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„ A z é rt  v ag y u n k  a  v ilágon, hogy valaho l o tth o n  legyünk  b e n n e ”

D I Á K S Z E M M E L

Bár még látható jelei nincsenek, de a ter
mészet magában hordozza a változást. A 
Balaton vize zöldebbre vált, a dombok ol
dalán beérik a szőlő, a fák hozzák késői ter
mésüket.

A nyár minden szépségével már csak em
lék, s nekünk, diákoknak most előre kell 
néznünk. Az ifjúságnak a nagy elhatározá
sok időszaka következik. Nehéz feladat vár 
az iskola kapuit elsőként átlépő kisdiákra, s 
a serdülőkor küszöbén álló középiskolásra. 
Számunkra a Balaton Akadémia jelent ha
talmas kihívást, meg kell felelnünk mások 
és főként saját magunk elvárásainak. A mi 
feladatunk elsőként az iskola hírnevének 
megteremtése.

Ez a kisváros szeretettel fogadja és segíti 
a messziről érkezőket ugyanúgy, mint szü
löttét. Gondolkodjunk és cselekedjünk hát 
együtt a jövőjéért, saját boldogulásunkért

Szász Andrea 
első éves hallgató



Zenepavilonok Almádiban
A századfordulón min

den üdülőhelyen, sőt még 
egyes városi parkokban 
is találkozhattunk zene
pavilonokkal. Alapraj
zuk általában hat- vagy 
nyolcszögű, oldalaik nyi
tottak, legfeljebb egy ár
nyékoló ponyvát feszítet
tek ki a tetőt tartó oszlo
pok közé. Rendszerint 
70-80 cm magas alépít
ményük volt, amire né
hány lépcsőn lehetett fel
jutni. Almádiban három 
zenepavilon volt, ame
lyekről a fennmaradt ké
pes levelezőlapok, a kora
beli újságok hírei, vala
mint egyéb feljegyzések 
segítségével kaphatunk 
némi információt. Né
hány szó ezekről:

A legrégebbi a mai öreg- 
parkban, nagyjából a néhány 
hete ismét megnyílt Liget ká
véház helyén állott. Az első 
kapcsolódó híradást az 1901 
szeptemberében megjelent új
sághírben olvashatjuk róla: 
„Örömmel adunk hírt arról, 
hogy az Almádi Fürdő r. t. a 
Balaton-parton kiirtatja a ná
dast, feltölteti a partot. Jövő év
re egy kedves sétahellyel ismét 
gazdagabb lesz Almádi.” A 
híradás a hajókikötő és a fürdő
ház közötti partszakaszra vo
natkozott, amely akkor még 
teljesen rendezetlen volt. A kö
vetkező hír 1902. május 11-én 
kelt: ...új mólót építettek a Ba
laton-parton, s e mólónak kö

zepén áll a csinos zenepavi
lon... A  móló alatt az előbb em
lített partszakaszt értette a cikk 
szerzője. A pavilon nyolcszög
letű volt, kő lábazati résszel, 
szépen megmunkált faszerke
zettel, fazsindellyel lefedve. A 
mellékelt képeslapon jól érzé
kelhető elhelyezkedése a két 
szobor között. Elkészülte után 
rögtön használatba is vették. 
Bizonyítja ezt az 1902. július 
10-én megjelent Mulatságok 
Almádiban című cikkből vett 
idézet:... a fürdő zenekara tér
zenét ad hétfőn, szerdán, pénte
ken és vasárnap a Hattyú ven
déglő parkjában 11-12 között, 
pénteken 5-7 között a Kneipp- 
csarnokban, kedden és csütör

tökön 11-től 1-ig és délután 5- 
8 óráig a Petőfi sétatéren...

Az 1898. május elsején meg
nyitott Zsák vendéglőben volt 
egy másik zenepavilon, ami
nek építési idejéről nem került 
elő adat. Ez volt a legnagyobb 
és legdíszesebb a három közül, 
a századforduló faépítészeté
nek szép példája. Külön érde
kessége a széles párkány a hat
szög minden sarkát alátámasz
tó, esztergált ferde oszlop. A 
vendéglő zenekara muzsikált 
benne, itt térzene nem volt, és 
így kevés említés történt róla.

