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

Habsburg Ottó nyitotta meg 
a Balaton Akadémiát

Illusztris vendége voltmájus
14-én Balatonalmádinak. 
Habsburg Ottó az Európai 
Parlament tagja, a Páneurópai 
Unió elnöke kereste fel a Bala
ton Akadémiát, hogy annak 
megalakulása alkalmából meg
tartsa az első előadást. Habs
burg Ottó társaságában volt fia, 
György, és Bauer László, a 
Páneurópai Hungária elnöke.

A vendéget Kerényi László 
polgármester köszöntötte, örö
mét és megelégedését fejezve 
ki, hogy Balatonalmádi a Bala
ton Akadémia otthona lesz, 
mely a volt jezsuita kolostor
ban folytatja majd országos je
lentőségű misszióját.

Habsburg Ottó, mint a Bala
ton Akadémia első, megnyitó 
előadója, Jalta és ami utána kö
vetkezett címmel tartott előa
dást a nagyszámú hallgatóság 
előtt.

Bevezető szavaiban vázolta, 
milyen nagy jelentőséggel bír a 
Balaton térsége, elsősorban a 
turizmus felfejlesztése szem
pontjából. A rá jellemző hu
morral jegyezte meg, hogy 
mennyire fontos ide vonzani a 
vendégeket, miután a hívatlan 
idegenek végre távoztak ebből 
a térségből. Szólt arról is, hogy 
a Balaton környékén található 
nád mennyire fontos nyers
anyaga lehet az iparnak.

A szónok erőteljesen hang
súlyozta, mennyire egészségte
len öröksége az országnak a fő
városcentrikusság, s mennyire 
életszükséglet a vidék harmo
nikus bekapcsolása az ország 
vérkeringésébe.

Habsburg Ottó optimistán 
ítélte meg a magyar jövőt. A 
belső viszályokra utalva erőtel
jesen aláhúzta, milyen nagy 
szükség van az egységre a 
nemzet létérdekei érvényesíté
séért. A magyar gazdaságot vi
szonylagosan egészségesnek

ítélte meg, és közölte, jó esé
lyünk van arra, hogy a megfele
lő időben bekerüljünk a Közös

Piac tagországai közé. Jövőnk 
az Európai Tanácsban van, s ez 
biztosítéka biztonságunknak 
is. Kemény és szívós munkára 
van szükség, és nagy türelemre

ahhoz, hogy negyven év pusz
tításának nyomait eltüntethes
sük.

A szónok beszélt arról, hogy 
a változás a politika alaptörvé
nye. Jó politikával a határok 
kérdése is megoldható és erre 
példának a szlovén-magyar 
határ átjárhatóságát említette.

A kisebbségek gondjairól 
szólva elmondotta, hogy az Eu
rópa Tanács elfogadta a ki
sebbségben élők jogairól szóló 
konvenciót, és ennek betartását 
feltételéül állította a közösség
be való belépésnek. Nekünk, 
mondotta, példát kell mutat
nunk azzal, hogy hogyan bá
nunk saját kisebbségeinkkel.

A szónok előadása után új
ságírók kérdéseire válaszolt. 
Délután felkereste Tihanyt, és 
az itt összegyűlt érdeklődők so
raiból elhangzott kérdésekről 
fejtette ki a véleményét.

K.S.Z.
Fotó: D. L.

Buda Ferenc

AKÁCVIRÁG
Akácvirág, te édes, illatos, 
te egyszerű, mégis csodálatos.

Nem bánok semmit én, ha gyönge lombod 
fejem fölött te védőn szertebontod.

Csak por lennék a földi utakon, 
ha meg nem kötnéd futóhomokom.

Hogy szúrós munkám soha ne tegyem le, 
hullasd a szirmod fájó tenyeremre.

Akácvirág, te tiszta, hófehér, 
bogár-hitem benned, csak benned él.



KÁPTALANFÜRED 
KÉPESLAPOKON

Balatonalmádi város településrészei még különállásuk idején 
is szinte össze voltak épülve későbbi névadójukkal. Káptalanfü
rednél sem volt másképpen, de még azzal súlyosbítva, hogy más 
megyéhez is tartozott. Továbbá az is lényeges különbséget jelen
tett, hogy a budatavaiak könnyedén elsétáltak Vörösberénybe a 
községházára, a káptalanfüredieknek viszont hasonló ügyekben 
Alsóörsre kellett elmenniük, nem beszélve arról, amikor valaki
nek a megyeszékhelyen akadt dolga. Eljátszhatunk a gondolattal: 
ha marad a régi megyehatár, akkor a Cserfa utcában lakó polgár 
meg tudna-e fordulni Zalaegerszegről vonattal egy nap alatt vagy 
sem? Még egy érdekesség: az egykori Torgyöpi csárda ivójának 
mestergerendája volt a megyehatár. Ugyanez volt a határ Almádi 
és Káptalanfüred között, amíg állt a csárda, illetve nem egyesítet
ték a településeket.

Káptalanfüredről viszonylag kevés képeslap jelent meg. Szo
katlan, hogy a lapok többségén nem a képes oldalon szerepel a te
lepülés neve és egyéb felirat. Lássunk közülük néhányat:

Schildmayer Ferenc

Balatonkáptalan-fürdő távlati képe (1936) Balatonkáptalan-fürdő -  strandvendéglő (1936)

Balatonkáptalan-fürdő -  Pázsit strandfürdő (1936)

Káptalanfüredi üdvözlet (1943)

Káptalanfüred (kb. 1940)



IDEGENFORGALMI STRATÉGIA 
ANGLIÁBAN

Be kell vallanom lovagia
san, hogy nem tudtam ellenáll
ni Juliának. Nem ékezethibá
ból és nem elszólásról van szó, 
hanem Julia Warehamről, aki 
az east-sussexi Lewes város és 
környékének idegenforgalmi 
ügyintézője, és bemutatkozás
kor átnyújtotta nekem 14 olda
las kis füzetkéjét: Lewes és kör
nyékének idegenforgalmi stra
tégiája. Nos, ezért nem tanúsí
tottam ellenállást!

Amikor Julia Wareham 
megkapta kinevezését a város 
Szabadidő és Közösségi Szol
gálatok Osztályán, nekiült és 
200(!) városi szervezetnek és 
lakosnak kiküldte tervezetét. 
Az idegenforgalmat a helyi 
gazdasági élet húzóágazatának 
nyilvánította, de nem feledke
zett el a környezet magas minő
ségi követelményének hangsú
lyozásáról sem, mivel embere
ket akart a környékre hívni 
(csalogatni) vonzani (mind
egyik szinonima jó).

A tervezet a hatékony párbe
széd kialakitását tűzte ki célul a 
helyi önkormányzat és a helyi 
idegenforgalmi cégek között, 
amelynek eredményeként lét
rehozták az Idegenforgalmi és 
Tájékoztatási Csoportot. A 
stratégia a hangsúlyt a már 
meglevő értékekre helyezi, 
mintsem bármilyen új beruhá
zásra, amelyeket szerinte jóval 
több prospektusban, útikönyv
ben és szóróanyagon kellene 
népszerűsíteni. (Ottjártamkor 
úgy 150 prospektus gunnyasz
tott az iroda falán -  ezek az an
golok nem ismerik azt a mon
dást, hogy jó bornak nem kell 
cégér? Nem olyan dokumentu
mokat szeretnék látni, amit fel
tesznek a polcra, azután gyor
san elfeledkeznek róla, hanem 
évente felülvizsgálják a turista
szolgálati térképpel együtt -  
méghozzá a pénzügyi év kez
detén, mert újra és újra fel kell 
mérni, hogy mit szeretnének 
elérni a következő évben. 15 
ezer térképet és 25 ezer úti
könyvet szétosztottak az ide
genforgalmi hivatalok, könyv
tárak, szállodák, kiállítóhelyek 
között, de külföldre is bőven 
jutott. Most jelent meg a Bicik
lizz Sussexben; East Sussex

kertjei; Városi kis közök; Tör
ténelmi Lewes és Csúcsattrak
ciók East Sussexben -  monda
nom sem kell, három nyelven 
és az angol mintha világnyelv 
lenne...

Julia Wareham is rájött arra, 
hogy megszűnt már az a világ, 
hogy a családok egy hosszú 
nyaralásra mennek, hanem 
több rövidebb nyaralás és ki- 
kapcsolódás váltotta fel, és a 
divatos helyek mellett egyre 
többen keresik a kevésbé is
mert tájakat. Megjelentek az 
egy napra vagy hétvégére ellá
togató turisták, valamint a ba
rátokat és rokonokat látogató 
kispénzű emberek a turistapia
con -  ezért a rokonok és a bará
tok az idegenforgalmi propa
ganda fő célpontjai: legyen mit 
csinálni a váratlanul betoppanó 
vendégekkel is, legyen hova el
menni! (Vajon a kedves olvasó 
hová vonszolná el váratlan 
vendégét vasárnap délelőtt?) 
Gondolnak a kikapcsolódásra, 
különleges érdeklődésre, spor
tolásra, kulturális rendezvé
nyekre, művészeti kiállításokra 
és a zöldben tett sétákra -  lega
lábbis Lewesben -  mert ottjár
tamkor a XIII. századi apátság 
konzervált romjai között ré
gésznő mutatta be az ásatások 
fotóit és leletrajzait, általános

iskolások korhű kosztümökben 
üdvözölték és kalauzolták a lá
togatókat, gimnazisták bencés 
barátnak öltözve magyarázták 
el a város középkori történetét 
(tanáruk aznapra tonzúrát öltött 
és a gimnázium helytörténet 
oktatásáról „prédikált”, volt ott 
rokkás nagymama, fazekas 
nagypapa, számszeríjkészítő 
mester, városcímert trikóra fes

tő tinédzser, íjászversenyt vivó 
fiatalok (akiket olyan humoro
san konferált a helyi újság fő- 
szerkesztője, hogy alig tudtam 
otthagyni őket), na meg a pol
gármesternő szintén korhű ru
hában, és mindenki jól érezte 
magát. A helyi mütyüröket, 
szuveníreket és a „vaddisznó
húsfaragó” sátrat nem is emlí
tem... de azt igen, hogy az 
egészben sült vaddisznó jóízű 
volt a helyi sörfőzde barna sö
rével egyetemben!

Aki a cím kezdőbetűit célirá
nyosnak véli ISA, az téved! 
Mert nem úgy folytatódik, 
hogy POR ÉS HAMU VOGY
MUK, hanem úgy, hogy ná
lunk ismét megjelenik a tájé
koztató füzet, kiadják az Almá
di Albumot Milos József fotói
val, rövidesen nyílik az almádi 
múzeum, készül a monográfia, 
most volt a Challenge Day, az 
Almádi Napok rendezvényei 
sincsenek messze, Vörösberé
nyi Polgári Kör sem felejti el a 
Malomvölgyet, nyílik a Bala
ton Akadémia és a hagyomá
nyos Hattyú bálig sem kell már 
olyan sokat aludni!

De azért nem lenne rossz Ju
lia Warehamet sem meghívni 
Almádiba, Veszprém megyé
be, Magyarországra...

Czuczor Sándor

LEWES, EAST-SUSSEX, 1993
(Dr. Zongor Gábor fotója)

Megnyílt 
a Kis-Balaton ruházat

női, férfi, gyermek alsó- és felsőruházat,
farmerek,
nyári garnitúrák,

ágynemű,
konyharuha

Kedvező áron kedvező árut!

REKLÁMÁRON: 
póló 100 Ft 
gyermekpóló 170 Ft 
harisnya 65—95 Ft

Ha 3000 Ft felett vásárol, ajándékot kap! 
A Kis-Balaton közel van önhöz!
A gyógynövénybolt helyén!

Cimünk: Balatonalmádi, Baross G. u. 35. 
Nyitva: 9 -12 , 14-18 óráig.



