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Almádi Fürdô Részvénytársaság
I. rész

Talán megbocsátja az olvasó, hogy az Új Al-
mádi Újságban megjelenô, településtörténettel
foglalkozó ismertetések nem történeti sorrend-
ben követik egymást, de mindegyik önálló té-

mát ölel fel, így nem okozhat zavart, hogy nem
„történelemkönyv” jellegûek a megjelent írá-
sok. Azért kellett ezt a mondatot elôrebocsá-
tani, mert jelen írás a legutóbb négy folytatás-
ban megjelent Balatonalmádi Fürdô és Építô
Rt. történetének idôben elôzménye.

A XIX. század utolsó negyedében Almádi
fürdôhellyé alakulásának döntô szakasza volt.
1877-ben Brenner Lôrinc megépítette az elsô
fürdôházat, egyre több szôlôbeli ház épült át
nyaralóvá, emellett általában megtartva a
szôlôbirtokot is. Mindennek következménye
volt a fürdôvendégek megjelenése. Az épüle-
tek egy részét, vagy esetenként az egész házat
bérbe adták a nyári szezon tartamára.

Kompolthy Tivadar a Veszprémi Független
Hírlap kiadója is Almádiban volt szôlôbirtokos
és több villának a tulajdonosa, ezért kiválóan
ismerte a kialakult helyzetet, amelyrôl a lap
1882, augusztus 9-i számában vezércikket je-
lentetett meg. Ebben kifejtette, hogy „a jövô
esztendôre mindenképpen fel kell építeni a
fürdô-bérházat” ami vendégek fogadására al-
kalmas épületet jelentett - ma szállodának ne-
vezhetnénk. Nyilvánvalóvá vált, hogy a villák-
ban levô szobák mennyisége nem elégíti ki az
igényeket, és Kompolthy 25-30 000 forintra
becsülte a szükséges épület költségeit, ami ter-
mészetesen csak hosszabb távon térülhetett
meg.

Néhány évvel korábban már felmerült egy
40-50 szobás fürdôház (bérház, szálloda) épí-
tésének gondolata részvénytársasági formá-
ban. A cikk szerzôje úgy látta, hogy „nekünk”
veszprémieknek kell ezt megtenni megelôzve
a budapestieket, mert „Így lesz Almádiból...

Veszprém Tuszkulánuma”, azaz békés mene-
déke a veszprémieknek.

1883 májusában a Veszprémi Független Hír-
lap ismét vezércikkben foglalkozott a rész-

vénytársaság ügyével,
mivel a többi Balaton-
parti településen szinte
verseny bontakozott ki a
fürdôhelyek fejlesztésé-
ben. Ez fôleg a Balaton
déli partjára volt
jellemzô, miután ott már
1860 óta mûködött a Dé-
li Vaspálya Társaság ál-
tal épített vasút.
Kompolthy újságjának
említett vezércikkei -
amiket egyébként ô írt-
meghozták az ered-
ményt, mert megalakult
az „Almádi-i Fürdô-
részénytársaság”, ami a
Cégbíróság 1884. április

17-i bejegyzésében a
következôk szerint olvasható:

„Ezen részvénytársaság az 1883 évi novem-
ber hó 28-ik napján tartott alakuló közgyûlés
által elfogadott alapszabályok szerint keletke-
zett.

A vállalat tárgya: a közönségnek jutányos
ellátása mellett kényelmes fürdô helyet állíta-
ni, egyszersmind a részvényeseknek anyagi
nyereséget biztosítani. Tartama 1884 évi már-
cius 1-sô napjától kezdendô 50 év. Alaptôke

tízezer forint elosztva száz darab névre és
egyenkint száz forintról szóló részvényre. A
társulati hirdetmények a veszprémi független
hírlapban, ennek megszûntével falragaszok út-
ján tétetnek közzé.

Az igazgatóság 15 tagból áll: 1883 évi no-
vember hó 28-án választottak, nevezetesen:
Brenner Lôrinc elnök, Balogh Károly alelnök,
Kiss István pénztárnok, dr. Jánosik Sándor
ügyvéd titkár, Krausz József ellenôr és
könyvvezetô, Kindl Béla, Zollenstein Ferenc,
Nay Ja-
kab Me-
gyeri Jó-
z s e f ,
H e t e s s y
D á n i e l ,
Krisztián
József, dr.
F i s c h e r
B é l a ,
Kurtz Ru-
d o l f ,
H u s v é t h
János, Huszár János választmányi tagok.”

Szinte azonnal nekikezdtek a munkának, el-
képzeléseiknek megvalósításához amelyrôl a
következô számban történik ismertetés.

A mellékelt fényképen a következô szemé-
lyek ismertek:

1 Brenner Lôrinc, 2 Brenner Lôrincné, 3 le-
ányuk, 4 Krisztián József 5 dr. Jánosik (Jáno-
si) Sándor

Schildmayer Ferenc

Almádi Fürdô Részvénytársaság részvénye A részvénytársaság pecsétjének képe

Az alapító tagok csoportképe családtagjaikkal
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OXFORD KORA TAVASSZAL
Valahányszor Angliába - azaz hiva-

talosan az Egyesült Királyságba -
utaztam, mindig jobban érdekelt a
kelta peremvidék (tehát az írek és a
skótok, hogy a walesieket ne is említ-
sem ...), mint maguk az angolok. Tu-
dom, nem tisztességes ezt így kerek
perec bevallani, de tartozom ezzel az
igazságnak, még akkor is ha a
Beverleyben, Bloxhamben vagy
Exmouthben illetve Leedsben lakó
barátaim meg is orrolnak érte. Mit is
tehetnék azután , amikor legangolabb-
nak hitt londoni igazgató barátom egy
év után bevallotta, hogy ô bizony ka-
talán édesanyától és walesi apától
származik, de legszívesebben Skóciá-
ban élne, mert a felesége bizony igazi
skót (a szó nemes értelmében). Neki
pedig a híres birnami erdô mellett,
Macbeth várától egy  derék dárdaha-
jításnyira van az ôsi családi háza, ha
észak felé tekintgetünk, de délebbre
Skóciai Szent Margit kolostora talál-
ható, márpedig ez a skót királynô Ma-
gyarországon született a XI. század-
ban... 

Most áprilisban viszont nem volt
mit tenni, Angliába utaztam, azon be-
lül is a legangolabb vidékre Oxfordba
és környékére. Oda meg azért, mert
meghívtak, méghozzá egy Shakes-
peare szemináriumra és majdnem
mindent fizettek. Azért csak majd-
nem, mert Londonig bárki könnyedén
el tud jutni, nekünk magyaroknak po-
tom hetvenegyezer forint egy repülôs
retúrjegy, ha minden elképzelhetô
kedvezményt igénybe veszünk. Mivel
elôadásom témája Shakespeare és a
vidék, azon belül is a Középdunántúli
Régió meg a Balatonmellék volt, a
megyei önkormányzat majdnem a tel-
jes returjegy árát megajánlotta. A töb-
bivel az E.S.U. (Angolul Beszélô
Únió) segített ki most is, mint oly sok-
szor már.

Odafelé még istenes volt az utazás,
hiszen a fiam vitt fel a repülôtérre, ott
meg volt egy olyan MALÉV gép,
amelyik oda repült, ahová korábban a
menetrendben tervezték és majdnem
idôben el is indult. Sebaj, mondtam:
bekalkulálták a kis kapitalisták, hogy
Londonban egy órával vissza kell te-
kerni az órát, így aztán az itthoni népi
ellenôrzés majd könnyedén átsiklik a
fél órás késés felett. Na, én juszt se te-
kertem vissza a muatókat, méghozzá
három okból: (1) amikor egy teljes
évig az USA-ban tanítottam, akkor se
tekertem vissza arra a kis idôre. (2)
Nekem ezek a modern digitális kety-
erék kezelése olyan bonyolult, mint a
bivalynak a tangó. Mindezek elôre-
bocsátása után jobb, ha a (3.) szem-
pontot nem is említem...

AHeathrow repülôtér  felettébb sok
szempontból eltér Ferihegytôl, de
most csak egy dologra koncentrálnék:
onnan közvetlen autóbuszok indulnak
nem csupán  a nagyobb városokba,
hanem a kisebbekbe is, mint Oxford,
a maga alig több mint százezres lako-
sával. (Vajon mi lenne, ha Ferihegyrôl
sem kellene  többezer forintos taxi-
számlával elaraszolni a legközelebbi
vasút-, vagy autóbuszállomásig?)
Nos, Oxfordba félóránként indul
busz, menetrend szerint be is állt, és a
megtermett „pilótanô” úgy elkapta a
két bôröndömet, hogy velük együtt
engem is majd hogy át nem emelt a
járdaszigeten. Más utasok ugyanígy
jártak, de fél után egy perccel a busz
már úton volt. Azt hiszem gyorsjárat
lehetett, mert  alig tíz helyen állt meg
köztük High Wycombe-ben, ahonnan
egy furcsa szép szokást vettek át a ba-
latonalmádi gimnazisták. Ebben a kis-
városban ugyanis minden évben (azaz
választási ciklusonként) lemérik a
polgármestert és feljegyzik a súlyát,
majd amikor szolgálati ideje letelik is-
mét lemérik. Ha fogyott, akkor szor-
galmasan dolgozott a városkáért és
esetleg megint megválasztják. Ha pe-
dig hízott, akkor lustálkodott, de azért
néha ôt is újraválasztják! Hja, ott már
régebb óta mûködik a demokrácia.

Közvetlenül Oxford elôtt van egy
külvárosszerû település, Wheatley, a
maga kedves kis házaival és egyik -
amely  semmiben sem különbözött a
többitôl - pár éve egy amerikai tulaj-
donos birtokába került. Annak meg az
idegeire ment, hogy néha alig talált
haza a sok egyforma ház között és
meg akarta jelölni a háztetôt, hogy
biztosan felismerhesse már messzirôl
is. Kapta magát, pénzt és idôt nem
spórolva beállíttatott a háztetôbe egy
hatalmas kékcápa makettet, ami aztán
úgy  kirí a többi közül, hogy mérföl-
dekre ellátszik. Ha a horgászrovatunk
szerkesztôjét egyszer bekötött szem-
mel elvonszolhatnám addig, akkor a
kendô leoldása elôtt lazán megkérdez-
ném tôle: mit gondolsz, miféle jószág
csapott abba a háztetôbe? Szerintem
szentelne nekünk egy  takaros kis ten-
gerihorgász sarkot az ott szerzett
sokkjából való felgyógyulása után...

Mindenesetre valamiféle járványt
indított el a wheatley-i kékcápa, mert
Britannia-szerte meglódult a fantáziá-
ja  sok tulajdonosnak. Bakancs, gom-
ba meg hajóalakú kulipintyók kerültek
a megszokott favázas György korabe-
li házsorok közé. Attól tartok elôbb-
utóbb eléri ez a járvány Balatonalmá-
dit is. Meg sem lepôdnék, ha egy meg-
termett dévérkeszeg terpeszkedne va-
lamelyik budatavai vendéglô tetején...

Ami a járványokat illeti, azokban
sajnos jeleskednek a brit szigetek az
utóbbi idôben , gondoljunk csak a szi-
vacsos agyvelôgyulladásra meg a mos-
tanában dühöngô száj és körömfájásra.
Az utóbbit ott „láb és szájkórnak” ne-
vezik (minden-fajta politikai felhang
nélkül), az elôbbit pedig csak meghitt
egyszerûséggel BSE-nek (ember le-
gyen a talpán aki, a ménkû hosszú la-
tinos betegséget egyszuszra kimondja).
Azért ne legyünk igazságtalanok az an-
golokkal, mert indult már el onnan kel-
lemetesebb „járvány” még a huszadik
században is, hiszen a hosszú haj és a
Beatles-mánia összehasonlíthatatlanul
enyhébb lefolyású volt, még a nyugdí-
jukat élvezô dogmatikus kultúrpoli-
tikusok memoárjai szerint is...

Talán már hat éve is annak, hogy a
Leedsben lakó háziasszonyom (hiva-
tását tekintve kórházi nôvér) szinte
hisztérikusan tiltakozott arra a felveté-
semre, hogy valódi magyar papriká-
val fûszerezett marhalábszár-pörkölt-
tel lepjem meg a családot vacsorára.
„Miért gondolom én, hogy zsenge kis-
gyermekét kitegyem a BSE-nek?” A
férje közben a háttérben már a nyelvét
csettegette, de sürgôsen alábbhagyott
vele, amint neje megfordult, így aztán
kompromisszumot kötöttünk: magyar
paprikával fûszerezett csirkepaprika
és menyecskés nokedli lesz a menû
fokhagymás uborkasaláta társaságá-
ban. A fokhagyma hallatán fel is de-
rült Mary arca, mert ô ír származású
lévén felettébb kedvelte ezt a „konti-
nentális bûzbombát” bár angol férje,
John, sem vonakodott egyáltalán.

Nos, azóta eléggé elvadult a hely-
zet, így aztán az oxfordi egyetemi ét-
terem változatos menûjén  hál’ Isten-
nek hamburger nem volt, hanem ürü-
hús váltakozott a hallal. Elképzelhetô
az 54 országból érkezett Shakespeare
rajongó meglepôdése, amikor a ne-
gyedik nap az olasz tanárnô teljesen
izgatottan lapogatta az örmény pro-
fesszorasszony hátát „pasta, pasta” ki-
áltásokkal tarkítva, hiszen végre tész-
ta került az asztalra. Ezen a sikeren
felbátorodva a konyhavezetô bedobta
a hivatalosan is nagyon fiatalnak dek-
larált borjúszeletet és az étterem ajta-
jából leste a hatást. Elmondhatom,
hogy senki sem szimatolt, senki sem
gyanakodott, indiai küldött meg nem
volt köztünk, a mauritiusi tévétársa-
ság igazgatója meg még vörösbort is
rendelt örömében. Az utóbbi nem
akármilyen rendelés, mert egy palack
ára 16 fontnál kezdôdött. Tessék csak
utánaszámolni... úgy testvérek között
is több mint hétezer forint!

Oxford nevének hallatán mindenki
az egyetemekre asszociál , holott au-

tógyártása is kiemelkedô, mûemlékei
meg egyenesen fantasztikusak. Meg-
úszták ugyanis a különbözô századok
renoválásait, építészek „szakszerû”
javításait, a középkori háborúk meg
nem tettek benne olyan nagy kárt.
Mégis az egyetemekrôl akarok többet
írni, mert azt talán nem tudja minden-
ki, hogy Oxford szó szerint „ökörgáz-
lót” jelent és semmi köze a diákokhoz,
mert a Themze itt sekélyebb volt mint
másutt. Ami az egyetemeket illeti
azok inkább kollégiumok, hiszen
College-nek ismerik ôket ôsidôk óta.
A legrégibb a Merton College volt,
amíg a University meg nem elôzte
újonnan elôkerült iratok alapján. 

A 12.  században nálunk a Csák-
nemzetség úgy feldúlta Veszprémet és
a káptalani fôiskolát, hogy a huszadik
századig kellett várni, amíg egyetem
lett újra a városban, pedig 800 évvel
ezelôtt Párizzsal és Bolognával emlí-
tették egy sorban. Oxfordban pedig
egyre-másra nyíltak az új kollégiumok
és ahová én kerültem azt már kényte-
lenek voltak New College-nek (új kol-
légiumnak) elnevezni, hiszen 1379-
ben épült csak-
. Három méter széles falai és bástyái
között korszerû elôadótermek, könyv-
tárak és meghitt kerengôk bújnak meg,
az ôsi templomhoz csatlakozó mellvé-
den pedig állítólag éjjel tizenegykor
kísértenek a kárhozatra ítélt lelkek...

