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

RÜGYFÁTYLAS TAVASZLÁNY, ÁPRILIS
A móló szélén ül április, lógázza formás lábait a víz fölött és 

elnéz Tihany felé. Lesi, közeleg-e már május pántlikás, vidám 
hajója. Lomhán loccsantja a tó apró hullámait a kikötő faoszlo
paihoz. Még nincs itt senki, csak a csönd csillan csalókán a hir
telen kipattant mandulavirág halovány rózsaszín szoknyácská
ján. A tavasz kitörli szeméből az álom hópelyheit. Menyasszony
ruhás barackok, cseresznyefák és meggyek álmodják a megter
mékenyülés gyönyörét, a méhzümmögés dalával kísért nászt, az 
édes gyümölcsteher-hordozást, az érlelést, az adás szüreti bódu
latát.

Április rakoncátlan üstökét még ráncigálja a Bakonyból lezú
duló hűs szél, de ő  hókeblű anyjára, márciusra emlékezik, s ma
ga előtt látja Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, kinek orcáján 
könnycsepp gördül alá az elfagyott rügyekért.

Ábrándozik április, majd egy hirtelen, szertelen mozdulattal 
talpra szökken, s aranyvesszejével megpaskolja a barna földben 
szunnyadó magvak lehunyt szemhéját: hajrá hétalvók, egy-kettő 
kibújni, megmosdani az éltető harmatban. Dolgotok van! Ti

vagytok az élet, a megújulás, az örökkévalóság szép ígéretei, 
szentséges követei. Tegyétek hát, amit a sors nektek szánt! Lám, 
a varázs-aranyvessző  csodás nyomán nagyot ásítva, nyújtózva, 
könyökölve, avart boltozva feje fölé zöldbe öltözködik erdő, me
ző, liget, nádas s az ember szobrászkodta gyümölcsöskert. Kike
let, kikelet, rózsaarcú kikelet.

Április két ujjával kacéran fölcsippenti szoknyácskáját, aztán 
csak pörög-forog, táncol, kacag, majd bekukkant májushoz, ké
szülődik-e már. Hisz' vőlegénye, június sóvár tekintettel kémleli 
az ajtót, mielőbb vinné a természet végtelen templomába, hogy 
véle egybekeljen. A tavaszlánykák szagos jázminvirágot tűznek 
hajukba, hogy megőrjítsék illatfellegükkel az epedő  elemeket. 
Tobzódik új, zsenge hajtásaival, úgy kéreti magát a morcos tél 
húga. Itt most minden szerelem, minden a szerelemé, a szerelem 
a mindenség, mindent a szerelem vezérel és egy szénszín rigó 
sárga csőrfuvoláján fújja hozzá a nászindulót.

Gyarmati József 
Fotó: Borbás János

HÚSVÉT
Az emberiség történetében a 

legfényesebben bizonyítja ember 
és természet viszonyát. Az ember 
az újjászületést, a feltámadást ün
nepli. A kiszabadulás a tél fogsá
gából ünnepi esemény, amióta vi
lág a világ. A mitológiai kor meg
haló, majd feltámadó istenalakjai
nak történetei a legkorábbi emlé
keink közül valók. Ozirisz, Ado
nisz, Ré, Tammúz télre meghaltak, 
és feltámadásuk a tavaszi napfor
dulóra esett. A feltámadás a halál, a 
visszavonhatatlan elmúlás legyő
zése.

A zsidó vallás az egyiptomból 
való kiszabadulást ünnepli ezen a 
napon. A Kánon szerint a halál an

gyala lecsapott az egyiptomiakra, 
de az áldozati bárány vérével jelölt 
kapukat, a zsidók házait elkerülte. 
Innen az ünnep neve is PÉSZAH, 
elkerülést jelent.

A húsvéti bárány történeti gyö
kerei ilyen messzire nyúlnak 
vissza.

A keresztény tanításban is jelen
tős szimbólum a báránykép. János 
evangéliumában Jézus Krisztus 
Isten báránya. Jézus, aki életét ál
dozta fel az emberiség bűneiért.

Halála nagypénteken a keresztfán! 
Gyilkos eszköze, a kereszt jelkép
pé vált, amely kétirányú, határo
zott életstílusra utal. A függőleges 
fa, amint belegyökeresedik a föld
be, beleágyazódik abba, amelyből 
vétettünk, ugyanakkor felfelé mu
tat a természetfelettire. Önmagá
ban a kereszthalál szégyen, és bot
rány a természetes síkon, de fel- 
emelkedés és megdicsőülés a ter
mészetfeletti gondolkodásban.

A húsvét öröme az univerzális

szabadság visszaadása. Jézus feltá
madásával újra visszatérhet az em
ber az eredeti életmódba, a szabad
ságba, amelybe teremtetett. A ke
resztfa vízszintes szára az ölelő 
szeretet iránya. Mint az édesanya 
kitárt karja, fordul felénk a feltá
madás örömhíre, a kibékülés sze
retete és a megbocsátás teljes sza
badsága. Jézus életének minden 
pillanata végtelen értékű üdvös
ség.

Fetámadásával győzelmet ara
tott a halál.

AZI

Olvasóinknak 
meghitt ünnepet kívánunk!



Budatava képeslapokon

Budatavai fürdőház 1903 körül

Tímár vendéglője -1910 Mester vendéglője 1912 körül

Balaton csárda 1905 körül ...és 1908 körül Budatavai strand 1938



Az egykor Vörösberényhez 
tartozó Budatava érdekes tele
pülésrésze a mai Almádinak. 
Az 1936. évi parcellázásig a 
vörösberényiek legelőként 
hasznosították. A régi térképe
ken jelölt gémeskút nyoma 
Kiss László Kund utca 3. sz. 
alatti háza kertjében lelhető fel.

A Budatava elnevezés ere
dete homályba vész. Vörösbe
rény 1858. évi kataszteri iratai 
felsorolják a falu 36 dűlőjének 
neveit, és ezek között nem sze
repel. Ellenben egy 1816-ban 
kötött szerződés szerint Almá
di rétjét „Budatava felé, egé
szen a határszélig adja bérbe a 
veszprémi káptalan.”

A Budataváról készült ké
peslapokon a század elejétől 
fogva két vendéglő és a hozzá
juk tartozó strand, helyesebben 
fürdőház látható. Az egyik 
vendéglő Mester Jánosé volt, a 
másik Tímár vendéglője néven 
volt ismert. Sajnos ezekből 
nem derül ki, melyik volt az 
1970-es években lebontott, Ha
lászcsárdaként ismert vendég
lő. Végül egy képeslap, ame
lyik a már sokak által ismert 
budatavai strandot ábrázolja 
1938-ban.

Schildmayer Ferenc

Keresse fel 
PAPÍR 

ÍRÓSZER 
üzletünket
AJÁNLATUNK:
nyomtatványok, 

számítógépek 
és tartozékai, 

xerox fénymásoló 
és irodai kellékek 

rendelésre

Floppy kedvező áron
1.2 MB 5 1/4” 1250 Ft

Balatonalmádi, 
Fűzfői u. 61.

WALESBEN
EURÓPÁRÓL

Legalább két szó walesi eredetű nyelvünkben
-  ha nem több - ,  méghozzá a bárd, amelyet 
Arany János csodálatos verse óta mindenki is
mer, és a pingvin, amely egy walesi tengerész aj
káról hangzott el először és terjedt el az egész vi
lágon. A Milford-öböl a walesi bárdokból isme
rős, de a kardigán és a ragián nem a walesi váro
soktól, hanem angol tábornokoktól nyerte nevét. 
Bár idegennek tetszik, de mégis közelebb áll az 
YSGOL, azaz ISKOLA, és az YSPYTTY, 
amely ispotály alakban nálunk is egyszerre je 
lentett kórházat és szállást. Legmeglepőbb talán 
az a tény, hogy Wales legszebb tava a BALA 
TÓ, de mielőtt bárki kelta-magyar rokonság baj
nokának titulálna, hadd utaljak mindannyiunk 
kedvenc Szerb Antal-regényére, A pendragon 
legendára, és mindjárt érthető az érzelmi kötő
dés. Balatonalmádi egyik testvériskolája a két 
tannyelvű YSGOL MAES GARMON Moldban, 
és kölcsönös látogatások nyomán egyre inkább 
érezzük, hogy többet kellene -  illene tudnunk 
egymásról, nekünk például Európa egyik legő
sibb nyelvéről, Caemarvon váráról, ahol a trónö
rököst felavatják, a Tudor dinasztiáról (mert 
nemcsak VIII. Henrik volt Tudor!) a lázadó 
Dylan Thomas költőről és Richard Burton szí
nészkirályról, meg Lloyd George miniszterel
nökről... A bárdok és sárkányok földjére eljutni 
ma már csak ötórányi utazás repülőn és vonaton, 
de aki egyszer eljut oda, az YNIACH (viszontlá
tásra) köszönéssel búcsúzik és azért aggódik, 
hogy tudja-e majd méltón viszonozni az ottani 
vendéglátást. Lajosfalvi József, Berhida polgár- 
mestere, megyei önkormányzati képviselő társa
ságában az AER Európai Régiók konferenciájá
ra voltunk hivatalosak, amelynek VI. albizottsá
ga a kulturális és művelődési kapcsolatok kér
déskörét tűzte napirendre CWNBRAN-ban, 
Gwent grófság legelegánsabb városkájában, 
ahol rajtunk kívül még 6 magyar megye képvi
seltette magát, valamint Európa az Azori szige
tektől Hunyad megyéig, Katalóniától Turkuig. 
A cél az európai régiók kulturális, művelődési, 
oktatási, szakképzési, ifjúságpolitikai, kisebbsé
gi, média és szabadidő-hasznosítási együttmű
ködésének megalapozása, amelynek nyomán 
hathatós érdekképviselet és reális fejlesztési le
hetőségek bontakozhatnak ki. A konferencia kü
lön érdekessége volt, hogy munkahelyként az 
angol, német, spanyol mellé bevonult a walesi, a 
katalán és a magyar nyelv is, tekintettel (nem a 
nagyszámú résztvevőre) a  nyelvek egyenjogúsá
gára, az anyanyelv mindenek feletti tiszteletére, 
amelynek egyik legszebb jele volt, hogy dr. Wil
liam George (Lloyd George unokaöccse), a kon
ferencia nagy öregje walesi nyelven írt köszöntő 
versét nekünk, magyaroknak dedikálta!

A kulturális bizottság Hampshire grófság ve
zetésével cserehálózat kifejlesztését szorgal

mazta, amelyen belül kitüntetett szerepet szán
nak a kulturális turizmusnak, és a nyelvi felada
tok koordinátora Katalónia lesz, hogy az európai 
fordítási és irodalmi díjak végre megfelelő fi
gyelemben részesülhessenek. A nevelési és ok
tatási bizottság az eltérő szerkezetű és stratégiájú 
oktatási rendszerek feltérképezését tartja elsőd
legesnek, és csak ez után kerülhet sor a tagorszá
gok közötti oktatási témák meghatározására. A 
szakképzési bizottság a brit régiók iránti növek
vő érdeklődésről számolt be, amely sajnos nem 
kölcsönös, mert még mindig több kontinentális 
régió érdeklődik walesi vagy angliai továbbkép
zés iránt, mint fordítva. Szerencsés lenne, ha a 
régiók egymást több irányban is keresnék, mert 
lenne mit tanulnunk egymástól. Az ifjúsági bi
zottság találó néven EURODYSSEY keretében 
kívánja bevonni a fiatalokat a csereprogramokba 
és a Baden-Württemberg által kezdeményezett 
Ifjúsági Európa Parlament felállítására, amely
ben minden ifjúsági korosztály képviseltetheti 
magát. Gondoltak a szerényebb anyagi háttérrel 
rendelkező fiatalok támogatására, mert 10%-kal 
több fiatal utazhat 1993-ban az Európa Tanács 
növekvő támogatása mellett. A médiabizottság a 
rádiós és televíziós szolgáltatások hasznosítását 
szorgalmazta éppen Hunyad megye képviselőjé
nek vezetésével, de általános elvként egymás 
jobb és hathatósabb megismeréséért is síkra 
szállt, mivel Veszprém megye még a napirend 
előtti vitákat megelőzve javasolta a régiók meg
ismerését, megismertetését, valamint a szeré
nyebb hátterű régiók financiális támogatását a 
kiadványokba való bekerülés és a terjesztés terü
letén. Általános sikert aratott a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei kezdeményezés, hogy az 1994. 
évi regionális konferencia Magyarországon le
gyen. Az egyhangú támogatás minden baromé
ternél jobban jelzi, hogy hazánk és régiónk iránt 
nagy érdeklődés nyilvánul meg keleten és nyu
gaton egyaránt -  a nagy diplomácia mellett a ré
giók találkozásának népi diplomáciai szerepe 
van, és jelentősége egyre nő. Ezt a mi generáci
ónknak kell megalapoznia és a fiatalabbaknak 
pedig megvalósítania. Higgyünk dr. William 
George-nak, Gwent grófság küldöttjének, aki 
optimizmusát, tapasztaltságát és üzenetét versbe 
foglalta és nekünk dedikálta:

Európában egy jobb kor reménye él
És a hosszú ellenségeskedések nyomán
A sérült fö ld nap-nap után
Hosszan tartó béke után sóvárog.

Talán majd akad helyi költő, aki dr. William 
George versét méltó műfordításban tárja majd 
olvasóink elé. Érdemes lenne!

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 30. hónapról 
a városházán

1993 március

A Balatoni Szövetség 
másfél éves kitartó erőfe
szítéseinek eredménye
képpen március 30-án 
megalakult a Balatoni Re
gionális Tanács. Stílszerű
en a Balaton közepén, a 
Füred hajó fedélzetén ün
nepélyes keretek között ír
tuk alá az alapító okiratot. 
A tanácsnak 32 tagja van. 
Ebből 11 a térségünkben 
érdekelt minisztériumok 
képviselője, többnyire ál
lamtitkári vagy helyettes 
államtitkári szinten. A má
sik 11 tag a Balatoni Szö
vetség képviselője. Meg
valósult tehát az elképzelé
sünk: a kormányzat és az 
önkormányzatok -  paritá
sos elven -  egy hajóban 
eveznek. Reméljük, hogy 
egy irányban is.

Az ünnepi ceremónia 
nem sokáig tartott, azonnal 
átment munkaülésbe. 
Számba vettük a térségün
ket szorító problémák töm
kelegét. A legsürgősebbe
ket (kárpótlás következté
ben előállt helyzet, vízle
eresztés a Sió csatornán, 
angolna, Balaton-törvény 
tervezete) már 4 hét múlva 
tárgyalja a tanács, addig is 
szorgos előkészítő munka 
folyik.

Sajnálom az elvesztege
tett másfél évet, de még 
mindig van egy. Sokan 
akadályozták a tanács lét
rejöttét, mert sértette az ér
dekeiket. A szakmai lob
bik tartanak a gazdától, 
márpedig a tanács a Bala
ton gazdája kíván lenni. 
Egy biztos: a Balatoni Szö
vetség képviselőin nem 
fog múlni.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1993. április 2.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Napirend előtti kellemes, 

örömteli percekkel kezdődött 
az önkormányzat április 1-jei 
ülése. Amint arról lapunk már
ciusi számában már tudósítást 
adtunk, a balatoni városok 
sporttalálkozóján városunk 
sportolói az előkelő második 
helyezést érték el. A képviselő- 
testület nevében dr. Kerényi 
László polgármester elismeré
sét és további jókívánságait fe
jezte ki a lelkes amatőr gárda 
tagjainak, vezetőinek. Ezt kö
vetően első napirendi pontként
-  Martin Gábor képviselő elő
terjesztésében -  tárgyalta a tes
tület a város jövőjére, rövi
debb-hosszabb távú fejleszté
sére vonatkozó elképzeléseket. 
Hosszan tartó konstruktív vita 
után a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy első lépésként az 
előterjesztést teljes terjedelmé
ben az Új Almádi Újság mosta
ni számában mellékletként 
közzéteszi, egyidejűleg felkér
te szakbizottságait az anyag to
vábbi elemzésére, majd rendkí
vüli ülés keretében ismételten 
napirendre tűzi. Ugyancsak fő 
napirend keretében tárgyalta a 
testület az 1992. évi költségve
tési terv végrehajtásáról szóló 
beszámolót, melyet végül is 
338 972 e/Ft bevétellel és 290 
659 e/Ft kiadással elfogadott.

Tárgyalta továbbá a testület

az 1993. évi költségvetési terv 
évközi módosítását, mely any
nyiban nem volt szokványos, 
hogy a költségvetés elfogadá
sakor „tartalékba” helyezett 
fejlesztési összegek felosztásá
ra is irányult. A testület hosszas 
vita után a módosítási javasla
tot elfogadta. Így a város ez évi 
fejlesztésre fordítható pénz
összege: 56 228 e/Ft.

A költségvetés módosításá
hoz szorosan kapcsolódott a 
város gázellátási programjának 
tavaszi üteme. A képviselő-tes
tület hozzájárult, hogy a meg
hirdetett 2/C (Baross G. u. és 
csatlakozó utcái) és a 2/I) 
(Martinovics, Hunyadi és csat
lakozó utcái) építési ütemei in
dulhassanak, a hiányzó fedeze
tet az őszi ütemre tervezett tá
mogatás átcsoportosításával 
pótolta ki.

A szociális ellátásokról szó
ló törvény hatályba lépésével 
egy időben -  az átfogó önkor
mányzati rendelet elkészültéig
-  szükségessé vált a rászorultak 
folyamatos ellátása érdekében 
az egyes szociális ellátási for
mák átmeneti szabályozása. A 
képviselő-testület által most 
megalkotott rendelet -  amely 
kb. két hónapig lesz hatályban
-  az átmeneti segélyre, temetési 
segélyre és közgyógyellátásra 
vonatkozóan tartalmaz előírá

sokat. Terjedelmi okok miatt a 
rendelet közlésére nincs lehe
tőségünk. Ezért kérjük a segé
lyezésre szorultakat, ügyükben 
bizalommal forduljanak a pol
gármesteri hivatal hatósági 
csoportjához.

Az aktualitásokon belül a 
képviselő-testület a néhai Bélai 
Béla által adományozott közér
dekű kötelezettségvállalás kö
rébe tartozó -  személyenként 
25 000 Ft -  díjat Tóth Gábor és 
Szekér Zoltán tanulóknak ítélte 
oda.

