy, 

2000. jú liu s  3.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület június 29-i 

ülését -  dr. Kerényi László polgár- 
mester távollétében, aki a Magyar 
Polgármesterek Világtalálkozóján 
vett részt Gödöllőn -  Pandúr Ferenc 
alpolgármester nyitotta meg, mind
járt megtartva tájékoztatót a legutób
bi képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről. Előj árójá
ban említette, hogy Finnországban 
volt június 3-tól - 9-ig a Balaton Fej
lesztési Tanács és a Finn Neopoli 
szervezésében zajló környezetvédel
mi és Európai Uniós pályázatokat 
összeállító tanfolyam részeként. A 
Lahti környékén megvalósult regio
nális hulladékelhelyező kialakításá
ról és üzemeltetéséről szerzett isme
retek hasznosak lehetnek a készülő 
ISPA pályázat során. Szólt a Kelet- 
Balatoni Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás Balatonalmádiban 
megtartott rendkívüli üléséről, ame
lyen a „SAPARD“ pályázat lehetősé
geiről tanácskoztak a résztvevők. Dr. 
Kerényi László polgármester Czuczor 
Sándor igazgató és Csobai Zoltán a 
baráti kör elnöke fogadta az 
Eggenfeldeni Gimnázium igazgatóját 
dr. Franz Joseph Bogdányt és kísére
tét, melynek során a két oktatási in
tézmény együttműködéséről esett 
szó. Június 23-án a polgármester dr. 
Bóka István országgyűlési képviselő
vel felavatta a Wellness Club Hotelt, 
egyben a Maraton Yacht Club vitor
lástelepét. Június 25-én Brenner Kál
mánné és Lőrincz Attila képviselők
kel elkísérték Balatonberénybe -  a 
Berényiek 5. Találkozójára -  a vörös
berényi küldöttséget, amelyen a Mes
ter Ferenc vezette néptánce
gyüttesünk nagy sikert aratott (ld.: 
bővebben lapunkban másutt). Június 
27-én Japán küldöttséget fogadtak a 
Városházán, melyen részt vett a Ba
laton Fejlesztési Tanács munkaszer
vezetének ügyvezetője, dr. Kutics 
Károly és munkatársa Egerszegi Zita. 
Három projektet ajánlottak a vendé
gek figyelmébe, melyből térségünket 
a veszélyes és kommunális hulladék
égető (Balatonfűzfő - Királyszentist
ván) kérdése érinti.

Az alpolgármester végezetül hiva
talosan is bejelentette, hogy az or
szággyűlés jóváhagyta a helyi önkor
mányzatok 2000. évi új címzett támo
gatásait, köztük a volt „Auróra 
Étterem“ korszerűsítését és bővítését 
(teljes átépítését) Városi Kulturális 
Központtá. A beruházás összege brut
tó 588 millió Ft, ebből a saját forrás 
125 millió Ft, az igényelt támogatás 
pedig 463 millió Ft. A támogatás üte
mezése: 2000-ben 37 millió 600 ezer 
Ft, 2001-ben 205 millió 70 ezer Ft,
2002-ben 201 millió 330 ezer Ft,
2003-ban pedig 19 millió Ft.

Ezt követően foglalkozott a testü
let a bizottságok tevékenységéről 
szóló beszámolókkal. A Humánpoli
tikai Bizottság munkájáról szóló tájé

koztatás kapcsán külön is kiemelték, 
hogy a városnak a sebészeti szakren
delőre továbbra is szüksége van, s a 
rendelőt -  más törekvésekkel szem
ben -  ilyen célra lehet csak hasznosí
tani. Egyhangúlag fogadta el a Testü
let a lejárt határidejű határozatok vég
rehajtásáról szóló jelentést.

Lapunk előző számában utaltam 
már rá, hogy májusban, első olvasat
ban tárgyalta a Képviselő-testület a 
város Közoktatás-fejlesztési, intézke
dési tervét. Az eltelt időszakban az in
tézkedési tervvel kapcsolatban véle
ményt nyilvánítottak a közoktatási 
intézmények vezetői, továbbá állás
foglaltak a szülői és diákszervezetek, 
melyeket a Humánpolitikai Bizottság 
részletesen megvitatott és többségük
ben akceptált. A mellékletekkel 
együtt több mint 40 oldalas előter
jesztésben részletes elemzés olvasha
tó az iskoláknál, óvodáknál, a Neve
lési Tanácsadónál stb. a rendszervál
tozás óta történt működési, létszám-  
és feladatváltozásokról, továbbá egy 
szakértői iroda átvilágítási megálla
pításait is tükrözi. A felmérés -  töb
bek között -  leszögezi: a város állan
dó népessége az elmúlt 10 évben szá
mottevően nem változott, a lakosság 
korösszetétele viszont kedvezőtlenül 
alakult. Drasztikusan csökkent a 
megszülető gyermekek száma, jelen
leg a 40-50 évesek és a 15-25 évesek 
létszáma jelentősen nagyobb, mint a 
többi korosztályé. 1990-hez képest 
370 gyermekkel kevesebben járnak 
most a település óvodáiba, iskoláiba, 
s az iskolai osztályok létszáma is ala
csony, éppen csak eléri a törvényben 
meghatározott osztályindítási átlagot. 
Felvetődött a beszámolóban óvodás 
csoportok megszüntetése, szóba ke
rült a Györgyi Dénes és a Váci Mi
hály iskola összevonásának lehetősé
ge is.

A Képviselő-testület mindezek el
lenére úgy döntött, hogy inkább a kis 
létszámú, de minőségi oktatás mellett 
voksol, azon meggondolásból, hogy 
bármilyen változtatás megzavarná az 
intézmények munkáját, azok esetleg 
arculatukat, jellegüket veszítenék. 
Elfogadta a testület a fejlesztési terv
vel kapcsolatos - minden egyes intéz
ményre külön megállapított -  feladat
-  és intézkedési tervet, melynek fi
gyelemmel kísérése folyamatosan 
történik, átfogó értékelésére pedig 
2002 után kerül sor.

Amint az várható volt, meglehetős 
vitát váltott ki a Gazdasági, Telepü
lésfejlesztési és -Üzemeltetési Bizott
ság, valamint az Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Sport Bizott
ságnak a BSE Sporttelep hosszú tá
vú hasznosításáról szóló együttes elő
terjesztése, melyet Kerekes Csaba és 
Keszey János bizottsági elnökök je
gyeztek. Az előterjesztés szerint -  te
kintettel a város költségvetési korlá
taira és a jövőben sportcélokra fordít

ható források várható nagyságrendjé
re -  érdemes foglalkozni az ingatlan 
értékesítésének a gondolatával, az 
alábbi szempontokra figyelemmel:

-  az ingatlan vízpart közeli elhe
lyezkedése nem feltétlenül szükséges 
a sportfunkció ellátásához,

-  az ingatlan jelenlegi műszaki ál
lapota (balesetveszélyes lelátó, fut
ballpálya talajproblémái, atlétikai lé
tesítmények elhanyagoltsága stb.) rö
vid időn belül jelentős összeg ráfor
dítását igényli az állagmegóvás érde
kében,

-  a sportlétesítmény szolgáltatása
inak a kor színvonalához igazodó mi
nőségi fejlesztése is meghaladja a 
rendelkezésre álló forrásokat,

-  az ingatlan fekvése miatti vállal
kozási célú hasznosíthatósága jelent
het olyan mértékű bevételt a város 
számára, amely összeg a meglévő 
funkciót ellátó sporttelep teljes újjá
építésén túl, egyéb sportcélú beruhá
zások finanszírozására is képes lehet,

-  a területen minőségi üzleti tevé
kenység megvalósulása, egyéb bevé
teleket is jelenthet a városkassza ja
vára.

Az előterjesztés szerint az értéke
sítésből várhatóan befolyó összeg le
hetővé tenné a vörösberényi új iskola 
melletti területen egy, a kor színvona
lának megfelelő sportcentrum kiala
kítását, amely magába foglalna egy 
futballpályát, egy sportcsarnokot és a 
szükséges kiszolgáló létesítménye
ket. Az összeg fedezetet nyújthatna a 
Györgyi Dénes Iskola tornatermének 
felépítésére is. Mindezek alapján a 
két bizottság javasolja a testületnek 
egy olyan elvi döntés meghozatalát, 
miszerint a BSE Sporttelep értékesít
hető legyen. A képviselők közül -  
Schildmayer Ferenc, Boros László, 
dr. Huszár Gábor -  hiányolták, hogy 
az előterjesztés csak a Sporttelep ér
tékesítési elképzelésével foglalkozik, 
nincs alternatíva esetleg annak ered
ményesebb, hasznosabb üzemelteté
sére. Brenner Kálmánné úgy véleke
dett, hogy ez olyan nagy horderejű 
kérdés, amelyben feltétlenül ki kell 
kérni a lakosság előzetes véleményét. 
Dr. Jósa Elemér szerint feltétlenül 
foglalkozni kell az új sportcentrum 
működési költségeivel, míg dr. Dávid 
Gyula és Keszey János azt hangsú
lyozták, hogy pontosan ezekre is fi
gyelemmel a testületnek olyan elvi 
döntést kell hoznia, amelynek alapján 
az előkészítő munkát tovább lehet 
folytatni, s az összes körülményt (vo
natkozó jogszabályi előírások, mű
ködtetés, lakossági vélemények stb.) 
vizsgálni. Kérdésként merült fel, 
hogy az Országgyűlés által várhatóan 
megalkotandó „Balaton Törvény" 
érintheti-e -  és mennyiben -  az ügyet. 
Zana András műszaki osztályvezető 
elmondta, hogy a Balaton kiemelt 
üdülőkörzet területrendezési tervé
nek jóváhagyásáról szóló törvényter



vezet megvitatását a Parlament a ta
vaszi ülésszak folyamán megkezdte, 
döntés az őszi ülésszakon várható. A 
törvényjavaslat a Balaton partmenti 
területeinek közcélú használatát irá
nyozza elő oly módon, hogy a telepü
lések belterületi partszakaszának leg
alább egyharmada, lehetőség szerint 
legalább 30 m-es sávban közterület 
legyen. A törvényjavaslat a közcélú 
területek biztosításának érdekében az 
önkormányzatok elővásárlási jogát 
köti ki a 30 m-es parti sávra. E terve
zett rendelkezések nem érintik a víz- 
gazdálkodásról szóló törvény hatá
lyát, mely szerint a természetes vizek 
partján lévő állami, illetve önkor
mányzati tulajdonú beépítetlen ingat
lanok nem idegeníthetők el. Dr. He
gedűs Tamás jegyző javaslatára, a 
Képviselő-testület a sportpálya hasz
nosításával kapcsolatban úgy döntött, 
hogy a Balatonra vonatkozó szabá
lyozás ismeretében megvizsgálja a 
sportpálya elidegenítésének lehetősé
gét, egy új sportcentrum kialakításá
nak műszaki, gazdasági feltételeit, il
letve a jelenlegi sportpálya esetleges 
továbbfejlesztését, figyelembe véve a 
megvalósuló beruházás üzemeltetési, 
fenntartási kérdéseit is.

Boda Zsuzsanna a Kommunális 
Kht. ügyvezető igazgatója előterjesz
tésében, - törvényi előírás és felhatal
mazás alapján - felülvizsgálta és mó
dosította a Testület a temetkezésről 
szóló korábbi rendeletét. Egyben uta
sította az ügyvezető igazgatót, hogy 
az Önkormányzattal megkötendő 
„Kegyeleti közszolgálati szerződés" 
tervezetét terjessze a soron követke
ző testületi ülés elé.

