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

WOLNOSC, MIKOSC-PRZYSIEGNE 
JEDNAKO MI NIEZBEDNE,
JA ZA MIKOŚĆ JESTEM GOTÓW 
ODDAĆ ŻYWOT
JA ZA WOLNOŚĆ JESTEM GOTÓW 
ODDAĆ MILOŚĆ

ANNA KAMIEŃSKA (1971)

SZABADSÁG, SZERELEM!
E KETTŐ KELL NEKEM, 
SZERELMEMÉRT FÖLÁLDOZOM 
A Z  ÉLETET
SZABADSÁGÉRT FÖLDÁLDOZOM 
SZERELMEMET.

PETŐFI SÁNDOR (1847)

LIBERTY AND LOVE 
THESE TWO I MUST HAVE 
FOR MY LOVE I’LL SACRIFICE 
MY LIFE
FOR LIBERY I’LL SACRIFICE 
MY LOVE

G. F. CUSHING (1972)

ÉRTÜNK HARCOLTAK - ÉS HA 
KELLETT- HALTAK, AZOK A 
MAGYARRÁ LET T TÁBORNOKOK, 
AKIKNEK EMLÉKE ELŐTT 
TISZTELEGVE ANYANYELVÜKÖN 
MONDUNK KÖSZÖNETET PETŐFI 
SÁNDOR SZABADSÁG-HIMNUSSZÁ 
LETT HITVALLÁSÁVAL. 145 ÉV 
ELMÚLTÁVAL IS EMLÉKÜNKBEN ÉL 
BEM JÓZSEF, GUYON RICHÁRD, 
DAMJANICH JÁNOS, GRÓF 
LEININGEN, WESTERBURG KÁROLY 
ÉS A TÖBBIEK . . .
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Városi ünnepség március 15-én de. 10.30 órakor az ősparkban, a Kossuth szobornál.
A fiatalok megemlékezésére aznap este 17.30 órakor a városháza padlásgalériájában kerül sor.



NEMZETI 
ÜNNEPÜNK

Bizonyára valamennyi ma
gyar állampolgár tudja, mi
lyen esemény évfordulóját 
ünnepeljük március 15-én, és 
miért e nap szerepel nemzeti 
ünnep megjelöléssel a naptár
ban. Azt, hogy ez mióta van 
így, nagy valószínűséggel 
csak a történelemmel foglal
kozók, illetve történészek 
tudják. Ha visszatekintünk a 
múltba, igen érdekes adatokat 
találhatunk. Nézzünk ezek 
közül néhányat.

Nemzeti ünnepünkről elő
ször az 1898. évi V. Törvény
cikk rendelkezik, amelyik 
1898. április 7-én került kihir
detésre. Az 1. §-ban az indo
kolás rövidítve így hangzik: 
„A  nemzet kegyelettel és há
lás érzelemmel emlékezvén... 
az 1848. évi törvénykezési al
kotásokról, melyekkel az al
kotmányos jogok a nemzet 
minden osztályára kiterjesz
tettek, a képviseleti alapon 
nyugvó felelős kormányrend- 
szer behozatott, a köztehervi
selés általánosíttatott,... s álta

lában a politikai és polgári 
szabadság magasztos elvei 
érvényre jutottak: ezen alap
vető törvények megalkotásá
nak fél évszázados évforduló
ja alkalmából a törvényhozás 
április hava 11-ik napját, mint 
azt a napot, amelyen dicső 
emlékezetű V. Ferdinánd ki
rály az 1848-ik évi korszakot 
alkotó törvényeket szentesí
tette, nemzeti ünneppé nyil
vánítja.”

A korabeli újságokban vi
szont teljesen mást találunk. 
Például a Veszprémi Hírlap 
1896 márciusában megjelent
11. számában nagyon hosszú, 
a teljes programot közlő cikk
ben ismertetik: „A katolikus 
kör és legényegylet nagyobb
szabású ünnepségekkel üli 
meg a március 15-ét. A tagok 
de. 10 órakor gyülekeznek az 
egylet helyiségeiben, honnan 
együttesen vonulnak fel a ke
gyesrendiek templomába 1/2 
11 -kor tartandó szentmisére.” 
Utána visszatértek a kör he
lyiségeibe, ahol hazafias be

szédet hallgattak meg. Az es
te 6 órakor kezdődő estélyen 
szavalatok, zeneszámok, éne
kek hangzottak el. Utána tár
sasvacsorát rendeztek, mely
nek részvételi díja 1 Ft volt, 
borral együtt.

Az 1897. március 15-i ese
ményeket még részleteseb
ben megismerteti velünk az 
előbb említett újság. Leírja, 
hogy mi lesz a főgimnázium
ban, a katolikus körben, az ál
lami polgári iskolában, a fel
sővárosi iparos barátsági kör
ben, az iparos ifjak önképző 
egyletében, a Zsák-féle ven
déglőben, amelyik a polgári 
kaszinó épületének földszint
jén működött, hogy csak a je 
lentősebbeket említsük.

Alapos ellentmondás fe
szül a törvény és a tényleges 
gyakorlat között, amely 
hosszú ideig fennállt, és csak 
az 1927. évi XXI. Törvény
cikk oldotta fel. Az új törvény 
bevezető részében olvashat
juk: „A törvényhozás — a 
nemzet kezdettől fogva ön

ként megnyilvánult közérze
tét követve — március hó ti
zenötödik napját nemzeti ün
neppé nyilvánítja.” Ezzel az 
1898. évi V. T. c. április 11-ét 
nemzeti ünneppé nyilvánító 
rendelkezése hatályát veszti. 
Az ünnepségek megrendezé
sére csak vasárnap kerülhetett 
sor, mert akkoriban március 
15-e nem volt munkaszüneti 
nap. Csak később, a ’30-as 
évektől kezdődően volt piros
betűs ünnep a naptárban, ami 
csupán iskolai szünetet jelen
tett. Április 11. mint nemzeti 
ünnep leginkább csak a tör
vényben létezett.

Befejezésül annyit, hogy 
az 1848-ban kiadott Kossuth- 
bankók ötnyelvű — magyar, 
német, román, szlovák, hor
vát — szövege is bizonyítja 
az 1848-as törvények jelentő
ségét és azt, hogy az akkori 
Magyarország minden nem
zetiségét egyenlőként kezeli.

Schildmayer Ferenc

A 100 Ft -os Kossuth-bankó egyik...



A L M Á D I  

5 0 0 0  m é t e r  m a g a s b ó l

Többfelől jöttem már Almádiba, térben 
és időben is, de először most adatott meg, 
hogy 5 kilométer magasból pillanthattam 
meg városunkat Londonból Ferihegy felé 
tartva. Ha karakán gyerek lettem volna, ak
kor ejtőernyőt kérek és hazaugrom, behoz
tam volna valamit a 70 perces késésből, 
nem késtem volna le a Göcsej expresszt, 
nem zötyögtem volna személyvonattal. 
Ugrás helyett csak ámultam, mert idáig 
vagy felhős időben ereszekedtünk lefelé, 
vagy teljesen másfelé lehetett a légifolyo
só, de én még ilyen szép tájat nem láttam. 
Örökké hálás leszek a kapitánynak, hogy 
megint előre engedett a pilótafülkébe, mert 
onnan még szebb a kilátás. Akár hiszik, 
akár nem, igazat adtam Fejér Györgynek, 
„Y” álnéven a Tudományos Gyűjtemény 
1827. évfolyamában „Czápa halhoz” ha
sonlította a Balatont, „melynek tsudás tes
ténél szélesebb négyszög formájú feje a 
Tihanyon felül Keneséig való rész, szűk 
nyaka a Tihanyi szoros meder”, de tovább 
nem láthattam a szárnyak miatt... Fejér 
György, Radnóti Miklós és az angolszász 
pilóták kavarogtak a fejemben, mert ők 
mindent jobban láttak, mint mi idelenn. A 
Balaton a partjai mentén még jeges volt, a 
Bakony hegyei még havasok, és másfél 
órával korábban Londonban már virágoz
tak a jácintok a Hyde parkban, nyílott az 
aranyeső a Notting Hill melletti kertes há
zak előtt, és valami mandulafa-szerű is vi
rágzott, ahogy elhagytuk a Victoria pálya

udvart... Hozzánk valahogy mindig ké
sőbb érkezik meg a tavasz — megszokhat
tuk viharos történelmünk során — de hogy 
tőlünk északabbra és nyugatabbra is me
gint előbb láthatók a tavasz jelei, az valami 
nyugtalanító. A röpke nyár után most már 
nem jöhet hosszú, zord tél, eleget vacog
tunk, már új tavaszra várt onnan fentről Al
mádi is, kevesebb volt a jég a nádasok 
mentén, mint másutt, a lágy domboldalak 
mintha rügyalakot formáztak volna. Szé
pen látszottak az utcák, fentről mindegyik 
pormentesnek tűnt, a házsorok meg kanya
rogtak, fénylettek fel vagy opálosodtak el, 
ahogy meredeken ereszkedve siklottunk a 
Velencei-tó felé. Arra, ahol Pákozd van, 
ahova Fiáth Ferenc kapitány vezette a he
rényi önkénteseket 145 évvel ezelőtt (igaz, 
ők nem masíroztak eddig, mert a horvátok 
már visszafelé jöttek). Gazdálkodni is kel
lett valakinek, úgy lett a kapitányból főis
pán, aki elsőszülött leányát Angliába küld
te nászútra. Jutalmul, mert úgy megtanult 
angolul a kiegyezés évére itt Berényben, 
Jánosi Gusztáv apátkanonok volt a tanára, 
Milton fordítója és Arany János barátja.

Harcoltak a többiek mint például Ámon 
Ferenc, aki századosi rangban szolgált a 
Mozgó seregnél, de amikor Angliába, 
majd Amerikába emigrált, már Almádi Fe
renc néven ismerték. Ott volt a  csaták sűrű
jében Asztalos Sándor honvéd ezredes, 
akinek az utcája olyan szépen láthatóan

húzódik Káptalanfüred felé. Almádiban 
talán sohasem járt a máramarosi származá
sú székely, de ha onnan fentről letekint, 
szépen mutat az utcája. A református 
templom Berényben, melyre Pap Kovács 
Gábor tekinthet le nyájasan. 1848-ban 
Guyon Richárd hadtestében szolgált, ké
sőbb jött csak ide lelkészkedni, amikor az 
akkori Pap János csendőri felügyelet alatt 
tartotta. Figyelték a másik berényi refor
mátus lelkészt, Laposa Gyulát is, aki a be
rényi temetőben alussza örök álmát, talán a 
reverenda mentette meg az üldöztetéstől, 
akárcsak Fábián Gábort, aki végigharcol
ta a szabadságharcot és Temesvárra inter
nálták. Ők mindannyian látják Berényt 
fentről, vigyázzák az erdőket, a szőlőket és 
a régi szép házakat. Azt a présházat is, 
amelynek „kis kamrácskájában gyertyát 
gyújtott” Francsics Károly almádi szőlő- 
birtokos, veszprémi borbélymester, aki 
többezer oldalas naplójában a leghitele
sebben írta le 1848 márciusának esemé
nyeit a környékünkön. Kevesen laktak ak
kor Almádiban, jóval többen Berényben, 
és melegebb márciusra vártak mindahá
nyan...

Hány emberöltő is 145 év? Hány ember
öltőnként remélhetünk szebb tavaszt, jobb 
nyarat?

Cz. S.



Néhány sor 
a 29. hónapról 
a városházán

1993 február

Az elmúlt egy évben min
den lehetséges fórumon szó
ba hoztuk a kárpótlásra és a 
részarány-tulaj donosoknak 
kijelölt, a Fórumtól Tobru
kig terjedő föld előre látható 
sorsát. A probléma racioná
lis kezelését biztosító tör
vény (1993. II.) mégis csak 
január 15-én jelent meg ja 
nuár 23-i hatálybalépéssel. 
Ráadásul az árverésre jogo
sultak körét az 1993. évi I. 
törvény január 15-én szűkí
tette, január 23-án azonban 
a Magyar Közlöny 7. szám 
194. oldala alján megbúvó 
lábjegyzet (!?) visszabőví
tette.

Állítólag március 19-én 
újra a szűkítő passzus lép 
életbe. Hogy ki(k)nek állt 
érdekében e példátlan jogbi
zonytalanság előidézése, az 
külön megérne egy misét. 
Nesze neked, jogállamiság!

Ilyen előzmények után 
történt meg nálunk az első 
licit február 25—26-án. A 
részletekről kimerítően be
számolt a napi sajtó.

A lényeg: ügyes ügyvéd 
vezérletével, 2— 3000 fo
rintos egységáron, 165 db 9 
méter széles, és 100-nál 
több méter hosszú kisbirtok 
parcellázódott néhány év 
mezőgazdálkodási kötele 
zettséggel, szöges ellentét
ben a Balatoni Regionális 
Rendezési Tervvel. Vajh 
hogyan fog forgolódni 9 
méteren a traktor?

Lapunkban e témához 
kapcsolódik építészeti ta
nácsadó testületünk nyilat
kozata.

Még mindig nem késő 
megszívlelni abenne foglal
takat. Hivataloknak, új és 
jövendő tulajdonosoknak 
egyaránt.