Döntött továbbá a testület ar
ról, hogy még az ez évi idegen- 
forgalmi szezonra Milos József 
fotóművész rendezésében ba
latonalmádi fotóalbumot ad ki. 
A nívós helytörténeti kiadvány 
bizonyára elnyeri városunk la
kossága és ide látogató vendé
geink tetszését.

Határozott a testület a Ba
ross Gábor úti és a Rákóczi úti 
fűtőműhöz tartozó lakások fű
téstámogatásáról, majd egyedi 
kérelmekre ingatlanértékesíté
si ügyekben döntött nemlege
sen.

Végezetül az egészségügyi 
ágazatba kiírt pályázatok véle
ményezésére szakértőkből álló 
bizottságot hozott létre.

Sz.S.

Közügy, magánügy?
Tudom, van ezer más, sokkal fontosabb ügy, 

ami jelenleg foglalkoztat bennünket, de erről is 
beszélnünk kell...

A kutya már a kezdet kezdete óta az ember 
mellett él, a társa. Könyvek, filmek, legendák 
szólnak ember és kutya barátságáról, szeretettel
jes kapcsolatáról, amelyeket fel-felemlegetünk, 
tán meg is hatódunk.

És mi hogyan élünk együtt kedvenceinkkel itt, 
szűkebb környezetünkben?

Sajnos nagyon sokan nem veszik tudomásul, 
hogy a kutyatartás bizonyos kötelezettségekkel 
jár! Felelősséget kell vállalni, etetni, gondozni 
állatainkat. Az állattartás szabályait rendelet is 
korlátozza. A jelenleg érvényes, még 1988-ban 
elfogadott rendelet módosítás alatt áll. Szeret
nénk úgy kialakítani és megfogalmazni, hogy 
eleget tegyen mind az állatot tartók és nem tartók 
igényeinek, figyelembe véve azt a tényt is, hogy 
Balatonalmádi üdülő-, nyaralóhely. Addig is né
hány jó tanács az ebtartóknak:

1. A nagytestű, támadó természetű kutyát

szájkosárral, pórázon sétáltassuk (lehetőleg pó
rázon sétáltassunk minden kutyát).

2. Ha mód van rá, sétáltatás közben figyeljünk 
arra, hogy a kutya ne a játszótereken vagy homo
kozókba piszkítson.

3. Mikor hosszabb-rövidebb időre elmegyünk 
otthonról, ügyeljünk arra, hogy kutyánk ne csa
tangoljon az utcán (balesetveszélyes), illetve 
kapjon enni, inni (ne a szomszéd tyúkjaira fa
nyalodjon!)

4. Emeletes, illetve társasházban vegyük fi
gyelembe a mellettünk élőket, és próbáljuk úgy 
gondozni, tartani kutyánkat, hogy az ne zavarja  
mások nyugalmát.

Talán ez a négy fő probléma, amellyel nap 
mint nap találkozom. Egy pici odafigyeléssel 
megoldható lenne, hogy kedvenceinket ne má
sok bosszatására, hanem saját örömünkre tart
suk.

H. L.



Rendőrségi hírek
Március 19-én Vörösbe

rényben Sz. J. helyi lakos sógo
rát H. Zrt több kalapácsütéssel 
egy vitát követően leütötte. A 
sértett súlyos sérüléseket szen
vedett. Egy esetben ezen túl
menően könnyű testi sértés mi
att indítottunk eljárást, ami a 
Rákóczi utcában történt.

A vagyon elleni bűncselek
mények számszerűen és minő
ségileg is változást hoztak a 
múlt év azonos időszakához vi
szonyítva. Tizenhárom esetben 
lopás és betöréses lopás miatt 
indítottunk nyomozást isme
retlen tettesek ellen. Az elkö
vetők összességében 300 000 
forint kárt okoztak magánsze
mélyeknek. A Megyehegyen 
falopás, az Öreghegyben kőlo
pás, a művelődési házban 
pénzlopás történt alkalmi mód
szerrel. A többi bűncselek
mény mind betörés, és a város 
egész területén megoszlik. A 
legnagyobb értékű betörést a 
Glóbusz csárdába történt beha
tolással követték el, ahonnan 
többek között music centert és 
mikrohullámú sütőt loptak el. 
Káptalanfüreden állampolgári 
bejelentést követően intézked
tek a rendőrök nyaralóbetörés

ügyben, az elkövetőt Sz. I. helyi 
lakost Veszprémben fogták el.

Ugrásszerűen megnőtt a csa
lások száma, amit Petrovics 
Zoltán várpalotai fiatalember 
követett el magánszemélyek 
sérelmére. Különböző ürü
gyekkel pénzt kért és kapott, 
annak fedezetét a hiszékenyek 
nem ellenőrizték. Ellene letar
tóztatása mellett folyik eljárás. 
Kérem azok jelentkezését, akik 
még panaszt nem tettek ellene!

A korábbi években rendsze
resen történtek olyan jellegű 
csalások, amikor szállodát, 
szálláshelyet igénybe vevők fi
zetés nélkül távoztak. Jelenleg 
egy ilyen eljárást folytatunk, 
ahol az elkövető a Hotels Kft. 
sérelmére 288 000 forint értékű 
csalást követett el azzal, hogy 
számláját nem rendezte.

A rendőrök nyolc esetben 
kezdeményeztek büntetőeljá
rást a város területén deviza- 
gazdálkodás megsértése, lopás 
és ittas járművezetés bűncse
lekmények miatt.

A városban 25 személyt fog
tak el, állítottak elő és kísértek 
be, akik között körözött bűnö
zők, tolvajok, de csavargók is 
voltak.

Három közlekedési baleset 
történt, amelyek közül egy járt 
könnyű sérüléssel, a másik ket
tőnél csak anyagi kár keletke
zett. A Veszprémi úton gyors
hajtás miatt villanyoszlopnak 
ütközött a gépkocsivezető, a 
Rákóczi utcában figyelmetlen
ség miatt ütköztek személy- 
gépkocsik, míg a Baross Gábor 
utcában egy automata váltós 
személygépkocsit járó motor
ral hagyott ott a vezetője, és az 
elindult, az előtte lévőnek üt
között.

Traffipax a városban:
Április 8-án, 12-én, 17-én, 

23-án és 30-án.
Tájékoztatom a lakosságot, 

hogy a rendőrőrs területén az 
előadó a vezetői engedélyek
kel, forgalmi engedélyekkel és 
személyi igazolványokkal kap
csolatos ügyintézést a polgár- 
mesteri hivatalban biztosított 
szobában minden héten hétfőn
7.30 órától 12.00 óráig, szerdán
7.30 órától 15.30 óráig, pénte
ken 7.30 órától 12.00 óráig 
végzi.

A megváltozott ügyintézési 
idő kezdete április 1.

Czere József

BORVERSENY A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A Balatonalmádi Kertbarát Kör március 27-én rendezte hagyományos borversenyét, megméretve 

az elmúlt év termésének levét. A versenyre 25 nevezés érkezett, 22 fehér- és 2 vörösbor. A zsűri a 
nedűket jól kezeknek minősítette, és ennek megfelelően értékelte is. Végül 23 érmezett bort jutal
maztak: arany 6 db, ezüst 10 db, bronz 7 db, oklevél 2 db.

Fotó: Durst

Pályázati 
felhívás

A balatonalmádi önkormányzat 
pályázatot hirdet a balatonalmádi te
rem- és kertmozi, valamint a kápta
lanfüredi kertmozi üzemeltetésére.

Felvilágosítást az Almádi Holding 
Kft-nél lehet kérni a 38-400-as telefo
non.

A pályázati kiírás ugyancsak az Al
mádi Holding Kft-nél (Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) vehető át és ide 
is kell benyújtani április 20-ig.

HELYESBITES
A Városunk 1993. évi költségvetése 

című tájékoztató egy részében az egyes 
feladatokra fordítható összegek mellett 
tévesen m/Ft szerepel, helyesen e/Ft, 
melyért tisztelt olvasóink szíves elnézé
sét kérjük.

Az Almádi Holding Kft- 
től a balatonalmádi bazárso
ron egy 16 négyzetméteres, 
büfé profilú,

a budatavai strandon pe
dig egy 12 négyzetméteres, 
butik profilú üzlethelyiség 
bérelhető.

Felvilágosítás a 38-400- 
as telefonon vagy személye
sen az Almádi Holding Kft- 
nél (Balatonalmádi, Széche
nyi sétány 1.) kérhető.

A Balatonalmádi Város Ön
kormányzata a Városi Zeneis
kola vezetői megbízásának 
ellátására pályázatot írt ki,
amelyre öt pályázat érkezett. 
Az érvényes szabályok szerint 
a pályázatok véleményezésé
ben a zeneiskolai tanulók szü
leinek közössége is részt vehet, 
ha ezt a szándékát április 12-ig 
bejelenti a város jegyzőjének.

A szülők közösségének 
megkeresésére a jegyző tájé
koztatást ad az eljárási szabá
lyokról, és szívesen nyújt segít
séget a szervezési feladatok 
megoldásához.

100 órás 
számítógép-kezelői 
tanfolyamot indít

a közösségi ház. 
Jelentkezés, bővebb 

felvilágosítás április 15-ig 
a helyszínen 

(Baross G. u. 22.)



ÚSZÁS

Már megszokottá válik, hogy csak sikerekről számolhatunk be. 
A március 25-én 15.30-kor Balatonfűzfőn megrendezett NIKE 
FAK-SIÓFOK összecsapásból B.fűzfő került ki fölényes győze
lemmel. A ’83, ’84, ’85-ös évfolyamok versenyeztek 50  m mell, 
50 m gyors úszásnemekben. Az úszóosztály tanulói meglepő 
eredményeket hoztak. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 
Kucserka Tímea Nyitrai Balázs 86’
Felber Orsolya Horváth Tímea 86’
Horváth Péter Szabó Ildikó 86’

Nagy Vera 86’
Kovács Máté 50 m mell I.
Vaty Gergő 50 m mell II.

50 m gyors II.
Vass Vera 50 m mell I.

50 m gyors I.
Németh Lilla 50 m mell III.
Henger Mátyás 50 m gyors III. 42,16
Somogyi Szandra 50 m gyors II. 41,37

Április 20.
VESZPRÉM MEGYEI DIÁKOLIMPIA
ÚSZÓ MEGYEI DÖNTŐ
50 m gyors I. Novák Ádám 34,09

II. Madár Szabina 34,37 
50 m hát I. Vajai András 38,09

III. Tóth Aranka 41,22 
50 m mell I. Novák Ádám 45,16

II. Vajai András 45,59 
50 m mell I. Madár Szabina 45,64

II. Tóth Aranka 46,64 
50 m mell I.Mihályfi Gábor 38,71
50 m pill. I .  Mihályfi Gábor 32,31
100 m hát I. Mihályfi Gábor 1:10,26
100 m mell I. Mihályfi Gábor 1:20,14

ORV. II. FORDULÓ március 13. SZOMBATHELY 
50 m gyors 6. Tóth Aranka 38,11
50 m gyors 6. Szénási Áron 39,29
200 vegyes 3. Madár Szabina 3:03,11

1. Vajai András 3:01.26
2. Novák Ádám 3:01,34 

200 mell 3. Madár Szabina 3:28,12
2. Novák Ádám 3:27,12 
2. Novák Ádám 3:28,29 

50 hát 2. Tóth Aranka 42,27
1. Szénási Áron 40,66 

200 gyors 5 . M adár Szabina 2:51,06
200 gyors 1. Novák Ádám 2:45,44

4. Vajai András 2:53,06

PONTVERSENY I. NIKE FAK leány 3447 pont
I. NIKE FAK fiú 2524 pont
100 gyors I .  Mihályfi Gábor 1:03,66
200 mell I. Mihályfi Gábor 2:56,57
200 gyors II. Mihályfi Gábor 2:23,57

PONTVERSENY I. NIKE FAK leány 5371 pont
II.  NIKE FAK fiú 4412 pont 
Köszönet a felkészítőknek:
Tóth Ferenc, Kovács János, Bucsis Gábor.

Sakk O B  II.

Útban a bajnoki 
cím felé

Háromhetes szünet után folytatódott a sakk OB II. tavaszi küz
delemsorozata. A közösségi ház csapata eredményei alapján a 
bajnoki cím fő várományosa, lassan elkezdhetjük a magasabb 
osztály tervezését... Szükség is van erre, hisze az OB I. B. megnö
vekedett terheket ró az egyesületre. Utazás (pl. Szegedre, Hajdú
szoboszlóra), szállás mind pénzbe kerül, ezért is várjuk azoknak a 
szponzoroknak, támogatóknak a jelentkezését, akik fantáziát lát
nak ebben a sportágban, elismerik eddigi eredményeinket.

Eddig nem közölt eredmények:
Haladás II. -  Balatonalmádi KHSE 2 :1 0
Győztek: Fáncsy, Surányi, Kovács, Forgács A., Vargyas, Su

lyok, Kisházi, Huszár, Sárkány P.
Döntetlen: Orsó, dr. Oláh.
Fölényes győzelem a szombathelyi fiatalok otthonában.
Balatonalmádi KHSE-Zala Volán 7,5:4,5
Győztek: dr. Oláh, Forgács A., Vargyas, Sulyok, Huszár.
Döntetlen: Fáncsy, Orsó, Kovács, Angyal, Sárkány P.
A tavaszi idény rangadóján biztosan győztük le fő riválisunkat.
Komló-Balatonalmádi KHSE 4 :8
Győztek: Orsó, dr. Oláh, Surányi, Kovács, Forgács A., Sulyok, 

Angyal, Huszár.
G.T.

Lapzártakor érkezett: Almádi sakkcsapata megnyerte az OB II- 
es bajnokságot, és városunk történetében először az országos baj
nokság első osztályának B csoportjában versenyezhet jövő évtől.

Balatonalmádi labdarúgó 
szakosztály

Március 14. Pápa Elmax-Balatonalmádi 2 :1  
Góllövő: Bódiss Ákos
A tavaszi forduló első mérkőzését a listavezető otthonában ját

szottuk. Az első percekben megilletődve játszott a csapat, de a fél
idő végéig belejöttünk a játékba. Egyenlő erők küzdelmét hozta 
az első játékrész. A második félidőben vezetést szerzett a hazai 
csapat, amire sikerült hamar válaszolni. Később egy előrevágott 
labdából ismét a hazai csapat szerzett előnyt, amit már nem tud
tunk kiegyenlíteni. A vége előtt 10 perccel egy jogos büntetőtől 
fosztott meg bennünket a bíró, aki addig hibátlanul vezette a mér
kőzést. A döntetlen igazságosabb lett volna!

Március 21. Balatonalmádi-Tapolcai Honvéd 0 :0  
A hazai pálya előnyét feladva Fűzfőn a salakos pályán játszot

tunk. A kezdeti „ismerkedés” után támadólag léptünk fel a fiatal 
katonacsapat ellen. Az első félidőben jobbnál jobb helyzeteket 
hagytunk ki. Ezen a játéknapon semmi sem sikerült a csapatnak. 
A második félidőben is kecsegtető helyzeteket puskáztunk el. A 
vége előtt egy újabb sérült játékosnak kellett elhagyni a pályát, így 
már öt sérült emberünk kénytelen a pálya széléről nézni a követ
kező mérkőzést.

Március 28. Csabrendek-Balatonalmádi 2 :1  
A tavaszi időjárást meghazudtoló ítéletidőben játszottunk. A 

végig orkánerejű szél és hóvihar nehézzé tette a folyamatos játé
kot Az első gólt mi szereztük meg, de az előnyünket nem tudtuk 
tartani. A második félidő vége felé egy szögletből öngólt vétet
tünk. A hazai csapat nagyobb akarással játszott, és végül egy sze
rencsés góllal győzött a hazai csapat.