Valószínûleg megorroltak rám,
mert engem bizony nem érdekelt az
éjjeli kisértet-túra, amelyet a nemzet-
közi szeminárium tagjainak szerveze-
tek a New College professzorai. Ha-
zafelé jövet törölték a MALÉV déli já-
ratát (mert nem tudott felszállni
Ferihegyrôl) így aztán a New Yorki já-
ratot irányították át Londonba alig hat
és fél órás késéssel, addig pedig az
Alitalia vigasztalta meg a
reménytvesztett utasokat egy
ingyenebéddel. A MALÉV kinti
képviselôi rendesen alúlmúlták magu-
kat, a gépen a stewardessek úgy ve-
szekedtek, hogy az utasoknak kellett
lecsillapítani ôket. Két utas viszont
nem békített: ôk marhahúst kaptak vé-
letlenül, mire olyan hepajt csaptak,
hogy még a légikísérôk is elnémultak
a csodálkozástól. Mire leszálltunk Bu-
dapesten, minden autóbusz elment,
vonat meg csak másnap hajnalban
akadt. Az is ledöglött Székesfehérvár
után pár kilométerrel, de egyórás vá-
rakozás után, visszatolták Fehérvárra,
majd új mozdonyt kerestek. Ötórás
utazás után máris Almádiba ért a sze-
relvény. Úgy látszik, mégiscsak fel
kellett volna mennem arra az oxfordi
mellvédre...

Czuczor Sándor
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Megint nem fogadta el az
Almádi Kommunális KHT
üzleti tervét a saját Felügyelô
Bizottsága /FB/. Az “Össze-
fogás a város jövôjéért cso-
port” azonban ismét felsora-
kozott az ügyvezetônô mögé.
Az FB két tagja, Primmer
Istvánné és Pandúr Ferenc le-
mondott. Idézek a levelükbôl,
az engedélyükkel: “Az FB
tagjaiban már hosszabb ide-
je érlelôdött a lemondás gon-
dolata… A mostani bizottsá-
gi üléseken az FB-t megen-
gedhetetlen stílusban ért tá-
madások csak véglegesítették
a már elôzôleg meghozott
döntésünket.” A tegnapi tes-
tületi ülésen ezért újabb kí-
sérletet tettem az önkormány-
zati munkát nehezítô, kettô és
fél éve magunkkal hurcolt
szerkezeti és személyi hibák
kijavítására. Négy, egymásra
logikusan épülô módosítást
javasoltam a Szervezeti
Mûködési Szabályzatunkban
a két alpolgármesterrel egyet-
értésben. A javaslatokat
azonban hosszú vita után
kénytelen voltam visszavonni,
mert nyilvánvalóvá vált, hogy
nem kapják meg a Testület
meggyôzô többségének támo-
gatását, ugyanis még az
elôterjesztést aláíró alpol-
gármesterek is meginogtak.
Rosszul tették, akik nem mer-
ték felvállalni a döntést, és
azok még inkább, akik nem
tudták, vagy nem akarták
megérteni és/vagy elfogadni a
felkínált kompromisszumot.

Balatonalmádi-Öreghegy,
2001. május 4.

Néhány sor
a 126. hónapról
a Városházán

2001. április

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek
Rendhagyó napirendet fogadott

el Balatonalmádi Önkormányzati
Képviselô-testülete, május 3-i ülé-
sén, melynek elsô része 13-15 órá-
ig, a második pedig 18-22 óráig tar-
tott. Dr. Kerényi László polgármes-
ter elôterjesztésére megszavazták a
képviselôk, hogy pontosan 15 óra-
kor szünetet rendelnek el, majd pe-
dig testületileg átvonulnak Siófok-
ra, ahol a Kálmán Imre Múzeumban
városunk közszeretetnek örvendô
festômûvésze, Veszeli Lajos nagy-
szabású kiállítása nyitott meg.
Prof., dr. Gaál Zoltán a Veszprémi
Egyetem rektorának megnyitója
után, dr. Kerényi László polgármes-
ter is méltatta Veszeli Lajos Bala-
tonalmádi kötôdését. 

A rendkívüli szünet elôtti idôsza-
kban napirend elôtt kért szót Boros
László képviselô, aki a kôtár foko-
zottabb védelmezéséért emelt ismé-
telten szót. Õt követôen a polgár-
mester tájékoztatta a testületet a
legutóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekrôl.  A Bizottságok jelen-
téseinek meghallgatása után Grúber
Sándor rendôr-alezredes, városi ka-
pitány szóbeli tájékoztatásában ki-
tért a lakosságot foglalkoztató köz-
biztonsági hírekre,  és arra kérte a
jelenlévôket, hogy szóbeszéd he-
lyett a tényeknek higgyenek. Ezzel
a 71-es úton történt tragikus bal-
esetre utalt. 

Dr. Szûcs Sándor jegyzôt hallgat-
ta meg a testület a lejárt határidejû
önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról. Ezek között szerepelt a
Wesselényi strand rekonstrukciója,
amelynek kivitelezési munkáit a
VEMÉV-SZER Kft., Víz-Szerviz
Kft. közremûködésével kezdte
meg. Egyben tájékoztatást adott ar-
ról, hogy a Széchenyi-terv turiz-
musfejlesztési programja keretében
meghirdetett támogatási pályázatra
jelentkezett Balatonalmádi város is
a strandfelújítási és beruházási
munkák kapcsán.  Örömmel szá-

molt be arról is, hogy dr. Huszár és
Társa Bt. központi orvosi ügyelet
ellátása továbbra is mûködik,
amelynek módosított finanszírozá-
sához csatlakozott a kistérség nyolc
további önkormányzata is. 

Zárt ülés keretében, elôrehozott
napirendi pontként foglalkozott a
testület az Almádi Kommunális
Kht. 2000. évi beszámolójával, va-
lamint az ez évi üzleti tervével. A
testület a beszámolót elfogadta, az
üzleti tervet átdolgozásra visszaad-
ta az ügyvezetônek. 

Az Idegenforgalmi Környezetvé-
delmi és Sportbizottság elnöke
Keszey János írásbeli elôter-
jesztését kiegészítve számolt be a
2001. évi   idegenforgalmi szezon-
ra való felkészülés helyzetérôl.
Ezen belül szó esett az város
Internetes honlapjáról, az informá-
ciós füzet 2001. szerkesztésérôl és
az 5000 példányban megjelent ma-
gánszálláshely katalógusról. Az
idegenforgalomhoz kapcsolódó fej-
lesztések sorában 13. pontban tag-
lalta az elengedhetetlen fejlesztése-
ket. Beszámolójához mellékelte
Koszorúsné Schildmayer Etelka
Torurinform irodavezetô tárgyhoz
tartozó összefoglalóját, valamint a
Közösségi Ház által 2001. nyarára
tervezett fôbb kulturális rendezvé-
nyeket, illetve a várható sportese-
ményeket. 

Élénk vita alakult ki a Város Ön-
kormányzatának Szervezeti és
Mûködési Szabályzata módosításá-
val kapcsolatban, ennek során dr.
Kerényi László polgármester,
Schildmayer Ferenc és Pandúr Fe-
renc alpolgármesterek visszavonták
módosítási indítványukat, mely a
szakbizottságok átszervezésére vo-
natkozott. 

Az idegenforgalmi adóbevételek
növelésére, amely alapvetô városi
érdek, a képviselôk pénzügyi fede-
zetet biztosítottak a Polgármesteri
Hivatal számára a kurtaxa ellenôri
létszám növelésére. Az idei szezon-
ban 6 fô fogja folyamatosan
ellenôrizni a magánszálláshelyeket,
egy fô pedig az üdülôket és keres-
kedelmi szálláshelyeket. 

Közérdeklôdésre tarthat számot a
testület állásfoglalása, melyben el-
fogadta a város lakáskoncepcióját,
meghatározta a lakáspolitikai stra-
tégiai céljait a jelenlegi állapot fel-
mérésén keresztül. Döntés született
a Széchenyi-terv költségalapú bér-
lakás építési pályázatán való
részvételrôl is. A lakások építését a
Hadak útja 1. sz. alatti ingatlanon
tervezik. 

Az aktualitások között esett szó a
2001. évben alkalmazható legma-
gasabb városi parkolási
díjtételekrôl is: 

N. F.

Mûvészetbarátok
Egyesülete
balatonalmádi csoport

Májusi program
Klubdélután 24-én, csütörtökön 17 órától a Közösségi Házban. Fellép-

nek az Angol-Magyar Tannyelvû Gimnázium tanulói: Baló Anna és Hajdu
Veronika (ének + hegedû), Juhász Anikó (ének), Merics Barbara és Vár-
kúti Boglárka (fuvola), valamint Vonderviszt Anna (zongora).

Tagtársainkat és vendégeinket szeretettel várjuk!
Felhívjuk a helyi és a környékbeli képzômûvészek figyelmét arra, hogy

kiállítások céljaira a fôvárosban is tudunk ingyen termet rendelkezésük-
re bocsátani. A tagság feltételeirôl a fenti klubdélutánunkon lehet érdek-
lôdni, és belépési nyilatkozatot igényelni.

Csoportunk tagjai fölvetették, hogy létesíteni kellene Almádiban egy
múzeumot, ami egyben helytörténeti gyûjteményként is szolgálhatna. Az
ötlet föl van vetve – kérem a javaslatokat, ötleteket a csoport címére el-
küldeni, hogy azokat összesítve az Önkormányzatunk elé terjeszthessem.

Láng Miklós

Értesítés
Értesítem mindazokat, akik

szerették és tisztelték Molnár
(Cigus) Sándort, Balatonalmá-
di volt KIOSZ titkárát, hogy
emlékére 2001. június 10-én 19
órakor a Balatonalmádi Római
Katolikus templomban (Szent
Imre templom) gyászmisét tar-
tunk. 

Özvegye

Üzemeltetôk Személygépkocsi Motorkerékpár Autóbusz
Bérlôk db/óra db/nap db/óra db/nap db/óra db/nap
Ódor Gáspár 80 660 45 330 250 1950
Horváth Mihály 80 660 45 330 250 1950
Jándi Bt. 95 660 45 330 250 1950
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Rendôrségi hírekRendôrségi hírek
Ezt a cikket most kivételesen nem

a bûnügyi krónika ismertetésével
kezdem, hanem szeretném tájékoz-
tatni a Tisztelt Újság Olvasókat egy
sajnálatos balesetrôl, amely nagyon
felkavarta a város közvéleményét. A
történetbôl ma még, a helyszíni
szemle elôzetes adatai alapján, vala-
mint a tanúk elmondásából az álla-
pítható meg, hogy a szolgálati fel-
adat végrehajtására tartó rendôrségi
gépkocsi elé, féktávolságon belül,
lépett, két autó között átszaladva,
egy helyi lakos. A gépkocsi elütötte
ôt, melynek következtében az illetô
a helyszínen meghalt. A történtek
pontos megállapítására, szakértô és
ügyész bevonásával eljárás indult,
mely hivatott lesz a felelôsség meg-
állapítására is. Ennyi, amit jelenleg a
történtekrôl mondani tudok Önök-
nek. Természetesen az ügyre annak
lezárását követôen vissza fogok tér-
ni. Fontosnak tartottam azonban eze-
ket a tényeket az Önök tudomására
hozni, mivel elég sok olyan hír ke-
ring a városban, amelyeknek a való-
sághoz semmi közük, s éppen ezért
kérem Önöket, legyenek türelemmel
az ügy tisztázásáig. Ezt követôen
minden szükséges felvilágosítást e
lap hasábjain keresztül is meg fogok
Önöknek adni. Ami a bûnügyi króni-
kát illeti, továbbra is tart az a jó so-
rozat, amelynek eredményeként az
utóbbi idôben csak elvétve történt
betörés a nyaraló övezetekben. A
Polgárôr Egyesület tagjai önállóan
vagy együttmûködve a rendôrökkel
jelentôs erôfeszítéseket tesznek an-
nak érdekében, hogy közösen meg
tudjuk ôrizni az eddig elért jó ered-
ményeket. Egyetlen betörésrôl kap-
tunk bejelentést a Lozsántai útról,
ahonnan egy nyaralóból tv-t, videót
vittek el. A bûnözés jellege átalaku-
lóban van. Az ismertté vált esemé-
nyek elsôsorban a város sûrûbben la-
kott területén történtek. Megtörtént
az elsô gépkocsi lopás, ezúttal is
mint a korábbi években ez szinte ál-
talánossá vált, zárt bekerített helyrôl
vitték el a német tulajdonos VW tí-
pusú gépkocsiját. Egy kerékpárlo-
pásról, illetve egy csónak lopásról
érkezett bejelentés az elmúlt idôin-
tervallumban. Több bûncselekmény
elkövetésénél a kiváltó okot az alko-
holban kell keresnünk, hiszen a túl-
zott italfogyasztástól eltorzult és el-
szabadult indulatok többször torkoll-
tak garázdaságba, verekedésbe. Az
ittasság játsza a fôszerepet a közle-
kedési bûncselekmények körében is.
Az elmúlt hónapban hat balatonal-
mádi polgár ellen indult valamilyen
fokú ittas állapotban történô vezetés
miatt eljárás.

A gépjármûvek ellenôrzése során
egyre több olyan okmánnyal talál-
koznak munkatársaim, amelyekben
valamilyen adatot megváltoztattak,
önhatalmúlag átírtak. Ezt a büntetô
jog közokirat hamisításnak hívja, s
aki ilyet megkockáztat, annak egy
nagyon kellemetlen büntetô eljárás-
sal kell szembe néznie. Világunkban
ma nagyon sok adat számítógépen
van, ott tárolják, s ezek az adatok ter-
mészetesen az érvényben lévô törvé-
nyeknek és jogszabályoknak megfe-
lelôen felidézhetôek, kikereshetôek.
Nem érdemes tehát próbálkozni. Az
elmúlt hónapban tárgyaltunk a pol-
gárôr egyesületek vezetôivel, s a
közelgô szezon jegyében május hó-
napban is összeülünk, hogy áttekint-
hessük azokat a feladatokat, amelye-
ket a szezon elôkészítése jelent.

Május hónapban szeretnénk meg-
rendezni azt az értekezletet, amelyre
meghívást kapnak az önkormányza-
tok képviselôi, társadalmi és gazda-
sági szervezetek vezetôi, olyan em-
berek, akiknek valamilyen formában
közük van az idegenforgalmi sze-
zonhoz, s összehangolt tevékenysé-
gükkel zökkenômentesebbé, jobbá
tudjuk tenni azt.

A közelmúltban megalakult
Balesetmegelôzési Bizottság is egy-
re aktívabban dolgozik, keresi a kap-
csolatokat iskolákkal, szervezetek-
kel. Több olyan közlekedési jellegû
probléma képviseletét is felvállalja,
amely biztonságosabbá vagy köny-
nyebbé teszi közlekedésünket. Külö-
nösen a gyermekek körében végzett
balesetmegelôzési munkát tartjuk
nagyon fontosnak, s ezúton is szeret-
ném megköszönni az iskolák
vezetôinek segítségét, melyet e terü-
leten nyújtottak számunkra. Végeze-
tül tájékoztatni szeretném Önöket ar-
ról, hogy a 2001. április 20-án meg-
tartott Országos Rendôrnapon,
amely megyénkben, Pápán került
megrendezésre, a 2000. év Legjobb
Megyei Rendôre kitüntetést kapi-
tányságunk állományába tartozó Ka-
kas József r.tzls. érdemelte ki, aki a
balatonkenesei csoportunk parancs-
noka. Természetesen e kitüntetéssel
a csoport munkáját is elismerték, s a
kapitányság vezetése, a magam ne-
vében is ezúton gratulálok az elisme-
réshez.

