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

Március
Tavaszi kikelet -  indul a természet, más a levegő körülöttünk. Kedves 

piros tulipánok, fehér nárciszok, zöldellő pázsitok.
Fellélegzünk? Sikerült túlhaladni a ködön, a sötét, zord téli estéken? 

Túlhaladtunk valamin, ami fájdalmat, szorongást okozott? Túlhaladtunk 
a vitákon, a zsörtölődéseken, a mocskolódásokon? Igazán új tavasz 
köszöntött ránk?

Nem, ez a március még mindig nem az, amely igazán feszültségoldó. 
Ez a máciusi tavasz még mindig nem hozza meg az igazi nyugalmat Ez 
a március csak felszabadultabban köszöntött ránk, kipróbálva teherbírá
sunkat, egymás iránti türelmünket, megérintve békére vágyó szívünket. 
Az, hogy mitől lett ilyen 1991 márciusa -  kinek a bűne és kinek a 
jótéteménye -, kár firtatni. Ismét előttünk áll egy nyár, amelynek napsu
garaiban talán már máshogyan mártózhatunk.

Zászlók, kokárdák, ifjak, most már engedjétek lengetni magatok, s 
nemzeti ünnepünk fénye most már igazán visszaköszönhet a melegedő 
tavasznak. Nincs három tavasz -  egy van, és az a miénk. Nyíltan és 
szabadon idézhetjük múltunkat, vállalhatjuk a Pilvax kávéház, a Múze
umkert Táncsicsot szabadító ifjait. Ők győztek. Európa nagy szemekkel 
nézett rájuk. Akkor 1848-at írtak. Most Európa ismét tágította pupilláját 
e kis ország felé. Ismét itt volt a kezdeményezés góca. Meg volt, szép 
volt De mindnyájan tudjuk, hogy a góc maradt, még idő kell teljesen 
feloldani.

Akarjuk, szeretnénk? Akkor viszont tenni, de tenni kell. Kötelez 
bennünket az ősök hite, kitartása és hazaszeretete. Mindez megvan 
bennünk is, csak hosszú ideig szunnyadt téli fagyba burkolózva.

Jöjj, tavaszi napsugár, melengess meg bennünket, adj fényt Európa 
pici közepének is. Igenis: mi tudunk a semmiből is csodákat csinálni. 
Igaz, agyunk pattanásig feszült, kenyerünk savanyú és kevés, de bizony
gatjuk, van erőnk újrakezdeni. Ki ünnepel a világban ilyen szép tavaszi 
napon? Csak a magyarnak adatott meg, hogy a természet éledésével 
azonosíthatja évről évre szabadságának kezdetét. Jelképeink, példaké
peink, kokárdás angyalaink, lebegjetek fölénk, adjatok intelmeket, adja
tok buzdítást és hitet, mert most ismét nagy szükségünk van rá. A 
temérdek teendő között, amelyek hegyekben várnak ránk, legyen időink 
egy pillanatra megállni és fejet hajtani. Tűzzük ki nemzeti színeinket 
szívünk fölé, némán gondoljunk a múltra. Ocsúdjunk aztán fel, s formál
juk próbaként a jövőt. A cél adva van, elérni viszont nagyon nehéz, odáig 
még rengeteg komor évszakot kell átélnünk. Éveink telnek, közeledik az 
ezredforduló, amelyet már, reméljük, egy új formátumú márciusi ifjúság 
fog köszönteni.

Féltett kincsünk, szabadság, hidd el, hogy dédelgetünk, de néha erőnk 
fogytán, fáradunk. Álmunkban még akkor és ott is tavaszi virágok illatát 
érezzük. Virágaink, most borítsátok a hősök sírjait, emlékműveit március 
15-én, de hozzatok új termést is e kis hazában élő, megtépázott mind
nyájunknak.

Tavasz, kikelet, friss levegő, maradj itt örökre, a Kárpátok övezte 
medencében, adj biztatást és erőt a népnek, amely már annyi vihart kiállt, 
de talpon akar maradni.

Veszeli Lajos

„A forradalom kiütött. Magyarhon dicsősége napjait éli. Vidé
ki levelezőink tudni fogják, hogy ezentúl mely dolgokról kell 
írniok. Béke, szabadság és egyetértés. A nép kivítta jogait egy 
csepp vér nélkül, jelen lap már sajtószabadság mellett jelenik 
meg. Legyünk rajta, hogy a béke vidéken is fönntartassék. Isten 
és szabadság lelke velünk!”

Életképek, 1948. március 19.



A Pinkóci csárda mai képe Fotó: Durst László

A Pinkóci csárda 
történetéből

Almádi legrégibb középü
letei a csárdák voltak. Ezek 
egyike Alsó, majd Torgyöpi 
csárda néven volt ismeretes. 
Erről olvashatunk Eötvös Ba
latoni utazás című művében. A 
másik csárda Felső, illetve 
Pinkóci csárda néven vonult 
be a település történetébe. 
Pontos építési idejét nem is
merjük. Először egy 1744-ben 
kelt határjárásban említik 
„aholis most korcsma vagyon” 
formában. Ebből következik, 
hogy a tanúk ismerték a helyet 
a csárda megépítése előtt is, 
tehát az építés ideje az 1700-as 
évek első negyedére tehető. 
Következzék néhány adat a 
XVIII. és XIX. századból: 

1744. június 25-én kelt ha
tárjárási jegyzőkönyvben ol
vashatjuk: „... fölső Eörsről az 
Almádi úton keresztül... föl a 
Vödör Völgye Véginél Sz. Ki
rály Szabadgya felé mégyen... 
ezen úton által menvén az 
egyes Farkas vermen föllyül 
egy nihány lépéssel a Köles 
tarló földeken, az Apácza fara 
névű Dombra: a holis mostan

korcsma vagyon. Itt megfor
dulván később napkeletnek 
Vörös Berény felé...”

1754. április 24-én kelt szer
ződésből:

„Harmadszor. Az Apácza 
fara nevű divertikulumban 
...építeni fogunk korcsma há
zat kőbül, mellyen is lészen 
Szoba, Konyha, Pincze és Ka
mora, nem különben istálló 
vagy Fészer az utasok számá
ra...

Melly dolognak állandósá
gára az titulált Uraságnak ad
tuk ezen reversális levelünket 
névünk subscriptiojával és ke
zünk kereszt vonyásával meg
erősítvén. Veszprém...” A 
szerződés egyébként nem jött 
létre, mert csak az ajánlkozó 
13 ember aláírása szerepel raj
ta.

1769. október 26-án kelt irat 
szerint: „... Sz. Király Szaba
din lakozó Nemes Lőrincz Ist
vánnak... ki árendáltuk... Há
rom Esztendeig... Kis Be
rény... Pusztánkat alább meg
írt punctumok szerént: 

Elsőben: Említett Pusztánk

nak két Korcsmáját, Mészár
székét... Negyedszer: Mint 
hogy a Fölső Korcsma ház ma
gában már semmit sem érne és 
az említett árendásunk... ma
gára vállalta annak föl épétté
sét olly formán, hogy eő Ke
gyelme tartozik falát kőbül 
meg rakatni... mi fogunk sze
kerészeket, napszámosokat 
adni... a födél fát meg vágatni, 
faragtatni, föl rakatni, meg fö
detni... Pusztában termett ele
gendő nádat adni... Az Épület
nek hossza lészén Tizen Ki
lencz öll szélessége belső vilá
gosságra három öll, a falai az 
épületnek kereszt falon kívül 
két sugnyi vastagságú lesz
nek... magassága pedig ... ki
lencz sugnál alacsonyabb nem 
leszen. Két szoba, egy konyha 
és egy kamora lészen, mely ka
morának alatta fog lenni a 
pincze, a többi része pedig 
Dézsma Boroknak hagyatta
tik...”

Ebből az iratból kiderül, 
hogy a régi, az 1700-as évek 
elején épült ház rossz állapotú, 
újat kell építeni a mellékelt

vázlat alapján. Az épület meg
épült, a szerződést még kétszer 
meghosszabbították és 1776- 
ig bérelte Lőrincz István a 
csárdát

1813. március 14-én kelt 
szerződésből:

„Melynek erejével... Almá
di Pusztában... Fölső Csárdát 
Bor méréssel, Mészárszékkel 
és Pálinka égetéssel egygyütt 
ki adtuk... öt esztendőre Sz. 
Király Szabadi Simon Jakab 
árendás zsidónak olly feltétel
lel:

1-ör. Köteles lészen az 
Árendáter a Bornak és Húsnak 
ki mérésében igaz mértékkel 
élni és a Szöllő Birtokosokra 
nézve minden üdőben, de leg
inkább munka üdején alkalma
tos elegendő Húst tartani...

1816. év december 12-i 
nádaratási kimutatás szerint az 
uraságnak jutó fél részből, 
(1784 kéve) 714 kéve „... az 
Almádi F. Csárdának reperáti
ojához kívántatik...”