Balatonalmádi—Öreghegy, 
1993. március 2.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati
hírek

Az önkormányzat 1993. feb
ruár 25-i ülésén a kortárs orvos
kolléga, dr. Kelemen László 
képviselő indítványa alapján a 
testület posztumusz Balatonal
mádi Város Díszpolgára címet 
adományozott dr. Jósa Elemér
nek, a tavaly ősszel elhunyt, oly 
sokak által tisztelt orvosnak, 
közéleti embernek, a volt alpol
gármesternek. Több évtizedes, 
az egészségügyben és a közé
letben végzett kimagasló telje
sítménye maradandó életmű 
Balatonalmádi történetében.

Ezt követően a képviselő- 
testület elfogadta a szervezeti 
és működési szabályzat kisebb, 
technikai jellegű korrekcióját, 
majd rátért a város általános 
rendezési terve részleges felül
vizsgálatának és módosításá
nak megtárgyalására. A 
VESZPRÉMTERV Kft. az ön
kormányzat korábban megálla
pított programjának megfelelő
en készítette el a terv munkaré
szeit, amely tartalmazza a szak
mai, hatósági és lakossági 
egyeztetés észrevételeit is.

Az egyeztetési eljárás során 
a közegészségügyi, környezet
védelmi és természetvédelmi 
hatóságok, valamint a Kápta
lanfüredi Baráti Kör egyaránt 
támogatta a káptalanfüredi ifjú
sági táborok férőhelyszámának 
csökkentését, nem így a táboro
kat üzemeltető önkormányza
tok.

Ebben a kérdésben még to
vábbi érdekütköztetések, -egyez
tetések várhatók. Az érintettek 
többsége szorgalmazta az ÁRT 
mielőbbi teljes körű felülvizs
gálatát, melyhez fontos vizsgá
lati szempontokra adtak javas
latot (környezeti hatásvizsgá
lat, helyi építészeti érdekek 
vizsgálata, hulladékelhelyezés 
stb.).

Első olvasatban tekintette át 
a képviselő-testület az önkor
mányzat gazdasági társaságai
nak — az Almádi Kommunális 
Kft., BAL— BAH Építőipari 
Kft. — 1992. évi tevékenysé
gét. A testület mind a négy kft.

vonatkozásában — figyelembe 
véve a pénzügyi bizottság ja 
vaslatát is — akként foglalt ál
lást, hogy tevékenységük érde
mi kiértékelésére a gazdasági 
társaságok átvilágítását köve
tően kerít sort. Egyidejűleg a 
kft-k ügyvezető igazgatóinak 
munkaviszonyát határozott 
idejűvé változtatta.

Az aktualitások között meg
tárgyalta és elfogadta a testület 
a köztársasági megbízottnak a 
polgármesteri hivatalban fog
lalkoztatott köztisztviselők 
munkaviszonyával kapcsolatos 
észrevételét, majd meghosz
szabbította az állampolgári tu
lajdonban álló lakások lakbéré
nek hatósági ármegállapításá
ról szóló rendeletének érvé
nyességi idejét.

Határozatban vállalt kezes
séget a képviselő-testület a Lo
zsántai út és Pinkóczi út 
szennyvízcsatorna-építésére a
II. sz. Csatornamű Társulat ál
tal felvett hitel visszafizetésére.

Élénk vitát váltott ki a testü
letben az üdülőhelyi és vendég- 
látási bizottságnak az idegen
forgalmiadó-bevétel (kurtaxa) 
növelésének lehetséges módo
zataira tett javaslata. Amióta 
ugyanis a külföldi vendégek 
rendőrhatósági bejelentkezése 
nem kötelező, nagy mértékben 
visszaesett a kurtaxa-bevétel, 
annak ellenére, hogy a vendég- 
éjszakák száma a fizető-ven
déglátásban ténylegesen növe
kedett. A kurtaxa-bevétel csök
kenése többszörösen is hátrá

nyosan érinti az önkormányzat 
költségvetését, hiszen minden 
beszedett forintra az állam két
szer annyit adna. A testület vé
gül is elnapolta a döntést, s to
vábbi elemzések megtételére, 
információk gyűjtésére kérte 
fel a bizottságot.

Társalapítóként hozzájárult 
a képviselő-testület a Várpalo
ta és térsége környezetvédelmi 
programiroda létrehozásához, 
továbbá tagként belépett a Ma
gyar Urbanisztikai Társaságba.

A kétkulcsos áfa bevezetése, 
valamint a növekvő élelmiszer- 
árak miatt kényszerű döntést 
hozott a testület a gyermek és 
felnőtt étkezési nyersanyag- 
norma emeléséről, majd 3 tagú 
közalkalmazottakból álló bi
zottságot kért fel a közösségi 
ház vezetői pályázatainak véle
ményezésére.

Döntés született arról is, 
hogy az Ipari Szerelvény és 
Gépgyár átalakulását követően 
létrejövő gazdasági társaságba 
az önkormányzat — a tulajdo
nában lévő ingatlan után őt 
megillető — 3 020 000 Ft érté
kű üzletrésszel tagként belép.

Legvégül meghallgatta a tes
tület Szabó Balázs városgazda 
tájékoztatóját a gázprogram 
megvalósításának helyzetéről, 
melynek ismertetésére lapunk 
hasábjain visszatérünk.

Az ülés jegyzőkönyvét az ér
deklődők a polgármesteri hiva
talban és a városi könyvtárban 
megtekinthetik.

Sz. S.

Megnyílt

a FLOTT
MÉTER- ÉS RÖVIDÁRU-SZAKÜZLET 

a Fórumnál, a Szabolcs u. 19-ben

Selyemszövetek és a varráshoz 
nélkülözhetetlen kellékek kaphatók

Nyitva: kedd-péntek: 13-18, szombat: 8-14 óráig



Városunk 1993. évi költségvetése
Mint ahogy dr. Kerényi László polgármester úr az Új Almádi Új
ság január havi számában már előre jelezte, városunk 1993. évi 
költségvetését főbb vonalaiban az alábbiakban kívánjuk ismertet
ni a lakossággal.

Bevételeink forrásai: 1000 Ft-ban
I. Állami támogatások 125 311
II. Önkormányzat bevételei 90 622
III. Intézményeink bevételei 40 152
IV. Egyéb bevételek 88616 
Összes bevétel: 344 701

Tervezett kiadások
1. Egészségügyi ellátás 29 496
2. Alsófokú oktatás, zeneiskola, óvoda, napközi 93 164
3. Egyéb feladatok: könyvtár, sport, k.vet.gazd.i. 12 493
4. Közösségi és kézművesház 4 371
5. Polgármesteri hivatal gazd. köre 121 286
6. Áfa-befizetési kötelezettség 4 836
7. Felhalmozási költségek (beruházás) 36  518
8. Gazdálkodási tartalék 42 537 
Összes kiadás: 344 701

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ:

Bevételekhez:
I. Az állami (normatív) támogatások alapja a tanuló, óvodás, 
nyugdíjas, valamint az összlakosság létszáma alapján kapott jut
tatás, valamint egyéb kisebb támogatások.
II. Itt tervezhetők a helyi adók:
Idegenforgalmi, építmény-, garázs-, gk-adók, üdülőhelyi díj, va
lamint az itt befolyt személyi jövedelemadó 30%-a. A múlt évi 
50%-os juttatás csökkentése mintegy 12 millió forint bevétel- 
csökkenést jelent. Ha a lakosság befizetési kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, olyan mértékben hiúsulnak meg fejlesztési stb. 
elképzeléseink.
III. Intézmények bevételeinek főbb tételei:
A holding mint a város vagyonkezelője által beszedett és ide utalt 
tételek: strandok, parkolók, üzlet- és garázshelyiségek bérleti díja 
cca. 21 millió forint összegben. Itt szerepelnek a dolgozók étkezé
si térítései, a közösségi ház bevételei, a betéteink után kapott ka
mat.
IV. Egyéb bevételek főbb tételei:
Területértékesítés, lakásépítési, -vásárlási kölcsönök 
törlesztései, egyéb átvett pénzeszközök: 21 720 mFt
Központi szervektől átvett pénzeszközök,
céltámogatás csatornaépítéshez, vízügyi alaptól 18 496 mFt 
Társadalombiztosítás finanszírozása 27 943 mFt
Szabad pénzmaradvány 20 457 mFt
A fent részletezett, terv szerint rendelkezésre álló bevételekkel 
kell a város ügyes-bajos gondjait biztonságosan 
megoldani (344 701 mFt).

VÁRHATÓ ÉS TERVEZETT 
KIADÁSAINK RÉSZLETEZÉSE

1. Az egészségügyi ellátás költségeihez a társadalombiztosítás 
még nem adott teljes tájékoztatást.
2. Az alsófokú oktatás rovaton meg kell jegyezni, hogy az iskolák, 
óvodák megfelelő üzemeltetéséhez az állami (normatív) támoga
táson felül az önkormányzatnak az összköltség mintegy 44— 
45%-át kell hozzátenni.
3. Egyéb feladatok címen a könyvtár üzemeltetését és a helyi 
sportok támogatását terveztük. Itt kell elszámolni az intézménye

ink gazdálkodását bonyolító szervezet fenntartási költségeit (Ö. I.
G.I.)
4. A közösségi ház és kézművesház fenntartási hozzájárulásai.
5. A polgármesteri hivatal gazdálkodási körének költségfelosztá
sa:

Helyi utak fenntartása 15 600 mFt
Csapadékvíz-elvezetés 1 505 mFt
Köztisztaság 9 846 mFt
Parkfenntartás 5 896 mFt
Temetőfenntartás 811 mFt
Közvilágítás 8 096 mFt
Közhasznú m. váll. foglalk. 3 126 mFt
Városgazd. feladatok 10 209 mFt
Házi gondozás és segélyek, ápolás 17 898 mFt
Állateü., piaci tev., tűzoltóság, polgári védelem 
költségén 1 777 mFt
Polgármesteri hivatal 46 522 mFt

A hivatal teljes költségéből tájékoztatásképpen közöljük a mun
kabérek és az azok közterheinek összegét, ez 28 772 mFt.
6. Az áfa-befizetési kötelezettség nem igényel semmiféle indoko
lást.
7. A felhalmozási (beruházási) költségeket a testület 56 518 mFt- 
ban hagyta jóvá, illetve tervezte. Eredetileg az igény 100 millió 
feletti volt. A városfejlesztési bizottság a legszükségesebb mun
kákat rangsorolta, s így a fenti összeg lett az 1993. évben e rovaton 
felhasználható. A jan. 28-i ülésen viszont — nézetegyenlőtlenség 
miatt — csak a múlt évről áthúzódó, folyamatban lévő felhalmo
zási költségeket határoztuk meg, részleteiben főként:

Gázépítési program 5 800 mFt
Csatomahálózat-bővítés 17 696 mFt
Zeneiskola kialakítása 8 200 mFt
Könyvtár kialakítása új helyén 1 250 mFt
Fiatalok lakáshoz jutása 2 000 mFt
Vízügyi és csatorna érdek, hozzáj. 452 mFt
Lakáshaszn. díj, hitel-visszafiz., lakásépítési tám. 1 120 mFt

36 518 mFt

A további költségvetésben szereplő 20 000 mFt hováfordításáról 
a március havi ülésen kell a testületnek dönteni. Ez összeg emiatt 
a gazdálkodási tartalék rovaton szerepel. Ugyanitt szerepel a pol
gármester és a képviselők szabad felhasználási (közcélú) kerete is 
(1650 mFt).
1993. évi költségvetésünk a bevételek és várható kiadások figye
lembevételével forráshiány nélkül került jóváhagyásra. Meg kell 
még említeni, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők bérét 
50%-kal közelíteni tudtuk a vonatkozó rendelet által 1994-ig, il
letve 1995-ig elérendő kötelező szinthez. A fentiek szerint kíván
ja az önkormányzat folyó évi tevékenységét az adott lehetőségen 
belül végezni, ügyelve arra, hogy tartozást, adósságot ne hagyjon 
a következő évekre. Abban a reményben, hogy tájékoztatónk ki
elégíti az érdeklődő lakosság igényét, de újságunkban folyamatos 
tájékoztatást is fogunk nyújtani olvasóinknak, szívesen ad a hiva
tal pénzügyi csoportja további információt is. Véleményüket, ja 
vaslataikat előre is köszönettel fogadjuk.

Majbó Gábor, 
a pénzügyi ellenőrzési bizottság elnöke

Szabó Jenő, 
a hivatal pénzügyi vezetője



Balatonalmádi 
Labdarúgó Szakosztály

Közel két hónapi szünet után kezdte el a csapat az edzéseket. 
Először csak ráhangoló edzéseket végeztünk, hogy elgémbere
dett csontjainkat megmozgassuk.

Február 1 -tői viszont heti öt alkalommal végeztük a Zaharo
vics Sándor által előírt gyakorlatokat, hogy a tavaszi fordulók
ban gond nélkül kezdjük el a bajnokság 2. felét. Edzőmérkőzé
seket kötöttünk le, melyeket csak részben tudtunk elvégezni, 
rajtunk kívül álló okok miatt. Most érezzük igazán az edzőpá
lya hiányát!

Továbbra is várjuk a fiatalokat a labdarúgó szakosztályba, 
ahol a serdülőknél két, és az ifjúságiaknál egy felkészült edző 
várja a labdarúgást kedvelő gyerekeket.

