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A lm á d iró l  ír ták  1935-ben
Néhány napja levél érkezett Pécs

ről, dr. Nagy Gábor orvos alezredes
től. Levelében arról tájékoztat, hogy 
három évtizede foglalkozik helytör
téneti kutatással, és eközben akadt 
„Az utas könyve“ című kiadvány a 
kezébe. Sok időt töltenek Almádiban
-  mint írja - ,  érdeklődéssel olvassa 
az Új Almádi Újságot. Ezért készí
tett egy kis kivonatos összeállítást a 
könyv Almádira vonatkozó részéből, 
kérve annak közreadását újságunk
ban. Mi pedig örömmel teszünk ele
get hűséges olvasónk, egyben kollé
ga kérésének a következőkben.

Aki ezt a könyvet a magyar közön
ség kezébe adja, annak névjegyén 
négy betű áll: OMWE. Ez azt jelen
ti, hogy Országos Magyar Weekend 
Egyesület. Mit akar könyvével ez az 
Egyesület? Valami olyat, hogy apró 
gyertyalángocskákat gyújtson a sö
tétben. Az irodában és műhelyben 
robotoló ember sorsa nem valami 
tündöklő. A ki fáradt, az fásulttá vá
lik. Még azt a munkát sem szereti, 
amely különben érdekelné. De ha 
szombat délben abbahagyja a mun
kát és elszaladhat a munkanapok si
vár egyformaságából, hogy hétfő

reggelig örüljön a nagy ragyogás
nak, lombok zöldjének, búzavirág 
kékjének, pipacs pirosságának, friss 
levegőnek, üde víznek, — akkor hét
főn  reggel az új munkakedv és új 
munkaképesség egy boldog szikráját 
hordja a szemében..." (Harsányi 
Zsolt előszavából)

A könyvben Balatonalmádi neve
zettességeiről a következőképpen ol
vashatunk:

A szőlőhegyen római sírok, kő
oszlopok és épületromok találhatók. 
Építészeti érdekességei: az 1885. év

ben épített Szent Margit kápolna és 
az 1930. évben épített Szent Imre 
templom. A templomot Medgyaszay 
István műépítész szép magyar stílu
sú tervei alapján építették. A temp
lom belső kiképzését művészi szob
rok, üvegablakok és Gyulai István 
szép oltárképe díszítik. Balatonal
mádi tereit és szépen gondozott séta
útjait nagyszámú szobor és relief 
ékesíti. Értékesek Izsó Miklós 1872- 
ben készített Petőfi szobra és Ováry 
Ferenc Rothermere és Rákosi Jenő

szobrai a Zsófia gyermekszanatóri
umban. Impozáns az irredenta örök
mécs (Lovassy László építész tervei 
után).

Szállodák és éttermek:
1. Abbázia szálloda: 70 szoba, fo 

lyóvíz
2. Pannónia szálloda és étterem: 

100 szoba, folyóvíz. Napi penzió 
6,50 P. (Garage)

3. Park-szálló: 6 szoba. Napi 
panzió 4-5 P.

4. Zsák-szálloda és étterem: 18 
szoba, folyóvíz. Napi penzió 6-7,50 
P.

A szállodákban villanyvilágítás. 
Szobaárak 2-5 P-ig. Havi bérletben 
30-70 P-ig.

Pótágy: 1,50 P.
Fürdőzés:
Balatonalmádi legszebb ékessége 

a somogyi parton is ritkaságszámba

menő teljesen új, 500 méter hosszú
ságban megépített föveny-fürdő. A 
föveny-fürdő kőből épített épületé
ben 500 kabin és 300 személyt befo
gadó kétszemélyes és közös öltöző- 
helyiség van. Ugyancsak a főépület
ben vannak a kád és gyógyfürdők is. 
A strand a legmodernebbül van tor
naszerekkel, nyugágyakkal és egyéb 
kényelmi eszközökkel felszerelve.

Fürdőára: belépőjegy reggel 8-2- 
ig 50 fillér, gyermekeknek 20 fillér. 
Kabinjegy 50 fillér, vetkőző jegy 20 
fillér. Kabinbérlet havi 10 P. Strand
belépő délután 2-től kabinnal együtt 
60, kabin nélkül 40 fillér. Gyerme
keknek 20 fillér. A föveny-fürdő eme
letes szárnyában szénsavas gőz-, 
kád-, és iszapfürdők vannak. Gőz és 
kádfürdő ára 1,50 P. Igen szép és 
kellemes fürdőzési lehetőséget nyújt 
a Vörösberény községhez tartozó 
Budatava.

Közreadja: 
Schildmayer Ferenc

Irredenta örökmécses képe a könyvben

Almádi látképe a könyvben

A könyv címlapja

AZ UTAS KÖNYVE
MAGYAR 

UTAZÁSI KÉZIKÖNYV  

ÉS UTMUTATÓ

VÁROSOK, GYÓGYFÜRDŐK, ÜDÜLŐ- ÉS 
NYARALÓHELYEK, EGÉSZSÉGÜGYI, SPORT-  

ÉS TURISZTIKAI INTÉZMÉNYEK

RÉSZLETES ISMERTETŐJE

A KÖNYV ALAPÍTÓJA:

GRÓF SZÉCHÉNYI KÁROLY
AZ OMWE ORSZÁGOS ELNÖKE 

TERVEZŐJE:

KAFFKA KAROLY
ny. őrnagy, az OMWK ügyvezető igazgatója 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA:

PRAZNOVSZKY IVÁN
ny. m. kir. rendkívüli követ , meghat. miniszter

Dr. TERSZTYÁNSZKY JENŐ
belügyminiszteri osztálytanácsos

Dr. BOGSCH ALADÁR
Máv. igazgatóhelyettes, kormányfőt anácsos

Dr. EGYED FERENC
ny. min. tan., a Magyar Városok Idegenforgalmi 

Közp. vezetője

TÓTH LAJOS
a Balatoni Intézőbizottság titkára

SZVIEZSÉNYI ZOLTÁN
ny. miniszteri tanácsos, 

a Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi 
Bizottság ügyvezető igazgatója

HARSÁNYI ZSOLT
iró, az OMWE alelnöke

ZILAHY DEZSŐ
Budapest Szfóv. Idegenforgalmi Hivatalának 

igazgatója

Dr. KUNSZT JÁNOS
a Rudas gyógyfürdő vezető-orvosa

KUBÁNYI REZSŐ
statisztikai tanácsos

Dr. ifj. GOSZTHONY MIHÁLY
ügyvéd

1935
KIADJA: AZ O R S Z Á G O S  MAGYAR W E E K E N D  E GY E S ÜL E T

UTÁNNYOMÁS TILOS (MINDEN JOG FENNTARTVA)



István KirályAmi a koronázás időpontját illeti, e sokat vitatott kérdésben kiin
dulásul az szolgál, hogy a krónikák és évkönyvek hol az 1000, hol az 
1001. évet adják meg. A pécsi püspökség alapítólevelének dátumából 
kiderül, hogy István 1009. augusztus 23-án uralkodásának 9. évében 
volt, tehát koronázása 1000. augusztus 23. és 1001. augusztus 22. kö
zött történt. Pontosabb meghatározást tesz lehetővé, hogy a XI-XII. 
században vezettek egy királylajstromot, amely feltüntette a magyar 
királyok uralkodási évének, hónapjának és napjának összegét, s ezt 
utólag kombinálva évszámokkal -  ami nem mindig sikerült -, beve
zették a zágrábi és váradi rövid krónikába. Eszerint a koronázás napja 
és a halál napja között 7 hónap és 14 nap telt el. Mivel pedig István

halálának napja augusztus 15 volt, a koronázás időpontja az új évez
red első napjára, 1001. január 1-jére tehető. Ezzel összhangban van, 
hogy III. Ottó, aki támogatta a pápánál István koronázásának ügyét, 
kb. 1000. augusztus 14-től 1001. február 15-ig Rómában tartózkodott.

István koronázásának 1001. január 1-jére tétele aligha független az 
akkori keresztény világban felmerült „világvége” várástól. A Biblia 
utolsó lapjain, János jelenéseinek könyvében (20-21. rész) olvashatók 
azok a látomások, amelyek megjósolják a sátán (Antikrisztus) megkö
töztetését, majd Krisztus fellépése után 1000 évre a kiengedését, a fel
támadást és az ítéletet.

(Irodalom: Györffy György: István király és műve)
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Néhány sor 
a 117. hónapról 
a Városházán

2000. július

Megint korrekcióval kell 
kezdenem a sorokat: legutóbb 
a Berényiek 5. találkozójával 
kapcsolatosan azt írtam, 
hogy az ötlet Mester Ferenc 
fejéből pattant ki. Ketten vol
tak az ötletgazdák, Dér And
rás és Ő. Megkövetem Dér 
Andrást, a lapzárta sietségé
ben felejtettem ki.

Július elején, hivatalos tá
vollétemben, kompetencia vi
ta robbant ki Kerekes Csaba 
képviselő és dr. Hegedűs Ta
más jegyző között. Áttekintve 
az írásos anyagokat, a jegy
zőnek adtam igazat. Ezért jú 
lius 4-én Kerekes Csaba lé
nyegében feljelentett minket a 
Megyei Közigazgatási Hiva
talban. Július 12-én javasla
tot tettem a konfliktus feloldá
sár a, ezt azonban Kerekes 
Csaba és társai nem fogadták 
el. Július 16-án levélben vá
zoltam a kialakult helyzetet 
minden illetékesnek, és új ja 
vaslatot tettem a megoldásra, 
ám ismét hiába. Július 17-én 
Kovács Lajos és dr. Piri Ida 
bizottsági szakértők lemond
tak. Rendkívül sajnálom, 
mert hiányozni fog a szakér
telmük, az indokaikat azon
ban megértem. Július 27-én 
közös megegyezéssel szerző
dést bontottunk dr. Hegedűs 
Tamás jegyzővel, aki elszen
vedője, egyben egyik okozója 
volt a Testületben 1998. ősze 
óta meglévő, és az utóbbi idő
ben egyre fokozódó feszültsé
geknek. A jegyzőkönyvek a Hi
vatalban és a Könyvtárban 
megtekinthetők.