1822. április 27-én kelt „Az 
Almádi Vágásban vágatott és 
el adatott Fának Spetifikátioja 
az 1822-ik esztendőre” címet 
viselő kimutatás szerint „Al
mádi felső Csárdához ki hor
datott 69 Födélyfa...” Nem de
rül ki, miért lett tetőhöz szük
séges fa a csárdához kiszállít
va.

1841. január 31-én kelt 
szerződésből:

„Melynek erejével a T. 
Veszprémi Káptalan részé
ről... az Almádi pusztában az 
úgynevezett Felső, vagy is 
Pinkótzi Csárda, Bor, Pálinka, 
vagyis hús mérhetési szabad
ságával 1841 Szt. György nap
tól 1844 Szt. György napig... 
Ns Fejes Sándornak... feltéte
lekkel... haszonbérbe ki ada
tik... esztendőnként 125 váltó-



forintokat tartozik béfizetni... 
megengedtetik a hús mérés 
is... az tétetik kötelességévé, 
hogy... a Szöllős Birtokosokat 
jó és egészséges marha, és bir
ka hússal tartani... a Csárdánál 
való Székben árulni vagy mér

hetni tartozik... szorosan meg
kívántatik... igaz mértékre va
ló fel ügyellése elváratik...” 

Ennyit a csárda törté
netéből.

Schildmayer Ferenc

1813. évi szerződés

SZIRTI ÚRNAK 
SZERETETTEL!

Ha megengeded, itt a lap hasábjain válaszolok kedves leveled
re, mert meg kell osztanom azt az örömet olvasóinkkal, amit 
soraid olvastán éreztem. A megszólítást bocsásd meg: közvetle
nebb lett volna az Árpád vagy az Andrew; az előbbit leveled 
alján, az utóbbit a borítékon olvastam, ezért döntöttem a Szirti 
mellett.

Adományozhatnék bár címeket, biztosan lapunk kanadai kor
rektorának titulálnálak, mert megtiszteltetés, ha valaki a glóbus 
másik feléről hazagondol. Igaz Almádi szülötte, aki a világ 
második legnagyobb kiterjedésű országában él, ahol 75 olyan tó 
is található, amely nagyobb a Balatonnál, mégis a mi újságunkkal 
bíbelődik.

Persze van mit korrigálni: a nyomdahibákat, a magyartalan 
kifejezéseket, az idegen szavakat, sőt, a tartalékos főhadnagyból 
ezredessé előléptetett almádi tanárembert is. Pironkodtunk mi is, 
ahogy kézbevettük a lapot, de nem elég pironkodni, mert már 
tenni is kellene valamit... Most például azt, hogy leveled teljes 
terjedelmében idézzük, de a helyszűke arra kényszerít, hogy az 
általad küldött dokumentumot válasszuk inkább. Annál is inkább, 
mert készül már a városi múzeum, és keveset, szégyenletesen 
keveset tudunk eleinkről.

Köszönettel vesszük a Kanadából hazaküldött Dukai Takách 
Jenőné dokumentumot, aki német nyelvű levélben kér téged Váth 
János Fehér szarvas nyomában című regényes életrajzának kiada
tására. Ezt közöljük most, mert hadd lássák az itthoniak, hogy az 
idegenbe szakadt almádiak mennyire össze tudtak, tudnak tartani. 
Van mit tanulnunk tőletek.

Őszinte nagyrabecsüléssel:

Czuczor Sándor

Ui: Előző leveled is megjelent lapunkban Veszeli Lajos jóvol
tából, az 1990/VIII. szám 4. oldalán.

Dukai Takách Mária levelének fordítása
1958.I.  6.

Igen tisztelt Szirti úr!

Jó kívánságait köszönöm, 
azokat viszonzom. Váth Já
nossal, aki mint író működik 
Balatonalmádiban, nem va
gyok rokonságban, nem is is
merem személyesen, (azon
ban) sűrűn levelezünk, és 
amikor uram ’56-ban meg
halt, azt írta, hogy osztálytár
sa volt, írói szinten együttmű
ködtek, uram mint akadémiai 
festőművész (Váth) műveit

illusztrálta. Így történt meg 
az, hogy mivel Magyarorszá
gon nincs sajtószabadság, 
Váth úr balatoni költeménye
ket, valamint egy regényt (A 
Fehér Szarvas nyomában, 
Reguly Antal regényes élet
rajza) küldött ki Bécsbe azzal 
a kéréssel, próbáljam meg 
sokszorosíttatni és kinyomat
ni őket. Fél év óta sok kiadó
nál igyekeztem, de fizetés 
nélkül nem akarták ezt átven
ni. Mivel Bécsben a forintot 
nem lehet beváltani és én 
idealizmusból elhunyt fér

jemnek utat nyitottam (= tá
mogattam), anyagilag nem 
vagyok abban a helyzetben, 
hogy Váth úr kérésének ele
get tehessek, ami szerint a 
költeményeket 500 példány
ban és a regényt ugyanannyi 
számban megrendeljem. A 
nyomtatás sok pénzbe kerül. 
Hogy a regényt, valamint a 
költeményeket értékesíteni 
lehetne-e, azt hagyjuk a jövő
re.

Kérem írja meg nekem, 
hogy elküldjem-e önöknek a 
műveket. Egy kanadai dollárt

26 schillingért cserélnek be. 
Azt hiszem, legjobb tudomá
som szerint értesítettem.

Tisztelt családjával együtt 
üdvözlöm, híve,

Dukai Takách M ária 
Két fiam él Kanadában, 

Ontarióban (Brantford és 
Chatham).

Ui.: Ez lehet a síremlék 
gondozatlanságának az oka, 
amint a cikk írta: „hozzátarto
zója nem maradt a közel
ben...” Pár éve megpróbáltam 
egyházi úton megtalálni őket, 
de sikertelenül.



Néhány sor 
az 5. hónapról a városházán

1991 február

A Veszprém Megyei 
Rendőrkapitányság minapi 
tájékoztatása szerint febru
ár 3-án a Kuckó presszóban 
idős házaspár kért segítsé
get egy „valószínűleg be
teg” férfinak, aki a Város
háza téren egy virágtartón 
ü lt Oszkó György sze
mélyszállító kisiparos a fér
fit gépkocsijával az orvosi 
rendelőbe szállította.

Dr. Farkas Miklós körze
ti orvos a taxiban ülő sze
mélyt megtekintette és kö
zölte, hogy részeg, vigyék a 
rendőrségre. Oszkó György 
a rendőrörsre hajtott A férfi 
nem tudott válaszolni Fehér 
Gyula r. őrmester kérdései
re, aki ezért kivette a kabát
zsebéből a személyi igazol
ványát és azonosította Bíró 
Sándor 42 éves rokkant- 
nyugdíjas budapesti lakost. 
Fehér Gyula alkoholszagot 
az illetőn nem érzett, ezért 
közölte Oszkó Györggyel, 
ha az orvos látta és nem 
utalta kórházba, nem tud 
mit tenni.

Ezután Oszkó György el
szállította Bíró Sándort a 
vasútállomás várótermébe, 
ahol néhány óra múlva hol
tan találták meg. A bonc
jegyzőkönyv szerint Bíró 
Sándor halála természetes 
úton, bal oldali roncsoló 
agyvérzés következtében 
állt be; a vér, vizelet és agy
vízből elvégzett alkohol- 
vizsgálat negatív ered
ménnyel zárult.

Oszkó Görgy példamu
tató emberbaráti cselekede
téért ezúton is tiszteletteljes 
köszönetet mondok -  dr. 
Farkas Miklós ellen fegyel
mi eljárás lefolytatását ren
deltem el.
Balatonalmádi-Öreghegy,
1991. március 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati
HÍREK

Ugyan még decemberben 
úgy döntött a képviselő-testü
let, hogy a továbbiakban kéthe
ti rendszerességgel tartja ülése
it, az ügyek fontossága, illető
leg sürgőssége azonban ennél 
mégis gyakoribb értekezést kí
vánt meg februárban is.

A február 14-i ülésen két 
hosszabb távra kiható kérdést 
tárgyaltak. A jogszabályok ér
telmében ez évtől a helyi ön- 
kormányzatoknak kell megál
lapítani a városi autóbusz-köz
lekedés viteldíját. A közleke
dést Almádiban jelenleg a Ba
laton Volán Vállalat bonyolít
ja. Ennek megfelelően javasla
tot tettek a vonaljegyek, bérle
tek árára, továbbá annak a tá
mogatásnak az összegére, amit 
az önkormányzattól várnak, te
kintettel arra, hogy ez a fajta 
tevékenység Almádiban jelen
tős veszteséget okoz a vállalat
nak. A képviselő-testület mind 
a 100-120%-os áremelkedést, 
mind pedig az önkormányzat
tól kért havi mintegy 66 ezer 
forintos támogatást rendkívül 
magasnak ítélte, ezért a válla
lattal egyelőre csupán az I. ne
gyedévre kötött megállapo
dást, illetve a viteldíj összegét 
átmenetileg csak március 31 -ig 
állapította meg. Az önkor
mányzat folytatjaa a tárgyalá
sokat a Volánnal, de továbbra 
is várja a vállalkozók jelentke
zését.