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEINK: 
március 14-én Pápa—Balatonalmádi 
március 21-én Balatonalmádi—Tapolcai Honvéd 
Várjuk szurkolóinkat hazai mérkőzéseinkre.

HAJRÁ ALMÁDI!

TENISZ

A teniszbarátság ápolása
A vezetőség felkereste (fel

keresi) a térségünkben lévő te
niszklubokat, hogy barátságos 
mérkőzésekkel készüljünk OB
Il-es csapatunk tavaszi meg
mérettetésére. Ezek a mérkőzé
sek nagyon alkalmasak a te
niszbarátság elmélyítésére is. 
Az első összecsapásra a veszp
rémi Top Spin csapatával ke
rült sor. A csapatok 4 egyéni és 
2 páros mérkőzésen döntötték 
el, hogy az idény előtt kinek 
megy jobban a játék. 4:2-re 
győztünk.
Eredmények:
Káló— ifj. Varga 1:6,3:6 
Miskolczi— Kalocsa 9:7 
Polhammer— Ábrahám 8:9

Jáger—Sári 8:9
Párosok:
Mészáros, Miskolczi—ifj. 
Varga, Kalocsa 6:4
Miskolczi,
Polhammer— Ábrahám,
Sári 3:6

A későbbiekben, reméljük, 
megvalósul a veszprémi Hon
véd OB III-as, majd Fűzfő OB 
I-es csapataival is a baráti talál
kozó.

*

A vezetőség fenntartja azt a 
véleményét, amit az előző 
számban a téli szüneti edzési 
lehetőségekről írt.

V. L.
szakosztályvezető

ÚSZÁS

Vizet kavaró hírek
A januári csend után, febru

árban dübörgött az uszoda. 
Február 13-án az, olimpia re
ménységek csapatversenye I. 
fordulóján kimagasló ered
ménnyel szerepeltek a szakosz
tály versenyzői.

Mihályfi Gábor valamennyi 
versenyszámban első helyezett 
lett (mell, hát, vegyes, pillangó, 
gyors váltó).

Madár Szabina 
Vajai András 
Szénási Áron 
Tóth Aranka
Valamennyien az első há

rom helyezett között végeztek. 
Gratulálunk a kimelkedő telje
sítményhez!

Tóth Ferenc a szakosztály 
edzője, aki Egerben szerezte 
tanári diplomáját, hosszú évek 
tapasztalatával, gondosan ké

szítette tanítványait a verseny
re. Sajnos az influenza számos 
versenyzőt kirekesztett. Febru
ár 28., a Vármegye utánpótlás 
Cs. B. I. fordulója.

Veszprém: Az uszodában 
lassan minden helyet elfoglal
tak a résztvevők. A verseny iz
galma már a levegőben vibrált. 
A máskor feszített víztükör vi
haros tengerré vált a karcsapá
sok alatt. Az úszóosztályból 
Kovács Máté és Németh Lilla 
jó eredményt ért el. Institórisz 
István és Felber Orsolya be
csületesen helyt álltak. Közel 
500 versenyző mérte össze ere
jét. Elgázosodott, rohanó vilá
gunkban jó volt ennyi egészsé
ges, erőtől duzzadó fiatalt látni. 
Március 4-én következnek a 
körzeti diákolimpia versenyei.

Éneklő Ifjúság
Dona nobis pacem  —  Ó, ad j nekünk b ék é t— , énekli m ajd 1993. március 

26-án, 15 órai kezdettel Balatonalmádiban, a két tannyelvű gimnázium  
kollégiumában 300—350 kisdiák.

A z Éneklő Ifjúság mozgalom  elindítója B árdos Lajos zeneszerző  volt 
1934-ben. Ennek nyom án— m egtartva a z  eredeti e ln evezést— M agyaror
szágon évente kerülnek m egrendezésre tavaszi hangversenyek, amelyek  
alkalmat adnak arra, hogy gyermekkaraink (közé iskolai kórusok) is bem u
tatkozhassanak.

Idén Balatonalmádi lesz a színhelye ennek a nagy hagyományú zenei 
eseménynek. Köszönet illeti a rendezőket, a po lgárm esteri h ivatal do lgo 
zóit és a helyi gimnázium vezetését.

Igen nagy öröm, hogy felhívásunkra szű kebb szakmai területünkről 
nyolc kórus jelentkezett Balatonkenesétől Balatonfüredig, köztük Almádi 
mindhárom általános iskolájának énekkara is.

Megtisztelő, hogy dr. Soltész Elekné zenetanár, nyugdíjas zeneiskolai 
igazgató, a KÓTA vezetőségi tagja elfogadta m eghívásunkat és zsuriel
nökként szakmai tanácsaival hozzásegít m ajd  bennünket a további fe j lő 
déshez

Reméljük sikerül úgy vendégül látnunk én ek lő  barátainkat, hogy m ara
dandó, szép emlékekkel térjenek haza. M ert:

„... nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten össze da lo l
nak. Aztán mind többen, százan, ezren, m íg m egszóla l a nagy harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk... ” (Kodály: Bicinia Hungarica, 1941)

Nándoriné Palásti Judit 
kórusvezető—énektanár

SAKK

Sakk OB-II.
Rövid pihenő után megkez

dődött az OB Il-es bajnokság 
második szakasza. A Közössé
gi Ház SE együttese a zalaeger
szegi Csuti SK második csapa
tát fogadta (A legjobbak az OB
I. harmadik helyén állnak).

Abból, hogy egy tartalék 
csapattal játszottunk, persze ne 
vonjon le senki messzemenő 
következtetést, mert pl. Fáncsy 
Imre az első táblán a többszö

rös magyar bajnok, olimpiai 
válogatott Porubszky Máriával 
játszott.

Végül is igazolódott a papír
forma, nagyarányú győzel

münkkel jó úton haladunk egy 
előkelő helyezés felé. 
Balatonalmádi 
KHSE—CSUTI SK II.

8,5:3,5 
Győztesek: Fáncsy, Orsó,

Kovács, Vargyas, Angyal, 
Kisházi, Huszár.
Döntetlen: Sulyok,
Forgács A., Sárkány P.
Az élcsoport:
1. Balatonalmádi KHSE

47,5 pont
2. Zala Vo lán 46,5 pont
3. Keszthely 46 pont
4. Kaposvár 38 pont

G. T.



B alatoni városok  spo rtta lá lkozó ja

Almádi sportolók sikere
Véget ért az első Balatoni 

városok sporttalálkozója elne
vezésű szabadidősport ver
senysorozat, amely 1992. no
vember 28-tól 1993. február 
27-ig tartott. A résztvevő hét 
város — Fonyód, Boglár, Lei- 
le, Földvár, Siófok, Almádi és 
Füred — hat sportágban (kis
pályás labdarúgás, kézilabda, 
asztalitenisz, teke, sakk, diák
foci) mérte össze erejét. A ver
senysorozat két fordulóban zaj
lott le. Az első fordulót más
más helyszínen rendezték meg. 
Balatonfüred a teke, míg Bala
tonalmádi a sakk sportág ren
dezésének adott otthont. A zá
rónap Siófokon volt, ahol négy 
helyszínen került sor a vissza
vágók lebonyolítására. E nagy
szabású sportnap végén a részt
vevő városok polgármesterei

nek részvételével tartották meg 
a rendezők a díjkiosztót. A ha
gyományteremtő szándékkal 
kiírt vándorkupát az összesített 
pontszám alapján első ízben Si
ófok nyerte el.

Óriási sikerként könyvelhet
jük el, hogy városunk sportolói 
az előkelő 2. helyet szerezték 
meg. A siker értékét növeli, 
hogy a részt vevő városok kö
zül egyedül Almádiban nincs a 
sportolni vágyó lakosság széles 
rétegeinek igényeit kielégítő 
fedett sportlétesítmény! A si
keres szereplésben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott tekecsa
patunk, akik az első, valamint 
asztaliteniszezőink, akik a má
sodik helyet szerezték meg.

Eredmények:
Teke: 1. helyezés, asztalite

nisz: 2. helyezés, kézilabda: 3.

helyezés, sakk: 4. helyezés, 
diákfoci: 5. helyezés, kispályás 
foci: 7. helyezés. Összesítve: 2. 
helyezés.

Gyermekfoci: Szőnyi Ta
más, Kocsárdi Sándor, Gertner 
Balázs, Salavecz Milán, Dom
feld Barna, Zsámpár Róbert, 
Müller Péter, Zsemberi Imre, 
Mészáros János, Borsos Lász
ló, Szilágyi Róbert, Ungi Jó
zsef, Rehák Géza, Oláh Károly 

Teke: Áfrány Mihány, Vé
kony László, Krózser Meny
hért, Horváth Győző, Surányi 
Lajosné 

Asztalitenisz: Surányi La
josné, Nánási Mihályné, Hor
váth József, Vastagh György, 
Balási Imre 

Kézilabda: Levelesi Béla, 
Csiszár László, Borsi Lőrinc, 
Árkovics Dezső, Tari Tibor,

Nagy Imre, Hujter Zoltán, Fa
zekas János, Ráduly Imre, Kö
vesi Péter, Boglyas József, Ács 
Zsolt, Wunderlich Richárd, 
Kovács András, Faragó 
György 

Sakk: dr. Varjú Lajos, 
Fáncsy László, Egyed Ernő, 
Bobek Antal, Németh György 

Kispályás labdarúgás: 
Molnár Tamás, Kiss Tamás, 

Bierling István, Kalocsa Ist
ván, Kalocsa Attila, Horváth 
József, Imrovicz András, Kad
lecsik László, Baranyai Lajos, 
Simkó Béla, Hegyi Zoltán, 
Szabó Lajos, Kovács Gyula.

Csapatvezető: id. Rehák Gé
za

Gépkocsivezető: Tászler 
László

Összes résztvevő: 57 fő + 
Felber Gyula szervező

Közgyűlést tartott 
a BxTSE

Kevesen tudják, hogy egye
sületünk 1986 óta független, 
önálló sportegyesület. A rövi
dítés ugyanis a balatonalmádi 
Bauxitkutató Természetjáró 
Egyesületet jelenti — maga is 
sokrétű, s számos szakágat fog
lal magába. Egyesületünk a ha
gyományos gyalogtúrázás 
mellett vízitúrázással, tájéko
zódási és városismereti ver
senyzéssel, valamint teljesít
ménytúrázással foglalkozik. 
1992-ben kapcsolódtunk be ak
tívan a természetvédelembe, 
pontosabban a természetvédel
mi nevelésbe, midőn földtani, 
természetvédelmi tábort szer
veztünk Jósvafőn, az Aggteleki 
Nemzeti Park támogatásával. 
A táborban a két tannyelvű 
gimnázium tanulói, általános 
iskolások ismerkedtek a geoló
gia, a biológia és a természet- 
védelem összefüggéseivel.

Soros közgyűlésünket ezút
tal is túrával egybekötve tartot
tuk meg Csesznek—Gézaháza 
térségében. Részt vettünk min
den olyan versenyen, amelyen 
korábban is, megrendeztük a 
hagyományos teljesítménytú
rát és a VIII. Bauxitkutató Ku
pa éjszakai tájékozódási ver
senyt, felső-tiszai vízi vándor
tábort valósítottunk meg az uk
rán határtól Tiszaújvárosig, 
benne egy Bodrog-ártéri kalan
dozással. A vízen újra együtt 
voltunk gimnazistáinkkal.

82 fős tagságunk — olykor 
rokonok, barátok közreműkö
désével — képes volt a rende
zőgárdák és a versenycsapatok 
kiállítására. Az országos össze
hasonlításban is a legnépeseb
bek közé tartozik a Bakony 50 
teljesítménytúra mezőnye 
(1992-ben 433 induló), hála a

táj szépségének és a jól megvá
lasztott időpontnak is.

Legjelentősebb verseny- 
eredményeink 1992-ben: győ
zelem az országos jellegű 
egyéni versenyen a férfi szeni
or és a női abszolút kategóriá
ban (Baross Gábor, Knauer 
Anna) a Bükk hegységben, az 
országos éjszakai csapatver
seny szenior 50 kategóriájában 
(Knauer József és Anna) a Mát
rában, több második és harma
dik helyezés országos és egye
sületi versenyeken, győzelem a 
veszprémi városismereti verse
nyen (Brokés Judit—Várszegi 
Kata).

Nem hagyható említés nél
kül, hogy néhány sporttársunk 
gyereksereggel szokott indul
ni, s verseny közben igyekszik 
beavatni őket a „mesterségbe”, 
bár ennek szerényebb helyezés 
az ára. Az elmondottakból ta

lán kitűnik, hogy az „almádi 
bauxitkutató” a mi sportágunk
ban jól csengő név, s így meg
tartottuk egyesületünk nevét 
akkor is, amikor a vállalat, 
melynek egykor „tömegsport
ja” voltunk, átalakult.

A közgyűlés természetesen 
megvitatta nem túl rózsás gaz
dasági helyzetünket, s kialakí
totta programunkat, melynek 
első negyed évi pontjai: márci
us 20. Bakony 50 teljesítmény
túra, március 27. tavaszi kupa 
tájékozódási verseny (Mecsek 
hegység).

(Programunkról a jövőben, 
ha helyet kapunk, e hasábokon 
is informálni szeretnénk váro
sunk lakosságát. A részletekről 
Kósa Éva — 38-111 — ad fel
világosítást.)

K.J.