Néhány sor 
a 32. 

hónapról 
a városházán

1993 május

Korszakunk divatos sza
va a vállalkozás. Korsza
kunk hőse, és egyben a leg
többször szidottja a vállal
kozó. Korszakunk tévútja -  
szerintem -  a vállalkozó ön
kormányzat (szidják is érte 
rendesen). Az igazi vállal
kozó jó tulajdonos, aki a sa
játját kockáztatva vállalko
zik. Negyven év bizonyítja, 
hogy az állam rossz tulajdo
nos, tehát nem is lehet igazi 
vállalkozó. Mitől lenne a ki
csi állam, az önkormányzat 
jobb? Ideig-óráig úgy tűn
het, hogy jobb, mert jobban 
ismeri a helyi viszonyokat. 
Távlatilag azonban kizárt
nak tartom, hogy az önkor
mányzatoknak kft-kben, rt- 
kben és holdingokban kell 
és szabad utazgatniuk. Egy
-  remélem rövid -  átmeneti 
időszakban mégis fel kell 
vállalnunk. A probléma az, 
hogy a vállalkozó önkor
mányzat nem képes tulajdo
nosként a gazdasági racio
nalitásnak megfelelő dönté
seket meghozni, mert nem 
tud elvonatkoztatni egyéb 
kötelezettségeitől, a helyi 
szociális és politikai viszo
nyoktól. Mi azért hoztuk lét
re a vagyonkezelő holdin
got, hogy ne keveredjenek a 
szerepek. Az önkormányzat 
szolgálja a várospolgárt, a 
holding pedig gazdálkod
jon. A mi félpiacunkat meg
lepte a holding színrelépése. 
Az eddigi haszonélvezők 
privilégiumai megrendül
tek. Nem csoda a heves el
lenállás. Ami viszont na
gyon fontos: a képviselő- 
testületnek olyan rendet kell 
megteremtenie, amiben 
nem jöhetnek létre új privi
légiumok. Ez igen kényes és 
bonyolult feladat. Még 
nincs teljesen megoldva, de 
meggyőződésem, hogy jó 
úton járunk.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Új csoport 
a hivatalban

Azt hiszem, nincs olvasó, 
aki megkérdőjelezné a környe
zetvédelem ügyének fontossá
gát. A képviselő-testület ezért 
pénzt különített el az eddig 
nem létező szakfeladat ellátá
sára. Sajnos a környezetvéde
lem sok pénzbe kerül, és igen 
lassan térülnek meg az ide be
fektetett pénzek. Utódaink léte 
viszont attól függ, mennyire 
vagyunk mi ma képesek rossz 
beidegződéseinkről leszokni, 
hogy sikerül a szemléletet 
megváltoztatni. Talán ezért is 
került egy sor hatósági jogkör 
ma az önkormányzatok (és 
jegyzők) hatáskörébe. Vala
mennyi zajjal, levegőtisztaság
gal, tarlóégetéssel, kerti hulla
dékégetéssel, a helyi jelentősé
gű természeti értékkel, fakivá
gással összefüggő kérdésekben 
első fokon eljáró szerv az ön- 
kormányzat. A Balaton védel
me érdekében fokozottan oda 
kell figyelni a folyékony és a 
szilárd hulladék összegyűjtésé
re, elszállítására és elhelyezé

sére, hogy a veszélyes hulladé
kok témakörét ne is említsem.

A természet és környezetvé
delem olyan apróságokkal kez
dődik, hogy ne szemeteljünk, 
takarékoskodjunk az ivóvízzel, 
meglévő értékeinket ne tegyük 
tönkre, gépkocsinkkal ne par
koljunk burkolatlan területen, 
netán parkon csak azért, mert 
1-200 m-t gyalogolni kell.

Feltétlenül helyet kell kér
nünk az oktatásban. Kezelni 
kell majd a kárpótlások befeje
ződése után olyan problémá
kat, amik eddig nem léteztek a 
mezőgazdasággal kapcsolat
ban. Jó lenne, ha közterülete
inkre ugyanúgy vigyáznánk, 
mint a sajátunkra, ugyanis ez is 
a sajátunk. Ezért van szükség 
arra, hogy az eddig is létező, de 
nem hatékony (és talán nem 
következetes) közterület-fel
ügyelői tevékenységet olyanná 
tegyük, hogy az a környezetet 
jogszabályok alapján védje. 
Ebben az is benne van, hogy 
büntetni fogunk. Nem kelle

mes, de elkerülhetetlen. Néz
zen csak körül valaki a Panorá
ma diszkó körül este az öreg
parkban. Autók tömege a fü
vön, természetvédelmi terüle
ten a Balatontól néhány méter
re. Aki táncolni tud, az sétálni 
is valószínűleg meg kell tanul
jon...

Szülőfalumban atomerőmű
vet építettek, és ezért iskoláim 
után nem tértem oda vissza. 
Vállalom inkább a jöttment 
(gyüttment) bélyeget. Mentsé
gemre legyen mondva, felesé
gem Vörösberényben született, 
gyermekeinkkel itt élünk a vá
rosban s e tények talán hozzá
segítenek, hogy a környezet ér
dekében hozott döntéseim nem 
váltanak ki ellenszenvet az ős
lakosok körében.

Szentesi István 
környezetvédelmi, 

mezőgazdasági 
és közterület-felügyeleti 

csoportvezető

A TB-választás városi eredménye
A május 21-i társadalombiztosítási képviselő-választás zavartalan és (a 42,3 %-os részvétel foly

tán) igen eredményes volt városunkban. 5951 helyi (és a 65 itt szavazó) választópolgár összesen 
2544 szavazattal járult hozzá a választás országos érvényességéhez. A helyi szavazatmegoszlás:

a lista neve nyugdíjbiztosítási egészségbiztosítási
önkormányzati képv. önkormányzati képv.

Autonóm Szaksz. Orsz. Koord. 121 145
Értelmiségi Szaksz. Tömörülés 199 189
Független Szaksz. Dem. Ligája 264 276
Keresztényszoc. Sz. O. Sz. 196 199
Magyar Szaksz. Orsz. Szövetsége 956 1029
Munkástanácsok Orsz. Szövetsége 366 445
Szakszervezetek Együttm. Fóruma 397 206

összes érvényes szavazat: 2499 2489

Köszönjük választóink aktivitását és a szavazás előkészítésében, lebonyolításában közreműkö
dők munkáját!

Nikoletti Miklós, 
a helyi választási bizottság elnöke



Rendőrségi hírek
A város területén az elmúlt 

egy hónapban kiemelt erősza
kos bűncselekmény nem tör
tént, ilyenről bejelentést nem 
kaptunk. Könnyű testi sértés 
miatt két állampolgár fordult 
hozzánk panasszal, akik vélt 
sérelmüket egymás tettleges 
bántalmazásával tisztáz
ták. Ügyükben az eljárásra a bí
róság illetékes.

A vagyon elleni bűncselek
mények terén sem mennyiség
ben, sem minőségben az elmúlt 
évhez viszonyítva változás 
nincs. Az idegenforgalmi sze
zon kezdetét jelzi, hogy négy 
esetben történt gépkocsi-feltö
rés azokon a helyeken, ahol a 
korábbi években. Hét nyaraló
épületbe törtek be a város kül
területein, és az épületekből 
műszaki cikkeket loptak el. 
Egy üzletbetörés történt a 
MÁV-állomáson, az Utasellá
tó-pavilonba, ahonnan az elkö
vető cigarettát, órákat lopott el. 
Hasonló jellegű a Badacsony 
Borozó feltörése a strandon. 
Összességében az elkövetők 
négyszázezer forint kárt okoz
tak bűncselekményeikkel. Fi
gyelemmel arra, hogy az ide
genforgalmi szezonban meg

növekszik városunk látogatott
sága, az ilyen jellegű bűncse
lekmények megelőzése foko
zott terhet ró a rendőrökre, de 
az állampolgárokra is, akik el
sősorban azzal tudnak segíteni, 
hogy tárgyaikat nem hagyják 
őrizetlenül, gépjárműveikben 
nem hagyják bent tárgyaikat, a 
lehetőséghez mérten az udva
rokban parkolnak le, és itt is 
zárják gépjárműveiket.

Ezen túlmenően jelzik fe
lénk mindazokat a körülmé
nyeket, amelyek környezetük
ben nem megszokottak, és ez
zel áldozattá válásukat akadá
lyozzák meg.

Június közepétől a rendőrőrs 
mellett a Csopaki Rendőrtiszt
helyettes-képző Iskola hallga
tói állományából 30 fős gya
korlóőrs kezdi meg működését 
az idegenforgalmi szezonban. 
Segítségükkel rendszeresen el
lenőrizhetjük Balatonfűzfő te
rületét is minden napszakban. 
Kérem a fiatalokat, fogadják 
őket bizalommal, támogassák 
munkájukat!

A város területén az útépíté
sek és útfelbontások ellenére

sem történt baleset, mindössze 
egy balesetről kaptunk bejelen
tést, ami a 71-es főútvonalon, a 
Tulipán szállónál történt. Itt 
egy veszprémi lakos személy- 
gépkocsijával másik gépjár
műnek ütközött, majd megállás 
nélkül továbbhajtott. Ellene a 
közlekedési osztály folytat 
büntető eljárást cserbenhagyás 
miatt.

A járművezetőkkel szemben 
a városban négy esetben került 
sor vérvételre nagyobb mérvű 
szeszesital-fogyasztás miatt. A 
rendőrjárőrök ezen túlmenően 
28 személyt fogtak el, állítottak 
elő különböző jogsértések mi
att, köztük öt más hatóság által 
körözöttet.

A rendőrök a város területén 
hat személlyel szemben foly
tattak intézkedést személyes 
szabadság korlátozása mellett 
különböző jogsértések miatt.

Traffipax: június 12-én, 
18-án, 22-én, 25-én és 29- 
én a nappali órákban.

Czere József

KEDVEZMÉNYES 
ELEKTRONIKAI 

AKCIÓ ALMÁDIBAN, 
A KÖZÖSSÉGI 

HÁZBAN 
június 8-án és 9-én

HITELRE IS 
VÁSÁROLHAT

japán elektronikai
termékeket

TELEVIZIÓK 
22 500-41 400 Ft-ig 

VIDEÓK 
17 400-40 000 Ft-ig 
MIKROSÜTŐK 

17 900-30 000 Ft-ig 
Olajsütők, magnók, 

hifi autórádió-magnók, 
háztartási eszközök

Hitel esetén információ 
a helyi 

takarékszövetkezetben

Falugyűlés 
szerény érdeklődéssel

A Vörösberényi Polgári Kör szervezésében falugyűlésre gyűl
tek össze Vörösberény lakói -  közel félszázan.

A nyolc önkormányzati képviselő -  köztük dr. Kerényi László 
polgármester úr -  által látogatott eseményen a fő kérdés az új isko
la építése, Balatonalmádi város 1993. évi költségvetése volt. Elöl
járóban Kerényi polgármester úr vázolta az iskolaépítés és az is
kola területe megszerzésének gondjait, örömeit. Futó Kornél kép
viselő úr követte, aki bátorította a lakosságot. Több felszólaló kér
dezett az utak állapotáról, a gáz- és a vízhelyzetről. A kérdésekre 
Szabó Balázs városgazda válaszolt, s röviden vázolta a költségve
tés Vörösberényt is érintő elemeit. Csomai képviselő úr hozzá
szólásában elmondta, hogy Vörösberény ilyen közel még nem állt 
egy új iskola megépültéhez. A távolmaradtakhoz szóló üzeneté
ben kifejezte neheztelését.

A lakosok közül többen szóvátették és elemezték Vörösberény 
fejlesztésének elmaradását Dr. Tóthné dr. Kóger Erzsébet képvi
selőasszony Vörösberény régi házainak, a település jellegének 
megőrzését szorgalmazta. A késő estébe nyúló találkozón itt-ott 
parázs vita is kerekedett, ám a jó hangulatú búcsúzkodás során ki
hallható volt az emberek mondataiból:kell, szükséges az új iskola.