Balatonalmádi -  Öreghegy, 
2000. augusztus 2.

Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek

Igazi nyári szezon köszöntött 
ránk a bűnözés területén is. Jú
nius hónapban egyre több 
olyan bűncselekményt regisz
tráltunk, amelyek már a nyári 
szezon jellemzői. Ezek arányuk
kal, összetételükkel hasonlíta
nak a tavalyi évhez, egyes terü
leten, köszönhetően a jelentős 
technikai és személyi megerő
sítésnek, csökkenő tendenciát 
mutatnak. Az is ehhez a részhez 
tartozik, hogy nagyon sok se
gítséget kapunk Önöktől, szá
mos olyan információt, melyek 
felhasználásával eredményesen 
tudtuk a bűncselekmények el
követését megakadályozni, az 
elkövetőket rövid időn belül el
fogni. Itt szeretném kiemelni 
polgárőr barátaink felbecsülhe
tetlen értékű segítségét.

Néhány konkrét adat. Az el
múlt hónapban 2 nagy értékű 
autót vittek el a területről. 
Mindkét autót zárt, bekerített 
nyaraló udvarról vitték el 
mindezidáig ismeretlen tette
sek. Sajnos a tulajdonosok bíz
va a zárt udvar védettségében 
nem kapcsolták be a riasztókat, 
így nem okozott az autók elvi
tele különösebb gondot a tette
seknek. Két további gépjármű 
lopást sikerült a már említett 
állampolgári segítséggel meg
akadályozni. Az egyik esetben 
az elkövetőket több órán ke
resztül üldöztük, de erőfeszíté
seink sajnos nem jártak ered
ménnyel. Jellemző bűncselek
ménnyé vált a különböző mó
don elkövetett lopás. Ezek kö
zött a strandi lopás vezet, 8 ese
tet regisztráltunk az elmúlt hó
napban. Annak ellenére, hogy 
civil ruhás kollégák, illetve 
polgárőrök látnak el figyelő 
szolgálatot strandjainkon, a si
keres bűnelkövetést az is előse
gíti, hogy a vendégek meggon
dolatlanul alkalmi, helyben 
szerzett ismerősökre bízzák ér
tékeiket, s meglepődve tapasz
talják aztán később azok hiá
nyát. Kérem, legyenek egy ki
csit bizalmatlanabbak, és ne 
hagyják őrizetlenül értékeiket. 
Két lopást is bejelentettek, me
lyet besurranásos módszerrel 
követtek el. A háziak a nyaraló 
egyik helyiségében tv-t néztek, 
míg a mögöttük lévő szobát a 
nagy bátorsággal rendelkező

besurranó alaposan kifosztotta. 
A másik esetnél pedig a tárva- 
nyitva hagyott lakást elmondá
sa szerint néhány percre hagyta 
őrizetlenül tulajdonosa, ezt az 
alkalmat használta ki az elköve
tő és jelentős mennyiségű kész
pénzt, és ékszert vitt el a lakás
ból

Külön figyelmet érdemel az 
autóparkolók területe. Az is
mertté vált gépkocsi feltörések 
(8 eset) mind fizető parkolók
ban történtek külföldiek sérel
mére. A problémát az jelenti, 
hogy a külföldiek azt hiszik, 
hogy a parkolási díj megfizeté
sével a biztonságot is megvásá
rolták, s ezért jelentős értékeket 
hagynak a kocsikban. A bűn
ügyi krónika folytatásaként 
azért szeretnék sikerekről is be
számolni. Két fő strandi lopót 
fogtunk el, s a náluk talált, il
letve a házkutatás során előke
rült tárgyakkal bizonyítani tud
juk, hogy több ilyen cselek
ményt követtek el. 6 fiatallal 
szemben indítottunk büntetőel
járást, akik közlekedési táblá
kat, illetve jelzéseket rongáltak 
meg. Talán nem is voltak tuda
tában annak és meglehetősen 
későn döbbentek rá arra, hogy 
nagyon súlyos bűncselekményt 
követtek el. Őrizetbe került 
egy, a korábban több bűncse
lekményt elkövető német 
állampolgár is, aki ellen az el
járást őrizetbe vétele mellett 
folytatjuk le. Garázdákat, vere
kedőket, közterület rendjét, az 
emberek biztonságérzetét sú
lyosan zavaró személyeket vet
tünk őrizetbe. Négyet közülük 
gyorsított eljárásban, bíróság 
elé állítással vontunk felelős
ségre. Továbbra is kiemelten 
kívánjuk kezelni a közterület 
rendjét, biztonságát érintő ked
vezőtlen eseményeket mind
annyiunk nyugalmának megőr
zése érdekében.

Örömmel tájékoztathatom 
Önöket, hogy nagyon jó hatás
fokkal dolgoznak a megerősítő 
erőként érkezett rendőr kollé
gák, nagyon sok pozitív jelzést 
kaptunk munkájukkal kapcso
latban. A nagy tömegek által lá
togatott helyeken gyalogos 
szolgálatot ellátó kollégákhoz 
nagyon sokan fordulnak felvi
lágosítás kéréssel, vagy más ki
sebb-nagyobb problémáikkal 
az emberek. Többségük több 
idegen nyelven is kommuniká
cióképes, ez különösen a hoz
zánk látogató külföldi turisták 
körében kelt pozitív visszhan
got.

Kollégáimmal együtt a sze
zon hátralévő részében is igyek
szünk megfelelni az Önök által 
támasztott elvárásoknak és an
nak érdekében dolgozunk, 
hogy a nyár minden hozzánk lá
togató számára kellemes emlé
keket jelentsen.

Grúber Sándor 
r. őrgy. rendőrkapitány

Üvegezés
-  Tükörvágás 

-  Hagyományos 
nyílászárók 
üvegezése 
hőszigetelt 

üveggel 
-  Helyszíni munka 

hétvégén is

T e l . :

06-30
237-4456



Polgárőr hírekIdén ünnepeltük egyesületünk 
megalakulásának ötödik eszten
dejét, egy jó hangulatú baráti ös
szejövetelen a kapitányság állo
mányával közösen, a balatonal
mádi horgásztanyán. A lehetősé
gért és a sok segítségért külön kö
szönetünket fejezzük ki a Hor
gászegyesület Vezetőségének.

Évfordulónk méltó megkoro
názása volt, hogy a július 15-én 
megrendezésre került Országos 
Polgárőrnapon a Horváth Balázs 
csapatkapitány, Magyar Zoltán, 
Pirgi Róbert és Hansági Endre 
összetételű csapatunk az előkelő 
II. helyezést érte el 46 ponttal, 
mindössze két ponttal lemaradva 
a dobogó legfelső fokáról. Ez
úton mondunk köszönetet a fel
készítésben résztvevőknek: a ka
pitányság részéről Szabó Lajos 
úrnak aki az elméleti oktatást tar
totta, és Mikóczy Károly úrnak, 
aki az önvédelmi fogásokból ké
szítette fel csapatunkat (önvéde
lem kategóriában csapatunk első 
lett). Mikóczy úr megfelelő je
lentkező esetén vállalta, hogy ok
tatja polgárőreinket a fegyver nél
küli önvédelemre. Felajánlását 
előre is köszönjük!

Járőreink júliusban több, a 
rendőrséggel közösen végrehaj
tott, közbiztonsági és közlekedé
si akcióban vettek részt, valamint 
ott voltunk a kaszkadőr bemuta
tó és a veterán motorosok találko
zójának biztosításában és az “Al
mádi napok” rendezvényein is.

A közelmúltban történt súlyos 
tűzesetek rávilágítottak arra,

hogy a tűzoltóságnak adott ese
tekben szüksége lehet egy gyor
san mobilizálható civil segéderő
re a tüzek elterjedésének megaka
dályozása érdekében. Ezt felis
merve egyesületünk vezetősége 
úgy döntött, hogy megállapodási 
szerződést köt a fűzfőgyártelepi 
tűzoltósággal a vészhelyzetben 
nyújtandó segítség kereteiről.

Az előző évek kellemes ta
pasztalatai alapján (a volt “ifik” 
jelenleg legaktívabb tagjaink) 
újra indítjuk ifjúsági tagozatun
kat, amelyre minden 18 év alatti

fiatal jelentkezhet. Az alakuló 
foglalkozásra szeptember 1-én 
17.00 órakor az OTP mögötti 
parkolóban kerül sor.

A tagozat vezetését Magyar 
Zoltán és Horváth Balázs vállal
ta.

Ősztől újra kezdjük nagy sike
rű rendszeres téli nyaralóellenőr
zésünket, a részletekről bővebben 
majd szórólapjainkról, ill. telefo
non keresztül tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Kérjük, hogy aki valamilyen 
gyanús eseményt észlel, vagy tu

datni akar valamit a polgárőrség
gel, hívja a következő mobil szá
mon: 06-30/265-5059.