A Balatonalmádi hazai mérkőzései:
Április 11. Balatonalmádi-Tihany



„Egyszerű munkásember". Sosem szerettem az elmúlt évtizedeknek ezt az elcsépelt szópaneljét. Nem 
tudtam, milyen emberfajtát jelöl, nem értettem, mitől egyszerű az a munkás. Most találkoztam  

valakivel, aki így mutatkozott be:

MINDIG EGYSZERŰ MUNKÁSEMBER VOLTAM
Jól elkvaterkáztunk, írnám, de ez a 
kifejezés jobbára csak férfiemberek 
borozgatás melleti csendes beszélge
tését jelöli. Azért egy búcsúpohárká
val így is koccintottunk. Nem lehe
tett visszautasítani a 84 évesen is le
gényes Győri József bácsi kínálását. 
És nem az udvariasság okán. Sok
minden megérintett abból, amit 
alább — töredékben -  legyeztem.
-  Tudja, reggelenként is megiszom 
egy kupicával, eszem pár falatot, utá
na egy kávé, aztán teszem a dolgom. 
Nem szoktam unatkozni. Az ebédet 
mindennap hordom, de be vagyok 
rendezkedve, tudok főzni, sütni is. 
Én az életemben ilyen jót, mint most, 
ahogy vagyok, nem is tudok monda
ni. Sokfélét próbáltam, de soha nem 
gondoltam, hogy nekem egyszer a 
pénzt házhoz hozzák, ide a helyem
be. A nyugdíjam valamivel fölötte 
van a 10 000 forintnak. Igaz, ha nem 
volt nagyon zsugori a gazda, mindig 
be voltam jelentve. Az életben végig 
fizikai munkát végeztem, mestersé
gem nincs. Szántó-vető ember vol
tam, meg gyári munkás.
A szüleim is cselédek voltak, 13-an 
voltunk testvérek. 16 éves koromban 
már egy malomban voltam kocsis, 
100 kg-os zsákokat emelgettem. Tele 
voltam erővel, nem tudtam, mi a sok. 
Karakán legény voltam, szerettek a 
lányok, tudtam táncolni, mulatni, de 
részegen nem láttak. A természetem 
igen nyers -  még ma is - , de senkitől 
nem féltem. Nézze, engem a mun
kám után becsültek meg mindenhol. 
A gazdag parasztok licitáltak rám. A 
keresztapám is egy nagygazda volt, 
mikor Kupon nála szolgáltam, ő vitt 
el bérmálkozni 18 évesen.
Amikor a háborús években a csalá
domat is ide hoztam Almádiba, én 
már Fűzfőgyártelepen dolgoztam. A 
Hargittai-villában laktunk, itt följebb 
az utcában. Jól kerestem, de kellett is 
a pénz, akkor már megvolt a három

gyerek. Siktára jártam, ami munka 
csak volt, én mindent megcsináltam. 
Pedig nem csokoládégyár volt. El el
mentem, de sose tudtam, haza is jö
vök-e. Hiába volt a hadiüzem miatt 
felmentésem, a nyilasok mégis elvit
tek. 9 hónapi munkaszolgálat után, 
mire hazaértem Bakonyszűcsre 
(odavalósi volt a feleségem) már vé
ge volt az aratásnak, az emberek ve
tőre szántottak. Mint a káposztalevél 
úgy borultunk össze sírva, hogy 
mind megvagyunk.
Nehezen találtunk szálláshelyet, 
amikor visszajöttünk Almádiba, 
mert mindjárt azt kérdezték, hány 
gyerek van. De aztán ide tudtunk jön
ni, ahol most is lakom, mert a tulaj
donosa ismerte a munkámat. Akkor 
itt még szomszédság nemigen volt. 
Itt lent megvolt a mostani Kakas 
csárda, följebb meg az iskola alatti 
nagy villa, túloldalt a Kánya-villa, 
meg a Hargittai-villa Itt fönt a domb 
még tele volt szőlővel, gyümölcsös
sel. Most meg mindenhol csak ház, 
meg ház, egy talpalatnyi szabad föl
det alig talál.
Akkoriban nem volt tehetségem hoz
zá, hogy vegyek egy darab földet. De 
volt két malacunk, kacsák, libák, 
mert még lehetett itt állatot tartani. 
Épp egy közeli majorban voltam pa
rádéskocsis, az üzemegység-vezetőt 
hordtam végig a határban. Rengeteg 
időm volt, kaptam 900 négyszögöl 
földet elvetve kukoricával, vállaltam 
hozzá még egy holdat, meg mákot is, 
így aztán tudtuk etetni az állatokat.
-  Tudja én nagyon rossz gyerek vol
tam. Azért van csak öt elemim, mert 
mindig más iskolába jártam. Aztán 
télen sok volt a 4-5 km, nyáron meg 
inkább madarásztam. Amit tudok, én 
azt mindet itt vettem föl a gyárban, 
Fűzfőn. De elértem a célom, én vol
tam az első sztahanovista, és három
szor is elértem ezt. Úgy három évig 
voltam párttag, voltam pártiskolán

is. Muszáj volt, mert a fiúk így jöhet
tek tanoncnak, privát kitaníttatni na
gyon sokba került volna. Aztán mun
ka utánra elvállaltam itt egy ismerős 
nagy kertjét. Szőlő volt benne meg 
gyümölcsös, azt gondoztam. Jól 
megfizették. Akkoriban évekig hor
gászni is eljártam. Abban az időben 
fürödtem tán utoljára a Balatonban. 
Volt egy telkünk a Petőfi Sándor ut
cában, de a politika elvette. Budata
ván adtak helyette másikat. Akkor 
már a mélyépítőknél dolgoztam, itt 
volt a központ a mostani városháza 
épületében. Kaptam fuvart, betonke
verőt, nekiálltam építkezni a fiaim
nak. Ötvenezer forint kölcsönt akkor 
vettem fel, mikor már kifogytam a 
pénzből. A mélyépítőknél segédve
zető voltam, négy ember brigadéro
sa. Egy 7 tonnás kocsival bejártuk az 
egész országot. Sztálinvárosba mi 
vittük az első forduló téglát. Na, itt 
még függetlenített üb-elnöknek is 
megválasztottak. Igaz, nem sokáig 
bírtam, mert nem tudtam megszokni 
a négy fal közt. Utóbb meg össze
akaszkodtam az igazgatóval. Én azt

akartam, hogy mindenki családja 
kapjon ajándékot Mikulásra, ő meg 
nem. Nem volt nekem ahhoz idegem. 
Ha felcukkoltak, bizony kitelt tőlem, 
hogy odacsaptam.
Nézze, én mindig a munkából éltem, 
nem bírtam, ha valaki nem tudta, hol 
a helye. Régen sem szerettem azt, aki 
játszotta az urat, meg most sem, csak 
most sokkal több van belőlük. Nem 
lehet mondani, hogy jó világ van. A 
népek is irigyek egymásra, mint a ku
tya a macskára. Régen még béke volt 
és szerették egymást az emberek. Itt 
van a parlament is. Nem bántom én 
őket, de mondja meg, mit értenek a 
földhöz? Aztán meg az igazságról 
nem beszélnek. Bár bele lehetne 
szólni a dolgukba! Oda is olyan em
ber kellene, aki tudja csinálni is, ami
ről beszél. Két-három óra elég volna 
naponta, mindent el lehetne intézni. 
Aranyosom, ha én miniszter lennék, 
azon lenne a hangsúly, hogy minden
ki jól éljen és békében, de szorgalmas 
legyen.
Isten ments, hogy polgármester len
nék. De mindenesetre olyan embere
ket választanék mellém, aki értel
mes. Van itt olyan, aki régi ember 
sarja, az apja típusa. Meg is mondja, 
de valóra is váltja, amit kell. Megbe
szélnénk, mi lenne az első, a legfon
tosabb tennivaló. Ha megegyeztünk, 
gyerünk. Nem kell annyit spekulálni. 
Meg nem lehet csak demokratikusan, 
időnként az asztalra kell csapni. 
Mikor nyugdíjba mentem, még dol
goztam 16 évig egy üdülőben. Akkor 
kezdtem el összerakosgatni. Kell ar
ra, hogy eltakarítsanak, mert ebben a 
korban az ember már nem tudja ki
számítani azt a halált. Igaz, jók a gye
rekeim, hétvégeken is hívnak, „papa 
ne főzzön”, de tudja, eleinte alig bír
tam ott enni. Annyira bántott, hogy 
ők adnak. Az a baj, hogy erővel fogy 
az ember.

Lejegyezte: M. H. E.

Teniszhírek
A március 15-i emlékversenyen a 
szakosztály korosztályos utánpótlása 
közül öten vettek részt. A versenyzők 
körmérkőzésen döntötték el a helye
zéseket.

EREDMÉNYEK:
1. Solymosi László 4 győzelem
2. Bolla Bálint 3 győzelem
3. Ficsor Krisztián 2 győzelem
4. Molnár Viktor 1 győzelem
5. Nagy Gergely 0 győzelem

Sportszerű játékért Nagy Gergelyt a 
vezetőség dicséretben részesíti.
El kell gondolkodnunk a szervezési 
hiányosságokon (kevés induló, hely
telen korcsoportbeosztás).
Az OB-csapat tagjai közül 3 főt ne
veztünk a megyei teniszszövetség ál
tal március 6-án rendezett zárttáblás 
(fedettpályás) pontszerző versenyre. 
Égy játékosunk betegség miatt visz
szalépett. Hitter Csaba ugyan kika
pott az első fordulóban az országos 
ranglista 74. helyezettjétől, de min
den elismerést megérdemel a szoros 
eredményért. Dudás Zsolt a legjobb
8 közé jutott. Gratulálunk!

VERSENYNAPTÁRUNKBÓL
A vezetőség azért rendez helyben 
több országos versenyt, hogy útikölt
ség-megtakarítással adjunk lehetősé
get versenyzőinknek a pontszerzés
re. Szerénytelenség nélkül mondhat
juk, hogy mi is azok közé tartoztunk, 
akik kezdeményezték a térségünk
ben megrendezésre kerülő országos 
versenyeket! Így nem szükséges 
Pestre, Sopronba, Győrbe stb. utazni 
ahhoz, hogy értékes pontokat gyűjt
senek játékosaink.

HELYI RENDEZVÉNYEINK:
Az Országos Tenisz Szövetség kéré
sünkre engedélyezte, s az országos 
versenynaptárba bejegyezte.
1. Almádi Kupa: II. és III. osztályú 
férfi pénzdíjas országos verseny (jú
nius 26-27.)
Támogatói: Ottilia vendéglő, Keresztes 
vendégfogadó, Baross G. úti húsbolt
2. Almádi Napok: női I. osztályú 
pénzdíjas verseny, valamint gyer
mek korosztályos országos verseny 
(július 30-tól augusztus 1-ig) 
Támogatói: Colonia Biztosító, 
TSZKER, Auróra Hotels Kft.

3. Szent István-kupa: gyermek kor- 
osztályos országos verseny (aug. 19- 
20.)
Támogatói: Fórum üzletközpont Rt., 
közösségi ház.
4. Csapatbajnokságok: Országos II. 
osztályú CSB tavaszi forduló május
9 -től, őszi forduló augusztus 20-tól. 

Megyei I. és II. osztályú CSB, vete
rán CSB. Korosztályos CSB és váro
sok közötti csapat bajnokság (ezek 
időpontjait később közölj ük).

HELYI TÖMEGSPORT
RENDEZVÉNYEINK
Házi bajnokságok
-  Húsvéti tojásverseny gyerekeknek.
-  Május elseje. Nyitott Kapuk.
-  A kihívás napja (Challange Day) 
május 26.
-  Gyermeknapi nyitott kapuk
-  6 szabadidős verseny gyerekeknek, 
felnőtteknek (VII-VIII. hónap
ban).
-  2-2 évadnyitó és évadzáró pártoló 
és veterán vetélkedő (az időpontról 
időben tájékoztatjuk az indulni szán
dékozókat).
-  1-1 évadnyitó és záró verseny az

OB-csapat, illetve a megyei I. és II. 
osztályú csapatok tagjainak.
-  A vértanúk emlékére rendezett ver
seny szeptember 25-26. A Drahos 
zöldségbolt és Mészáros vendéglő 
támogatásával.

KLUBÉLET
Az influenzajárvány miatt elmaradt 
teniszvacsorát az Óvári kilátónál 
megrendezésre kerülő szalonnasü
téssel egybekötött összejövetellel 
szeretnénk pótolni (május).
A vezetőség értesíti a szakosztály 
tagjait, hogy a tavaszi szakosztály
gyűlést április második felében tart
juk. Pontos időpont a meghívóban. 
V. L. szakoszt. vez.

Hálás szívvel mondok köszönetet az 
iskolák igazgatóinak a vezetőség, a 
versenyzők, a veteránok és a tenisz
palánták nevében, hogy termeikben 
biztosították a téli edzési lehetősége
ket. Töltse el önöket az a boldogító 
érzés, hogy jó ügyet szolgáltak!!!

Köszönjük.



Elöljáróban a városi jövőkép 
előzetes összegzéséhez

Múlt év novembrében lapunk hasábjain fölkértük a város polgárait, fogalmazzák meg elképzeléseiket, vágyaikat, írják meg, milyen 
Almádit szeretnének. A beérkezett észrevételeket az önkormányzati képviselő-testület megbízásából Martin Gábor összegezte. 
Összegzése nem testületi terv, hanem vitairat. Vitairat, de fontosnak tartjuk, hogy közzétegyük, s várjuk további észrevételeiket.

Balatonalmádi város önkormányzata

Ez a néhány gondolat nem 
előterjesztés. A korábbi felké
résekre eddig összegyűlt gon
dolatok rendezett közlése in
kább. A legkülönbözőbb rész
letességű, távlatú és tárgykörű 
közlések tartalmi összegzése 
idézetek, szó szerinti átvételek 
nélkül, de csupán a terjedelmi 
korlátok miatti tömörítésbe 
nem illő konkrét részletjavasla
tok elhagyásával.

A kapott írások nem vagy 
nem azonos részletességgel 
terjednek ki a városi élet min
den területére. Ez az összeg
zésből is kitűnik. Az arányta
lanságok ellensúlyozására nem 
vállalkozhattam, ez szakembe
rekre vár.

A város jövőjéről alkotott 
képviselő-testületi elképzelés
-  nevezzük bárminek -  nem 
származhat egy kéztől. Ahogy 
egy ünnepi ülésen elhangzott: 
ez a testület eddigi legnagyobb 
vállalkozása. Minden fontos 
döntés ebből kell hogy levezet
hető legyen, hacsak nem aka
runk a gyeplőt a lovak közé 
vetve az események után ha
ladni.

A továbbiakra vonatkozóan:
Először azt kérem kedves 

képviselőtársaimtól, hogy szó
ról szóra kérdőjelezzék meg és 
gondolják át újra ez írás állítá
sait. Egy átgondolt összegzés 
birtokában érdemes majd dön
teni a közvélemény-kutatásról, 
illetve annak tartalmáról. A 
közvélemény-kutatás mellett 
szól, hogy a képviselők megvá
lasztása nem programjaik, in
kább személyes megítélés 
alapján történt. A polgárok te
hát személyre, nem városfejlő
dési irányra szavaztak. Ellene 
szól viszont, hogy gyors lebo
nyolítása után is csak kb. egy 
év marad hátra e választási cik
lusból.

Legalább ilyen fontos azon
ban az összegzés b) részeiben 
található dőlt betűs bekezdé

sekből kitűnő feladatok sorra- 
rendre való megoldása. 
1993.  3.  9.

Tisztelettel: 
Martin Gábor

A VÁROSI 
JÖVŐKÉP 
ELŐZETES 
ÖSSZEGZÉSE

Köszönet illeti mindazokat, 
akik érdemesnek találtak a név 
szerinti vagy általános felké
résnek eleget tenni, és papírra 
vetették elképzeléseiket, vá
gyaikat leendő városunkkal 
kapcsolatban. Az alábbiak ők, 
kiknek sorain ez az összegzés 
alapul:
Bélavári János 
Budatava Lakóegyesület 
Brenner Kálmánné 
Csali István 
Egészségügyi biz. /ÖK 
Építészeti bizottság /ÖK 
Káplán György 
Káptalanfüredi Baráti Kör 
Kerényi László polgármester 
Molnár Pál
Müllerné dr. Hradszky E. 
Németh Béla 
Nikoletti Miklós 
Polniczky József 
Üdülőhelyi bizottság /ÖK 
Vendrey Andrásné 
Vöröskereszt helyi szervez.

TARTALOM:
Bevezetés
I. Városépítés
II. Ipar, kereskedelem 
III. Művelődés
IV. Egészségügy, sport
V. Városigazgatás
VI. Városgazdálkodás
VII. Idegenforgalom, üdülés
VIII. Emberi kapcsolatok

Bevezetés, 
a szöveg tagolásának 
értelmezése

A város élő szervezet. Tár
gyalni sajnos mégis csak ré

szekre, szakterületekre bontva 
tudjuk, sohasem feledve azon
ban e területek alig követhető 
szövetszerű összefüggéseit. (A 
fák, virágok, madarak fennma
radása nem egyszerűsíthető 
„környezetvédelem szakfela
dat”-tá, az emberi sorsok, kap
csolatok nem degradálhatók 
„szociálpolitikává”.)

Az írás minden tétele (szak
területe) két részre oszlik. Az a) 
rész a távlati képet ábrázolja, a 
b) pedig az annak eléréséhez 
szükséges lépések tömör köz
lése.

A b) rész tartalmaz egy be
kezdést: ez azokat a feladatokat 
foglalja magában, melyek 
megoldásához csaknem azon
nal neki lehet látni, melyek 
akár egy képviselő-választási 
ciklus programját is alkothat
ják .

I.  Városépítés

1. Területfelhasználás
a) az élet helyi követelmé

nyeihez alakított, a természeti
vel összhangban álló igényes 
épített környezet kialakítása

b) -  a lakó- és üdülőnépes
ség, vagyis a túlterheltség nö
vekedésének, az urbanizáció
nak fékezése

-  a belterület mai határok 
között tartása,

-  új építkezések korlátozása
-  kemény hatósági ellenőr

zés az építési és használatbavé
teli engedélyezés alkalmával

-  város- és városrészköz
pontok kialakítása

-  tartalmuk, elemeik megha
tározása (művelődés, oktatás, 
szórakozás, kereskedelem, kor
zó...?)

-  helyük kijelölése
-  gazdasági lehetőségek ku

tatása
-  művelődési intézmények 

fölépítése
-  iskolafejlesztésekhez épí

tészeti program készítése peda

gógiai szakprogram alapján, 
majd helykijelölés

-  kulturális célú épületek
hez: hasonlóan

-  sportolás, testedzés terüle
ti, építményi feltételeinek meg
teremtése

-  terület biztosítása uszoda, 
sportcsarnok, sportpályák, 
csónak-, szörf-, vitorláskiköl
tők számára

-parkok, sétaterek, kirándu
lóhelyek kialakítása

-területkijelölés
-  növényzet szigorú hatósági 

védelme
-  iparterület kialakítása
-  terület biztosítása
-  egymást zavaró rendelteté

sű (pl. lakó-ipari, csendes-mu
lató, pihenő-forgalmas) intéz
mények, övezetek elkülönítése

-  jó és szép, ide illő házak 
építése

-  szakmai szűrő (főépítész, 
zsűri) alkalmazása

-  jó  példák, a hely szelleme 
iránt fogékony tervezők nép
szerűsítése. (Esztétikai érvek 
alapján nem utasítható el a 
csúnya, a megrendelő igényes
sége a döntő!)

2. Arculat, városkép
a) A városnak megjelenésé

ben is sajátos és vonzó jelleg
gel kell bírnia, mely egyes ré
szeinek megőrzendő és egy
mást gazdagító karakterén ala
pul.

b) -  a város(rész)i arculatot 
meg kell találni, ki kell alakíta
ni. (A régi arculat többé-kevés
bé súlyosan sérült, vissza nem 
állítható, de létezik mint örök
ség. A közelmúlt, mely azt 
megtiporta, nem vonzó. Rá kell 
találnunk egy újra, mely azon
ban a régiben gyökerezik, és ha 
nagyon lassan is, de meghatá
rozóvá válik.)

-  honismereti gyűjtés, isme
retterjesztés (Az építtető igé
nyét kell alakítani.)

-  építészeti karakterológiai 
vizsgálat



-  testreszabott új rendezési 
terv a vizsgálat alapján

-  új épületek tervezésénél az 
új jelleghez közelíteni

-  helyi építési előírások tö
kéletesítése a leendő új rende
zési terv alapján

-  a balatonalmádi arculat 
egyéb hordozóinak tervezteté
se, majd kivitelezése (ide tar
toznak: buszmegállók, padok, 
szemeteskosarak, korlátok, 
lámpák, üdvözlő-, útbaigazga
tó, reklámhordozó, műemlék
megjelölő táblák, nyomtatvá
nyok grafikái stb. Ez megér egy 
pályázatot.)