Polyák István

Indul 
a Balaton 

Akadémia
Balatonalmádiban, a Bala

ton Akadémia székhelyén — 
vörösberényi volt jezsuita ko
lostor — 28-án, pénteken egész 
napos program keretén belül 
tanácskozás volt az iskola bein
dításáról. Délelőtt a Balaton 
Akadémia Alapítvány kurató
riumának volt ülése, ezt köve
tően az ellenőrzőbizottság ta
nácskozott. Délután az akadé
mia tanácsának gyűlése zajlott 
amelyet Németh Magda, a ta
nács elnöke nyitott meg. Szí
jártó István megbízott igazgató 
bejelentette azt, hogy május
15-től a Veszprém Megyei Ön
kormányzat tulajdonát képező 
épület oktatási célokat szolgál, 
és itt működik a Balaton Aka
démia. Majd elfogadták az ala
pítólevelet s a tanács tagjai 
megtárgyalták az akadémián 
folyó oktatás célját a képzés 
általános jellegét és ezek felté
teleit Vörösberényben az első 
tanév szeptember elején bein
dul.

Az akadémiai tanácsülés 
után az előjelzések szerint Ma
ciej Kozminski történészpro
fesszor, a Lengyel Köztársaság 
magyarországi nagykövete tar
tott volna előadást de az orszá
gában zajló kormányválság mi
att lemondta jövetelét.

Dr. Hunkár Dénes, Magyar- 
ország ausztriai nagykövete, 
aki egyben a Balaton Akadé
mia tanácsának alelnöke is, be
ugró előadóként mint közgaz
dász elemezte Magyarország 
és Ausztria gazdasági, társa
dalmi arculatának sajátossága
it

V.L.

A legutóbbi számunkban be
számoltunk a zoboraljai (Szlo
vákia) polgármesterek látoga
tásáról. A jól sikerült vendéglá
tás lebonyolításában városunk 
polgára, Szakó Dezső Petőfi 
Sándor u. 8. sz. alatti lakos mint 
perfekt szlovák-magyar-cseh 
tolmács kiemelkedő segítséget 
nyújtott. Az önkormányzat ez
úton is hálás köszönetét fejezi 
ki Szakó úrnak.

Dr. Kerényi László 
polgármester



Challenge

Day...
Challenge Day ... Tisztelt 

olvasó, mond ez önnek vala
mit?

Ha van gyereke (mindegy, 
hogy óvodás vagy iskolás), biz
tosan tudja Ha foglalkozik 
sporttal, biztosan tudja. Ha ol
vassa az Almádi Újságot, biz
tosan tudja. Ha hallgat rádiót, 
észreveszi a plakáton az önnek 
(is) szóló felhívást, biztosan 
tudja! Hja, kérem, ha egyiket 
sem... Nos, akkor legfeljebb 
észrevehette néhány jelből, 
hogy valami történt a városban.

Amikor a gyorsmérleget kell 
elkészítenem, egy kicsit ve
gyes érzelmek dúlnak bennem. 
Jó volt? Kellett ez?

A száraz tények:
Városunkban a Kihivás 

Napján regisztrált 15 perces 
sportteljesités: 3382.

A szervezésbe bekapcsoló
dott szervezetek: általános is
kolák, gimnázium, óvodák, 
BSE, közösségi ház, Kézilabda 
SE, Herkules SE, Polgármeste
ri hivatal, Bauxit Természetjá
ró Szakosztály. És ami a tények 
mögött van:

25-én éjfél előtt gyülekez
tünk, mi megszállottak, a vá
rosháza előtti téren.

Tari zenét csinált nekünk, 
(halkan, mert csendrendelet 
van), csendben készülődtünk, 
hogy azt a néhány „őrültet” el
kísérjük a város határáig, akik 
24 óra alatt körbefutották a Ba
latont. Megvallom, elégedetlen 
voltam a városunkban meg
nyilvánuló érdeklődés láttán.

De aztán, amikor nekivág
tunk, valami megfoghatatlan jó 
érzés töltött el. A fáklyás futás 
az éjszakába igen-igen hangu
latosra sikeredett. Aztán reggel 
folytatódott.

Most is csápoltak a gyerekek 
a zenés aerobikon, mint a disz
kóban, de most a téren, hogy

aztán folytassák az iskolában, 
gólt lőjenek tanáraiknak (ami 
„hétköznapokon” fordítva szo
kott lenni), próbára tegyék ma
gukat... no miben is? — foci, 
tenisz, futás, bringázás, úszás, 
tizenegyesrúgás, teke, kézilab
da, aerobik, atlétika, célbado
bás, zsinórlabda, hullahopp, 
akadályverseny, ugrókötél, fo
gócska, röplabda... de nem is 
folytatom. Sokan előre befizet
tek volna, hogy na, pont a pol
gármester fogja tolni a buszt. 
Aki csak a saját szemének hisz, 
láthatta. Aki itt olvassa, az biz
tosan most sem hiszi.

Kellett ez a nap?
A szkeptikusokat meg

nyugtatom, hogy túl a sport ér
tékén, érzelmi okok miatt kel
lett! Láttam küzdeni a kézilab
dázókat a FOTEX II. ellen, 
borzasztó okos gólokat dobtak. 
Jól éreztem magam abban a 
meghitt légkörben, ami az 
öregfiúk(?) meccsét követő, 
szabad levegőn elfogyasztott 
vacsora közben körülvett. 
Igenis lelkesített a sok-sok apró 
gyerek, aki, feledve az év végi 
hajrát, egy kicsit elfelejtette a 
nehéz órákat. Tiszteltem a  kis
pályás labdarúgókat, akik most

is nyelték a port a Herkules pá
lyán mert sajnos még a vízzel is 
spórolni kell. Tisztelem a túrá
zókat, akik a hegyen megvár
ták a polgármestert, aki feljött, 
ha késve is. (Vörösberényben 
gyűlés volt, onnan jött). Aki

tett valamit ezen a napon 
egészségért és a városért, an
nak köszönet.

Köszönet Méreg Józsefn ek, 
Rápolti Gyulának, Kovács Pé
ternek, hogy a Balaton-mara
ton kiinduló és befejező állo
másául Almádit választották. 
Köszönet mindazoknak, akik a 
szervezésben közreműködtek. 
Aki ott volt, 27-én egy kicsit 
más emberként ébredt. Ez volt 
az ELSŐ CHALLENGE DAY 
Almádiban. De nem az utolsó.

Felber Gyula 
sportszervező



Balatonalmádi Labdarúgó Szakosztály

MÁJUS HÓ
V. 1. Nemesszalók—B .almádi 
2:,G: Balai József

Május első napja a hazai csapatnak sikerült jobban. A hatalmas 
lelkesedéssel játszó szalóki csapat megérdemelten győzött fárad
tan játszó csapatunk ellen. A tavaszi fordulóban idegenben nem 
megy a csapatnak. Amíg az itthoni mérkőzéseket megnyertük, ad
dig értékes pontokat vesztünk a nálunk sokkal esélytelenebb csa
patoknál.

V. 9. B.almádi— Pápa SE 
1:1, G:Perényi

Csapatunk mindkét félidőt végigtámadta, de a lehető legjobb 
helyzeteket is kihagytuk. A sok kihagyott helyzet megbosszulta 
magát. A pápai csapat egy szabadrúgásból egyenlített nem kis 
szerencsével. A csapat a magyar labdarúgás betegségében szen
ved. Nagyon sok helyzetet kidolgozunk, csak nem tudjuk kihasz
nálni.

V. 16. Kamond — B.almádi 
4 :1, G: Balai József

Jól kezdtük a mérkőzést, mert mi szereztük meg a vezetést. Ké
sőbb a csapat átengedte a kezdeményezést a hazai csapatnak, akik 
éltek a lehetőséggel és teljesen beszorítottak a kapuhoz. Ráadásul 
két kiállítással is sújtott bennünket a bíró. Megérdemelt a vendég
látók győzelme.

V. 22. B .almádi — B.füzfő 
1 :2, G: Kovács Z.

Szépszámú közönség előtt, kissé erős szélben Oti néni, az OT
TILIA vendéglő tulajdonosa, egyik szponzorunk végezte el a kez
dőrúgást. A bajnokesélyes fűzfői csapat a 3. percben vezetést 
szerzett egy ártatlannak tűnő szabadrúgásból. Utána egy jogos ti
zenegyesből növelte előnyét. A félidő vége előtt egy szép táma
dásból sikerült bevenni a fűzfői kaput. A második játékrészben 
mindent megpróbált a csapat, az egyenlítés sajnos elmaradt.

ÚSZÁS
Május 2-án került megrendezésre Székesfehérváron a Várme

gye kupa II. fordulója.
Az úszóosztály tagjai eredményesen szerepeltek a közel 500 

versenyzőt felvonultató tornán. Az almádi gyerekek közül a leg
jobb eredményt elértek nevét közölj ük:
50 m-es hát lány (1985-ös születésű)
Vas Veronika 2. helyezett
Németh Lilla 3. helyezett 
50 m-es fiú hát (1985)
Vaty Gergő 2. helyezett
Henger Mátyás 3. helyezett 
100 m-es gyors fiú (1985)
Vaty Gergő 2. helyezett
Henger Mátyás 3. helyezett
Kovács Máté 4. helyezett 
Ajka Kupa meghivásos országos úszóverseny.
66 2/3 m-es lány mell (85)
Németh Lilla 3. helyezett 
66 2/3 m-es fiú mell (85)
Kovács Máté 1. helyezett
Vaty Gergő 2. helyezett 
66 2/3 m-es fiú gyors (85)
Henger Mátyás 3. helyezett
Vaty Gergő 4. helyezett

TISZTELT SZÜLŐK, 
KEDVES GYERMEKEK!

Az önkormányzat iskolaügyi, művelődési és sportbizottsága
1993. június 14—27-ig nyári napközis tábort szervez.
Részt vehetnek az általános iskola III—IV-V-VI. osztályát vég

zett fiúk és lányok, iskolánként 10-10 fő, összesen 30 fő.
A csoportba a jelentkezés sorrendjében lehet belekerülni.
A program naponta o8.oo-15.oo óráig tart. Napközben tízórait 

és ebédet adunk.
A program terv szerint a következőket tartalmazza:
— Strandolás több alkalommal
— Vonatkirándulás Balatonfüredre
— Kirándulás a Malom völgybe, sportjátékok
— Buszkirándulás Veszprémbe, múzeumlátogatás, séta a vár

ban
— Sétahajózás
— Kirándulás a kilátóhoz, sportjáték
— Busz- és hajókirándulás Tihanyba
— Kirándulás: Dudar, Ördögárok, Gézaháza
— Gyalogtúra a Koloska-völgybe, főzés bográcsban, sportjá

ték, szalonnasütés, tábortűz, alvás sátorban, utolsó nap gyaloglás 
haza. (Sátor szállítva lesz)

A program az időjárás függvényében változhat.
Részvételi költség: 100 Ft/nap, összesen: 1100 Ft.
Az összeg tartalmazza az étkezés, vonatjegy, hajójegy, busz

bérlet stb. költséget is.
Kérjük a szülőket, hogy elsősorban azok a gyerekek jelentkez

zenek, akiknek a felügyeletét más módon nem tudják biztosítani. 
A tábort Felber Gyula szervező vezeti. Jelentkezni lehet szemé
lyesen: Balatonalmádi, Görgey u. 4.