Továbbra is várjuk azon polgá
rok jelentkezését (a fenti mobil 
számon), akik szívesen részt vál
lalnának munkánkban és egyetér
tenek céljainkkal.

Támogatásokat pedig az 
alábbi számlaszámra várunk: 
11748083-20013781.

Segítségüket előre is köszön
jük!

Lázár Róbert 
titkár
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Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 4 3 2 -8 5 4 , 4 3 9 -2 1 9
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

PINKÓCZI 
CSÁRDA

-  Pinkóczi parasztlakodalmas -  új műsor- Csütörtök, szombat 20 órától a Csopak Táncegyüttessel

-  Kitűnő magyaros, házias konyha
-  A kerthelyiségben cigányzenekar -Szombat, vasárnap délben családi ebédek nosztalgiazenével 20% étel-ital árengedménnyel- A lovasudvarban lovaglás, hintózás, pónilovaglás, pónifogat, pusztabusz (12 fő)Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Balatonalmádi, Vödörvölqyi u. 12.Tel.: 88/439-315 Mobil: 30/9485-850E-mail: pinkoczi@mail.uti.hu http://www.uti.hu/~pinkoczi



Új színfolt a kézis-térképen
Ha pár évvel ezelőtt valaki a ba

latonalmádi kézilabdázásról ára

dozott volna, akkor igen vissza

fogott lett volna a reagálás. 

Vagy éppen visszakérdeztek vo l

na: van ilyen? Nos, ma már sen

ki sem kételkedik, van. Mi több

-  mindenkit önmagához viszo

nyítva - ,  a tavalyi szezon leg

eredményesebb megyei csapata 

az MMH Bau KC. az NB l l - t  fö 

lényesen megnyerve immár a 

második vonal, az NB l/B mér

kőzéseire készülnek.

-  Éppen egy évvel ezelőtt szü
letett a döntés: hosszabb távú ter
vek alapján dolgozva, a hazai ké
zilabdasport egyik fellegvára sze
retnénk lenni -  ismertette az el
képzelés lényegét H orváth  
György sportköri elnök. -  Ennek 
a koncepciónak az értelmében 
először egy olyan csapat alapjait 
raktuk le, amelyik megfelel en
nek az elvárásnak. Ezzel egy idő
ben a működés tárgyi és személyi 
feltételeinek a megteremtését is 
elkezdtük.

-  A csapat kia laku lt, hiszen  
H orváth Péter edző  vezetésével 
toronymagasan nyert, mindössze 
egyetlen ponto t veszített a tizen

két csapatos mezőnyben.
-  Valóban, a fiúk mindent 

megtettek a siker érdekében, és 
fordulókkal a befejezés előtt már 
biztos bajnokok, feljutok vol
tunk -  folytatta az értékelést M ol

nár Kálmán  szakosztály-igazga
tó. -  Minden statisztikát mi nyer
tünk: a legtöbb pontot szereztük, 
a legtöbb gólt dobtuk, a legkeve
sebbet kaptuk.

-  A m agasabb osztály azon

ban m ég erősebb já tékerő t k í 
ván...

-  Számunkra már az is roppant 
nagy siker, hogy sikerült együtt 
tartani a gárdát. Mi több, érzésem 
szerint még erősödtünk is. A ka
puba leigazoltuk a Szombathelyi 
TK tehetséges fiatalját, Somogyi 
Z o ltá n t , akivel remélhetőleg 
hosszabb távon megoldottuk a 
„portáskérdést“. Súlyos műtété 
után felépült a gólerős átlövő, 
Svéder Péter, sajnálatos balesete 
után a balszélső Csefkó is. Emel
lett tárgyalunk Igor Zubjukkal, a 
Fotex rutinos balszélsőjével, s ha 
az anyagiakban meg tudunk

egyezni, akkor ő is nálunk foly
tatja pályafutását.

-  M ikor kezdődik a felkészülés  
a 2000/2001 -es bajnokságra?

-  A jövő héten hétfőn, augusz
tus 7-én. Továbbra is a Vetési 
gimnázium tornacsarnoka lesz a 
bázisunk. A most következő sze
zonban is szeretnénk folytatni az 
eddigi jó szereplésünket. Hogy ez 
mire lesz elég, azt nem tudom, de 
remélem, egy dobogóközeli hely
re mindenképpen.

-  Egy hosszabb távon sikeres 
szakosztá lyhoz nem elég a f e l 
nőttcsapatot menedzselni, idővel 
m egfelelő utánpótlásról is gon 
doskodni kell...

-  Erre is megvannak a konkrét 
terveink. Már megegyeztünk H i
dasi Ferenccel, a veszprémi 
Báthori általános Iskola testneve
lő tanárával, hogy átveszi az után
pótlásunk vezetését. Az ő szak
mai múltja garancia arra, hogy rö
vid időn belül az MMH Bau 
utánpótláscsapatai a felnőttekhez 
méltó módon szerepelnek majd.

-  Ekkora célok megvalósításá
hoz nem mindennapi anyagi f e l 
tételeket kell biztosítani. E  téren 
hogyan állnak?

-  Nem panaszkodunk. A helyi 
önkormányzat egyre inkább a ma
gáénak tekinti a szakosztályt, s 
megháromszorozta az eddigi tá
mogatását! De több olyan szpon
zorunk van, aki hajlandó zsebbe 
nyúlni céljaink megvalósítása ér

dekében, az egyik lelkes veszpré
mi sportbarátunk például a serdü
lőktől a felnőttekig felöltözteti az 
egész szakosztályt.

-  A működés rendben lévőnek 
látszik. De a saját otthon még  
m indig nem készült el. H ogyan  
állnak a tervezett almádi sport- 
csarnok előkészületei?

-  Sajnos nem abban az ütem
ben haladunk, ahogyan mi azt an
nak idején elképzeltük. Ez termé

szetesen nem azt jelenti, hogy le

mondtunk volna a megvalósítás
ról, de azt tudomásul kell ven

nünk, hogy a városnak más köte

lezettségei is vannak.
Ennek ellenére egyre sürge

tőbb a kérdés megoldása: a csapat 

eredményei lassan kikövetelik a 
saját otthon létét.

K. D.

Az MMH Bau NB II-es bajnokcsapata. Az álló sor jobb szélén Tari Tibor technikai vezető, mellette Molnár Kálmán 
szakosztály-igazgató. Előttük guggol Horváth Péter edző
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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



Herkules Sporttábor -  2000
Ez évben is változatos program

mal vártuk a 7-12 év közötti gyere
keket táborunkba. Célunk az volt, 
hogy megkönnyítsük a szülők dol
gát. Amikor ők dolgoznak, legyen 
értelmes programja a gyereknek, 
kapjon meleg ebédet.

A célnak megfeleltünk: megis
mertük közvetlen környezetünkben 
a Wesselényi kilátót, a Felső-hegyi 
geológiai objektumot, (amely egyút
tal távoli tájakat is látókörünkbe 
vont), megcsodáltuk az egyedülálló 
vasúti műremeket, a Remete-völgyi 
vöröskő támfalat (melyet Majbó Gá
bor tiszteletbeli alpolgármester men
tett meg az enyészettől) barangol
tunk és kocsikáztunk Gergely Endre 
segédletével a Vödör-völgyben.

Távolabbi tájakra is elkalandoz
tunk: a veszprémi vár, az állatkert, a 
vázsonyi vár és postamúzeum szin
tén a program részét alkotta.

Vázsonyban lovagi játékon 
szórakoztunk, miként a 
Miklós-Pál-hegyi őstiszafás 
megmászásán -  a szó-szo
ros értelmében! Élveztük a 
bándi udvarház - Székely 
Sándor -  bableveses, ci
gányzenés vendégszeretet
ét.

Utaztunk hajón Tihany
ba - (gyalog a barát-laká
sok- panoráma útvonalon), 
vonattal Balatonarácsra - 
(gyalog a Koloska-völgybe 
és a Jókai kilátóhoz). Ját
szottunk a strandon, vizibi
cikliztünk; szemetet gyűj
töttünk a Remete-forrásnál, 
a Jókai kilátónál, és minde
nütt, ahol megfordultunk!

Ki ne hagyjam a Géza
háza -  Kő-árok - Csesznek túrát, 
amely természeti értékeink megis
merése mellet fizikai erőnlétünket is 
igénybe vette.

A két hét utolsó napja
iban két éjszaka erejéig 
Földesi Tibor sporttár
sunk, a tájfutó megyei 

szövetség elnökeinek 
baráti felajánlását él

vezhettük Pinkóczi 
úti gyümölcsösé

ben, ahol sátortá
bort állítottunk. 

Diszkóztunk, bog
rácsban főztünk vacsorát, és meg
ijedtünk a hirtelen jött vihartól.

Köszönet segítőinknek, akik 
anyagi segítséget nyújtottak: Szám
fira Istvánnak, Almádi város önkor
mányzatának, a Megyei Közgyűlés
nek, az Ergo-MED ’96. Kft-nek.

Megköszönöm a felügyeletet 
Völgyi Zsuzsa és Molnárné Ildikó 
tanárnőnek; lányomnak, Felber 
Orsinak. Köszönet Tászler László

nak a buszos szállításért, Bolka 

Lászlónak és Babi néninek az ebéde

kért, miként Kutics Mónikának 

(áron aluli) töltött káposztás vendég

szeretetéért, Varga Csabának a stran
don nyújtott szolgáltatásokért.

Az ötven gyerekre jövőre is szá

mítok.
Gyula bácsi

Megmásztuk a Miklós-Pál-hegyet...

Gergő 
halat (!) 
is fogott!