A KISKÖZÖSSÉGEK LÉTE 
KULCSKÉRDÉS

Beszélgetés dr. Miklós László jegyzővel
A közelmúltban bírálta el a 

képviselő-testület azokat a pá
lyázatokat, amelyeket a város 
jegyzői állására nyújtottak be a 
jelentkezők. Nos, a fehér füst 
felszállt, s a testület dr. Miklós 
Lászlót választotta Balatonal
mádi jegyzőjének. Vele készült 
az alábbi beszélgetés:

— Kérem, mutatkozzon be az 
olvasóknak.

— 1949-ben születtem Bu
dapesten, itt végeztem az álta
lános és középiskolát, majd az 
ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Karán szereztem diplomát. 
Az egyetem elvégzése után a 
Veszprém Városi Tanácsnál 
kezdtem az államigazgatásban 
dolgozni. 1984— 1990 között a 
balatonkenesei tanács vb-titká- 
ra voltam. Itt szereztem az üdü
lőhelyi sajátosságokkal meg
terhelt elsőfokú közigazgatás
ban olyan tapasztalatokat, 
amelyek jelenlegi státuszom
ban is megfelelő alapot adhat
nak. Ezt követően megpróbál
tam a vállalkozói szférában is 
kamatoztatni elméleti tudáso
mat, de a Renault— Baumgart- 
ner Kft-nél szerzett benyomá
sok ismét a közigazgatás terü
letére vezettek.

— Úgy tudom, egy ideig bí
róként is tevékenykedett.

— Így van. Kiemelkedő fel
adatként értékelem az egy évig 
Veszprémben, a városi bírósá
gon eltöltött közigazgatási bí
rói munkát. Ám sajnálatos mó
don ez a szervezet nem önálló 
intézményként jött létre, bele
épült a hagyományos bírói 
szervezetbe, ahol a nagyfokú 
leterheltség (ügyiratforgalom) 
és az elveimmel ellentétes sta
tisztikai szemlélet (mint érték
mérő szempontrendszer) miatt 
végül is a Réde—Bakonybánk 
körjegyzőség jegyzőjeként 
folytattam munkámat. Itt na
gyon rövid idő alatt nyilvánva
lóvá vált, hogy a megítélésem 
szerint elengedhetetlenül fon
tos közigazgatási szervezet
rendszernek se a tárgyi, se a 
személyi feltételei nem biztosí
tottak. Így a 6 hónapos szerző

dés lejárta után benyújtottam 
pályázatomat a balatonalmádi 
önkormányzat jegyzői állására.

— Mint említette, Balaton
kenesén felvérteződött az üdü
lőhelyi sajátosságokkal, ám 
egy jegyzőnek nagyon fontos, 
hogy A-tól Z-ig tisztában le
gyen települése gondjaival.

— Almádival már a ’ 80-as 
évekre visszanyúlóan van 
szakmai kapcsolatom. Isme
rem a város adottságait, a pol
gármesteri hivatalban dolgo
zók szakmai összetételét. Ez 
mellett szeretném a helyi prob
lémákat mihamarabb a legap
róbb részletekig megismerni, a 
működő társadalmi fórumok 
tevékenységébe bekapcsolód
ni, hogy az itt szerzett informá
ciókkal az önkormányzat, illet
ve a város állampolgárainak ja
vát a saját eszközrendszerem
mel szolgálhassam.

— Alapvetően mi az Ön fe l
adata, s ezeket hogyan igyek
szik megoldani?

— Talán kevesen tudják, 
hogy a tanácsok helyébe lépő 
önkormányzati rendszerben is 
létezik, sőt meghatározó nagy
ságrendben van jelen a közpon
ti feladatok végrehajtásának 
igénye. Ez a napi munkánk 
80%-át teszi ki. Ehhez jön hoz

zá a város működésével, mű
ködtetésével kapcsolatos fel
adatok, illetve az önkormány
zati döntések végrehajtása. 
Mindez egyértelműen a köz- 
igazgatásra háruló feladat nö
vekedését eredményezi. E 
többlet eredményes elvégzésé
nek feltétele a naprakész nyil
vántartások felfektetése, a szá
mítógépes adatfeldolgozás le
hetőségének megteremtése, és 
legfőképpen a közigazgatási 
ügyek társadalmasítása. Olyan 
jelzőrendszer kialakítása vált 
szükségessé, amelyekből a 
szerzett információ a tévedés 
lehetőségét a minimálisra 
csökkentheti.

— Mondana egy példát ?
— Itt elsősorban népjóléti, 

szociális kérdésekre gondolok. 
Egy segélykérelem elbírálásá
nál egyáltalán nem mindegy, 
hogy az illetőről csak annyit tu
dunk, hogy munkanélküli, 
vagy a munkahelyén milyen jö 
vedelemmel rendelkezik. Az 
ügy érdemi elbírálásához elen
gedhetetlen, hogy az érintettről 
megtudjuk, ténylegesen mi
lyen körülmények között él. A 
hivatalos nyilvántartási adatok 
sajnos nem adnak olyan körű 
információt, amely alapján 
igazságos döntést lehet hozni.

Így lép be egyes döntések tár
sadalmasítása.

— Úgy látom, Ön messzeme
nően támogatja a lakossági 
kezdeményezéseket, sőt épít
kezni kíván ebből. Elképzelhe
tőnek tartja, hogy ez a társa
dalmi kontroll megvétózzon 
egy-egy testületi döntést ?

— Elvileg azért nem képzel
hető el, mert a képviselő-testü
let írásos szándéknyilatkozata 
szerint a szélesebb köröket 
érintő kérdések döntés-előké
szítésébe bevonja a lakosságot. 
Bár úgy látom, ez a rendszer 
még mindig nem működik tö
kéletesen, s szerintem a polgár- 
mesteri hivatal szakügyintéző
ire is nagyobb súllyal kellene 
támaszkodni.

— Apropó, hivatal. Minden 
újonnan jött vezetőnek vannak 
új elképzelései. Tervezi a hiva
tal átszervezését?

— Az az álláspontom, hogy 
mindig a feladattól függ a felál
lás. Kisebb módosításokkal a 
jelenlegi szervezeti struktúra 
képes ellátni a feladatokat. 
Mindenesetre a prognosztizált 
feladatrendszer még létszám- 
bővítést feltételez. Elképzelé
seim szerint ez 4— 5 fő plusz 
munkaerőt jelent. Elsősorban a 
vagyon-kataszter, üdülőhelyi 
nyilvántartás és az ellenőrzés 
(építésrendészet, kurtaxa, ke
reskedelem) területén.

— Utolsó kérdésként hogy 
érzi magát Almádiban?

— Bár az önkormányza 
fenntartja a jegyzői lakást, még 
nem költöztem ide, mert kene
sei otthonomat télen minden
képpen fűteni kell, így költség- 
kímélés miatt a költözködéssel 
várom a jó időt. A hivatalban a 
feladataim a várakozásnak 
megfelelően nagyok, de, remé
lem. megoldhatók. Úgy érzem, 
a bizalmat az igényelt mérték
ben még nem, de a szükséges 
mértékben már elértem. S már 
ezt is biztatónak vélem a jövőre 
nézve.

— Köszönöm a beszélgetést.
Gróf Tibor 

Fotó: Durst László



Rendőrségi hírek
Balatonalmádi városban 

február hónapban személy elle
ni erőszakos bűncselekmény 
nem történt, ilyenről bejelen
tést nem kaptunk. A közrendre, 
közbiztonságra kiemelten ká
ros, veszélyt jelentő bűncselek
ményről ugyancsak nem érke
zett bejelentés.

Összesen hét vagyon elleni 
bűncselekményről tettek beje
lentést, amelyek közül három 
nyaralóbetörés, kettő alkalmi 
lopás, egy gépkocsifeltörés és 
egy szándékos rongálás. A 
bűncselekményekkel okozott 
kár meghaladja a 130 000 fo
rintot. A nyaralóbetörések kü
lönböző helyeken, így az Ár
nyas utcában, az Álmos utcá
ban, valamint a Vörösmarty ut
cában történtek. A gépkocsifel

törés az Aranyhíd parkolójában 
történt, ahonnan az elkövető a 
gépjárműben hagyott ruhákat, 
táskát, iratokat és pénzt vitte el.

A rendőrök három esetben 
kezdeményeztek büntetőeljá
rást lőfegyverrel való vissza
élés miatt, ami a Napló híradá
sával függ össze, ugyanis helyi 
fiatalok játszottak gázpisz
tollyal, amiből tragédia is lehe
tett volna. A gázpisztoly tartása 
önmagában szabálysértés 
ugyan, de aki ehhez lövedéket 
tart engedély nélkül, az bűn- 
cselekményt követ el, mert a 
lövedék robbanóanyagnak mi
nősül. A törvénykönyv 5 évig 
terjedő szabadságvesztést ren
del el maximális büntetésként.

Ittas járművezetés vétsége 
miatt négy esetben kezdemé

nyeztünk a városban büntetőel
járást. Különböző jogsértések 
miatt helyben 14 személy ke
rült elfogásra és előállításra. 
Meglepően sok szabálysértési 
eljárást kellett kezdeményezni 
kiemelt közlekedési szabály- 
sértések miatt, holott a hírközlő 
szervek folyamatosan tájékoz
tatnak a közlekedésbiztonság 
évéről.

Egy közlekedési baleset tör
tént a Veszprémi úton, aminek 
oka követési távolság be nem 
tartása. Sérülés nem történt, de 
a gépjárművekben keletkezett 
kár összességében nagyobb ér
téket képvisel.

Traffipax a város területén:
Március 11-én, 15-én, 20-án 

és 26-án.
Czere József

Veszprém város területén, közintézmé
nyekben alkalmi lopásokat elkövető is
meretlen személyről készült mozaikkép.

Az ismeretlen személy ellen eljárást 
folytat a Veszprémi Rendőrkapitányság.

Kérjük azokat akik az ügyben bármi
lyen adatot, információt tudnak szolgál
tami. jelentkezzenek a 14-06 BM-szá
mon.

SZEMÉLYLEÍRÁSA: 3 5 - 4 0  év kö
rüli. 170 cm magas, közepes testalkatú, 
hátrafésült, világosbarna, rövid hajú, hosz
szúkás arcformájú, világoskék szemű fér
fi. Jól öltözött, udvarias, magabiztos fellé
pésű. Beszédében az „s” betűket hosszan 
ejti.

A Kereskedelmi 
és Idegenforgalmi 

Továbbképző felhívása
N agy  g o n d o t je le n t m inden  évben  a szü lőknek  a tovább tanu lási időszak , a végzős fia ta lo k  

p á ly av á lasz tá sa . H aso n ló an  nehéz a m unkané lkü liek  átképzése , a v á lla lk o zó v á  vá lás fo lyam ata .
A  sza k k ép es íté sh ez  k ö tö tt válla lkozó i tevék en y ség ek h ez  sz in tén  tan fo lyam i k ín á la tu n k o n  keresztü l

lehe t elju tn i.

* 14 éves, 8. általánost befejezők részére 2 éves ágazati szakmunkásképző tanfolyamot indítunk a kereskedelem 
(ABC áruházi) és a vendéglátás (vendéglátó eladói) szakokon.

* 15 éves kortól 10 hónap alatt szakmunkásbizonyítványt szerezhet: —  ABC áruházi —  divat és rövidáru —  vendég
látó eladó szakokon.

* Alapfokú képesítő bizonyítványt vagy általános érettségi után középfokú szakmai bizonyítványt szerezhet: —  ke
reskedő (boltvezető) —  vendéglátás (melegkonyhás üzletvezető) —  áruforgalmi ügyintéző üzletkötői szak —  idegen- 
forgalmi ügyintéző (középfokú idegenforgalmi alapfokú nyelvvizsgához kötött) —  szállodai szakem ber (alapfokú 
nyel vvizsához kötött)— menedzserasszisztens (csak érettségizett és alapfokú nyelvvizsga) —  kisvállalkozók gazdasági 
ügyintézője tanfolyamokon.

* Felsőfokú szakmai képesítést nyújtó tanfolyamainkat a szak-középiskolai érettségivel vagy általános gimnáziumi 
érettségivel és középfokú szakvizsgával vagy egyetemi— főiskolai végzettséggel rendelkezők vehetik igénybe: —  ke
reskedelmi menedzser —  vendéglátó menedzser —  idegenforgalmi menedzser szakokon.

8200 VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 7. 
Telefon: 80/25-462



„Liang Shu Shan doktor úr nagyon híres chigong orvos. Liang doktor minden beteget szívesen vár és fogad. A 
legjobban teszi, ha személyesen győződik meg róla. Higgyen a saját szemének!” E néhány mondat az Almádiban 
praktizáló kínai természetgyógyász szórólapjából való. A cikkben írtak pedig az Életből.

A legdrágább kincs
Az első találkozás:
Még az Árpád utcai rendelő

be belépve a következő kiírás 
fogad. „Elnézést kérek, de na
ponta 20—22 beteg gyógyítá
sához elegendő energiával ren
delkezem.”