Balatonalmádi, 2001. április 25. 
Grúber Sándor r.alezr. 

rendôrkapitány

Társalgó
Január óta kéthetente egyszer néhány órára leülnek a Társalgó tagjai, hogy

Almádi társadalmi és közéletérôl beszélgessenek. A legutóbbi összejövete-
lükre meghívták a város civil szervezeteinek képviselôit is, immáron máso-
dik alkalommal.

A Társalgó célkitûzése a település közösségi életének megélénkítése. Eb-
be a kezdeményezésbe a helyi civil szervezeteket is bevonnák. Eddig a váro-
sunkban tevékenykedô közel húsz csoportnak a fele jelezte részvételével
együttmûködési szándékát. Elhatározásukat hamarosan írásban is
megerôsítik, a legutóbbi társalgáson már megállapodtak az aláírandó nyilat-
kozattervezet szövegében. A kör tagjai kevesellték a érdeklôdôk számát,
azonban ez nem szegte kedvüket, úgy érzik, annál inkább szükség van arra,
hogy felrázzák Almádi társadalmát. A Társalgó idei elképzelései között sze-
repel egy élménydús gyermeknap megszervezése, amelyhez hasonlót Szent
István ünnepén is szeretnének megvalósítani. Emellett színvonalasabbá ten-
nék a már hagyományos vörösberényi szüreti mulatság szórakoztató részét.
Ebben a városrészben egyébként figyelemreméltó a közösségi élet, amelyhez
hasonlót szeretne a kör a település központjában is. A Társalgó kétségtelenül
legnagyobb szabású terve egy vasúti gyalogátjáró létesítése a Széchenyi sé-
tány folytatásaként, hogy könnyebben átjussanak az Öregparkba a sétálók.  

A városban élôk egymáshoz közeledésének kezdete lehet a kör köszönô
akciója, amelynek jelmondata: “Köszöntsük egymást.”  Ehhez csatlakozva
bárki barátságosabb lakóhellyé varázsolhatja ezt a kisvárost.

JÓPÉ

Együtt a holnapért
A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Balatonalmádi Kirendeltsége

immáron negyedik alkalommal szervezett állásbörzét. Az „Együtt a holna-
pért” elnevezésû programra a kéttannyelvû gimnázium épületébe várták az
érdeklôdôket.

A rendezvényt dr. Kerényi László polgármester nyitotta meg, aki remélte,
hogy minél többen találnak maguknak megfelelô munkahelyet. Ehhez csat-
lakozott Czuczor Sándor, a helyet biztosító oktatási intézmény igazgatója is.
Biermann Margit, a Megyei Munkaügyi Központ vezetôje elmondta, hogy
megkezdôdött a Balaton parti szezon. Ezt az is érzékelteti, hogy a börzén
megjelent munkáltatók többsége is az idényre kínál álláslehetôséget. Évrôl
évre tapasztalható, hogy márciustól csökken a regisztrált állástalanok száma,
hiszen ekkortól nô meg az építôipar, a mezôgazdaság és az idegenforgalmi
vállalkozások munkaerôigénye. A balatonalmádi munkaügyi kirendeltséghez
tíz kelet-balatoni település tartozik. Ebben a körzetben áprilisban több mint
hétszáz munkanélkülit tartottak nyilván, ebbôl városunkban megközelítôleg
kétszázötvenet, akiknek negyven százaléka ilyenkor tavasszal el tud helyez-
kedni néhány hónapra. Közülük sokan tartják a kapcsolatot szezonális mun-
kaadójukkal, így nem keresgélnek a börzéken, hanem minden évben ugyan-
oda mennek vissza dolgozni.

A rendezvényen nem csak a munkaadókkal lehetett leülni kötetlen beszél-
getésre, hanem a megyei munkaügyi hivatal humán szakszolgálatának mun-
katársaival is, akik önéletrajz írással, képességek mérésével, sôt grafológiá-
val nyújtottak segítséget az elhelyezkedéshez. Horváth Zsuzsanna balatonal-
mádi kirendeltség-vezetô szerint idén mérsékeltebb volt az érdeklôdés a ko-
rábbi börzékhez képest, azonban az érdeklôdôk számának csökkenése ará-
nyos a munkanélküliek számának csökkenésével. Ez utóbbi kedvezô tenden-
ciát a fûzfôi papírgyár szünetelése és a minimálbér év eleji felemelése sem
befolyásolta számottevôen.

Józsa Péter

PPaallaaffeellúújjííttáásstt  ééss  jjaavvííttáásstt,,
ppaallaammoossáásstt  ééss  hhoommllookkzzaattmmoossáásstt,,
ppaallaaffeessttéésstt  ééss  hhoommllookkzzaattffeessttéésstt

vváállllaalluunnkk..
NNNN aaaa gggg yyyy     éééé ssss     SSSS zzzz éééé nnnn áááá ssss iiii

Tel . :  88/430-295;  431-713

Mobil :  06-30/322-5160
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FIGYELÔ:
- A Veszprém 2000 LIONS CLUB „Kiállítás a szemnek” címmel a vakok és

gyengénlátók képzômûvészeti alkotásaiból összeállított kiállítást rendez május 5-13-

ig a  Veszprém, Cholnoky Ferenc Megyei Kórház elôcsarnokában. A rendezvény a
látótársadalom figyelmének felkeltésével a vakokat és gyengénlátókat támogatja. 

- AVörösberényi Kultúrházban 39. éve rendezi meg az „Idôsek Napját” a berényi

Vöröskereszt. A mûsorral színesített rendezvény sok idôs embert ültetett a saját
készítésû vacsorával, süteményekkel gazdagon megrakott asztalok mellé. A kedélyes,
hangulatos délutánt részvételével és támogatásával az önkormányzat és a társszer-
vezetek is megtisztelték.

- A Veszprém Megyei Vívó Szövetség idén is megrendezte a Bucsy Balázs-emlék-

versenyt Balatonalmádi-Vörösberényben. Az országos szintû verseny szervezésének
színvonala igazolta a kezdeményezés jogosultságát.

- Április 14-én befutott az év elsô személyszállító hajója a füredi kikötôbe, ezzel
immár a155. hajózási szezon vette kezdetét a Balatonon.

- Május elsején Keszthelyen, a 184 éves hagyományra épülô öböl-koszorúzással
megindult a balatoni szezon.

- Az Idôsek Klubja áprilisi klubnapját a „Költészet napja” hangulatának jegyé-
ben tartotta, meghívott vendégként Vecsey Kiss Mária olvasott föl verseibôl, írásaiból.

- Turisztikai zöld vonat indul május 5-tôl a Balaton körül az ökoturizmus, a
természet- és a környezetvédelem jegyében. A vonat a fôvárosból indul, és néhány tó-
parti településen megállva két-két órát várakozik, mely idôt az utasok a hely megis-
merésével töltenek, és programokon vesznek részt.

- A Wossala, Kovácsi, Vezér-team végzett a 2. helyen a vitorlás sportág eddigi leg-
nagyobb hazai pénzdíjáért megrendezett versenyén Balatonalmádiban.

- Egy 50 tmf-es abszolút szakaszgyôzelemmel, Nemere Péter kapitány vezényleté-
vel három alsóôrsi fiatal vitorlázóból, egy pesti és egy pécsi versenyzôbôl verbuvált le-
génység szerezte meg az Elan 333 osztály kategóriagyôzelmét, valamint a verseny ab-

szolút gyôzelmét a március 10-17-ig tartó Mediterrán Kupa 2001. adriai regattán.

- A Balatoni Halászati Rt. nemrég elfogadott hároméves stratégiai terve szerint
elsôsorban a halállomány összetételének javításával és a halôrzés szigorításával kí-

vánják növelni a balatoni horgászok halfogási esélyeit – derült ki a Balatoni Civil
Szervezetek Szövetsége által kezdeményezett április végi fórumon

- Április 28-án gyakorlati bemutató keretében átadták a felújított Balatoni

Viharjelzô rendszert a siófoki kikötôben. A 30 fordulat/perc jelképezi az elsôfokú,
míg a 60 fordulat/perc a másodfokú viharjelzést  május elseje és szeptember har-
mincadika között.

- Balatonalmádi Város Önkormányzata a Millennium tiszteletére és
Vörösberény egykori plébánosáról emlékezve újra kiadta a Horváth József:

Vörösberény története címû könyvet. A második kiadás bemutatására május 4-én a
Vörösberényi Mûvelôdési Házban került sor.

Pénz áll a házhoz
A kormány a Széchenyi Tervvel elsôsorban a kis- és középvállalkozások,

valamint az önkormányzatok támogatását tûzte ki célul. Nemzeti gaz-
daságélénkítô programunk azonban a lakosság részére is tartogat
lehetôségeket. Ilyen az energiatakarékossági pályázat, amellyel lakóépületek
korszerûsítéséhez lehet pénzbeli segítséget nyerni a központi költségvetésbôl.

Az energiatakarékossági program keretében összesen három és fél milliárd
forint vár szétosztásra, amelynek nagy része panelépületek, míg kisebbik fe-
le családi és sorházak felújítására fordítható. Lakásszövetkezetek, társashá-
zak közösségei, a munka elvégzésére szerzôdött vállalkozók és magánszemé-
lyek egyaránt pályázhatnak vissza nem térítendô támogatásra, amelynek mér-
téke a beruházás harminc százaléka lehet. Ezt az összeget azonban csak utó-
lag, számlák ellenében fizeti ki a szaktárca. Az anyagi segítség felsô határa
egyéni pályázók esetén ötszázezer, míg közösségek esetén háromszázötven-
ezer forint. Pénz utólagos hôszigeteléshez, nyílászárók cseréjéhez, melegvíz-
elôállítási és fûtési rendszer korszerûsítéséhez, valamint minden ener-
giamegtakarítást eredményezô átalakításhoz igényelhetô.

A pályázatot a Gazdasági Minisztériumhoz kell benyújtani. Ehhez mellé-
kelni kell a kivitelezô céggel kötött elôszerzôdést, amely tartalmazza az ár-
ajánlatot és a tervdokumentációt is. A támogatás feltétele, hogy a beépítendô
alkatrészek ISO minôsítésûek legyenek, a pályázó pedig rendelkezzen a be-
ruházás teljes költségének huszonöt százalékos önrészével készpénzben. Lé-
nyeges, hogy olyan korszerûsítéshez igényelhetô támogatás, amely még nem
kezdôdött el, a kivitelezéssel meg kell várni a pályázat elbírálását. A beadan-
dó kérdôív eléggé részletes, de a szakemberek szerint az útmutató alapján
egyénileg is kitölthetô. Aki mégis segítségre szorul, az legközelebb az ITD
Hungary veszprémi képviseletéhez (Budapest út 8.) fordulhat tanácsért. A be-
nyújtástól számított egy hónapon belül választ küld a minisztérium, amely
vagy hiánypótlásra szólít fel, vagy a befogadó nyilatkozatot tartalmazza. A
pályázat elfogadásától számított hatvan napon belül pedig meghozzák a dön-
tést, így legfeljebb negyed éven belül elkezdhetô a felújítás.

Lakossági energiatakarékossági pályázatot egészen ez év végéig lehet be-
adni, így van idô a mérlegelésre. Érdemes a ház felújításait még idén elhatá-
rozni, hiszen a Széchenyi Terv keretében elnyerhetô összegek ajándékként is
felfoghatóak.

Józsa Péter

Májusi strandkörkép
Szokás szerint végigjártuk Almádi strandjait, hol tartanak a felkészülésben,

s milyen programok, illetve változások várhatók az idei szezonban. 
Budatava strand: A kültéri zuhanyzók szennyvíz-elvezetését felújították,

a kabinok belsô burkolata, szônyegezése már elkészült, csakúgy, mint az új
növényzet telepítése, és a vízi bejárati lépcsôk biztonságosabbá váltak. 

A Maraton Klubbal együttmûködve a már hagyományos vízi versenyek és
rendezvények újból szerepelnek a tervekben. Strandok közötti úszás, öböl át-
úszás, és augusztusban Amstel vízi karnevál színesíti a strand programjait. 

Neptun strand: A nyolc év alatt következetesen megtervezett fejlesztési
munkák meghozták az eredményt, az idén már csak az állagmegóvás a bérlô
feladata. A vízparti étterem épületén tetônapozó kialakítását tervezik. 

A strand május másodika óta hivatalosan is megnyitott.
A programokat a Budatava stranddal közösen rendezik, az Országos  Pénz-

díjas Lábtenisz Bajnokság 10. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileum
alkalmából az elsô helyezésért járó díj 100.000,-Ft lesz. 

Wesselényi strand: A karbantartási és felkészítési munkákat a nagy re-
konstrukciótól függetlenül folyamatosan végzik, a szokásos nyitási idôre
(május 15-re) mindennel elkészülnek. Addig is a kapuk nyitva állnak, min-
denki saját felelôsségére használhatja a strandot. 

Folytatják a már bejáratott programokat. A szerzôdések megkötése folya-
matban van, az üzemeltetôk ígérik, hogy mindenki megtalálja majd a neki
tetszô mûsorokat. 

Káptalanfüredi strand: A tavasz folyamán az elhalt, balesetveszélyes fá-
kat kivágták, a kikopott gyenge minôségû füvet újra vetették. Mivel az épü-
letek újak, különösebb felújításra nem volt szükség, a vizesblokkhoz nyomás-
szabályozót építettek be. A vendéglátó egységek ugyanazzal a profillal
mûködnek, mint az elmúlt évben. 

Nem lesznek programok, bár tavaly jól sikerültek és nagy volt a látogatott-
ságuk is, de az ismétlôdô feljelentések kedvét szegték az üzemeltetônek. A
táborlakó gyerekeknek szervezték olcsó belépôvel a programokat, amiken az
átlag vendégszám 300-400 fô körül mozgott. 

A strandokon a nyitás idôpontja május 15-e, napi nyitva tartás 8,30-tól
19,30-ig. A 2001-es évre érvényes jegyárakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Belépô megnevezése 2001.évi Parkolási
jegyár kedvezmény

Felnôtt napi belépô 240 nincs
Felnôtt heti bérlet 1 200 nincs
Felnôtt idénybérl.helyi lakos 1 500 50%
Felnôtt idénybérl.nem helyi lakos 4 500 50%
Gyermek, diák, 70 év feletti,

nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezô,
katona napi belépô 120 nincs

Gyermek, diák, 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezô,
katona heti belépô 600 nincs

Gyermek,idénybérl.helyi lakos
(14 év alatti) ingyenes nincs

Gyermek,idénybérl. nem helyi lakos
(14 év alatti) 2 000 nincs

Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezô,
katona idénybérlet - helyi lakos 500 nincs

Gyermek, diák (14 év feletti), 70 év feletti,
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezô,
katona idénybérlet - nem helyi lakos 2 000 nincs

Ingyenes belépés 4 év alatt nincs
Felnôtt vendégkártya 500 50%
Gyermek vendégkártya 500 nincs
70 év feletti vendégkártyával rendelkezô 500 nincs
Csoportos kedvezmény (12 fô felett) 20% nincs
Bérlet pótlása 500
Kabinárak

A kabinjegyek csak a kabin használatára jogosítanak, belépésre és parkolásra nem.
3 személyes kabin     -  napi: 300

-  heti: 1 800
-  idény: 9 000

4 személyes kabin     -  napi: 400
-  heti: 2 400
- idény 12 000

Szekrényjegy 50
N. F.
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Az Auróra szálló Balatonalmádi
egyik jellegzetessége. Akárhonnan
közelítünk a település felé, városunk
fölé magasodva már messzirôl felhív-
ja magára a figyelmet. Hogy külsôleg
ki milyennek találja e jellegzetes léte-
sítményt, ízlése szerint maga dönthet
róla, a szálloda belsejérôl, életérôl,
belsô rendszerérôl azonban – úgy
gondolom – a városlakók közül nem
sokunknak van fogalma. Pedig lehet-
ne, mert szolgáltatásaival nemcsak az
üdülôvendégek, hanem Almádi la-
kossága felé is nyitott, nem drágább,
mint a vendéglátás általában, és sze-
zonon kívül akciós, illetve csökkentett
árakkal dolgozik.