Felkapaszkodtunk az Esseg-várhoz

Ellátogattunk a Koloska-forráshoz

Szép eredményekkel örven
deztették meg szurkolóikat Patkás 
Dániel és Boros László almádi 
sportolók.

Patkás Dániel a Montain Bike
osok versenyein az alábbi helye
zéseket érte el:

Dörgicse OB. 12 km, 18 . he
lyezés (130 induló volt)

Nagykovácsi Ob. 12 km, 16. 
helyezés (140)

Duna Maraton 65 km, 14. he
lyezés (600)

Bakony Gázló 130 km, 4. he
lyezés (38)

Országúti kerékpárban:

Bakony 80. OB. 50. helyezés 

(120 induló)

Balaton kör 200 km, 13. helye

zés (250)

Boros László a Magyar 

Marathon CluB rendezésében jú

lius 29-én megtartott esti fél

maratonon korcsoportjában 6. he

lyezést ért el, 1.50.55. idővel.

A július 23-án megrendezett 

Fűzfő -  Almádi öbölátúszáson 

1.21.20. idővel korcsoportjának 

bajnoka lett.

Gratulálunk mindkét verseny

zőnknek!



A millenniumi Almádi Napok margójára
13. alkalommal, hagyományosan 

július utolsó harmadában rendezte 
meg az Almádi Napok kulturális ren
dezvénysorozatát a helyi Közösségi 
Ház. A beharangozóban azt kértem, 
hogy e misztikus szám ne riasszon 
vissza senkit, s azt ígértem, hogy aki 
a programokat választja -  annak 
szerencséje lesz a tíz nap során.

Nem akarom és nem is tehetném, 
hogy a közönség helyett én formál
jak véleményt, ugyanakkor a pub
likum megnyilvánulásait szívesen 
osztom meg Önökkel. Mert nékünk 
rendezőknek nagy örömet szerzett.

Hogy is tenne másként, mikor 
már a nyitó napon vakuk sokasága 
villogott a Veszprém Néptáncegyüt
tes gáláján, a külföldi vendégek 
elégedetten csettintettek a magyar 
folklór láttán. Az eső ugyan kissé 
megtréfálta a kezdési időpontot, ám

a Három terror (Maksa, Ihos, Ayala) 
rekeszizmot próbáló produkciója 
feledtette a hirtelen jövő égi áldást.

A vasárnapi horgászversenyre 

rekord nevezés érkezett (köszönet a 
helyi horgászegyesület segítségéért), 
mint ahogy az esti koncertekre is sok 
nézőt vártunk. S itt egy félreértést 
kell nyomban tisztáznom! Többektől 

hallottam, s persze a „négyméteres” 
mentén látható is volt, hogy sok

nézőt tartott távol az Irigy 
Hónaljmirigytől az 1500 Ft-os 
belépő. Talán kevés energiát fektet
tünk annak közlésére; hogy e pro
gramot egy győri ifjúságvédelmi 
alapítvány rendezte, aki azt vállalta, 
hogy a jelentős költségek térítése

mellett, minden eladott belépő után 

100 Ft-ot utal át a Budapest 

Sportcsarnok újjáépítésére. Ezért 

kellett tehát fizetni, bár tudom ezt a 

műsorfüzetben előre is jelezhettük 

volna. Elnézést!

Nem kell viszont bocsánatot 

kérni azoktól a középkorú nézőktől, 

akik nosztalgiázva énekeltek együtt 

régi kedvencükkel, Poór Péterrel,

vagy vidáman dúdolták kedves 
nótáikat Szentendrei Klárával.

Milos József a Városháza 
Padlásgalériájában ismét csodát tett, 

egyrészt lenyűgöző képeivel, más
részt egyéni kiállítás megnyitón 

régen láttunk ennyi érdeklődőt. S 

hogy a csoda tovább tartson ezen a 

napon, arról a népszerű énekes, 

Varga Miklós gondoskodott. Fehér 
öltönyben, fehér esernyővel közel 
másfél órás koncertet adott a sza

kadó esőben. Mint utólag elmondta, 

ez kutyakötelessége, ha már a lelkes 
közönség kitart. Azt is mondhatnám

erre, ilyen az igazi európai gondol
kodás.

A szombati néptáncgálán a vörös
berényi és litéri gyerekek ismét 
bizonyították tehetségüket, a Tilinkó 
együttes sötétedésig húzta a talpalá
valót.

A zárónapon a Viktória együttes 
akkordjaira táncolt a szépszámú 
közönség, majd éjfélkor hagyomá
nyosan egy látványos tűzijáték zárta 
az Almádi Napok idei ren
dezvénysorozatát. Bízom benne, 
hogy sokaknak szereztünk kellemes

kikapcsolódást, s ha így van -  
találkozzunk jövőre is!

Támogatók nélkül persze e ren
dezvény sem jöhetett volna létre, e 
helyről is köszönjük segítségét a 
Pászti Kft-nek, CBA Center-nek, 
BakonyTel-nek, Balzer Hungária 
Kft-nek, Számfira István vállalkozó
nak, Görögtűz ‘98. BT-nek, Auto 
Anteus Kft-nek, Tradeorg 
Nyomdának, Terra-Mota Kft-nek, 
Háló Kft-nek, Aszklépiosz 
Alapítványnak és a helyi horgásze
gyesületnek.

Gróf Tibor 
Közösségi Ház igazgató

Tilinkó népzenei együttes

Rögbimérkőzés

A nézőközönség

A litéri Zöldág néptánc együttes A legnagyobb hal!



A Közösségi Ház 
augusztusi programjaiból

10-én 20.00: A svájci Giovane Ifjúsági Szimfonikus Zenekar 
koncertje a Városháza téren

12-én 18.00: Jazz est a Zenepavilonnál.
Fellép: Rozsnyói Péter zongora,
Gyurján Róbert bőgő 

18-án 19.00: A székesfehérvári RH+ együttes koncertje 
a Városháza téren

Augusztus 20-i ünnepi rendezvények

18-án 20.00: Régi Zene hangverseny
a vörösberényi Erőd-templomban:
A barokk Európában.
Fellép: Prehoffer G ábor-furulya,
Krommer Lucia -  viola da gamba,
Ratkó Ágnes csembaló

19-én 18.30: Folklórprogram a Városháza téren felállított
szabadtéri színpadon:
Közreműködik a vörösberényi, a vágsellyei 
(Szlovákia) és a csopaki néptáncegyüttes.

21.00: István a király rockopera vetítése a Városháza 
téren.

20-án 11.00: Ünnepi szentmise a vörösberényi katolikus
templomban.
Az új kenyér megáldása.

12.00: Ünnepi megemlékezés a vörösberényi 
volt jezsuita kolostor kertjében.

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Kerényi László polgármester

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.

FEHÉR ABLAK
Márkaképviselet: Hansági Endre

8 2 2 0  Balatonalmádi, Vöröshegyi út 8.

Tel.: 8 8 /4 3 1 -7 4 5 , 0 6 -3 0 -9 9 7 2 -1 5 3

Dr. Hegedűs Tamás, városunk jegyzője kérésére közreadjuk levelét.
Szerk.

Búcsú a  várostól
64 hónap. Közel öt és fél év. Ennyit dolgoztam Balatonalmádiban. Ez 

egy város életében nem túl hosszú idő, egy ember aktív életének viszont 
nem kis szelete...

’95. április 1-jével kezdtem itt, s 2000. július 31-ével búcsúzom. Az 
almádi polgárok, az itt nyaralók túlnyomó része talán nem is ismer. Mert 
hát ki is az a jegyző? Amikor idekerültem bemutatkoztam ugyan e lap 
hasábjain, de azóta csak az önkormányzati hírekben vagy egy-egy köz
lemény kapcsán lehetett találkozni a nevemmel.

A jegyző nem népszerű személy. A hivatal az ő nevében ad vagy nem 
ad engedélyt, bírságol, veti ki és szedi be az önkormányzat által megál
lapított adót, ellenőriz, okmányokat állít ki, tart kapcsolatot a bérlőkkel, 
intézményekkel, ő készíti elő és hajtja végre a testületi döntéseket. S mi
vel általában az emberek nem tudnak különbséget tenni, hogy mi alap
szik testületi döntésen, mi jogszabályon, s esetleg mi személyes mérle
gelésen, szidják sokat -  néha tán alappal, máskor alap nélkül.

Én a magam részéről szerettem volna olyan hivatalt kialakítani, amely 
nem csak meghallgatja az emberek problémáit, de határidőben el is inté
zi az ügyeket, amely nem “személyválogató”, s amely szigorú, követke
zetes, de humánus. Olyant, amely alternatívákat tud letenni a választott 
képviselők elé, s amely a törvényesség maximális betartása mellett mű
ködik.

Hogy sikerült-e? Részint tudom, hogy igen, részint biztos, hogy so
kak szerint nem. De ahol ellenérdekű felek vannak, ahol egymásnak fe
szülnek például a pihenni és a szórakozni vágyók egyaránt jogos érde
kei, lehet-e mindenki megelégedésére cselekedni? ... A lelkiismeretem 
tiszta, még ha -  kollégáimmal -  a lehetetlent nem is sikerült teljesíteni.

Most mindenesetre ezúton is köszönöm a Polgármesteri Hivatal köz- 
tisztviselőinek, hogy együtt dolgozhattunk az elmúlt jó 5 évben, s hogy 
többnyire megértették, mit várok el tőlük.

Köszönöm az intézmények dolgozóinak, vezetőinek a jó munkát, és 
az együttműködést.