Telefon: 338-146 
IMS-bizottság

„Harangöntés 
az almádi óvodákban"

1993. május 10-én az almádi óvodák vendége volt dr. Hűvös Éva pszichológus a 
FICEMEA tagjaként működő Autonómia Egyesület (Aktív Nevelést Támogató Egye
sület) elnőkasszonya, és Trajber Lajosné, a DOB Óvoda vezető óvónője, elnökasz
szony-helyettes. Dr. Hűvös Éva az óvodapedagógia területén nemzetközileg elismert 
szakember, aki a DOB módszer, illetve szemléletmód szerzője, és a ’80-as évek óta 
aktív megvalósítója munkatársaival. Elmélete, melyet a Megkondul a harang az óvo
dában című könyvében írt le — a személyes kapcsolatok — a játék elsődleges szerepe 
— a differenciált bánásmód — a bizalom-kivárás — a kell helyett a lehet lehetőségével 
élés — az önállóság biztosítása, tanulása, és a kis létszámú csoportos módszerek je
lentőségét hangsúlyozza.

A hagyományos csoportos ismeretközlő foglalkozások helyett az egyén, az óvodás 
aktuális tudásán és pszichikus érettségére épülő egyéni bánásmódot, fejlesztést java
sol, mely mindig az adott gyermeket veszi figyelembe. E megközelítésben az óvodá
ban nem tanító óvónők és tudatlan óvodások vannak, hanem tapasztaltabb és még ta
pasztalatlan társak, akik egy helyen tanulnak élni, egymástól.

Az almádi óvodáikban 5 éve két óvónő végezte el a 2 éves tanfolyamot az Autonó
mia Egyesület tagjaként, majd néhány óvónővel megalakították Balatonalmádiban az 
egyesület szakcsoportját, és ezt a szemléletmódot követve dolgoznak, s teszik színe
sebbé az almádi köznevelést, választási lehetőséget adva az almádi szülőknek. Ők 
hívták meg dr. Hűvös Évát egy egész napos gondolatcserére, mely találkozónak az
1 .sz. Óvoda adott otthont.

A vendégek és vendéglátók először óvodaprogramokról és azok kritikájáról beszél
tek, majd a háziak a Sári Jánosné szakcsoport-vezető által összeállított videóanyagon 
mutatták be munkájukat, eredményeiket. Építő észrevételeket vitákat inspirált a film 
majd mindenkiből. A közös ebéd után a Veszprémi Családterápiás Egyesület video 
filmje nyomán, mely pszichoterapikus munkába engedett betekintést, újabb nézetcse
re alakult ki a pszichológiai szolgáltatásokat nyújtó intézmények és az óvoda mint kül
dő intézmény kapcsolatáról, lehetőségeiről. A téma mozgató és marasztaló hatásáról 
annyit, hogy a vendégek a vonatok indulása előtt 15 perccel is még az óvodában tüs
ténkedtek, s hívták a szervezőket és a filmek alkotóit a következő országos nagykani
zsai egyesületi konferenciájukra: hozzák el ezt az érdekes anyagot, azt, ami nálunk 
született meg Almádiban

Tölgyesi György



TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Mint bizonyára önök előtt s az olvasók előtt is ismert, hosszú 
évek óta per folyik a vitorlástelep kezelői, használói jogáért a Ví
zimentők SE és a Vitorlás-kikötő Üdülőszövetkezet között.

De most nem ezzel szeretnénk foglalkozni, hanem az áldatlan 
körülmények ellenére elért eredményeinkkel szeretnénk megis
mertetni a lap olvasóit.

Röviden összefoglaljuk az 1992-es eseményeit, éves tevékeny
ségünket.

Taglétszámunk: 66 fő. (54 +12 pártolótag)
A Vízimentők SE Balatonalmádi telephellyel a régió vízimentő 

tevékenységébe kapcsolódik. Ügyeleti szolgálatot május hónap
ban hétvégeken, június első hetétől napi 24 órában teljesítettünk 
augusztus 20-ig. Ezután október első hetéig újra a hétvégeken. 
Május: 5 hétvége: 5x3 fő 3 napos
nyár: 11x3 f ő  1 hetes
szept-okt.: 63 fő 3 napos
ESZKÖZEINK

Sajnos a telephelyünk körül dúló viharok még mindig nem ren
deződtek. Vállalt feladatunkat, a mentést, oktatást állandó ost
romállapotban végezzük, jelenleg gondot jelent a telepre bejutás 
is. A helyzet odáig fajult, hogy a kikötőszövetkezet elnökének 
utasítására a télire partra rakott hajóinkat decemberben vízretet
ték, s azok a jégbe fagytak. 9 ember 1 napi munkájába került ki
szabadításuk. Mentés céljára az egyesületi szolgálati motorost 
használjuk, külön mentőhajónk nincs. 1992 október óta rendelke
zünk ugyan egy erre a célra alkalmas, nagy teljesítményű csónak
motorral, de ehhez meg kell szereznünk az alkalmas hajótestet.

Ezenkívül menteni szoktunk két A osztályú vitorlásunkkal, il
letve a tagok tulajdonában lévő vitorláshajókkal is.

Elsősegély-szobánk félév körül kitelepítésre került a telepen lé
vő faházba -  s ott sajnos a legelemibb feltételek sem biztosítottak 
(pl. folyó víz)

Mindezek ellenére az 1992. évi mentési események alatt 45 
személyt mentettünk.
RÁFORDÍTÁSAINK
1) Üzemanyag-vásárlás 18 855 Ft
2) Ügyeleti étkezési díj 0 Ft
3) Utazási költségek 57 234 Ft
4) Eszközvásárlás 117 039 Ft
5) Bérleti és belépődíjak 133 639 Ft
6) Egyéb (illetékek, TB) 419 084 Ft 
EREDMÉNYEINK:
1) Mentés: 45 fő, 3 strandeszköz, 21 szörf, 5 vitorlás
2) Mentőúszás országos bajnokság
II .forduló.
4x50 m női mentőváltó IV. hely
(Török Krisztina, Soltész Ágota 
Farkas Luca, Farkas Zsófia)
IIl. forduló.
ffi 200 m akadályúszás (Nagy Péter) I. hely
ffi 100 m kombinált úszás(Nagy Péter) II. hely
(Nagy Zoltán) VI. hely
ffi 4x 100 m mentőváltó II. hely
(Nagy Péter, Nagy Zoltán,
Csaba Péter, Csaba Gábor)
ffi 100 m babamentés (Nagy Péter) VI. hely
ffi 50 m babamentés (Nagy Péter) II. hely
ffi egyéni összetett (Nagy Péter) II. hely
női labdadobás (Pék Zsuzsa) IV. hely
ffi labdadobás (Csaba Péter) IV. hely
1992. november 14. felmérő verseny:
női 66 m babamentés (Farkas Zsófia) V. hely
ffi 66 m babamentés (Nagy Péter) VI. hely
női 33 m babamentés (Farkas Zsófia) V. hely
ffi 33 m babamentés (Nagy Péter) VI. hely
ffi 33 m uszonyos úszás (Nagy Péter) I. hely
3) Oktatás: 55 fő felkészítése A és B kategóriájú vizsgára

Farkas János G. 
Vizimentők SE elnöke.

HORGÁSZSAROK

Május 21-én —jónéhány év után — végre elégedettek lehettek 
az almádi horgászok. Védőszentjük — Szent Péter — igazán ki
tett magáért minden téren. Nem esett az eső, nem fújt viharos 
északi szél, és végül: halat is fogtak rendesen az egész partszaka
szon. Beszámolók szerint már este elkezdődött a fesztivál, többek 
között a nagy strandon is, ahol az új bérlő jóvoltából— reméljük
— legálisan is foghatják a halat éjszakánként a horgászok úgy, 
mint Budataván évek óta. Éjfélkor egy jelre röpültek a horgok a 
nádba, nád mellé és a strandi vizekbe egyaránt. Az eredmény: a 
pontyok még nem ívtak le (igaz, egy évekkel ezelőtti szakvéle
mény szerint nincs is igazán megfelelő hely az ikrarakásra), így— 
kivéve a mindenütt előforduló, nem tudni, hol telepített tenyérnyi 
pontyocskákat — nem sokat fogtak. Viszonylag! Mert azért 
akadt, aki keszegezés közben szépen kiemelt egy 3,5 és egy 4 kg- 
os példányt. A régi orosz stégtől nem messze a nádasban pedig 10 
kg körüli tükrös került ki a vízből. Jelenlegi információk szerint 
az első horgásznap rekordjának tekinthető. A keszegekből vették 
ki — szokás szerint — leginkább a vámot. Számtalan horgász 
vallotta be, hogy igencsak kimerítette az öt kiló napi kvótát, néha 
bizony kissé nagyvonalúan kezelve a mérleget Nem volt ritka a 
kiló körüli vörösszámyú a Fűzfői-öböl nádasaiban. A keszegek 
közül nem mindegyik fajta fejezte be az ikrák lerakását, így várha
tó, hogy —jó idő esetén— különösen a nádban még jónéhány na
pig tartósan jó fogásra számíthatunk. Érdemes lesz időt szakítani
uk a kárászok szerelmeseinek is, mert a szép 1 -2 kg-os halak még 
mind teli vannak ikrákkal, így a parti vizeken majdnem mindenütt 
megtalálhatók. Tapasztalt horgászok véleménye, hogy a jó idő 
mellett a sikeres horgászat nagyban függött az új szupererős zsi
nóroktól is. Finomabb szereléket használunk a 0,15-0,20-as zsi
nórok kezdenek általánosan elterjedni. A csalikat illetően nincs 
bevált recept. Csontkukac, giliszta, kukorica egyaránt eredmé
nyes volt. A legszebb hal— véleményem szerint— az a 38 cm-es 
kis szürkeharcsa volt, amelyik a hajnali órákban, a nagystrandon 
került partra, majd egy simogatás, egy cuppanós puszi után vissza 
a Balatonba.

Nem akarok ünneprontó lenni, a fesztiválhangulatot is megér
tem, mint ahogy nem vagyok ellensége hideg vízparton egy-egy 
pohár lélekmelegítőnek vagy nagy melegben egy hideg sörnek. A 
határt viszont előbb kell meghúzni, mint az a két horgásztársunk, 
akik mámoros állapotban borultak fel csónakjukkal. Szerencsére 
csak a felszerelés maradt a vízben. A Balaton minden évben meg
szedi az áldozatait az őszi süllőzők közül.

Ne kezdjük el már májusban a vám leadását.

Nagy Ferenc

ÚJDONSÁG ALMÁDIBAN

Májusban nyit 
a HAL-VAD-BAROMFI 

szaküzlet
ÉLŐ, SZELETELT, FILÉZETT HALAK

és hozzá speciális magyaros fűszerek is 
kaphatók

BAROSS G. U. 65. (VOLT PIPÓ BOLT)

Nyitva: minden nap délelőtt 7-12 (vasárnap is), 
délután 14-17 óráig



A múzeumról
Hosszabb időszakot vett 

igénybe a város kis helytörté
neti gyűjteménynek szervezé
se, létrehozása. A Veszprém 
Megyei Múzeum több tárgya
lás után segítséget ad az anyag- 
gyűjtésben, a városunkból a 
múzeum kezelésében lévő tár
gyak kölcsönzésében. A szak
mai irányítással Törő László 
néprajzos múzeológust bízták 
meg. Jelenleg a volt tűzoltó
szertár épületét renováljuk 
(festés, mázolás, ajtók behelye
zése, üvegezés, kövezés fo
lyik). A Magyar Nemzeti Mú
zeumtól kaptunk installációs 
elemeket, bútorokat, tárlókat, 
amelyeket helyreállítás után 
felhasználunk. A jövendő vá
rosi kis múzeum előrelátható
lag e hónap végén nyílik, az 
avatásra plakátok, szórólapok 
készülnek, s kérjük az érdeklő
dőket, hogy a megnyitóra jöjje
nek el. A kiállított dokumentu
mok, tárgyak a következő cso
portokban kerülnek bemutatás
ra. Bronzkori leletek, római ko
ri ásatások tárgyi emlékei, Vö
rösberény mint a legrégebbi 
városrész történelmi emlékei
nek bemutatása, a régmúlt 
szakmái (halászat, borászat, 
nádgazdaság, kőszobrászat), 
amely néprajzi anyag fotó-, il
letve tárgykultúrája lesz bemu
tatva. Balatonalmádi mint sző
lőhegy, a múlt század és e szá
zadelő fürdőemlékei fotó- és 
tárgyi illusztrációkkal, vitor
lásélet, valamint a múzeumnak 
ajándékozott neves emberek 
relikviái, tárgyai. (Kompolthy,

Györgyi Dénes, Vajkai Aurél 
hagyatékából emlékek).