CSERÉP BÉLÁVAL beszélge-
tünk minderrôl, aki 1997 óta igazga-
tója, 2001 január elsejétôl pedig bér-
lôje a szállodának.

- A HungarHotels által építtetett
és hosszú évekig üzemeltetett szálloda
1969 áprilisában nyitotta meg  kapu-
it. A rendszerváltás utáni években ko-
moly huzavona kezdôdött az Auróra
privatizációja körül. Hogyan is
végzôdött ez?

- Egy konzorciumi szerzôdés és a
tavaly januárban lejárt lízing-
szerzôdés után a szálloda az Almádi
Fürdô Rt. tulajdonába került, mely-
nek egyszemélyes tulajdonosa
Wossala György. Idén januártól a tu-
lajdonos bérbe adta a szállodát az ét-
teremmel (Drinkbár, sörözô, tekepá-
lyák stb.) és az uszodával együtt, így
lettem én egy tíz éves futamidejû
szerzôdéssel az Auróra szálló bérlôje.
A szerzôdésben foglaltak szerint a
második évtôl felújítási kötelezettsé-
get vállaltam, ami már nagyon ráfér
a szállodára, hiszen az még ma is a
30 évvel ezelôtti állapotban van.

- Hogyan fogadják ezt a vendégek?
- Amikor, mint igazgató ide kerül-

tem, ténykedésemet azzal kellett kez-
denem, hogy a három csillagosnak
minôsített szállodát visszafokoztam
két csillagossá. Az árakat a hajdani
tapétákhoz, bútorokhoz, fürdôszo-
bákhoz kellett igazítani, mert a mai
követelmények és a mai kínálat mel-
lett nem lehetett tartani a régi beso-
rolást. Viszont, valamivel ide kell csa-
logatni, és itt kell tartani a vendéget.
Ezért tartom fontosnak annak a hár-

mas követelményrendszernek a betar-
tását, amit unos-untalan hangsúlyo-
zok is kollégáim elôtt: a
lehetôségekhez képest és a kopottság
ellenére a szálloda legyen mindig na-
gyon tiszta, a személyzet barátságos,
szolgálatkész, a vendéglátás pedig a
lehetô legjobb. Legyen a vendégnek
kellemes meglepetés a magas színvo-
nalú vendéglátás, a bôséges, finom
ellátás, egy három csillagos szolgál-

tatás a két csillagos
szállodában. Ezt méltá-
nyolják is a vendégek,
mert tavaly alig, idén
pedig még egyáltalán
nem volt reklamáció.
Mindent meg is te-
szünk azért, hogy jól
érezzék magukat ná-
lunk és visszajöjjenek,
hiszen a befolyó
pénzbôl nemcsak a
költségeket kell kigaz-
dálkodni, hanem abból

kell majd felújítani is. Almádinak is
érdeke, hogy a városban minôségi
szálloda mûködjön, ami majd
minôségi turizmust és azzal együtt
pénzt fog idevonzani. Ha tagjai le-
szünk az Európai Uniónak, nyugat-
ról egyre több középosztálybeli fog az
újdonsült tagállamba látogatni. Nem
állnak meg Budapestnél, el fognak
jönni a Balatonhoz is, addigra az
Auróra szállónak is méltónak kell
lennie ennek fogadására. A turizmus
felszálló üzletág, a nemzeti összter-
mék jelentôs részét adja, mindenki jól
jár, ha a szállodaipar jól mûködik.
Ehhez persze megfelelô körülmények
kellenek, amiket sokszor meggondo-
latlan döntésekkel nehezítenek.

- Mire gondol?
- Például a konferenciaturizmus-

ra tavaly bevezetett idegenforgalmi
adókötelezettségre és magas reprezen-
tációs költségre, aminek következté-
ben már most komoly az anyagi ká-
runk. Nekünk ugyanis mindig elôre
kell tervezni, szervezni, a
szerzôdéseket fix árakkal megkötni. A
kiadott áraink 2002 májusáig érvé-
nyesek, és a vendég utólag már nem
fogadja el, ha az idôközben meg-
növekedett költségeket kénytelen-kel-
letlen rá akarjuk terhelni, mert más-
ként nem tudjuk kigazdálkodni a ma-
gunk tisztes hasznát. Félünk attól,
hogy a sorozatos visszamondások ve-
szélybe sodorják a szépen formálódó
konferenciaturizmust. 

De gondolhatok az önkormányzat
által kivetett magas építményadóra is.

Ezt némileg csökken-
tették ugyan, de az évi
hat millió forint még
így is irreálisan ma-
gas, ennek csak a fele
lenne elfogadható. Ösz-
szehasonlítva magun-
kat más Balaton-parti
és budapesti négy csil-
lagos szállodákkal –
akik ráadásul sokszor
kevesebb építményadót
fizetnek – méltányta-
lannak tartom ránk

nézve. Ha a bérleti díjat emiatt eset-
leg nem tudom kifizetni, és a szállo-
da bezár – veszteséggel nem tud üze-
melni -, akkor az idegenforgalmi
adót, iparûzési adót és egyéb járulé-
kos költségeket beszámítva mintegy
40 millió forinttól esik el a város
évente, és hetven, zömében helybeli
ember marad munka nélkül. Ehhez
még az is hozzátartozik, hogy meg-
kértek a Képviselôtestületbôl arra,
hogy engedjem be az uszodánkba az
iskolai úszásoktatást, mert akkor
nem kell a gyerekeket busszal Fûzfôre
szállítani. Természetesen beenged-
tem. Egy embert föl kellett vennem,
hogy ezt megtehessem, az amúgy is
ráfizetéses uszodát megterheltem még
évi egy millió forint költséggel és
plusz munkaidôvel. Száz forintos jel-
képes belépôt kérünk a gyerekektôl
azért, hogy támogassuk az iskolai ok-
tatást. (Csak összehasonlításként
mondom, hogy körülbelül 2000 fo-
rintnak kellene lenni egy belépôjegy-
nek ahhoz, hogy ne kelljen az uszo-
da fenntartásához veszteséget lenyel-
nünk.) Úgy gondolom, elvárható len-
ne a városvezetés részérôl a viszont
méltányosság.

A szálloda bérletét jelentôs banki
kölcsönnel kezdtem, a különféle adók
és a felújítás költségei mellett ennek
visszafizetését is ki  kell gazdálkodni.
Az éttermi kapacitást és a parkolót
már bôvítettük, a parkot is rendeztük,
a szobák felújítása még hátra van. A
személyzet biztonságos munkájához
szükséges számítógépes rendszer
megújítását is megkezdtük már 5 mil-
lió forint plusz Áfá-ért. Noha a ven-
dég ebbôl semmit sem lát, muszáj er-
re is áldozni. Hosszú távon gondol-
kodva el akarjuk érni azt, hogy ne
csak a személyzet hozzáállása legyen
négy csillagos, hanem a szálloda ma-
ga is minôségivé váljon.

- Hány személy befogadására al-
kalmas az Auróra, és milyenek az
árai?

- A tizenkét emeleten 240 kétszemé-
lyes szoba van. Hat emelet fûthetô, itt
már tudunk a hideg idôszakban is
vendégeket fogadni. Télen 58 német
márka ( ~7500 forint) egy szobaár
reggelivel, nyáron ennek a duplája.
Több belföldi akciónk van, a május
elseje körüli három napos ünnep is
az például. Egyébként a legtöbb ün-
nep három napos, ilyenkor kapósab-

bak vagyunk, Húsvétkor is eladtuk
mind a 240 szobát. Sajnos a hideg
közbeszólt, sok volt a visszamondás.
Az uszoda egész évben nyitva van, ka-
pacitását külsô vendégekkel használ-
juk ki, ugyanígy a strandét, amit
szintén megnyitottunk az egész város
elôtt. Almádi egy kedves, jó adottsá-
gokkal rendelkezô, viszonylag érintet-
len kis település. Itt kezdôdik az észa-
ki part, Veszprémhez közeli fekvése
miatt a belföldi turizmus szempontjá-
ból is kedvezôek a feltételei. Jó lenne,
ha minél több hazai megismerné a
várost és a szállodát, ami semmivel
sem drágább, mint a sokszor gyen-
gébb minôségû vendéglátás általá-
ban.

- Milyen szolgáltatást tudnak
nyújtani a vendégeknek?

- Az uszoda, a strand, a kiváló
konyhánk és remek éttermünk mellett
van tekepálya, szauna, fodrászat,
masszázs, szolárium kozmetika, bili-
árd, játékgépek. A téli idôszakban
csökkentett árakkal dolgozunk, ren-
dezvényeket, bálokat rendezünk,
sörözô bôvítést, szombatonként olcsó
áron tánczenekar mellett vacsorale-
hetôséget tervezünk. Nyáron pedig a
terasz nyújt sajátos hangulatú esté-
ket. Mindezt a helybeliek is igénybe
vehetik, szeretnénk is, ha minél töb-
ben megismernék a szállodát és an-
nak szolgáltatásait, mert az is a vá-
roshoz tartozik.

- Milyen a szálloda kihasználtsága?
- Fô szezonban 90%-os, ilyenkor

inkább a külföldiek jönnek. Gyerekba-
rát szálloda a miénk, 12 éves korig in-
gyen fogadjuk a kis vendégeket, 300
felnôttel 150 gyerek szokott érkezni.
Átlagban két hétre jönnek, és félpan-
ziós ellátást kérnek. Szeptemberben
70%-os, októbertôl május, júniusig
40-50%, de ez az arány évrôl évre nö-
vekszik. Télen a belföldi vendég a több,
fôleg a hosszú hétvégéket, ünnepeket
és a gyerekkedvezményt használják ki.
A Szilveszter mindig eladható, és ör-
vendetesen bôvül a konferenciaturiz-
mus. Míg ’97-ben egy-kettô volt csu-
pán, mostanra az éves forgalom 20-
25%-át teszi ki a tavaszi, ôszi idôszak-
ban. A szálloda minôsége miatt a ki-
sebb pénzû konferenciákat szervezik
hozzánk, de ezeket is nagyon meg kell
becsülnünk, konferenciatermet kell
kialakítanunk, és a téli idôszakot is
kedvezôvé tenni számukra. 

- Sok a visszatérô vendég?
- Húsz százalékuk visszajön. Több

száz utazási irodával van kapcsola-
tunk, de természetesen tudunk szobát
adni az elôre be nem jelentett, vagy át-
utazóban lévô vendégeknek is, pár
napra mindig van hely. Jó a kapcso-
latunk a testvérvárossal is, kedvezmé-
nyes árakat kapnak tôlünk, és tavasz-
szal, ôsszel többször is itt vannak.
Akik katalógusból választva, szerve-
zetten jönnek, azok a szálloda miatt
jönnek, de a második út általában
már a település miatt, vagy a telepü-
lés és a szálloda miatt van. Ha jól
érezték magukat, és megismerték Al-
mádit, visszajárnak. A külföldi kata-
lógusokban úgy szerepelünk, hogy
HOTEL AURÓRA - és mellette a cím
- BALATONALMÁDI. Ezzel is a vá-
rost népszerûsítjük.

Vecsey Kiss Mária
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KÖZLEMÉNY
Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete
Országos Szórakoztatózenei Központ
Nyugatmagyarországi Regionális Koordinációs Iroda
8200 Veszprém, Szeglethy u. 4.
Tel., Fax: 88/420-103, Mobil: 06-20/378-7738
Tisztelt Vendéglátó, és Szálloda Igazgatóságok, Üzlettulajdonosok,

Egységvezetôk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben az Országos

Szórakoztatózenei Központon keresztül kívánják a zeneszolgáltatást biz-
tosítani, úgy intézményünk az Önök megbízása alapján a zenészeket mun-
kaviszonyban is foglalkoztatja, és ebben az esetben a Magyar
Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének anyagi támogatásá-
val a „Társadalombiztosítási járulék“  50 %-át átvállaljuk, a teljes körû
ügyintézéssel együtt.

Természetesen továbbra is állunk a tisztelt megrendelôink rendelkezé-
sére minden mûvészeti ágban az igényeknek megfelelôen, (alkalmi, és ál-
landó zeneszolgáltatás biztosítása, továbbá egyedi vagy sorozatmûsorok
szervezése- rendezése) garantált mûvészi színvonal biztosításával.

Amennyiben megtisztel bizalmával, úgy kérjük, hogy szíveskedjen fel-
keresni bennünket a fenti címen vagy telefonszámon, ahol további infor-
mációkkal állhatunk rendelkezésére.

Tisztelettel:
Radics Tibor

OSZK Regionális kirend.vezetô

Egy édesanyáról
minden édesanyának

Mondd el fiaidnak (Tóra)

Amikor kis boltjában szemben álltam vele, cinkos, huncut mosoly telepe-
dett arcára. Vonásai alig változtak az évtizedek alatt. Gyermekkorom évei ju-
tottak eszembe, akkor sokszor találkoztam vele. Tûnôdésembôl meleg szavai
térítettek vissza a jelenbe.

– Ma gyönyörû napom volt! – mondta Magdi néni és sugárzott a tekinte-
te. – Itt volt mindenki! Istenem, de szép ez a nap! Tudtam, hogy a gyerekeirôl
beszél. A fiai, menyei és az unokák. – Tizenketten ültük körbe az asztalt, –
folytatta. Én arra gondoltam, hogy ma sokkal fiatalabb, mint tegnap. Ô érez-
te, hogy vele együtt örülök.

Édesanyám mesélte róla, hogy érin-
tette Auschwitz szele. Elhurcolásakor
éppen olyan bájos fiatal volt, mint a ma
reggeli buszon utazó önfeledt diák-
lányok. Nem tudhatta, hogy mi vár rá!
Szüleit többé nem látta. Testvérével si-
került megszöknie. A bujdosás és meg-
alázottság napjai következtek. Ausztria
már a munkát jelentette számára. Túl-
élte!

A szülôföld hazahívta, ôserôvel állt
a holnapok elé. A kihívások azonban
már nem egyedül érték, Lajosban
nagyszerû társra talált. Vállvetve, tö-
retlenül fogyasztották a sokak számára
félelmetes ötvenes éveket. Vasakarattal
áldotta meg a gondviselés. Gyermek-
ként csodáltam a létért küzdô, erôs asz-
szonyt.

Édesanya lett. Fia feledtette vele a
szabadszombatot nélkülözô, tizennégy-

tizenhat órás munkanapok fáradalmait. Hattyú Étterem, az otthoni állattartás,
hol van az már? Ki emlékszik már a padlássöprések és sorbanállások vihara-
ira? Pedig igaz volt!

A hajnal talpon érte. Mentem az iskolába, s Ô már túl volt az elsô fáradt-
ságon. Panaszkodni sosem hallottam. Két fiút szült újra, az ikreket. Késôbb
is sokszor láttam, hogy koszorúba fonott haján megpihen az alkony. „Csak”
dolgozott keményen. Szolgálta a családot, élôhelye polgárait, s azt a világot,
mely megpróbálta megtépázni büszkeségét. Csakhogy Ô volt a vasmag. Ô
volt a kohézió. Nem tört meg soha.

Nem volt zsebében színházjegy, s operában sem járt akkortájt, amikor a
szeretett társ, az Apa itt hagyta örökre. Öröme mindig a családja volt, s talán
mi jó almádiak. Kis boltjában hûen és megbízhatóan szolgált bennünket, s
szolgál ma is. Nála sosem volt hiány a jó szó, a szeretet, a másik ember meg-
becsülése. Pedig mindez igen értékes és drága portéka. Nála sosem kellett
ezekért fizetni. Szívbôl adta, csak úgy. Tudom, hogy nagyon sok embernek
segített, köszönetet nem várt érte. Természetesnek tartotta.