A harmadik zenepavilon a 
fövenyfürdőn, azaz a mai Wes
selényi strandon állott. Építte
tője a Balatonalmádi Fürdő és

Építő Rt volt, mint az egész 
strand tulajdonosa. Elszámolá
saikból tudjuk, hogy az 1931. 
évi szezonra építették fel. Ez 
volt a legkisebb és a legegysze
rűbb kivitelű, ami végső soron 
következik építésének idejéből 
és elhelyezéséből is. Sajnos 
egyik sem maradt fenn, pedig 
funkcióját ma is betölthetné, 
elsősorban az, amelyik a park
ban volt. Sok almádi polgár vé
leménye szerint vissza kellene 
helyezni eredeti helyére a Pető
fi-szobrot. Bizonyára sok tá
mogatóra számíthatna az is, ha 
valaki a zenepavilon újbóli fel
építését szorgalmazná.

Schildmayer Ferenc

Zenepavilon a parkban

A Zsák vendéglő zenepavilonja

Zenepavilon a strandon



Összegezve: 36 nap
A nyári szezon beindulását abból érzékeltem, amikor a Hattyú ABC-ben már hétköznap reggel is sorba kellett áll

ni kosárért, és a kocsisor a mozinál állt, mert a Jókai utcából nem lehetett kikanyarodni a Petőfi utcára. A végét pe
dig menetrendszerűen az augusztus 20. utáni első munkanap jelezte, mikor, mintegy varázsütésre, kiürült a Baross 
Gábor utca.

A szezon beindulásának a jelei tulajdonképpen tendenciaként meg is maradtak, legfeljebb néhány nappal ki
csúsztak vagy megrövidültek. Az igazán mérvadó persze végül is az, hogy az idén a korábbiaknál is rövidebb nyár 
mit hozott azoknak, akik ebből élnek. Erről kérdeztem beszélgetőpartnereimet, kiknek véleménye nagyjából össze
cseng, általánosítani még nem lehet, akár a cím megfordításával sem (36 nap összegzése).

Szőnyiné Cseh Éva, 
a polgármesteri 

hivatal főelőadója:
Az idei szezon megítélésem 

szerint július 15. után kezdő
dött és kb. augusztus 15—18-ig 
tartott. A tavalyi évhez képest 
kevesebb és ezen belül gyen
gébb fizetőképességű vendég- 
réteg volt a városban. A kedve
zőtlen előrejelzések ellenére a 
szállásadók bizakodók voltak, 
tekintve, hogy a német vendé
gek általában kétévenként 
visszatérnek, és az idén éppen 
ebbe a második évbe estünk 
volna. Azt, hogy kevesebb tu
rista volt (az én szakterülete
men), legjobban abból lehet le
mérni, hogy lényegesen keve
sebb volt a közterületről elszál
lított szemét mennyisége.

A vállalkozók részéről válto
zatlanul nagy érdeklődés volt a 
város közterületei iránt, első
sorban a Városháza tér népsze
rű, ide az idén 31 engedélyt ad
tunk ki. Legtöbben portrérajzo
lók voltak, de akadtak zené
szek, könyvárusok, gépi festők. 
A már hagyománnyá vált heti 
vásáraink ugyancsak kedvel
tek. A 45 helyre visszatérő áru
saink vannak, elsősorban Győr
ből, Veszprémből, Pestről ér
kezők. A vásár a külföldieknek 
programot jelent, de a kurrens, 
jó minőségű, magyaros termé
keket meg is veszik. Az biztos, 
hogy -  lengyel piaci -  minősé
get nem lehet eladni nekik.

Egy taxis:
Azt mondhatom, hogy a ven

dégforgalom átlagosan kb. 15- 
20%-kal esett vissza, és tapasz
talataim alapján Almádiban na
gyobb mértékben, mint a kör
nyező Balaton-parti települése
ken. Ez konkrétan a taxisoknál 
a mintegy 30%-kal kevesebb 
futott km-ekben tükröződik. 
Összetételében mindenképpen