Ezúton is köszönet mind
azoknak, akik féltett tárgyaikat 
ajándékozták, és azoknak, akik 
anyagiakban vagy társadalmi 
munkával járultak hozzá a léte
sítmény létrehozásához. Kér
jük városunk lakóit, akiknél az 
említett témakörökben relikvi
ák, tárgyak még fellelhetők, 
hogy jelezzék vagy hozzák el 
személyesen mielőbb. Telefon: 
339-031 Schildmayerné, 338- 
011 közösségi ház, 338-444 
Almádiért Alapítvány. Termé
szetesen a hozott és ajándéko
zott tárgyak leltárba kerülnek, 
és a kiállított emlékek mellett 
az adományozó, gyűjtő neve is 
fel lesz tüntetve.

Veszeli Lajos

Felvételeink a Lovas család birtokában lévő régi borászati 
tárgyakról készültek

Nyugdíjas pedagógusok találkozója 
a balatonalmádi Váci Mihály Általános Iskolában

Szemünk a meghatottságtól 
ragyogott, szívünk örömmel 
telt meg május 5-én délután, 
amikor Németh Béla igazgató 
és a tantestület meghívására 
összejöttünk régi munkahe
lyünkön, a Váci iskola tanári 
szobájában. Látni kellett volna 
azt az örömöt, amivel a régi 
kollégák, akik 10-15-20 éve 
mentek nyugállományba, üd
vözölték egymást.

Németh Béla üdvözlő szavai 
után röviden ismertette az isko

la életében történt változáso
kat. Kötetlen, barátságos be
szélgetésben elevenítettük fel a 
régi idők kellemes és kevésbé 
kellemes élményeit, emlékeit. 
Sok régi kedves tanítványunk 
már a mi helyünkbe lépett, Gel
lér Judit, Konkolyné Lakatos 
Gabriella, Gillich Lászlóné 
Major Sarolta. Örültünk régi 
kedves tanítványunk, Varga 
Kati hangversenysikerének.

Kedves vendéglátás és vi
dám beszélgetés közben észre

sem vettük az idő gyors múlá
sát. Sajnáltuk azokat, akik be
tegség vagy családi gondjuk 
miatt nem tudtak részt venni 
ezen a meghitt baráti találko
zón. (Gyarmati Tibor, Becker 
Lászlóné) Szentmiklóssyné, a 
kedves Gizike nagyon meleg 
hangú levélben köszönte meg a 
meghívást, de Jászberényből 
nem jöhetett el az örvendezők 
közé.

Közben beesteledett. Fájó 
szívvel búcsúztunk el egymás

tól, de szívünkben egy újabb 
szép emlékkel gazdagodva vál
tunk el régi iskolánktól.

Köszönjük ezt a szép talál
kozót neked, régi iskolánk, mi, 
akik részt vettünk:

Bécsi Ilona 
Zsolnayné Örvendi Katalin 

Békési Ferencné 
Vörös Zoltánné 

Botos Ernőné 
Visy István 

Köcski Emerencia



Önnek mi jut eszébe, ha ilyen feliratot olvas: Arany Sas, Fekete Holló,Fehér Üröm, György? 
Nyert. A helyes válasz: gyógyszertár, sőt magángyógyszertár, vagy még inkább patika. 
Beszélgetőpartnerem dr. György László, aki elsősorban gyógyszerésznek vallja magát, 

és csak a formai megoldás kényszere miatt vállalkozónak.

Egy kipróbált recept

—  Tényleg, ennek a patikának 
nincs cégére!

— Dehogynem, én vagyok az. 
Ezért hívják György patikának. 
Ugyan nem ez az elterjedt szokás, 
de én úgy gondoltam, a nevem 
adom ahhoz, amit csinálok. A jót 
is tudják rólunk, s ha előfordul, a 
rosszat is vállalni kell.—  Amikor 1990 júliusában 
megnyitották ezt a magángyógy
szertárat, nem éppen kitaposott 
úton indultak el.

— Hát nem. Az egész ország
ban alig 3-4 példa volt előttünk, 
Igy utólag nagy bátorság volt bele
vágni, hisz rengeteg bizonytalan 
tényező játszott közre de talán jobb 
is, hogy akkor nem láttuk át az 
egész feladatot. Abban az időben 
többször jártam külföldön és sok 
patikát megnéztem. Jól ismertem a 
magyar egészségügyet, a változá
sok lehetséges irányát, elég szak
mai ambíciót és erőt éreztem ma
gamban, s abban bíztam, hogy ha 
egy kormány kinyilatkozta, hogy 
az Európa felé haladás a cél, akkor 
nagyon nagyot nem tévedhetek 
egy önálló patika nyitásával. A 
legfontosabb tényleg az volt, hogy 
nem volt szabad nagyot tévedni.

—Mi számított volna nagy téve
désnek?

— Például most már teljesen vi
lágos, hogy különösen fontos, 
hogy hova települ a patika, hogy 
az ember eldöntse, hogy mit akar 
kihozni belőle, hogy szakmailag 
tud-e annyival többet, hogy lénye
ges garanciák nélkül is működtetni 
tudja, hogy jól becsülje meg a for
galmat, az ehhez szükséges létszá
mot...—  És hogy lehet arra felkészül
ni, hogy nagyjából legyen is min
den, amit a doktorok felírnak vagy 
amit az emberek keresnek?

— Hogy hogy kell berendezni 
egy patikát, ahhoz mi minden 
szükséges, erre recept nincs. Csak 
empirikus úton, a munkafolyama
tokat és a helyi körülményeket is
merve lehet meghatározni az opti
mális gyógyszermennyiséget és 
annak összetételét. Miután nekem 
a gyógyszerészet mellett környe
zetvédelmi szakmérnöki diplo
mám is van, a doktori disszertáci
óm miatt országszerte rengeteg pa
tikában jártam zajt mérni, így lát
tam, hol milyen a forgalom, infor

mációkat gyűjtöttem, tapasztalato
kat szereztem, és rendelkezésre 
állnak statisztikai adatok is.

Itthon ismertem a város nagysá
gát, az egészségügy struktúráját, 
hogy milyen szakrendelések van
nak, a kialakult receptúrát, de szá
mításba kellett venni az idegenfor
galmat is.

Ezt a patikát három hónap alatt 
hoztuk össze. A társaim a helyisé
geket alakították, én a szakmai 
szervezést vittem, s „csont nélkül” 
mentünk át az engedélyezési pro
cedúrán. A most indulóknak már 
annyival könnyebb, hogy eljönnek 
körülnézni, konkrét tanácsot kérni, 
és az ember szívesen segít, mert 
valahol fontosnak tartja ezt az 
ügyet.—  Hogy fogadta az állami szfé
ra a konkurenciát?

— Azt hiszem, ebben a kérdés
ben rendkívül fontos, hogy a szak
mában valakinek milyen neve van, 
mit tett le az asztalra. Én nem ta
pasztaltam semmilyen gáncsosko
dást, ahova mentem, akár a minisz
tériumba, akár a gyógyszertári 
központba, mindenki segített Per
sze az is lehet, hogy miután az első 
fecskék között indultam, kíváncsi
ak voltak, hogy mit tudok kihozni 
belőle. Mára már több mint 300 
magángyógyszertár nyílt, talán 
mostanra lehet érzékelni igazából a 
konkurencia jelenlétét.

Ami inkább érdekes, hogy az 
emberek óvatos felhanggal fogad
ják a magángyógyszertárakat. 
Nem drágábbak-e ott a gyógysze
rek, a vényre ott is megkapják-e a 
támogatást? Nálunk kb. jó évnek, 
másfélnek kellett eltelni ahhoz, 
hogy bizonyosságot szerezzenek, s 
a forgalmunk ezután érte el azt a 
nagyságrendet, amivel terveztem. 
Két gyógyszerésszel és négy asz
szisztenssel kezdtünk, mára plusz 
két gyógyszerész kollégával dol
gozunk, s noha én is a gyakorló pa
tikus létszámba számítok, a gyógy
szertár forgalmának felfutása ren
geteg háttérfeladat intézését igény
li. A legfontosabb talán a patika 
menedzselése, különösen most, 
hogy nem a legjobb a gyógyszerel
látás.—  Igen? Nekem ez fel se tűnt.

— Persze, mert idejár hozzánk. 
De bizony egy állami patikában 
több oldal a hiánycikkek listája. 
Nálunk ez 3-4 tétel. Ehhez viszont 
megfelelő szakmai körökben kell 
mozogni, hogy tudjanak rólunk, 
hogy az üzletkötők megtaláljanak

bennünket, hogy készülhessünk 
szituációkra. Ezek kellenek ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai színvo
nalon és mindenki megelégedésére 
működhessünk. Az állami szférá
ban dolgozó kollégák az egycsa
tornás elosztás miatt sokszor lehe
tetlen helyzetbe kerülnek, mert pl. 
próbáljon meg valaki 100 adag ví
rus elleni oltóanyagot 60 patika 
között elosztani... Én legalább 10 
nagykereskedővel vagyok szerző
désben, s így nemcsak egy ilyen 
egészségügyi centrumban, mint 
Almádi, tudunk biztosítani magas
fokú ellátást, hanem a környéken 
működtetett néhány kézigyógy
szertárunkban is. Ez azért fontos, 
mert patika hiányában is számithat 
arra a beteg, hogy helyben meg is 
kapja amit az orvos felírt, egyúttal 
kiiktathatók az apró falvakban ren
tábilisan nem működtethető pati
kák.—  Rémálmaiban előfordul egy 
patikusnál, hogy egyszer összecse
réli a gyógyszereket?

— A patikus az egészségügyi 
ellátás utolsó láncszeme. Mi nem 
tévedhetünk — ez motiválja a 
munkánkat, de egyben feltételezi 
az orvosokkal való nagyon szoros 
kapcsolatot is. Bejön egy beteg, s a 
jó patikus tudja, hogy kb. mi lehet 
a baja, mire van szüksége. De eh
hez szakmailag nagyon jónak és 
nagyon precíznek kell lenni.

A szakma íratlan szabálya, hogy 
mindig csak egy dologgal szabad 
foglalkozni, egy munkafolyamatot 
végig kell csinálni. Persze a pati
kus is ember, de meg van a mód, 
hogy a hibát a legrövidebb idő alatt 
lehessen korrigálni, együttműköd
ve az orvossal. És ami az együtt
működést illeti, nálunk egyébként 
is jó csapatmunka alakult ki, ami
ben azért is érdekelt mindenki, 
mert így mód van az azonnali kon
zultációra, ha pl. egy gyógyszert 
helyettesíteni kell (s nem a beteget 
küldözgetjük), vagy megosztjuk 
az információkat az újonnan meg
jelenő készítményekről.—  Lehet azt mondani, hogy mi 
itt egy sikeres szakmai vállalkozás
ról beszélgetünk. Hova fejlődhet 
tovább egy patika, egy patikus?

— Nekem a vállalkozás sikerét 
a szakmai siker jelenti. A vállalko
zó legfeljebb hó végén vagy ne
gyedév végén jön elő az emberből, 
amikor belenéz a kasszába. Külön
ben csak a szakma számít. Ezért 
megy el az ember egy recepthez 
szükséges egyetlen hiányzó anya

gért is, vagy ezért preferál néhány 
kozmetikumot, gyermekápolás
hoz, fogápoláshoz való vagy idő
seknek szükséges terméket, mert 
azok használata szakmailag tény
leg indokolt.