Döntött a testület a vörösbe
rényi szennyvízcsatorna fej
lesztéséről. A program kereté
ben megvalósulna Vörösbe
rény szennyvízcsatornával va
ló ellátása, a településrész víz
ellátásának javítása, valamint 
az ipari szolgáltató telephely 
mindkét közművel való ellátá
sa. A város költségvetését alap
vetően érintő nagyarányú fej

lesztési elképzelést a központi 
költségvetésből e célra igé
nyelhető céltámogatási rend
szer teszi reálissá, de nem nél
külözheti az érintett lakosság 
és a beruházásban érdekelt kis
iparosok, valamint a Veszpré
mi Dózsa Tsz anyagi hozzájá
rulását sem. A fejlesztési prog
ram menetrendje az érdekeltsé
gi egységek felmérésével és a 
tervezéssel kezdődik, a kivite
lezés több lépcsőben történik. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
miután a beruházás elsősorban 
az anyagi eszközök függvénye, 
így az 1992-re áthúzódik.

Az aktualitások között a tes
tület elfogadta a lakásügyi tár
sadalmi bizottság javaslatát né
hány lakáskérdés megoldásá
ban, továbbá döntött a lakáshi
telek kamatainak emelése mi
att adható kisebb mértékű egy 
összegű támogatási kérelmek 
fölött. A további havi 1500 fo
rintos támogatási igények 
egyedi elbírálására a későbbi
ekben kerül sor. Az 1991. évi 
költségvetési lehetőségek elő
zetes ismeretében határoztak 
úgy a képviselők, hogy a Bala
tonalmádi Angol-Magyar Ta
nítási Nyelvű Gimnázium 
fenntartását és működését -  
melyre a jogszabály lehetősé
get ad -  átadja a megyei önkor
mányzatnak.

Az önkormányzat elé került 
a Budatava lakóegyesület be
adványa, melyben a lakóterüle
tüket érintő több kéréssel, illet
ve javaslattal fordultak a testü
lethez. Az egyesület által felve
tettekre való intézkedéssel a 
polgármesteri hivatalt bízták 
meg.

Az Új Almádi Újság házatá
ját érintően úgy döntött a kép
viselő-testület, hogy annak ki
adására a továbbiakban alapít

ványt hoz létre. Ennek részle
teire következő számunkban 
térünk ki.

Február 20-án rendkívüli 
ülésen tárgyalta az önkor
mányzat az 1991. évi költség- 
vetést. Annak elfogadásáról 
önkormányzati rendelet szüle
tett.

Február 27-én ugyancsak 
rendkívüli ülést tartott a képvi
selő-testület a vagyonkezelő 
szervezet vezetői állására beér
kezett jeligés pályázatok közül 
kiválasztott személyek meg
hallgatása miatt.

A február 28-i munkaterv 
szerinti ülésen a családi iroda 
megszüntetéséről és szolgálta
tásuk más szervezeti formában 
történő kialakításáról döntött a 
testület. Jogszabályi felhatal
mazás alapján megállapították 
a gyermekintézmények nyers
anyagnormájának új mértékét 
is. Ennek megfelelően a térítési 
díjak az óvodában és a napkö
ziben emelkednek. Azok a csa
ládok, akik a megemelt térítési 
díjat nem tudják teljes egészé
ben vállalni, a polgármesteri 
hivatalhoz fordulhatnak segít
ségért. Képviselői javaslatra az 
önkormányzat a Baross Gábor 
úti szovjet emlékművet a bala
tonalmádi régi temetőbe helye
zi át. A képviselő-testület elfo
gadta Floidl Imrének, a gazda
sági bizottság tagjának lemon
dását.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a városi könyv
tárban és a polgármesteri hiva
talban megtekinthetők. Az ön- 
kormányzat legközelebbi ülé
sére március 14-én, ezt követő
en pedig előreláthatóan mácius
28-án kerül sor.

M. H. E.



Harmadik olvasat
Az élet iskolájában most írják első 

számtandolgozatukat a tanulók. A 
mieink is ott ülnek és szorgalmasan 
számolnak. Nem maradtak le, még 
nem is adhatja be senki sem a dolgo
zatát, mert a feladat egyik felének 
adatait még nem kapták meg.

Hideg januári estéken forró a le
vegő a városházán, hetente több al
kalommal is -  itt a takarékosság egy 
trükkje „ felkínáljuk” a nagy műsor
ba, de biztos nincs rá vevő. Pedig 
nagyon kellene néhány jó üzlet

Gondolom értik, miről van szó -  
egy forró este után beszélgettem 
Majbó Gáborral, az önkormányzat 
pénzügyi ellenőrző bizottsága elnö
kével, és dr. Tóth László munkatár
sával - ,  az 1991. évi költségvetésről.

Nem csodálom, hogy az idén az 
Almádihoz kötődők a korábbi évek
nél sokszorosan többen érdeklődnek 
településünk költségvetése iránt.

Január végén járunk, és a harma
dik változat -  kiadások -  került terí
tékre, és az is három változatban: a: 
a legalapvetőbb szükségletek; b: 
szükségletek; c: szükséges lenne.

Sajnos, csak ebben a kategóriában 
gondolkodhatunk reálisan.

A teljesség igénye nélkül néhány 
tény. Az 1990-es esztendő átmeneti 
pénzügyi év volt a tanácsok/önkor
mányzatok részére. A gazdálkodás 
kiindulási alapja a múlt év tényszá
mai, de téves lenne számszerű ösz
szehasonlításokat, továbbá társadal
mi igények teljesítését megtenni az 
1991-es költségvetéssel. A település 
szükségletei az alábbi kiadási össze
geket használta fel: 1989. év: 199,3 
millió forint; 1990. év: 218,4 millió 
forint; 1991. év, terv: 194 millió fo
rint -  a változat A hasonló típusú 
kiadásokat csoportosítva az alábbi 
tételek találhatók: úthálózat 8,1 mil
lió, köztisztaság 5 millió, parkfenn
tartás 4,5 millió, közvilágítás 5,6 
millió, kulturális ágazat 5,6 millió, 
szociális ágazat 6,4 millió, városi 
egyéb szolgáltatások 16,8 millió, 
igazgatás 20,4 millió, alsófokú okta
tás és intézményei 53,9 millió, fej
lesztés 14 millió. Az egészségügy 
kiadásai 21,5 millió forint Ezt azon
ban a Társadalombiztosító Intézet fe
dezi. Felmerül az 53,9 millió forint 
olvasásánál -  mint a legnagyobb ki
adási tételnél - ,  hogy ez a költségve
tés 27,7%-a. A költségvetést az in
tézmények vezetői nyújtották be és 
ragaszkodtak elképzelésükhöz. A 
részletek a következők: nevelési se
gély és pályaválasztás 3 millió, 
Györgyi Dénes általános iskola 
12,28 millió, Váci Mihály általános 
iskola 9,39 millió, vörösberényi álta
lános iskola 11,4 millió, óvoda 12

millió, gazdasági hivatal 1,7 millió 
forint Szegénységünket bizonyítja, 
hogy gimnáziumunkat a megyei ön- 
kormányzat felügyelete alá kell he
lyezni költségvetési gondok m iatt 
Egy másik elgondolkodtató tétel, a 
fejlesztés csak 14,1 millió, pedig hát 
a jövő pénzét ez hozná. Sok-sok 
gond, probléma kerül elő. Két ko
moly ügy a pénzügy területén. Tény, 
hogy az üdülőhelyi adók tekintélyes 
részét nem fizették be. Ez múlt évben 
4 millió forint volt, így az ehhez járó 
8 millió állami támogatást sem kap
tuk meg. Ez bizony 12 millió forint 
kiesés. Például az Óvári utca rendbe
hozása 10,5 millió volt A másik 
nagy kiesés a be nem fizetett jövede
lemadók milliói.

Fölmerül a kérdés, mennyire jo 
gos alakosság követelése az út-, víz-, 
szennyvíz-, villamos hálózatunk 
rendbehozására. A városgazdának 
minimum 30 millióra lenne szüksé
ge, hogy Almádi megtehesse az első 
lépést az üdülőhellyé válás felé.

A bevételi terv reményei lényege
sen egyszerűbbek. Szabályozott be
vétel 56,9 millió, állami támogatás 
91 millió, saját bevétel 19,5 millió, 
egyéb bevétel 5,3 millió forint Bi
zony szükséges lenne néhány millió 
tartalékra az előre nem látható prob
lémák megoldására. Kölcsönöket 
felvenni öngyilkosság manapság. 
Egyet nem szabad elfelejteni: az itt 
befizetett adó teljes egészében ittma
rad, és Almádira fordítjuk.