-  országos és helyi jelentő
ségű (mű)emlékek gondozása, 
fenntartásuk támogatása

-  emlékek számbavétele, a 
tulajdonosok és a köz figyelmé
be ajánlása

-  városképrontó építmé
nyek, melléképületek eltávolí
tása

-  építéshatósági fellépés el
bontásuk, de legalább eltünte
tésük (befuttatásuk) érdekében

-  példamutatás a városi tu
lajdonú területeken (pl stran
dok)

-  elektromos vezetékek föld 
alá helyezése

-  új építéseknél földkábeles 
bekötés

-  sok és a vidékre jellemző 
növény telepítése

-közterületek fásítása, külö
nösen az újonnan települt ré
szeken

3. Közlekedés
a) a városi mozgásigényeket 

leginkább kielégítő, de a nyu
galmat legkevésbé zavaró köz
lekedési hálózat és rend

b) -  átmenőforgalom meg
szüntetése, a várost elkerülő fő
út megépítése

-  alapvető dolog, de messze 
meghaladja erőnket, csak szor
galmazni tudjuk

-  meglévőket tehermentesí
tő új utak építése

-  veszélyes vagy túlterhelt 
csomópontok kiépítése

-  vasúti átkelők biztonságo
sabbá tétele

-  városi utak burkolása
-  anyagi erő függvényében, 

folyamatosan, de előre megha
tározott és közzétett sorrend 
szerint végezhető

-  közúti szolgáltatóhelyek 
létesítése

-  benzinkutak, szervizek, 
mosók helykijelölése

-  kerékpárutak kiépítése

-  nyomvonalak meghatáro
zása

-  közúti tervezéseknél, cso
mópont-kialakításoknál figye
lembe venni

-  járdák, alul- vagy felüljá
rók építése

-  a közlekedés biztonsága 
érdekében, az anyagi erő függ
vényében végezhető

-  erdei séta- és turistautak 
építése

-  helyi tömegközlekedés 
fenntartása

4. Közművesítés
a) kettős követelménynek, 

kényelmünk szolgálatának és 
környezetünk, vagyis életfelté
teleink védelmének kell meg
felelnie

b) -  minden keletkező 
szennyvíz kezelése (a helyes 
sorrend: szennyvízkezelés, 
vízellátás, építés)

-  csatornatársulatok alaku
lásának segítése

-  helyi, kis kapacitású tisztí
tóberendezések bevezetése

-  megfelelő minőségű és 
mennyiségű ivóvíz biztosítása

-  vízminőség ellenőrzése
-  új vízforrások felkutatása
-  vízhálózat javítása és bőví

tése
-  vízszolgáltató szervezet át

alakulásának figyelemmel kí
sérése, a városi érdek képvise
lete

-  csapadékvíz-elvezetés 
megoldása minden közterüle
ten

-  folyamatos kiépítés indítá
sa a befogadótól felfelé indul
va, valamint az út- és csomó
pontépítéseknél

-  már elkészült szakaszok 
védelme a lemosódó hordalék
tól

-  teljes körű és megfelelő 
minőségű elektromos ellátás 
(ÉDÁSZ-feladat, de az ellátás 
színvonalas volta, a hálózat vá
rosképbe illeszkedése városi 
érdek is)

-  új és felújított hálózatsza
kaszok föld alá telepítése

-  gázellátás
- folyamatos építés
-  telefonhálózat kiépítése 

(egyelőre városunkon kívüli 
okok akadályozzák)

II. Ipar, 
kereskedelem, 
közellátás

1.  Ipar
a) színvonalas, de mértéké

ben és jellegében az üdülővá

ros igényeire korlátozott, a táj 
iránti tisztelettel kialakított, fő
ként szolgáltatóipar

b) -  iparterület kialakítása
-területkijelölés
-  előkészítő munka a tulaj

donjog, közművesítés stb. terü
letén

2. Kereskedelem, közellátás
a) az egész évben jelentkező 

lakossági és az idényszerű üdü
lői igények kielégítésére

b) -  térben és minőségben az 
igényekhez közelálló létesít
ményhálózat létrejötte

-  terület biztosítása építés- 
hatósági és gazdasági eszkö
zökkel

-  a kereskedelmi profilnak 
az igényekhez hajlítása hatósá
gi, gazdasági, stb. eszközökkel

-  a célzott idegenforgalmi, 
városrendezési irányba nem 
mutató, esetleg zavaró létesít
mények visszaszorítása

-  városrészenként alközpon
tok kialakítása alapvető keres
kedelmi és közszolgálati (pos
tai, önkormányzati ügyfélszol
gálati, információs, egészség- 
ügyi) rendeltetéssel

-  feltételek kidolgozása az 
egyes szakterületeken (városi
gazgatás, posta, egészségügyi 
szolgálat)

-  területbiztosítás városren
dezési és más eszközökkel

III. Művelődés

1. Oktatás
a) a város váljék oktatási 

központtá
b) -  alapfokú oktatás tökéle

tesítése
-  alapos szakmai helyzetfel

mérés
-  iskolahálózat fejlesztésé

nek koncepciója
-  oktatás építményeinek biz

tosítása: oktatási épületek, tor
natermek, napközi...

-  egyéb (tárgyi és személyi) 
feltételek javítása

-  különleges képzési utak ki
választása, azokon elindulás 
(idegen nyelvek, számítástech
nika)

-  középfokú és szakképzés 
kifejlesztése

-  a város jellegéhez igazodó 
szakirányok kiválasztása (ide
genforgalom, gazdasszonykép
zés)

-  (kis)régió esetleges képzé
si hiányainak feltárása, pótlás 
előkészítése

-  felsőfokú oktatási intéz
mény indítása

-  Balaton Akadémia életre
hívása

-  előadás(sorozat)ok, sza
badegyetem jellegű képzés

2. Kulturális élet
a) a helybéli és a nyújtott 

vendéglátó idény által támasz
tott igényeket nemcsak kielégí
teni, de gerjeszteni is képes 
kulturális élet létrehozása

b) -  irodalmi élet
-  könyvtár elhelyezése, gya

rapítása
-előadások
-  képző- és tárgyalkotó mű

vészet
-kiállítások
-  alkalmazott művészetek je 

lenléte (kiadványokon, közte
reken, tárgyakon)

-  alkotóház, alkotóközössé
gek formálása, művésztelep

-  előadóművészetek
-  leendő szellemi-művészeti 

központ célszerű tartalmának 
meghatározása, megvalósítá
sához lehetőségek kutatása, 
helyének biztosítása

-  általában a szellemi élet 
helyhez kötődő képviselőinek 
számontartása, megbecsülése, 
újabb kötődések szövögetése

-  helyismeret növelése, ter
jesztése

-  kutatás, kiadványok, előa
dás, kiállítás

-múzeum
-  a táj természeti értékeinek 

(kövek, növények, állatok) köz
ismertté tétele az iskola, ide
genforgalmi reklám és más ki
adványok, előadások által

-  az itt lakás, pihenés értéké
nek tudatosítása

-  széles kínálat a szabadidő 
eltöltéséhez, a sokféleséget és a 
város célul kitűzött alapvető 
profilját egyaránt szem előtt 
tartva

IV. Egészségügy, sport
1. orvosi ellátás

a) teljes körű, hatékony, gaz
daságos, betegcentrikus ellátás 
helyben

b) intézmények és felszerelt
ségük fejlesztése a kisrégióval 
közösen

-  alapvető orvosi ellátás 
(rendelés) városrészenként

2. Sport
a) a város sportéletének hár

mas célja: a fiatalság egészsé
ges fejlődését, a helybéliek 
egész évi szabadidőtöltését, a 
nyaralók felüdülését szolgálni



b) -  vízisportok újbóli felfej
lesztése

-  szárazföldi sportágak 
fenntartása, gyarapítása

-  egyesületek támogatása
-  diáksport szorgalmazása 

és támogatása
-  a helyhez illő, nem költsé

ges terepsportok meghonosítá
sa, főleg a diákság körében 
(természetjárás, tájékozódási 
futás, kerékpározás)

3. Rehabilitáció
a) A betegségek utáni 

gyógyüdülés a vidék e célra ré
gen kiválónak tartott mikroklí
máját kihasználva a város leen
dő arcának előnyös eleme lehet

V. Városigazgatás

a) eredményesen és köz- 
megelégedésre működő önkor
mányzat

b) -  célszerű és világos mun
kamegosztású intézmények

-  eredményorientált műkö
dési rendű képviselő-testület 
(megoldatlanság -  feladat
meghatározás -  elvi javaslat -  
elvi döntés -  döntés-előkészítés 
(előterjesztés) -  döntés -  meg
oldás -  ellenőrzés)

-  bizottságok (összességük
ben minden területre kiterjedő) 
javaslattevő és véleményező 
szereppel

-  hivatal felkészült, megbe
csült, elégedett, udvarias, vilá
gos keretek között dolgozó 
munkatársakkal, megfelelő fel
szereltséggel, nyilvántartások
kal, működési renddel

-aktív  külpolitika
-  kapcsolattartás és -építés 

kisrégió (környező települé
sek), régió (Balaton), országos 
és még nagyobb léptékben

-  a közmegelégedéshez nél
külözhetetlen bizalomkeltő vá
rosi belpolitika

-  közérthető tájékoztatás 
(szabatosan, magyarul, egy
szerűen fogalmazott közlések, 
rendeletek, költségvetés), hogy 
a polgár megérthesse, mi jár 
neki és mivel tartozik városá
nak

-  a város egész területén 
egyenletes (igazságos) telepü
lésfejlesztés és -fenntartás elő
re rögzített és ismertetett elvek 
alapján

-  együttműködés a fentiek 
útján megnyert bizalmú és a 
közügyekben való részvételt ér
demesnek érző polgárokkal és 
csoportjaikkal

VI. Városgazdálkodás

a) a helybélieknek kellemes, 
a célzott vendégkört vonzó, jól 
működő város

b) -  az összes városgazdál
kodási feladatot jól megoldó 
intézményegyütes kialakítása

-  egyértelmű munka- és fe 
lelősségmegosztás az egyes te
rületek között: ingatlangazdál
kodás, lakásgazdálkodás, in
gatlan- és lakáskezelés; ma
gasépítési beruházás, út- és 
közműberuházás, közmű- és 
közterület-fenntartás, szemét- 
kezelés, távfűtés

-  városgazdálkodás finan
szírozásának megoldása (a vá
rosi bevételek mai szintjén az 
infrastrukturális fejlesztés és a 
felújítás illuzórikus)

-  az üdülőváros terheinek az 
idegenforgalmi haszon ará
nyában való elosztása csak a 
központilag fedezendő kiadá
sokra (az viselje terhét, aki húz
za hasznát)

-  az ingatlantulajdonosok
nak -  kulturált környezetükben 
való felismert érdekeltségén 
alapuló -  helyi áldozatvállalá
sa esetén költségmegosztás a 
város és a tulajdonosok között, 
de előre gondosan mérlegelt és 
ismertetett szabályok szerint!

-  a civil társadalommal kö
zös feladatmegoldás

-  előbbiek feltételeként: a 
város valamennyi területének 
egyenrangúként való, megbíz
hatóan egyenletes gondozása 
(a polgár bukszája nem nyílik, 
ha nem látja, hogy az ő  pénze 
nyomán a környezete lesz 
szebb)

-megbízható, gondos város
fenntartás

-  városgondnokság a „gaz
da szemével” (ingatlankezelés, 
út- és közterület-fenntartás, 
növényápolás)

-  szelektív hulladékgyűjtés, 
távlatilag is megfelelő szemét
elhelyezés, a mai telep rekulti
válása

-  előtanulmányok a fejlesz
téshez

-  a mai telep részleges teher
mentesítése

VII. Idegenforgalom, 
üdülés

a) A város üdülő, vendégfo
gadó jellege meghatározó ma
rad. Az európai utazási ajánla
tokkal való versenyképesség
hez azonban új, egyéni arcula
tot, vendégváró profilt kell ta

lálnia Balatonalmádinak. E 
profil követelményeinek az
után olyan szinten eleget ten
nie, hogy célzott vendégkörét 
ide vonzza.

b) -  az új profil kiválasztása
-  előkészítő munka a profil- 

választáshoz
figyelembe veendő szempon

tok: a Balaton ittlétén kívül a 
kertes, parkos, laza telepü
lésszerkezet, az egészséges me
diterrán klíma, az erdők közel
sége, az idénynyújtás igénye, 
de a helybéli népesség idegen- 
forgalomban nem érdekelt ré
szének érdekei is

felmerülő lehetőségek:
a hagyományos nyaraló-ví

zisportoló turizmus párosítása 
főszezonon kívüli vadászven
déglátással és -programokkal, 
oktatási és kulturális jelleggel 
(intézményekkel, rendezvé
nyekkel), egészség-rehabilitá
ciós, gyógyüdülő jelleggel, 
mely utóbbiak már kevéssé 
idényhez kötöttek.

-  a közmegegyezéssel meg
erősített profilválasztás után a 
városfejlesztés irányának és a 
nyári vendégek megcélzandó, 
az új profilba illő rétegének ki
választása (a fentebb lehető
ségként ábrázolt profil esetén 
kimondottan békés, csendes, li
getes-fás városra törekedni, 
más profil esetén ahhoz illőre, 
talán élénkebbre, nyüzsgőbbre, 
városiasabbra, de mindenkép
pen valami jellegzetesre)

-  a városi vendéglátás szín
vonalának emelése

 -  tájékoztató rendszer kiépí
tése helyben, országszerte, kül
földön

-  a város által szavatolt, el
lenőrzött minőségű szállások, 
vendéglők ajánlása

-  események, rendezvények 
tartása, hagyománnyá tétele

-  jellegzetes üdülőhelyi köz
tériformák (pl. korzó, zenepa
vilon) kialakítása

utoljára, de semmikép sem 
utolsósorban:

VIII. Emberi 
kapcsolatok

E fejezet tartalmára kivált
képp igaz, hogy alig-alig tár
gyalható külön, annyira bonyo
lultan függ össze minden más 
fejezetével, vagyis maga a vá
ros.

1. Polgári élet
a) A gyors népességnöveke

dés során sokfelől ideszárma
zottakból a helyhez és tagjai
hoz szorosan kötődő polgári 
közösség kell hogy formálód
jék. A város változásához nél
külözhetetlen emberi változást 
ez biztosíthatja.

b) -  a civil társadalom fel
épülése

-  családi, baráti, szomszéd- 
sági, kapcsolatok ápolása és 
építése

-  lelki, szellemi, szakmai, 
művészeti, generációs, város
részi, sport, hobbi, közösségek, 
körök felállása, városi bátorí
tása reményteli együttműkö
déssel, esetleg anyagiakkal

-  lokálpatriótákká, a hely 
szellemét értőkké, elkötelezet
tekké kell válnunk

-  a helyi -  természeti, embe
ri, tárgyi, történeti értékeket 
megismer(tet)ni

-  ezek őrzésében, a becsült 
elődök követésében, a város 
gazdagításában a közös érde
ket felismerni

-  a városi léptékű együttgon
dolkodás kifejlődése

-  területi részérdekek elis
merése

-  részérdekek feletti közös 
érdekek felismerése

-  polgári „ közmegegyezés ” 
a város egyenletes fejlesztésé
ről és fejlődésének távlati irá
nyairól, mely nélkül az előző fe 
jezetek tartalma is támasztalan

2. Szociális gondoskodás
a) megakadályozni, hogy a 

városi közösség bármely tagjá
nak élete ellehetetlenüljön

b) -  civil társadalom erősíté
se, hogy lehetőleg senki ne re
kedjen rajta kívül

-  intézményes gondoskodás 
meghatározott csoportok vagy 
meghatározott helyzetben lévő 
egyes személyek segítésére

-  sűrű háló szövése szemé
lyes és a civil csoportokon ál 
áttételes kapcsolatokkal

-  különös figyelem és törő
dés az ifj akkal és az idősekkel 
(képzés, munkalehetőség, öre
gek klubja)

1993. III. 9.

Összeállította: 
Martin Gábor



Almádi „két tűz" között
Na, ez az! Ha, mondjuk, a balatonal

mádi strandon kificamítom a bokámat és 
egyszerre mozgásképtelen vagyok (majd, 
természetesen a nyáron, kánikulában!), 
akkor csak beszólnak az orvosi ügyeletre: 

-Halló! Mentőt kérünk!
És a rádiótelefon, amely összeköti Ba

latonalmádit a balatonfűzfői mentőállo
mással, azonnal továbbítja a hívást És, 
mint azt dr. Czirn er József, a megyei men
tőszolgálat vezető főorvosa elmondta, a 
riasztástól számított öt-hat perc alatt ott a 
kocsi. Sőt. Visszakérdeznek Fűzfőről: 
hány sérült van? Ha kettőt jelentenek, ak
kor két kocsi megy. Ez már így szokás, 
Így úja elő a mentők szabályzata.

Balatonalmádi „két tűz” között van. A 
nyári hónapokban -  júniustól hétvégeken, 
júliusban és augusztusban mindennap 
mentőkonténer rádióval felszerelve várja 
a hívást Aztán a másik oldalon ott van Ba
latonfüred a helikopterrel. Felszáll, le
száll, szállít, menti az életet

Azután itt van Veszprém. Innen 8-9  
perc alatt a helyszínen van a mentőautó és 
kötözik a sérültet Balatonalmádiban. Eh
hez csak annyit, hogy a múlt évben átlago
san 5,5 perc alatt kint voltak a mentősök 
bármelyik helyszínen. Ismétlem, ez éves 
átlag és a megyére vonatkozik, de állja a 
külföldi összehasonlítást, mert például 
Európában ez 15 perces átlagot jelent 

Nem volt ez mindig így. Hiszen né
hány éve még nem lehetett Balatonalmá

diból elérni a balatonfűzfői mentőállo
mást. Erre építettek egy átjátszót, és ma 
csak beleszólnak a rádióba és Fűzfő je
lentkezik.

-  Indítom a kocsit! -  valahogy imi
gyen, és máris felbúg a gépkocsi motorja.

Ez így egyszerűnek tűnik, de a mentő
sök már a gépkocsiban készülnek. A beje
lentés alapján előkészítik a szükséges 
mentőeszközöket. És minden eset más, 
minden beteget másként kell ellátni, biz
tatni, a körülálló hozzátartozókat jó szó
val vigasztalni. Így lesz az idén is, amikor 
Balatonalmádiból vagy máshonnan érke
zik a sürgős hívás. Mert a sérültnek, a be
tegnek mindig nagyon sürgős, és néhány 
perc várakozás is óráknak tűnik.