Egy gyógyszertár színvonala 
abban csúcsosodhat ki, hogy pl. 
olyan profilja alakul ki, ami bizo
nyos betegségek gyógyításában 
komplexebbet nyújt, mint a többi, 
illetve fölkarol bizonyos területe
ket. Mi ezt a diabétesznél kívánjuk 
elérni.

Szeretném, ha ez a patika jelen
tős szerepet tudna betölteni az 
egyetemi oktatásban azzal, hogy a 
hallgatók ide jönnek gyakorlatra.

A magisztrális (helyben készü
lő) gyógyszerkészítményeinkre 
pedig máris büszkék vagyunk, 
mert nagy számban csinálunk kü
lönböző kenőcsöket, oldatokat, s 
mindent el tudunk készíteni, amit 
felírnak a betegnek. De egy magá
ra valamit is adó patikában ez így 
természetes.—  Lehetséges, hogy egy pati
kusgeneráció alakulásának le
szünk tanúi?

— Igen, minden célom, hogy 
azzá nője ki magát. Van két fiam, s 
azt szeretném, hogy amit én itt el
kezdtem, azt tovább vigyék, hisz 
ők már ebbe nőnek bele.

— Mi foglalkoztat ma leginkább 
egy patikust?

— Hát ez most nagyon érdekes, 
ugyanis épp a napokban kell dön
teniük az orvosoknak arról, hogy 
önállóak (vállalkozók) kivánnak-e 
lenni vagy sem. S a riport kapcsán 
arra gondoltam, hogy az én példám 
talán valamit segít a döntésben. Az 
ő elhatározásuknak legalább annyi 
bizonytalan elem közt kell meg
születnie, mint a miénknek három 
évvel ezelőtt. Ráadásul az egész
ségügyi vállalkozás ma éppen nem 
kedvezményezett Pedig azt előbb- 
utóbb tudomásul kell venni, hogy 
ez a vállalkozásoknak egy speciá
lis területe, ahol a vállalkozás tár
gya is az ember, s éppen ezért ezt 
nem lehet úgy csinálni, hogy ma 
nyitok egy patikát, vagy orvos va
gyok, s holnapután meg abbaha
gyom. Garanciákat kell adni jog
szabályokban is, de az legalább any
nyira lényeges, hogy egy önkor
mányzatnak fontos legyen az 
egészségügy, az alapellátástól a 
patikáig.

M. H.E. 
Fotó: Durst László



Gyermeknap '93

Szikrázó napsütés, felhőtlen jókedv -  ez jellemezte az ez évi gyermeknapot városunkban. A helyi közösségi ház egész napos rendezvényén 
igazán jól érezhette magát gyermek, felnőtt egyaránt A délelőtti programok kiemelkedő eseménye volt a rendőrség bemutatója, ahol napja
ink legmodernebb technikai eszközeit ismerhették meg az érdeklődők. A délutáni program zenei keretét a Viktória együttes adta, s közben a 
tv-ből is jól ismert Maksa-híradó szereplői, bohócok, bűvészek, s a helyi általános iskolák külföldi világsztárokat utánzó produkciói színesí
tették a programot. Befejezésül közkívánatra utcabál zárta a ’93 évi városi gyermeknapot. Ezúton mondunk köszönetet a program megva
lósításához nyújtott segítségért a FÓRUM bevásárlóközpontnak, Fáncsy Imre sportolónak, Horváth Károly vállalkozónak, a Herkules SE- 
nek, Durecz Anikó vállalkozónak, a Caporal Kft-nek s a program lebonyolítójának, a helyi közösségi háznak.

MÁSODSZOR IS 
SIKERES MAJÁLIS

Irány a Malomvölgy! -  beszél
ték a családtagok egymás közt a 
szombati ebédet követő ücsörgés
ben. Hiszen a gyerek (aki egyéb
ként vörösberényi diák) már reggel 
óta ott van, s a késő délutáni órák
ban talán még megkóstolhatjuk a 
meghirdetett szarvaspörköltet.

Sokan gondolkodhattak az álta
lunk elképzelt módon, mert 14-15 
óra körül érzékelhetően felduzzadt 
az embersereg a Vörösberényi Pol
gári Kör által rendezett majálison.

Folytatva a bevezető gondolat
sort következzék a délelőtti gyer
meknap beszámolója, melyet a 
fent nevezett gyermek ad közre:

„...Anyu..., képzeld, ez tök jó 
v o lt... az összes tanár kint volt a 
Malomvölgyben, s mindenféle 
versenyekre jelentkezhettünk.... 
ja, s képzeld, a tanári csapat kika
pott kötélhúzásban a diákoktól... s 
lovagoltam is, meg a szülőktől 
kaptunk egy pár virslit, a diákön
kormányzattól egy üdítőt és ... 
ezért nem mentem haza ebédelni.

A család még hallgatta volna a 
gyermek beszámolóját, ám a 28. 
kispályás focimeccsel véget ért a 
játék, s megérkezett a fúvószene
kar, s különben is, a gyermek újra 
elszaladt valahová... talán még 
egyszer pónilovagolni.

Ha egy szűk tudósítást kívánnék

közreadni a jelzett eseményről, ak
kor ezt írnám: május 29-én, szom
baton Vörösberényben, a Malom
völgyben majális és gyermeknap 
volt, melyet a Vörösberényi Álta
lános Iskola és a Vörösberényi Pol
gári Kör rendezett. A résztvevők 
összesen lehettek közel kétezren, s 
-  külső szemlélő szemüvegén át 
nézve -  jó l érezték magukat. A 
pontosság kedvéért még hozzáten
ném: az éjszakai őrség eseményte
len volt.

Polyák István 
Fotók: Durst László



Könyvespolc

Mindig is szerettem azokat 
az írókat, akik több generáció
nak írtak maradandót, legyen 
az Szeberényi László, Varga 
Domokos vagy Péterfia Karo
la, akinek Egyéves háborúja 
második kiadásban látott nap
világot Szelényi Pál jóvoltából 
Balatonalmádiban. Sokat kel
lett várnia az első megjelenésre 
— 20 év a padláson, utána 
majdnem ugyanennyi a kiadók 
asztalfiókjában...

1977 után 1993-ban kerül
hetett az olvasók kezébe a „sze
retet furfangos eszközeivel ví
vott egyéves háború”, amelyet 
egy tízgyermekes család vív a 
megmaradásért, az együttma
radásért, embernek méltó éle
tért. Gyermeki rácsodálkozás
sal olvashatunk a cséplőgép-el
lenőrről, aki postási minőség
ben dolgozik, az őslénytan sze
relmeséről és a több nyelven 
éneklő tanárnőről, sőt arról, ho
gyan járta a kopogóst a tudós és 
a rendőr. Az ajánlástól a vallo
másig öröm és szomorúság vál
takozik a barátság és az ellen
ségeskedés gyermeki, tiszta és 
szép látószögében. Hiába 
bomlik epizódokra, mert a csa
lád, a tíz gyermek összetartja. 
Aki egyszer elkezdi olvasni, az 
a végéig le sem teszi.

Czuczor Sándor

Népművészeti 
kiállítás

A Veszprém Megyei Nép- 
művészeti Egyesület, a megyei 
közművelődési intézet, a me
gyei önkormányzat és a Bala
tonalmádi Önkormányzat 
tárgyalkotó népművészet és 
kézművesség különböző ágai
ban pályázatot hirdetett. A pá
lyázatra közel 400 pályamunka 
érkezett, és ebből a zsűri javas
lata alapján mintegy 300 alko
tás látható a Padlásgalériában 
nyíló Veszprém megye élő nép
művészete c. kiállításon. A ki
állítást Péterfy László szob
rászművész, a Magyar Műve
lődési Intézet igazgatóhelyet
tese nyitja meg június 11-én, 17 
órakor. A kiállítás július 2-ig 
tekinthető meg mindennap, 15- 
20 óra között.

Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk.

SPORTHORGÁSZ-BALZER HORGÁSZ 
KUPA BALATONALMÁDIBAN

A több évtizeddel ezelőtti 
Balaton szépsége, a Négyméte
res varázsa— mindez felidéző
dött Szabó Tamás miniszter kö
szöntőjében, mikor is megnyi
totta a Balzer horgászversenyt 
május 22-én Almádiban.

Ha pontosak akarunk lenni, 
ez a partszakasz már csak két és 
fél méteresnek nevezhető, en
nek ellenére a horgászok para
dicsoma, s biztos, hogy ezt nem 
privatizálják... — jelentette ki 
ezt követően dr. Kerényi Lász
ló polgármester annak a ló  csa
patnak, akik, dacolva a kedve
zőtlen időjárással, kivetették 
horgukat a nagy fogás remé
nyében.

A Sporthorgász című újság, 
a helyi önkormányzat és nem 
utolsósorban a Balzer Hungá
ria Kft. által felajánlott díjakért 
versenyzett többek között a 
magyar horgászválogatott, a 
birkózók gárdája (Repka Attila 
olimpiai bajnokkal az élen), a 
színészek csapata (a Szomszé
dokból jól ismert erdész-va
dász Jánossal: Trokán Péterrel 
), az újságírók különítménye 
(Dobor Dezső sportriporter, fő
horgász vezetésével, aki egy 
idő után úgy döntött, jobban 
jár, ha kézzel próbál pontyot

fogni), vagy a zenészek hang
adója, Aradszky László, aki 
tisztes távolságból adta szárny- 
segédjeinek az értékesebbnél 
értékesebb instrukciókat.

Persze senki ne higgye, hogy 
túlzottan szórakoztató délelőtt
je volt ez a halaknak, hisz déli 
12 órakor sokan találták magu
kat a mindent eldöntő mérlege
lésen.

Végeredményben az esé
lyeknek megfelelően a váloga
tott együttes nyerte a versenyt, 
a jól küzdő birkózók és a Bala

tonalmádi-Balzer csapata 
előtt.

Szabó Tamás miniszter kü
löndíját Trokán Péter vehette 
át, aki a költő szavaival: „Ült 
hosszú, méla lesben”, de még 
véletlenül sem borította fel a 
Balaton ökológiai egyensúlyát.

A jó hangulatú versenyt ízes 
halászlé felszolgálása, vala
mint a résztvevők közös elhatá
rozása fejezte be: jövőre 
ugyanekkor ugyanitt találko
zunk!

G.T.

Gaztenger, birkanyáj 
kérdőjelekkel

Jánosháza környékén évek óta méregetem a hatalmas cu
korrépatáblákat, s az idén egy érdekes változást vettem ész
re! A hatalmas területeket karók, táblácskák szabdalják fel, s 
a sorok között gépek helyett emberek kapálnak. Meglepően 
sokan. Mint kiderült: ók az új tulajdonosok, akik főleg hétvé
geken naphosszat markolják a tarl ókapákat, példásan rend
ben tartva a (vissza) juttatott földeket. Ezért is szembetűnő az 
Almádi és Tobruk között lévő volt szántóföld (most gazten
ger), melynek tulajdonosváltása 1993. február 12-én megtör
tént. Igaz, csak egy része került magántulajdonba. Ez a rész 
viszont ugyanolyan siralmas képet mutat, mint a még tsz-ké
zen lévő. Miért? A kárpótlási hivatal illetékese szerint az árve
rést követő hatvan napon belül a földhivatalnak helyszíni be
járást kell tartania az új tulajdonosok részvételével, ki kell mér
nie a parcellákat, s ezután vezetik át a tulajdonosváltozást a 
tulajdoni lapokon, s vehetik birtokukba földjeiket azok, akiket 
megillet. A jelek szerint az említett aktus nem történt meg. Pe
dig nagy szükség lenne arra, hogy valaki vagy valakik rend
ben tartsák azt a részét Almádinak, amely minden Fűzfő felől 
érkezőt fogad.