A polgármesteri tisztség ellátásá
nak egyes kérdéseiről szóló törvény- 
módosítás alapján újólag megállapí
tották a polgármester illetményét és 
költségtérítését.

Az aktualitások körében tárgyalta 
a Testület a közvilágítás korszerűsí
tésének a kérdését, célul tűzte ki egy 
a jelenleginél gazdaságosabb, de jobb 
szolgáltatást nyújtó közvilágítási há
lózat kialakítását. A korszerűsítési 
folyamat első lépéseként a Képvise
lő-testület kezdeményezi a közvilágí
tásra felhasznált energia mérését és 
állapotfelvételt készíttet a jelenleg 
működő közvilágítási hálózatról.

Az önerős útépítési támogatásra 
beérkezett pályázatokat elbírálva, a 
Képviselő-testület a beruházási költ
ség 25%-ának megfelelően támoga
tást biztosított a Seregély utca, az 
Árok utca és a Csalogány utca útfel
újítási munkáihoz.

Befejezésül zárt ülésen tárgyalta a 
Testület, az Auróra Konzorcium tu
lajdonközösséget megszüntető szer
ződésével kapcsolatos előterjesztést.

A nyilvános ülésről szóló önkor
mányzati jegyzőkönyvek a Városi 
Könyvtárban, illetve a Polgármesteri 
Hivatalban megtekinthetők. A követ
kező képviselő-testületi ülés tervezett 
időpontja: 2000. július 27.

Sz. S.

KÖZLEMÉNYEK
„Balatonalmádi Városi Önkor

mányzat Képviselő-testülete az 
alábbi tulajdonában álló ingatla
nokat hirdeti meg értékesítés cél
jára:

1. Balatonalmádi, Baross G. 
u. 13. szám alatti 2165 hrsz.-ú 
705 m2 területű lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ágú 
ingatlant nyilvános pályázat út
ján értékesíti.

2. Balatonalmádi 2685/4. 
hrsz.-ú 1614 m2 területű, vala
mint a 2685/5. hrsz.-ú 2571 m2 
területű beépítetlen terület mű
velési ágú ingatlanokat - tekintet
tel arra, hogy a 2685/5. hrsz.-ú in
gatlan önállóan nem hasznosítha
tó - egyben, nyilvános pályázat út
ján értékesítésre kijelöli.

Pályázati feltételekről érdek
lődni a Polgármesteri Hivatal Vá
rosgondnoksági osztályán (29-es 
szoba, Somodiné), illetve a 
88/430-296 telefonszámon lehet.

A pályázatokat 2000. július 
31. de. 12.00 óráig a Polgármes
teri Hivatal Városgondnoksági 
osztályára kell benyújtani.”

*

Ezúton is értesítjük városunk 
lakosságát -  elsősorban az üdü
lőtulajdonosokat-, hogy 2000. Jú
lius 1-jétől augusztus 31-ig Ba
latonalmádi közigazgatási terüle
tén az üdülőegységek teljes körű 
összeírására kerül sor, amely 
mintegy előrehozott része a 2001. 
évi népszámlálásnak. Ezen idő
szak alatt igazolvánnyal ellátott 
összeíró biztosok keresik fel az 
üdülőtulajdonosokat és a Köz
ponti Statisztikai Hivatal által elő
állított kérdőívet töltenek ki az 
üdülőingatlanokról. Az adatszol
gáltatás név nélkül történik, a vá
laszadás azonban a statisztikai 
törvény értelmében kőtelező. Kér
jük szíves megértésüket és 
együttműködésüket.

Dr. Hegedűs Tamás
jegyző 

települési 
népszámlálási felelős

*

A köztisztviselői nap alkalmá
ból a Polgármesteri Hivatal dolgo
zóinak szavazata alapján

Krén Istvánné ügykezelő 
nyerte el az „Az év köztiszt
viselője" címet. A Hivatal elisme
rését aranygyűrű adományával 
fejezte ki.

R e n d ő r s é g i  h í r e k
Javában tart már az idegenforgalmi 

szezon. Igazából már május óta szinte 
minden hétvégén a nyári szezont idé
ző forgalom van a strandokon, a par
kolók autókkal vannak tele. Ennek el
lenére a bűnügyi statisztikai adatokban 
ez nem tükröződik, hiszen az elmúlt 
időszak bűncselekmény-elkövetés 
adatai messze alatta maradnak a tava
lyi év hasonló időszakának. Bizonyára 
Önök is tapasztalhatták például, hogy 
már június hónapban megjelentek a 
kerékpáros rendőr kollégák a Balaton
parttal közvetlenül összefüggő terüle
teken, a strandokon, autó parkolókban 
illetve többször találkozhattak kutyás 
rendőrrel is. A Készenléti Rendőrség
től bevetési csoportok hajtottak végre 
különböző, a közterülete rendjét, biz
tonságát célzó akciókat, amelyből a 
kapitánysághoz beosztott kollégák is 
kivették a részüket. Ennek is köszön
hető például az, hogy a június első fe
lében tartott Harley-Davidson találko
zó okozta meg növekedett forgalom és 
vendéglétszám nem jelentette egyben 
azt, hogy emelkedtek volna a bűncse
lekmény bejelentések. A folyamatos 
közterületi szolgálatot július első nap
jától 10 rendőr fogja erősíteni, akik a 
Készenléti Rendőrség állományába 
tartoznak ugyan és ennek okán kevés 
helyismerettel rendelkeznek, de gya
korlott, képzett rendőrök, akiktől a 
közterületek rendjének, a köz bizton
ságának megőrzését, javítását várjuk. 
További erősítésként Rendőrtiszti Fő
iskolások fogják segíteni a végrehajtói 
munkát. Így lehetőségünk nyílik arra, 
hogy különösen a nagyobb tömegeket 
vonzó rendezvényeken, közterülete
ken, strandok és autó parkolók környé
kén gyalogos és kerékpáros járőr-szol
gálattal ellenőrizzük a közterületeket. 
Nagy segítséget jelent, hogy a nyári 
hónapokban megemelt túlóra-kerettel, 
valamint nagyobb lehetőségekkel fo
gunk rendelkezni a gépjárművek futás
teljesítményénél is. Különböző meg
előző jellegű akciósorozatokat kívá
nunk végrehajtani, s ebbe a munkába 
bevonjuk a társ államigazgatási szer
veket, az önkormányzatok képviselőit, 
valamint természetesen a polgárőr 
egyesületet is. Erről az utóbbiról 
egyébként az elmúlt napokban tartott 
értekezleten is szót ejtettünk, ahol a 
legfőbb téma az idegenforgalmi sze
zonra történő felkészülés volt, és a 
megbeszélés résztvevői a kapitányság 
területéhez tartozó polgárőr egyesüle
tek vezetői köréből kerültek ki.

Továbbra is rendelkezésünkre áll
nak a fiatal tolmácsok, akik segítik a

helyszíni rendőri intézkedéseket, az ál
lampolgári bejelentéseket.

Ezúton is szeretném kérni Önöket 
arra, hogy ha van ötletük, javaslatuk, 
elképzelésük, segítsék az idegenfor
galmi szezon minél zökkenőmente
sebb lebonyolítását, kérem, keresse
nek fel.

Ami a konkrétan ismertté vált bűn- 
cselekményeket illeti, 6 betörést kö
vettek el általában nyaralók, vagy üz
letek sérelmére, valamint 2 strandi lo
pást regisztráltunk. Csak tájékoztatóul 
szeretném itt megjegyezni, hogy az al
sóörsi strandon egy kamerás térfigyelő 
rendszert helyeztek üzembe, gátat ve
tett az ilyen fajta bűncselekmények el
harapódzásának. Ajánlom ezt a mód
szert minden nagyobb strand bérlőjé
nek a figyelmébe. Ami a további bűn- 
cselekmények ismertetését illeti, 3 
gépkocsit törtek fel. Ebből 2 esetben 
rádiósmagnót szereltek ki az ismeret
len elkövetők, míg a harmadik esetben 
jelentős értékeket tudtak elvinni, hi
szen az autóban táska, személyes ira
tok és nagy összegű készpénz is volt. 
Két gépjárművet loptak el Balatonal
mádi területéről, valamint egy csónak 
tűnt el az egyik horgász kikötőből.

Ami a közlekedés helyzetét illeti, 
szerencsére továbbra is csak az anyagi 
következményekkel járó „koccaná
sos” baleseteket regisztráltunk az el
múlt időszakban. Ezek többnyire fi
gyelmetlenségből következtek be, 
amelyek megelőzhetőek lettek volna, 
ha egy kicsit nagyobb gondossággal 
indul el a járművezető például a parko
lóból, vagy kezdi meg a tolatást. 6 
ilyen esetet regisztráltunk egyébként 
az elmúlt időszakban.

Végezetül szeretném tájékoztatni 
Önöket arról, hogy a Polgárőr Egyesü
let elnöksége szervezésében egy na
gyon jó hangulatú polgárőr-rendőr ta
lálkozót tartottunk a Horgászegyesület 
tanyáján, amelyhez az egyesület elnö
ke nyújtott jelentős segítséget. Az 
ilyen találkozók -  úgy ítéljük meg -  je
lentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
bennünket közvetlenül segítő polgár
őrök és a rendőrök között baráti kap
csolatok alakuljanak ki, ezzel is segít
ve egymás tevékenységét.

Minden újságolvasónak jó pihe
nést, kellemes nyaralást kívánok.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány



Az Almádiért Pirát Makett Klub életéből

Tavaszi és nyári programok
A tavasz első rendezvénye Mo

sonmagyaróváron volt, ahol a várt
nál sokkal több résztvevő jelent 
meg, ezzel az idei év -  eddigi -  leg
jobb kiállítását és versenyét sike
rült tető alá hozni a rendezőknek. 
Csapatunk jórészt csak kiállítási 
anyagokat vitt, kivétel Farkas Ist
ván, aki a zsűri különdíj át kapta. 
Szombathely volt a következő állo

más, Varga Gábor 5., Farkas Ist
ván 4. helyezést szerzett. A legna
gyobb eredményünket a jó „forma
időzítésnek” köszönhetően június 
közepén Budapesten megrendezett 
Nemzeti Makettépítő Kupa (Ma
gyar Bajnokság) két napja alatt ér
tük el, ahol Farkas István egy má
sodik és egy harmadik hellyel gaz
dagította trófeagyűjteményét! Az 
említett rendezvényekre való elju
táshoz minden esetben Németh Ta
más barátunknak köszönhetjük a 
segítséget! Most Baján zajlik ver
seny, ahol három klubtagunk pró
bál szerencsét. A tavaszi időszak
ban minden hónapban volt összejö
vetelünk a Váczi Mihály iskolában 
ahol örvendetes számban vettek 
részt általános iskolás korú gyere
kek, akik kedvet kaptak a makette
zéshez. E sorok írója után, május 
elején részt vett az „Ardent 
Ground” (Lángoló Föld) elnevezé
sű, 13 NATO tagország részvételé
vel megtartott hadgyakorlaton -  
melynek hanghatásai térségünkben 
is érzékelhetőek voltak -  ahol test
közelből vehette szemügyre, hogy 
mit is jelent nyugaton a szervezés 
és a technika kombinációja. Az idei 
év legnagyobb próbatétele a váro
sunkban megrendezendő II. Orszá
gos Makettező találkozó megszer
vezése, mely eddig- támogatók hi
ányában -  hihetetlen szellemi és 
anyagi pluszt követelt és követel

ezután is a szervezésben, rendezés
ben részt vevő maroknyi lelkes ta
gunktól. Eddigi munkájukhoz ez
úton mondok köszönetet. Külön 
köszönöm a Polgármesteri Hivatal 
önzetlen segítségét a helyért, amit 
rendelkezésünkre bocsátottak, va
lamint Czuczor Sándor, Fábián  
László, Németh Béla iskolaigazga

tó uraknak az asztalok, vitrinek és 
tárlók kölcsönadásáért. Legna
gyobb problémánk jelen pillanat
ban a vidéki és külföldi verseny
zők, valamint a zsűritagok éjszakai 
szállásának megoldása. Két-három 
éjszakáról van szó, kérném, ha va
laki tud segíteni, értesítsen!