A második találkozás:
Szombat reggel. Már a Lehel

u. 41. sz. alatti rendelőben vá
rom Zsoldos Imre atya érkezé
sét — aki majd tolmácsol —, 
hogy időpontot egyeztessünk. 
A rendelőből egy négy év körü
li, értelmi fogyatékos kisfiút 
hoz ki az édesanyja. Talán mert 
én ülök legközelebb, a fiú fe
lém jön, kezével az arcomhoz 
ér. Erőt kell venni magamon, 
hogy szívem összeszorulását 
ne árulja el egy megrebbenő 
mozdulatom, egy fojtottra si
kerülő hang. De a gombóc egy
re nagyobb lesz a torkomban.
— Igen, látunk változást — 
mondja az anyuka a doktor kér
désére. — Figyelmesebb, mi
óta ide járunk. Teljesen meg
gyógyítani nem tudja, de javí
tani lehet az állapotán — ösz
szegzi a várható eredményt a 
doktor.

A harmadik 
találkozás:

A pici váró amikor este ne
gyed 7-kor megérkezem, még 
tele van. Hamar kiderül, hogy a 
doktor meginvitálta néhány be
tegét a beszélgetésre, azért e 
társaság. — A kínaiak nagyon 
vendégszerető emberek — 
mondja Zsoldos atya, amikor 
meglepődök az azonnali va
csorameghíváson. Akkor este 
mindannyian Liang Shu Shan 
vendégei voltunk. Ettünk, s 
közben hallgattam őket.

M.: Sokízületi gyulladásom 
van, 22 éve vagyok beteg. A 18 
éves gyermekem még nem lá
tott egészségesnek. Jó ideje 
már szteroidokat kapok, s 
ezeknek rengeteg mellékhatása 
van. Két hónapja járok ide, a 
negyedik-ötödik kezelés után 
nagyon rosszul éreztem ma
gam, s aztán kezdtem javulni.

A hetedik kezelés után abba
hagytam a gyógyszerek szedé
sét. A ruhán át — ahogy végig
húzza a kezét a testemen — ér
zem a belőle jövő meleget. A 
ruha alatt kipirosodik a bőröm. 
Nézz rám! Újra tudok moso
lyogni, nevetni, ami már na
gyon régóta nem fordult elő. 
Fásult voltam, örökké fáradt, s 
most akkora tudásszomj van 
bennem!

Sz.: 15 évvel ezelőtt, szülés 
után agyembóliát kaptam. Ak
kor a bal felem lebénult, se a 
kezem, se a lábam nem tudtam 
mozgatni. A lábam idővel ki
csit javult, de a kezem használ
hatatlan volt. Itt már az első ke
zelés után jobban éreztem ma
gam. Ahogy ide, a fejemhez 
tette a kezét, mintha kemencé
ben lett volna. Otthon tornázni 
kell, de még szedek gyógyszert 
is. Azt mondta, meg fogok gyó
gyulni. Már jól megyek, s nézd 
meg, hogy tudom mozgatni a 
kezem. Szeretek idejárni, és bí
zom nagyon. Abba nagyon ne
héz beletörődni, hogy egyik nap
ról a másikra tehetetlenné válj.

N.: Eredetileg testnevelőta
nár vagyok, de sportoltam éve
kig. A betegségem összefügg a 
sporttal, ami azt jelenti, hogy 
arra megtanítottak bennünket, 
hogyan kell versenyezni, de 
hogy pszichésen hogy kell fel
készülni, hogy a sikert vagy a 
kudarcot hogy kell megélni, 
feldolgozni, arra nem. Nagyon 
kemény stresszben éltünk, s ezt 
a terhet nem bírtam. Az orvo
sok Parkinson-szindrómát álla
pítottak meg, ez egyoldalú re
megéssel, izomgyengeséggel, 
fáradtsággal jár. 2 hónapja já
rok ide, gyógyszert már nem 
szedek, jobb a kedélyállapo
tom, jobban alszom. Naponta 
járok kezelésre, s ez így lesz 
még egy darabig. Az egész 
olyan érzés, mint amikor két el
lentétes pólusú mágnes közelít 
egymáshoz, s egyre jobban 
érezni az ellenállást, a mágne
ses teret. Itt az egyik pólus az 
én testem, a másik az ő keze. 
Azt ígérte, hogy meggyógyít, 
nincs vesztenivalóm.

Arra a kérdésemre, hogy 
anyagilag hogy bírják a jelen
leg még mindennapos kurát, 
ugyancsak N. válaszolt:

— Az mégis olcsóbb befek
tetés, hogy most lassan vissza
nyerem az egészségem, s aztán 
tudok anyagi javakat szerezni, 
mintha egészségem sem lesz és 
ennek hiányában anyagi java
im sem lesznek. Szóval, egyet 
nem fizet, kettőt sem kap!

A házigazdákat szintén ke
zelte, kezeli a doktor. Tavaly 
ismerkedtek meg Hévízen. Li
ang Shu Shan tizenketted ma
gával érkezett egy államközi 
szerződés értelmében Magyar- 
országra, és a gyógyüdülőhe
lyen kezdtek. Később szétszó
ródtak, s ott csak négy termé
szetgyógyász maradt. Tevé
kenységük nem aratott osztat
lan sikert a magyar orvosok kö
rében, erről is tanúskodik a kí
nai „karmesterről” a Napló ja 
nuár 14-i számában megjelent 
cikk, majd utóbb egy orvos ol
vasói levél. Ennek ellenére 
nemcsak tanulni járnak már 
hozzá a „kollégák”, hanem be
teg orvosok is bíznak a tudo
mányában. Nekem meglepő 
volt, hogy a  Chingong (levegő

áramlás) gyógyítás módszerét, 
mintegy szakmát, meg lehet ta
nulni. (Márciusban egy 12x2 
órás kurzus indul Veszprém
ben.)

— Ahogy azt is meg lehet ta
nulni, hogy az ember hogyan 
fejlessze a memóriáját, úgy ezt 
is el lehet sajátítani, de keser
ves utat kell bejárnia, vért iz
zadva kell dolgoznia annak, aki 
gyógyítani akar. Persze a saját 
egészségünket is óvhatjuk vele
— mondja Zsoldos atya.

— Hogy mi a titka a chi
gongnak? Az ősi kínai szemlé
let úgy vélte, hogy akárcsak a 
természetben, az emberi szer
vezetben is működik a két el
lentétes — de egymás nélkül 
nem létező és éppen ezért egy
mást kiegészítő — erő, a  jin és 
a jang. (Ennek rajzos megjele
nítése látható a fotón is, a  jin a 
fekete, a jang a fehér ábra.) A 
jin a hideg, a negatív, a nőies, a 
passzív tulajdonságokat, míg a 
jang a meleg, a világos, a pozi
tív, az aktív, a férfias jellegű 
erőt képviseli. Az élet vala
mennyi jelenségét, az egész 
testet is ez a két erő kormá
nyozza. Az egyensúly felboru
lása eredményezi a betegsége
ket. Minden embernek van egy



aurája, elektromos köre. Ha eb
ben valahol baj van, akkor ez a 
kör megszakad. A gyógyító lát
ja  a vérkeringést, a nyirokke
ringést és látja a chigong kerin
gését (a levegő keringését, a le
vegőműveletet). Minden kínai 
gyógyászatnak ez az alapja. 
Amikor a levegőt beszívod, 
nemcsak a tüdőd telik meg, ha
nem a levegőjáratok is. Meg
vannak azok a bizonyos pon
tok, helyek ahol lehet befolyá
solni a szervezetben létrejött 
zárlatot. Ezért nemcsak egy be
tegséget lehet a chigonggal 
gyógyítani, hanem többet, az 
alapbajt szünteti meg.

Liang Shu Shan egyébként 
nagyon tiszteli a modem nyu
gati orvostudományt, de a kínai 
orvoslásnak is nagy múltja van, 
mondja, és ezt a kettőt össze le
het hozni.

Hogy honnan veszi a gyó
gyításhoz szükséges energiát? 
Az egyik forrás az öröklés, a 
hajlam (mint ahogy valaki zse
niális matematikus vagy mű
vész). A másik az étel, amit ma
gához vesz. A harmadik a koz
moszból jövő energia. Az uni
verzumban a nap, a hold, a csil
lagok mind energiát sugároz
nak felénk, s ezeket az energiá
kat kell felszedni a chingong
mestereknek. Az emberi testet 
úgy fogják fel, mint egy apró 
kis szatelitet.

Ling Shu Shan buddha-ülés
ben felvesz egy nyugalmi álla
potot, és meditál esténként 3—
4 órán keresztül — mondja 
Zsoldos atya. Ilyenkor tölteke-

zik s űzi ki magából az ellensé
ges hangulatot, érzést, szedi 
magába az erőt és a jóindulatot, 
hogy aki hozzá jön, azért min
dent megtehessen, hogy újra 
egészséges legyen.

Megtudom még, hogy a dok
tor természetesen egészséges, s 
mindig jól is volt. Jól érzi ma
gát nálunk, s szívesen hozná a 
családját is. A kínaiaknál na
gyon fontos a család. „Ami a 
családnak jó, nekem is jó. S itt 
jó lenne.”

Liang Shu Shannek az a leg
nagyobb öröm, amikor olyan 
emberek fordulnak hozzá, 
akikről az orvosok már le
mondtak, „akihez már orvos 
nem nyúlna”.

Az egészséges embert ilyen
kor a titok megfejtése, a csodá
nak vélt rejtelmek megismeré
se hajtja, izgatja. Az a bizonyos 
Napló-cikk, mely bemutatta a 
doktort és az ő „varázslását” 
nyitva hagyta a kérdést, mond
ván: ,mindenre van és ugyan
akkor nincs magyarázat és 
mégis mintha lenne valami...”

A beteg ember másként gon
dolkodik. Amikor megbeteg
szel, megváltozik a perspektíva
— mondják.

A magyarázat, hogy mitől 
gyógyulsz meg, nem érdekel, 
egy a lényeg, az eredmény, 
hogy újra egészséges légy. Ez a 
legdrágább kincs.

M. H. E.

Gyászol a káptalanfüredi 
egyházközség

Nagyrabecsült ferences lelkiatyánk, P. Horváth József, Berárd 
OFM nyugalmazott alsóörsi plébános életének 80., áldozópapsá
gának 57. évében a betegek szentségével ellátva, 1992. december 
23-án Székesfehérváron elhunyt.

Utolsó útjára Székesfehérváron a szedreskerti temető ferences 
kertjéhez 1993. január 12-én kísérték, püspöke, pap- és szerzetes
testvérei, valamint világi hívei és barátai.

1913. március 6-án született Nagybajomban. 1936. június 21- 
én szentelték pappá Szombathelyen. 1936— 47 között Eszter
gomban lelkész a ferences rend szolgálatában, 1947— 48-ig ház
főnök Káptalanfüreden, majd 1985. évi nyugdíjazásáig plébános 
Alsóörsön. 1986-ban püspöki tanácsosi címet kapott. Haláláig 
Székesfehérváron élt.

Tudjuk, hogy nem volt könnyű búcsút mondanod 1985 novem
berében, nyugdíjba vonulásodkor Alsóörs, Lovas és Káptalanfü
red hívőseregének, akiknek 37 éven át voltál lelki gondozója. Fe
rences lelkületeddel vigaszt és bátorítást adtál a gyóntatószékben, 
szolgáltad az Urat és híveidet az oltárnál, ministrálni tanítottad 
gyermekeinket. Közlekedési akadályt nem ismertél, jöttél vona
ton, kerékpáron, gyalog téli hidegben és nyári forróságban egya
ránt, az év minden vasár- és ünnepnapján a mi kis erdei kápol
nánkhoz, ahol igyekeztünk méltó feltételeket biztosítani szentmi
se-áldozatod bemutatásához, az államosítás után is.

Világi papként is adtál hétről hétre híveid számára útravalót, fe
rences lelkületedből fakadóan, áldozatkészen. Önmagadat.

Az ateista évtizedeket képviselő személyiségek sem tudtak 
melletted észrevétlenül elmenni, mert részükre is volt mondani
valód, megelőzve őket, levett kalappal, baráti jobbot nyújtva, rá
juk köszönve: „Áldás — békesség”.

Mi, káptalanfüredi híveid, éreztük, hogy imáidba foglalva min
ket, olyan lelkiatyák utódlásáról gondoskodtál, akik a Te nyom
dokaidon járnak és most velük együtt Érted imádkozva, emlékedet 
megőrizve, búcsúzunk Tőled: Nyugodjál békében, Berárd atyánk!

Hangulatos jótékony célú bált rendezett a Vöröskereszt lakóhelyi 
alapszervezete 1993. február 20-án a Budatava étteremben. Kö
szönjük a támogatóknak az értékes tombolatárgyakat, amelyek
kel hozzájárultak a báli bevételhez.

Vezetőség
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Rendhagyó út Juan Carlostól 
George Bushig,

avagy a Salammbo újabb sikerei

1992-ben a világ, de különö
sen az Ó- és Újvilág érintett or
szágai Kolumbusz Kristóf 
sorsfordító vállalkozásának 
500. évfordulóját ünnepelte. 
Ennek jegyében került megren
dezésre a genovai hajózási vi
lágkiállítás és a sevillai expo, 
ahol hazánk is képviseltette 
magát.

Genovában nagy sikere volt 
Kopár István földkerülő, világ
rekorder hajójának, a Salamm
bónak, mely innen — Kolum
busz szülővárosából — az egy
kori városállam főpolgármes
tere által adományozott zászló 
alatt vitorlázott Sevillába, a 
másik világkiállítás színhelyé
re. A Salammbo genovai indu
lásának kellemes színfoltja volt 
a búcsúztatók illusztris serege.