Pillanatnyilag a feladatot egy kb. 800 fős birkanyáj látja el, 
több-kevesebb sikerrel, mert kényes ízlésük miatt nem min
den növényt legelnek le. Sajnos! Sőt ennek az állapotnak is 
hamarosan vége szakad, mert elfogy a számukra hasznos 
élelem, és elvonulnak a terepről. Ezek után a gaz szabadon

nőhet. Sajátságos patthelyzet alakul ki. Az új tulajdonos köte
lezettséget vállalt, hogy mezőgazdasági művelésben tartja a 
földet. Ennek nem tud eleget tenni, mert nem veheti birtokba. 
Ami egyrészt nem baj, mert így biztos, hogy nem lesz bódévá
ros Almádi határában, megoldhatatlan feladat elé állítva a pol
gármesteri hivatal illetékeseit, és elkeserítve az Almádiért ag
gódó lokálpatriótákat (lásd Almádi Újság 1993 márciusi szám 
7. oldal). Másrészt rossz, mert ugyanott gaztengert lenget a 
szél, ahol az új tulajdonos— vállalt kötelezettsége szerint — 
gyom- és fertőzésmentes állapotban tartaná birtokát. Az igazi 
megoldás valószínűleg az lenne, ha a földhivatal mégiscsak 
eleget tenne feladatának, mert minden várható nehézség el
lenére valódi tulajdonosa lenne a földnek. Erre viszont ki tud
ja, meddig kell várnunk. Addig is javaslom, hogy hozzuk 
vissza valahogy a birkákat. Szakértők szerint a legeltetés is 
mezőgazdasági művelésnek felel meg, méghozzá a lehető 
legkörnyezetkímélőbbek egyike. Hiszen ha a Hortobágyi 
Nemzeti Parkban legelhetnek, akkor itt, Almádi határában mi
ért ne? Idegenforgalmi látványosságnak sem rossz. A juhász 
szerint sokan állnak meg fényképezni a nyájat. S akkor már 
csak egy dolgunk lesz, rávenni a birkákat, hogy adják alább 
kényes ízlésüket.

Nagy Ferenc



Kirepültek 
az első fecskék

Forrón süt a nap. Ugyanúgy, 
mint ’88 első tanévnyitó ünne
pélyén. Az akkor megszeppent 
boldog kevesek ma ballagnak. 
Május van, nyolcadika. Minde
nütt virág, ünneplőruhás, lázas 
izgalom. Anyák, apák, elegáns 
hölgyek és urak. És eljöttek 
messziről unoka-látni a lassú 
léptű nagymamák. Leülnek, 
kifújják magukat, árnyékot ke
resnek a forró kövön. Itt-ott 
csoportba verődve a gimnázi
um tanárai álldogálnak. Süt a 
nap, mint akkor, az első tanév
nyitó ünnepélyen. Felhőtlen, 
tiszta az ég, csak a hazatért 
fecskék köröznek csivogva, lá
zas izgalomban. S lázas izga
lom zaja hullámzik az egyre 
növekvő tömegben is: Jönnek- 
e  már?

Az anyukák körül bongyor 
hajú, angyalarcú gyerekek ját
szanak, a kistesók. Szemük vo
násából ráismerni egy-egy 
gimnazistára. Tűnő, szép pilla
nat a találkozásuk, ahogyan kö
szöntik, megölelik egymást. És 
jönnek a negyedikesek. Két 
osztály ballag, az első végzős 
évfolyam. Egymásba játszanak 
a dallamok. Zeng a  Gaudeamus 
igitur... s a szívnek oly kedves 
Elmegyek, elmegyek... oktávot 
átívelő szomorkás hajladozása. 
Jönnek a kisebbek sorfala közt 
lépegetve igazi kamaszos, dé
vaj mosollyal szemek és fény
képezőgépek kereszttüzében. 
Fenntartás nélkül vidámak és 
fiatalok. Lüktet bennük az élet,

s rajtuk a surrogó fecskék lázas 
izgalma. Anyák, apák, roko
nok, mindenki látni akarja 
őket. Jönnek és elbúcsúznak a 
fölnevelő alma matertől. Bú
csúznak komoly, mély szavak
kal Oscar Levant és Asleigh 
Brillant szellemében és fiata
los, magamutogató csipkelő
déssel, mint Benedek Botond.

Czuczor Sándor igazgató úr 
szemüvege villan.

Név szerint említi a ballagó
kat, mintha apjuk volna. Min
denkiről mond szépet, kedve
set, emlékezetre méltót. Büsz
kén dicséri a legkiválóbbakat. 
S megemlékezik azokról, akik 
örökségét a gimnázium vállal
ta: akik hitet tettek és csatát 
nyertek az európai keresztény
séghez való csatlakozás mellett

és az egyetlen járható utat vá
lasztották. „Ne kelljen tehát az 
igazgatónak és a most ballagó 
diákoknak azt bizonygatniuk, 
hogy ennek az útnak a késői 
karbantartói, a kétirányú köz
lekedés biztosítói jól választot
tak, és megérdemlik az egész 
ország figyelmét. ”

Ezzel a ballagással másod
szor is megszületett a Balaton

almádi Magyar-Angol Tanítá
si Nyelvű Gimnázium. Elballa
gott az első végzős évfolyam. 
Köszönet a gimnázium megál
modóinak és életben tartóinak. 
Köszönet azért, hogy ez a  gyöt
relmes, szép, nehéz öt esztendő 
az első ballagással sikeresen le
zárult.

Varga József

A BENKŐ 
VEGYES

KERESKEDÉS
(a Kisberényi út elején)
SZERETTEL VÁRJA

VÁSÁRLÓIT

NYITVA TARTÁS:

hétfőtől péntekig 7-18, 
szombat vasárnap 7-12 óráig.



Bemutatkozik a HIT Gyülekezete
A kisegyházakról a közvélemény 

meglehetősen eltérően gondolkodik. 
Talán azért, mert pontos információk 
nélkül kénytelen véleményt alkotni. 
Ezért is kértem Grósz István lelkészt, a 
HIT Gyülekezete balatonalmádi kö
zösségének vezetőjét, mutassa be olva
sóinknak felekezetüket.

— A HIT Gyülekezete a keresztény
ségnek abba a kiterjedt áramlatába il
leszkedik, melyet ma karizmatikus 
mozgalomnak neveznek. E világmére
tű ébredési hullám kezdetét tekintélyes 
protestáns lelkészek karizmatikus 
megtapasztalásai jelentették. Száza
dunk hatvanas éveiben e megújulási 
mozgalom átterjedt a katolikus egyház
ra is, Magyarországon 1978-ban katoli
kus teológus hallgatók körében — Né
meth Sándorra], gyülekezetünk vezető 
pásztorával az élén — kialakult egy kis 
közösség. Ebből a párfős imacsoport
ból napjainkra egy 15 ezernél több ta
got számláló felekezet jött létre. A HIT 
Gyülekezete.

— Azért tudtommal ez nem ment 
ilyen egyszerűen!

— Valóban. A kezdetek rendkívül 
nehéz idők voltak. A kommunista ál
lamhatalom állandó zaklatásai, házku
tatásai között éltünk. Voltak, akiket szó 
szerint likvidálással fenyegetett meg az 
akkori elhárítás „közerkölcs-védelme
ző” tisztje. Később azonban a végnap
jait élő Állami Egyházügyi Hivatal 
1989-ben törvényesen elismert feleke
zetté nyilvánította közösségünket. Ter
mészetesen nem hitelveink változtak 
meg, hanem a velünk ellenséges ideo
lógia omlott össze. A legalitás s a rend
szerváltás azonban jelentős lehetőséget 
kinált hitéletünk fejlődésének. Szaba
don működhet az állam által is elismert 
diplomát adó, 10 féléves teológiai főis

kolánk, a Közép-Kelet-Európai Biblia
iskola és Lelkészképző Intézet. A főis
kolának 100 fős évfolyamai vannak, és 
élén nemzetközi igazgatótanács áll. 
Napjainkra az ország mintegy nyolc
van településén működnek helyi gyüle
kezeteink. Közöttük számomra az 
egyik legkedvesebb — természetesen
— balatonalmádi közösségünk. E vá
rosban kezdettől fogva szeretettel fo
gadtak az emberek...

— Kik látogatják elsősorban az is
tentiszteleteiket ?

— Nagy örömünkre sok fiatal, több- 
gyermekes családok közöttük, de per

sze vannak az idősebb korosztályból is. 
A szociológiai felmérések szerint rend
kívül változatos gyülekezetünk össze
tétele. A narkós-alkoholista háttérből 
jött rockerektől a munkásokon át az 
egyetemi tanárokig mindenféle foglal
kozás képviseli magát.

— Lelkész úr, mivel jellemezhetné a 
HIT Gyülekezete istentiszteleteit?

— Talán két szóval: neoprotestáns 
és karizmatikus.

Neoprotestáns, hiszen protestáns 
gyökerekből táplálkozunk, de egy fia
talabb igenézetből. Számunkra a leg
főbb iránytű a Biblia. És Isten beszédét

igyekszünk minél érthetőbb, praktiku
sabb módon megragadni.

Karizmatikus, hiszen fontosnak tart
juk a hitéletünkben megélni, megta
pasztalni Isten erejét, szeretetét. Isten
tiszteletünknek az igehirdetés, Biblia 
tanulmányozás mellett alapvető része 
Isten dicsőítése, magasztalása. Ehhez
— a zsoltárok alapján— felhasználunk 
olyan ősi-modern hangszereket, mint a 
dob, cintányér vagy a trombita. Így ne 
lepődjön meg senki, hogy istentisztele
tünkön gitár- és dobkísérettel éneke
lünk hozsannát az Úrnak.

Bárány László

CAFE 
VIOLET

Megnyílt Almádi 
első kávézója

Mexikói, ír, francia, német, magyar snuppi 
és capucci kávét tudunk felszolgálni

Kínálatunk még: krémes és habos sütemények, fagylalt
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VÁRJUK VENDÉGEINKET 
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Balatonalmádi, Baross G. u. 36.

HALÁSZKERT 
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HAL-BAROMFI 
SPECIALITÁSOK

Házias ízek, alacsony árak
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Körséta szezon előtt
(folytatás)

Kisebb nézeteltérésem volt az 
érintetteknél két könnyed meg
jegyzésemmel, melyet a múlt havi 
séta apropóján tettem.

Sajnálom, hogy a jó szándékú 
megállapításból mellékzöngét vél
tek kicsengeni, az mindenesetre 
kézenfekvő tanulság, hogy még 
egy botcsinálta újságírónak is tud
nia kell: egyoldalú információból
-  még ha minden jel azt látszik is 
alátámasztani -  általános érvényű 
következtetést levonni tilos. Ezért 
megkövetem a ROXANA KFT-t 
(s nem REXONA!), s annál is in
kább újságolom jó érzéssel, hogy 
május végén igenis változatlan 
profillal kinyitottak, mert vélemé
nyem szerint a város egyik legjobb 
ízléssel kialakított -  berendezett -  
üzlete az övék. Ami a Baross G. -  
Petőfi S. u. sarkán álló sokfunkciós 
ház új tulajdonosainak helyreiga
zítási igényét illeti, közreadom re
agálásukat:

Ők továbbra is mindenkinek 
felajánlották az üzlethelyiséget, 
senkit nem dobtak ki a tulajdonos- 
változás miatt. Úgy legyen! Ennek 
ellenkezőjét viszont én sem állítot
tam a cikkben, s ha a tények a meg
egyezést példázzák, akkor örül
jünk és folytassuk a sétát.

A városközpont gázfektetési és 
út-, járda-helyreállítási munkái ki
tűnő ütemben, megnyugtatóan ha
ladnak, most több rövidebb sza
kasz mellett a Bajcsy-Zs. utcában 
folynak a munkálatok. Az utcában 
maradva megemlítjük, hogy befe
jezéséhez közeledik mind a zeneis
kola, mind a városi könyvtár (új) 
épületének átalakítása. A kivitele
ző Füredi Épitőipari Szövetkezet, 
illetve az almádi BOMA Gmk ere
detileg mindegyiknél május 15-re 
ígérte a műszaki átadást, bízzunk 
benne, hogy a csúszást az igényes 
munka indokolta.