Varga Gábor

A  II. Országos Modellező és Makettező 
Találkozó programja 

2000. július 21-től 2000. augusztus 6-ig
Helyszín: Balatonalmádi, Városháza tér, volt Aurora étterem

Országos makett verseny 20 kategóriában, nevezési határidő 0 7 .2 2 .1 2  óra.
Zsűrizés után eredményhirdetés, majd a rendezvény hivatalos megnyitója 07 .2 2 . este 18 órakor. A 

rendezvényt megnyitja: Juhász János alezredes (87. sz. Bakony Harci-helikopter ezred)

PROGRAMOK A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA

- 0 7 .22.-én 18 óra 30 perckor veterán motorok felvonulása a Martinovics u.- József A. u. -  Városháza tér út
vonalon.

- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig a makett-verseny anyagának kiállítása, - számításaink szerint több száz makett - (repü
lők, helikopterek, harcjárművek, autók, motorok, kamionok, hajók, stb...)

- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig a Veszprémi Egyetem alapító-tagjának, Straub Gyula tanár úr hagyatékának kiállítása.
(saját készítésű hajómodellek, figurák, vasútmodellek)

- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig Frey Viktor fotókiállítása „Repülőeszközök a Magyar légtérben” címmel.
- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig Varga Gábor fotókiállítása „Európai haditechnikai múzeumok” címmel
- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig Frindt Károly és Mohos Nándor kiállítása „Mini hadtörténet” címmel, ahol láthatóak lesz

nek korabeli fotók, dokumentumok, repülőgép alkatrészek (Messerschmidt, Liberátor, Focke Wulf stb.)
- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig hajómodellek kiállítása és bemutatója a világ- és Európa-bajnok herendi modellezők se

gítségével.
- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig vasútmodell kiállítás a veszprémi „Baross Gábor Vasútmodellező Klub” anyagából.
- 0 7 .23.-tól 0 8 .05.-ig folyamatosan (pontos időpontok és személyek egyeztetések után): beszélgetések meg

hívott vendégekkel
- 0 7 .27.-28.-29.-én a Balatonalmádi vasútállomáson a „Baross Gábor Vasútmodellező Klub” terepasztal be

mutatója egy erre a célra átalakított vasúti kocsiban.
- 07.29.-07- 30. Tamiya-kupa, Országos Autómodellező Bajnokság, Veszprémi futam.
- 08 .04.- 05. rádió-távirányítású (RC) autók bemutatója a veszprémi Rózsa utcai modellbolt segítségével.

A kiállítás nyitva július 23.-tól augusztus 05.-ig, naponta 9 órától 21 óráig.

Üvegezés
-  Tükörvágás 

-  Hagyományos 
nyílászárók 
üvegezése 
hőszigetelt 

üveggel 
-  Helyszíni munka 

hétvégén is

T e l . :

06-30
237-4456

forrás üzletház
J Ön is tudja, hogy nem mindegy, 

Ml VAN a ruha alatt?
K Í N Á L A T U N K :

-  FEHÉRNEMŰK (női, férfi, gyermek, nemcsak manöken alkatúaknak!)
-  HARISNYÁK, ZOKNIK
-  HÁLÓRUHÁK
-  RÖVIDÁRUK
-  GOBELIN KÉPEK, GOBELIN FONALAK 272 SZÍNBEN

Bő és egyre bővülő választékban
családias hangulatú üzletünkben, figyelmes kiszolgálás mellett 

tartós, jó minőségben, kellemes árakkal várjuk Önöket! 
Címünk: FORRÁS ÜZLETHÁZ 

Balatonalmádi-Vörösberény, Veszprémi u. 114. 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, Sz: 8-12 óráig, Vas.: zárva

TERRA-MOTA
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT. 

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 34.
Tel.: 88/438-458, 20/9554-714, Tel./fax: 88/430-957

É P ÍT Ő A N Y A G -K E R E S K E D É S

Minden fajta tüzelő- és építőanyag beszerzését, 
szállítását, tárolását vállaljuk.

Kertépítéshez föld, valamint jó minőségű 
tölgyfa palló kapható.

1 fő gépkezelő munkaerőt felveszünk!



Balatonalmádi 
„TENNIS CLUB” 1925

Az elmúlt hónapokban a Balaton
almádi „Tennis Club“ 1925 a folya
matos vendégfogadáson, edzéseken, 
tanfolyamokon kívül sok színvonalas 
versenyt bonyolított le.

Sorrendben az első a páros házi- 
bajnokság volt, amit a hagyományok
hoz híven úgy rendeztünk, hogy OB- 
s játékosok együtt párban nem indul
hatnak. Az induló párosok közül a fi
nálét a Szabó Zoltán-Rajnai Kálmán 
és a Dudás Zsolt-Sári Zoltán játszot
ta. Az első helyet az utóbbi párosnak 
sikerült elnyernie. Így 2000 év házi 
párosbajnoka Dudás Zsolt és Sári 
Zoltán kettős.

Ezt követően az országos bajnok
ságban szereplő csapatunk kezdte 
meg a mérkőzéssorozatát. Sajnos 
rögtön az első mérkőzést hazai pá
lyán Siófok ellen elvesztette csapa
tunk (3:6), de az összes többit meg
nyerte. Így ha az őszi fordulóban si
kerül Siófokot is megvernünk, vis
szajuthatunk az országos II. osztály
ba.

A csapat felkészítésében és ered
ményes szereplésében sokat segített 
Péczely Péter, akinek ezúton is kö
szönetet mondunk. Mérkőzéseinken 
szerepeltek: Hitter Csaba, Rajnai 
Csaba, ifj. Varga László, Dudás 
Zsolt, Péczely Péter, Szabó Zoltán, 
Solymosi László, Szentpéteri Zoltán 
és Literáti Nagy Péter.

Hagyományszerűen a tanév utolsó 
előtti hétvégéjén rendeztük meg a há
rom Általános Iskola korcsoportos 
Bajnokságát. Az egyre bővülő lét
számmal sikeresen megrendezett ver
seny győztesei a következők:

Fiúk: I. korcsoport: Szapáry Zsolt.
II. korcsoport: Zyma Balázs. III. kor
csoport: Levelesi Szilárd.

Lányok: I. korcsoport: Bodrog
halmi Fruzsina, II.-III. korcsoport: 
Csapiár Klaudia.

Hosszú évek óta először a Megyei 
Tenisz Szövetség vezetőinek kérésé
re pályáinkon került megrendezésre a 
Férfi Felnőtt Megyei Bajnokság. Klu
bunk mint a megyei tenisz egyik 
meghatározója jó helyszínnek, jó vá
lasztásnak bizonyult, mert az utóbbi
10 év legnépesebb mezőnyét regiszt
rálta a versenybíróság. Eredmények 
tekintetében sem maradt le Balaton
almádi, hiszen a legtöbb helyezést el
ért klubként szerepeltünk. Egyéniben 
ifj. Varga László 3. helyezést ért el, 
Hitter Csaba pedig második lett. A 
döntőben Szlotta Roland Győzte le. 
Párosok tekintetében is jól szerepel
tünk, hiszen Hitter Csabával második 
helyezést értünk el.

Még a tél folyamán jelentős orszá
gos esemény megszervezésébe fog

tunk, karöltve a Pedagógusok Szak- 
szervezetének Országos Irodájával. 
Árok Antal Úr segítségével a Bala
tonalmádi „Tennis Club“ 1925 június 
24-25-én fogadta az Első Országos 
Pedagógus Teniszbajnokság résztve
vőit. A széleskörű előkészítés ered
ménye képen 62 nevezés érkezett 30 
különböző városból. A Szakszervezet 
a Balatonalmádi üdülőjében ingyenes 
szállást és étkezést biztosított a részt
vevőknek, családtagjaikkal együtt. A 
Balatonalmádi „Tennis Club“ 1925 jó 
hangulatú gulyáspartit szervezett, 
ami sokáig elhúzódó beszélgetéssel 
ért véget. Tervezzük, hogy a jó han
gulatú, magas színvonalú versenyt 
minden évben megszervezzük és le
bonyolítjuk.

Megyei szinten szereplő csapata
ink is nagyon jó eredményeket érnek 
el, közel állnak ahhoz, hogy az őszi 
rájátszásban egy osztállyal feljebb 
kerüljenek. Az ő versengésük még 
tart, eredményeikről a következő hó
napban számolok be.

Legközelebbi versenyünk a Kor- 
csoportos Megyei Bajnokság amit 
nagy örömünkre a Megyei Szövetség 
szintén Balatonalmádiban rendez jú
nius 8-9-én.

Július utolsó hétvégéjén, illesz
kedve a Balatonalmádi napokhoz, 
rendezzük meg az Áfrány Mihály 
Emlékversenyt. Sok jelentkezőt vá
runk, hiszen a pénzdíjas versenyt si
került országos pontszerző versen
nyé minősíteni.

Várunk mindenkit, hogy klubunk 
életébe, a teniszbe, a szurkolásba be
kapcsolódjon!

Közérdekű, hogy pályáinkat új 
gondnokok kezelik. Ifj. Varga László 
és Nagy Attila gondoskodnak a ven
dégek fogadásáról és a pályák kar
bantartásáról. Őket a 20/ 913-63-66 
telefonon lehet elérni pályafoglalás 
ügyében is.

Sokan kérdezik tagdíjainkat. A 
felnőtt rendes tag 8000 Ft/év , a fel
nőtt pártoló tag 12 000 Ft/év, a diák 
tag 1000 Ft/év. Pályabérleti díj 700 
Ft/50 perc

Ha tagok játszanak egymással, ak
kor természetesen nem kell pályabér
leti díjat fizetni. Tagjainknak a játék- 
lehetőség és a játékidő nincs korlá
tozva. Ha tag játszik nem taggal, ak
kor a pályabérleti díj felét kell befi
zetni, azaz 350 Ft/50 perc. Ha edző 
(tag) játszik taggal és ezért térítést 
kap, vagy valaminek az ellenértékét 
dolgozza le akkor is a pályabérlet fe
lét kell fizetni.

Mindenkinek jó sportolást, és 
eredményes nyarat kívánok:

Dudás Zsolt

HORGÁSZSAROK
1997 tavaszán -  több évtizedes 

vajúdás eredményeként -  végre el
készült az új horgásztanya. Társal
góval, vendégszobákkal, fürdőszo
bákkal, raktárral együtt mintegy 
160 m2-en várta az egyesület tagja
it. Jöttek is a szinte minden igényt 
kielégítő épületbe. A város civil 
szervezetei is előszeretettel vették 
igénybe rendezvényeik megtartásá
ra.