Genova előkelőségein túl 
Olaszország exkülügyminisz
tere — Bemporad kormánybiz
tos úr —, a Máltai Lovagrend 
első helyettesei, a — most is 
magyar szívű — Pallavicini 
testvérek, és a római magyar 
nagykövet — dr. Szörényi 
László — méltató szavai kö
vették a Salammbót megáldó 
máltai káplán biztonságos ha
józást kérő fohászát.

A déli óceánok viharaihoz 
szokott Salammbo és kapitá
nya, Kopár István, rutinosan 
hajózta le a Genova—Sevilla 
távot, rendkívüli igénybevételt 
talán csak a kis vitorlás egyet
len legénysége — a 15 éves 
Kopár Piroska — számára je
lentett.

Augusztus 3-án— a Kolum

busz-expedíció indulási napjá
nak 500. évfordulóján— Piros
ka elnyerte kitartása jutalmát. 
Mialatt édesapját magánkihall
gatáson fogadta őfelsége Juan 
Carlos spanyol király, ő Sofia 
királynővel cseveghetett.

A Salammbónak sem lehe
tett oka a panaszra, a sevillai 
expo szívében — a híres Santa 
Maria és Nina replikákhoz ki
kötötten várta a csodálókat, 
egészen a kiállítás zárásáig. 
Hajónaplójának aláírás-gyűjte
ményén túl, amely most már 
valóban királyi volt, a trófeák 
száma is tovább szaporodott. 
Országgyűlésünk elnöke is ezt 
a helyet találta megfelelőnek, 
hogy a földkerülő vitorlás kapi
tányát kitüntesse.

Október 12-én, délután öt

órakor, mintegy a sevillai expo 
záróakkordjaként 26 ország 
140 vitorlása vágott neki az At
lanti-óceánnak.

Az Amerika 500 elnevezésű 
verseny flottányi résztvevője, 
hitelesen nyomon követve az 
ötszáz évvel korábbi vállalko
zás eseményeinek színhelyeit, 
nemes küzdelemben mérte 
össze tudását, kitartását.

A rendkívüli verseny angol 
rendezősége, az érintett térsé
gek elöljárói, és lakossága min
dent elkövetett, hogy a jubileu
mi esemény tökéletes repro
dukció legyen. Az indulást 
megelőző napon a hajók kapi
tányai eligazításon vettek részt 
a Rábida-kolostorban, hason
lóan az ötszáz évvel korábbi 
kapitányi tanácskozáshoz. A



rajt napjának hajnalán a ver
senyzők és Pálos lakosai zsúfo
lásig töltötték a Szent György- 
templomot. A hajósok előtt ál
ló próbatétel, a történelmi hely
szín és a Kolumbusz-legénység 
vér szerinti leszármazottainak 
jelenléte különleges hangulatot 
teremtett a rendhagyó misén.

Palos kikötője — a történel
mi indulási hely — mára telje
sen feliszapolódott, így az 
Amerika 500 versenyzői csak a 
közeli Huelvából indulhattak. 
Az óceán felé tartó mezőny 
végtelenre nyúló alakzatban 
hajózott le a Tinto folyón, kü
lön kitérővel tisztelegve az 
Odiel folyó betorkollásánál ál
ló Kolumbusz-emlékműnek.

Kolumbusz hajói hajdanán a 
Kanári-szigetek felé tartottak, 
az Amerika 500 mezőnye — 
tisztelegve a nagy vállalkozást 
érintő valamennyi színhelynek
— útba ejtette a Madeira-szige
teket, pontosabban annak két 
szigetét: Porto Santót és Made
irát. Porto Santo, ahol Kolum
busz néhány évet élt — háza 
ma múzeum — a nagy felfede
zés felkészülési szakaszának 
volt fontos állomása. Az óceáni 
versenynek ez az első — 550 
tengeri mérföldes — része 
megtáncoltatta a népes me
zőnyt, és a viharos erejű, irá
nyát gyakran változtató szél iz
galmas küzdelmet ígért. A 
Horn-fokot megjárt Salammbo 
kedvére való időjárás volt ez, 
és legénysége örömmel vette át 
kategóriájának első díját, az 
ezüst vitorlájú, kőtestű stilizált 
hajót.

A második — a madeirai 
Funchal és a kanári-szigeteki 
Arrecife 300 mérföldes szaka
szon az időjárás változatlanul 
viharos volt, de a szél állandó, 
és a mezőnyt oldalról, hátulról 
fújó iránya miatt lóverseny ala
kult ki, mely a nagyobb, s így 
gyorsabb hajóknak kedvezett.

A Salammbo a legkisebb ha
jók osztályában versenyzett, és 
csoportjában is a legkisebb 
volt, ezen a szakaszon a harma
dik helyre csúszott vissza.

A verseny legizgalmasabb 
és legjelentősebb részeként a 
3300 mérföldes óceáni átkelés 
következett, erre a verseny ren
dezősége 3 hét felkészülési időt 
biztosított. A 140 hajóból 13 
azonban kellően felkészültnek 
érezte magát, és kéthetes idő
tartamú, nagyon feszített tem
pójú kanári-szigeteki körverse

nyen indult. A Salammbo ter
mészetesen ezen is részt vett, 
így csak egy hete maradt sebei 
nyalogatására és a készletezés
re. November 15-én a Las Pal
mas-i kikötőben felpörögtek az 
események: utolsó zuhany, 
utolsó telefonok, kapitányi ér
tekezlet. Délben leleplezték azt 
a feketegránit emlékművet, 
mely remélhetőleg a következő 
500 évre állít emléket a részt 
vevő nemzeteknek, köztük 
Magyarországnak és a Sa
lammbónak.

Kedves gesztusként — a 
helyszűke ellenére — a hajók 
fedélzetükre vettek egy-egy 
Las Palmas-i pálmacsemetét, 
hogy azokat a Bahamákon — 
Kolumbusz partraszállásának 
helyén — célba érve elültes
sék. 17 órakora — ez alkalom
mal zsűrihajóként szolgáló — 
spanyol hadihajó fedélzetén el
dördült a rajtot jelző ágyú, és az 
erősödő szélben 26 ország 140 
hajója szökellt a sötétedő hori
zont felé. A versenyrendezőség 
a történelmi hűség kedvéért — 
utolsó megállóként— útvonal
ba iktatta Gomera szigetét, hi
szen a nagy felfedező is innen 
vágott neki az ismeretlennek. 
A viharos időjárás megnehezí
tette a gomerai manővereket, 
mert a kis kikötő alkalmatlan 
volt a népes mezőny fogadásá
ra. A versenyszabályzat mini
málisan két óra kikötési időt írt 
elő, melyet a hajók kormányo
sai sokszor csak lélegzetelállí
tóan virtuóz technikákkal tud
tak biztosítani. A Salammbó
nak kapóra jött a kanári-szige
teki körverseny tengernyi ta
pasztalása, s már az első 100 
mérföld után az abszolút él
bolyban vitorlázott.

Gomerát követően az addig 
zárt mezőny szétoszlott, s a ha
jók csak elvétve látták egy
mást.

A kapitányok többsége Dél- 
Délnyugatra tartott, hogy a 
Ráktérítő alá hajózva minél 
előbb elérje a kedvező passzát
szelek övezetét. Néhány kitűnő 
kommunikációs rendszerrel bí
ró vitorlás északabbra vette az 
irányt, hogy a legrövidebb 
úton, a gömbi főkörön hajóz
zék. Mások egyéni utakon vi
torláztak, ide tartozott a Sa
lammbo is.

Kopár István navigációja 
mindvégig sikeresnek bizo
nyult, mert a hajó fantasztikus
— 150 tengeri mérföld/nap —

átlagot futott az átkelés 23 nap
ja alatt. A legénység — Cittel 
Lajos sokszoros magyar vitor
lásbajnok — és Kopár István 
napi 12 órát állt a kormánynál, 
s a mezőnyben a Salammbo 
volt az egyetlen hajó, melyet 
csak ketten kezeltek, s végig 
kézzel kormányoztak.

A hajó rendkívüli szilárdsá
ga — Balogh Dezső és Bruck
ner József munkája— lehetővé 
tette, hogy a legnagyobb sze
lekben is maximális vitorlafe
lülettel hajózhasson, s messze 
tervezési adottságai fölött telje
sítsen.

December 9-én délben a Sa
lammbo legénysége földet ész
lelt, és fél órával napnyugta 
előtt a magyar hajó célba futott, 
ami a Santa Mariának 35 napig 
tartott, azt a Salammbo 23 nap 
alatt teljesítette. Talán a törté
nelmi hűség kedvéért San Sal
vador — Kolumbusz partra
szállásának színhelye — 500 
éves álmát aludta. Az elcsigá
zott, szárazföldi kényelem után 
sóvárgó vrsenyzők csalódottan 
eveztek vissza horgonyon vá
rakozó hajóik spártai komfort
jába. A magyar személyzetet 
azonban kárpótolta a rendkívü
li eredmény: a sokkal nagyobb 
és gyorsabb hajók, népes le
génységük, és kitűnő felszere
lésük dacára, napokkal a pará
nyi Salammbo után értek célba.

Kopár István a sikeres ver
senyzésen túl diplomáciai 
missziót is teljesített. Hajója ra
kományként szállította azt a 
térképészeti remekművet — 
dr. Török Zsolt munkája —, 
melynek címzettje az Egyesült 
Államok elnöke volt.

A Salammbo kapitánya '93. 
január 7-én Washingtonban is 
célba ért.

Az Amerika 500 (Palos— 
San Salvador, Kolumbusz-út
vonal) vitorlásverseny összesí
tett végeremdénye: Salammbo 
osztályában a 2. és abszolútban 
a 19. helyezést érte el.

A Salammbo kapitánya Ko
pár István, legénysége Cittel 
Lajos.

A Salammbo technikai sze
mélyzete: Balogh Dezső, 
Bruckner József, Konkoly Zol
tán.

Szponzorok: Mahart, Hung- 
expo, NGKM, KHVM, Mas
ped. Atlasz Biztosító, MKB 
Rt., Inter Európa Bank.

Lejegyezte: Nikoletti Miklós

A biztonságunkért 
szólunk

Jó lesz 
vigyáznunk 
az utakon

Számunkra az idegenfor
galom nemcsak örömet, nyá
ri meleget, fürdést és nem 
utolsósorban bevételt jelent, 
hanem gondot is. Mégpedig 
az egymást érő autóoszlop, 
amiben megtalálhatók a ha
zaiak és a külföldiek egya
ránt. Egyszer mi vagyunk 
többen, máskor azok, akik a 
határainkon túlról érkeznek 
hozzánk az autócsodákkal. 
Persze a hazaiakat sem kell 
félteni.

Jönnek a németek
De nemcsak ők, hanem a világ négy 

sarkából érkeznek hozzánk külföldiek, 
nyaralók. Kérés a szállodaportásokhoz, 
a háztulajdonosokhoz, hogy megérke
zéskor —  többek között —  arra is hív
ják fel a vendégeik figyelmét, hogy ná
lunk március 1-től lakott területen belül 
ötven kilométer a megengedett legna
gyobb óránkénti sebesség.

Arra is figyelmeztetni érdemes őket 

—  bár a külföldiek többsége ezt eddig 

is megtette — , hogy lakott területen kí
vül az autópályán és a két számjegyű  

főútvonalakon fel kell kapcsolni a tom
pított fényt.

Aztán ne feledjük megmondani, ne 
hagyjanak értékes holmikat a gépko
csiban, a hátsó ülésen, az ablakban. Ar
ról se feledkezzünk meg, hogy a feltö
rés, a gépkocsilopás után azt azonnal 
jelentsük a rendőrségnek. Ebben segí
tenek a szállodai portások, a háztulaj
donosok és minden magyar állampol
gár. Akár még ügy is. hogy elkíséri a 
károsultat a rendőrségre.

Azután itt van a biztonsági öv, amit 
illendő bekapcsolni.

Mindenképpen legyünk óvatosak és 

tartsuk be a KRESZ régi és most módo
sított előírásait. Nincs az a sürgős út, 
amiért érdemes lenne szabálytalankod

nunk!

G.B.

Felhívjuk tisztelt sport- 
szerető polgártársaink fi
gyelmét arra, hogy bene
veztünk a CHALLENGE 
DAY sportjáték-akcióba, 
melyre 1993. május 26-án 
kerül sor.

Sportakciónk időpont
járól, helyszínéről ismer
tetőt adunk ki. Várjuk öt
leteiket is, hogy hol, mi
lyen sportrendezvényt 
rendeznének meg alkalmi 
közösségek.



GÁZ
Második évébe lépett a gáz

elosztó hálózat építése váro
sunkban. Az első évben gázfű
tésre állt át a budatavai fűtő
mű. Megépült 7250 m gerinc 
gázelosztó vezeték.

Bekapcsoltunk 308 házat, 
400 lakást, üdülőt. Most újabb 
7000 méternyi gerincvezeték 
megépítését indítanánk, ez 
4— 500 új fogyasztót jelent
hetne. Az építést finanszírozó 
közösségek megszervezése 
azonban nem lett könnyebb, 
mint kezdetben volt. Ennek 
oka igen összetett.

A gázra való áttérés az ál
landó lakosok részére alapve
tően erős gazdasági érdek. Az 
energia ára fele vagy még ke

vesebb az olajból, szénből, pa
lackos gázból nyerhető ener
gia árának. Ezt mutatják a szá
mítások, és ezt a már gázzal 
fűtő polgáraink tapasztalatai 
is.