Magas hivatalok nem jutalmazták. „Kiváló dolgozó” sem volt soha. Csak
tette a dolgát, de azt ezer fokon! A boldogulás, a szorgalom ûzi az Édesanyát,
a vérbeli kereskedôt ma is. Ha a kis lélekharang hangja figyelmeztet bennün-
ket, hogy valaki eltávozott városunkból, ô ismeretlenül is egy szál virágot
küld valakitôl, hiszen a távozó is almádi lakos volt. Emberszeretete, környe-
zetéhez való viszonya közismert, példaértékû. 

Ilyen Ô. A múlt és a vörös iszap volt tanúja fiatalságának, mely idôrôl- idôre
elöntötte az utcákat esôzésekkor a város feletti kôbányákból. Szilaj, cserzett ar-
cú, vöröskôformálta legények vad tréfái vetették el álmait. A csikorgó kordék,
s vak igáslovak patáinak monoton csattogása döngölte az agyába: Élni kell.......!

Hetven év felett is töretlen. Lábai kínozzák egyre gyakrabban, de szíve,
mint a régi idôkben. A szeretteiért, értünk, a városáért dobban.

Ôrködjön felette Dávid csillaga!
Köszönet és hála övezze Anyák Napján Ôt!
Utóirat: Írásom gyermekkorom egy olyan történelmi korszakát érinti,

amely rávilágít a hírhedt ötvenes évekre. A kiválasztott Édesanya WINKLER
LAJOSNÉ személye nem véletlen. Riasztó eseményeket kellett megélnie,
amiben feltétlenül különbözött a többi anyától. Az akkori idôk édesanyáinak
a munkából jutott a legtöbb. Neki azonban a félelemmel is együtt kellett él-
nie. Reméljük, hogy a jelen és jövô anyáinak soha nem kell újra szembesül-
niük az akkori borzalmakkal!

Szabó Zoltán

„Adjon az Isten szerencsét
Szerelmet, forró kemencét,

Üres vékámba gabonát,
Árva kezembe parolát! „

Almádi Tisztelt Polgárai!
Kedves Barátaink!

Nagy László szavaival szeretnénk útjára indítani kezdeményezésünket.
Szeretnénk, ha kisvárosunkban közelebb kerülnénk egymáshoz. Szeretnénk,
ha összetartozásunk erôsödne. Szeretnénk, ha jó hangulatú, barátságos és
kedves hely lenne Almádi.

Ha az emberek kapcsolata nyílt, barátságos, figyelmes, akkor ott vonzó a
légkör. Akkor máris lehet otthonról beszélni. Otthon pedig mindenki minden-
kit köszönt.

Kérjük, tegyünk egy
kis lépést egymás felé!
Kérjük szépen, köszön-
jünk egymásnak! Sze-
retnénk megérni, hogy
személyes ismerôsként
üdvözölhessük egymást
lakóhelyünkön. Milyen
jó lenne, ha az urak
megint elôre köszönné-
nek a hölgyeknek. A kö-
szönéshez pedig már
közel van, hogy szót is
váltunk egymással.

Az egyre városiasab-
bá váló életforma lassan-lassan elfeledteti velünk a régi jó magyar szokást,
egymás köszöntését, függetlenül attól, hogy régi ismerôsök vagyunk, vagy
most találkoztunk elôször életünkben.

Milyen jólesik pedig mindannyiunknak, különösen idegenben járván, ha
ránk mosolyogva üdvözölnek bennünket. Örülünk, hogy észrevettek minket,
figyelnek ránk, szeretettel fordulnak felénk. Bizonyára így éreznek a külföld-
rôl hozzánk érkezôk is.

Próbáljuk hát meg közösen szebbé tenni hétköznapjainkat és ünnepeinket
úgy, hogy az utcán, a boltban, a templomban, a hivatalban, az iskolában, az
orvosi rendelôben egyszóval mindenütt köszönünk egymásnak. Mondjuk ki:
köszönünk, mert becsüljük egymást. Köszönünk, mert a köszönés nem más,
mint adás. És olyan jó adni.

Nem kell ehhez más, mint jó szándékú és derûs elhatározás, valamint ki-
tartás a megvalósításban. Biztos, hogy hamarosan érezni fogjuk a minôségi
változást életünkben.

Csatlakozzunk hát valamennyien a köszönôk táborához, legyünk mindany-
nyian itthon, legyünk szívélyes házigazdák, magunkat és egymást megbe-
csülô almádi polgárok! Köszönjünk. Köszöntsük egymást.

Minden jót kívánunk Almádi Polgárainak!
Almádi Társalgókör

Winkler Lajosné Magdi néni
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A szeretet lépcsôfokain
A Költészet Napja alkalmából „A

semmi partjain” címmel József Atti-
la verseibôl összeállított monológot
hallhattunk a Közösségi Házban. Az
elôadó SZENTIRMAI EDIT nem
elôször tart emlékezetes estét az iro-
dalomkedvelôknek. Szép kiejtése,
értô, átélô versmondása felemelô él-
ményt nyújt a hétköznapok nyüg-
lôdésében megfáradt lelkû ember-
nek.

Veszprém megye településein kí-
vül Erdélyben is gyakran megfordul.
Kovászna megyében már visszajáró
vendég, sok frissen szerzett ottani ba-
rátja évrôl-évre rendszeresen várja.

- Ott más az elôadások intenzitása
- mondja. Erdélyben másként szól-
nak a szavak, és mást jelentenek. Ott
minden alkalommal „eljön az Isten”,
ami a költészet nyelvén annyit je-
lent, hogy az elôadónak sikerül a
hallgatóságot átvinni ama másik di-
menzióba, amibôl a költemény

elôbújt. Sokszor szó szerint is eljön,
mert Erdélyben nem ritkán templo-
mokban tartják a szép szavú elôadá-
sokat.

- Mióta mondasz verset?
- Majdnem harminc éve, amióta a

középiskolában megnyertem egy
szavalóversenyt. Azóta valahogy
mindig megtalálnak a versek. Azt hi-
szem, én nem is értek máshoz iga-
zán, mint az irodalomhoz, amióta

csak emlékszem, ide kötôdtem.
Magyar-népmûvelô szakon végez-
tem Szombathelyen, majd a Veszp-
rémi Petôfi Színházban dolgoztam,
mint rendezôasszisztens és
közmûvelôdési titkár. Aztán a Bako-
nyi Múzeum következett, ott nép-
mûvelô voltam egy ideig, a Gyere-
kek Háza könyvtárában pedig olva-
sószolgálatos lettem. Rendhagyó
irodalomórákat, foglalkozásokat tar-
tottam, kibôvítve az iskola tananya-
gát. Egy darabig a Városi

Mûvelôdési Központ munkatársa-
ként is tevékenykedtem, azután kö-
vetkezett Almádi. ‘97 augusztusában
költöztünk ide, a Közösségi Házban
eltöltött pár év után most a Györgyi
Dénes Általános Iskolában tanítok.
Itt annyira megtaláltam a lelki béké-
met, hogy úgy érzem, azt csinálom,
ami a legnagyobb örömöt jelenti szá-
momra. Remélem, a gyerekek is ér-
zik. Egyik tanítványom a „jellemezz
valakit a környezetedbôl!” feladatá-
ban azt írta rólam, hogy „vörös haja
virít, irodalmat tanít”.

- Ez nagyon kedves.
- Egyébként azt hiszem, nem én

választottam ezt az utat, hanem az
mindig is jelen volt az életemben.
Petôfi: János vitéze volt a legelsô
irodalmi élményem, és azóta úgy
gondolom, az irodalom(tanító) in-
kább mûvészet, mint tudomány:
mûködô morál, varázslat, a megma-
gyarázhatatlan formába öntése.

- Ezért is tartod fontosnak az
elôadásokat?

- A versmondás közösségi mûfaj.
Attól függôen, hogy ki ül velem
szemben, egy vers mindig máshogy
szól. A csönd is sokat mond, vannak
pillanatok, amik felérnek egy szer-
tartással. Amikor a bennem megfo-
galmazódott érzés megtalálja a ver-
set, a vers pedig kiváltja a hallgató-
ban azt az érzést, ami engem vers-
mondásra késztetett, záródik az
áramkör. Ilyenkor sem a közönség,
sem én nem úgy távozunk, ahogyan
jöttünk. És ez sok mindent megér.

- Hogyan állítod össze a mûsorai-
dat?

- Az ember idônként úgy érzi,
hogy bizonyos kérdésekre választ
kell adnia. Mintha valaki valamit
számon kérne tôle az élet bizonyos

pontjain. A versek segítenek ezt ki-
fejezni, mert aki verset mond, az a
saját korlátan tágíthat. A választott
téma kicsit mindig rólam szól, meg-
élt helyzetek, érzések, benyomások
érlelik az elôadást. Sok-sok vers szó-
lít meg, amit valamilyen tematika
szerint rendszerbe kell szedni. Hú-
gom: Szentirmai Gabriella az alkotó-
társam, ô emeli ki a számtalan vers-
bôl a legmegfelelôbbeket, és az álta-
la megszerkesztett anyagból létrejön
az elôadás, ami sokkal több, mint az
egyes vers. A szívemhez legköze-
lebb álló mûsorom a Kányádi Sán-
dor versekbôl készült „Bedeszkázott
szökôkutak”. Nagyon sok mindent el
lehet mondani vele. De én úgy sze-
retem a többi költôt is, mintha legkö-
zelebbi hozzátartozóim lennének.

- Szépeket mondasz. Azt is el-
mondtad már, hogy az irodalom, a
vers szeretete szinte részeddé vált, a
versmondás belsô késztetésed. Meg
tudnád fogalmazni, hogy mi motivál-
ja ezt?

- Verset azért olvasunk, mert az
emberi fajhoz tartozunk. Tele va-
gyunk szenvedéssel, szenvedéllyel,
örömmel, bánattal, szépséggel, nyo-
morúsággal, és ezeket a dolgokat
meg kell valahogy élni. Ehhez a
megéléshez segít hozzá a vers. A
versírást és a versmondást pedig azt
hiszem, a szeretet motiválja, mely-
nek egyik elsô lépcsôfoka a bizalom.
Az, hogy meg merjük mutatni önma-
gunkat, feltárjuk saját sebezhetô-
ségünket, esendôségünket. És minél
ôszintébb, gyakoroljuk ezt, annál
magasabbra jutunk a szeretet lépcsô-
fokain. Ez a lényeg, nem a szereplés.

Vecsey Kiss Mária

Beszélgetésa szerzôvel a Kányádi versekbôl összeállított mûsor után

Bravó, „györgyis” aprónép!
Április 4-én Magyarországon legszebbik szeglete a Györgyi Dénes Általános Is-

kola nagyterme volt. Hogy így igaz, a tanú rá többek között jómagam vagyok.
A nebulók ifjabbik nemzedéke KI MIT TUD keretében mutatta be nekünk, mi-

lyen is az az igazi, hamísítatlan, tarkabarka gyermekbirodalom: a színpadra vará-
zsolt gyönyörû, lombos-virágos kerek erdejével, benne a kedves-bumfordi-ravaszdi-
mókás jelmezû állatfigurákkal; a magyar falutól örökölt, népszokásokat
fölelevenítô, táncos játékaival; a szebbnél szebb népmesékkel; az oly szívesen és
ügyesen eljátszott, elmesélt állattörténetekkel; tréfás versekkel…

A kerek erdô gyakorta visszhangzott a vidám zenebonától: énekeltek ôk együtt
mindahányan, idegen nyelven akár; daloltak vígan réges-régi idôket idézô használa-
ti tárgyak garmadájáról, de nem ám csupán daloltak róluk, ott volt mind a kezük
ügyében, amint azt a nóta szövege megkívánta; kicsi „tücsök” hegedült, szólott a fu-
rulya, szépen zengett a fuvola, a zongora is igyekezett; az erdei tisztás utolsó vendé-
geként három kis gitáros magyar népi dallamokat cirpegett egy röpke percig talán.

Én csak ültem, üldögéltem, ámultam, nevettem eleget. De nem csak én! Jólesô
érzéssel figyeltem a gyerekek – szülôk – pedagógusok alkotta derûs, türelmes, érdek-
lôdô közönséget, akik megteremtôi, szereplôi és hallgatói voltak egyben ennek a
minden elismerést megérdemlô – nemes összefogásról tanúskodó – színesen pergô
mesebeli délutánnak.

A KI MIT TUD szervezôi nem állították kényszerû feladatok elé kis szereplôiket:
nyugodtan maradhattak a mese a muzsika, a tánc, egyszóval a JÁTÉK számukra
otthonos világában – köréjük kerítvén valódi lételemüket, a természetet, mely – re-
méljük! – mindenkoron igazi játszóterül szolgálhat majd nekik.

Mi pedig, a nézôk, hallgatók, ámulva kandikáltunk be hozzájuk: a színpadon
is önfeledten játszó gyerekekhez. Ott is ragadtunk, lenyûgözve, szívesen.

Bravó, „györgyis” aprónép! Nagyné Sárfi Gabriella Jáger István
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Egy régi kedves cimborám a ne-
gyedik pohár bor után rendszerint rá-
kezdett kedvenc nótájára, „...hogy,
asz’ondja: a pilicskai cigánysoron
nagy a sírás-rívás.“ Minden rasszis-
ta vagy kirekesztô szándék nélkül
tette ezt, kizárólag a nótában rejlô
elôadói lehetôségek - amik nem nél-
külöztek  némi teátrális elemeket - és
mélyen szántó filozofikus tartalma
végett. Hogy miképp kerül egy régi
érzelmes nóta a Horgászsarokba? A
magyarázat roppant egyszerû: Ez
motoszkált a gondolataim mögött
miközben végig jártam Almádi hor-
gászható partszakaszait, Buda-
tavától-Káptalanig, s hallgattam tü-
relmesen a „sporik“ panaszait. Mit
mondjak? Nagy volt a sírás-rívás.
Néhányan csak az idôjárást okolták,
mások a halászokról szedték le a ke-
resztvizet, abban viszont tökéletes
egyetértésre jutottak, hogy ilyen po-
csék eredményt még életükben nem
produkált a Balaton. A ponty olyan
ritka, mint másfelé a fehér holló, s
különben is mindjárt itt van a nya-
kunkon a tavaly újból életre keltett
fajlagos tilalom,  - május 2-tôl júni-
us 15-ig - aminek persze semmi ér-
telme, mert mint köztudott kb. 20
éve nem a természetes szaporulat,
hanem a telepítés tartja fenn  úgy
ahogy a pontyállományt. Keszeget
vagy kárászt még lehet fogni, bár 1-
2 kg halért jó pár órát kell
türelmeskedni az áprilisi bolond
szélben. Azért mindig lehet találni
néhány elszánt alakot, aki  ott kuco-
rog a botok mellett. Szóval, dohog-
tak  a horgászok, sôt akadt olyan kö-
zöttük, aki szent esküvéssel fogadta,
hogy hátat fordít a Balatonnak, s in-
kább választja a mostanában egyre
szaporodó magán horgásztavak va-
lamelyikét. Ott legalább biztosan fog
néhány méretes halat, bár az igaz,
hogy rendesen megkérik az árát. Le-
het, hogy a horgászat jövôje ebben a
megoldásban rejlik? Az ördög tudja.
Leülni egy lavórnál valamivel na-
gyobb kis víz partjára, ahol ha nem
vigyázol fejbe dobod a szemközt
horgászót. Kiépített parton, úgy-
mond kulturált körülmények között
lesni a halastóból elôzô nap átrakott
pontyokat, akik a kukoricával úgy
indulnak el, hogy a bevágást még
csukott szemmel sem lehet elvéteni,
s utána partra vontatni a kényelmes-

re hizlalt halakat. Nem az én ízlésem
szerinti szórakozás. Valahol talán
megértem, aki ezt is jónak találja
(ebbe nôtt bele). Mostanában lassan
minden tevékenységnek egyetlen
mércéje van, a kézzelfogható anya-
giasult eredmény.  Minden azt a
mentalitást sugallja, gyôzni, nyerni
kell mindenáron. Sikeresnek kell
lenni, mert a világ gyôztesekre és
vesztesekre igyekszik osztani magát,
s csak úgy maradhatsz életben, ha si-
keres vagy. Ez aztán így van az élet
minden területén, miért lenne pont a
horgászat kivétel ez alól a mentalitás
alól?  Hogy aztán pontosan a horgá-
szat lényege sikkad el, észre sem ve-
szik. Széchenyi Zsigmond szerint a
vadászat lényege nem a lövés maga,
hanem a körítés, amíg az ember el-
jut a lövésig, amíg becserkészi a va-
dat. Mennyivel másabb egy májusi
reggelen beülni egy csónakba, lassan
evezgetve végig járni a nádas szélét,
gyönyörködni a haragos zölden növô
fiatal hajtásokban, hallgatni a szár-
csák cippantásait, amint a sûrûben
terelgetik újdonsült családjukat,
vagy elnézegetni a nádi poszátát,
ahogy módszeresen végig bogarász-
sza a nádszálakat, hátha ott bújik a
reggelije egy levél tövében. Aztán,
ha egy csendes kis öbölben megrez-
zen egy-két nádszál,  (amitôl, hogy
divatos legyek, meglódul az ember
adrenalin szintje) jelezve, hogy ott
bizony valami hal-féle dolgozik a
felszín alatt, akkor leheletfinoman
kell, hajszál pontosan ejteni az egy
szem kukoricát, a két tenyérnyi  tisz-
tásra, de úgy, hogy szinte hang nél-
kül érje a vizet, s ha mindez sikerül
is, akkor nagy az esély arra,  hogy
egy szép 20-30 dkg-os színpompás
vörösszárnyú keszeg a jutalom. 