A 120 csónak befogadására al
kalmas kikötő stég helyei is igen 
gyorsan elkeltek. Igaz, hogy a régi
-  ideiglenes tanyához képest jelen
tősen megváltozott körülmények -  
úgy minőségi, mint mennyiségi te
kintetben -  szükségessé tették a 
Működési rend megváltoztatását. 
’99 decemberére az egyesület veze
tősége új tanyarendet dolgozott ki. 
Számozott kulcsok készültek, ame
lyeket névre szólóan kaptak meg a 
csónaktulajdonosok és az ott üdülők 
egyaránt. Úgy látszott rendesen mű
ködik a rendszer. Aztán elkezdődött 
a morgolódás. Az almádi horgászok 
egyre rosszabbul érezték magukat 
abban a kikötőben, amely nem kis 
részben saját munkájuk, pénzük be
fektetésével készült el. Idegenek, 
ismeretlen emberek tűntek fel, kide
ríthetetlen csatornákon szerzett kul
csaikkal. Strandolásra használva a 
kikötőt. Az ebből eredő összetűzé
sek miatt kezdődött el -  jogosan -  
az elégedetlenkedés. Természetesen 
a vezetőség tagjaihoz is eljutottak a 
hírek, s újfent szükségesnek látszott 
a már módosított tanyarend magújí
tása, amit elgondolkodtató és ko
molyan zsebbevágó történések 
gyorsítottak fel: egyesületünk 90

ezer forintért vásárolt kétpár evezős 
műanyag csónakját a vízrekerülést 
követő egy hét után ellopták, egy 
másik hasonló -  magántulajdonban 
lévő -  csónakkal együtt. A tolvajok, 
hogy a vízen el tudják vinni, loptak 
még evezőket is. Ezt követően tűnt 
el a lezárt (!) raktárból az egyesület 
motoros fűnyíró gépe. Bár ehhez 
nem kellett a tolvajnak evező, még
is magával vitt egy pár vadonat újat, 
ha már ott járt. Az eset több, mint 
elgondolkodtató! Hasonló vélemé
nyen volt az egyesület vezetősége, 
mert azonnali lépésekre szánta el 
magát. Újsághirdetés útján vettek 
fel éjjeliőrnek egy nyugdíjas hor
gászt, aki június közepétől tölti be 
posztját. Este tíz órától, reggel 6-ig 
tartózkodik a tanyán. A vagyon
védelem fontos részeként elkéri a 
horgászigazolványt, egy fényképes, 
személyazonosságot igazoló okira
tot.

Gondolom, minden jóérzésű 
horgásztársunk belátja ennek szük
ségességét.

A második lépcsőben -  ez átgon
doltabb, több időt igénylő folyamat
-  a horgásztanya üzemeltetését vál
lalkozásba adná ki az egyesület.

Reméljük, hogy a más megtett és 
a tervezett intézkedések meghozzák 
a várt és remélt változásokat, s tag
jaink a régi kedvvel és aktivitással 
vesznek részt az egyesületi horgász
tanya életében.

Nagy Ferenc

Ú J  S Z O L G Á L T A T Á S !

TESTMASSZÁZS
h é t f ő  14-1 8-ig, szerda. 10-1 8 - i g

h í v á s r a  h á z h o z  m e g y e k !
Csizmadia Kati okleveles gyógymasszőr

Tel: 06-30-2706-469
az

E  D  I  T
KOZMETIKA és FODRÁSZATBAN!

SZOLGÁLTATÓHÁZ - POSTAPARKOLÓ
hétfő 9-13
kedd
csütörtök 9-18 
péntek
szombat 9-12 

Tel: 06-30-2724-828

hétfő 10-18 
kedd 8-13
szerda 10-18
csütörtök 8-13
péntek 10-18
szombat: bejelentésre 
Tel.: 06-20-3178-374



Humorral fűszerezett 
festői magatartás

Balogh Ervin tárlatáról
Rendhagyó kiállítás látható a Vá
rosháza Padlás Galériájában. Ba
logh Ervin festőművész műveiből 
egy összegző, gyűjteményes válo
gatást tár a látogatók elé.

Hallatlanul következetes életpá
lya tűnik ki a bemutatott alkotáso
kat nézve. A festő felöleli és meg
mutatja a 60-as évektől napjainkig, 
eddigi életművének élvezetes da
rabjait.

Apropója akiállításnak? Balogh 
Ervin 75 éves. Az a művész, aki lé
nyével, kisugárzásával a magyar 
festő társadalom jelensége, szoro
san kötődik településünkhöz.

Káptalanfüred domboldaláról 
közel 50 éve fürkészi a Balaton 
minden rezdülését, kiismerhetetlen 
világát. Az örök szeszélyes tó káp
rázatai, szelíd és vad tüneményei, a 
festő ecsetje nyomán különös átér
tékelésen megy át. Igaz, hogy a lát
vány köti le figyelmét, de az égbolt

és a víz találkozása csak jelzéssze
rűen vész bele a fátyolt hordozó 
légtérbe.

Balogh Ervin Balaton képei 
csak sejtetnek valamit, csak érzé
keltetik, hogy rezdül a levegő, 
hogy vibrál és zaklatott körülöt
tünk a nagy tó emberi arca.

Ő nem csak szereti ezt a tájat, 
nem csak arra törekszik, hogy meg
fesse a látványt, Ő érzi az Univer
zum e különleges szeletének kisu
gárzásait. A tárlaton különösen él
vezetes, hogy művészi pályájának 
állomásait nem kronológiában vo
nultatja fel, nem engedi hogy a né
ző unatkozzon, fel-felvillan nagy
méretű figurális képen az útkereső 
művész, a franciás könnyedség, 
amely párosul egy kiforrott, konst
ruktív szemlélettel. Visszafogott 
tónusok, aprólékos kárpitmotívu

mok közé ékeli figuráit, akik hol 
esendők, hol fennköltek, de min
dig emberien játékosak. Hiszen Ba
logh Ervin tényleg egy játékos mű
vész, groteszk ötletekkel, humorral 
fűszerezi festői magatartását, ame
lyek mindenkor nagyon komoly 
üzemetek hordozói. Mert Ő ezen a 
tárlaton is üzen. Üzen nekünk, a ré
gi festményeivel, üzen a mostani 
képei friss színeivel, de tudomá
sunkra hozza, hogy a komor való
ságot csak üde jövőképpel lehet el
viselni. Példát is mutat az ember 
belsőjében hordozott rendről, mert 
a festményeken tudatos rend ural
kodik. A negyven évvel ezelőtti 
motívumok vissza-viszszatérnek, 
főleg a legújabb festményeken, ami 
arra utal, hogy következetesen épí
tette és érleli ma is saját festői vi
lágát.

Ő az aki nem akar mást mutatni 
mint ami, nem feltűnő divatok hó
dolója, hanem következetes, szelíd

kitárulkozó. Betekinteni enged in

tim magánéletébe. Feleségéről fes

tett pasztell finomságú, érzelmeket 

hordozó festményei, családjáról, 

unokáiról, barátokról készített -  te

litalálatok.

No hát vannak még művészek, 

akiket emberi és festői magatartá

suk miatt tisztelhetünk. Balogh Er

vin ilyen, s annak ellenére, hogy 

budapesti műtermében él és dolgo

zik, ami Almádi művésznek vall

juk  Őt. Az „örökifjú” kollégának 

minden almádi művész és váro

sunk nevében is gratulálunk, s vár

juk, hogy még meglepetéseket tar

togasson számunkra.

Veszeli Lajos

Lélektől lélekig...
Nézem a fecskék könnyed röptét, csapongó 

röpködését. Soha nem érzett irigység fog el. 

Először érzem át igazán az ember örökké 

létező vágyakozását: csodás lehet repülés

sel leküzdeni a távolságokat. Nem gépen, 

bár az is nagyszerű. Nem Afrikáig, csak 

100-160 kilométert repülnék, hogy a 

közelében lehessek, erőt, hitet sugározzak 

akkor és ott, ahol az élete irányt kap.

Csak „segítenék", belesnék, és röpülnék is 

haza.

Mint a fecskék.

hba

Vecsey Kiss Mária

Rezignáció
Reccsen a fonott szék, ahogy mozdulok, 
a terasz oldalán lustán andalog 
a délután. Fölöttem kövér felhők 
utaznak, mint egykoron öreg delnők: 
keményre vasalva fodros ruhájuk.
A  szél unottan integet utánuk, 
majd lentebb a fák levelével játszik; 
lombok közt a víz azúrkékje látszik.
A  narancsos lé már régen nem jeges, 
a távolba néző szem is üveges, 
ahogyan beúszik eléje egy snitt:
"Hát akkor, jövőre veled ugyanitt!'' 
Fülembe lüktet egy tangó, vagy szamba(?), 
és a nyár bogáncsot dob a hajamba.



Baranyi Ferenc

Figyelj rám
Figyelj rám egy kicsit 
s ne bújj előlem el, 
ilynekor önmagad 
elől is rejtezel.

Vedd észre, hogy: vagyok. 
Vedd észre s adj jelet.
Beszélj -  vagy legalább 
rebbenjen a szemed.

Érezd meg, hogy nekünk 
nem nyugtató a csönd, 
felgyűlik, mint a sár, 
s mindkettőnket elönt.

Közöld magaddal is, 
mitől engem kimélsz, 
szólalj meg akkor is, 
ha ellenem beszélsz,

ne bújj előlem el, 
figyelj rám egy kicsit, 
mondj, súgj, ints vagy jelezz 
valamit, valamit!

József Attila

Nyár
Ím, a könnyű szél elősurran, 
tereget szép búzamezőt 
s tovaringatja lágy fodorban 
a zümmögő időt.

Paul Éluard

Helyén
Egy napsugár ragyog két gyémántszem között 
S makacs búzák fölött a hold olvadozik

Egy mozdulatlan asszony foglalt helyet a földön 
A hőségben megvilágosul lassan 
Mélységesen akár egy rügy vagy egy gyümölcs

A  hőségben virul az éj, érik a nappal. \

Csoóri  Sándor

Elengednélek, visszahívnálak
Elengednélek,
visszahívnálak,
nagy vízben vetnék neked ágyat 
s fáradhatatlan tengerészed, 
kezemmel körülhajóználak. 
Amerre mennél, 
mennék utánad.
Nyár van, 
kiköltözöm az ég alá 
szerelmed nomádjának: 
süssön a Nap, mint a végzet -  

egész testemmel 
égjek!

Erőt az elérhetetlen jövő ad 
s holnapi romlása a vágynak -  
Darazsak golyózápora 
luggatná át a koponyámat, 
venné a világ véremet, 
de én csak mosolygok, 
mert látlak.

Elengednélek -  
visszahívnálak -  
hangya-gyászmenet hömpölyög, 
előle eltaszítanálak.
Porból fölszedve vizet adnék, 
sebed kimosnám szavaimmal. 
Melléd feküdnék s a világot 

elsötétíteném 
hajaddal.