minőségileg szegényebb réteg 
nyaralt az idén. A korábbi 
években itt a téren elegánsan, 
de legalább egy városi ranghoz 
igazodó öltözékben jöttek ki 
esténként az emberek. Most at
létatrikóban, rövidnadrágban, 
papucsban. Az alapvető prob
lémát abban látom, hogy egyre 
inkább eluralkodik a „kaszá
lás” szemlélete, és úgy érzem, 
hogy ez Almádiban még in
kább így van. Ennek részben az 
lehet az oka, hogy a vállalko
zók zöme kívülről jön, akiknek 
különösebben nem érdeke, 
hogy jól érezze magát a ven
dég, s a városnak jő hírét vigye. 
Másrészt a vállalkozók közül 
sokan nem korrektek, egyik 
napról a másikra változtatják az 
árakat, vagy ki sem írják. Erre 
különösen a németek nagyon 
érzékenyek, s már egy rossz ta
pasztalatból is ítélnek. A taxi
sokat gyakran kérik, hogy 
ajánljanak szállást, vendéglőt, 
szórakozóhelyet és bizony jó 
szívvel ez egyre nehezebb. Ma 
még eljönnek a viszonylag ala
csonyabb élelmiszerárak s az 
elfogadható közbiztonság mi
att, azonban van egy szint, ami 
alá már nem szabad süllyedni, 
mert a visszakapaszkodás 
hosszú évekig tarthat.

Két ruházati 
kereskedő:

A Jókai utcai Modell üzlet 
tulajdonosa kérdésemre nagyot 
legyintett, majd azzal folytatta, 
hogy tulajdonképpen nem is 
tudja, miért van még nyitva. Ezt 
a boltot 3 éve viszem, korábban 
lakásfelszerelési cikkeket tar
tottam, az idén felsőruházatot 
és néhány kultúrcikket árulok. 
Mondhatom, hogy magyar vá
sárló alig van, a németek zöme 
pedig fillérre kiszámítja a pén
zét, sokszor számítógéppel a 
kezében jön be. Már tavaly is 
sok volt a nézelődő, de az idén

emellett még rendkívül kultu
rálatlanul viselkedtek. Bejön
nek fagyival, cigarettával, vá
logatnak, kipalkoltatnak egy 
csomó holmit, és aztán vásárlás 
nélkül elmennek.

Sajnos az- idén nagyon kelle
metlen lopási esetem is volt, 
ezért az elvitt áru értékét rá kel
lett terhelmen a többi holmira. 
Csökkenti a forgalmat, hogy az 
idén nemcsak a posta mögötti, 
hanem az Auróra-parkolóban is 
sok vásár volt, ahol (ugyan nem 
tudom, honnan szerzik be) ol
csóbban lehet megvenni né
hány olyan árut, amit én is for
galmazok.

A Baross Gábor utcai 
butik bérlője:

A szezonra nyitottam meg 
üzletemet. Forgalmam messze 
elmaradt számításaimról. Igaz, 
hogy elég sok hasonló profilú 
bolt van a környéken, azonban 
úgy vélem, hogy a jó minőségű 
és a többi üzletéhez képest ala
csonyabb árfekvéssel verseny- 
képes vagyok. A forgalom na
gyon gyenge volt. Hozzám ma
gyar vásárlók is betértek, de az 
érdeklődők zömét a külföldiek, 
elsősorban németek alkották. 
Meglehetősen rossz kép alakult 
ki rólunk, mert a sok válogatás 
után általában kiderült, hogy 
nincs elég pénzük. Megkoc
káztatom, hogy az idén itt nya
raló rétegre nincs is nagyon 
szükségünk, összességében pe
dig úgy tűnik, hogy a német 
idegenforgalomra egyre inkább 
nem lehet építeni. Az idén itt 
nyaralóknak jövőre még drá
gább lesz a Balaton, az igénye
sebb rétegnek pedig nem tu
dunk minőséget adni. Az idei 
gyenge nyárba feltétlenül az is 
közrejátszott, hogy rendkívül 
nagy volt az ellenpropagandája 
mind külföldön, mind itthon a 
Balatonnak.

Meinl Csemege:
Összességében jó forgalmú 

nyarat zártunk, különösen a jú
lius volt kedvező. A magasabb 
bevételhez képest meglepő, 
hogy létszámban nem volt 
annyi vásárlónk, mint a tavalyi 
évben. A magasabb bevétel 
csak részben tudható be az áre
melkedéseknek, komoly há
nyadát különböző sikeres ak
dióink eredményezték. Itt első
sorban nagyon kedvező húsá
rainkat emelném ki, s nyilván 
ha valaki bejött húsért, az már 
mást is vásárolt. Érdekes vi
szont, hogy felvágottból keve
sebb fogyott, mint tavaly, el
lenben soha nem látott mennyi
ségben vitték a vaj- és dzsem
féleségeket. Úgy hiszem, a vá
sárlóréteget valamennyire ez is 
jellemzi. Időnként felmerül, 
hogy egyes áruféleségekben 
drágábbak vagyunk, mint más 
boltok, azonban ezt az áruvá
lasztékkal, annak bemutatásá
val, a bolt tisztatáságával 
igyekszünk ellensúlyozni. Ezt 
egyébként azok a vásárlóink, 
akik akár küföldön, akár a ha
zai nagyobb városokban meg
szokták a Meinl-színvonalat, el 
is várják tőlünk.