Az önkormányzat mindent meg
tesz a talponmaradásért, csak hát ők 
vannak kevesebben. Mindenesetre 
az önkormányzat nem szeretné a he
lyi adó drasztikus bevezetését a költ
ségvetési hiányok pótlásának fedezé
sére.

Ez csak a harmadik olvasat

Siklósi Lajos

Balatonalmádi város önkormányzatának

2/1991 (II. 14.) számú rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról.
1. §: (1.) Balatonalmádi város közigazgatási területén 1991. 

március 1-től a helyi járatú autóbusz-közlekedés díjai az aláb
biak: vonaljegy 16 Ft, egyvonalas bérlet 260 Ft, tanuló- és 
nyugdíjasbérlet 65 F t.

(2.) Az összvonalas bérlet megszűnik.
2. §: A bérletek érvényességének időtartamára, a bérletiga

zolványok kiállításának módjára, a pótdíjakra és egyéb más, e 
rendeletben nem szabályozott ügyekben az átmeneti időre a 
Balaton Volán Vállalat (Veszprém) által alkalmazott szabá
lyok az irányadóak.

3. §: E rendelet 1991. március 1-vel lép életbe és március 
31-ig hatályos.

Balatonalmádi, 1991. február 14.

dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsét jegyző

Néhány példával...
Tél van. Az emberek fázósan, siető

sen térnek otthonukba. Bizonyára van
nak olyanok, akik feltételezik: jó most 
a rendőröknek, mert a bűncselekményt 
elkövetők fáznak, nem mozdulnak ki 
otthonukból; már akinek ilyen van.

Sajnos ez nem így van. Az idei és a 
tavalyi év azonos időszakából is lemér
hető, hogy növekszik a bűncselekmé
nyek száma. Jelen időszakra jellemző 
bűncselekmények: nyaraló-, garázs-, 
gépkocsi- és üzletfeltörések, időközön
ként akad más is. Nálunk nincs pihenés 
most sem. Erre szolgáljon néhány eset:

03 óra 50 perc: „Állj, kezeket föl!”
-  hangzik a rendőrjárőr felszólítása, és 
három fiatalember kezei emelkednek a 
magasba a telefonfülke mellett. A ke
zekre bilincs kerül, a személyek beszél
nek. Ez lett volna a negyedik készülék 
az éjjel. Az ország másik tájáról köl

csönkért gépkocsival érkeztek ezzel a 
céllal. No meg az egyik ellen elfogató 
parancs is volt kiadva, mert általa elkö
vetett súlyos testi sértés miatt adós volt 
még egy beismerő vallomással.

21 óra 55 perc: igazi tél van. Az 
úttest síkos, a hó nyikorog a hidegtől. 
A Dacia kombi személygépkocsi kí
vül-belül megpakolva, araszolva ha
lad. Rajta 21 darab alumíniumlemez, 
benne 33 darab új állapotban lévő mű
anyag vödör, PVC-csövek, fagyálló, 
cirokseprű, kasza, festékek. Az árut 
boltos nem látta, a megállapított kár 69 
685 forint

8 óra 15 perc: több hónapos adat
gyűjtő munka eredményeképpen kellő 
kísérettel érkezik a fiatalember a rend
őrörsre, aki garázs, gépkocsi, különbö
ző üzlet, iroda, gyógyszertár, óvoda és 
kb. 28 esetben nyilvános telefonkészü
lékek feltörését sorolja el, amit szaba
dulása óta elkövetett

16 óra: a ruházat rejtekéből előkerül 
a borotvapenge, bal alkaron 4-5 vágás 
tiltakozásul az ellen, hogy elég volt a 
15 év, amit a rács mögött töltött, jobb 
lenne a szabad élet

Következtetés: célszerűbb lett vol
na a horgászfelszereléseket az épület
ben hagyni és e konfliktusra nem került 
volna sor.

A nyaralófeltörések folytatódnak, a 
gázpalackokat és az ellopott egyéb tár
gyakat elszállítják, vannak, akik meg is 
veszik. Keressük őket. Akinek ízlése, 
erkölcse tiltakozik az ilyen cselekmé
nyek ellen, kérem, segítsen. 

Segítségüket köszönöm!

-KB-



Vörösberényi Diáknapok
1991. március 8-22.
Március 8-án:

Vágfalvi Ottó festőművész jóté
kony célú kiállítása Balatonalmádi
ban, a kéttannyelvű gimnázium aulájá
ban, 18 órakor. A kiállítást megnyitja 
Albrecht Sándor, a Napló-reklámiroda 
vezetője. A kiállításon látható az a két 
kép, melyet a művész képtombolára 
felajánlott. Tombolajegyek a kiállítá
son is vásárolhatók.

Részlet a megnyitó szövegéből:
„Életének hatvanötödik évében 

olyan alkotót köszönthetünk szemé
lyében, aki töretlen utat járt be: legfő
képpen a táj látványát tolmácsolja. 
Negyven esztendeje él és alkot Fűzfőn. 
E táj először munkahelye volt, majd 
egyre inkább otthonává is lett, s vég
képp eljegyezte magát a balatoni világ 
ábrázolásával. A legkevesebb eszköz
zel mutatja föl a lényeget! Művei be
szédesek, érthetőek, sokatmondók, 
őszinték. Éppen ezért népszerűek is!” 
11-én:

Szavalóverseny a megyei önkor
mányzati hivatal oktató- és üdülőházá
ban (kastély), 15 órától. A zsűri tagjai: 
a Petőfi Színház művészei.
14-én:

Az 1848-as forradalom és szabad
ságharc évfordulójának megünneplése 
az iskola alsó épületénél, 17 órakor. 
Ezt követően tisztelgő fáklyás felvo
nulás Laposa Dániel '48-as honvéd
tiszt sírjához.
18-án:

Tanórák külső előadókkal a felső 
tagozatban. Délután fél 3-tól az alsó 
tagozat rajzversenye.
19-én:

Nyílt nap. Az ezen a napon megtar
tott tanórák mindegyikét meglátogat
hatják az iskola tanulóinak szülei. 10 
órakor hangverseny-látogatás a bérlet
tel rendelkezők számára Fűzfőgyárte
lepen. 15 órakor elsős tanulóink iskolai 
polgárrá fogadása a Vörösberényi Mű
velődési Házban, majd az ünnepséget 
követően az iskola tanulóinak kulturá
lis bemutatója.
20-án:

Tanórák külső előadókkal az alsó 
tagozatban. Délutáni program: sport
versenyek.
21-én:

Fordított nap. Gyermektanárok és 
gyermekigazgató. Délutáni program: 
15 órától zsibvásár. Tanár-diák sport
versenyek. 17.30-21.00: diszkó a vö
rösberényi művelődési házban.
22-én:

Tanítás nélküli munkanapon: Po
lyák Ferenc fafaragó népi iparművész 
szobrot farag az alsó iskolaépület ud
varán. Az alsó tagozat számára: sport
versenyek, játszóház. A felső tagozat

számára: plakátrajzverseny, táncház. 
Délutáni program: A kéttannyelvű 
gimnázium aulájában 15 órától a 
szombathelyi Régi Zene Együttes Re
neszánsz vigasságok című koncertje. 
Ugyanitt 16 órától a képtombola sor
solása.

Kedves Gyerekek!
Reméljük, hogy emlékezetes ma

rad számotokra az első Vörösberényi 
Diáknapok.
Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket rendez
vényeinkre, s reméljük, mind többen 
lesznek tulajdonosai egy-egy kép
tombolajegynek.
Kedves Vendégeink!

Megtisztelnek bennünket bármely 
rendezvényünk meglátogatásával, s ha 
céljainkat elfogadják, kérjük, támo
gassák iskolánkat!

Balatonalmádi, 1991. február

Polyák István 
igazgató

Rendezvénysorozatunkat az alábbi 
intézmények támogatták, s szeretnénk 
e helyen is köszönetet mondani:

Badacsonyi Állami Gazdaság, Bra
mac Kft. Veszprém, Gyermekek Háza 
Veszprém, HungarHotels Kft. Bala
tonalmádi, Jutas Hotel Veszprém, két
tannyelvű gimnázium Balatonalmádi, 
Közösségi Ház Balatonalmádi, me
gyei önkormányzat oktató és üdülőhá
za Balatonalmádi, Nitrokémia Iparte
lepek Fűzfőgyártelep, Pannon Nyom
da Veszprém, Pirat Hotel Balatonal
mádi, Új Almádi Újság Balatonalmá
di, Vágfalvi Ottó festőművész Fűzfő
gyártelep, Veszprém Megyei Tejipari 
Vállalat, vörösberényi általános iskola 
szülői munkaközössége.