ALMÁDI NAPOK 2000.
Sokan előítélettel vannak a 13-as szám iránt, ám remélhetőleg még 

többeknek szerencsét, sőt kellemes kikapcsolódást hoz az idei. 13. éve 
szervezi ugyanis intézményünk, a Közösségi Ház az Almádi Napokat, s a 
hagyományosan július utolsó harmadában jelentkező programokat most 
is próbáltuk úgy összeállítani, hogy mindenki találjon magának kellemes 
szórakozást. A tavaly elindult rögbi-fesztivált tovább bővítettük, ebben 
az évben már több neves csapattal találkozhatunk. Tartalmas kikapcso
lódásnak ígérkeznek a 23-i rendezvények, amely végén fergeteges kon
certet hallgathatunk a népszerű Irigy Hónaljmirigytől. Hagyományaink

hoz híven képzőművészeti kiállításokban sem szűkölködünk, a Nyitóna
pon egy csoportos, a rendezvény vége felé Milos József kiváló fotóművé
szünk tárlatát láthatják az érdeklődők. Külön apropója is van kiállításá
nak, de ez derüljön ki a megnyitón! Az Almádi Napokat idén is egy szín
pompás tűzijátékkal zárjuk, ami után remélhetőleg mindenki elégedet
ten gondol vissza a 10 nap eseményeire. Arra bíztatom Önöket, hogy néz
zék meg műsorainkat, legyen kellemes kikapcsolódásban részük, talál
kozzunk minél többször az alábbi programok során.

G róf Tibor igazgató

P R O G R A M
Július 21. péntek

18.00 Az Almádi Napok 
hivatalos megnyitója
Megnyitja: Dr. Bóka István 
országgyűlési képviselő 

18.10 A Magyar Festők Társasága
Pannónia 2000 című kiállításának 
megnyitója.
Megnyitja:
Koplik Juciit művészettörténész. 
Helyszín: Közösségi Ház

19.00 A Veszprém Táncegyüttes 
folklórestje
Helyszín: Városháza tér

20.00 Régi zene koncert.
A magyar zene évszázadai 
Helyszín: Erőd templom

Július 22. szombat
18.00 II. Országos Makettező Találkozó

Megnyitja: Juhász János alezredes 
Helyszín: volt Auróra étterem

18.30 Veterán motorok felvonulása
Helyszín: Piac tér - Városháza tér

19.00 A három terror.
Maksa Zoltán, Ihos József és 
Ayala humorkavalkádja.
Helyszín: Városháza tér

Július 23. vasárnap
8.00 Nemzetközi nyílt horgászver

seny a Közösségi Ház Kupáért

Helyszín: „négyméteres“ 
partszakasz.
Nevezés 6 órától a helyszínen.

9.00 Gin Joe Kupa országos kispályái 
labdarúgó torna döntői

15.00 Élsportolók a drog ellen - játékos 
vetélkedők. Az Ifjúsági és Sportmi
nisztérium drogmegelőző játéka.

16.00 A miskolci speciális mentők 
bemutatója

18.00 Hajszán Kitti Európa-bajnok 
táncbemutatója

18.30 „Fociparódia". A Gin Joe Kupa 
győztese és
az Irigy Hónaljmirigy zenekar 
kispályás labdarúgó „rangadója

20.00 A United együttes koncertje
21.00 Az Irigy Hónaljmirigy együttes 

élő koncertje
Helyszín: Sportpálya

Július 24. hétfő
19.00 Bohóctúra

A budapesti Kincses Színház 
vendégjátéka
Derzsi Anita, Horváth Zsolt,
R. Takács Richárd 
közreműködésével.
Helyszín: Városháza tér

Július 25. kedd
20.00 Poór Péter táncdalénekes 

nosztalgia
Helyszín: Városháza tér

20.00 Forrás Balaton Fesztivál 
Helyszín:
Vörösberényi katolikus templom

Július 26. szerda
18.00 Magyarország - Szlovénia 

női rögbimérkőzés 
Helyszín: Sportpálya

19.00 A Placidi együttes élő 
lemezbemutató koncertje 
Helyszín: Városháza tér

Július 27. csütörtök
16.00 Szlovénia - Politechnika (román) 

rögbi mérkőzés
18.00 Magyarország - Llanelli (walesi) 

rögbimérkőzés
Helyszín: Sportpálya

20.00 Szép város... Nyár esti nótaszó 
Közreműködnek:
Szentendrei Klára,
Rezsnák Miklós,
Barna Barbara, Fábián János 
Helyszín: Városháza tér

Július 28. péntek
16.00 Magyarország - Szlovénia 

rögbimérkőzés
18.00 Llanelli - Politechnika 

rögbimérkőzés 
Helyszín: Sportpálya

18.04 Milos József fotóművész 
kiállításának megnyitója 
Helyszín: Városháza, 
Padlásgaléria

20.00 Varga Miklós 
és barátainak 
koncertje
Helyszín: Városháza tér

20.00 Régi zene koncert:
Tárogató muzsika.
Helyszín: Erőd templom

Július 29. szombat
18.00  A  litéri Zöldág

néptáncegyüttes
bemutatója

19.00 A Tilinkó népzenei együttes 
koncertje

20.00 Táncház 
Helyszín: Városháza tér

Július 30. vasárnap
19.00 Utcabál a Viktória együttessel
24.00 Tűzijáték

Helyszín: Városháza tér

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
FORGALMAZÁSA, SZERELÉSE

Gyártmányainkkal minden típus- és 

egyedi méretben, formában, széles skálájú 

színválasztási lehetőséggel állunk 

az Ö nök rendelkezésére.

Régi nyílászárók cseréjével 

3 0 - 5 0  % -os energia-megtakarítás érhető el.

F E H É R  A B L A K

Márkaképviselet: Hansági Endre
8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 88/431-745, 06-30-9972-153

Villamossági szaküzlet 
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

Telekvillamosítás

Épületek villanyszerelése

Villamos fogy. mérőhelyek átszerelése

Hibaelhárítás

Bojlerjavítás

Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körű ügyintézés!

E L K O  ' 9 9  

B a r o s s  G . u. 1 9 .

T E L . / F A X :  8 8 / 4 3 9 - 0 5 8 , 6 0 / 3 9 6 - 8 3 7



Szűnjön meg a homály!
Kedves Olvasó, ismer Ön valakit, 

akinek epilepsziája van?
Ha a válasz nem -  valószínűleg té

ved. Ez a betegség elterjedtebb, mint 
gondolná. A népesség fél-egy százaléka, 
így Európában hat millió, a világon leg
alább 40 millió ember él ezzel a gonddal 
ebben a pillanatban, de háromszor ennyi
en számíthatnak arra, hogy valamikor a 
nem túl távoli jövőben maguk is epilep
szia miatt szorulnak kezelésre.

Ez a leggyakoribb agyi meglepetés -  
de a jó hír az, hogy többnyire gyógyítha
tó. Az epilepszia lényege az epilepsziás 
roham. A klasszikus göcsös eszmélet
vesztéssel járó „nagyroham” a legismer
tebb, pedig ez epilepszia nélkül is előfor
dulhat. Egyes embereken már a kialvat
lanság is kiválthatja, főleg ha a virrasz
tást alkohol fogyasztással kötötték össze.

Gyakoribbak a „kis” rohamok, ezek 
néhány másodpercig, esetleg egy-két 
percig tartanak, és nem mindig befolyá
solják a tudatot.

A betegnek gyógyszert kell szednie. 
Sokféle hatékony szerrel rendelkezünk 
és az epilepszia fajtájától függ, hogy me
lyik lesz hatékony, ezért fontos a részle
tes kivizsgálás. A célzott gyógyszeres 
kezelés a betegek háromnegyedét ro
hammentessé teszi, és ha valaki évekig 
rohammentes, akkor remény van arra, 
hogy a gyógyszer óvatos elhagyása után 
is az marad. A kevésbé szerencsés -  
„gyógyszeres rezisztens” -  betegek egy 
részét meg lehet operálni, ami többnyire 
végleges megoldást jelent.

Az epilepszia kezelése mára sikertör
ténetté vált, ennek ellenére sokan nem 
jutnak optimális kezeléshez. És többsé
gük legnagyobb problémája nem is a ro
ham, hanem a társadalmi előítélet, ami 
megakadályozza, hogy képességeinknek 
megfelelő életet éljenek. Az előítélet

megnyilvánulhat abban, hogy egy gye
rek indokolatlanul nem jut megfelelő 
képzéshez, hogy a munkáltató alkalmas
sága ellenére nem veszi fel azt, akiről 
tudja, epilepsziás, vagy például abban, 
hogy mérlegelés nélkül minden epilep
sziást vezetésre alkalmatlannak nyilvá
nítanak, holott külföldi tapasztalatok 
alapján az áltagosnál kevesebb balesetet 
okoznak azok, akiknek vezetői engedé
lyéért gondozó orvosuk vállal garanciát.

Eddig 52 országban alakulták önsegí
tő betegszervezetek, amelyek egyre ha
tékonyabban képviselik az epilepsziások 
és családjuk érdekeit, és egyre hatéko
nyabban támogatják egymást informáci
ókkal, emberi kapcsolatokkal. Az orvosi 
ellátásra is hatással vannak, mert felhív
ják az orvosok figyelmét a korszerűbb 
kezelési módokra.

A betegek nemzetközi szervezetének 
döntő szerepe volt abban, hogy a WHO 
világméretű kampányt indított az epilep
sziásokért, az előítéletek megszüntetésé
ért és azért, hogy mindenki hozzájuthas
son a szükséges kezeléshez, vagyis, 
hogy „szűnjön meg a homály”.

Magyarországon működik már né
hány betegszervezet, és most Almádi is 
csatlakozott az elsőkhöz, alakulóban van 
a Valentin Klub. (Szent Valentin az epi
lepsziások védőszentje, és Valentin Nap 
az epilepsziások napja is). A szerveződő 
klubban a beteg gyerekek szülei infor
mációkat, segítséget, együttérzést kap
nak, és egyben tehetnek valamit a sors
társakért.

A Valentin Klub iránt érdeklődni a 
következő címen lehet:
Győri Miklósné,
Balatonalmádi, Baross Gábor út 30. 
Tel.: 439-185

dr. Eisler Olga 
pszichiáter

Anyanyelvi rovat 7.

Bonyolult a világ,...
na bonyolítsuk tovább! De mit is je 
lent ez az oly gyakran használt kife
jezés? A Magyar értelmező kéziszó
tár szerint a bonyolít ige 1. jelentése: 
kuszái, gabalyít. A 2. jelentése: bo
nyolulttá tesz. A Nyelvi divatok cí
mű kiadvány szerint a bonyolítás 
egyenlő szövevényesség, áttekinthe
tetlenné tevés. Ugyan ezt az értelme
zést adja a Hivatalos nyelvünk kézi
könyve is.

Ezek előrebocsátása után olvas
sunk bele az Új Almádi Újság önkor
mányzati híreibe (2000. évi 2. 
szám): „A beruházás bonyolítója a 
Veszprémber Rt. lesz.” Ezt olvasva 
előre félhetünk, hogy ez a tiszteletre 
méltó részvénytársaság minként fog
ja összekuszálni, gabalyítani, egy
szóval bonyolítani ezt a beruházást!

Más téma, de szintén ezen az ol
dalon olvasható egy mondat, ami 
kissé „bonyolult”, ezért átfésülésre 
szorul:

„Programot fogadott el a Testület 
a közhasználatú építmények -  a 
mozgásukban korlátozott személyek 
részére is -  akadálymentes használ
hatóságának biztosítására.”

Ebben a mondatban nem teszik se 
a használhatóság, se a biztosítás ki

fejezés. Fogalmazzuk tehát át a 
mondatot: Programot fogadott el a 
testület (kis té-vel) arról, hogy a köz- 
használatú építmények (épületek) a 
mozgásukban korlátozott személyek 
részére is használhatók legyenek. 
(Vagy: ...hogy a mozgásukban kor
látozott személyek is használhas
sák.)