Számomra százszor többet érô
zsákmány, bármilyen „Haldorádó-
ban“ akasztott zsíros pontynál.

Nagy Ferenc

HORGÁSZSAROKHORGÁSZSAROK

A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület június 2-án (szombaton) ren-
dezi hagyományos házi horgászversenyét az egyesület horgásztanyáján. 

Négy kategóriában - felnôtt, nyugdíjas, ifi és gyermek - mérkôzhetnek
a résztvevôk az értékes díjakért. 

A program:  6.00 órától nevezések leadása
7.00 órától horgászhelyek elfoglalása
8.00-11.00 óráig verseny

12.00 órakor  eredményhirdetés.
Minden érdeklôdô vagy versenyezni kívánó tagunkat és családjukat

szeretettel várjuk. Az Egyesület vezetôsége

Almádi fejlôdésének fokozatai
Sokan nem tudják, hogy egy pár évvel ezelôtt milyen mostoha körülmények kö-

zött létezett Almádi. A csatornázás, egyes utcák, a parkok nagyon szegényes állapot-
ban voltak. Azt sem tudják sokan, hogy a Postás Üdülô elôtti részen a bejáratnál
végig egy nagy vízelvezetô árok volt, ami ma le van fedve, és sétálnak rajta. Amikor
egy-egy nagyobb esôzés volt, elöntötte a víz a központot és környékét, valamint a Pos-
tás Üdülô elôtti parkot is. A víz rengeteg kô és más törmelékkel lepte el az említett
területeket, ami úgy a lakosság, mint a jármûvek közlekedését is gátolta. Mivel a
legnagyobb népes intézmény az AMEK iskola volt, a Községi Tanács felkérte az is-
kola vezetését, hogy a nagyobb tanulókkal segítsenek a falu központját megtisztíta-
ni a víz által lehordott törmelékektôl. Az iskola vezetése megbízta Balogh Jenô
úttörôvezetôt, hogy állítson össze egy 30 fôs brigádot és szerelje fel szerszámokkal,
és délutánonként tegyék rendbe a falu központját. Sajnos az esôzések majdnem min-
den évben megismétlôdtek, ahol az AMEK iskola tanulói Balogh Jenô nevelôtanár
vezetésével mindig hûségesen segítkeztek.

Azt is kevesen tudják, hogy a Strand bejárati részén, - a gondnoki lakás körül -
rengeteg vashulladék volt. Almádi más területérôl és az említett helyrôl, a
Nevelôotthon úttörôi a rengeteg vashulladékot a begyûjtôhelyre szállították. Ezért
a Könnyûipari Minisztériumból elismerô okiratot és ajándékot kaptak. A pályát és
környékét több évi munkával rendbe tették.

A Nevelôotthonnak nem volt tornaterme, így a testnevelési órák egy részét a pá-
lyán tartották. Nagyobb ünnepekkor az Almádi Nevelôotthon tanulói segítkeztek a
parkok és más felvonulási helyek rendbe tételében. Annak idején az említett tanu-
lók nevelôjükkel együtt a társadalmi munkákból kiválóan vették ki a részüket - ezek
közül a tanulók közül még ma is sokan itt élnek és dolgoznak Almádiban, és ma
is elismerést és dicséretet érdemelnek. Kiváló munkát végzô tanulók egy része Ka-

pus József, Toskos Dimitrisz,
Dimanopulosz Janisz, Turcsányi
Péter, Szijakis Jorgos, Gáspár Gá-
bor, Krisztianopulos Janisz,
Andrev Kosta.

Ahogy Almádi ma kinéz, a fent
nevezett, volt tanulók munkájá-
nak is köszönhetô.

A sok éven át végzett társadalmi
munkák elismerését a Községi Ta-
nács ide csatolt okmánya is igazolja.

/Janisz/

KÉREM...
a Szombathelyi-i MÁV Igazgatóság nevében mindazon érintetteket, akik - nem

ritkán tehetségükkel visszaélve - falfirkákkal teszik láthatóvá képességeiket, - ne te-
gyék ezt, különösen olyan helyeken, mint pl. vasúti aluljáró, az állomás nem régen
felújított falain stb.

Igen nagy kár, hogy tôlünk nyugatabbról hasonló jelenségek hazánkba is
begyûrûztek, sôt az ilyen negatív jelenségek elterjedésében igyekszünk túltenni ta-
nítómestereinken is.

Tisztelettel megkérném Önöket hagyják meg létesítményeink szépségét tiszta va-
lóságában. Nemcsak sok pénzbe kerül a helyreállítás, azonkívül bizonyára nem gon-
dolhatják, hogy e jelenségek az európai felzárkózásunk lehetôségét szolgálnák.

Szabó Imre
MÁV területi igazgatója

Szombathely
Észrevétel:

Fentieket olvasva egy háború elôtti vicc jutott eszembe: Miért járôröznek kettes-
ben a rendôrök, csendôrök? Azért, mert az egyik ír, a másik olvas.

Ébbôl mi a tanulság? Aki ír (akár a falra) az valószínû nem olvas (akár Almádi
Újságot). Aki pedig olvas az nem fog írogatni (falra). Így fenti kérése az igazgató
úrnak nem biztos, hogy célbatalál.

Azt is szeretném remélni, hogy az illetôk nem is Almádi lakosok. Róluk nem
feltételezhetô, hogy saját szûkebb pátriájukon okozzanak ilyen primitív romboló te-
vékenységet, csupán unalomûzô szórakozásból.

Meg kell még jegyezni, hogy a MÁV városunkban az utóbbi években anyagi
lehetôségeit meghaladóan szépített, épített. Pl. az állomás épületének teljes felújítá-
sa, gázfûzés bevezetése, modern vizesblokk kialakítása, belsô peron burkolása, külsô
peron magasítása a könnyebb le-felszállás céljából. A közeljövôben várható az alul-
járó felújítása, ott gyermekkocsi részére járda kialakítása, virágosítás stb. Mind az
utazóközönség érdekében, valamint városunkba érkezô vendégek elsô benyomásá-
nak kellemessé tételéért.

Kár lenne, ha a MÁV a továbbiakban fenti negatívumokon okulva, anyagi
lehetôségeit más település szépítésére lenne kénytelen fordítani. Majbó Gábor

ELSÔ BALLAGÁS 2001
Sokszor zavart már a félretájékoztatás, amikor különbözô napi- és hetilapokban

napvilágot látott az a hír, hogy Veszprém megyében itt, Dunántúlon meg ott, Ma-
gyarországon meg amott zajlott le az elsô ballagás. Kollégáim, diákjaim szelíden
korholtak is érte, de helyreigazítást ugyan minek kérjünk onnan, ahol nem a tény
a fontosabb, hanem a szenzáció.A pôre valóság az, hogy Magyarországon minde-
nütt a negyedikes osztályok utolsó tanítási napjához igazítják a Ballagás idôpon-
tját. Ha pedig több különbözô profilú osztály is van az adott iskolában, akkor a
többséghez igazodnak. Balatonalmádiban tiszta kéttannyelvû osztályok vannak
csak, ezért idén május 5-e a Ballagás idôpontja. Igaz, hogy utána még járnak pár
napot iskolába a végzôsök, de a hét végén már angol írásbelit ír mindenki.Nos, ezért
hallottak szép szerenádokat a város polgárai már május elején! CzS
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Május utolsó vasárnapja a Magyar
Hôsök Emléknapja. Ezen a napon
emlékezünk azokra a honfitársaink-
ra, akik a történelmi idôkben megtet-
ték azt, amit megkövetelt tôlük a ha-
za. Ezen a napon emlékezünk hábo-
rúink hôsi halottaira, a katonákra,
akik nem hôsök, hanem gyermekek,
férjek és apák szerettek volna lenni. 

Minden település számon tartja
hôsi halottait. Balatonalmádiban
régóta áll már a Hôsi Emlékmû, ahol
márványtábla hirdeti a legutóbbi há-
borúk hôseinek, áldozatainak emlé-
két. A II. világháborús balatonalmá-
di hôsi halottak adatainak kiegészí-
tésére kértük meg a Hadtörténeti In-
tézet Központi Irattárától azt a hiva-
talos jegyzéket, amely a Balatonal-
mádi állandó lakhellyel bevonult és
elesett magyar honvédek személyi és
katonai adatait tartalmazza, s melyet
a Polgármesteri Hivatalban helyez-
tünk el. Tudjuk, hogy a megkapott
jegyzék sem lehet teljes, hiszen a
veszteségeket csak 1944 október-no-
vemberéig tudták pontosan számba
venni. Többen hiányoznak róla,
akikrôl tud a helyi emlékezet, de van
rajta három olyan katona is, akikrôl
eddig nem tudtunk. Gaál Olivér tar-
talékos hadnagy (1918, Küzdényi
Eugénia), Kapotsy Arisztid József
karpaszományos szakaszvezetô
(1921, Vadál Vilma Ilona) és Hábán
Antal honvéd (1906, Czingráber
Lujza). Nem ismerjük egykori itteni
lakhelyüket, életüket, így ha valaki
tud mondani róluk valamit, szívesen
vesszük.

Nem szerepel a jegyzéken a II. vi-
lágháború egyik legnagyobb magyar
katonahôse, a csongrádi Tisza-híd
védelmében 1944 október 10.-én
hôsi halált halt vitéz nemes alsótor-
jai Vastagh György ezredes, aki a ba-
latonalmádi Szent Imre Plébánia-
templom sírkertjében nyugszik. A
szabadkai születésû katonatiszt már
a 30-as évek végétôl rendszeresen
Almádiban nyaralt feleségével, s
kisgyermekeivel, utóbb házat is épí-
tett, melyben családja 1942-tôl fo-
lyamatosan lakott. Felesége 1977-
ben halt meg, fia, Vastagh György
ma is ugyanabban a Dózsa György
úti családi házban él, most már csak
feleségével, miután gyermekeik
önállóak lettek. Vastagh György ez-
redes egyike annak a 22 magyar ka-
tonatisztnek, akik megkapták a II.
világháború egyik legmagasabb ka-
tonai kitüntetését, az 1942-ben alapí-
tott Magyar Tiszti Arany Vitézségi
Érmet. Errôl a 22 magyar katon-
ahôsrôl készítenek könyvet a Had-
történeti Intézet hadtörténészei, akik
nemrégiben felkeresték Almádiban
Vastagh György urat, hogy a család
birtokában levô fényképekkel és ira-
tokkal egészítse ki a kutatók ismere-
teit. A dokumentum-kötetet a Ma-
gyar Hôsök Emléknapján mutatják
be Budapesten, a Hadtörténeti Inté-
zetben. A könyvet, valamint vitéz
nemes alsótorjai Vastagh György ez-
redes életútját következô számunk-
ban ismertetjük meg olvasóinkkal.

Bálint Sándor

A Magyar Hôsök Emléknapjára Média kérMédia kérdés, Heti Válaszdés, Heti Válasz
A KONZERVATÍV KÖR civil szervezôdés legutóbbi rendezvényének a

Balatonalmádi Kéttannyelvû Gimnázium adott otthont.
2001 április 27-én városunkba látogatott Elek István úr – közíró, a Miniszter-

elnök fôtanácsadója –, aki a Természet- és Társadalombarát Fejlôdésért Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke, és a „Heti Válasz” folyóirat felelôs kiadója.

Nagy várakozás elôzte meg és nagy érdeklôdés kísérte a „MAGYAROR-
SZÁGI SAJTÓVISZONYOK” címmel tartott elôadását.

A Heti Válasz folyóirat elsô kiadványa Nagypénteken jelent meg, és azóta
minden pénteken újabb – heti aktualitásokat tartalmazó – példányai juthatnak
el az olvasókhoz.

A sok színes képet tartalmazó újság – elsô ránézésre is – rendkívül látvá-
nyos, „magazinszerû”, témaválasztásaiban sokoldalú, arculatát tekintve „kör-
nyezettudatos szabadelvû konzervatív hetilap”.

A hetilap a tárgyilagosság és méltányosság kultúráját képviseli, eszménye
nem a lebontás, hanem az újjáépítés, hangsúlyozza az optimista életszemlé-
let jegyében történô tudatos önformálás és környezetalakítás fontosságát, az
egészséges értékrend, életvitel elterjedésének társadalmi jelentôségét. Hírt ad
korunk rejtôzködô hôseirôl, beszámol a mûvészeti élet híreirôl, követi az ok-
tatás ill. a tudományos élet változásait.

Azon meggyôzôdésének ad hangot, hogy közös jövônk nagyrészt az iskolákban
dôl el, ill., hogy az ország felemelkedéséért mindennél többet tehet a tudomány.

Az elôadás témája iránti nagyfokú érdeklôdést mutatta az elhangzott szám-
talan kérdés. A jelenlévôk véleménye egybehangzó volt a média tudatformá-
ló hatása tekintetében, e körben külön hangsúlyt kapott gyermekeink, ifjúsá-
gunk TV nézési szokásaiban rejlô veszélyforrás.

A Fôtanácsadó Úr több pozitív példát említett abban a körben, hogy bizo-
nyos – egyértelmûen romboló hatású – mûsorokkal szembeni civil csoportok
fellépése eredményre vezetett.

E sorok írója – miután jelenleg óvodás ill. kisiskolás gyerekeket nevelô
édesanya – korábban szorongó szívvel észlelte, hogy klasszikusnak mondha-
tó mesetörténetek elferdített tartalommal, agressziót, brutalitást sugárzó mó-
don kerültek rajzfilmek formájában forgalomba ill. sugárzásra.

Nagy örömmel hallottam, hogy lelkiismeretes pedagógus civil csoport jel-
zése és tiltakozása nyomán e téren alapvetô változások történtek.