Balatonalmádi tehát körbe vétetett 
mentőkonténerekkel, helikopterrel és 
nem utolsó sorban jól képzett mentősök
kel.

G.B.

Almádi VIII. osztályosok
Sokan cáfolták már a római költő 

és filozófus Seneca 106. levelében 
található keserű és cinikus megjegy
zését: „Non vitae, sed  scholae disci
mus” azaz „Nem az életnek, hanem 
az iskolának tanulunk”, mert köz
hasznú bölcsességként már régesrég 
megfordítva idézünk és hiszünk: 
„ Nem az iskolának, hanem az életnek 
tanulunk! ”

Joggal idézhetik ebben a formá
ban a balatonalmádi általános iskola 
tanulói, mert várossá alakulásunk és 
a magyar-angol tannyelvű gimnázi
um megalapítása óta első ízben nyer
tek tömegesen felvételt, méghozzá 
imponáló eredménnyel. Sohasem 
volt könnyű bekerülni a gimnázium
ba, de két év kivételével mindig volt 
almádi tanulónk és eddig összesen 6 
balatonalmádi tanulót vettünk fel a 
három helyi általános iskolából. Az 
1993/94. tanévre egyszerre 13 nyol
cadikos tanuló ért el olyan ered
ményt, hogy magas pontszámuk 
alapján a Györgyi Dénes általános is
kolából 11., a vörösberényi iskolából 
és a veszprémi római katolikus isko

lából pedig egy-egy jutott be gimná
ziumunkba. Amikor mindannyiuk
nak gratulálunk, nem feledkezhetünk 
meg az őket felkészítő tanárokról és 
szüleikről sem, valamennyien jól 
fordították le Seneca intelmét! De is
merjük meg a gyermekek nevét is: 
Csomai Annamária, Fábián Ale
xandra, Gregorich Gábor, Csoma 
Lajos, Otterbein Anna, Buzás Ákos, 
Müller Gábor, Baumann Mária, Ko
vács István, Szabó Miklós, Szentpé
teri Karola, Rendes Ráhel, Pozsgai 
Péter.

A vörösberényi plébánián 1813- 
tól, száznyolcvan éve vezetik a pro
tokollumot, azaz a jegyzőkönyvet, 
amelyben feltüntették az iskolames
terek nevét. Nem ártana felújítani, 
mert iskolamesternek ma már nem 
csupán az igazgatót jegyezhetnénk 
fel, hanem azokat a pedagógusokat 
is, akik az életre tanították tanítvá
nyaikat.

Czuczor Sándor

KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZŐ 
(KIT) VESZPRÉM MEGYEI KÉPVISELETE

Általános tudnivalók
A kínálatunkban szereplő tanfolyamok a 12/1992 (IV. 

4.) IKM és az 5/1990 (IV. 5.) KM. sz. rendelet alapján 
ágazati szakmunkás-bizonyítványt, középfokú, illetve 
felsőfokú szakmai bizonyítványt adnak.

A tanfolyamok 1993 szeptemberében indulnak. Az is
kolakezdési tudnivalókról és a tandíjfizetés módjáról írá
sos tájékoztatást adunk 1993 augusztusában névre szóló
an.

A tanfolyamok időbeosztása: heti 1 napos délutáni el
foglaltság. (Munka vagy egyéb tanulás mellett is elvégez
hetők.) Időtartamuk: 1993 szeptembertől 10 hónap.

Munkanélküli hallgatóink képzési költségeik fedezé
séhez -  képviseletünkkel egyeztetve -  a megyei munkaü
gyi központtól átképzési támogatást igényelhetnek.

Hallgatóink részére diákigazolványt biztosítunk!
A tanfolyamok elvégzése után 1994-ben továbbtanu

lási lehetőséget is biztosítunk.
Jelentkezési igényét KIT Képviselet, 8200 Veszprém, 

Szeglethy u. 7. (telefon: 88/25-462, fax: 88/29-231) fel
címzett és bélyeggel ellátott válaszborítékkal együtt kér
jük mielőbb eljuttatni szíveskedjen.

14 éves korúak részére, a 8. általános befejezése után 
2 éves ágazati szakmunkásképző tanfolyamot szerve
zünk.

* Kereskedelem területén -  kereskedelmi eladó beta
nító szakaszban áruismerettel, kereskedelmi és eladási is
meretekkel, valamint szakmai számításokkal foglalkoz
nak 90-180 órás keretben.

A betanító tanfolyam irányára: 18 000 Ft
* Vendéglátás területén -  vendéglátó eladó betanító 

szakaszban vendéglátó és felszolgáló, étel- és italismere
tekkel, munkavédelemmel, gyakorlattal foglalkoznak, 
90-180 órás keretben.

A betanító tanfolyam irányára: 19 000 Ft
Az alapozó oktatás után 1994-ben szakmunkásképző 

tanfolyamon vesznek részt vendéglátó eladó szakon.
(A szakmunkás-bizonyítványhoz betöltött 16. év 

szükséges, ezért kétéves a tanfolyamunk.)
Általános iskolai végzettséggel, a szakvizsgáig betöl

tött 16. életév -  vagy felette -  birtokában
ágazati szakmunkásképző bizonyítványt adó tanfo

lyamaink.
* ABC-áruházi eladó: ajánljuk élelmiszerboltok, 

ABC-áruházak, vegyesboltok szakképesítéssel nem ren
delkező eladóinak, valamint magánvállalkozóknak és 
munkatársainak.

A tanfolyam irányára: 23 000 Ft + tananyag + vizsga-
díj.

* Divat- és rövidáru-eladó: ajánljuk a ruházati boltok, 
rövidáru szaküzletek, divatcikket árusító magánvállalko
zók vezetőinek és szakképzetlen eladóinak.

A tanfolyam irányára: 23 000 Ft + tananyag + vizsga
díj. Külön felnőttcsoportot indítunk!

* Vendéglátó eladó: ajánljuk italboltok, büfék, falato

zók, bisztrók, sütögetők, vendéglátóegységek szakkép
zetlen dolgozóinak és az ilyen jellegű üzletet működtető 
magánvállalkozóknak.

A tanfolyam irányára: 30 000 Ft + tananyag + vizsgadíj.
* Pénztárgépkezelő tanfolyam: az alapfokú képesítő 

bizonyítványt nyújtó tanfolyamot ajánljuk kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari egységek pénztárosi feladatok ellátá
sával megbízott dolgozóinak, magánkereskedőknek, va
lamint III. éves kereskedelmi szakmunkástanulóknak. 
Felvételi feltétel: 17. betöltött életév és kereskedelmi el
adó szakmunkásbizonyítvány.

A tanfolyam irányára: 15 000 Ft + tananyag + vizsga
díj.

Középfokú szakképesítési bizonyítványt adó KIT- 
tanfolyamaink

* Kereskedő (boltvezető): ajánljuk mindazoknak, 
akik a bolti kereskedelemben boltvezetők, -helyettesek 
magánkereskedők szeretnének lenni, és a vállalkozáshoz 
szakmai felkészültséget kívánnak szerezni.

* Vendéglátó (melegkonyhás üzletvezető): ajánljuk 
azoknak, akik üzletben dolgoznak szakképesítés nélkül, 
valamint azoknak, akik vendéglő, étterem, bisztró, csárda 
vezetésére magánvállalkozóként kívánnak elhelyezked
ni.

A tanfolyamok irányára: 28 000 Ft + tankönyv + vizs
gadíj.

Középfokú szakképesítési bizonyítványt adó KIT tan
folyamok csak érettségi bizonyítvány birtokában

* Anyag és áruforgalmi ügyintéző (üzletkötői szak): 
kereskedelmi áruforgalmi feladatokat ellátók részére, va
lamint magánvállalkozóknak és mindazoknak ajánljuk, 
akik üzletkötői tevékenységet fő- vagy mellékállásban 
kívánnak folytatni.

* Idegenforgalmi ügyintéző: (középfokú idegenfor
galmi): ajánljuk a képesítéssel nem rendelkező idegen- 
forgalmi ügyintézők részére, valamint olyan érettségizett 
fiataloknak, akik kedvet éreznek az idegenforgalmi pá
lyához, illetve magán utazási irodát szeretnének nyitni.

Felvételi feltétel: érettségi bizonyítvány mellett lega
lább alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvány! (Aki ezzel nem 
redelkezik, az első szakaszban nyelvtanfolyamon vesz 
részt)

* Szállodás (középfokú szállodaiszakember-képzés): 
ajánljuk a szállodai munkakörben képesítés nélküli dol
gozóknak, valamint érettségizett fiataloknak, akik a szál
lodaiparban szeretnének (szálloda, panzió) elhelyezkedni 
vagy önállóan nyitni. Felvételi feltétel: érettségi mellett 
legalább alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvány. (Aki ez 
utóbbival nem rendelkezik, az első szakaszban nyelvtan- 
folyamon vesz részt.)

* Menedzserasszisztens: ajánljuk, akik vállalkozások 
ügyintézői feladataihoz szakismeretet kívánnak szerezni.

Felvételi feltétel: érettségi bizonyítvány mellett lega
lább alapfokú nyelvvizsga. (Aki ez utóbbival nem rendel
kezik, az első szakaszban nyelvtanfolyamon vesz részt)

* Kisvállalkozások gazdasági ügyintézője: ajánljuk a 
kisvállalkozások, magánkerskedelem gazdálkodása, 
ügyvitele, marketing és reklám feladatai iránt érdeklő
dőknek.

A tanfolyamok irányára: 28 000 Ft + tankönyv + tan
anyag.

Szak-középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy álta
lános gimnáziumi érettségi és középfokú szakvizsga bi
zonyítvány, illetve nem szakirányú egyetemi, főiskolai 
oklevél birtokában KIT felsőfokú szakképesítési bizo
nyítványt adó tanfolyamaink a következők.

* Kereskedelmi menedzser: ajánljuk gazdasági társa
ságok vezetőinek, menedzsereinek, vállalkozást indító és 
folytató üzletembereknek, továbbtanulni szándékozó fia
taloknak.

A tanfolyam irányára: 32 000 Ft + tankönyv + vizsga
díj.

* Vendéglátó menedzser: ajánljuk vendéglátó-ipari 
gazdasági társaságok, kisebb szállodák, panziók vezetői
nek, menedzsereinek, továbbtanulni vágyó fiataloknak.

A tanfolyam irányára: 32 000 Ft + tananyag + vizsga
díj.

* Idegenforgalmi menedzser: ajánljuk azoknak, akik 
az idegenforgalomban dolgoznak, de nem rendelkeznek 
felsőfokú szakmai végzettséggel, illetve azoknak, akik az 
idegenforgalomban kívánnak egyéni vagy társas vállal
kozást létrehozni. Azon szervezeteknek is ajánljuk, ahol 
idegenforgalmi érdekeltség is van.

Felvételi feltétel: az általános kiíráson túl legalább kö
zépfokú nyelvvizsga egy idegen nyelvből.

A tanfolyam irányára: 32 000 Ft + tananyag + vizsga
díj.

* Idegenvezető: sajátos felkészültséget, nyelvtudást 
igénylő, gyönyörű szakma. Expo ’96-ismeretekkel.

Felvételi feltétel: középiskolai érettségi és legalább 
középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány. (Ak i ezzel nem 
rendelkezik, az első szakaszban nyelvtanfolyamon vesz 
részt.)

A tanfolyam irányára: 40 000 Ft + tananyag + vizsga
dij.

Várjuk jelentkezésüket!



A közterületről
Városunk köztisztasági vá

rosképi állapotáról jogos kifo
gásokat tartalmazó leveleket, 
panaszokat, kéréseket naponta 
megfogalmaznak az állampol
gárok. Méltánytalanul magas
nak ítélik a szemétszállítási dí
jat, kevés a burkolt út, drága a 
közmű, sok a vadkender, az ut
cák elhanyagoktak, magáningat
lanok rendbetételét kérik tőlünk.

Oldjuk meg, szólítsuk fel, 
kötelezzük, büntessük, szank
cionáljuk, helyszíneljünk, ta
karítsunk havat, szemetet, 
szállíttassuk el a konténereket. 
Ugat a kutya, a fának hullik a 
levele, össze kell takarítani. 
Kié a fa és kié a terület, ahova a 
levél hullott?

Természetesen a közterüle
tekre, járdára (vagy helyére), 
árokpartra, a szomszéd kertjé
be... Panaszügyek. Kérések és 
követelések. Természetesen a 
problémákat meg kell oldani és 
nem tologatni.

Pénzből, közpénzből, a ke
vésből...

Érthetetlen számomra, hogy 
más településen örülnek a fá
nak, ha van levél és nem panasz
ügy a kutyaugatás. A konténe
rekbe hulladékot gyűjtenek és 
nem falombot, téglatörmelé
ket, forró hamut, és a ház gaz
dája (gondnoka) nem viszi a 
partra a betontöremeléket, fes
tékesdobozokat, a kivágott fát, 
mert annak a területnek, gon
dolva, kerítése nincs, nincs is 
gazdája. Bizonyára más telepü
lésen nem történik olyasmi, 
hogy jelezni kelljen az élelmi
szerüzlet tulajdonosának (bér
lőjének): illene összeszedni a 
csokoládépapírt, tejeszacskót 
és egyéb hulladékot akkor is, 
ha az üzlet előtti járda, patak
meder vagy vízelvezető árok 
közterület, a közé. Bizonyára 
más településen nemzeti ünne
pünkre készülve megtisztelő 
módon nem égetik a kerítésnél 
összegyűlt lombot, vagy éppen 
kiseprik a szálloda mellett vé
gigfutó járdára.

Meggoldandó feladatokhoz

megfelelő pénzeszköz, amiből 
oly kevés jut a Veszprém város 
úthálózatával azonos méretű 
úthálózat és azt övező közterü
letekre. De vajon csak pénz 
kérdése a kultúrembert övező 
kultúrállapot?

A Budatava lakóegyesület 
ülésén a hangos problémák kö
zött halkan megjegyezte egy 
koros úr: uraim mi is sokat te
hetnénk egy kis figyelmesség
gel... Jó érzéssel gondolok a 
Budatavai Lakóegyesület egy
millió forintot érő társadalmi
munka-felajánlására és arra, 
hogy jövőre már nem a köz
hasznú munkásokkal kell hul
ladékot takarítani a Szabolcs- 
Rákóczi úti lakótelep környé
kén. Támogatjuk a Vörösberé
ny i Polgári Kör azon kezdemé
nyezését is, hogy a templomté
ri ABC környékén ismét gyep 
zöldelljen, mint régen, a murva 
helyett, és egyben kitakarítjuk 
a szép mandulást a tégla, autó
gumi, salak és kartondobozok 
halmazából. Bizonyára, támo

gatást élvezne a városgazda ré
széről más társadalmi szerve
zetek közcélú területeit érintő, 
hasonló jellegű felajánlása, se
gítségkérése is.

Egyszer el kellene jutnunk 
odáig, hogy másoknak kárt 
okozunk, ha a járdákon, útsze
gélyen várakoznak teherautó
ink. A fára kiszegezett hirdet
mények, a buszváró, buszpá
lyaudvar pillérére ragasztott 
közérdekű információk ugyan
úgy hozzá tartoznak a város
képhez, mint a gyönyörűen 
parkosított kertek, udvarok, ke
rítések tövében kisarjadó virá
gok és gyomok.

Bízva Önökben, Tisztelt Ol
vasók, ismert vagy ismeretlen 
intézmény-, vállalat-, szálloda-, 
irodavezetők, -gondnokok, 
Hölgyeim és Uraim mi is sokat 
tehetnénk egy kis figyelmes
séggel... kritikus önismerettel.

A közcélokhoz, igényekhez 
mérhető közgondolkodásért.

Sz. É.

Kedves Fiatalok!
Vajon milyen élet vár rátok 

a XXI. században, látva a föld 
szándékos és véletlen pusztí
tását? ! Sikerül-e gátat szabni a 
környezetromboló tevékeny
ségeknek? A műanyag-, per
met-, száraz-, tartóselem-, ak
kumulátorhegyek lassan, de 
biztosan mérgezik a talajt, be
szivárognak az ivóvízbe, sőt 
eljutnak a kertjeinkbe is. Ná
lunk gazdagabb országok is 
küszködnek velük, gondol
junk a kihalt folyókra, a savas 
esőtől kiégett erdőkre.

Ugyanakkor hallatlan nagy 
erőfeszítéseket tesznek meg
mentésükre, illetve komoly 
pénzbírsággal sújtják a sza
bály ellen vétőket (pl. ha az 
akkumulátort és az elemeket 
nem a kijelölt helyre szállít
ják, ha az utcán autót mosnak, 
illetve a papír, üveg, háztartási 
hulladék nem az e célra rend
szeresített konténerbe kerül).

A sorsunk, a jövőnk azon 
múlik, hogy tudunk-e egyen
súlyt teremteni, vagy leigáz-

zuk, megmérgezzük a termé
szetet. Ha mesterségesen fel
borítják az egyensúlyt, a jö 
vőnk sorsa forog kockán...

*

Bizonyára nem én vagyok 
az egyetlen, aki pár hónappal 
ezelőtt hallotta a tévében az 
ELTE BTK természettudomá
nyos nevelési szakcsoport ve
zetője, dr. Havas Péter ad
junktus előadását. Tájékozta
tott az USA-Magyar Környe
zeti Nevelési Projekt Környe
zetvédelmi és Területfejlesz
tési Minisztérium által létre
hozott KÖRLÁNC mozgal
máról.

Bárki tagja lehet, aki szívü
gyének érzi lakóhelyét. Mun
kájukat az amerikai South 
Royalton-i tánmogatók segí
tik mind szakmailag és anya
gilag.

Elküldték az iskolánknak 
módszertani segédanyagukat 
és feladatgyűjteményüket (az

angolul tudó ifjak eredetiben 
is olvashatják). A város, mint 
a környezeti nevelés témája 
igen újszerű Magyarországon. 
A program nemzetközi össze
fogással már kipróbálásra ke
rült...

Beépíthető az általános is
kola anyagába, némi átdolgo
zással a gimnáziumban is fel
használható. Nagy hangsúlyt 
kap a feladatok során a társas 
technikák sokfélesége. Fon
tos, hogy a feladatokat csopor
tosan, a városlakókkal kom
munikálva oldják meg.