Köszönöm az előző ciklus valamennyi képviselőjének a kialakult köl
csönös bizalmat, s hogy jó volt akkor itt egy ügyért együtt gondolkodni 
és együtt cselekedni. Köszönöm a jelenlegi Képviselő Testület minden 
olyan tagjának is a bizalmát, aki most is ennek szellemében kívánt -  töb
bek között velem együtt is -  dolgozni.

Köszönöm minden helyi polgárnak és itt üdülőnek is, hogy elfogad
tak. Örülök, ha segíthettem valamiben, s ezúton is elnézést kérek, ha úgy 
érzik hibáztam -  biztos volt ilyen is.

Megszerettem ezt a szép kis várost. Nagyon sok lelkes, tehetséges, ki
váló embert ismertem meg itt. Jó volt itt dolgozni. Volt cél, volt feladat, 
volt akarat...

Aztán az utóbbi időben megtört a lendület -  megtört az én lendüle
tem is. Sajnáltam, hogy hiábavaló vitákra mennek el az energiák, hogy 
az erővonalak nem össze, hanem szét tartanak. Más lett a testületi és bi
zottsági ülések hangulata, hiányzott a kölcsönös bizalom, egyre gyakrab
ban szorult görcsbe az ember gyomra...

Lassan érlelődött -  már másfél éve -  bennem a távozás gondolata. S 
mikor felajánltatott a “közös megegyezéses válás” lehetősége, igent 
mondtam erre. Fájó szívvel tettem, mert szeretem Balatonalmádit, sze
retem a munkatársaim, mert összességében sokat kaptam a várostól. Ne
héz a búcsú, mert sokan marasztaltak és sokakban éreztem, hogy ők is 
szerettek, becsültek engem... De talán nem véletlen, hogy most mond
tak le olyan kiváló szakértők is megbízatásukról, mint Dr. Piri Ida (HPB), 
vagy Kovács Lajos (GTB)...

Ha szerénytelenül hihetem, hogy jöttöm és munkám annak idején 
hasznára vált a városnak, szeretném remélni, hogy távozásomnak is lesz 
jótékony hatása...

Búcsúzván békés fejlődést kívánok az itt élőknek, és az ide kötődők
nek!

Almádi -  Isten veled!

Dr. Hegedűs Tamás



Városunkban szóbeszéd tárgya, hogy a Képvi

selő-testületben hosszú ideje komoly feszültsé

gek alakultak ki. Ezt a hírt látszik alátámaszta

ni az, hogy állítólag több külső bizottsági tag 

benyújtotta lemondását és a jegyző közös meg

egyezéssel távozott.

Erre vonatkozólag kérdéseket tettünk fel a t i

zenhárom képviselőnek és a polgármesternek.

1. Hogyan és mitől fajulhatott idáig a helyzet?

2. Miben látja a jövőbeni megoldást?

Balogh Csaba

1 Sajnos az egész országot 
jellemzi egy, a saját, egyéni 

vagy kisebb csoportérdekeket 
előtérbe helyező magatartás. 
Úgy érzékelem, hogy ez a ked
vezőtlen magatartás mára az 
almádi Képviselő-testületben 
is megjelent. Ez egy fokozott 
feszültséghelyzetet okoz, elő
térbe kerülnek a durva sze
mélyeskedő viták és a nem 
megoldást kereső indulatok. 
Az engem megszólító válasz
tópolgárok velem együtt min
den olyan viselkedést vagy 
cselekedetet helytelennek, ill. 
rossznak tartanak amely nem 
a lakosság ill. Balatonalmádi 
érdekében történik.

2 A jelenlegi állapotjavulá
sát abban látom, hogy az 

egy vagy egyes képviselők ön
kritikát gyakorolnának, elfo
gadnák mások véleményét, és 
a szakemberek szakmai tudá
sát nem kérdőjeleznék meg. 
Ennek érdekében a lakosság 
aktív közreműködésére is 
szükség lenne. A magam ré
széről ezt tartom járhatónak, 
ill. kívánatosnak.

Brenner Kálmánné

1 A Képviselő-testületben ki
alakult feszültség azért fa

julhatott idáig, mert a képvise
lők egymás között a valós 
problémákat testületi ülésen 
kívül nem tárgyalták ki, -  be
szélték meg.

2 A jövőbeni megoldás is a 
fentiekből következik, 

akár rendkívüli ülés keretén 
belül, akár fehér asztal mellet 
beszéljék meg a feszültség 
okát, s a hogyan továbbot.

Boros László

1 A feszültségek oka a stí
lusban, a hozzáállásban 

keresendő. Az „ötök” diktató
rikus, „bolsevik” stílusú nyo
mulása ellehetetleníti a nor
mális működést. Ez nem párt
politikai minősítés!

2 Ha a stílus nem változik, 
és senki nem mond le, a 

megoldás a választásokig el
tolódik. Addig tovább folytató
dik a hatalmi harc a város ká
rára.

Bors Sándor

1 Véleményem szerint nem 
fajult el a helyzet, csak a 

problém ák m egoldásának 
irányában haladunk.

2 Továbbra is a város érde
keit szem előtt tartva kell 

dolgoznunk.

Czuczor Sándor

1 Szomorúan kell megálla
pítanom, hogy hovato

vább nem az Ember, nem a 
választó, sőt nem is a város,

hanem a nyers egyéni vagy 
csoportérdek dominál. Jósze
rivel arra kell már koncent
rálni, hogy kit, mivel és ho
gyan sért meg valaki, amellyel 
a lényeges feladatok megol
dásától fosztja meg magát és 
minden képviselőtársát.

2 Ha valaki nem képes elfo
gadni (vagy megtanulni) 

az alapvető erkölcsi, viselke
dési és együttműködési nor
mákat, képtelen mások véle
ményét vagy a törvényes nor
mákat figyelembe venni, an
nak sürgősen magába kell 
néznie. Balatonalm ádinak 
összefogásra van szüksége, 
de nemcsak szavakban, ha
nem tettekben is! Túl kicsi ez 
a város ahhoz, hogy m ocs
kos, nagypolitikai praktikák
kal etessük a jobb sorsra ér
demes helybelieket.

Dr. Dávid Gyula

képviselő úr válasza nem ér
kezett meg.

Dr. Huszár Gábor

1 A politikában, a helyi poli
tikában is elkerülhetetlen 

a hatalmi harc. Károssá válik, 
ha a város működését zavar
ja, mint nálunk is. Egy képvi
selői csoport, akiket frakció
szerű működésük miatt 
„frakció” -nak nevezek, konf
liktusba keveredett az önkor

mányzat és a hivatal több kép
viselőjével. Szerepük volt a 
jegyző távozásában és két kül
ső szakértő lemondásában. A 
polgármesterrel szembeni ed
digi rejtett szembenállás, nyílt 
megfogalmazást nyert.

2 A város érdeke az, hogy a 
ciklus alatt, folyamatos 

város vezetés legyen. Az ellen
tétek azért nem oldhatók fel 
teljesen, mert egymástól eltérő 
lakossági véleményeket 
tükröznek.
Az ellentéteket kezelni kell tit
kos forgatókönyvek helyett, 
őszintén megfogalmazott 
programokkal, a minél telje
sebb nyilvánosság ellenőrzé
se mellett. Ha a képviselői 
demokrácia nem kielégítően 
működik, indokolt esetben a 
direkt demokrácia eszközei
hez is lehet nyulni, (pl. helyi 
népszavazás.)

Dr. Jósa Elemér

1 Az „elfajulás” foka közel 
sem olyan mértékű, mint 

ahogy ez a köztudatban él. Az 
információk tálalásán igen 
sok múlik. Úgy érzem, sike
rült elérni sok, a város érde
keit szolgáló pozitív változást, 
ezekről azonban nem szól
nak a hírek. Az biztos, hogy 
hiányzik az alapvető emberi 
bizalom, ami rányomja bélye
gét a vitákra, -  azonban is
merve az úgynevezett „nagy
politikát” , az emberek erről



alkotott véleményét, csalódott
ságukat -  ez egyáltalán nem 
meglepő.

2 A kiutat a különböző véle
mények közeledésétől, a 

döntések előtti egyeztetésektől 
várom, amire néhány képvi
selő eddig is vette a fáradságot 
(néhány esetben volt rá példa 
testületi szinten is pozitív 
eredménnyel). Biztos vagyok 
benne, hogy minden képvise
lő jót akar a maga módján, 
azonban nem elég másokat 
meggyőzni igazunkról, el kell 
tudni fogadni mások racio
nális érveit is. Adott témakör
rel kialakított véleményünk 
megváltoztatása nem bűn, 
csupán a kellő információk 
addigi hiánya.

Kerekes Csaba

1 Egy 14 főből álló testület
ben az önkormányzati 

munka jellegéből fakadóan 
természetes jelenségnek te
kintem a vélemények ütközte
téséből származó konfliktu
sokat, vitákat ami nem azt je 
lenti, hogy „elfajult” a hely
zet.

2 Az eddigi eredményeken 
alapuló, a város érdekeit 

szem előtt tartó további lelkiis
meretes munkában. A  döntés
hozatalok alapját az érzelmi 
motivációkat mellőző, konk
rét racionális érvek kell, hogy 
képezzék.

Dr. Kerényi László

1 Egyéni és csoportérdekek 
gátolják az összvárosi ér

dekek érvényre jutását.

2 Két megoldás van szerin
tem.

A. Kerekes Csaba nyilvános 
fórum on bocsánatot kér

Balatonalmádi polgáraitól 

az általa kierőszakolt hi

bás döntésekért, a közvet

len környezetétől pedig 

képviselőhöz méltatlan 

magatartásáért és stílusá

ért.