Radnóti Miklós

Tétova óda
Mióta készülök, hogy elmondjam neked 
szerelmem rejtett csillagrendszerét; 
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, 
és néha meg olyan, oly biztos és örök, 
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött 
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked, 
mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, 
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem, 
mert annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben s mert ez addig izgat engem, 
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. 
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -  
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek 
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 
az asztalon és csöppje hull a méznek 
s mint színarany golyó ragyog a teritőn, 
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, 
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 
elszáll, majd visszatér a homlokodra, 
álmos szemed búcsúzva még felém int, 
hajad kibomlik, szétterül lobogva, 
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, 
de benned alszom én is, nem vagy más világ.
S idáig hallom én, hogy változik a sok 
rejtelmes, vékony, bölcs vonal

hűs tenyeredben.

Veszprémben leszek diák
Még (már) nyolcadikos va

gyok. De bezzeg ősztől... Vajon 
legelőször mikor látom meg a su
lit? Biztosan majd, ha felvételizni 
megyek, de még nem lehetek iga
zán biztos a dolgomban, hogy oda 
fogok járni négy évig.

Várni fogom az értesítést, 
hogy felvettek. Ez nagy öröm 
lesz. De csak szeptemberben iz
gulhatok, hogy vajon milyen lesz 
ott Kollégista nem leszek, hanem 
bejáró, egyébként is elég sűrűn 
járok Veszprémbe. Már most buj

kál egy kis öröm bennem, hiszen 
egy kicsit függetlenebbé válok, 
hisz majdnem elkerülök otthon
ról. Bejárós leszek. Ez azonban 
kötelezettséget is jelent számom
ra, most már igazán meg kell ta
nulni beosztani a heti zsebpénze
met. Felfedezőútra nem fogok in
dulni, mert ismerem a várost. Bár 
lehet, hogy egyszer-egyszer az 
Erzsébet sétányon vagy a várban 
fogok sétálni. Már mondták a kö
zösségi házban, ahova nyolc 
veszprémi, illetve füredi, fűzfői

középiskola részvételével szer
veztek pályaválasztási tájékoz
tatót nekünk (no meg a hetedike
seknek), hogy eljutunk a Petőfi 
Színház bemutatóira is. Gondo
lom, ha idom és a pénztárcám en
gedi, akkor sűrűn fogom látogatni 
a cukrászdákat is.

A nyolc év után biztos sok-sok 
élmény fog Veszprémhez is fűzni 
a leendő középiskolai évek alatt.

Egy nyolcadikos gondolatait 
közreadta:

Tari Tibor



VESZELI LAJOS GRAFIKÁJA

SZIA!
Van társaságod?
-  Ha nincs, pedig jó volna,
-  ha van, de nem az igazi,
-  ha van és klassz, de sze

retnél új kapcsolatokat is,
GYERE EL
a Balatonalmádi Közössé

gi Ház ifjúsági klubjába (Ba
ross G. u. 22.) március 14-én 
(hétfőn), 17.30 órára!

Találni fogsz ott:
-  egy (1) otthonos helyisé

get,
-  magnót (zenét), folyói

ratot, videót, játékot,
-  olyan fiatalokat, akik 

szintén erre a felhívásra jöt
tek.

Nem fogsz találni:
-  kialakult baráti kört,
-  kötött formákat,
-  bevett szokásokat,
-  merev értékrendet.
Ez a társaság (feltehetően)

olyan lesz, amilyenné együtt 
tesszük. Ezért hozhatsz ma
gaddal barátot, lemezt, ka
zettát, esetleg hangszert 
(zongorát ne!). Itt olyan le
hetsz, amilyennek láttatni 
akarod magad. Akár önma
gad is lehetsz. Hát nem érné 
meg kipróbálni?

Ezért hívunk, várunk az 
ifjúsági klubba!

Ha Téged is érdekel, ha Te 
is szeretnél klubba járni, 
17.30-kor várunk!

Hol tart az önálló 
városi zeneiskola 

ügye?
Ahol a költészet megszűnik, ott kezdő

dik a zene. Olyan nyelv, amelyet megérte
nek bárhol a világon, akárcsak alap-, kö
zép-, netán felsőfokon érti és műveli vala
ki a szerencsések közül. Balatonalmádi 
azok közé a szerencsés települések közé 
tartozik, ahol a II. világháborút követően 
mindig volt zeneoktatás.

Az ’50-es évektől kezdve özv. dr. Lovas 
Józsefné tanította a helybéli gyerekeket 
Tanítványai közül sokan a zenei pályát 
választották (Varsányi Anna, Veszely 
Gabriella, Lovas József, Körmendi István, 
Simon Zsuzsanna, Egerszegi Anna, Makai 
Mária, Bartók Katalin, Katona Emil).

1973-ban a község elöljárósága az álla
mi zeneoktatás beindítását szorgalmazta. 
A létrehozott részlegiskola azóta is műkö
dik. A kiterjesztett zeneoktatás eredmé
nyességét jelzik azok a muzsikusok, akik 
ez időszakból származva, ma már tanítják 
vagy tanulják a zenei nyelvet (Pfeifer Gyu
la, Müller Ilona, Liszt Amália tanárok, 
Holló Aurél ütőművész, Keszei Mária, 
Keszei Ildikó, Szakái Ildikó tanárok, Ko
vács Zsuzsanna, Torma Andrea, Kertész 
Beáta, Füke Ákos, Pacsai Attila tanulók).

1990-ben a város önkormányzata -  nem 
alaptalanul -  önálló zeneiskola létesítését 
határozta el. A kezdet (1991 szeptembere) 
feltételei biztosítottak. A fejlesztés évről 
évre fokozatosan megvalósítható. A mű
ködtetés anyagi fedezetét központi támo
gatásból, önkormányzati támogatásból és 
szülői hozzájárulásból (tandíj) lehet bizto
sítani. Jelenleg 60 tanuló van nyilvántar
tásban. A hangszerállományt négy pianí
nó, egy hangversenyzongora, 10 hegedű, 
öt cselló és 22 furulya képezi. Az iskola 
önálló elhelyezését a gazdasági és fejlesz
tési lehetőségek függvényeként a későbbi
ek során lehet megoldani. Kezdetben, a 
folyamat életbentartásához, a konvencio
nális tárgyak, szolfézs, zongora, hegedű 
tanítása nélkülözhetetlen. A működtetés 
harmadik évében meghatározható az isko
la profilja. Létrehozhatók kamara- 
együttesek, énekkar. Az iskolával szembe
ni elvárások meghatározhatják a kulturális 
életben való részvétel mikéntjét, a kül- és 
belföldi kultúrkapcsolatok kialakításának 
irányát

Lovas József 
zeneiskolai szaktanácsadó



O L V A S Ó I  L E V E L E K

Simone de Beauvoir francia írónő Az öregség című művében 
leszögezte, hogy minden társadalom önmagát leplezi le azzal, 
hogy milyen sorsot szán idős, munkába belefáradt embertársai
nak.

Balatonalmádi vezetői e téren tettek tanúságot humanizmusuk
ról, erkölcsi erejükről avval, hogy a szeretet és megbékélés ünne
pe előtt segítséget nyújtottak a legjobban rászoruló, egyedül élő, 
magányos, kisnyugdíjas, idős embereknek, komoly értékű csoma
got juttatva el hozzájuk. Ezzel nemcsak az anyagi gond egy részét 
vették le a vállukról, de visszaadták hitüket az emberi jóságban, 
reményüket a segítőkészségben, érezhették, hogy nincsenek 
egyedül, a szükségben van támogatójuk. Növelték erkölcsi tartá
sukat, amire ebben a zűrzavaros világban az idős embereknek 
nagy szükségük van.

Közvetlen környezetemben is volt egy megajándékozott nyug
díjas. Átcipelte a súlyos csomagot. Annak tartalmát szétrakta az 
asztalra: minden darabjához volt egy örömteli megjegyzése. 
„Ilyen ajándékot még nem kaptam. Ki gondolt rám? Kinek jutot
tam az eszébe?” stb. Olyan boldogság ült az arcán, hogy akarat
lanul is a régi, angyalt váró gyermekeim karácsonyának emléke 
idéződött fel bennem. Hiszen csak a tiszta lelkű, rendes gyerme
kek és a bölcs öregek öröme lehet ilyen őszinte.

Fellelkesülten egy-egy szaloncukrot adott a jelenlévőknek és 
mondogatta, hogy kinek mit szán adni karácsonyra a szerettei 
közül. Tudta, hogy adni nagyobb öröm, mint kapni.

Győzött a szeretet! Minden jószándék motorja, a legnagyobb 
nagyhatalom a világon. Amit szét lehet osztani, s minél többet 
adunk másoknak, annál több marad számunkra.

A megajándékozottak helyett -  megkésve bár -  mondok hálás 
köszönetet mindazoknak, akik értelmi szerzői vagy gyakorlati 
kivitelezői voltak ennek a nemes gesztusnak. Kérem, hogy mun
kájukat ezúton is az önzetlen segítőkészség, a szeretet, a caritás 
kísérje. Ehhez kívánok sok erkölcsi erőt és egészséget.