A nyelvművelő figyelemmel kí
séri az utcaneveket és az utcatáblá
kat is. Az Új Almádi Újság 1999. évi 
2. számában már írtam erről, most 
csak emlékezet felfrissítésére ismét
lem meg az ott felhozott példát: Tas 
vezér neve az utcatáblákon két s-sel 
szerepel. Aztán az egyik házszám
táblán Noszlopi, a másikon 
Noszlopy olvasható.

E témát azért veszem most újra 
elő, mert a polgármester úr arról tá
jékoztatott, hogy új névtáblák kihe
lyezését tervezik. Akinek tehát ezek

kel kapcsolatban észrevétele, javas
lata van, kérem írja meg részemre, 
hogy azokat csokorba gyűjtve lete
gyem az önkormányzat illetékesé
nek asztalára.

Láng Miklós

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

Az MTV 1 műsorából

A kántortanító Csonka Ferenc
Vörösberény emlékezetesen nép

szerű Mesterére, a köztiszteletben és 
közszeretetben állott tanítójára, kán
torára emlékezett a falu közössége. 
Mert az a néhány egykori helybe
gyökerező elemi iskolai tanítványa a 
szépséges települ és közösségének 
véleményét összegezte, mondván: 
nagyszerű ember volt Feri bácsi. Ta
nítómesternek is, kántornak is, pél
daképnek is!

Miközben peregtek a beszélgeté
sek, az ősi falu jellemző részletei is 
gazdagították a méltó-szép vissza
emlékezést: a falu két impozáns 
temploma. A Séd partján a vízre né
ző Nepomuki Szent János-szobor. A 
Balaton-part harmincas-negyvenes 
éveinek strandközönsége, a part 
megkapó részletei...

Mesteri módszerekkel, követke
zetes pedagógiai filozófiával tanított. 
Mindenre figyelt. Köszönésre, tisz
tességes viselkedésre tanította min
den gyerekét. Színdarabokat rende
zett, némelyik előadást zajos siker
rel, ismétlésekkel!

Kormost is adott! -  mondták, ám 
valahányszor igazsággal. Híres volt 
a berényi dalárda is. Az esti 7 órai 
harangszókor már az egész gárda

próbált az iskolában. Rangja volt a 
részvételnek. S mindig hibátlanul 
hangzottak a szólamok. Így igaz, 
mert a tanítványok a tv-stábot kicsal
ták a szőlőhegybeli pincéhez is, ahol 
léleksimogató hullámokban úszott a 
tükék fölött a dal az immár meg
őszült egykori nebulók ajkáról: A 
vén Duna partján oly szép az est...

Csonka Ferenc tanító Mester átél
te az iskola-államosítást is. Mentette 
a menthetőt. Például a harmóniumot, 
hisz a templomi szolgálatot utána 
sem adta föl. Élete minden pillanata 
az erkölcsvédelem nemes szolgála
tában telt.

-  E nagyszerű embereket minde
nütt meg kell örökítenünk, meríteni 
magasztos példájukból, éppen a ma
gyar fölemelkedésért! -  összegezték 
mondandójukat a vörösberényi tanít
ványok.

Albrecht Sándor

A szerző megjegyzése: Vörösbe
rény több kiváló ember és közösség- 
formáló, kultúraépítő sportszervező 
mestert is adott a magyar pedagógi
ának. Itt tanított pld. Borbély Zoltán, 
Dalányi József, Várkonyi Ferenc, 
Ozsváth József és Bucsi Balázs is...



A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak eredményei
Iskolánk növendékei ebben az 
évben is számos területen kerü l
tek az élmezőnybe a különböző 
versenyeken és bemutatókon:

Zenetörténet:
Iskolai csapat Magyar Zene Év

ezrede vetélkedő országos elődöntő 
2. helyezés

Matematika:
4. o. csapata: Babcsány Boglárka 
Lisztes Mónika, Mester Csíki 

Anna Zrínyi Ilona Matematika Ver
seny megyei 4. helyezés,

Tóth Mihály Zrínyi Ilona Mate
matika Verseny megyei 4. helyezés 

Lisztes Mónika, Simon Gergő 
Babcsány Boglárka, Mester Apá

czai Csere János Főiskola
Csíki Anna, Tóth Zsófia matema

tika versenye 1. helyezés
Lisztes Mónika Kis Vakond Ta

nodája mat. verseny kiváló minősí
tés

Lisztes Mónika Bátaszéki levele
ző mat. verseny országos 6. helyezés 

Mester Csíki Anna Bátaszéki le
velező mat. verseny országos 8. he
lyezés

Tóth Mihály Bátaszáki matemati
ka verseny országos döntő

Fodor Zsuzsanna Nagy László 
alapműveleti verseny. 3. helyezés 

Tóth Mihály Varga Tamás mate
matika verseny megyei 7. helyezés

Anyanyelv:
Tamás Eszter „Nyelvünkben 

élünk” anyanyelvi v. megyei 4. he
lyezés

Történelem:
Tóth Mihály történelem verseny 

megyei 6. helyezés
Krivácsy Ádám Titok Bt. Törté

nelem verseny országos 8. helyezés 
Holpert Ádám Titok Bt. Történe

lem verseny országos 12. helyezés 
Tóth Mihály Titok Bt. Történe

lem verseny országos 10. helyezés

Német nyelv:

Suha Bálint német nyelvi verseny 
országos elődöntő

Joó Katalin német nyelvi orszá
gos levelező v. 100 %-os teljesít
mény

Nagy Dániel német nyelvi orszá
gos levelező v. 99 %-os teljesítmény 

Lisztes Mónika német nyelvi or
szágos levelező v. 98 %-os teljesít
mény

Szabó András német nyelvi or
szágos levelező v. 94 %-os teljesít
mény

Könyvtári informatika:
Tóth Mihály Bod Péter könyvtár

használati verseny megyei 7. helye
zés

Környezetismeret:
4. osztály csapata: Lisztes Móni

ka, „Együtt a parlagfű ellen” orszá
gos

Bécsy Bence, Mester Csíki Anna 
vetélkedő megyei 1. helyezés

Kulturális tevékenység:
Lisztes Mónika Váci Mihály sza

valóverseny városi 1. helyezés
Holpert Ádám Váci Mihály sza

valóverseny városi 1. helyezés
Kökörcsin Néptáncegyüttes 

„Kultúrával a Nyugat kapujában” 
Kulturális vetélkedő megyei bemu
tató

1. a. osztály Óz, a csodák csodá
ja előadás HEMO; Veszprém Tv fel
vétele

Lipóczi Enikő Akrobatikus rock 
and roll Pest megyei 1, országos 3. 
helyezés

Tamás Anita-Simon Anikó Bala
ton-parti Zeneiskolák Találkozója 
arany fokozat

Nyírő Zsófia-Simon Anikó „Is
merjük meg Balatonalmádi kincse
it!” pályázat különdíj

Viszt Ferenc, Viszt Péter díszma
dár kiállítás 4-6. helyezés

Sport:
Solymos Lilla Korosztályos EB 

1., 2., 2., 3. helyezés
Horváth Zoltán Korosztályos EB

5. helyezés
II. kcs. csapat labdarúgás megyei 

4. helyezés
4. osztály csapata Pünkösdi lab

darúgótorna 1. helyezés

A Diákolimpia 
országos döntőibe jutottak:

Nyúl Christian asztalitenisz
Gergely Csaba tájékozódási futás
Bécsy Bence triatlon
Solymos Lilla 100 m gyorsúszás
I kcs. fiúcsapat 6x50 m gyorsvál

tó
III. kcs. fiúcsapat 4x100 m gyors

váltó
III. kcs. leánycsapat 4x100 m 

gyorsváltó

Városi, területi, országos és 
nemzetközi versenyeken eredmé
nyesen szereplő sportolóink:

Atlétika:
Tóth Eszter, Brencsán Dávid, II. 

kcs. fiúcsapat, III. kcs. fiú- és lány
csapat,

Úszás:
Bécsy Bence, Kovács Júlia, 

Koscsó Ádám, Kónya Bálint, Hor

váth Olivér, Novák Viktor, Kovács 

Lili, Suha Bálint, Simon Bianka, 

Gergely Dóra, Horváth Zoltán, 

Solymos Lilla, Galló Anita

Tájfutás:
Vígh Barnabás, Számfira Ger

gely, Vígh Bálint, Brencsán Dávid, 

Kaszap Levente, Felber Dávid

Triatlon:
Brencsán Dávid

Tenisz:
Sárossy Krisztián, Lipóczi Enikő

Iskolánk az eddigi pályázatokon 

túl két újabb területen szerepelt si

kerrel:

-  A 3. a. osztály szülői munkakö

zössége a KOMA pályázatán 

148 000 Ft-ot nyert a már hagyomá

nyos családi kirándulások és egyéb 

programok eredményeként.

-  A Socrates Alapítvány pályáza

tán nyert lehetőséggel német anya

nyelvű pedagógiai asszisztens segíti 

a következő tanévben a német nyelv 

oktatását.

United Games 2000.: az almádi diákok útban Berlin felé



Gyermeknap a Mogyoró úti Óvodában
Gyönyörű nap volt. A gyerekek 

nagy várakozással érkeztek aznap az 
óvodába. Színes szalagokkal, lufik
kal, forgókkal feldíszített udvar fo
gadta őket.

Mint eddig már sok éve, az ugrá
lós maci most is ott terpeszkedett a 
szokott helyén, és várta a gyereke
ket.

Ebben az évben azonban nem ő 
volt az egyedüli újdonság a gyer
meknapon, mert ott magaslott mel
lette az új csúszdás vár, amely leg
alább annyira vonzotta az aprónépet.

A sok lufi, az új autók, a 
homokozójátékok, műanyag aszta

lok és székek, a sok finom édesség, 

fagyi meg üdítők mind-mind a gye

rekeké voltak.

Persze mindez nem lehetett vol

na, ha a szülők egész évben nem

gyűjtik a papírt, és ennek árából nem 
járulnak hozzá a nap költségeihez. 
Köszönet érte.

.... nem lehetett volna, ha 
Csepely Zsófi szülei nem ajánlják fel 
az ugráló macit, ha Kovács Fanni 
szülei nem szállítják az óvodába. 
Köszönet.

.... nem lehetett volna, ha Kere
kes Csaba és Bors Sándor képviselő 
urak nem ajánlják fel képviselői tisz
teletdíjukat, hogy ebből vásárolják 
meg és állíttatják fel az óvodának a 
szép új fajátékokat. Köszönet érte.

Köszönet minden szülőnek, óvó
nőnek és a dajka néniknek azért,

hogy mindent elkövettek, hogy ez a 

nap még szebb, még jobb és még em

lékezetesebb legyen, mint a többi.

Lehoczky Balázsné 

az óvoda vezetőhelyettese

Tanévzáró — vakációt köszöntő 
hangverseny a zeneiskolában

Június 14-én, a rekkenő hőség el
lenére, a zenebarát szülők, nagyszü
lők, növendékek népes tábora várta 
türelmesen a Balatonalmádi Városi 
Zeneiskola tanévzáró ünnepélyét.

Lovas József, az intézmény igaz
gatója rövid tájékoztatóban össze
gezte az iskola idei tanévének jel
lemzőit, majd jutalomkönyveket 
adott át a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó növendékeknek.