*

Bárki, aki kedvet érez és 
szívesen csatlakozna a KÖR
LÁNC mozgalomhoz, jelezze 
szándékát. Rendelkezésére 
bocsátom a részletes progra
mot és feladatgyűjteményt.

Címem: Monse Zsuzsa 
Vörösberény, általános iskola 
Veszprémi u. 87.
Telefon: 38-870

A REND 
ÁRA

Városunkban mintegy 
6500 lakó- és üdülőingatlan 
van. Az előttük levő közte
rület rendbentartása a tulaj
donosok feladata.

Heti 10 perc időráfordítás 
ugye nem lenne sok, de talán 
elég lenne ahhoz, hogy ne 
legyenek elhanyagoltak út
jaink. Ha ezt a munkát köz
pénzből végeztetnénk el, 
akkor hetente 6500 x 10 per
cet, azaz 1083 órát jelente
ne, 27 embert kellene foglal
koztatni.

Ez szerény 200 forinos 
rezsióradíjjal számolva is, 
több mint 10 millió forint 
évente. Ha a heti 10 perc ke
vés, akkor ez az összeg ará
nyában növekszik. Erre a 
célra pedig a költségvetés
ben egyetlen fillér sincs.

Megoldás?...

Városgazdasági csoport



MI TÖRTÉNT?
Mi is történt valójában 1992- 

ben, az év elején alakult, s ma 
165 tagot számláló Vörösberé
nyi Polgári Kör égisze alatt?!

Ez volt a témája annak a köz
gyűlésnek, melyet Berény la
kossága tartott március 29-én a 
művelődési házban, avagy ré
gi-új nevén a Polgári Olvasó
körben. A minden tag által kéz
ben tartott beszámoló így tudó
sít erről:

Vörösberény 8-10 lokálpat
riótája 1991 decemberében az 
orvosi rendelőben indította el 
egy szervezet létrehozásának 
gondolatát, s 1992 januárjában 
közel 80 alapító tag megalakí
totta a Vörösberényi Polgári 
Kört. Egyletünk szándékai már 
alakulásakor erősen körvona
lazódtak, s első közgyűlésünk
re alapszabályként fogalmazó
dott meg: Balatonalmádi falu
sias jellegű településrészének 
óvása, az itt élő emberek tájé
koztatása, a tenni kívánók 
összefogása, a településrész ál
talános iskolájának támogatá
sa, együttműködés a nagy ha
gyományú kertbarát körrel, ha
gyományok ápolása és felele
venítése.

A bírósági bejegyzést köve
tően az önálló jogi személyként 
való működés a jogi kereteket 
adta meg a kitűzött célok meg
valósításához. A 13 tagú veze
tőség a fent említett keretprog
ramot 1992-ben a következő 
három nagy esemény köré cso
portosította: MALOMVÖL
GYI MAJÁLIS, CIMBORA 
TALÁLKOZÓ, SZÜRETI 
FELVONULÁS.

A 13 tagú vezetőség rend
szeres összejövetelein szervez
te e 3 pontba foglalt események 
köré Vörösberény lakosságát, s 
ezen események mellett több 
kisebb-nagyobb szervezésben 
részt vett.

Olvasóköri délutánok a mű
velődési házban, bozótirtási és 
tereprendezési munkák a Ma
lomvölgyben, Lapossa Dániel 
sírja környékének rendbetéte
le, polgárőrség szervezési 
munkáinak elindítása, Miku
lás-napi jelmezes köszöntése 
Vörösberény gyermekeinek, a 
„falu” karácsonyfájának felál
lítása a katolikus templommal 
szembeni téren, s a vörösberé
nyi karácsony megszervezése. 
Megalakulásunk óta képvisel

tettük magunkat az önkor
mányzati üléseken, s képvisel
tük városrészünk érdekeit. En
nek része volt aláírásgyűjtési 
akciónk, melyet a településrész 
lakossága kezdeményezett a 
költségvetéstervezet közzété
telét követően.

Tevékenységünk anyagi 
hátterét a tisztelt képviselő-tes
tületi tagok jelentős részének 
támogatása biztosította, melyet 
ezúton is köszönünk.

Tevékenységünk másfajta 
hátterét adta a vörösberényi ál
talános iskola tanáraival, diák
jaival. Azt gondoljuk, hogy az 
iskola és a polgári kör betölt
hetné a kulturális, információs 
centrum szerepét Vörösbe
rényben, melynek jeleit már ta
pasztaljuk.

A beszámoló megvitatása 
után elsősorban olyan felszóla
lások következtek, melyek a 
Vörösberényért aggódást tük
rözték. A jelenlevők megálla
podtak abban, hogy egy -  Bala
tonalmádi város költségvetésé
nek elfogadása utáni időpont
ban -  falugyűlésen beszélik 
meg az oda tartozó gondokat, 
problémákat. Jelen lévő képvi

selőink is többen hozzászóltak 
a felvetett problémákhoz. Az 
1993. évi esemény- és pénz
ügyi terv megbeszélése teljes 
egyetértésre talált a tagok köré
ben, s több felszólaló örömét 
fejezte ki a kör munkáját illető
en.

Rövid szünetet követően né
mi alapszabály-módosítást és 
vezetőségitag-változást foga
dott el a közgyűlés. Szomorúan 
fogadtuk a mindenki által is
mert és becsült Kun László fel
mentési kérelmét vezetőségi 
tagsága alól. Mi mindannyian 
csak azt mondhattuk: Köszön
jük, Laci bácsi...

Összefoglalva mit is írha
tunk a Vörösberényi Polgári 
Kör számlájára:

Több, nemcsak Vörösbe
rényt megmozgató rendez
vényt. Olyan anyagi bázis 
megteremtését, melyről továb
bi működés biztosítható. Vö
rösberény érdekképviseletét. A 
vörösberényi polgárok véle
ményének továbbítását. Ha
gyományápoló és hagyomány
teremtő tevékenységet.
A Vörösberényi Polgári Kör 

vezetősége

Horgászsarok

Ha az április hónapra a sze
szélyes jelzőt használjuk, úgy 
az elmúlt márciusra érzésem 
szerint nyugodtan mondhat
juk, hisztérikus volt. Először is 
a szokatlanul hosszan megma
radt jég miatt volt nehéz vízre 
szállni. Azután egyik napról a 
másikra beütött a jó idő, és ez
zel együtt megindult a haljá
rás. A horgászok -  mint fecs
kék a dróton -  ültek parton és 
csónakban egyaránt. Nem is 
eredménytelenül. Az egész al
mádi partszakaszon jó esély 
volt mindenféle keszegre, sőt 
pontyra is. Nádas előtt és nyílt 
vízen egyaránt.

Nem nagyon válogattak a 
csalik között a halak. Kukori
cával, gilisztával, csontival 
fogták a fél kg kerüli bodorká
kat és méretes pontyokat.

A hosszú téli kényszerpihe
nő után valóban fellélegezhet
tünk. Úgy látszott, beindult a 
horgászszezon. A budatavai 
nádasban szép számmal lát

tunk csukákat is, s bár márcus 
végéig tilalom volt rájuk az 
ívás miatt, reménykedünk, 
hogy áprilisban is ott találjuk 
őket. Szóval remekül szóra
koztunk, majd’ két héten ke
resztül. (A láthatatlan hírlánc 
megint működött: napokon 
belül itt voltak a halászok, 
többször is. Kíváncsi vagyok, 
hogy a hálóba került ragadozó 
halakkal -  tilalmi idejük már
ciusra esik -  vajon mi történt? 
Biztosan egyenként és óvato
san visszaengedték őket a víz
be. Ahogy az előírás szól.)

Ezután keményen visszajött 
a tél. Csónakkal kimenni a vi
haros északi szélben istenkí
sértés lett volna.

A móló melletti és a 4 m-es 
partszakaszon azért fel-feltűnt 
néhány eszkimónak álcázott 
horgász.

Ahogy elmondták, inkább 
csak az önbecsülés, mint a hal
fogás miatt. Arra ugyanis mi
nimális esély volt, de ha már

az ember kiváltotta az enge
délyt, összeszerelte a botjait, 
hát használni is akarja őket. 
Apropó, engedély: egyre töb
ben horgásznak -  bevallottan
-  engedély nélkül, hivatkozva 
az áremelésre. Gondolom, 
hogy az idén több dolga lesz a 
fegyelmi bizottságnak, mint 
az elmúlt évben. A februári 
horgászsarokban már említet
tem, hogy szigorodnak a bün
tetések, s bizony gyorsan ki
zárhatják az egyesületből a 
szabályok ellen vétőket. Nem 
érdemes kockáztatni!

Az almádi horgászboltok 
újból kinyitottak, és feltöltött 
készletekkel -  a bottól a gilisz
táig -  várják az érdeklődő hor
gászokat.

Április 10-én, szombaton a 
közösségi házban 10-12 óráig 
új horgászok vizsgáztatása 
lesz, fontos tudni, hogy enél
kül a vizsga nélkül horgászje
gyet nem lehet váltani.

A Balzer cég és az almádi

Horgászegyesület május 22- 
én horgászversenyt rendez a 
Wesselényi strandon rangos 
meghívottakkal. Kérjük egye
sületünk tagjait, hogy a rende
zés színvonalas lebonyolításá
ban vegyenek részt. Jelentkez
ni az egyesület vezetőségénél 
lehet.

Áprilisban járunk, ezért 
nem árt, mint minden évben, 
figyelni a balatoni általános ti
lalomra. 20-án 0 órakor kez
dődik és május 20-án 24 óráig 
horgászbottal még sétálni is ti
los a vízparton.

A tilalom kezdetéig azért -  
reméljük -  visszatérnek még a 
március közepéhez hasonlóan 
szép napok.

Hiszen végül is már tavasz 
van, és Somogy megye jóné
hány falvában láttam fészkü
kön ülő gólyákat.

Nagy Ferenc



Április bolondja

Ez volt az első igazi tavaszi nap. A nap vakítóan világított be az 
ablakon, végigpásztázta a lakás minden zegét-zugát. A sarokban 
kifényesedtek az egyébként alig észrevehető pókháló szálai.

-  Takarítanom kéne -  gondolta a fiatalasszony, miközben ki
dörzsölte szeméből az álmot. -  Ilyenkor látszik, milyen por van.

A gyerekek egymás után ébredtek. Vidáman hancúroztak a 
napfényes paplanon, a sugárnyalábok megcsiklandozták a pufók 
kis testeket. Apjuk álmatagon morgolódott, majd hosszan nyúj
tózkodni kezdett, és nagyot nyekkent, mert egyik csemetéje éppen 
a hasára ugrott.

-  Apa! -  rikkantott a nagyobbik fiú. -  Menjünk kirándulni!
A családfő a fejére húzta a takarót, az alól morgott rájuk: -  

Hagyjatok aludni!
-  Menjünk kirándulni! Menjünk kirándulni! -  kiabáltak kórus

ban.
A férfi komótosan kikászálódott az ágyból, feleségére nézett.
-  Milyen terved van mára?
-  Takarítás, főzés, mosás, vasalás, mosogatás, tanulás a na

gyobbakkal. A szokásos.
-  Elmenjünk valahová?
-  Menjünk -  válaszolt a fiatalasszony, mert szívesen hagyta 

meggyőzni magát, ha némi reménye volt arra, hogy kizökkenhes
sen kicsit a napi monotonitásból. A hajcsár hétköznapok után ő is 
vágyódott a betontömbből való kiszabadulásra. -  Ezen a gyönyö
rű napon -  gondolta -  akár a szabadban is főzhetünk valamit.

A család készülődni kezdett. Mindenkinek csak egy-két holmit 
pakoltak, mégis, amikor minden kész lett, két tömött táska és há
rom kisebb szatyor sorakozott az előszobában.

A fiatalasszonyról folyt a víz. Mire minden gyereket felöltöz
tet, mindenkinek előkészíti a legszükségesebbeket, neki már 
nincs is kedve menni sehova. Legszívesebben útjára noszintaná 
családját, ő maga meg leroskadna a csöndben, nyugalomban egy 
fotelba, elővenne egy könyvet és olvasna. Nem is emlékszik, mi
kor olvasott komoly irodalmat utoljára.

Kinn a kocsiban kicsit föllélegzett. Kényelmesen fészkelte bele 
magát a félje melletti első ülésbe, és elégedetten nyugtázta, hogy 
az autó a legelső próbálkozásra beindult. Elmosolyodott, mert 
eszébe jutott, mit mondott a  nagyobbik fiú, amikor ő vezetni ta
nult, és első útjai egyikén elvállalta a családi sofőrséget.

-  Én jobban szeretek az apával menni, mert az apa úgy indul, 
hogy: brrummm, te meg úgy, hogy: taatata-taatata.

Már kívül jártak a városon, amikor valamelyik megszólalt.
-  Hol van az Öcsi?
Mivel a szokásos csilingelő hangocska nem válaszolt azonnal -  

Itt vagyok! -  az asszony riadtan fordult hátra.
-  Szent Isten! -  mondta.
A férfi már fordult is a kocsival, és gyorsított tempóban ügettek 

haza. Hátul elfojtott kuncogás hallatszott.
Az asszony kezében remegett a kulcs, ahogy illesztgette a zár

ba. Már az utca végéről hallották a bömbölést. Gyorsan belökte az 
ajtót, és az előszoba padlóján kuporgó, maszatos arcú, ordító gye
rekhez ugrott. Az dühödten lökte el magától anyját. Az asszony 
tanácstalanul nézett férjére. Az ajtóban most megjelent három ka
jánul vigyorgó kis pofa. Egyszerre kezdték rá:

-  Április bolondja -  május szamara, április bolondja-május 
szamara...

A maszatos kis pufók fölkapta a fejét. Először csodálkozva né
zett, aztán elvigyorodott. Fölugrott, odaszaladt a testvéreihez, és 
velük együtt skandálta: -  április bolondja, április bolondja...

A férfi átkarolta a feleségét, ahogy mentek lefelé a lépcsőn.
-  Nem lesz több gyerekünk -  motyogta. -  Már kezdjük őket el

hagyogatni.
Vecsey K. Mária

Irodalmi szerkesztőnk ezúttal nem helyi költők verseiből válogatott, 
hanem a Megfúvom fűzfalantomat című, szórakoztatóan rossz versek

antológiájából...

SZITTYA ATTILA BENDEGÚZ

München felé...

Egész úton München felé  
azon gondolkodám.
Miként fogom üdvözölni 
az én Veronikám?
Ezernél szebb gondolat rajzott 
Lüktető agyamban.
De egészen másképpen lévén, 
Amint őt én meglátám.
Ő kitárt karokkal röpült felém  
Csókolva engem szaporán.
És én elfeledtem minden szépet 
Mit útközben kigondolám 
Lehunyt szemmel, őt átkarolva 
Csókjait csókjaimmal 
viszonzám.
S egymás ajkán önfeledten 
Csüngtünk, mint két szerelmes 
pár.

DROSNYÁK JÁNOS

Tudom: hol áll...

Tudom: hol áll a koponyám 
És meddig é r  a vállam;
Majd én meghajtom előtte fejem, 
Aki nagyobb lesz nálam!

De kit az Olló kisebbre vága,
Az fe l nézzen rám.
Bármily hosszú a lába!
S akárhol szedte fe l a bába!!

ÚJRA M EGNYÍLT!
A Balatonalm ádi-V örösberényben lévő 

B A R K Á C SB O LT ÚJ HELYEN, 
a Noszlopy utcában,

-  FAÁRUK
-  BARK ÁCSÁRUK
-  DÍSZTÁRGYAK
-  LAKÁSFELSZERELÉSI 

CIKKEK
-  CSAVAROK
-  KÖTŐELEM EK
-  FESTÉKEK
-  RAGASZTÓK

széles körű választékával várja 
KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT.

Szolgáltatásaink még a következők:
-  VÁLLALJUK  

KÉPEK K ERETEZÉSÉT
-  FALÉPCSŐK  

ELK ÉSZÍTÉSÉT
-  KERÍTÉSLÉCEK  

M EG RENDELHETŐK,

valamint GÉPKÖCSÖNZÉSSEL IS 
FOGLALKOZUNK.

JÖJJÖN, TEKINTSE MEG
ÁRUKÉSZLETÜNKET!



ADÁSHIBA
A hiba az Ön készülékében 

van, hirdette egy régi szlogen, 
de gyanítom, hogy az enyém
ben kicsivel gyakrabban fordul 
elő, mint máséban.

Persze, olyan apróság, hogy 
decemberben miért nincs tél, s 
hogy április küszöbén mi a csu
dát akar még a hó, sokunk ké
szülékét zavarja. Mint ahogy 
az is, hogy hiába tömjük gyere
keinket savanyúkáposztával és 
Plussz Juniorral, mégis fölé
nyes K. O-val söpört végig az 
iskoláshadon a B vírus.

Az afölötti értetlenség aztán 
már lehet, hogy csak az én ké
szülékem hibája, hogy vajon 
miért csak egy kézen megszá
molható ismerős arcot láttam 
azon a veszprémi fórumon, 
amit másokkal együtt mégis
csak a pedagógus társadalom, a 
közigazgatás, a gazdasági élet 
egy-egy mértékadó személyi
sége tartott -  igaz egy bontako
zó párt égisze alatt.

És lehet, hogy annak az ün
nepi -  szónoki mondatnak a 
képzavarán is csak az én készü
lékem csíkozott be, mely sze
rint március 15-e hosszú éve
kig csak bogáncs lehetett a cso
korban. Az pedig már tényleg 
abszolút belső üzemzavarra 
vall, hogy rég nem látott bará
tom kávéra szóló invitálása fe
letti örömködésemben ebédet 
rendelek.

De hogy első mondatom állí
tása tényleg igaz, az valójában 
a reggelenkénti B.almádi- 
Veszprém autóbuszjárat vala
melyikén nyer bizonyosságot.

Történik ugyanis, hogy mi
után a diákok egy része, felte
hetően nem ismerve a rátótiak 
esetét a létrával -  na meg itt az 
ellenállás leküzdhető - , iskola
táska gyanánt használatos 
zsákjaikkal, puttonyaikkal a 
hátukon leginkább a haladási 
irányra merőlegesen, magyarul 
keresztben szlalomozva igye

keznek birtokbavenni a járat 
még mutatkozó hézagait. A 
csapásirány aztán jól követhető 
hol a jobb, hogy a bal oldali 
utasok sűrű fejkapkodásán.