A beruházási költségek 
azonban növekedtek, alapve
tően az üzemanyag, az aszfalt 
és a beton áremelkedése, vala
mint az áfa bevezetése miatt. 
Ugyanakkor jól tudom, hogy 
Balatonalmádiban a családok 
anyagi tartalékai jelentősen 
megcsappantak. Másik nagy 
gond a vegyes üdülő- és lakó
területek. Az üdülőtulajdono
sok nagy része nem tudja vagy 
nem akarja  tulajdona terheit 
viselni, sokan már gyümölcse

it sem tudják élvezni. Ez a 
részvételi arány alacsony 
szintjében jelentkezik.

Az építésben való részvétel 
eldöntésére nincs sok idő. A 
tavaszi ütemet az idegenfor
galmi szezonra be kell fejezni. 
Ahol őszre marad az építés, ott 
már a fűtési szezon elejére 
nem lehet gáz alá helyezni a 
vezetéket. Ha már elhatároz
tuk a gázhálózat kiépítését, ak
kor minél gyorsabban csinál
juk! A tapasztalat szerint a fel
tételek kedvezőbbek nem 
lesznek.

Kérünk mindenkit, a Marti
novics, Hunyadi, Bajcsy-Zs. 
felső része a Noszlopi útig, az 
ezekről leágazó mellékutak, a

Móra Ferenc és Szent Imre 
herceg utca — volt bauxitos 
házak — lakóit, akik a tavaszi 
építési ütemben szerepelnek, 
hogy mindent kövessenek el, 
hogy a jelenlegi jelentkezési 
arány jelentősen javuljon, 
mert csak ez teszi lehetővé a 
teljes körű építést.

A polgármesteri hivatal vá
rosgazdasági csoportja folya
matosan fogadja az érdeklő
dőket, mindenkinek első kéz
ből adunk hiteles információt 
az építéssel kapcsolatos bár
mely kérdésről.

Szabó Balázs 
városgazda

H orgászsarok

Február 6-án tartotta az al
mádi horgászegyesület kül
döttközgyűlését a városházán. 
Lovas József titkár úr beszá
molója részletesen ismertette a 
’92. év halfogási eredményeit, 
a vezetőség munkáját és az 
egyesület belső életét.

A horgászok által leadott fo
gási naplók szerint 371 tagunk 
összesen 8511 kg halat fogott. 
Ez 23 kg/fő átlagot jelent. Ne
hezen hihető, hogy ennyire 
eredménytelenek lettek volna 
az almádi horgászok. Talán in
kább arról van szó, amit jóné
hányan évek óta mondogatunk, 
hogy a fogási napló jelenlegi 
vezetési módja alkalmatlan 
bármilyen statisztika készíté
sére. Kizárólag a horgászokon 
múlik, beírják-e a fogást vagy 
sem. Inkább az utóbbi lehető
séget választják, pedig ebből 
semmiféle előnyük nem szár
mazik. Érzésem szerint csak a 
„kötelező”-vel szembeni köte
lezőnek érzett virtus dolgozik. 
Eddig is falrahányt borsó volt 
minden kérés, fenyegetés a 
napló pontos vezetésével kap
csolatban. Inkább hagyni kelle
ne az egészet, s akkor nem for
dulna elő olyan eset, miszerint 
az egész tagság egy év alatt 240 
kg „egyéb halat” fogott. Ez 
alatt a balatoni keszegeket ért

jük. Aki rendszeresen horgá
szik, tudja, mit gondoljon.

Szó esett a haltelepítésekről 
is. A Balatoni Halgazdaság 10 
vagon kétnyaras pontyot tele
pített, emellett süllő és balin is 
került — különböző források
ból — a tóba. Az angolna tele
pítését viszont a horgászok 
megelégedésére végre leállí
tották.

A küldöttgyűlés határozatával 
egyesületünk 53 fővel, egy csó
nakkal és egy több mint félmillió 
forintot érő stéggel gyarapodott. 
A Veszprémi Építők horgásze
gyesülete — mivel kikötőjük 
Aszófőn megszűnt — testületi
leg kérte felvételét az Almádi 
Horgászok Közösségébe.

Úgy tűnik, a változások sze
le a horgászokat is elérte: 1994- 
től nem kötelező egyesületi 
tagnak lenni, ha valaki hor
gászni akar, s az egyesületek is 
dönthetnek, MOHOSZ-tagok 
lesznek vagy sem. A hozzászó
lások szerint, s ezt megerősítet
te Rajnai Árpád, a megyei inté
zőbizottság képviselője is, a 
hatékony érdekképviselet a 
MOHOSZ-on belül érvénye
síthető. A küldöttgyűlés úgy 
határozott, hogy pártolótag
ként csatlakozik a Balatoni 
Szövetséghez.

Az állami horgászjegyek

után fizetett illetékből, amit ed
dig furcsa módon a főváros V. 
kerülete használt fel, létrehoz
ták a Halgazdálkodási Alapot. 
Reméljük, így több pénz jut a 
Balaton halasítására. A vita so
rán a küldöttek elvetették a ti
hanyi horgászokjavaslatát, mi
szerint két évig január 1-től 
május 20-ig általános horgá- 
szati tilalmat vezessenek be a 
Balatonon.

Valamennyi résztvevő 
egyetértésével elfogadták a ve
zetőség 12 pontos határozati ja 
vaslatát, amely alapján az
1993-as évben az egyesületi 
munkát irányítani fogják. A 
küldöttgyűlés a hagyományo
san jó hangulatú horgászvacso
rával zárult — ezúttal a Buda
tava étteremben.

Nagy Ferenc



FELHÍVÁS
A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó maximum 22 fő számára az amerikai Gordon Intézet munkatársa által ki

dolgozott program és segédanyagok szerint tréninget szervez. Külön pedagógusok és külön szülők részére.

T .E .T .
A tanári eredményesség tanulása

A program olyan készségeket kínál a tanároknak, 
amelyek nem tekintélyre épülnek, gyakorlati mód
szereket, melyek segíthetnek a magatartási szabályok 
kialakításában, a gyerekek önbecsülésének és fele
lősségviselésének kialakításában.

P.E.T.
A szülői eredményesség tanulása

A tréning a problémák megelőzésére alkalmas 
készségeket tanít a szülőknek. Konkrét, mindennapi 
életüket befolyásoló módszereket, eljárásokat ad át, 
amelyeket otthon közvetlenül, maguktól is alkalmaz
ni tudnak.

A tréning kedd délutánonként 6x5 óra időtartamú, 
amit Sallai Éva Gordon-instruktor vezet. Helyszín a 
városháza nagyterme. A részvételi díjak rendezése 
(3000 Ft/fő) a nevelési tanácsadó által a Társadalom- 
biztosítási Igazgatóság Mentálhigiénés Kuratóriu
mától nyert pályázati pénzből történik, mely pályáza

tot Dén Zsuzsa pszichológus készített. Így a részvétel 
díjtalan, csupán a kötelező munkafüzetet kell kifizet
ni (700 Ft).

Részvételi feltételek:

1. A jelentkező balatonalmádi lakos legyen, vagy a 
városban dolgozó pedagógus.

2. A jelentkezésnél a 700 forintos munkafüzet kifi
zetése.

A jelentkezéseket a záros létszám miatt érkezési 
sorrendben fogadjuk el, max. létszám 22 fő.

Jelentkezés: Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, 
Hadak útja 1., telefon: 39-083, Tölgyesi Györgynél, 
kedd és péntek, 13— 16 óráig.

A tanári csoport kezdő időpontja: 1993. III. 16., 14 
óra, városháza.

A szülői csoport kezdő időpontja: 1993. IV. 20., 15 
óra, városháza.

T.Gy.

A FÓRUM MÁRCIUSI HÍREI
A kedvezőtlen időjárás miatt a SZUPERMARKET március közepén tud csak nyitni. A nyitáskor 
több újdonsággal találkoznak majd vásárlóink:

• megnagyobbított eladótér

• kedvezmények a nagyobb tételű vásárlásoknál

Nyitva tartásunk továbbra is alkalmazkodni fog az időszak igényeihez. Akcióink továbbra is fo
lyamatosan lesznek. Az állandó nyitva tartással üzemelő iparcikk-áruházunk most is számtalan 
kedvezménnyel várja  a vásárlókat:

Néhány az ajánlatok közül:

• 1,80 m széles műpadló 1390 Ft helyett 590 Ft/m

• Hideg vizes automata mosógép csak 33 500 Ft
+ FÓRUM-RÁADÁS 3 db 5 kg-os KEL mosópor ajándékba

• Hagyományos keverőtárcsás mosógép csak 6790 Ft
+ FORUM-RÁADÁS 1 db 5 kg-os KEL mosópor ajándékba

• Fagyálló, mozaikos járólapok 

1290 Ft helyett 890 Ft/négyzetméter 

1390 Ft helyett 990 Ft/négyzetméter

A FÓRUM EGY UTAT MINDIG MEGÉR!

Vízcsapra
szerelhető

NITRÁT
MENTESÍTŐ
KÉSZÜLÉK

csere
patronnal
kapható
Balatonalmádi, 
Vöröshegyi u. 8.

Hansági Endre

Olcsón, gyorsan 
karosszérialakatos

munkát vállalok

Olti Ferenc

Műhely a berényi ABC
mögött



Forradalom, szabadság —
emberség, testvériség— de szép szavak! Őseink, apáink 
hogy értelmezték mindezt? Mi, a mai derékhad, mit érzünk, mit teszünk, 
hogy ismét nyomatéka legyen a szabadság eszméinek?
1989-ben elindult valami —  valami szívszorítóan tiszta igazság. Ma hol tartunk? 
Mi nyomja szívünket, lelkünket? Mellünkön a kokárda, amelyet már nem téphet le senki, 
de szemünk mégis szomorúan opálosan tekint a távolba. A mai ifjúság? ’48 utódai mit látnak, 
mit éreznek, hogyan dobog a szívük? Az ifjúság!
Almádi kis városának szellemi utánpótlása érez és lát, a művészet szent eszközével kitárulkozik.
Ez az oldal a fiataloké. Gondolataikat közreadom.

V. L. felelős szerkesztő

BÁNAT
Oly hideg 
fehér, s közel
keményen arcomba nyomul
bánatom
fejem az asztalon
rekedt, keserű életem
búsan rámborul
két karom
a semmit markolom
rekedt, keserű életem
eldobom.
eldobom.

Zoló dk

VASMADÁR
Lágy f ű  simogatja testem 
szívom a föld illatát 
szárnyak suhognak felettem, 
úszó bárányfelhőkön át

Fölémhajló gyengéd virág 
enyhíti a forró napot.
De ez nekem nem szabadság, 
földrehullott madár vagyok.

H. P.

CSENDES HAJNAL
Hajad fehér, 
szemed fehér,
mindened fehér, csak a lépted 
zuhog sötéten, makacsul 
nedves ösvényén a néma létnek.

Föld vak fia
mély éjszaka szült
és úgy vert benned tanyát
mint hervadt árnyak egy őszi alkonyon
a lopakodó, fényes árvaság.

Esőkopog 
nehéz eső
hazaindulni üres kézzel, 
mint viharban menekülő gyilkos 
ha szembe fordul a villámfénnyel.

Csendes hajnal 
tépett felhők, 
kerítéslécek és magány.
Emlékek füstje száll a házból 
eltévedt ősök és halál.

Én vagyok itt
és te vagy csak,
csak mi vagyunk, mi ketten.
Megjöttél. Talán vártalak.
Menekülnek a fák a kertben.