Veres Jánosné

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!

Hálásan köszönöm az eddig megjelent újságpéldányok elkül
dését, nagy örömmel tanulmányozom végig. Valóban igen jó 
lenne, ha az ottaniak ingyen jutnának az újsághoz. De külön 
köszönöm arról való értesítését is, hogy a természetvédők a 
Balaton vízminőségével foglalkoznak. Ez rendkívül fontos, talán 
mindent megelőz, mert a jó fürdés az, ami különösen vonzza a 
külföldieket. Nyugodtan állíthatom, hogy fürdés szempontjából a 
legkellemesebb lehetőség, egy tó vagy tenger sem hasonlítható a 
Balatonhoz. De a szúrós hínár az kellemetlen.

Mégegyszer köszönöm értesítését és a lapokat.

Teljes tisztelettel:

dr. Verbényi László 

1114 Budapest, Bartók B. u. 9.

Dionysius
Györgyi

Tat twam asi = mindenütt 
téged látlak -  idézem profán 
módon az ősi szanszkrit ima 
kezdő sorait, amikor egy bu
dapesti ház remekbeszabott 
lépcsősorát látom az első ké
pen, a másodikon egy fara
gott tölgyfaasztalt, a harma
dikon pedig a mezőgazdasá
gi múzeum pazar előcsarno
k á t Mondhatok-e mást, 
amikor mindegyik alatt Di
onysius Györgyi nevét lá
tom tervezőként feltüntetve. 
Láthatok-e mást, ha mindez 
egy angol építészeti újság 
évkönyvében látható, amely 
négy országot tart méltónak 
megemlíteni: Angliát, Né
metországot, Ausztriát és 
Magyarországot -  méghoz
zá 1913-ban. Olvashatok-e 
mást, ha a 228. oldalon az 
áll, hogy a fiatal professzor, 
D. Györgyi gyorsan halad 
előre, és az 1910. évi teljesít
ményét a mellékelt képek 
méltón illusztrálják, nem vé
letlen, hogy kollégájával, 
Kós Károllyal együtt őt bíz
ták meg általános iskolák 
tervezésével Magyarorszá
gon.

Ugye most már ön is 
ugyanarra gondol mint én: 
Almádira, a magyar-angol 
kapcsolatokra, iskolákra és 
Györgyi Dénesre! Mert ki 
más is rejtőzhetne a Diony
sius név mögött -  Györgyi 
Dénes, az építőművész, aki 
105 éve született és 30 éve 
halt meg Almádiban. A 26 
éves üstököst látja meg az 
angol évkönyv 1912-ben és 
teszi a magyar építőművé
szet legelső helyére. Voltak 
pedig mások is, hogy csak 
Kós Károlyt, Alpár Ignácot,

Lechner Bélát vagy Rerrich 
Bélát említsük (az utóbbi 
építette az almádi kövér 
Viktor lovag budai villáját). 
Györgyi Dénes atyjával 
együtt, nem csupán ismerte 
Scott Voysey és Mackintosh 
műveit, hanem elfogadta 
Frank Lloyd Wright gótikus 
felfogását is, nem véletlenül 
használta pályázatokon a 
Vajdahunyad jeligét.

A folytatás is páratlan: 
1922: Almádi Yacht Klub; 
1925: Philadelphia, magyar 
kiállítási pavilon; 1930-39: 
Pittsburgh, az egyetem ma
gyar terme; 1934: almádi 
hősi emlékmű és saját csalá
di háza; 1935: Almádi Pos
tatakarékpénztár Üdülője; 
1942: Almádi község szabá
lyozása; 1943: Yacht Klub 
további épületei Almádiban; 
1948: almádi általános isko
la; 1949: almádi református 
imaház. Páratlanul gazdag 
életmű és mind hazánk, Eu
rópa és a nagyvilág öröksé
ge (amiből angol-magyar 
szemüveggel szemelget
tünk) -  és mindezt megelő
legezte az 1913. évi építé
szeti évkönyv!

Most csupán ennyi jutott 
eszembe rólunk -  Almádi
ról, angolokról, amerikaiak
ról és építészetről -  köszö
net érte Majbó Gábornak, 
aki kezembe adta a majd 80 
éves relikviát. Biztos ő is is
meri Rose Fyleman bölcs 
mondását: „Nálunk a kertek 
alján is tündérek vannak.”

Czuczor Sándor



„Verítéket és könnyeket ígért 
e megbízatás"

Beszélgetés dr. Kóger Erzsébet képviselővel

E havi beszélgetőpartnerem 
egy szempontból biztos külön
bözik 12 képviselőtársától. Az 
egyetlen nő és családanya a 
testületben, aki orvosi munkája 
mellett három eleven gyerek 
nevelése közben végzi felelős
ségteljes munkáját Dr. Kóger 
Erzsébet képviselővel készült 
a beszélgetés.

-  Ön is utólagosan kapcso
lódott be a választási kam
pányba? Mi juttatta erre az el
határozásra?

-  Szerintem meg igen korán
-  hogy ezzel a kifejezéssel él
jek -  bekapcsolódtam: alapító
tagja vagyok a Független Vá
lasztási Tömörülésnek, ami, 
azt hiszem, el is érte célját. A 
választások kiírásával egy idő
ben alkotta meg az Ország- 
gyűlés az Önkormányzati Tör
vényt, amit az emberek nemi
gen ismertek. Fontos volt, 
hogy tudják: milyen hatalom
mal, lehetőségekkel (s lehetet
lenségekkel) választanak elöl
járókat A törvény ismertetésé
re vállalkoztam, mert úgy gon
doltam, ha nem tudom, milyen 
feladattal bízom meg a képvi
selőt, honnan tudom, hogy kit 
kell választanom? De vissza
térve a kérdésre: nem volt 
szándékom indulni a választá
sokon, mert úgy láttam, pont 
elég nekem a két hivatásom (a 
család és az orvosi munkám), 
másfelől pedig, Churchillt fer
dítve: csak verítéket és köny
nyeket ígért a megbízatás. 
Mégis megváltoztattam állás
pontomat, mert az itt élők meg
tiszteltek bizalmukkal, s köte
lességemnek éreztem hasznára 
lenni a közösségemnek.

-  Mint egyedüli nő és csa
ládanya a testületben, adódik a 
kérdés: hogy egyezteti össze ezt 
a pluszmunkát a családdal

kapcsolatos elfoglaltsággal, il
letve orvosi hivatásával?

-  Nehezen. Nagyon nehéz 
Magyarországon diplomás nő
ként anyának is lenni. Pláne, ha 
mindkettőt komolyan gondolja 
valaki. Fejünket teletömte a 
propaganda a család rabságá
ból kiszabadult nő ábrándjával, 
s ez sok sorstársamat akadá
lyozza meg abban, hogy igazi 
küldetését felismerje. Szeren
csémre eddigi életem sok vá
lasztás elé állított, s meggyő
zött arról, egyetlen pótolhatat
lan szerepem az anyaságom. 
Ezért ez az első hivatásom. Or
vosi hivatásom gyakorlásában 
kompromisszumok sorozatát 
kötöttem, és arra törekedtem, 
hogy olyan feladatot vállaljak, 
amit családom súlyos érdeksé
relme nélkül el tudok látni. Né
ha már én is nosztalgiával gon
dolok arra, hogy mi mindent 
elérhettem volna a pályán. De 
ilyenkor a haszontalan fiaimra 
nézek és szívem átmelegszik. 
A képviselő-testület adta szá
mos elfoglaltság, gond vállalá
sa, beillesztése mindebbe ne
héz, de ha az ember tudja rang

sorolni a dolgait, megoldható. 
A fiúk is sokat segítenek. Néha 
azért szoktak ilyeneket monda
ni: „Anya, te vagy mész vala
hova, vagy ülésen vagy, vagy 
itthon mindenféle iratokat ol
vasol. Bennünket meg olyan 
régen hallgattál meg!”

-  Teljes mértékben meg tu
dom érteni őket. Akkor már is
mertesse az olvasókkal, mivel 
foglalkozik az üléseken, a cik
ket olvasva talán a három lur
kó is megértőbb lesz.

-  Tagja vagyok az egész
ségügyi, közművelődési és la
kásügyi bizottságoknak. Csupa 
költséges terület, és nehéz. Má
ra a társadalom elvesztette a 
bizalmát. A szakmák (orvos
lás, oktatás) egyre növekvő 
kompetenciája (ha úgy tetszik: 
hatalma) mellett nincs lehető
ség ezek társadalmi ellenőr
zésére semmilyen formában. 
Ezért van az, hogy pl. az orvos
hoz kerülő beteg ugyanarról a 
panaszról még legalább három 
másik doktort megkérdez, 
hogy a szülők alul-felül értéke
lik gyermekeik iskoláit hiedel
mek alapján. A cél: helyreállí
tani a bizalmat.