S miután én elég nehezen tű
rom, hogy kucsmámat vagy ka
lapomat időről időre félrelökik, 
netán arcomnak szegeződik 
egy csat, nemtetszésemnek 
hangot adva, sikerült kivívnom 
(elsősorban) néhány diáklány 
utálatát.

Persze azt sem szeretem, ha 
tanulnak a fejemen, rágóval a 
fülembe csámcsognak, vagy 
éppen ülésem támlájára eresz
kedve utóbb vállamon landol 
egy fél fenék.

Igaz, az viszont kifejezetten 
mulattat, amikor (a lányok) a 
háta mögött kibeszélik a mási
kat. Ha ilyenkor egy varázstük
röt lehetne eléjük tartani! Erre 
szokta volt mondogatni ked
venc kolléganőm „Hát nincs 
neki egy anyja?” Pedig van;

merthogy igen sokszor emle
getve vannak más kötőszavak
kal együtt, úgyhogy egy jobb
érzésű közvetítés tele lenne sí
polással. Ezek után bárki 
mondhatná, hogy aki ennyire 
rosszul veszi a fiatalos lendüle
tes adást a napindító társasuta
záson, az vagy járjon kocsival, 
vagy béreljen különbuszt.

Én viszont ara gondolok: ha 
már ezekre a járatokra van bér
letem, Veszprémig beállnék 
sofőrnek, s akkor páholyból 
nézhetném végig a napi előa
dást.

Esetleg tarthatnánk felnőtt 
utastársaimmal az ilyen tájt di
vatos fordított napot a buszon 
egész évben, s majd a legköze
lebbi árpilis 1-jén visszafordul
va többoldalú egyeztetést foly
tatnánk arról, hogy kinek a ké
szülékében is van a hiba.

-e m  -

Hogy az eladó és a 
fogyasztó is jól járjon...

Múlt év tavaszán alakult 
meg Budapesten a GARAT 
CONSULTING CLUB azzal a 
céllal, hogy egy olyan üzleti 
rendszert alakítson ki, amely az 
egész gazdaságra kiteljed, kö
zelebb hozza a piacot mind a 
termelőhöz, mind a kereskedő
höz, s nem utolsósorban a fo
gyasztóhoz. Nos, a hálózat 
szervezése elérte városunkat is 
(szerda délutánonként várják 
az érdeklődőket a közösségi 
házban). Ez adta a beszélgetés 
apropóját a CARAT helyi szer
vezőjével, Szabó János 
Györggyel.

-  Mi a klubjuk ars poeticája, 
mi indokolta megszületését?

-  A CARAT annak a két, 
ősidőkből létező igényeknek a 
megvalósításához kíván kere
tet adni, amit tömören úgy fo
galamazhatnánk: a vevő sze
retne olcsón vásárolni, a keres
kedő minél több törzsvásárló

útján szeretné forgalmát növel
ni. Az általunk biztosított lehe
tőségek természetesen ennél 
többrétűek, hiszen egy időben 
célozzák meg a vevőkör bővü
lését, a törzsvásárlói kör kiala
kításával a bevételek növelé
sét, az üzleti kapcsolatok kiszé
lesítését és elmélyítését, a költ
ségek csökkentését, a célzott és 
hatékony reklám alkalmazását.

-  Mit kínálnak tagjaik szá
mára?

-  Pártolótagja lehet minden 
olyan vállalkozó, aki saját üz
leti érdekeit figyelembe véve 
vállalja, hogy a CARAT rendes 
tagjai számára az általa értéke
sített áruk, illetve szolgáltatá
sok megvásárlása esetén vala
milyen kedvezményt biztosít. 
Ezzel a pártolótag elfogadó- 
hellyé válik. Ennek fejében egy 
éven keresztül megkapja C. C. 
C. Nemzetközi Bulletinjét és 
neve, cégreklámja bekerül Bul

letin Elfogadóhelyek Jegyzéke 
című mellékletbe. Reklámle
hetőséget és kedvezményt biz
tosítunk meghatározott lapok
ban, médiákban (pl. Danubius 
rádió), olcsóbban bérelhet 
hangposta-fiókot, melyen ke
resztül újabb médiákhoz juthat, 
és szerény költséggel megsok
szorozhatja telefonvonalai szá
mát.

-  Gondolom, a rendes ta
goknak még több kedvezményt 
biztosítanak...

-  Így van! Az egyéni kártya 
tulajdonosa és a céges klubtag 
élete végéig korlátozás nélkül 
veheti igénybe az elfogadóhe
lyek által biztosított kedvezmé
nyeket, amely országos szinten 
már ma is felöleli a kereskede
lem és szolgáltatás tejes szférá
ját. A megtakarítások mértéke 
így évente akár több 10 000 fo
rintot is meghaladhat. Mind
ezek mellett a tagok rendelke

zésére áll ingyenes diszpécser- 
szolgálatunk, élhet a kedvez
ményes egészségmegőrző és 
gyógyító szolgáltatásaink adta 
lehetőségekkel, jogosult a hir
detési és reklámkedvezmények 
teljes körét igénybe venni.

-  Mivel a hálózat most ala
kult, gyanítom, Almádiban az 
elfogadóhelyek száma még 
nem nyújt igazi vonzerőt.

-  Ez természetes, de öröm
mel mondhatom, hogy egyre 
több érdeklődővel találkozunk. 
Szerda esti összejöveteleink is 
azt a célt szolgálják, hogy a fel
merülő kérdésekre választ ad
junk, minél több partnert talál
junk. Alapeszménk: a klub 
olyan lesz, amilyenné a klubta
gok teszik.

-  Köszönöm a tájékoztata
tást!

G. T.



Mint ahogy hírt adtunk arról, március 15-én este városunk 
fiatalsága is közös műsorral tisztelgett az 1848-as szabadság
harc emlékének. A városháza padlásgalériájában a mozgás
művészeti stúdió, a Györgyi Dénes általános iskola 5. osztá
lyos tanulói és a vörösberényi általános iskola 7/A osztályos 
tanulói adtak színes műsort, amely nagy tetszést aratott. Kö
szönet a közreműködésért, tisztelet a felkészítő tanároknak.

Baumann Györgyné, Borsné Simon Györgyi és Papp Sza
bó Györgyi, valamint elismerés Tari Tibornak, a közösségi 
ház munkatársának, aki az est narrátora volt.

Felvételeink a sikeres műsoros esten készültek.

Fotó: Áfrány Gábor

Március 15.
Idén is megemlékeztünk 

városunkban március 15-én 
délelőtt az 1848-as magyar 
szabadságharc hőseiről az 
Ősparkban rendezett köz
ponti ünnepségen. Balatonal
mádi Város Képviselő-testü
lete részéről Boros László 
képviselő mondott ünnepi be
szédet. Lapunkban ebből 
közlünk részleteket.

Részletek a március 
15-i ünnepi beszédből

... Jóllehet, manapság erősen 
kihangsúlyozza mindenki az 
ünnepek politikamentességét, 
de kérdem, hogy lehet egy 
ilyen óriási politikai jelentősé
gű eseményről, annak tanulsá
gairól akként megemlékezni, 
hogy a politikát ne érintsük? 
Úgy, hogy például a lényegről 
nem beszélünk, vagy úgy, hogy 
közönséges hétköznappá silá
nyítjuk, jelentőségétől meg
fosztjuk március 15-ét, vagy 
kisóvodások, iskolások déle
lőtti sétájának szintjére s ü l y
lyesztjük, netán a Forradalmi 
Ifjúsági Napok csokrába bo
gáncsként kötjük.

Az eredményt ismerjük, si
ralmas. Íme, egy közel nyolce
zer lelkes kisváros 1993 tava
szán ennyiünket tudott ide kiál
lítani. (Tisztelet azon kivéte
leknek, akik legalább gondo
latban velünk ünnepelnek.) Po

litikamentesen ünnepelni egy 
majálison lehet. Egy forrada
lom és szabadságharc évfordu
lóján ez lehetetlen, mert már 
annak megünneplése is politi
kai hitvallás...

Kevesen vagyunk itt, úgy ér
zem, s ez nem jó. Most is majd
nem ugyanazokat az arcokat 
látni, mint évekkel ezelőtt, a 
szorongásos időszakban. Töb
ben kellene lennünk, többet 
kellene politizálnunk. Ne le
pődjenek meg a kijelentése
men, nem pártoskodásra gon
doltam. Kérem, felejtsék el a 
politikával kapcsolatos előíté
leteiket. A politika ugyanis az 
emberi társadalom létezési, 
működési formája. Kicsi ez a 
Föld ahhoz, vagy mi vagyunk 
túl sokan, hogy egymástól füg
getlenül, egyénként tudjunk él
ni...

A forradalmak katalizátorai 
a társadalmi változásoknak, ... 
de a példák többnyire azt mu
tatják, hogy igazán győztes for
radalmak nincsenek, és ez 
1848. egyik tanulsága is. ...A 
régi berendezkedést egy csa
pásra megváltoztatni még a vé
res forradalmak sem képesek. 
Ideig-óráig úgy tűnhet, hogy 
győzött az új, de többnyire csak 
részben valósulhatnak meg a 
forradalmi célkitűzések. Ennek 
ellenére a régi rend vagy rend
szer még bukás esetén sem lesz

olyan mint a forradalom előtt 
volt. Saját történelmünk is szá
mos példával szolgál erre. Így 
volt ez 1848-ban is. Magyaror
szág ugyan nem tudott önálló
sulni, elszakadni a monarchiá
tól, de különösen az 1867-es ki
egyezés után, az ország gazda
sága, infrastruktúrája olyan 
gyors, sikeres fejlődésnek in
dult, hogy a  Milleneumra, illet
ve a századfordulóra, a monar
chia legfejlettebb állama volt, a 
gazdaság csaknem minden 
ágában túlszárnyalta Ausztri
át... Ha úgy vesszük, ez 1848 
igazi eredménye.

Nem tudom, mióta létezik az 
a rossz beidegződés, melynek 
következtében ennek a nem
zetnek az önbecsülése igen ala
csony szintre süllyedt. Lehet, 
hogy ez a szokás nem is olyan 
régi keletű.

A sors iróniája, hogy 1848 
centenáriumához, az azóta 
csak „fordulat évének” neve
zett, 1848. körüli időszakhoz 
kötődik. Ekkor kezdődött el 
igazából, s tartott majd mosta
náig az az agymosással egybe
kötött szellemi környezet
szennyezés, melynek eredmé
nye egy talaját vesztett, identi
tástudat nélküli nemzet, becsa
pott, félrevezetett generációk, 
„utolsó csatlós”, „bűnös nem
zet”-tudat. Innét erednek a 
rossz beidegződések: például a 
híres-hírhedt magyar széthú

zás. Igen, ennek a széthúzásnak 
az eredménye az államalapítás, 
az, hogy a tatárdúlás, a 150 
éves török uralom után is talpra 
tudott állni a nemzet, hogy útját 
állta a örök hódításnak, hogy 
már a Rákóczi-szabadságharc
ban megpróbált önállósodni, 
hogy 1848 európai forradalmai 
közül a miénk volt az egyetlen, 
amely győzelemre jutott, s csak 
másfél év után, óriási túlerővel, 
európai méretű összefogás által 
veretett le. Igen, voltak, vannak 
és lesznek jelei a széthúzásnak, 
de nem több és nem kevesebb, 
mint más nemzetnél.

(Talán össze kellene vetni 
történelmüket a miénkkel. -  
Sok különbség nem lehet, em
berek vagyunk...)

Szokás bírálni a Batthyány- 
Kossuth kormány nemzetiségi 
politikáját. A korból és környe
zetből kiragadva elítélni hely
telen következtetés. Vala
mennyiőnknek tudnunk kell, 
hogy ez az ország mindig tole
ráns volt az itt élő és ide érkező 
nemzetiségekkel szemben. Be
senyőket, kunokat, jászokat, 
tótokat, szászokat, svábokat, 
horvátokat, zsidókat és minden 
más nációt befogadott, letele
pített területén, az erőszakos 
kitelepítés, a népirtás nem tar
tozott sem a korhű adminisztrá
ció, sem a hadviselés módsze
rei közé.



... 1848-ban a magyarság sa
ját hazájában, saját nemzetiségi 
jogaiért küzdött.

... és 1848 kapcsán meg kell 
említeni a magyar-lengyel 
sorsközösséget és barátságot, 
melyhez a két nép történelme 
különösen szép példákkal szol
gál. ... ez a sorsközösség 1945 
óta különösen szoros volt, de tu
lajdonképpen 1848-ból eredez
tethető. Akkor kezdődött Euró
pában az a „kísértetjárás”, amit 
az akkori forradalmak még nem 
igazán vettek tudomásul, de 
ami később a világ nagyobbik 
részét zsákutcába vezette és 
megnyomorította.

Ez a szellem még mindig kí
sért. Hit, bizalom és összefogás 
nélkül nehéz lesz megszabadul
ni a rossz szellemtől, de kell, 
hogy erőt merítsünk a múltunk
ból az olyan nagyszerű esemé
nyekből, mint 1848, 1956 és 
1989. Nem tévedés, 1989 annak 
a forradalomnak a kezdete, 
amelyet most élünk, kínlódunk 
meg. Biztos sokan kétségbe 
vonják szavaimat, de nekik azt 
ajánlom, nézzenek jól körül. 
Ebben a zsákutcában már alig 
1-2 ország masíroz a fal felé, a 
többiek már irányt váltottak és 
kiutat keresnek. Ezt a folyama
tot megállítani nem lehet. A ke
rék nem fog visszafelé forogni. 
... Könnyen lehet, hogy az ered
mény az 1848-as forradalomé
hoz hasonló lesz, de az, aminek 
1990 tavaszán a választópolgá
rok véget vetettek, már nem tér
het vissza többé.

... csodát várni felelőtlenség. 
Mi pedig valamennyien felelő
sek vagyunk önmagunkért, csa
ládunkért, Almádiért, Magyar- 
országért, az emberiségért. 
Ezért kérem mindnyájukat, tes
senek részt venni ebben a forra
dalomban, az önkormányzás
ban, a demokrácia megvalósítá
sában, és kérem önöket, szíves
kedjenek megérteni, hogy a vá
lasztásokon, még mindig arról 
fogunk dönteni, hogy demokrá
cia vagy diktatúra legyen.

... 1848 tanulsága szerint a 
forradalom eredményei későn 
érnek meg, de van miből feltöl
tekeznünk erővel és kitartással.

Végezetül egy reményemnek 
szeretnék kifejezést adni; an
nak, hogy mire a képviselő-tes
tület leköszön tisztéről, eredeti 
helyén tudhatjuk Petőfi Sándor 
mellszobrát, és méltóképpen 
rendbehozzuk az örökmécsest 
és környékét, KÖZÖSEN!

Világcég 
a láthatáron

BESZÉLGETÉS KISS LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓVAL
Áprilisi számunkban arcé

lek rovatunkban egy vállal
kozót mutatok be, aki foglal
kozására nézve autóvilla
mossági műszerész, s min
denki úgy emlegeti: a KIS
LACI. Nem nyomdahiba ez, 
Így hívja minden kuncsaftja, 
bármilyen problémával for
dul is meg műhelyében.

-  Tényleg előfordult már, 
hogy valamelyik ügyfeled Lász
lónak szólított?

-  Nem nagyon emlékszem, 
de őszintén szólva jólesik ez a 
fajta közvetlenség.

-  Mint mindennek, ennek is 
oka van. Hogy lesz valakiből 
KISLACI?

-  Először is annak kell szü
letni. De félretéve a tréfát, régi 
almádi család a miénk, amely
ben sok iparos tevékenykedett 
úgy, hogy ez nálunk szinte ha
gyománnyá vált. Én is ezt lát
tam, tanultam a családban, nem 
véletlen, hogy 1981-ben átvet
tem apámtól a műhelyt, ami 
egyébként 1952 óta van a birto
kunkban. Mindig is családi vál
lalkozás volt, s ma is a közvet
len rokonságom és a baráti kör 
alkotja. A működtetést közö
sen végezzük a feleségemmel, 
az adminisztráció terhét pl. tel
jesen ő viseli.

-  Ez a „belterjesség”, gon
dolom, gördülékenyebbé teszi 
a napi munkát.

-  Pontosan. Az induláskor 
nem sokat jósoltak nekünk (ak
kor még létezett a KTSZ), csak 
azt felejtették el, hogy ilyen 
formában magunknak dolgo
zunk, a saját magunk ura va
gyunk. Hozzászoktunk a füg
getlenséghez, és a fejlődés irá
nyát is mi tudjuk meghatároz
ni. Nincs kiéleződve a főnök
beosztott viszony, partnerként 
kezeljük egymást a munkában. 
Mindenki felelősen dolgozik, 
ami fontos: felelősséget vállal a 
munkájáért, és a maga terüle
tén önálló döntéseket hoz.

Üzletpolitikánk lényege: 
amit azonnal meg lehet oldani, 
azt meg kell csinálni. Nálunk 
ne álljanak napokig az autók.

-  Sok fiatalt látni a portátokon.
-  Műhelyünk fejlesztés alatt 

áll, így mindenképpen szeret
nénk fiatal munkatársakat. En
nek érdekében évek óta alkal
mazok szakmunkás-tanulókat, 
próbáljuk velük megszerettetni 
és lehetőleg minél jobban elsa
játíttatni a szakmát. Mindezek 
mellett nagy gondot fordítunk 
az állandó kollégák továbbkép
zésére is. Ezt a célt szolgálja 
majd a műhely tetőterében ki
alakítandó oktatási kabinet, 
ahol az iparostársakkal közös 
tanfolyamokat szervezünk 
meghívott előadókkal, speciá
lis szakterületen jártas dolgo
zóink segítéségével.

-  A környéken nincs konku
renciátok, ennek ellenére szor
galmazod az igencsak költsé
ges fejlődést.

-  Itt nem konkureciáról van 
szó! Az iparostársaknak igenis 
segíteni kell egymást. Az autós 
szakma egy jó nagy falat ke
nyér, amiből, ha mindenki tör, 
még akkor is marad egy akkora 
szelet, hogy könnyen ránk szá
radhat. Magyarul: van egy sor 
olyan feladat, amit társak nél
kül nem tudunk megoldani.

-  Napjainkban egyre elter
jedtebbek a nyugati autócso
dák. Hogyan álljátok a kihí
vást?