*

Beszélgetőpartnereim vála
szai természetesen csak rövi
dítve és szerkesztve kerülhet
tek tolmácsolásra. Igaz, sok 
olyan is elhangzott, amit kife
jezetten csak újságon kívül-re 
szántak. Kicsit patetikusan 
mondhatnám azt is, hogy a Jó
zsef Attilai gondolat megfor
dul, mert e témában a felszín 
azért még sok mindent eltakar, 
de a mélyben rengeteg meg
szívlelendő észrevétel, ötlet 
van, amit a következő évek 
nyári szezonjának forgató- 
könyvéhez fel kellene használ
ni.

M. H. E.



Néhány sor 
a 35. hónapról 
a városházán

1993 augusztus
A Szlovákiában, Nyitra kör

nyékén. Zobor-alján élő ma
gyarokkal és szlovákokkal ígé
retesen formálódnak kapcsola
t aink. Az elmúlt hónapban 
nyugat felé is nyitottunk. Au
gusztus 19-21. között Eggen
felden város küldöttsége járt 
nálunk, éspedig Karl Riedler 1. 
polgármester úr, Heiner Wil
czek 2. polgármester úr, Rudolf 
Hacker városi tanácsos úr, a 
külkapcsolatok felelőse, mind
hármuk kedves felesége, és 
Gottfried Anders úr eggenfel
deni polgár, Balatonalmádi ré
gi barátja. Augusztus 19-én, 
csütörtökön dél körül érkeztek 
vendégeink a városházára. Kö
szöntés és ismerkedés után a 
Balaton Akadémián szállásol
tuk el őket. Még aznap délután 
hajókirándulást szerveztünk a 
Balatonon. Másnap, pénteken, 
részt vettek az augusztus 20-i 
ünnepi rendez vényeken, reggel 
a szentmisén és kenyérszente
lésen, délelőtt a városi ünnep
ségen. A Liget kávéházban el
fogyasztott kitűnő ebéd után 
fürdés következett a Wesselé
nyi strandon, este a Balaton 
Tárlat, a berényi koncert, majd 
egy kis borkostoló a Söveg- 
pincében zárta a programot. 
Másnap a hölgyek Szabó bácsi 
pékségével és híres kuglófjával 
ismerkedtek meg, az urakkal 
pedig a városházán folytattunk 
megbeszélést, aminek lényege: 
a folytatás következik 1994 
májusában Eggenfeldenben. 
Addig is havonta küldjük az Új 
Almádi Újságot. Így kedves 
vendégeink folyamatosan tájé
kozódhatnak a városunkban 
történtekről az eggenfeldeni 
magyarok segítségével, akikre 
nagyon számítunk a kapcsolat- 
építésben. Végül, lapunk e havi 
számában, szíves figyelmükbe 
ajánlom Schildmayer alpolgár
mester úr ismeretőjét Eggen
felden városról.

Balatonalmádi-Öreghegy 

1993. szeptember 2.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A választójogi törvény értelmében 

Szabó Balázs megüresedett helyét a 
sorrendben következő Brenner Kálmán
né Balatonalmádi (Vörösberény), Lapo
sa Dániel u. 6.szám alatti lakos jogosult 
betölteni, kezdte ezen szavakkal Nikolet
ti Miklós, a helyi választási bizottság el
nöke a képviselőtestület augusztus 18-i 
rendkívüli ülését. Megköszönve a távozó 
képviselő munkáját, átadta a képviselő
nőnek a megbízólevelet, eredményes 
munkát kivánva a ciklus hátralévő részé
ben.

Ezt követően dr. Kerényi László pol
gármester ismertette a rendkívüli ülés in
dokát, nevezetesen -  a már korábban is 
jelzett -  vörösberényi volt magtár megvá
sárlásának fejleményeit. Örömmel jelen
tette be, hogy a Dózsa mezőgazdasági, 
ipari szövetkezettel folytatott tárgyalások 
eredményesen zárultak. Ezek után a 
képviselő-testület egyhangú szavazattal 
döntött a közel 3 hektárnyiföldterület és a 
rajta lévő épület 27 250 000 Ft. vételárért 
történő megvásárlásáról, mely összeg 
az általános forgalmi adót is magában 
foglalja.