B.  Kerekes Csaba lemond 

képviselői mandátumáról.

Keszey János

képviselő úr hosszabb ideig 

távol volt, az utóbbi Képviselő- 

testületi ülésen nem volt jelen, 

így kérdéseinkre nem vála

szolt.

Lőrincz Attila

1 Az 1998-as önkormány

zati választásokra össze

állt egy baráti társaság, amely 

támogatóik segítségével és 

profi kampányával 5 képvise

lőt bejuttatott a testületbe. Az 

önkormányzati érdekek mel

lett előtérbe kerültek szemé

lyes és támogatóik érdekei. A 

Gazdasági, Településfejlesz

tési és üzemeltetési Bizottság 

elnöke a jegyző jogi tevékeny

ségében képviselői munkájá

nak akadályozását látta, és 

folyton kereste a támadási le

hetőséget, és ha talált nem 

hagyta kihasználatlanul. 

Megítélésem szerint nem egy

hamar kerül a hivatal élére 

hasonló kvalitású jegyző.

2 A jövőben ne csak öt kép

viselő együtt szavazása 

(frakciófegyelme) döntsön 

fontos kérdésekben, hanem 

13+1 fő közös akarata érvé

nyesüljön. A totóban ez nye

rőszám, s talán Almádiban is 

bejön.

Pandúr Ferenc

1 A Képviselő-testületben 
véleményem szerint nincs 

kezelhetetlen „elfajult” hely
zet. A szereplők együttműkö
désének előfeltétele, hogy 
megbízzanak egymásban, 
amely bizalom az elmúlt évben 
elfogyott. A feszültségek ki
alakulásában nagy szerepe 
volt a jegyzőnek is. Az érintet
teknek azonos érdekévé vált, - 
olyan helyzet állt elő - hogy a 
város érdekében a felálláson 
változtatni kellett, közös meg
egyezéssel megszüntettük a 
jegyző munkaviszonyát.

2 Valamennyiünk felelőssé
ge, hogy a település előtt 

álló legjobb döntések szüles
senek, m indenki erre kon
centráljon, az egyéni és szűk 
csoportérdekek szoruljanak 
háttérbe. A jövő érdekében a 
konfliktusokat felszínre kel
lett hozni, most pedig át kell 
értékelni az elmúlt időszak 
eseményeit. M indannyiunk 
feladata és kötelezettsége, 
hogy a kiutat megtaláljuk és 
erre képesnek tartom a Képvi
selő-testületet.

Schildmayer Ferenc

1 Az „eredménynek” véle
ményem szerint sok ös

szetevője van. Külön-külön 
talán nem is tulajdonítunk 
neki jelentőséget, hellyel-köz
zel már észre sem vesszük 
őket. Halmozottan jelentkezve 
azonban igen jelentős problé
mákat okoznak, szükségtelen 
konfliktusokhoz vezetnek. 
Mik ezek? Felsorolok néhá
nyat, nem fontossági sor
rendben, és nem is teljes kö
rűen.

-  A másik fél véleményének 
el nem fogadása, esetenként 
még tárgyalási alapnak sem.

Ezzel együtt a saját véle

mény erőszakolása.

-  Ideges türelmetlenség a 

vitában, a megfelelő színvo

nalú, türelmes tárgyalókész

ség mellőzése, esetenként tel

jes hiánya.

-  Nem azonos mérce alkal

mazása. Attól függ a reakció, 

ki mondja, ki feszegeti az ép

pen aktuális kérdést, milyen 

háttérrel és milyen védelme

zett hátérrel.

-  a testület tagjai olyan dol

gokkal is foglalkoznak, ami

ben a hivatal az illetékes. Ez a 

testület és a hivatal munkájá
nak összekeveréséhez vezet, 

ami senkinek sem jó, ráadá

sul zavarja mindkét fél ered

ményes munkáját.

2

 A Szervezeti és Működési 

Szabályzatunk betartása, 

szellemének megfelelő számú 

és időtartamú „hozzászólás” 

a napirendhez, de csak szoro

san ahhoz!! Ez az 1. alatt le

írtak lehetőségét 50%-kal 

csökkentené, a parttalan és 

néha személyeskedő vitákat 

nagyrészt megszüntetné. A 

másik 50 %-ot az jelentené, 

ha m indannyian végiggon

dolnánk az 1. alatt leírt és le 

nem írt problémákat, m eg

szüntetve azokat, érdemi 

m unkára ford íthatnánk az 

így eltöltött időt.

*

Szerk. megj.: A válaszokat 
szó szerint közöltük tudva azt, 
hogy hat mondatban nehéz a 
mondanivalót sűríteni. Amen
nyiben olvasóinkat a részletek 
is érdeklik, a jegyzőkönyvek 
hiteles másolatai megtalálhatók 
a Könyvtárban és a Polgármes
teri Hivatalban. Vagy keressék 
meg a módját a képviselőkkel 
és a polgármesterrel való talál
kozásnak.



Újabb név az almádi 
Hősi Emlékmű márványtábláján
Családi megemlékezés szín

helye volt július elején a bala
tonalmádi Hősi Emlékmű. Fe
lesége, gyermekei, unokái, kö
zelebbi hozzátartozói emlékez
tek az érte mondott szentmise 
után néhai Bálint Sándor taní
tó, tartalékos honvéd hadnagy
ra, almádi egykori polgárára, 
akinek nevét pár nappal előbb 
vésték fel a II. világháború ál
dozatainak emléktáblájára, s 
akit aznap vettek fel posztu
musz a Vitézi Rend tagjai so
rába.

A fiatal tanító ahhoz a kor
osztályhoz tartozott, amelynek 
életét döntően a háború hatá
rozta meg. A félegyházi képző 
elvégzése után 1938-ban költö
zött Balatonalmádiba, mert si
került tisztviselőként elhelyez
kednie a Nitrokémiánál. Sor
katonai szolgálata alatt részt 
vett Eszak-Erdély visszafogla
lásában, s a Délvidék megszál
lásában. Leszerelése után meg
nősült, de alig fél év múlva, 
1942 tavaszán mozgósították, 
s a nagykanizsai 17. Nagy La

jos király honvéd gyalogezred 
zászlósaként kivitték az orosz 
frontra, ahol augusztus 9-én 
Alexandrowkánál súlyosan 
megsebesült, zászlóalja szinte 
teljesen megsemmisült. Fel
épülése után kapta meg Horthy 
Miklós kormányzótól „az el
lenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásáért” a „Dicsérő el
ismerés a hadiszalagon a kar
dokkal” kitüntetést, a Signum 
Laudis-t. Az orosz áttörés a 
Donnál érte 1943 januárjában, 
s mérhetetlen szenvedések árán 
csak májusban térhetett haza a 
megmaradt csapatrészekkel. 
Itthon megkapta a Tűzkereszt 
kitüntetést, s megláthatta vég
re időközben megszületett kis
leányát. Visszatért a polgári 
életbe, s nemsokára megszüle
tett második kisleánya is.

Alig egy év múlva ismét, 
immár véglegesen búcsúznia 
kellett otthonától. Az 1944-es 
őszi mozgósításkor a Budapest 
védelmére rendelt 10. gyalog
hadosztály törzsébe osztották 
be, ekkor már hadnagyként.

Részt vett azokban a súlyos 
Duna-Tisza-közi harcokban, 
amelyek megakadályozták, 
hogy az orosz csapatok menet
ből foglalják el Budapestet. A 
Karácsonyra bekerített főváros
ból 1944. december 18-ai kel
tezéssel írta utolsó tábori lap
ját Balatonalmádiba. A védel
mi harcokban a hadosztály 
nagy része elpusztult, maradé
kuk január 29-én illetve febru
ár 11-én esett orosz fogságba. 
Róla, és sok bajtársáról azóta 
sincs semmi hír, nem szerepel
nek sem az elesettek, sem a 
fogságba kerültek névsorában.

Talán a budapesti tömegsírok 
egyikében nyugszanak, talán a 
most megnyíló orosz hadifogoly
nyilvántartásokban találhatjuk 
majd meg nevüket. Annyi 
azonban bizonyos, hogy hősi
ességük és kötelességtudásuk 
példát mutat az utókor számára.

Bálint Sándor hadnagyot 
Habsburg József Árpád királyi 
főherceg avatja ünnepélyes kül
sőségek között vitézzé 2000. 
szeptember 2-án Budapesten, a 
„Hazatérés” templomban.

Bálint Sándor 
(a hősi halott Bálint 
Sándor unokaöccse)

Westel 900 A K A P C S O L A T

GSM telefonok, tartozékok

eladása és szervize.

Gyors, udvariaskiszolgálással várjuk

Kedves Vásárlóinkat a Tulipán udvarban!

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

Szép hír 
Káptalanfüredről

A fenyők között megbúvó, 
megújult kápolna Schubert és 
Saint-Saens Avé Máriájától, 
Reményik Sándor Igé-jétől, a 
Kőmíves Kelemenné népballa
dától katedrálissá, színházzá 
változott egy ünnepi órára júli
us 16-án, vasárnap.

A hívek, a káptalaniak, a 
nyaralók, a művészetet kedve
lők alkották a „Tisztelt Nagyér
deműt”.

Csavlek Etelka és D. Müller 
Mária előadásában a legrango
sabb zenei és irodalmi művek
ben gyönyörködtünk.

Csavlek Etelka, Liszt-díjas 
művész igényes produkciót 
nyújtott, mely felemelő volt 
számunkra.