- Igen, de hogyan?
-  Nagyon nehéz kérdések. 

Az egészségügy jelenleg a biz
tosítási rendszer átalakításával 
küszködik: az önkormányzat 
tulajdonában álló rendelőkben 
a társadalombiztosítás által 
működtetett eszközökkel és 
(alul) fizetett dolgozókkal lát
nak el betegeket nagyon bo
nyolult gyógyszerrendelési és 
irányítási szabályok mellett. 
Az iskoláról az első kérdés: kié 
az iskola? Az önkormányzaté? 
A szülőké? A tantestületé? A 
gyerekeké? Mindegyiké? E 
kérdés tisztázása nélkül nem 
lehet olyan rendszert kialakíta

ni, ami egyik részérdeket sem 
sérti, és a lehető leghatéko
nyabb együttműködést teszi le
hetővé. Sorolhatnék még prob
lémákat, kérdéseket, amelyek 
előttünk tornyosulnak. Bizto
san átrágjuk magunkat rajtuk, 
csak ez egyelőre még távol áll 
a befejezéstől.

-  A fentiek alapján a rend
szerváltás óta miben látja a 
változást?

-  Elsősorban abban látom, 
ha sikerül működőképes és fő
leg az eddiginél jobb szerkeze
teket összeszerelni. Mondjam 
konkrétabban, mit szeretnék? 
öntudatos, büszke polgárokat 
Almádiban, akik harcolnak jo
gaikért, egy Vörösberényhez 
méltó iskolát Jól felszerelt, 
mindenkinek örömére szolgá
ló óvodában, iskolákban daj
káljuk jövőnket. Számos kör, 
klub működjön a városban, 
amelyek alkalmasak az érde
kek megfogalmazására, képvi
seletére. Legyen tiszta ivóvi
zünk és ne rondítsunk a kútja
inkba. Legyen utunk, és sorol
hatnám még sokáig.

-A zt hiszem, ez még a távoli 
jövő. Visszatérve a jelenbe: mi 
az, ami örömöt, netán gondot 
okoz önnek?

-  Örömök? Hogy az előbbi
ek kezdeményei már látsza
nak. Gond? Szakajtónyi. Csak 
arról érdemes beszélni, hogy 
választóink segítő kritikája és 
kitartó bizalma nélkül mi ti
zenhárman nemigen juthatunk 
a legjobb megoldásokhoz. Ki
csit úgy érzem, talán ez is a 
humán szféra elvén működik: 
jól gyógyítani csak a beteg jó i  
tanítani, nevelni csak a család 
és jól (ön)kormányozni csak a 
város kölcsönös bizalmon ala
puló együttműködésével lehet.

G róf Tibor



Egy üzlet, 
amely Önnek is

üzlet

KOKTÉL VIDEÓ
SHOP

Balatonalmádi, 
Balatonfűzfői u. 71.

videókamera-kölcsönzés, 
videofilm-kölcsönzés, 

fénymásolás: 
névjegykártya, 

szórólap, reklámkártya 
számítógépes grafikával, 
műszakicikk-kereskedés: 
audió- és videókazetták, 

tv, videórekorder, 
walkman music center, 

átjátszó kábelek, elemek 
Önhöz közel, térben, idő

ben, árban.

Nyitva: hétköznap 15-20, 
szombaton 10-16 óráig.

Balatonalmádiban dolgozó 
kozmetikus különbejárú al
bérletet keres helyben. Ajánla
tokat a szerkesztőségbe kérek.

Pirike
sport-horgászbolt

Balatonalmádi, Fórum üzletközpont.

Horgászfelszerelés, horgászcikk árusítása a balatonalmádi 
Fórum üzletközpont műszaki osztályán belül a Pirike sport- 
horgászboltban. A legdivatosabb, legkedveltebb női, férfi-, 
bakfis- és kamaszfürdőruhák igényes kivitelben, kedvező áron 
kaphatók!

Magasított sarkú fehér, drapp és színes csíkos női papucs.
Tenisz-, asztalitenisz-ütőt és labdát is érdemes nálunk vásá

rolni, nem érdemes máshova mennie.

Húsvétra ajándékozzon já téko t gyermekének.

Keresse fel üzletünket, 
szeretettel várjuk!

Önnek is ajánljuk termékeinket!

A Panda prím jégkrém 
pálcikás, tölcséres, poharas és kelyhes

kivitelben
egyaránt ízletes csemege

Ajánljuk a Danone joghurthabokat, 
a Gervais túrókrémeket, a Prím vajkrémeket, sajtkrémeket, 

natur és ömlesztett sajtokat, 
savanyított és ízesített termékeinket.
Keresse az élelmiszerüzeletekben!

Gyártja: Veszprém Megyei 
Tejipari Vállalat

telefon: 06/80/26-233 
telex: 32-367 

telefax: 23-827

A Balatonalmádi Polgári Védelmi 
Parancsnokság felhívása

Tisztelt Polgártársaim!

A lakosság körében köztu
dott, hogy a Nitrokémia Iparte
lepek üzemeinek többségében 
veszélyes vegyipari műveletek 
folynak, továbbá a vasúti és 
közúti forgalomban az erre 
rendszeresített szállítóeszkö
zökkel nagy mennyiségű 
cseppfolyós vagy gázállapotú 
vegyi anyag szállítása történik.

Városunkon keresztül vezet 
a 71-es számú út, amely, fő
képp a nyári időszakban, rend
kívül leterhelt, emiatt sok bal
eset is történik. Ezenkívül, és 
nem utolsó sorban, települé
sünkön veszélyhelyzeteket te
remt nádasainkban, erdőink
ben és lakásainkban is a fellob
banó pusztító tűz. Még emlé
kezünk arra is, hogy 1985 au
gusztusában földrengés rázta 
meg településünk házait, ko
moly károkat okozva és sok 
helyen életveszélyt teremtve.

A világban, országunkban 
és településünkön is történt 
események arra figyelmeztet
nek, hogy rendkívüli esemé
nyek, karambolok, elemi csa
pások, tüzek esetén a lakosság 
is veszélyhelyzetbe kerülhet.

Mindezen veszélyek elhárí
tására és felszámolására állami 
szervek hivatottak, és végzik is 
feladataikat, azonban saját ér
dekünket is szolgálja egy ön
kéntesekből felépülő mikro 
katasztrófaelhárító és -meg
előző csoport létrehozása. 
Mindezeket megerősíti, hogy 
bonyolult politikai és gazdasá
gi helyzetben élünk, ami meg
kívánja a kisebb közösségek 
önvédelmi jellegű szerveződé
sét is. A polgármesteri hivatal 
vezetésével egyetértésben cé
lunk egy olyan karitatív szer
veződésű csoport létrehozása, 
amely alkalmas kisebb tüzek 
oltására, karambolok esetén az 
életmentés során elsődleges

műszaki beavatkozásra, vegyi 
veszélyek felderítésére, a la
kosság riasztására és tájékoz
tatására.

Kérem tisztelt polgártársai
mat, akik az ilyen jellegű hu
manitárius feladatok szervezé
sében és végrehajtásában részt 
vállalnának, jelentkezzenek a 
városházán Buda Tibor polgá
ri védelmi törzsparancsnoknál 
személyesen vagy levélben.

Várjuk az olyan gazdálko
dóegységek támogatását is, 
akik az élet- és vagyonvédel
men túl településünk környe
zetvédelmi feladataihoz is 
hozzájárulnának. Segítséget 
kérünk ahhoz, hogy felmérjük 
jelenelegi levegő-, víz- és ta
lajszennyezettségünket, zajár
talmunkat, azok tendenciáit 
meghatározhassuk, okait fel
derítsük, megszüntetésükre ja
vaslatot tegyünk.



Tárlat Almádiban
Március 1-én nyílt meg a Veszprémben élő Lugosi művészhá

zaspár tárlata Almádiban, a közösségi házban.
A kvalitásos művészetet képviselő két alkotó szobrai és textil

jei március 17-ig tekinthetők meg.

Balatonalmádi
városközpont beépítési tervéről 

nyilvános fórumra kerül sor 
március 20-án, 16 órakor a városháza

nagytermében.

Balatonalmádi város önkormányzata 
árverésen értékesíti

AS 26-36 forgalmi rendszámú, 
Lada Niva típusú, 5 éves, 

frissen műszakiztatott
személygépkocsiját.

Az árverés ideje, helye: március 13., délután 3 óra, 
városháza (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.). 

Kikiáltási ár: 200 000 Ft.
Részletes felvilágosítás a polgármesteri hivatalban. 

Telefon: 38-444/28.

Megnyitottuk

Otthon
delikátesz
üzletünket

Almádi központjában.
Baross G. u. 37., Puszta.

Hotel Jutas

Veszprém, 
Felszabadulás u. 18/2.