-  Mint már mondtam, folya
matos fejlődéssel és az infor
mációs csatornák állandó kuta
tásával. Az információk meg
szerzése, az élvonalbeli tech
nológia elsajátítása és az alkat
rész-utánpótlás érdekében ke

rültünk szerződéses kapcsolat
ba a Robert Bosch Kft-vel, 
amelyik a világhírű Bosch cég 
magyarországi képviselője. 
Nagy eredmény számunkra, 
hogy a kapcsolatfelvételt ők 
kezdeményezték, ami eddigi 
munkánk elismerését jelenti. 
Segítségükkel lépést tudunk 
tartani a fejlett nyugati techno
lógiával, és pontos utasításo
kat, szakirányú képzést kapunk 
a világcég által gyártott, az eu
rópai autók 80%-ában futó be
rendezések javításához, kar
bantartásához. Ez a tevékeny
ség persze műszerezettség nél
kül elképzelhetetlen. Az autós 
felügyeleti szervek 1994. de
cember 31-ig adtak határidőt a 
műhelyek berendezéseinek 
korszerűsítésére. Ezért fordul
tunk az önkormányzathoz, 
hogy jelenlegi telephelyünkön 
biztosítsa a bővítés lehetősé
gét.

-  Gondolom, nem ütköztetek 
falba, hiszen ez mindenkinek 
érdeke.

-  Komoly ígéretet kaptunk, 
hogy elképzeléseinket valóra 
tudjuk váltani, ami azt jelenti, 
hogy egy európai szintű Bosch 
szervizt szeretnénk építeni. 
Diagnosztikai centrumot és 
gyors szervizt alakítunk ki. 
Mindezt két év alatt tervezzük 
megvalósítani.

-  Magyarul ’95-ben bárki 
viheti Ferrari Testarosájának 
meghibásodott indexkapcsoló
ját?

-  A kérdés viccesnek tűnik, 
de mi komolyan foglalkozunk 
vele, mert szériában futnak kö
rülöttünk a nemrég még utó
pisztikusnak tűnő beszélő au
tók. Sőt! Néhány héttel ezelőtt 
javítottunk már közvetlen lak
helyünkre került Rolls Royce- 
o t  is.

-  Nagyon bízom benne, hogy 
a ti műhelyetek fejlődési ritmu
sát hamarosan felveszi a helyi 
polgárok gazdasági helyzete is, 
addig is, mester uram, ha meg
kérhetlek, tegyél be egy olcsó 
gyújtáselosztót az autómba.

GT.



Almádi művészek 
tárlata

Immáron negyedik alka
lommal állították ki közösen 
műveiket az Almádiban élő 
és városunkhoz kötődő kép
zőművészek, pedagógus al
kotók. Színesedett a paletta 
idén a közösségi ház nagyter
mében megrendezett tárla
ton, mert nemcsak a már is
mert alkotók állítottak ki, ha
nem jelen volt műveivel a 
nemrég diplomázott rajzta
nár, a fiatal fotóriporter-ta
nonc, és még a több műfajban 
jeleskedő zenetanár is. A kö
zös tárlat megnyitójából idé
zünk részleteket lapunk ha
sábjain, amelyet dr. Józsa 
Benő az öt megyében megje
lenő Új Hírek főszerkesztő
helyettese mondott el.

Íme a siker!
Almádi művészeit Almádi 

népe is ünnepli! Ilyen érdeklő
dő sokadalom köszönti és tisz
teli meg a tavaszi tárlatunkat. 
Az Almádi illetőségű és Almá
dihoz szorosan kötődő művé
szek immáron hagyományos 
tavaszi tárlatát megnyitni: a 
nemzeti ünnepünk előtti na
pokban, talán mondhatnók, an
nak előestéjén, felemelő érzés 
és megtiszteltetés.

Én még ma is emlékszem az 
elsőre, 1990 márciusában, a 
szép közösségi ház avatásával 
egybekötve! Micsoda lélek
emelő, felpezsdítő ünnepség 
volt, a demokratikus rendszer
váltás hódító-lelkesítő tava
szán!

S most röviden a hely szelle
méről, tágabb értelemben elő
ször a Balatonról. A művészek 
jó részének alkotásain is a Ba
laton a téma, az örök szerelem. 
E nyugalmas és mégis felkava
ró Pannon táj évszázadok óta 
otthona a múzsáknak, ihletője a 
művészeknek. Nincs még egy 
tájegysége hazánknak, amely
ről ennyi irodalmi mű és kép
zőművészeti alkotás született 
volna. A Balaton nagy szere
lem: fogva tartja az embert. A 
művész érzékeny és vibráló lel
két különösen. Balatonalmádi 
pedig az a hely -  a sok szép tó
parti település közül -  amely

nek felettébb nagy a vonzereje, 
megejtő szépsége. Én magam 
is úgy vagyok vele: Almádit 
különösképpen szeretem és 
csodálom.

Az almádiak olyan szemmel 
néznek le a hegyoldalról, s 
olyan érzések töltik el őket, 
amit senki más nem lát és nem 
érez -  ha nem itt él! Ők többet 
látnak és mást látnak. Nézzük 
csak meg a művészek alkotása
it! Ez az a szem, amire oly
annyira szükségünk van, szük
ségünk lenne! Hogy úgy tekint
sünk a magyar tájra, mint a gaz
da, aki gyönyörködik és aggó
dik egyszerre. Az ilyen tiszta 
szándékú kisközösségek erre 
tanítanak: a hűségre, az össze
fogásra, összehajolásra, egy
más megbecsülésére, a semmi 
mással nem pótolható gazdai 
tekintetre.

A hely szelleme! Almádi 
mindig is jó otthona volt az al
kotó munkának! A környék ró
mai építészeti maradványokat 
őriz.

Valaha magas szőlőkultúra 
virágzott itt, a XVIII. századi 
jezsuita rendház Vörösberény
ben szigorú pompáját ma is 
megcsodálhatjuk. A századelő
től fokozatos lendülettel fejlő

dött kiváló üdülőhellyé, kitűnő 
építészmérnökök találtak itt 
maguknak nagyszerű munká
kat. Nemzeti nagyjainkat, Rá
kóczit, Petőfit, Kossuthot, 
Kompolthyt mintázhatta ide 
bronzba Holló Barnabás, Izsó 
Miklós, Csikász Imre. Dukai 
Takács Jenő festette borongós 
tábláira az almádi világot, Váth 
János írta lírai könyvekbe a bú
gó part emberének sorsát. Az 
’50-es évek végéig, évtizede
ken át a vörösberényi művész
telep kiváló művészgárdát to
borzott ide, hogy csak Konecs
ni Györgyöt, Iván Szilárdot, 
Kuruc D. Istvánt, Litkei Józse
fet és Bognár Zoltánt említsem 
közülük.

Ezt a nemes és korántsem 
teljességgel felvázolt ívet, ezt a 
méltó értékekben gazdag ha
gyományt, művészi örökséget 
folytatja most a kiállításukkal 
minket és elsősorban a város 
lakosságát megtisztelő Almádi 
művészcsoport.

Almádi kulturális felemel
kedése különösen az utóbbi 
években látványos. Mondhat
nám: felemelő felemelkedés! 
Csupán néhány kiragadott 
tényt példálózóan:

Költői estek rendezése! A

padlásgaléria létrehozása, az 
Almádi Napok rendezvényso
rozata. A Balaton Akadémia 
idetelepítésének terve, nyaran
ként a jótékonysági Hattyú bál, 
kétévenként az ide települt Ba
laton Tárlat, zeneiskola van a 
városban, egy kis városi ének
kar is! Erődtemplomi koncert! 
Alakulóban a kézművesház, a 
múzeum. S nem utolsósorban: 
az immáron hagyományos és 
rangos tavaszi tárlat. Egyéb
ként is a kulturális események 
olyan dömpingjéről lehetne 
még szólni, ami egy kis város
ban -  sőt a nagyobbakban is -  
páratlan!

S mindez akkor, amikor 
nincs pénz, vagy nagyon is szű
kösen csordogál kultúrára vala
mi.

Ez a város és képviselő-tes
tülete azonban pártolója a kul
túrának, pártolója a művésze
teknek, a kulturális életnek a 
város népe is, s pártolója a pol
gármester.

Pártolói és mi több, önzetlen 
segítői, támogatói Gróf Tibor 
igazgatónak az itt élő, ide ezer 
szállal kötődő művészek. 
Nagyszerű szellemű kis közös
ség ez: egy tettrekész lokálpat
rióta csapat -  ha szabad ezt



mondani. Ez a kiállítás is fé
nyesen demonstrálja: évente 
legalább egyszer -  a tavasz, a 
természet felpezsdülésének 
nyitányán -  összetalálkoznak a 
város művészei, úgymond 
összeadják műveiket, egy -  a 
városukat tisztelő -  tárlatra, bi
zonyítva azt is: stílusirányza

toktól függetlenül eggyüvé tar
toznak! Ők Balatonalmádi mű
vészei és a csodás kis közössé
gért, a városért tettrekészek! 
Összejönnek, barátkoznak jel
képesen és nagyon is valóságo
san: összeölelkeznek!

Minden tiszteletem Almádi 
művészeié!

Az 1993-as almádi művé
szek kiállításán részt vevő mű
vészek névsora:

Áfrány Gábor, Balogh Er
vin, Baranyai Péter, Dobos La
jos, Fábián László, Fülöp La
jos, Györffy Elekné, Hunyady 
Gábor, Hunyadi István, Lász
lóné Paréj Éva, Makray János,

Mihály Gábor, Milos József, 
Néma Frigyes, R. Kiss Lenke, 
Sági Sándor, Szorcsik Ferenc, 
Szőllősi Máté, Táncos László, 
Vágfalvi Ottó, Veszeli Lajos, 
Vizer Júlia.

Fotó: Milos József

Gondolatok március 15. után
Március 15. bennem úgy 60 év távlatából a régmúlt idők, 

mondhatnám a fiatalságomat, a gondtalan diákkort eleveníti 
meg. E napon Pápán a nagymúltú Református Kollégium egy 
úgymond legérdemesebb diákja öltötte magára a Petőfi-ancun
got és szavalta el a Petőfi-szobornál egy magas emelvényről a 
Talpra magyart. Az ünnepségen bordó bocskai sapkában jelen
tünk meg tollal, mert az ilyenkor kötelező volt. Valahogy az idő
járás is mindig kegyeibe fogadott bennünket, akkoriban március 
idusán már mindig ragyogó napsugaras volt az időjárás, no nem 
mintha csak ez lett volna varázsa e nagy ünnepnek...

Az idén is megértünk egy március 15-ét. A Kossuth-szobor
nál elhangzott a Himnusz, utána a szokványos ünnepi beszéd, 
aztán, ahogy a forgatókönyv előírja, szavalatok hangzottak el. 
Harsány, hazafiságtól duzzadó, kizárólag az alkalomra váloga
tott költeményeket hallhattunk. Négy személy, mint a stafétabo
tot a futók, úgy adták elő felváltva a maga nemében költészetünk 
legszebb gyöngyszemeit. Őszintén bevallom, a válogatásnak ez 
a töménysége kifejezetten zavart, és mélységes sajnálatot érez
tem Petőfi Sándor iránt, mikor,... úgy a többi között a Talpra ma
gyar is elhangzott. A koszorúzás aktusa következett, ezután és a 
Kossuth szobor talapzatát elborította a sok színpompás virág.

Az ünnepség után hazafelé ballagtam és szomorúan álltam 
meg a Kossuth-szobortól úgy 200 méterre Petőfi szobra előtt, 
amely csupaszon, a megemlékezés virágai nélkül, csupán a ma
darak „tisztelete” vagy tiszteletlenségének nyomaival...

Azt se értettem, hogy az elmúlt évtizedek, de a rendszerváltás

után három év se volt elég idő ahhoz, hogy Kossuth és Petőfi 
szobrát valahogy közelebb hozzák egymáshoz... Március 15-ét 
az ifjúság ünnepévé kívánjuk tenni, hallottuk mindenfelé. En
nek, bár a külsőséget jelképező demonstrálásba egy kis hiba csú
szott.

Kedves, hagyománytisztelő cselekedet volt, hogy a Zsák ven
déglő bejárati helyének emlékét vöröskő oszlopok fölállításával 
örökítettük meg. Az is nemes gondolat volt, hogy az öreghegyi 
vöröskő alagutat újjávarázsolták; de a Petőfi-szobor áthelyezése 
a Kossuth-szobor mellé nem lett volna-e fontosabb?! Ha jól 
meggondolom, egy gépi emelővel három embernek egynapi 
munkáját igényelte volna.

Tudott dolog, hogy újsütetű kis városunknak anyagi helyzete 
nem a legrózsásabb, de ilyen körülmények között bizony a sor
rendiség eldöntése nagyon lényeges dolog.

Ezen gondolatokat csupán az elkövetkezendő március 15. za
vartalanabb, bensőségesebb megünneplése érdekében vetettem 
papírra.

Buday Miklós 
és sokan almádi polgárok

SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS
Köszönjük észrevételét, viszont az is a tényekhez tartozik, 

hogy a központi ünnepség után a gyerekek, magánszemélyek vi
rágot, zászlót, az MDF helyi csoportjának képviselői babérko
szorút helyeztek Petőfi szobrához.



A változás eredményei 
a Györgyi Dénes általános iskolában

Az iskola sok gondja mellett 
keresnünk kell az előrevivő le
hetőségeket is. 1992 szeptem
berétől vezettük be az emelt
szintű matematikaoktatást. A 
csoportok tanulói heti öt órá
ban tanulják ezt a tantárgyat.

A legjobbak tehetségkutató 
szakkörökön vesznek részt.

Hat hónap telt el csupán, és 
máris szép eredményeink van
nak. Az 1993. március 5-én a 
Balatonfüreden megrendezett 
Zrínyi Ilona matematika verse
nyen 24 tanulónk vett részt, 
ahol közel 1300 gyermek sze

repelt. Tanulóink nagyon szé
pen megállták a helyüket.

Bogdán Tamara (5. oszt.) 
120 ponttal első helyezett, 

Henger Dóra (5. oszt.) 115 
ponttal harmadik helyezett.

Ők ketten képviselik isko
lánkat az országos döntőben.

Kiss Edit (5. oszt.) 97 ponttal 
18. helyezett lett. A három 5. 
osztályos kislány összpontjá
val csapatban is első helyezést 
értünk el.

A tanulók felkészítő tanára: 
Szabó Sándorné 

Mátéfi János 4. osztályos ta
nuló negyedik lett. Tanára:

Bogdánné Németh Rozália.
Évfolyamonként az első 50 

helyezettről részletes visszajel
zést kaptunk, a 24 versenyző 
közül 13 bekerült ebbe a keret
be. Gratulálunk mindenkinek 
és szurkolunk ötödikes tanuló
inknak április 4— 6. között a 
kecskeméti országos döntőn.

A középiskolai továbbtanu
lással kapcsolatos visszajelzé
sek még javában tartanak. Ed
dig a nyolcadikosok 62%-át 
vették fel gimnáziumokba, il
letve szakközépiskolákba.

Csak így tovább!

Márciusi iskolai 
sportversenyek

-  12-én zajlott le az általános 
iskolák immár hagyományos 
Almádi kupa tornaversenye. 
Az első helyet ismét a Györgyi 
Dénes általános iskola csapata 
szerezte meg a második Bala
tonkenese előtt. A harmadik 
helyezett Csajág csapata lett.

-  16-án Fűzfőgyártelepen 
volt a 7-8. osztályosok kispá
lyás labdarúgó diákolimpiájá
nak körzeti döntője. A végső 
győzelmet a Györgyi Dénes is
kola szerezte meg, a 2. Fűzfő
gyártelep és a 3. Csajág előtt.

III.
Vörösberényi 

diáknapok
Idén is megrendezzük hetes 

rendezvénysorozatunkat a fen
ti címmel, melyben komoly és 
kevésbé komoly rendezvények 
„kergetik” majd egymást.

A MAGYAR BAROKK 
TRIÓ koncertje nyitja a sort és 
a péntek délelőtti képzőművé
szeti műhelyek (Vágfalvi Ottó, 
Veszeli Lajos festőművészek) 
zárják. Közben színházi előa
dások, bűvész, fordított nap, 
PLUSSZ pezsgőbár várja az ér
deklődőket.

S ami ilyen esetben elmarad
hatatlan: a rendezvénysorozat 
szponzorálását a nagyon finom 
PLUSSZ pezsgőtabletták gyár
tója vállalta.

Polyák István igazgató

TAVASZI VÁSÁR
a

KÖZÖSSÉGI 
HÁZBAN

1993. április 
13-14-15-16-án, 

10-16 óráig

Kínálatunk:
harisnyanadrág, zokni,
női-férfi fehérnemű, 

farmerok, ingek, 
felnőtt és gyerek nyári együttesek

BALATONALMÁDI centrumában 
Városház tér 6. szám  alatt 
1993. május hó 15-én nyíló

C I T Y  Exclusive
üzletközpontban pavilonok  

b é r e l h e t ő k !
♦  Női-, férfi-, gyermekruha
♦  Cipő
♦  Sport, szabadidő
♦  Bőrdíszmű

♦  Népművészet
♦  Bizsu, illatszer
♦  Játék
♦  Kávézó

♦  Egyéb

üzletkörű magánvállalkozók jelentkezését várjuk. 

Telefon: 06 1118-3495

A közösségi ház 
programjából

Április 1-től tavaszi szüni
dei program (igény alapján 
videó, biliárd, manuális fog
lalkozás)

Április 9., 18.00: Húsvéti 
vásár (női-férfi, gyermek láb
belik kedvezményes áron)

Április 10., 20.00: Locso
lóbál élőzenével (asztalfogla
lás az intézmény presszójá
ban)

Április 11., 18.00: Közön
ségtalálkozó. Megismerked
hetnek Vaderna József versei
vel és Tamási Péter festmé
nyeivel

LIMLOM
NAPOK

Az előző évek gyakorlata 
alapján idén is megszervezzük 
a limlom-napokat a háztartás
ban feleslegessé vált eszközök, 
bútorok és egyéb ingóságok el
szállítása céljából.

A limlom-napok keretén be
lül nem kerül elszállításra az 
ingatlanon keletkezett kerti 
nyesedék, lomb, építkezési tör
melék.

A hulladék átvétele a telek
határ előtti közterület.

A hulladék elszállítása ápri
lis 19., 26., május 3. és 10-ét 
követő munkanapon történik.

Városgazdasági csoport

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné 

dr. Hradszky Erzsébet, 
Nagy Ferenc, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos 

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos 

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444 
Nyomta: Tradeorg Kft. 

Balatonfűzfő

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