Silyéné dr. Walter Róza

Mûvészek az árvízkárosultakért
Nemes gesztussal egészítették ki az almádi és városunkhoz kötôdô mûvészek

hagyományos éves seregszemléjüket, a Tavaszi Tárlatot. AKözösségi Ház nagy-
termében kiállított alkotások mellett egy külön blokkban, ha méreteikben kisebb
is, ám küldetésükben jelentôs képek sorakoztak. Az árvízkárosultak megsegíté-
sére ajánlották fel alkotóik, a biztos bevétel reményében értéküknél jóval mér-
sékeltebb áron. Egy kérésük volt, a befolyt összeget a legkisebb lélekszámú te-
lepülés kapja. A segítés szándéka és a vásárlói kedv szerencsére hamar egymás-
ra talált. Néhány nap alatt szinte mindegyik felajánlott alkotás gazdára lelt, így
a közelmúltban boldogan utaltunk át 134.000 Ft-ot a 700 fôs Hetefejércse szám-
lájára. Köszönet a kezdeményezôknek, a vásárlóknak, és nagyon bízunk benne,
hogy valamit enyhíthettünk a kis nyírségi település mindennapos gondjain.

Gróf Tibor

FALUGYÛLÉSEZÔK
ÉS VÁROSFORMÁLÓK

Hagyománynak tekinthetô, méghozzá nemesnek, hogy a legôsibb város-
részünkben, Vörösberényben, gyakrabban összejönnek az emberek, mint akár
Budataván, Káptalanban, vagy magában Almádiban. Ott, ahol jobban isme-
rik egymást, többször is segítenek a másikon, valahogy magától értetôdô,
hogy egymás gondolataira is kíváncsibbak. Ezért sem hagyják ki sem a
képviselôtestületet sem a polgármestert, ha tavasszal arra szentelnek egy es-
tét, hogy a település és azon belül kitüntetetten Vörösberény örömeit és gond-
jait átbeszélhessék. Meg is jelent ott majdnem mindenki, akit nem szólított
máshová a kötelessége, mert élmény a falugyûlésen jelen lenni. Várost for-
málni nemkülönben.Mindenekfelett, nekem az tetszik a legjobban, hogy még
ebben az érték- és mértékvesztett világban is van egy fórum, ahol az embe-
rek mindig is odafigyeltek másokra. Kérem ne csodálkozzanak, és ne vegyék
írói túlzásnak a fenti sorokat, mert ott tényleg meghányták és vetették a tele-
pülés sorsát. Különben is, ne feledkezzünk el olyan gyorsan a falu megtartó
erejének a titkáról: az ottlakók életét emberemlékezet óta igen apró részlete-
kig szabályozta a közösségi kényszer ereje. Az erôs szomszédsági viszony
egyenes következménye az ôsi társadalmi ellenôrzés szigorúsága, az embe-
rek közötti kapcsolatok közvetlensége, és az egyén erôs közösségi
kötöttsége.Manapság, amikor visszakapták eredeti jogaikat a civil közössé-
gek, akkor újra kihajtanak - mert kihajthatnak - az ön-, és közfenntartás oly
sokszor túlnyesegetett bokrai. Megrendítô a néha csak saját, de többször a sa-
ját utcája és ezáltal szomszédai érdekeit is könyörtelenül képviselô felszóla-
ló reménykedése saját igazában. Felemelô a távolabb látók aggodalma a fizi-
kai és szellemi környezetük megóvásáért, és megtisztelô, ha velük együtt gon-
dolkodva, tôlük új ötleteket merítve igyekezhetünk tenni is valamit
értük.Meggyôzôdésem, hogy minden ott megjelent is ugyanígy érzett a sike-
res falugyûlés után, bár lehet, hogy más szavakkal, eltérô hangsúlyokkal va-
lamint sokkal árnyaltabban fejezné ki gondolatait. Akik meg nem voltak ott,
sajnálhatják: kimaradtak valamibôl, amit se krónikák, se jegyzôkönyvek nem
adhatnak vissza sohasem. Ezt pedig úgy hívják: tenniakarás. Magunkért és
minadannyiunkért! Czuczor Sándor



12 ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Balatonalmádi Kertbarátkör:

Az április 7-re tervezett zánkai szakmai kirándulást technikai ok miatt késôb-
bi idôpontra kellett halasztani, az új idôpontról a tagságot értesíteni fogjuk.

2001. ápr.24. Kiss Béla elnök az I. félévi munkáról tartott beszámolót, majd
ismertette a II. félévi foglalkozások  idôpontjait, a munkatervet, amit az
elôadókkal még egyeztetni kell, és utána lehet véglegesíteni.

A Balatonalmádi Kertbarátkör április 29-én tartotta majálisát a Paprika
csárdában és ott osztották ki a borversenyen elért eredmények okleveleit.

Vörösberényi „Fábián József“ Kertbarátkör:

2001. ápr. 2. Természetes állapot-e az idôskori feledékenység?
Ea.: Dr. Kóger Erzsébet
Az elôadó ismertette a memóriazavar tüneteit, idegsejtek  zavarait, magas vér-

nyomást, anyagcsere betegséget, cukorbetegség és szövôdményeit, a parkinson-
kárt, depressziót, valamint a hosszú távú és rövid távú emlékezés kieséseket.

2001. ápr. 21. Kertbarát kirándulás volt az agárdi thermálfürdônél, majd
visszafelé Székesfehérváron városnézés. Megtekintettük a város nevezetességeit.

2001.  ápr. 23. Évadzárás. Horváth József elnök ismertette az elsô félév mun-
káját, majd rátért a második félévi program összeállítására, amit szintén az
elôadókkal való egyeztetés után leget véglegesíteni.

A majális az idén is a Kertbarátkör és a Nyugdíjas Klub (részarányos) kö-
zös rendezvényeként a szokott helyen lesz megtartva. A hagyományos szüreti
felvonulás 2001. szeptember 15-én lesz.

Mindkét kertbarátkör II. f.évi munkatervét az egyeztetések után kb. az Új al-
mádi Újság augusztusi számában közöljük. Most nyári szünet következik, a
II. f. év elsô foglalkozása Vörösberényben szeptember 3-án, Balatonalmádiban
szeptember 11-én lesz.

A két kertbarátkör nevében:
Durst László

„... Csak jó kedvébôl is/Vitéz próbálni indul...“

MORZSÁK A VÁCI MIHÁLY DI-
ÁK-SPORTKÖR ÉLETÉBÔL

Az ezredforduló versenysorozat újabb állomása volt a húsvéti tenisztorna, mely-
ben mintegy 30 általános és középiskolás vett részt. Ez a vetélkedô részben már a
szabadban, az öreghegyi pályán került megrendezésre; ugyanis az idôjárás körül-
ményei nem tették lehetôvé az iskola pályáinak felújítását. 

Újabb versenyzési lehetôséget adott a Megyei Tenisz Szövetség rendezésében bo-
nyolított Diák Olimpia. Ezen Diák Sportkörünk 5 versenyzôje vett részt, akik kivá-
ló teljesítményt nyújtottak.

Zima Balázs és Szapáry Zsolt korosztályukban elsô helyezést; Pandúr Attila és
Tárai Kristóf második helyezést ért el. Az elôbbiek teljesítményükkel jogot nyertek
az Országos Diák Olimpián való részvételre. Dicséretet érdemel Gyôry Viktor is, aki
különdíjban részesült. Köszönetünket fejezzük ki a Megyei Szövetség körültekintô
szervezô munkájáért. A szövetség vezetôi jól látják, hogy a diák sportkörök istápo-
lása elengedhetetlenül fontos tevékenység; hiszen a DSK-k az utánpótlás nevelés
egyik legfontosabb bázisai.

Remélem nem tûnik szerénytelenségnek, minket is büszkeséggel tölt el, hogy a
Váci Mihály Általános Iskola Diák Sportkörének tenisz sportcsoportja biztosítja a
helyi Tennis Club utánpótlásának 70-80 %-át. 

Ide kívánkozik: májusban indul a megyei csapatbajnokság tavaszi fordulója. Egy
nôi csapatot a megyei elsô osztályba, egy fiú csapatot a megyei harmad osztályba ne-
veztünk. Szereplésükhöz a részvétel örömét kívánjuk!

Végül álljon itt a húsvéti verseny gyôzteseinek névsora a különbözô kategóriák-
ban: Kovács Márk, Hidegkuti Gábor, Horváth Kálmán, Gyôry Viktor, Kiss Tibor és
Csaplár Klaudia. Varga László

DSK tenisz sportcsoport vezetô

Horváth Zoltán személyében újabb
Balatonalmádi lakos, nagy tehetségû
úszó bontogatja szárnyait a Fûzfô Atlé-
tikai Klub úszó szakosztályában.

A sport családja mindennapi életé-
nek részét  képezi, ugyanis édesanyja -
Solymos Lilla szépreményû  úszónk
anyukájához hasonlóan - a Herkules
SE-ben kosarazik,  apja a házukhoz kö-
zeli erdôkben rendszeresen fut.

Zoli immár nyolc éve, hét éves korában
kezdett el úszni Tóth Ferenc irányításá-
val, jelenleg Szokolai László az edzôje.

Tehetségét igazolja az a tudósítás is,
melyben arról kaphattunk hírt, hogy
2000-ben a FAK legeredményesebb fiú
versenyzôje megtisztelô címet érdemelte ki.

Hogy ezt a címet a nagy tehetséggel
megáldott sportoló méltán érdemelte ki,
azt az elvégzett munka gyümölcseként
200 m-es mellúszásban szerzett országos
bajnoki címe, valamint a 100 m-es mell-
úszásban elért második helyezése is iga-
zolja. Emellett a vidékbajnokságon 400 m
vegyes, 200 és 100 m-es mellúszásban
állhatott a dobogó legfelsô fokára.

Bécsben, nemzetközi versenyen, a vi-
lágnagyságokkal megtûzdelt mezôny-
ben, kategóriájában két ezüst és egy
bronzérem kiharcolásával hívta fel ma-
gára a figyelmet.

Idén, korosztály-kategória váltás
után is megállta helyét a Dunaújváros-
ban megrendezett, Arany Üst elnevezésû
nemzetközi versenyen: egy 5. és egy 6.
helyezést szerzett, az országos diákbaj-
nokságon pedig ezüstérmet harcolt ki.

Nem véletlen tehát, hogy immár kor-
osztályos és utánpótlás válogatott!

A tehetséges sportoló heti tizenegy

edzéssel készül versenyeire. Annak elle-
nére, hogy  ez alig hagy neki szabadidôt,
a tanulásban is megállja a helyét: a
Padányi Biró Márton gimnazistájaként
az I. félévet 4.1 átlagos tanulmányi
eredménnyel zárta.

Az edzésterhelésre vonatkozó kérdés-
re válaszolva nem beszél elviselhetetlen
nehézségekrôl, lelki megpróbáltatások-
ról. Igaz, hogy „kellôképpen“ elfárad,
„annyira azonban nem szörnyû“, je-
lenti ki.

A nehézségeken átlendíti a sikerél-
mény, eredményei, a tudat, hogy nem
hiába dolgozik.

Várjuk az újabb gyôzelmeirôl szóló
híreket.

Csak így tovább Zoli!
Felber Gyula
sportszervezô

Egy újabb úszótehetség a „háttérbôl“...Egy újabb úszótehetség a „háttérbôl“...

Horváth Zoltán és az olimpián
bronzérmes Roman Szludnov)

ASZTALITENISZ
Hatodik alkalommal rendezték meg április 21-én Fûzfôgyártelepen  az idôs Áfrány
Mihály asztaliteniszezô emlékversenyt a Fûzfô Kupa egyéni verseny keretében.
Annak az idôs Áfrány Mihály emlékének adóztak a versenyzôk, aki a 60-as években
legendás elhivatottsággal szervezte és vezette az asztalitenisz sportot Fûzôgyártelepen.
Embert formáló munkája példaértékû volt, amely mély nyomot hagyott az akkor fel-
növekvô sportolókban. Közel harminc versenyzô részvételével zajlottak a küzdelmek.
A versen végén az értékes díjakat a Svájcban élô fia Áfrány Attila adta át.
Eredmények: Férfi egyéni: 1. Nyúl Csaba Balatonalmádi

Férfi páros: 1. Vastagh György-Nyúl Csaba
2. Bezendi Gábor-Nyúl Christian

Férfi senior: 1. Vastagh György      Balatonalmádi
Jól szerepelt a most felzárkózó  Prikkel Szabolcs is. 

Vastagh György

ERÔEMELÔ VERSENY
A Herkules SE Györgyi  iskolában lévô edzôtermében lelkes sportbarátok  fekvenyo-
mó versenyt rendeztek, mely kiváló alkalmat adott a megnyitás óta elért erônövekedés
felmérésére, egy „alapszint“ meghatározására.
Eredmények:
60-70 kg-os testsúlykategória: 1. Drexler Gábor 92,5 kg, 2. Prikkel Szabolcs 80,0 kg
70-80 kg-os testsúlykategória: 1. Kiss Oszkár 135,0 kg, 2. Véghelyi László 115,0 kg,
3. Magyar Zoltán 100,0 kg, 4. Szûcs Tibor 85,0 kg, Oláh Tamás érvénytelen gya-
korlat miatt kiesett.
80-90 kg-os testsúlykategória: 1. Rajnai Csaba 130,0 kg, 2. Huszka Róbert 108,0 kg,
3. Várkuti Botond 100,0 kg
90-100 kg-os testsúlykategória: 1. Szabó Miklós 110,0 kg
100 kg feletti testsúlykategória: 1. Morocz István 135,0 kg, 2. Beödi Olivér 120,0 kg

Pusztaszabolcson rendezték meg  a fekvenyomók országos ifjúsági és junior bajnok-
ságát.
A Veszprém megyei klubok eredményesen szerepeltek, köztük a Herkules Gym

fekvenyomó versenyzôi is.
Drexler Gábor harmadik, Prikkel Sza-
bolcs negyedik, Véghelyi László és
Tóth Tamás ötödik, Gyurgyó Péter he-
tedik helyezést szerzett.
Az Egyesületi tagok áldozatos munká-
jával létrehozott edzôterem máris érez-
teti áldásos hatását. Az itt sportoló fia-
talok a szabadidô hasznos eltöltése
mellett a versenysportban is letették
névjegyüket!
Az elnökség nevében gratulálok !

Felber Gyula
elnök

Kertbarátköri találkozó május 1-jén. Kerekes László pincéjénél 1990-ben.
Fotó: Durst László
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POLGÁRÔR HÍREK
Április közepén befejezôdött a ki-

emelt téli nyaralóellenôrzés, mely alatt
a rendszeresen ellenôrzött ingatlanok
közül egy sem került feltörésre! Az
ilyen jellegû bûnesetek száma váro-
sunkban és a kapitányság területén, a
rendôrség erôfeszítéseinek és a foko-
zott polgárôr tevékenységnek köszön-
hetôen, számottevôen csökkent. Vár-
hatóan idén is sor kerül erre a nyaralók
által is elismert és nagyra értékelt
járôrözési formára.

A megyei Polgárôr Egyesületek küldöttgyûlésén Bodor Barnát, egyesüle-
tünk elnökét a Polgárôr Érdemérem ezüst fokozatával tüntették ki többéves
munkája elismeréseként. Ezúton is gratulálunk neki!

Járôrcsapatunk a tavalyi sikeres szereplés után részt vesz a június 9-én Szé-
kesfehérváron megrendezésre kerülô Országos Polgárôrnap járôrversenyén,
ahol reményeink szerint ismét dobogós helyet szereznek!

Egyesületünk Vezetôségének határozata alapján, a nyáron újra megalakít-
juk a polgárôrség ifjúsági tagozatát. Jelentkezni Hansági Endrénél a 06-

30/997-2153 vagy a 431-745 telefonszámon le-
het. Az elsô alakuló gyûlést várhatóan június ele-
jén tartjuk.