A nagy templomokban ott
honos Mozart Koronázási mise 
Agnus Dei tétele, most a mi kis 
kápolnánkat is a zene szentélyé
vé emelte.

Virágénekekkel -  gazdag 
nemzeti értékeinkkel -  zárult 
Csavlek Etelka művésznő elő
adása.

D. Müller Mária más műfaj

jal tisztelt meg minket: Illyés 

Gyula, Juhász Gyula, Heltai Je

nő verseivel, melyek igen míve

sek voltak mind előadásban, 

mind pedig válogatásban.

Reményik Sándor Ige című 

verse templomi igehirdetéssé 

magasztosult a művésznő tol

mácsolásában.

Lelkünket nyitotta meg a 

Kőmíves Kelemenné című nép

ballada. Ritka és maradandó, 

művészi és lélekemelő élmény 

volt ez az egy óra.

Köszönetet mondunk a mű

vészeknek, a Fürdőegyesület 

vezetőségének, akik szervezték, 

rendezték az előadást.

Reméljük, hasonló szép es

tékben részesülünk az elkövet

kező nyarakban, ahogy a szerve

zők a zárszavunkban ígérték.

Bajcsy Gézáné



Régi óra halkan já r
Hinta-palinta -  bíztatja magát a vékony 

hangocska tulajdonosa, kis kezeivel a kötelet 
rángatja, lábait ide-oda hajlítgatja. Hinta-pa
linta -  ismételgeti töretlen bizakodással, és 
várja, hogy a hinta meglóduljon. Háta mögé 
settenkedek, óvatosan meglököm, ne vegye 
észre az „idegenkezűséget”. Szája fülig ér, hát 
mégiscsak sikerült. Klikk-klakk -  énekel a 
hinta, ahogy a karika fordul a kampón.

De sokszor hallottam ezt a hangot. Álmos 
délutánokon szűrődött be a játszótérről az is

kola ablakán, míg én benn a logaritmust ma
goltam. Klikk-klakk -  altatott a monoton nó
ta, és meg-megriadva próbáltam koncentrálni 
a fehérmintás fekete táblára. A komoly mun
kához nem illett a játszóterek zaja, ám akara
tom ellenére minduntalan visszaszédültem a 
gyerekkor ringató bódulatába, álomszerű ké
peibe.

Klikk-klakk -  dalolta a kis fahintám is a 
szoba és az előszoba között lengve. Szép na
pos délután egy táncdal ütemére emelgettem

a lábaimat: „régi óra halkan jár, belsejében 

táncospár”.

Klikk-klakk, lopta be magát ez a kép a tu

datomba a logaritmus helyett, és tolakszik 

most is elém, ahogy az unokámat lendítge

tem.

Klikk-klakk, klikk-klakk -  kattog a hinta, 

mint a metronóm, és dúdolgatom magamban 

a dalt is hozzá: régi óra halkan jár...

Vecsey Kiss Mária

Milós-fotók a Padlásgalériában

Hűség és színvarázs
Nincs nagyobb a gyermekkori élettér 

visszacsábító erejénél. 

S tán örömtelibb sincs a találkozásoknál!... 

Amikor a néhai gyerek még ajándékot is hozhat. 

Főhajtással a szülőföldnek.

Milos József fotóművész, a 

most hatvanéves almádi gyerek, 

munkásságának jubileumi válo

gatásával tiszteleg fölnevelő, 

életútjára bocsátó szűkebb hazá

ja előtt.

Lehet-e szépséges tájékunkra 
emberkézzel írott találóbb lát
vány, mint a kénsárga repcetábla 
fölé emelkedő léghajó? Mai tör
ténet az ősi föld fölött. Lehet-e 
szebb, mint a glóriás Nap tűz
özönében szikrázó balatoni 
aranyhíd? Vagy a tó fénytüne
ményének fotókópiára ragadott 
káprázata? A gazdag tárlat darab
jain szűkebb és tágabb pátriánk, 
Pannónia avatott fölvillantásai. 
A park roppant fái aranyrozsda 
zuhogásban. Templomtorony-  
és sírkőrészlet. Szűkszavú, ám 
mégis áradó jelbeszéd: százados 
falainkban, faragott antik köve
inkben történelmünk. Míves 
nádtetők, vakolathímbe foglalt 
ódon ablakok, kapuk, az idegyö
kerezők tájba simuló hajlékai.

Portrék! A környék lélekerős 
emberei. Meghatározó szellemi 
nagyságok a hatvanas évekből. 
A föld és a víz mesterei... Mint
ha mi lennénk ott mindenütt, 
hisz rólunk szól ez a fénnyel, ár
nyékkal fölrajzolt, kamerával 
rögzített világ.

Tömör, tisztán zengő ünnepé
lyes dallam a színek sugárzó 
vándorútján. Érzékeny, föltáró 
fénykép-műveiben létünk állan
dóságának szépsége, szépségé
nek állandósága. Rendet, nyu
galmat sugall. Miközben elme
reng a tágas tér fölött, megállít
ja az illanó időt és a művészet ti
tokzatos nyelvén fölemel ben
nünket.
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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 C O  ' 9 9  K FT
Ba r o s s  G. u. 19 . 

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



A kert barátkörök életéből
A vörösberényi „Fábián 

József”  kertbarátkör 
2000. II. félévi programja

Szeptember 4.19 óra:
Őszi évadnyitó - programismertetés - Szüreti felvonu

lás megbeszélése.
Előadók: Horváth József, Polyák István

Szeptember 18.19 óra:
Szüret - borkészítés - jövedéki termék a bor.
Előadó: Scher József

Október 2.19. óra:
A komposzt hatása a kertészetben.
Előadó: Boda Zsuzsanna

Október 16.19. óra:
Felkészülés a télre - késő őszi munkák a kertben, sző

lőben.
Előadó: Takács Ferenc

November 6.18. óra:
Kertészeti terméseink tárolása, feldolgozása.
Előadó: Balikó Eszter

November 20.18 óra:
Pinceműveletek - az új bor kezelése - borhibák. 
Előadó: Linczmayer Tamás

November 25.19 óra:
Katalin-bál.
Szervező: Bucsku Péterné. Zene: Németh Tamás

December 4.18 óra:
Városunk múltja - jelene - jövője. Diafilmvetítés és 

előadás.
Előadók: Durts László, Kerekes Csaba, Schildmayer 

Ferenc.

December 18.18 óra:
Közgyűlés - az év értékelése - „Karácsonyi előzetes”
Előadó: Horváth József

Horváth József 
elnök

❖

Helyreigazítás: A júliusi számban megjelent vezető
ség összetétele helyesen:

Rendezvényszervezők: Huszkáné Csécsi Rozália és
Madár Lászlóné

❖

A Balatonalmádi Kertbarátkor II. félévi munkatervét 
az előadókkal való egyeztetés után következő számban 
fogjuk közölni.

Palafelújítást és javítást, 

palamosást és homlokzatmosást, 

palafestést és homlokzatfestést 

vállalunk.

Nagy és Szénási 

Tel.: 8 8 /430 -2 9 5 ;  431-713

Ismét fekete zászló 

leng a Közösségi Ház 

falán. Schlakker Imrét a 

B a l a t o n a l m á d i  

Kertbarátkor tagját gyá

szoljuk, akinek szinte a 

vérében volt a termé

szet szeretete. Úgy sze

rette, ápolta növényeit, 

mintha a gyermekei let

tek volna. Megfontolt, 

nyugodt ember volt, 

mégis egy szerencsét

len gépkocsibaleset ál

dozata lett. Imre bará

tunk nyugodj békében, 

emlékedet megőrizzük! 

„Mindig a jók mennek 

el“, ezzel az idézettel 

búcsúznak tőled a két 

kertbarátkor tagjai, va

lamint volt munkatár

sad:

Durst László

SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, géz-, fűtés
szerelő mester

8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi u. 37.

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

30/9384-453 
Információs zöld szám:

80/949-019

Tervezés, kivitelezés
Már 20 éve a lakosság szolgálatában!

Akciós bolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 19.

(Fórummal szemben)
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13 óráig

-  VEGYI ÉS HÁZTARTÁSI ÁRU
-  MŰANYAGÁRU
-  KOZMETIKUM
- ÉLELMISZER ÉS ÉDESSÉG

Augusztus hónapban 
minden vásárlónk sorsjegyet kap, mely 

sorsoláson vesz részt.
Fődíj: egy bevásárlókocsi



NABE hírek
-  Parlagfű-mentesítési akci

ónkat alakulásunk óta minden 
évben megszervezzük, immár 3. 
alkalommal adhattuk át a leg
szorgalmasabb gyűjtőnek járó 
kerékpárt.

Idén egy ismeretterjesztő ve
télkedővel indítottuk az akciót 
az iskolákban, majd minden 
szombaton a piactéren vártuk 
gyűjtőinket, akiktől 100 töven
ként vettük át a gyökeresen ki
tépett parlagfüvet. Minden 100 
tő helyett egy virágpalántát 
adunk, melyeket 2001. április 
28-i virágvásárunkon vehetnek 
át a gyűjtők. Július 21-i díját
adásunkon apró ajándékkal is 
kedveskedtünk:

Strandlabdát kapott: Hank Il- 
dikó, Szántó Györgyné, Labics 
Krisztián , Cittel Júlia , Ertli 
Tímea

A 2. legtöbbet gyűjtő 
Csongrádi Fanni, aki ajándék- 
csomagot + 100 tő virágpalán
tára szóló virágjegyet vehetett 
át.