Foglalkozott a képviselő-testület pe
dagógus szolgálati lakások felszabadítá
sával, egyúttal javaslatot tett a polgár- 
mesternek az ily módon megüresedő la

kásokra benyújtott pedagógus igények 
kielégítésével.

Megtárgyalta továbbá Müllerné dr. 
Hradszky Erzsébet -  volt jegyző -  lakha
tásának további 1 évvel történő meg
hosszabbítása iránti kérelmét. A képvi
selő-testület egyhangúlag úgy foglalt ál
lást, hogy a kérelmet nem támogatja.

Az aktualitások között került sor az au- 
gusztus20-i ünnepi rendezvények és eh
hez kapcsolódóan a németországi Eg
genfelden város 7 tagú küldöttsége Bala
tonalmádiban történő látogatásának 
megbeszélésére.

Az 1993. augusztus 26-i ülésen napi
rend előtt szóbeli tájékoztatást hallgatott 
meg a képviselő-testület a felszámolás 
alatt álló 3 gazdasági társaság helyzeté
ről. A végelszámoló a rendelkezésére ál
ló adatok birtokában egyedül a BAL-BAU 
Kft. helyzetét ítéli kritikusnak, elképzel
hető, hogy a társaság nem kerülheti el a 
felszámolási eljárást. Az egyetlen fő na
pirendi pontként tárgyalt előterjesztést -  
a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörét, valamint a polgármesteri hi
vatal ügyrendjét -  különösebb vita nélkül 
fogadta el a testület.

Annál nagyobb vitát váltott ki az önkor

mányzat tulajdonában lévő forgalomké
pes egyes vagyonelemeinek lehetséges 
értékesítésére irányuló vagyonkezelői 
tájékoztató.

A képviselő-testület egyelőre csak né
hány ingatlan -  közöttük a káptalanfüredi 
tervezett üzemanyagtöltő állomás mel
letti terület, a Bajcsy-Zs. úti Forfa épület 
(volt műszaki osztály) -  és részvénycso
mag értékesítésére adott megbízást.

Mintegy 420 000 Ft erejéig beiskolá
zási támogatást szavazott meg a képvi
selő-testület a rászoruló balatonalmádi 
családok részére, melynek felosztását 
az oktatási intézmények igazgatóinak 
hatáskörébe utalta.

Döntött továbbá a város templomai
nak a gázvezetékre történő kedvezmé
nyes csatlakoztatásáról, valamint a Tűz
védelemért 05 Alapítvány kuratóriumi 
tagjának -  Durst László balatonalmádi 
lakos-kijelöléséről.

Befejezésül 2,8 millió forintot biztosí
tott a  testület önkormányzati házak felújí
tására.

Az önkormányzati jegyzőkönyvek a 
városi könyvtárban, valamint a polgár- 
mesteri hivatalban megtekinthető.

Sz.S.

Eggenfelden
Régi település, először 

1120-ban említik nevét okle
vélben. Kiterjedése nem nagy, 
egyik irányban 4, a másikban 2 
km. Közel 12 000 lakosa van, 
akik 4800 lakásban laknak. A 
városi utak hossza 112 km, a 
csatornahálózat hossza pedig 
60 km. Öt óvodája van 250 fé
rőhellyel. 300 ágyas körzeti 
kórház, 24 szabadon praktizáló 
orvos, 9 fogorvos, valamint 5 
gyógyszertár van a városban. 
27 üzemben van 20 főnél több 
alkalmazott és közel 7000 
munkahellyel számolnak. 500 
férőhelyes színházuk van, ál
landó együttessel. Az 1988— 
89-es évadban 69 előadáson 
közel 30 000 néző volt jelen. A 
városi könyvtárban 29 000 
könyv és 5000 egyéb média ta
lálható, és 150 000 kölcsönzés 
történt. 8 iskola van a városban, 
ahol 1990-ben 3074 diák ta
nult. Ezen felüli a városi zene
iskola 356 hallgatóval. Hét kó
rus működik a településen. 26 
sportegyesületük van 6000 tag
gal, 32 sportágban. A sportte
rület 190 000 m2 (pályák, tor
naterem, csarnok).