A kereskedelemhez visszatérve 
ugorjunk ki a budatavai bevásárló 
központba. A Fórum szupermar
ketje már április eleje óta nyitva 
van, s a főszezonban (kb. június 
20-tól) reggel 8-tól este 9-ig várja a 
vásárlókat. Az elmúlt egy hónap 
alatt valamennyi boltocska és ven
déglő beüzemelt, a tavalyihoz ha
sonló kínálattal. A Fórum Rt-nél, 
mint ahogy ebből már ízelítőt kap
tunk, ez a szezon sem múlik el a be
vált akciók, rendezvények nélkül. 
A cég idei legnagyobb vállalkozá
sa egy kb. 1000 m2-es programsá
tor felállítása, ahol 7 héten keresz
tül folklór hagyományőrző műso
rokat, borhetet és sörnapokat ter

veznek. A sátorban a betérők ki
szolgálására helyet kapnak még 
kereskedők, vendéglátósok is.

A lakótelepen a Fórumon kívül 
is, mintegy ellenpontozva azt -  de 
nyilván a nyaralók érdeklődésére 
is számítva -  rengeteg kis üzlet 
(még szolgáltatás is, ld. gyógy
szertár, patyolat, biztosító, háztar
tásigép-szerelő) próbál megélni. 
Ami a megszokott üzletköröktől 
eltér, az egy kis méterárubolt (le
gyen kitartása!). Amiből viszont 
talán kicsit sok van úgy általában 
azon a környéken, az az 1 m2-re 
eső vendéglátóegység. Ha az elemi 
higiéniai és zajvédelmi szabályo
kat betartják, akkor talán sikerül a 
békés egymás mellett élés fenntar
tása a szomszédságban élő lakók
kal, üdülőkkel. (Ez a bizakodó fo
hász persze valamennyi vendéglá
tós felé száll.)

A Vörösberényi Polgári Kör 
kezdeményezésére (s ahogy a 
mentalitásukat ismerem, elsősor
ban nem a szezon kedvéért) szépen 
alakul a Templom téri üzletsor kör
nyezete. A településrészen nem 
mindennapossága miatt megemlí
tem, hogy a Kővirág utcában kon
dicionálóterem nyílt, mely máris 
népszerű.

Az év nagy részében nyitva tartó 
Porció, Ottilia, Báder halászkert, 
Mészáros, Sarkos éttermek mellé 
az idén korán, április közepén csat
lakozott az Auróra, de nyitva van 
már a Rózsakert és a rövid idő alatt 
méltán közkedveltté vált Keresztes 
vendéglő is. Évek óta hiányoltuk, 
hogy nincs a városban egy reggeli
zőhely: az Árpád utcában most 
megnyitott, reméljük, megtalálja a 
számítását.

S most már akkor nézzük, hogy 
az előrejelzések alapján mennyi 
vendégre számíthatunk. Az 
IBUSZ a tavalyihoz hasonló for
galmat prognosztizál kevesebb 
osztrák s több Németország keleti 
részéről érkező turistával. A Coop- 
tourist 5-10%-kal több vendéget 
vár 170 lekötött villájába, mint az 
elmúlt évben. Jönnek hollandok, 
osztrákok, de legtöbben németek a 
volt NDK területéről. A Balaton- 
tourist 220 fizető-vendéglátóval 
áll szerződésben, a vendégre váró 
ágyak száma 600 fölötti. Előérté- 
kesítésből 60-70%-os a töltés, a 
többi helyet a napi forgalomban kí
vánják eladni. Náluk várhatóan jú 
lius 10-től indul be a szezon, ami
kor a bajoroknál vége az iskolának. 
Ez azt is jelzi, hogy visszatérő a 
vendégkör, legalábbis ami a német 
területeket illeti. Lesznek holland 
vendégek is, és van érdeklődés

cseh és lengyel utazási irodáktól is. 
Sajnos sehol sem jellemző belföldi 
üdülni vágyók érdeklődése.

Az utazási irodák közvetítését a 
városban fizetővendég látó enge
déllyel rendelkező mintegy 3300 
szállásadónak egyébként csak ki
sebbik hányada veszi igénybe.

A szállodák közül az Auróra elő
rejelzése szerint lanyhult a nyugati 
vendégek érdeklődése, nemcsak a 
Balaton, de Magyarország iránt is. 
Ezt látszik igazolni, hogy a máskor 
Pünkösdkor hagyományosan telt 
házról az idén le kellett mondani. A 
szezonban több konferenciaven
dégnek ad otthont a létesítmény, a 
rendezvények közül kiemelkedik 
az augusztus utolsó hétvégéjére 
eső Nemzetközi Bridzs Balaton 
Bajnokság. A cégnél az idei sze
zonra a telefonkorszerűsítés került 
sorra, így lehetővé vált pl. a szobák 
közötti hívás, valamint a központi 
számítógéppel való összekötéssel 
az automata ébresztés. A Balaton- 
touristhoz tartozó Kristóf Motel is 
korán nyitott az idén, már húsvétra 
vendégeket fogadott. A szezonra 
májusban 80% feletti volt a telített
sége a 15 apartmanból és 33 sá- 
tor(lakókocsi)helyből álló egység
nek. Rendszeres dán nyaralóik 
vannak, akik évek óta bérlik a szál
láshelyek mintegy felét. A Yacht 
kemping ugyancsak jó szezon elé 
néz, a „blindre” érkező turisták in
kább csak a májusi - szeptemberi 
időszakban reménykedhetnek üres 
helyben. A kemping az idén 
egyébként két apartmanházzal 
gazdagodott.

A Hotel Fregatt kapacitásának 
nagy részét júniusig csoportok kö
tötték le. Július-augusztus között 
az előjegyzés kb. 50%-os töltést 
mutat, a többire a napi forgalom
ban érkező vendégeket várják. S ha 
az (ár)tárgyalások sikerrel járnak, 
július első felében ismét ők adnak 
otthont a Cimbora tábornak.

Az elegáns Piratnak az idén sem 
lesz gondja, mert férőhelye zömét 
a tulajdonos Inter Európa Bank kö
ti le, a fennmaradó szobákra a 
csúcsidőszakban pedig már túlje
lentkezés van. Annak ellenére, 
hogy a szálloda viszonylag új, 
mindig történik valami. Az idén 
megnagyobbították az éttermet, 
önálló vizesblokkot kapott az a né
hány szoba is, ahol eddig ez még 
hiányzott, s valamennyi apartman
jukba légkondicionálót szereltek.

Az első részben jelzett teljesség 
igénye nélküli körültekintéshez 
még néhány apróság: Bár a nyár 
közepén kevésnek bizonyuló nyil
vános telefonfülkék száma nem 
nőtt, legalább a tavaly felszerelt 
korszerű készülékek hiánytalanul 
és megbízhatóan működnek. Ész
revettük a Városháza téren elhe
lyezett új, hangulatos kis hírlappa
vilont. És jó lenne ugyancsak a Vá
rosháza tér -  Petőfi Sándor u. szé
pen nyíló rózsáin kívül minél több 
virággal, zölddel beültetett ládát, 
járdaszegélyt látni városszerte.

A körséta befejezéseként né
hány kiragadott mondatot szeret
nék közreadni a megyei kereske
dők lapjából, melyben Vágó Péter, 
a KISOSZ megyei titkára szedte 
csokorba a tendenciákat.

„A Balaton-parton közel 6000 
vállalkozó dolgozik. A helytelen 
piacfelmérés és a megalapozatlan 
vállalkozáskezdés következtében 
harmaduk veszteséggel zárta az 
évet. Világosan bebizonyosodik: a 
hirtelen meggazdagodás álma 
messzire került”.

„A külföldi vendégkör számá
nak csökkenése változatlan prog
nózis, a szerény költésű emberek
ből fog állni az idei év is.”

„A kelet-európai országokba va
ló eljutás izgalmasabb program a 
nyugati embereknek, nagyobb az 
érdekessége, mint a Balatonnak.”

M. H. E.

Pünkösdi szeniortorna
Az Almádi Öregfiúk szervezésében 4 csapat részvételével 3 

napos körmérkőzéses labdarúgótornát rendeztek városunkban. 
A résztvevők az MTK öregfiúk, a dunaszerdahelyi öregfiúk, a 
Pannon Club Bem öregfiúk és a balatonalmádi öregfiúk csapa
tai voltak. A városunkat képviselő szenior futballisták névso
ra:

Horváth József, Bierling István, Bódis József, Nyulász Ist
ván, Áfrány Mihály, Fekete Sándor, Gál István, Gál Béla, Tóth 
Béla, Takács András, Molnár Gábor, Végh Bertalan, Gerstmár 
Ferenc, Rendes Ferenc, Futácsi Ernő, Vezér Gábor, Szabó 
Gyula.



A közösségi ház 
júniusi programja

4., 17 óra: Szabó Éva kézimunka-kiállításának megnyitója.
7., 18 óra: A német Heilenbecker férfikórus és a városi vegyeskar

közös koncertje a városháza udvarán.
8-9., 9-17 óráig: A Nívó Bt elektronikai vására (hitelre is).
11., 10-16 óráig: A Hódiköt nyári ruházati vására termelői áron.
19., 18.30 óra: Komoly zenei hangverseny a balatonalmádi református templomban.
26., 19 óra: Hattyú bál az Auróra étteremben.
27., Egész napos népművészeti kirakodóvásár a Városháza téren.

Hírek a Váci iskolából.
A középiskolai felvételek lezárultával az 

alábbi eredményekről számolhatunk be:
Az 1992/93-as tanévben a 18 fős 8. osztá

lyunkból minden tanuló jelentkezett középfokú 
oktatási intézménybe.

Részletezve:
1. Gimnáziumba felvételt nyert 5 fő 

Lóczy Lajos Gimnázium: 
matematika-angol tagozat 1 fő 
számítástechnika-angol tagozat 1 fő 
általános tantervű osztály 1 fő

Vetési Albert Gimnázium:
általános tantervű emelt
szintű angol 1 fő

Katolikus gimnázium:
általános tantervű osztály 1 fő

2. Szakközépiskolába

felvételt nyert 5 fő 
Irányítástechnika
szakközépiskola 4 fő
Egészségügyi szakközépiskola: 1 fő

3. Gyors- és gépíró szakiskola: 1 fő
4. Szakmunkásképző intézetbe

felvéve 7 fő

Az áprilisi beiratás alkalmával iskolánkba 32 
leendő első osztályos tanulót irattak be. Mivel a 
beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekek lét
száma évről évre csökken (az idén mindössze 
12), a fenti eredmény különösen örvendetes szá
munkra.

Ezúton tudatjuk, hogy iskolánk tanévzáró ün
nepélyét június 12-én, szombaton, délelőtt 9 óra
kor tartjuk.

Németh Béla 
igazgató.

A városi könyvtár értesíti kedves olvasóit, hogy költözködés miatt június 1-től várhatóan júli
us 1-ig zárva tart. Kérjük szíves elnézésüket és türelmüket!

Könyvtár dolgozói

A GYÖRGYI DÉNES 
Általános Iskola nevében 
köszönetet mondunk a VÖ
RÖSKERESZT HELYI 
SZERVEZETÉNEK a  gyer
meknapra ajándékozott 
2500Ft-ért.

TISZTELT 
OLVASÓ!

A következő számunk
ban szeretnénk beindítani a 
társasági rovatot, amelyben 
az előző hónapban váro
sunkban született csecse
mők nevét, a házasságot kö
tötteket és az elhalálozottak 
névsorát jelentetnénk meg.

Akinek ilyen igénye van, 
kérjük jelezni a városháza 
anyakönyvi hivatalánál 
vagy az Almádi Újság szer
kesztőségében szerdánként.

Szerkesztőség

Óvónő a nyári hónapokban 
gyermekfelügyeletet vállal sa
ját családi házában.

Cim: Tóth Csilla

Balatonalmádi-Vörösberény 
Erkel F. u. 32.
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