Szétszakadnak
összetörnek
üvegként a virágok és az egek.
És esőben áznak már szakadatlan, 
áznak a rohanó fellegek.

 cius



Kié a forradalom?
Forradalom. Kinézek a busz ablakán, de csak saját arcomat 
látom a sötét üvegben. Geometriai formák furcsa összképe.
Talán szép. Ki tudja, különösen ilyen időkben.
A mi forradalmunk, ötlik eszembe. Nem az a régi, valami új.
Egy kényelmes szó persze sok mindent elintéz: értékválságos 
kor. Nincsenek igazi forradalmárok. Fiatalok vagyunk, de 
máshogy, mint az első emberpár. Előttünk már sok mindent 
elrontottak. Talán mi is elrontjuk, de akkor máshogy. Nem, 
mégse ronthatjuk el; persze ezt sokan gondolták.
Például, ha minden ember kimászna a kéményekre egyik reggel. 
És kakukkot meg zazát kiáltanának. Ez is egyfajta forradalom. 
Kakukk, zaza. És lopótökkel dobálnák a gyanútlan macskákat. 
Az igazi persze az volna, ha, mondjuk, kengurukat állítanánk 
minden kirakathoz és szájukba adnánk egy körmondatot. De ez 
még csak álom, honnan is lenne annyi körmondat. Akár 
befejezetlen is. Például körmondat ez. A forradalmi ifjúság, aki 
a házban gyülekezett az első nap, abban a házban, amelynek 
ablakát valaki elővigyázatlanul betörte, és amelynek minden 
téglája alatt — még az ellopott téglák alatt is — egy pók 
tanyázik, nem jelent meg a felkelésen. 
Így aztán szépen elvész a mondat lényege — érdemes hát 
körmondatban beszélni. Mert furcsa az, ha meghirdetnek egy 
forradalmat, és senki sem megy el. De elég gyakori.
Mi persze jól tudjuk, mi az a forradalom. Mi már az informatikai 
kor agyonkulturált gyermekei vagyunk. Ezért is nézünk 
gyanakvóan azokra az igen öreg bácsikra, akik tüzértisztek 
voltak ’48-ban, és még Gábor Áron rézágyújával céloztak. 
Persze, más lehetett akkor fiatalnak lenni. Jól indult a dolog, 
utcai zavargások, nyomdafoglalás, megnyílnak a börtön kapui 
és a többi. De aztán nagyon felnőtté vált az egész, legelőször 
maga a forradalom szabadságharccá nőtte ki magát. Nekünk ez 
már kicsit gyanús. A fiatalok hőssé, legendává váltak, vagy 
ország gyávájává. A legenda az már végképp gyanús. Nem 
akarjuk még egyszer elrontani.
Sok manapság az önkéntes mérvadó. Csak úgy nyüzsögnek 
errefelé. Góg, Magóg... hogy is van tovább, demagóg? Nem 
érezzük, nem akarjuk érezni a nemzeti gyökerek keserédes ízét, 
valami mást keresünk.
A bősz ordítás, a nagyobbság hangoztatása a kisebbségi érzés 
legbiztosabb jele. Talán a kormány kisebbségvédelmi politikája 
is ezt az ősi magyar komplexust hivatott megőrizni?
Mindenki ismeri: hajrá magyarok, kishitűen, aztán meg rossz 
volt a pálya, nagyképűen. Hát nem. Elrontottuk ezt is, azt is, sok 
mindent. De most itt vagyunk mi. És ha nem is váltjuk meg a 
világot, legalábbis leberetválunk néhány kaktuszt, vagy cápák 
uszonyát. Azértis.

cius

NAPPALOK 
ÉS ÉJSZAKÁK
Bánthatnak a mocskos nappalok,
Melyeknek fertőjében élek;
S butítják agyam a hazugok,
Kiknek féktelen tüzében égek;
Nyársra húzott bomlott gondolatok 
Szénné égett, ocsmány kérdések.

Nappalok! Gyűlöllek titeket,
Mégis vonz romlottságotok;
Elkallódott, lényegtelen emberek,
Miért nem akartok lenni szabadok?

Sötét szavak közé kergettek 
Ti, kiknek jobb lenne meghalnotok.

De minden nap után 
Eljön az én idom, az éjszaka;
Mikor lelkem s szellemem különvál 
A testtől, mit a Nap szívesen elrothasztana,
S kénköves bűzből a halál 
Mérges gőzét rám ontja.

De ismét felemelkedem az iszapból,

Fel, a fénytől védett éjszakához;
Az éjszaka átölel, kiszabadít a kínokból... 
Tisztaságban fürdetett lelkem zokog,
Álmomban halkan suttogok:
Szeressetek engem, szeressetek, csillagok!

K.V.

FORGÁCSOK
Fekete hajó a fekete vízen 
szörnyű a sötétség 
Menekvés nincsen 
Hiába ugrasz az örvénylő vízbe 
Gonoszul felkacag
S elnyel örökre.

Sz. S.

Fotók: 
Afrány Gábor



Az 1848-as szabadságharc emlékére rendezett március 15-i ünnepség, Balatonalmádi, 1936. A Petőfi-szobor akkor még eredeti 
helyén állt, ahová 1902-ben helyezték. A szavalatot Budai Blanka mondja alkalomhoz illő magyaros ruházatában.

M.G.

NYILATKOZAT
Mi, a Balatonalmádi város 

önkormányzatát segítő építé
szeti tanácsadó testület tagjai 
kötelességünknek tartjuk min
den illetékes figyelmét felhív
ni, milyen következményekkel 
jár, ha Balatonalmádiban a Fó
rumtól Tobrukig terjedő, kár
pótlásra kijelölt területet előre 
nem szabályozottan osztják ki.

1. A kárpótlási törvény sze
rint erre a területre korlátozás 
nélküli mezőgazdasági hasz
nosítást rendeltek el annak elle
nére, hogy az érvényes terület- 
rendezési tervek — környezet- 
védelmi tanulmányokkal, meg
alapozottan — összefüggő, fás, 
ligetes rét telepítését, kialakítá
sát írják elő. A szükséges és el
kerülhetetlen környezetvédel
mi szigorítások — a terület a 
Balaton közvetlen környezete
— korlátozni fogják a mező- 
gazdasági hasznosítást, hiszen 
nyilvánvaló, hogy intenzív per
metezést és műtrágyázást 
igénylő kultúrák termesztését 
meg kell majd utólag tiltani. El
lenkező esetben a jelenleginél is 
szennyezettebb lesz a Balaton!

2. Bizottságunk véleménye: 
megalapozott az érvényes ren
dezési terv abszolút építési ti
lalmi előírása ezen a területen 
(A belterületi beépíthető terü
letek elegendőek, infrastruktú
rájuk fejlesztése volna égetően 
szükséges).

Ugyanakkor várható, hogy 
ennek a Balaton-parti terület
nek a felosztása után megkez
dődik majd a szerszámkamrá
nak nevezett nyaralók, házak 
építése, a mezőgazdasági mű
velésre kijelölt kárpótlási terü
letek infrastruktúra nélküli épí
tési telekké alakítása, árusítása. 
Ennek a spontán folyamatnak 
országos kárt okozó pusztítását 
már alaposan ismerjük, amióta 
a hetvenes években „zártkert
té” parcellázták a Balaton-parti 
külterületeket.

Ezt a folyamatot a jelenlegi 
jogi, szervezeti és társadalmi 
keretek között sem az önkor
mányzat, sem a kormányzati 
szervek — véleményünk sze
rint — nem lesznek képesek 
megfékezni.

3. Ezért javasoljuk: még az

első kárpótlási licit előtt a fele
lősök a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztéri
um bevonásával egyértelműen 
tisztázzák az alábbiakat.

a) Lehetséges és biztosított-e 
ennek a területnek a teljes körű 
mezőgazdasági célú kárpótlási 
területként történő hasznosítá
sa?

b) Biztosítható-e a területen 
a teljes körű építési tilalom?

4. Ha az előző kérdésekre 
adott válaszok akár csak részle
gesen nemlegesek, szembe kell 
nézni azzal a kedvezőtlen alter
natívával is, hogy a lakó- vagy 
üdülőterületi célú hasznosítás, 
kárpótlás még mindig elfogad
hatóbb, mint nem tudomásul 
venni az előzőekben felsorolt 
következményeket ezen a terü
leten.

Ennél a változatnál a licitá
lást megelőzően el kell készíte
ni az új rendezési és beépítési 
tervet (Meg kell határozni a te
lek-alapegység nagyságát, a 
közterületként visszatartott te
rület nagyságát, a beépítés 
módját, előírásait stb.). Ez a be

építés csak társulásos alapon 
képzelhető el, az építés a köz
művek és utak építésével, vala
mint a zöldövezeti fák telepíté
sével kezdődhet. Az ehhez 
szükséges 3—5 év alatt pl. kö
zös gyógy- vagy fűszernövény- 
termesztéssel lehetne haszno
sítani a területet, megtermelni a 
közművesítés gazdasági alap
jait. Csak ilyen mértékben le
hetne teljesíteni a kárpótlási 
törvény mezőgazdasági hasz
nosítási kötelmét.

Amennyiben a leendő tulaj
donosok és a hatóságok egyet
értenek észrevételeinkkel és ja
vaslatunkkal, felajánljuk segít
ségünket a lehetséges legki
sebb kárt okozó terüléthaszno
sítás előkészítéséhez. 
Balatonalmádi— Budapest, 
1993. február 5.

Bodor János s. k. építész 
Kerényi József s. k. építész 
Martin Gábor s. k építész 

Schildmayer Ferenc 
s. k építész 

Vadász György s. k építész



Közösségi ház 
március havi 
programja

12-én, 17 órakor almádi mű
vészek tavaszi tárlata. Meg
nyitja: dr. Józsa Benő, az Új Hí
rek főszerkesztő-helyettese

15-én, 10.30 órakor ünnep
ség az 1848—49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére az 
ősparkban lévő Kossuth-szo
bornál. Ünnepi beszédet mond 
Boros László képviselő.

17-én, 17 órakor közönség- 
találkozó Kopár István világ
utazóval.

27-én, 15 órakor húsvéti ját
szóház gyerekeknek

31-én, 9.30 órakor Remény
ke. A Győri Városi Bábszínház 
előadása a Györgyi Dénes Ál
talános Iskolában.

Szünidei program a tavaszi 
szünetban naponta, 9 órától.

Híradás 
a kórusról

A Balatonalmádi Ve
gyeskar február 26-án Ta
polcán vendégszerepeit két 
helybeli énekkarral együtt. 
A tapolcai Boldogasszony 
Kórus és a Tapolcai Ve
gyeskar előadása keretezte a 
miénket. Mindhárom kórus 
zömmel egyházi műveket 
énekelt, a capella, az uniso
no gregoriántól a  négyszóla
mú klasszikus vokálpolifó
niáig. A kóruséneklést az al
mádiak szólistájának, Sze
csődi Imrének Kodály és 
Bartók népdalfeldolgozása
iból énekelt válogatása szí
nesítette.

A találkozó célja egymás 
megismerése volt, kitekin
tés más kórusok felkészülé
sére, repertoárjára. Közös, 
jó hangulatú vacsorával zá
rult a találkozó. Köszönet 
érte a Batsányi János Műve
lődési Központ igazgatójá
nak, Zentai Gábornak, és a 
kórusok karnagyainak, dr. 
Kovács Lászlónak és Szelé
nyi Pálnak.

Varga József

Almádi művészek tárlata
Immár negyedik éve ad otthont a közösségi ház az almádi, illet

ve a városhoz kötődő művészek hagyományos tavaszi tárlatának. 
A rendezők meglepetést is tartogatnak a látogatóknak, hiszen az 
idősebb, profi művészek mellett a fiatalabb, feltörekvő nemzedé
ket képviselő rajztanárok is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. 
A képzőművészet mellett az iparművészet helyi művelői is részt 
vesznek a tárlaton. A kiállítást dr. Józsa Benő, az Új Hírek főszer
kesztő-helyettese nyitja meg március 12-én, 17 órakor. A tárlat 
naponta 9—20 óráig tekinthető meg.

Az 1993. év első két hónapjában 8 erdélyi magyar tett állampol
gársági esküt, mivel őket a Magyar Köztársaság elnöke az 1957. 
évi V. tv. értelmében kérésükre honosította, illetve visszahonosí
totta.

Az eskü letétele a polgármesteri hivatalban történt. A rövid ün
nepség bizonyára fontos dátumot jelent majd az új állampolgárok 
életében.

H. L.

KIS-BALATON 
ESZPRESSZÓ

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
VÁRJA KEDVES 

VENDÉGEIT HÉTŐTŐL 
SZOMBATIG, 14—20 óráig 

(játékautomaták, biliárd)

UGYANITT BILIÁRDKLUBBA VÁRJÁK 
A JELENTKEZŐKET 

március 20-ig

Új ár 16 Ft
Sajnos a mi újságunk sem 

kerülhette el sorsát. Három 
éven keresztül nem emeltük 
a lap árát, most kénytelenek 
vagyunk többet kérni újsá
gunkért, annak ellenére, 
hogy az önkrományzat ez 
évben is alapvető mértékű 
támogatást nyújt. A 
TRADEORG nyomda szer
ződési árait „vékony ceruzá
val” kalkulálta, a postai ter
jesztésnél hasonló ered
ményt kaptunk. Tavaly 
„meghízott” az Almádi Új
ság, idén már (a régi 12 oldal 
helyett) 16 oldalas lesz, sőt
— mint ez alkalommal is — 
színes borítót kap az ünnepi 
szám. Ezt és az általános 
pénzromlást, a 6%-os áfát 
foglalja magába az új, ápri
listól érvényes 16 Ft-os egy
ségár. (A városon kívüli elő
fizetőktől — a postai tarifa 
részbeni áthárítása miatt — 
30 Ft-ot kell kémünk havon
ta, külföldieknek még drá
gább az előfizetési díj).

Megértésüket és változat
lan hűségüket kérjük önök
től kedves olvasók!

N.M.

T R A D E O R G
NYOMDAIPARI és KERESKEDELMI KFT.

Könyvek, prospektusok, 
öntapadós matricák, 

szórólapok, 
valamint bármilyen 

nyomdaipari termékek 
előállítása magas színvonalon.

Várjuk megrendeléseiket:
8184 BALATONFÜZFŐ-GYÁRTELEP,

Szállás u. 1.
Telefon/Fax: 80 51-967



FREIHEIT UND LIEBE,
IHR BEIDE TUT MIR NOT!
FÜR MEINE LIEBE GEH’ ICH 
MIT FREUDEN IN DER TOD,
UND FÜR DIE FREIHEIT GEB’ ICH 
SELBST MEINE LIEBE HIN

J. H. SCHWICHER (1889)

SLOBODA I LJUBAV 
POTREBNI SU MENI 
ZA LJUBAV BICU 
MAKAR I PLEN GROBA, 
ŽRTVOVAČU LJUBAV,
AKO TO TRAZI SLOBODA 

IVAN IVANJI (1969)

Balatonalmádi város lapja
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