1. Hamar Olga és családja 
33.000 tővel, mountain bike 
kerékpárt vihettek haza.

Következő programjaink:
— szeptember 16. szombat 

hulladékgyűjtés

-  előadássorozat 2 hetente 
Balatoni téli esték címmel, 
melynek keretében hallhatnak 

az egészséges táplálkozásról, 
környezetbarát takarítószerekről 
és sok más, hasznos ismerettel 

gyarapíthatják tudásukat.
-  Természetesen hagyomá

nyos mézeskalácssütő délutá

nunk és az adventi koszorúké

szítés sem maradhat ki a sorból.
Programjaink időpontjait fi

gyeljék a Napló Bakony-Bala
ton rovatában a Rendezvények

nél, illetve az Új Almádi Újság
ban, a NABE híreknél.

Városszépítő tevékenysé

günkhöz nyújtott támogatásért 

itt is szeretnénk köszönetet 
mondani a város polgárainak, 
vállalkozóinak, a képviselőtes

tület tagjainak, polgármester úr

nak és az Önkormányzatnak, va
lamint az Idegenforgalmi Bi
zottságnak.

NABE almádi csoport nevé
ben:

Schottné 

Molnár Annamária

Anyanyelvi rovat 8.

Picike írásjelek...
Mire gondolok a címmel? A 

vesszőcskére meg a kötőjelecské
re. Ugye aprókák, mégis: ha nem 
tesszük ki, hiányoznak, ha rossz 
helyen találkozunk velük, meg 
zavarnak. Nézzük, mi a szabály?

Mint oly gyakran, most is A 
magyar helyesírás szabályainak
11. kiadásához fordulok eligazí
tásért. A 243. pontban a követke
zőket olvashatjuk: A tagmonda
tokat bevezető és, s, meg, vagy 
kötőszó előtt is ki kell tenni a 
vesszőt: Bevágta az ajtót, és dü
hösen elrohant.”

Számtalan példát idézhetnék 
az Új Almádi Újságból, ahol hi
ányzik ez a picike írásjel, a ves
sző, de csak néhányra futja a hely
ből:

„ ... a második legnagyobb 
lánc az árbevételeket tekintve és 
nagyrendileg vetekszik a multi
nacionális cégekkel is.”

„ ... tágasabb lett a régi-új üz
let és mégis több polc fér el az 
500 m2 alapterületen.”

„ ... az igényeket szeretnénk 
felmérni és egy átfogó képet tár
ni az érdeklődők elé...”

Látjuk tehát, hogy a fenti pél
dákban és hű idézetekben hiány
zik az és előtti vesszőcske...

És most a kötőjelről, amiről a 
262. pontban olvashatunk: „Ha 
két vagy több egymás után követ
kező összetett szónak azonos az 
utóhangja vagy előtagja, rendsze
rint csak utolsó, illetőleg csak az 
első összetett szót írjuk ki teljes 
alakjában. Ilyenkor az elhagyott 
közös utótagra, illetőleg előtagra 
kötőjellel utalunk: gép- és gyors
író, bel- és külkereskedelem; 
tej-, zöldség, és gyümölcsfelho
zatal; stb., illetőleg: bortermelő 
és -értékesítő szövetkezet; gép
gyártó, -szerelő és -javító üzem; 
stb.”

Na már most: mit látunk la
punk egyik hirdetésében? 

virág és ajándékbolt 
vágott- és cserepes virágkü

lönlegességek.
Az első mondatban hiányzik a 

kötőjel, tehát így lenne helyesen: 
virág- és ajándékbolt.
A második mondatban pedig 

fölösleges a kötőjel, hiszen a két 
jelző „vágott és cserepes” vonat
kozik ugyan a közös utótagra, de 
azzal nem lenne egybeírandó. De 
ha mégis, akkor a cserepes szó 
után is kötőjel kellene.

Aprókák ezek az írásjelek, de 
fontosak!

Láng Miklós

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
augusztusi, szeptember eleji 

PROGRAMJA
Augusztus:

2-án Klub nap 
Kártya, sakk, stb.
9-én Klub-nap 
Szabadfoglalkozás 
16-án Klub-nap 
Kártya, sakk, stb.
23-án Klub-nap 
Szabadfoglalkozás 
26-án Kirándulás Gunarasra 

(fürdés)
30-án Születésnapi köszönté

sek

Szeptember:

6-án Klub-nap
Kártya, sakk, stb.
13-án Klub-nap
Szabadfoglalkozás

Megjegyzés: A júliusi szüle
tésnap objektív okok miatt elma
radt. Augusztus 30-án mind a két 
havi születésnap együttesen lesz 
megtartva.

Boros Gyula
elnök

Közlemény
A Vörösberényi 

Nyugdíjas Klub

kirándulást

szervez
Gunarasfürdőre

2000. augusztus 26-án. 

Részvételi díj: 650 Ft.

Jelentkezni lehet 

a szerdai klubnapokon 

Schofhauser 

Ferencnénél (Zsuzsa)

Pályázati 
felhívás

4 órás

adminisztrátori 
állást
hirdet 

a Városi Nevelési 
Tanácsadó.

Érdeklődni: 

Tölgyesi György 

igazgatónál a

30/987-2878
telefonon lehet.



Kirándulás
A Családsegítő és Gyermekjó

léti Szolgálat Idősek Klubja ki
rándulást szervez Ópusztaszerre, 
szeptember 8-án (péntek).

Részvételi díj: 2.600,- Ft (a 
belépődíjat is magába foglalja).

Indulás reggel 6 órakor a Vá
rosháza elől. Megálló (pihenő) 
Kecskeméten (belvárosi séta, 
cukrászda stb.) Ópusztaszerre ér
kezés 12 órára. Feszti körkép,

Magyar Királyok Panoptikuma, 

Skanzen megtekintése kb. 16 órá

ig. Hazafelé estebéd Csongrádon 

(önköltséges).

Érkezés kb. 22-23 órakor. 

Jelentkezés és befizetés: Idő

sek Klubja Györgyi D. u. 11. 

Munkanapokon 8-11 óráig 

Bakonyváriné Radványi Ilo

nánál.

APRÓHIRDETÉS
Angol középhaladó és nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok indulnak a kéttan

nyelvű gimnáziumban szeptember közepétől (megfelelő létszám esetén: 10 fő). Je
lentkezni lehet személyesen vagy telefonon a gimnázium portáján. Balatonalmá
di, Rákóczi út 39. Tel.: 438-888, 438-990, 438-608

T E R R A -M O T A
ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELMI KFT. 

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

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉS
Minden fajta tüzelő- és építőanyag beszerzését, 

szállítását, tárolását vállaljuk.

Kertépítéshez föld, valamint jó minőségű 
tölgyfa palló kapható. 

1 fő gépkezelő munkaerőt felveszünk!

BALU KAPITÁNY
SÖRÖZŐ -ÉTTEREM

E g é s z  é v b e n  n y i t v a !

Vállaljuk bankettek, családi rendezvények, 

összejövetelek lebonyolítását. 

Ajánlatunk: pizza, velős ételek

Balatonalm ádi, T öhötöm  u. 1 0 -1 2 . 
Telefon: 88 /439-666

Művészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Alapítva 1973

Augusztusi program
Klubdélután 25-én, pénteken, 17 órától a Közösségi Házban.
Vendégünk Fábián Pál rajztanár, általános iskolai igazgató, aki 

beavat bennünket a rézkarckészítés technikájába. Elmondja és meg
mutatja: hogyan készül a rézkarc. A rendkívül érdekesnek ígérkező 
előadásra nemcsak a tagokat várja a rendező, hanem érdeklődő ven
dégeket, diákokat is örömmel lát.

Itt hívjuk fel az Almádi és vonzáskörzetében alkotó festő-, gra
fikus- és szobrászművészeket, hogy lépjenek be egyesületünkbe, 
ahol munkájukhoz sokoldalú segítséget tudunk nyújtani pl. kiál
lítások rendezésében (a fővárosban), lapunk, a Művészet és Bará
tai révén pedig naprakész információkhoz juthatnak a művészeti 
élet eseményeiről. A lap tagjainknak a tagdíj ellenében jár.

Jelentkezni lehet a fent meghirdetett klubdélutánunkon.

Felhívás
A legutóbbi Testületi Ülésen felmerült a sportpálya eladásának, és a befo

lyó pénzből Vörösberényben sportcsarnok és új focipálya építésének a gon
dolata. Amennyiben ez megvalósul, felajánlom telekrészemet térítés nélkül a 
Lozsántán, és remélem, hogy ebbéli szándékomban sok-sok almádi, berényi 
és káptalanfüredi polgár követni fog. A felajánlásokat kérem az Új Almádi 
Újság szerkesztőségébe eljuttatni. Nagy Lajos

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádiban az ebek kötelező veszettség elleni oltását az alábbi időpontokban tartjuk.

szeptember 5. Balatonalmádi 15-17 óráig
szeptember 12. Vörösberény 14-16 óráig
szeptember 13. Káptalanfüred 15,30-17 óráig
szeptember 18. Balatonalmádi 8-9 óráig pótoltás
szeptember 19. Vörösberény 15-17 óráig pótoltás

Dr. Szűcs Sándor 
aljegyző

BA LA TO N A LM Á D I V Á R O S LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
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Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
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PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. 

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

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

A JÁNLATUNK:
Öntapadós PVC tankönyvborítók, füzetborítók, 

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

ÉS MINDEN, AMI AZ ISKOLÁBA KELL!
Vásárlóink sorsoláson vesznek részt, 
melynek fődíja egy BUDMIL TÁSKA

R é s z l e t e k  a b o l t o k b a n

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