Veszprémben, a város za
jától mentes kétcsillagos 
szállodánk hatalmas park
kal kényelmes pihenést 
nyújt 120 fő számára 2-3 
ágyas, zuhanyzós, WC-s, te
lefonos, déli fekvésű erké
lyes szobáival.

Konferenciák, értekezle
tek, családi összejövetelek 
rendezését vállaljuk kister
meinkben, nagy tanácster
münkben és az étteremben. 
Igény szerint programszer
vezés.

Várjuk vendégeinket!

Csatlakozz hozzánk!

Ha szeretnél velünk énekelni, 

muzsikálni;

Ha tudsz játszani valamilyen 

hangszeren;

Ha szeretnél egy jó társaságra 

találni;

Ha hallatni szeretnéd 

a hangodat, 

akkor jelentkezz 

a Balatonalmádi 

Takarékszövetkezetben 

Néma Frigyesnénél. 

Várunk! 
Beatles-dalok; reneszánsz kóru

sok; evergreen (örökzöld) slágerek; 
népdalok a világ minden tájáról; 
bluesok; egyházi énekek; Monte
verdi-, Palestrina-, Mozart-dalla
mok; virágénekek; diákdalok.



Programajánlat
Március 8-án, 16.30 órakor: 
Filmklub: A koppányi aga 

testamentuma (5. osztályosok
nak ajánljuk)

12-én, 10 órakor:
A két kicsi pingvin 
Az Állami Bábszínház elő

adása 
Belépő: 20 Ft
15-én, 10 órakor:
Nemzeti ünnep 
Megemlékezés a Kossuth-

és Petőfi-szobornál
16-án, 10-16 órakor: 
Húsvéti vásár (bőrdíszmű,

szövés, hímzés, fafaragás, mé
zesbáb, csipkeverő, hímesto
jás) a Veszprém Megyei Nép- 
művészeti Egyesület tagjainak 
árukészletéből 

23-án, 14 órakor: 
Sakkverseny a Közösségi 

ház kupáért
29-én, 16.30 órakor: 
Filmklub: Szent Péter eser

nyője (7. osztályosoknak 
ajánljuk)

30-án, 15 órakor:
Húsvéti játszóház 
Elemei: tojásfestés, filcnyu

szikészítés, locsolóversek, 
húsvéti totó, papírhajtogatás, 
tojástartó-készítés. A prog
ramra gyerekeket és felnőtte
ket is várunk!

A városi könyvtár 
nyitvatartási ideje:

Hétfő: 13.00-18.00 
Kedd: 13.00-18.00 
Szerda: 9.00-12.00 

13.00-18.00 
Csütörtök: 9.00-12.00 

13.00-18.00 
Péntek: 13.00-18.00 
Szombat: 10.00-16.00

A vörösberényi
könyvtár 

nyitvatartási ideje:

Kedd: 16.15-19.00 
Péntek: 16.00-19.00

Balatonalmádi egészségügyi 
szolgálatának rendelési időpontjai

és helyei:
Körzeti orvosok:
I. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Sarkadi 

Antal, telefon: 38-334, Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 32.)

Hétfő: 13.30-18.00 
Kedd: 7.00-11.30 
Szerda: 1330-18.00 
Csütörtök: 7.00-11.30 
Péntek: 13.30-18.00

II. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Farkas 
Miklós, telefon: 38-334, Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 32.)

Hétfő: 7.00-11.30 
Kedd: 13.30-18.00  
Szerda: 7.00-11.30 

Csütörtök: 13.30-18.00  
Péntek: 7.00-11.30

III. sz. körz. eü. szolgálat: (dr. Tóth 
József, telefon: 38-968)

Hétfő: 7.00-11.30 
Kedd: 13.30-18.00  
Szerda: 7.00-11.30 
Csütörtök: 13.30-18.00 
Péntek: 7.00-11.30

Fogászati rendelés: (Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 44., telefon: 38-320)

I. sz. fogorvosi rendelő: (dr. Kelemen 
László)

Hétfő: 6.30-13.30  
Kedd: 12.30-19.30  
Szerda: 6.30-13.30  
Csütörtök: 12.30-19.30  
Péntek: 6.30-14.30

II. sz. fogászati rendelő: (dr. Wikarek 
Anna)

Hétfő: 12.30-19.30  
Kedd: 6.30-13.30 
Szerda: 6.30-13.30  

Csütörtök: 6.30-13.30 
Péntek: 12.30-19.30

Gyermekorvosi rendelés:
I. sz. gyermekorvosi körzet: (dr. Pé

terfia Katalin, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-488)

Hétfő: 8.00-11.00 
Kedd: 10.00-13.00 tanácsadás 

13.00-16.00 rendelés 
Szerda: 8.00-11.00 

Csütörtök: 10.00-12.00 tanácsadás
13.00-16.00 rendelés 

Péntek: 8.00-11.00

II. sz. gyermekorvosi körzet: (dr. 
Bandur Mária, Vörösberény, Ady Endre 
u . 2.

Hétfő: 8.00-10.00 
Kedd: 8.00-0.00 rendelés

10.30-12.3 0  tanácsadás 
Szerda: 13.30-15.30

Csütörtök: 8.00-11.00 
Péntek: 1330-15.30

Belgyógyászati szakrendelés: 
(dr. Árkai Anna, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-334)

Hétfő: 12.00-17.00 
Kedd: 7.00-11.30 
Szerda: 7.00-11.30 
Péntek: 7.00-12.00

Sebészeti szakrendelés: (dr. Benc
zur Görgy, Balatonalmádi, Baross Gábor 
u. 44., telefon: 38-641)

Hétfő: 730-15.30  
Kedd: 7.30-14.30 
Csütörtök: 7.30-17.30  
Péntek: 7.30-14.30

Bőrgyógyászati szakerendelés: 
(dr. Koczka Viktória, Balatonalmádi, 
Baross Gábor u. 32., telefon: 38-515) 

Hétfő: 7 .30-13.30
13.30-14.00 gondozás 

Kedd: 14.00-17.00 
Szerda: 7.30-13.30

13.30-14.00 gondozás 

Csütörtök: 730-13.30
13.30-14.00 gondozás 

Péntek: 10.30-13.30
13.30-14.00 gondozás

Nőgyógyászati szakrendelés: 
(dr. Tallai Zsolt, Balatonalmádi, Baross 
Gábor u. 32., telefon: 38-515)

Hétfő: 10.00-13.30 
Szerda: 8.00-12.00 
Csütörtök: 12.00-18.00 
Péntek: 10.00-12.00

Szemészeti szakrendelés: (dr. Mucsi 
Gabriella, Balatonalmádi, Baross Gábor 
u. 32., telefon: 38-320)

Hétfő: 7.00-14.00 
Szerda: 12.00-19.00 
Péntek: 7.00-14.00

Neurológiai szakrendelés: (dr. Kó
ger Erzsébet, Balatonalmádi, Ady Endre 
u. 23., telefon: 38-515)

Hétfő: 13.00-17.30 
Kedd: 8.00-13.00 
Csütörtök: 8.00-13.00 

Péntek: 13.00-14.00

Laboratóriumi rendelési időpon
tok: (Balatonalmádi, Baross Gábor u. 
44., telefon: 38-641)

Mindennap 7.00-9.00 óráig vérvétel,
9.00-16 óráig munkaidő. 
Protrombin-meghatározásra vérvétel 

csak szerdai napon.

Reumatológiai szakrendelés:
A jövőben kerül kialakításra.

A lakásépítés, lakásvásárlás 
vagy egyéb építési munkák cél
jára nyújtott állami kölcsönök 

kamatai változtak.
Amennyiben a kölcsönfel

vevő a megváltozott törlesztési 
feltételek szerinti kötelezettsé
get családja szociális helyzete 

miatt nem képes teljesíteni, az 

önkormányzattól támogatást 
igényelhet. (A kérelmeket a 

polgármesteri hivatalhoz kell 
benyújtani.)

A költségvetésben erre a cél
ra 1 537 000 forint biztosított.

Támogatás adható:
-  a kisebb összegű tartozás 

egy összegben való visszafize
téséhez (kamatmentes kölcsön 

vagy vissza nem térítendő tá
mogatás formájában).

-  a havi 1500 forint törlesz
tőrészlet emelkedésének megfi
zetéséhez.

Eddig beérkezett igény: 34 

darab.
A támogatás elbírálása -  a 

rendelkezésre álló kereten belül
-  az igénylő anyagi, jövedelmi 
és szociális viszonyainak figye
lembevételével történik.

Balatonalmádi 
város lapja

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
Monse Zsuzsanna, 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet, 
Schildmayer Ferenc, 

Veszeli Lajos 
Felelős szerkesztő: 

Veszeli Lajos 
Cím: Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1. 
Telefon: 06/80/38-444 

Készült a Hepta Electronics 
DTP-rendszerén 

Nyomta a Nemesvámosi áfész 
nyomdája 

Felelős vezető:
Eper András 

Eng. szám: 005-18/1989 
ISSn 0864-7860