Kérjük, hogy aki valamilyen gyanús eseményt
észlel, vagy tudatni akar valamit a pol-
gárôrséggel, hívja az alábbi mobil számot: 06-

30/265-5059.
Továbbra is várjuk azon polgárok jelentkezését

(a fenti mobil számon), akik szívesen részt vállal-
nának munkánkban és egyetértenek céljainkkal.

Lázár Róbert
Titkár

Újra Kihívás Napja!
A Magyar Szabadidôsport Szövetség ebben az évben is megrendezi a Kihívás

Napja sportvetélkedôt, mely hazánk, de talán a világ egyik legnagyobb lakos-
sági rendezvénye. 

Az eseményre ezúttal 2001. május 23-án kerül sor.
Alapelve a játékosság, a vidámság, az örömszerzés és a cél, hogy mindenki

jókedvûen emlékezhessen erre a napra.
A szervezés nem igényel különösebben nagy jártasságot. Mindenfajta

pulzusnövelô tevékenység egy teljesítést ér, ha az legalább 15 percen át tartott.
A legkorábbi rajt 0 órakor a legkésôbbi befejezés vagy célbaérkezés 21 óra-

kor történhet.
A helyi rendezvények sorát plakátokon lehet nyomon követni.
Kérjük a mozgást kedvelô felnôtt és gyerek, ifjú, középkorú és idôs, nô és fér-

fi sporttársainkat, kísérjék figyelemmel a lehetôségeket és vegyenek részt az ak-
cióban.

F.Gy.

S P O R T T Á B O R  !
Felhívom a Tisztelt Szülôk és a gyerekek figyelmét arra, hogy ebben az év-
ben is megrendezzük nyári napközis táborunkat, melynek  idôtartamai:
2001. június 18 - június 30.

Jelentkezni a  06-30-9574-830-as, vagy a  430-050-es (este) telefonon lehet. 
Jelentkezési határidô: 2001. június 15.

Korhatár: 7 évestôl 12 évesig.
Részvételi díj: 8.000,- Ft, mely tartalmazza az ebéd, az utazás, a felügyelet
díját, valamint a belépôjegyek árát.
A részletes programot a jelentkezôknek megadjuk.

Gyula bácsi

KKKK éééé pppp rrrr iiii pppp oooo rrrr tttt     aaaa     mmmm aaaa jjjj áááá llll iiii ssss rrrr óóóó llll

fotó: Durst László
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SZÁMFIRA ISTVÁN

Víz-, gáz-, fûtés-
szerelô 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!

E
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EELLKKOO  ’’9999  KKfftt..

BBaarroossss  GG..    uu..  1199..

TTeell..//ffaaxx::  8888//443399--005588,,  3300//227777--44448822

Villamossági szaküzlet
villanyszerelés

Elektromos ip. szakvállalkozás

Szolgáltatásaink:

ý Telekvillamosítás

ý Épületek villanyszerelése

ý Villamos fogy. mérôhelyek átszerelése

ý Hibaelhárítás

ý Bojlerjavítás

ý Villanyszerelési anyagok forgalmazása

ÉDÁSZ-szal kapcsolatos teljes körû ügyintézés!

FOTÓSTÚDIÓ
Balatonalmádi, Fûzfôi u. 65. 

Tel.: 88/431-019  06-30/217-9675
Digitális fényképezés különbözô méretekben!

Igazolványkép készítése azonnal, színesfilm kidolgozás
24 óra alatt, fényképezôgépek, fotócikkek, esküvôk, ren-

dezvények fényképezése, videofelvételek készítése. 
Nyitva tartás:  H-P.: 9-17 óráig

Sz.: 9-12 óráig

(Gábor Á. u. 9.)
továbbra is várja kedves vásárlóit

Nyitvatartás:
H-P: 7-17 óráig,

Sz.: 7-12 óráig, V: 7-11 óráig

TERMÉKISMERTETÔT TARTUNK

2001. május 17,  24 és 31-én (csütörtök)

18 órakor

Mészáros vendéglôben

Balatonalmádi,  Hétvezér u. 1.

ALOE  VERA:

A NÖVÉNY, AMELY ÁPOL ÉS GYÓGYÍT

Szánjon egy órát egészségére!

HIT GYÜLEKEZETE
Balatonalmádi

Szolgáltatóház, Jókai u. 1.
Istentiszteletek:

minden csütörtökön, 18.30-kor
Tel.: 88/438-094

PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖMÉPÍTÔ
tevékenységemet

Balatonalmádi, Jókai u. 1. sz. alatt 
a Szolgáltatóházban (Posta parkoló) megkezdtem.

Nyitvatartás: H-P. 9-17 óráig, Sz: 9-13 óráig
Tel.: 30/213-6254

Szeretettel várom kedves vendégeimet!
Schneiderné Marika
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ÚÚjj  NNyyiittááss

CCAARRTTEEDD''OORR  KKÁÁVVÉÉHHÁÁZZ

CCOOCCTTAAIILL    BBÁÁRR

AA  TTUULLIIPPÁÁNN  UUDDVVAARRBBAANN
Várjuk kedves vendégeinket

különlegességekkel

Születésnap-Névnap-Rendezvények

Nyitva tartás 

péntek-szombat-vasárnap 10-20 óráig

Tel: 06-20-916-8299

PÁSZTI AUTÓSZALON
mester

A mi autónk
SUZUKI

Pászti Kft Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985, 429-788  Szerviz: 88/421-280

Nyitva: 8.00–12.00, 12.45–17.00 • Szo: 9.00–12.00 www.paszti-suzuki.hu E-mail: info@paszti-suzuki.hu

Suzuki új személy- és kishaszon-
gépjármûvek forgalmazása, garanciális
szervizelése, garanciaidôn túli javítása,
mûszaki vizsgáztatása.
Használt gépkocsik forgalmazása 
Eurotax index alapján.

P-Top garancia

Kenôanyagok: Castrol, Mobil olajak
márkakereskedése.
Futómû geometriai 

ellenôrzése
Fék diagnosztika 

Karosszériajavítás
Autorobot

technológiával.
Minden

személy és kishaszon
jármûtípust vállalunk.

On-line szerviz bejelentkezés
Csereautó

Áraink a partner biztosítók által elfogadottak
Assistance szolgálat a nap 24 órájában.Virtuális autópiac  www.paszti-suzuki.hu/autopiac

Adás-vétel, bizományosi értékesítés.

Hitelközvetítés On-line hitel

Eredeti és utángyártott alkatrészek: kipufogók, ka-
rosszéria elemek, Fram és Armafilt levegô-, olaj és
üzemanyagszûrôk. Gates ékszíjak és vezérmûszíjak.

Konyha-, szobabútor, üzletberendezés,
egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás,
mûanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés,
hôszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.,
Építôk u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219



BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkesztôbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Nagy Ferenc, Schildmayer Ferenc
Felelôs szerkesztô: Vecsey Kiss Mária
Alapító fôszerkesztô: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: 06-88/438-444 Fax: 06-88/438-643
Kiadó: Almádiért Közalapítvány
Tipográfia: Kiss Csaba
Készült: Tradeorg Nyomda Kft. Füzfôgyártelep, Felelôs vezetô: Tóth Zoltán
Engedélyszám: 005-18/1989. ISSN 0864-7860

Kérjük, hogy hirdetéseiket újságunk címére („Új Almádi Új-

ság”), a hirdetés idôtartamának, méretének megjelölésével,

pontos szöveggel, írásban adják le az önkormányzat portáján:

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Értesítjük tisztelt hirdetôinket, hogy 2001. márciusától
hirdetési áraink változtak:
1 hasábos (5x10)   keretezett hirdetés: 5000 Ft+áfa
2 hasábos (10x10) keretezett hirdetés: 9000 Ft+áfa
1 éves elôfizetés esetén 1 havi hirdetés ingyenes.

A Balatonalmádi Közösségi Ház
programjából:

Május 11-én 17.00 Almási László fotómûvész Sportvarázs címû kiállításának
Pénteken megnyitója

Megnyitja: Szegô András sportújságíró
Helyszín: Közösségi Ház

Május 19-én 20.00 M.C.S. Blues Band rock koncert
Szombat Helyszín: Közösségi Ház
Május 24-én 17.00 A Mûvészetbarát Egyesület összejövetele
Csütörtökön Közremûködôk a Balatonalmádi Kéttannyelvû

Gimnázium tanulói
Helyszín: Közösségi Ház

Május 26-án 16.00 Városi Gyermeknap
Szombaton Benne: Néptáncmûsor

Bohóc és bûvészshow
Pap Rita és Bodnár Attila koncertje
Helyszín: Sportpálya

Apróhirdetés
„dr. Wilde,  bôrgyógyász, 424-383„

Masszázs, gyógymasszázs

Balatonalmádi, Baross G. u. 9. (Or Gold Fodrász Szalon), Tel.: 06-30/9063-749

(A múlt havi hirdetésben az újság hibájából, elhallás miatt tévesen szerepelt
a cím. Most helyesbítünk, és tudatjuk, hogy a BAROSS GÁBOR U. 9. sz. alatti

FODRÁSZ SZALON nem volt, hanem van. Él, virul, mûködik. 
Elnézést kérünk tôlük.)

KÉTSZER AD, AKI GYORSAN AD
Még március volt és a tavasz ígérete a Dunántúlon, a jeges árvíz valósága pedig

a  Tisza felsô-magyarországi szakaszán, amikor néhány tévéadó azon tanakodott,
hogy mit kellene tenni, a többi meg azzal hogy mit kellett volna tenni. Az egyik hír-
adócsoport azzal sokkolta a közvéleményt, hogy a felelôsök mindent pontosan meg-
terveztek, a másik meg drámai képekkel illusztrálta, hogyan hiúsít meg minden em-
beri erôfeszítést az árvíz. A harmadik csoport meg csupán huhogott: a rosszabbja
még hátravan... Ekkor keresett fel irodámban a Magyar-Angol Tannyelvû Gimná-
zium 10 évfolyamos tanulója, Koch Kata, hogy tenni kellene valamit, méghozzá na-
gyon gyorsan. A tizenéves kislány nem bírta a tehetetlenséget, meg talán nem is úgy
nevelték, hogy tétlenkedjék, amikor sürgôs segítségre van szükség. Annyira elemen-
táris volt a tenniakarása, hogy az iskolarádióban rögtön felkértük az összes tanu-
lónkat, hogy lehetôségeikhez mérten, mindenki hozzon egy konzervet, meg
nélkülözhetô ruhákat. Ugyanezt kértük a többi balatonalmádi iskolától és óvodá-
tól, akik lelkesen csatlakoztak Kata kezdeményezéséhez.Délután lett mire minden-
kihez eljutott az üzenet, és hazafelé tartva betértem abba a pékségbe, amelyet mér-
földekrôl megérez minden éhes ember, és ott két régi ismerôsöm, Jani és Robi fo-
gad az ajtóban, hogy tenni kéne valamit, méghozzá gyorsan. Ôk aztán nem tudják
tétlenül nézni ezeket a tévéhíradókat, és rögtön élelmiszert vinnének, még a hét vé-
gén. Mire elmesélten nekik Kata felajánlását, addigra ôk már körbetelefonálták ba-
rátaikat, és úgy döntöttek, hogy a hét végén már szállítani is tudnának. Vajon, kit
hív fel ilyenkor az ember, ha nem a Balikó házaspárt, akik már tavaly is mozgósí-
tani tudták az egész várost a kárpátaljai Visk érdekében. Zsuzsa asszony csak any-
nyit kért, hogy várjunk hétfôig, mert Veszprém megye két kijelölt tepülése
Beregdaróc és Csaroda, meg szállítójármûvek is kellenének...Hétfôn megint a pék-
ség felé kanyarodtam és úgy meglepôdtem, mint még soha: huszonegy polgár össze-
fogott és két tonna élelmiszert el is szállítottak Csarodára. Volt abban a két tonna
segélyben ásványvíz, tej, kenyér, konzerv, étolaj és gyógyszer, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsük. Végül azt is elárulták, hogy azért vitték Csarodára, mert ott
azonnal fogadni tudták ôket!Nekem, több mint egy hónapba telt, hogy kinyomoz-
zam, kik voltak ezek a nagyszerû emberek, és ha a lista nem teljes, akkor az az én
lelkemen is szárad. Hadd adjam közre a neveket úgy ahogyan felfedeztem ôket, te-
hát se fontossági, se nagyságrendi sôt még alfabetikus sorrendre se számítson sen-
ki: Behring Ferenc, Kiss Tibor, Szedleczki Attila, Gyürüsi Károly, Happ János, Ka-
pus István, Budai Sándor, Grósz László, Tamás Béla, Füke Csaba, György Patika,
Friss Koktél KFT, Pufi Pékség, Aramis Bár, Bozsó József, Csatári Gánbor, Non-
Stop ABC, Antall Ital Nagykereskedés. Ha jól utánanézünk, itt több mint huszon-
egy polgárnak kellett azonnal cselekednie, és még nem is említettem a szállítókat:
Behring Balázs, Lôrincz Csaba és Mohos Róbert. Ha már nem szedtem ábécé-sor-
rendbe ôket, akkor talán nagy betûvel kellett volna írnom a neveiket, mert megér-
demelnék. Biztos vagyok abban is, hogy rögtön ki is kérnék maguknak ezt a meg-
különböztetést, ezért inkább csak azt kellene még rögzíteni, hogy történt mindez
március 13-án. Árvíz ide, babona oda, mondjuk ki minden cécó nélkül, hogy VÉG-
RE SZERENCSÉS NAP IS VIRRADT CSARODÁRA. CzS

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
2001. május havi, június eleji programja

május 09-én Klub-nap
16-án Termék-bemutató

Kirándulási program összeállítása
18-án Fürdôkirándulás Tamásiba
23-án Vezetôségi ülés 15-16 óráig

16 órától  Egészségünk az idôskorban
Ea.: Dr. Piri Ida fôorvos

30-án Születésnapi köszöntések
június 06-án Klub-nap

13-án Klub-nap
Boros Gyula

elnök

KÖZLEMÉNY

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub szervezésében a
Debreceni Virágkiállításra a jelentkezési határidôt május 31-ig

meghosszabbítja.
Jelentkezés: Zsapka János szervezônél, T.: 432-170

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonalmádi Város Önkormányzat Idegenforgalmi, Környezetvédel-

mi és Sport Bizottsága pályázatot hirdet
az 2001. évben, szabadidôsport céljára rendelkezésre álló támoga-

tás elnyerésére.

1. A pályázaton Balatonalmádi székhelyû sportegyesületek, diáksport

egyesületek, diáksport körök és a Diáksport Bizottság és mindazon

civil egyesületek vehetnek részt, akik a város tanulóifjúsága és felnôtt la-
kossága számára szabadidôsport rendezvényeket kívánnak rendezni .

A pályázat benyújtásának határideje: 2001. június 10.
2. Pályázhatnak továbbá azon jogi személyiséggel rendelkezô szerve-

zetek, akiknek egyéni sportolója

kiemelkedô eredményt ért el és szervezetüknek a nagy jelentôséggel
bíró sporteseményeken való szerepeltetéséhez megfelelô anyagi eszköz
nem áll rendelkezésére.

Az e pontban leírt pályázatokat az év során folyamatosan, a költség-
igény felmerülése esetén lehet beadni.

A pályázatokat pályázati ûrlapon egy példányban kell beadni a Pol-
gármesteri Hivatal Titkársági és Humánpolitikai Osztályához ( Balaton-
almádi, Széchenyi Sétány 1. 25. szoba). 

A részletes pályázati felhívás és az ûrlapok a Hivatal portáján ill. a 25-
ös szobában is beszerezhetôk.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Május 12-én és 19-én de. egynyári virágvásár a Közösségi Házban