Hogy az ünnepi pillanatok még 
emlékezetesebbek legyenek, a gye
rekek hangversennyel örvendeztet
ték meg a közönséget. „Szót kapott” 
minden hangszer! Szállt a muzsika, 
igazolva a tehetséget; föl-fölcsattant

a taps, biztatva, dicsérve a szorgal
mat, a kitartást, az együttesek közös 
munkálkodásából fakadó derűs, tisz
ta harmóniát.

Örülhetünk: a hangverseny hű 
képét adta egy eredményes, dolgos 
esztendőnek, a jól megérdemelt va
kációnak pedig méltán válhatott vi
dám nyitányává.

Jó muzsikában gazdag, mosoly
gós, napfényes szünetet kíván min
den növendékének szeretettel

a Balatonalmádi Városi Zeneis
kola tanára kara nevében:

Nagyné Sárfi Gabriella

Westel 900 A KAPCS OLAT

Hivatalos forgalmazó

GSM telefonok, tartozékok 

eladása és szervize.

G y o r s ,  u d v a r i a s

k i s z o l g á l á s s a l  v á r j u k

Kedves Vásárlóinkat
a Tulipán udvarban!

Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 2. 
Tel.: (06-30)2268-676

Új márka a sportdivatban

NYITVA: hétköznap 9-17 , szombaton 9-12  óráig, ebédszünet 12-13 óráig 

Balatonalm ádi, Fűzfői u. 6 9 . (benzinkút mögött) 
Tel.: 3 0 /2 1 7 9 -7 1 8

Huszka Róbert l a k a t o s  v á l l a l k o z ó

l é p c s ő k  •  k o r l á t o k  •  k e r í t é s e k  
k a p u k  •  k ö n n y ű s z e r k e z e t e s  c s a r n o k o k  

e g y é b  l a k a t o s m u n k á k  
Tel.: 06-30/ 9469-916



Ez vagányság?
Mostani beszámolóm címe lehet

ne ez is: “Gyilkosság” az almádi mó
lón, vagy akár gyászhír: Egy virág
dézsa halála. Élt alig 1 évet. Halálá
nak oka: vízbefojtás, különös ke
gyetlenséggel elkövetve.

Szegény kis virágtartó dézsa! Bo
csáss meg nekünk, hogy csak négy 
darab, közel 10 cm-es csavarral rög
zítettünk! Látod, még a Balaton tíz- 
parancsolata sem kerülhetett föl rád, 
pedig hogy vártad! Gonosz gyilkosa
id fölfeszítettek, végigvonszoltak a 
móló betonján - tán még mindig ott 
a nyomod -, majd lelketlenül vízbe 
taszítottak. Hogy ne legyél egyedül, 
utánad hajítottak még pár szeméttar
tót. Végezetül - hogy teljes legyen az 
éjszakai „mulatság”, letarolták és 
utánatok szórták gondos szeretettel 
elültetett virágainkat.

A vagányság engem ámulatba ejt, 
csodálom azokat, akik bátrak, külön
legesek.

A BUNKÓKAT csak sajnálni tu

dom.

Vajon a fönti történet szereplői 

melyik kategóriába tartoznak?

Szomorú beszámolómban kitér

hettem volna még arra is, hogy

-  miért kell többször is kérni, fel
szólítani egy országos kereskedelmi 

hálózat budatavai áruházát arra, 

hogy főbejárata mellől gyomlálja ki 
a tömérdek parlagfüvet?

-  vagy arra, hogy egy országos 
gyorsétterem-hálózat Almádi belvá

rosában levő egysége miért árasztja 

el szemetével a környéket? Vagy ha 
ezt teszi, miért nem fizet adót, támo

gatást a helyi önkormányzat büdzsé

jébe a szemét összegyűjtésére?

De ezekről most nem írunk, in

kább olvassák el aktuális híreinket!

NABE-hírek röviden
-  Parlagfű-mentesítési akciónk 

keretében az almádi piactéren július 
15-ig minden szombaton 17-18 órá
ig vesszük át a gyökeresen kitépett 
parlagfüvet. Minden 100 tő egy vi
rágpalántát ér! A legtöbb tövet gyűj
tő ajándéka egy mountain bike ke
rékpár!

-  Az „Ismerjük meg Balatonal
mádi kincseit!” pályázat pályamun
káit az érdeklődők a Városi Könyv
tárban elolvashatják.

-  Módosítottuk használt háztar

tási olaj gyűjtési akciónkat. MIN

DEN 5 liter használt olaj után 1 liter 
FRISS étolajat adunk! A leadás he

lye változatlanul az Ottilia Étterem!

NABE balatonalmádi csoport ne

vében:

Schottné Molnár Annamária 

csop. vez.
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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

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

Berény nevű települések 
5. Országos Találkozója
Előj áróban néhány gondolat ar

ról, hogyan is jöttek létre a Berény 
nevű települések.

A történelmi feljegyzések és a 
kutatómunkák alapján azt állíthat
juk, hogy a Berény nevű törzs egy 
honfoglaló Kabar törzs volt. Erről 
a törzsről említést tesz már Bíbor
ban született Konstantin, kiemelve 
a törzs bátorságát a harcban és ki
állását szövetségese oldalán. A Be
rény nevű törzs volt az egyik, ame
lyik Szent István mellé állt a Kop
pány ellen vívott harcban. Miután 
Szent István legyőzte Koppányt, 
felosztotta annak szállásterületét a 
hozzá hűséges törzsek között. Ez 
az oka, hogy Somogy megyében 
több Berény nevű település is talál
ható. Majd később szétszóródtak 
az ország egész területére, így ala
kulhatott ki az a 14 település, vagy 
település rész, amely még ma is őr
zi az ősi nevet. Ezek közé tartozik 
Vörösberény, ahonnan a találkozók 
gondolata elindult és Balatonbe
rény, ahova megékezett 2000-ben.

2000. június 24-én és 25-én ta
lálkoztak immáron 5. alkalommal a 
Berény nevű települések, Balaton
berényben. Településünket, Vörös
berényt 46 fővel képviseltük a ta
lálkozón.

A balatonberényiek meghívását
11 település fogadta el, s ebből 10 
jött el Balatonberénybe. Így a házi
gazdákkal együtt 11 Berény nevű te
lepülés lakói találkozhattak, barát
kozhattak egymással két napon át.

Már régi ismerősként köszön
töttük egymást, hiszen évenként ta
lálkoztunk, most ötödször. A szer
vezők, mint a korábbi alkalmak
kor, most is nagyon változatos és 
szórakoztató programokat állítot
tak össze. Így lehetőség volt stran
dolásra, vitorlázásra, túrakocsiká
zásra a szőlőhegybe lovas kocsival, 
borkóstolásra, helytörténeti kiállí
tás megtekintésére. Este a Vízi 
Színpadon Ihos József műsora 
késztette nevetésre a berényieket, 
majd utcabál zárta az első napot.

Másnap szabadprogramként 
szent mise, horgászverseny és a 
község nevezetességeinek megte
kintése következett. 11 órakor ke
rült sor a településekről érkezett 4 
fős delegációk fogadására. A foga
dáson részt vett és köszöntötte a 
Berényieket Herényi Károly or
szággyűlési képviselő. A fogadás

jó alkalmat biztosított a települé
seknek, hogy megosszák egymás
sal gondjaikat, problémáikat, illet
ve örömeiket, sikereiket. Dr. Keré
nyi László polgármester úr is felve
tett néhány problémát az ország- 
gyűlési képviselő úrnak, az önkor
mányzatok problémáiról, vagy pél
dául a külföldi állampolgárok sza
bályozatlan ingatlanvásárlásáról, 
illetve telekspekulációiról. Ezek 
után a résztvevők megtárgyalták és 
elfogadták a következő, 6. találko
zó helyszínét, mely szerint 2001- 
ben Borsosberény lesz a gazdája a 
Berényiek Találkozójának. A szán
déknyilatkozatokból kiderült, hogy 
a következő évekre is biztosított a 
találkozók helyszíne, ezt pohárkö
szöntővel és pezsgővel ünnepeltük 
meg. Az ebéd után a résztvevő 
Berények egyenként bemutatkoz
tak, bemutatták településüket, és a 
településükön működő művészeti 
csoportok igen magas színvonalú 
műsort adtak egymásnak. Vörös
berény képviseletében a Vörösbe
rényi Néptánccsoport Dél-dunán
túli táncokat mutatott be.

Az idei rendezvény is bebizo
nyította és megerősítette a résztve
vőket abban, hogy milyen nagy 
szükség van az ilyen találkozókra, 
ahol kötetlenül, igazi emberi kap
csolatok létesülhetnek, melyek to
vább fejlődhetnek gazdasági, kul
turális, turisztikai kapcsolatokká, 
mint ahogy erre volt is példa két 
Berény között.

Köszönet illeti a rendezőket, 
Balatonberény polgármesterét, 
Gazda János urat, aki lelkesen tá
mogatta a gondolat továbbvitelét, 
illetve akik kellemessé tették annak 
a 250-300 embernek az ott tartóz
kodását Balatonberényben.

Akik részt vettek Vörösberény
ből a találkozón és képviselték te
lepülésünket bizonyára kellemes és 
értékes élményekkel lettek gazda
gabbak. Az ő élményeik talán arra 
sarkallják a Berényieket, hogy jö 
vőre még nagyobb lelkesedéssel és 
nagyobb számban vegyünk részt a 
találkozón.

Bízom benne, hogy a további
akban megrendezésre kerülő talál
kozók hasonlóan szép, nemes él
ményekkel gazdagíthatják a 
Berényieket.

Mester Ferenc 
Vörösberényi Polgári Kör



A kertbarátkörök életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor év 

végi kirándulásáról a múlt havi 
számban képes riportot közöltünk. 
Akkor jeleztem, hogy a „Fábián 
József” Kertbarátkor kirándulásáról 
a következő számban számolok be.

2000. május 20-án mentünk 
Szombathelyre.

Kellemes nyári reggelen indul
tunk, de Balatonfüred után eleredt az 
eső és egész nap esett, hol csende
sen, hol heves zápor formájában. 
Örültünk neki, hogy végre van egy 
kis eső. Csak sajnos itt a mi vidékün
kön nem volt egy csepp sem. A ki
rándulásra kísérőnk volt Takács Fe
renc kertészmérnök, szaktanár, aki 
előadónk is. Ő egész úton ismertette 
a környék nevezetességeit és nö
vényvilágát.

A kirándulásunkat sikerült az elő
zetes terv szerint végrehajtani.

Megtekintettük az M. T. Sz. vi
rágkertészetét, ami több ezer m2. 
Olyan klímaberendezéseik vannak, 
hogy az egymás mellett lévő hosszú 
tároló állványokon lévő virágok ré
szére szükséges 15-16 C fokot tud
ják biztosítani a külső 35 C fok hő
ség ellenére is. A virágok gyönyörű 
üde zöldek, a nyíló virágok szinte a 
színskála minden fokozatában nyíl
nak.

Következő állomásunk a Starkl 
kertészet volt. Ennek területe lénye
gesen kisebb volt az előbbinél, de itt 
is van bőven választék. Sok oltvá
nyuk van, valamint a helyszínen van 
egy áruházuk is, ahol mindent, ami a 
kertészettel kapcsolatos (virágokat, 
gyümölcsfa oltványokat, magokat, 
vegyszereket) meg lehet vásárolni.

Megnéztük a Kámoni Saághy Ar
borétumot, ahol éppen most nyílot
tak a csodálatos rhododendronok. 
Láthattunk több száz éves óriás fá
kat, vízinövényekkel teli kis tavakat, 
csörgedező gyors folyású kis patako
kat. Mindez kb. 2 órás séta volt sza
kadó esőben, de megérte.

Az Arborétumból a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumba mentünk. Itt 
láthattuk, hogy elődeink milyen kö
rülmények között éltek. A helyi ide

genvezető bőséges tájékoztatót adott 
külön-külön a múzeum 32 házáról, 
építési kultúrájukról. Láthattunk kb. 
3 mázsás mangalica disznót, olyan 
kecskét, amelynek a szarvai legalább 
1-1 m hosszúak.

Kirándulásunkat városnézéssel 
fejeztük be.

2000. május 29-én rendkívüli 
vezetőségi értekezlet volt, amire 
meghívottak voltak: Polyák István a 
Polgári kör vezetője, Boros Gyula az 
Idősek Klubja vezetője, Mester Fe
renc a Kultúrház vezetője. Az érte
kezletnek két napirendi pontja volt:

1. Javaslat az új vezetőség össze
tételére, annak elfogadására. A veze
tőség összetétele az alábbi:

Elnök: Horváth József 
Elnökhelyettes: Zabó Gyula, 

Lefler Endre
Gazdasági vezető: Bucsku 

Péterné
Rendezvényszervező: Madár 

Lászlóné
Jegyzőkönyvvezető: Jákói Sán

dor

Ellenőrzési Bizottság elnöke: Ta
kács Károly

Tagjai: Csalló Róbert, Havasi Jó
zsef

2. Őszi programok és társadalmi 
munkákra felajánlások:

2000.09. 16-án: fürdéssel egybe
kötött kirándulás.

2000. 09. 23-án: szüreti felvonu
lás.

2000. 11. 18-án: Márton napi ki
rándulás szánkára, pincelátogatás.

2000. 12. 06-án: hagyományos 
Mikulás ünnepség.

2000. 12. 23-án: szabadtéri kará
csonyi ünnepély.

Virágsziget kialakítása a r. katoli
kus templommal szemben. Közre
működés a tervezett díszkút létesíté
sénél, valamint a Kultúrház felújítá
sánál.

Durst LászlóGazdasági udvarban a Szombathelyi Szabadtéri Múzeumban
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A Szombathelyi MTSZ virágkertészete
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Vörösberényi nyugdíjas klub 
júliusi, augusztus eleji programja

Július
5-én Klubnap. Szabadfoglalkozás 
(kártya, sakk, stb.)
12-én Klubnap. Szabadfoglalkozás 
(kártya, sakk, stb.)
19-én Klub nap. Kirándulás megbe
szélése
22-én Kirándulás Igalba (fürdés) 
26-án Születésnapi köszöntések

Augusztus
2-án Klub-nap. Szabadfoglalkozás 
(kártya, sakk, stb.)

9-én Klub-nap. Szabadfoglalkozás 

(kártya, sakk, stb.)

Megjegyzés: A klubnapok továbbra 

is a szerdai napokon vannak meg

tartva. A kezdés időpontja 16.00 óra. 

Következő havi programjainkat az 

augusztusi lapszámban közöljük.

A vezetőség nevében

Boros Gyula 

elnök

B O R O S T Y Á N
virág és ajándékbolt

KÍNÁLATUNK

-  vágott- és cserepes virágkülönlegességek
-  selyem- és szárazvirágok
- sírcsokrok és koszorúk egyedi kötészeti 

stílusban
-  esküvői csokrok 

(az első kedvezménnyel!)
- növényvédő szerek és tápoldatok
-  ajándék- és dísztárgyak

BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL!
Balatonalmádi, Fűzfői út 69.

(a benzinkút mögött)
Tel.: 0 6 -3 0 -2 4 7 4 -0 6 8  

Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo.: 9-14 V: 8-12



Elindult 
a SAPARD program
Június 9-én a Városháza nagy

termében gyűltek össze a Kelet- 

Balatoni Területfejesztési Önkor

mányzati Társulás (KBBT) pol

gárm esterei, illetve m eghívott 

vendégei, hogy tájékozódjanak az 

EU vidékfejlesztési program já

ban rejlő lehetőségekről. Dr. K e 

rényi László  a KBTT elnöke rö

viden vázolta a SAPARD prog

ram hoz való csatlakozás okait. 

Ezt követően Jávor Károly, a Vá

rosépítési Tervező Iroda (VÁTI) 

Vidékfejlesztési Osztályának ve

zetője előadásában elmondta: A 

SAPARD angol betűszó magyar 

fordításban közösségi támogatási 

eszközöket je len t, am elyeket a 

tagjelölt országok a m ezőgazda

ság és vidékfejlesztés érdekében 

használhatnak fel a csatlakozási 

folyam atban. A program irányel

veinek alapjául az un. Corki N yi

la tkozat szolgál. M egjelö li a 

fenntartható vidékfejlesztés célja

it - az elvándorlás megelőzése, a 

szegénység elleni küzdelem , 

munkahelyteremtés, esélyegyen

lőség kialakítása. A fejlesztésre 

vonatkozó terveknek a helyi 

adottságokra, regionális ténye

zőkre kell épülnie, tám ogatnia 
kell a helyi kezdeményezéseket, 

elsősorban a belső erőkre tám asz

kodva. (Jávor K ároly szerint 

Veszprém megye sokféle adottsá

gokkal rendelkező paradicsom , 

ahol nem  a pénz a legnagyobb h i

ánycikk. Problém áink 80% -át mi 

magunk is képesek lennénk m eg

oldani, a maradék 20% -ra pedig

mindig található megfelelő part

ner). A SAPARD dekralált célja 

az EU-hoz való csatlakozási fo 

lyam at gyorsítása. A program  

végrehajtása közben b izonyíta 

nunk kell, hogy képesek vagyunk 

alkalmazni az EU intézmény és 

pénzügyi irányítási rendszerét. A 

vidékfejlesztési folyamat legfon

tosabb várható haszna nem köz

vetlenül anyagi jellegű, hanem  az 

együttm űködésre való képesség 

megszerzése. A fejlesztés sokféle 

tennivalót rejt magában: A mező-  

és erdőgazdaság erősítését, a kör

nyezeti, természeti értékek védel

mét, a vidéki régiók versenyké

pességének javítását. Az előadó 

nyom atékosan felhívta a figyel

met arra, hogy a vidékfejlesztés 

legfontosabb hordozója nem  a 

pénz, hanem  az a társadalmi kö

zeg, am ely b iz tonságo t je len t. 

Ezért is fontos a hagyom ányos 

családi életre nevelés, - ahol ép 

lelkű és testű gyerekek nőnek fel

- mely nélkül nincs egészséges 

társadalom  sem.

E lőadása m ottó jaként Jávor 

Károly megjegyezte: „A gazdaság 

és a pénz kiszolgáló eszköz, ordí

tó hiba, hogy m indenben elsőbb

séget élvez.“

Az elm életi kérdések után a 

SAPARD gyakorlati tapasztalata

it m ondta el Varga Andrea, az A j

kai Új Atlantisz Térségfejlesztési 

Társulás térségmenedzsere.

N F

A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

hírei
Nyáron is bő programválaszték 

várja a Családsegítő Szolgálatnál 

az érdeklődőket.

Nyári térítésm entes napközis 

tábort szerveztünk 50 fő szociáli

san hátrányos helyzetű, általános 

iskolás korú gyerm ek részére. 

M egvalósításához pályázaton 

nyertünk tám ogatást a Veszprém 

M egyei K özgyűlés ku lturá lis, 

vallásügyi és ifjúsági bizottságá

tól, az Ifjúsági és Sport M inisz

térium tól.

Szervezés alatt áll az Egyszülős 

Klub, beindítását az ősz fo lya

mán tervezzük.

M unkalehetőséget kínálunk az 
alm ádi területén élő hajléktala

noknak, érdeklődni in tézm é

nyünknél, az Ady E. ú t 2. szám 

alatt lehet.

Intézményünkben a pszicholó

giai és a jog i tanácsadás egész 

nyáron folyamatos.

M indenkinek kellem es p ih e 

nést k ívánnak  a C saládsegítő  

Szolgálat munkatársai.

Játszótér a Kövesalja utcában
Régi terv vált valóra a közelmúlt

ban Budataván. A 71-es út melletti 
területen az évek óta tervezgetett ját
szótér végre elkészült. A környék la
kóinak jóvoltából rendben tartott fü
ves részre már tavaly felépült egy 
ötletes mászóvár, az idén tavasszal 
pedig hinta, homokozó, görgős járó
ka és nyújtó került a gyermekek bir
tokába. A Kövesalja utca környékén 
lakó szülők, nagyszülők is meg
könnyebbülve és örömmel vették tu
domásul, hogy ezentúl nem kell át
kelniük a nemcsak nyáron forgalmas

főúton, ha csemetéiknek játszani tá

mad kedve.
A játszótér pénzügyi hátterét is 

sikeresen oldották meg. Mint köztu

dott a Képviselő-testület tagjai a fel 

nem vett tiszteletdíjat közcélokra 
fordíthatják. Ebből a pénzből építge

tik évről évre a társasházak tövében

- egyre ígéretesebben - gyarapodó 

parkot, játszóteret. Hasonló forrás

ból került már néhány játszóeszköz a 
Mogyoró úti óvoda udvarára is.

Nagy F.

Káptalanfüredi hírek
A káptalanfüredi kápolna (Is

kola utca 20.) kertjében július 16- 

án (vasárnap) délután 5 órakor is

mét koncert lesz, m elyet a K ápta

lanfüredi Fürdőegyesület szervez.

Szeretettel várunk m indenkit 

Csavlek Etelka  Liszt-díjas opera

énekes és D. M üller M ária  elő

adó művész közös műsorára.

Nagy öröm ünkre elkészült a 

Boldogasszony kápolna bővíté

se. K észülünk a szentelésre, 

m elynek je len leg  csak várható 

időpontját tudjuk: 2000 augusz

tus 5. vagy 6. délutánja. A pon

tos m eghívót a plébániai hirdető 

táblákon tesszük közzé.

MSÉ.

KEDVEZMÉNYES 

TELEFONVÁSÁRLÁSI AKCIÓ*
Csak 1 napig egyéni telefonvonal belépési díja

bruttó 11 900 Ft Akár részletre is!**

A BakonyTel akciós ajánlatával az alábbi helyszíneken és időpontokban 
várja az érdeklődőket és leendő ügyfeleit: 

Balatonalmádi, Baross G. u. 22. (Közösségi Ház) 
2000. július 29-én 8-14 óráig

Balatonfűzfő, Bartók u. 18. (Polgármesteri Hivatal) 
2000. július 30-án 8-14 óráig

Balatonkenese, Táncsics u. 24. (Faluház)
2000. július 22-én, 8-14 óráig 

Baiatonvilágos, Dózsa Gy. u. 1. (Kultúrház)
2000. július 23-án 8-14 óráig

Telefonkészülékek vásárolhatók a helyszínen széles szín- és típusválasztékban!

Nyaralóövezetben a BakonyTel ajánlata: „Nyaraló" telefon
Akciónkról és ajánlatunkról bővebb információkért hívja ügyfélszolgálatunkat a körzeten 

belüli 184-es vagy körzeten kívüli 06 (88) 949-909-es ingyenes telefonszámon.

* A belépési díj akció csak belterületre érvényes, a fejlesztés alatt ál területeken a kivitelezés 
ütemének megfelelő bekapcsolással.

** 2 x bruttó 6200 Ft, összesen 12 400 Ft.
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