A városban több mint 130 
egyesület, szervezet, klub tevé
kenykedik. Ezek között talál

ható országos szervezet helyi 
részlege (pl. vöröskereszt), 
sportegyesületek, méhész és 
postagalamb-tenyésztők egye
sülete, szakszervezetek és párt- 
szervezetek, szinte minden pol
gár tartozik valahova, sőt sokan 
több egyesületnek is tagjai.

A város vezetősége: polgár- 
mester és 24 képviselő, akik 
közül kettő másod- és harmad
polgármesteri funkciót is be
tölt.

Schildmayer Ferenc

Szent István-napi ünnepség a városházán.
Elöl: dr.Kerényi László polgármester, és német vendégeink.

Fotó: Durst László

A térképen látható a kisváros elhelyezkedése



Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
13/1993 (VII. 1.) számú rendelete

A helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésről

Magyarországon alkotmá
nyos alapelv, hogy a nép a ha
talom birtokosa, hatalmát kép
viselői útján gyakorolja. A po
litikai intézményrendszer de
mokratikus fejlesztéséhez tar
tozik az is, hogy társadalompo
litikai vagy egyéb szempontból 
kiemelkedő jelentőségű ügyek
ben a nép közvetlenül is gyako
rolhassa hatalmát, legyen ré
szese, meghatározója, illetve 
tevékeny közreműködője a 
központi és helyi szinten hozott 
legfontosabb állami és önkor
mányzati döntéseknek.

Ezen elvi alapokra figyelem
mel Balatonalmádi Város Ön- 
kormányzatának Képviselő
testülete (továbbiakban: kép
viselő-testület) -  a helyi önkor
mányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 50. paragrafusá
ban foglalt felhatalmazás alap
ján -  a helyi népszavazás és né
pi kezdeményezés további fel
tételeinek és eljárási szabályai
nak a megállapítása céljából a 
következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A helyi népszavazás és a népi 
kezdeményezés az állampolgároknak, il
letve az állampolgárok közösségének al
kotmányos joga, amely közvetlen rész
vételt biztosít a helyi közügyek gyakorlá
sában.

(2) A helyi népszavazás és a népi kez
deményezés indítványozása érdekében 
minden állampolgár jogosult -  közterüle
ten is  -  aláírásokat gyűjteni, illetőleg alá
írásgyűjtés céljából szervező munkát vé
gezni.

2. § (1) Az aláírásgyűjtésben, az alá
írásgyűjtés szervezésében részt vevő, il
letve a helyi népszavazást, népi kezde
ményezést támogató -  e rendelet szerint 
eljáró -  állampolgárok az 1 .§ (1) bekez
désében meghatározott alkotmányos jo
gokat gyakorolják.

(2) Nem gyűjthető aláírás:
a) munkahelyen és munkaviszonyból 

fakadó munkavégzési kötelezettség tel
jesítése közben

b) fegyveres erőknél és fegyveres tes
tületeknél szolgálati viszonyban lévő 
személyektől, szolgálati helyen vagy 
szolgálati feladat teljesítése közben

c) tömegközlekedési eszközön
d) egészségügyi intézmény betegellá

tó részlegénél

(3) A helyi népszavazásban és népi 
kezdeményezésben való részvételre Ba

latonalmádi város közigazgatási terüle
tén állandó lakhellyel rendelkező válasz
tópolgár (továbbiakban: választópolgár) 
jogosult.

II. Helyi népszavazás

3.§ (1) A helyi népszavazást a polgár- 
mesternél írásban kezdeményezhetik:

a) a települési képviselők legalább 
1/4-e

b) a képviselő-testület állandó bizott
ságai

c) a helyi társadalmi szervezet vezető 
testülete

d) a választópolgárok 20%-a

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni 
a helyi népszavazást, amennyiben azt a 
választópolgárok 20%-a kezdeményez
te.

(3) A helyi népszavazás kezdeménye
zése során a népszavazásra bocsátan
dó kérdés megfogalmazására javaslatot 
kell tenni.

4.§ (1) A helyi népszavazásra irányuló 
kezdeményezésről a képviselő-testület a 
legközelebbi ülésén, de legkésőbb 30 
napon belül határozattal dönt.

(2) A népszavazás elrendeléséhez - 
az SZMSZ. 21 .§ (1) bekezdés c) pontja 
alapján -  a képviselők 2/3-os többségű 
szavazata szükséges.

(3) A képviselő-testület a helyi nép
szavazás elrendeléséről szóló határoza
tában:

a) meghatározza a helyi népszava
zásra bocsátandó kérdés szövegét

b) kitűzi a szavazás időpontját

III. Helyi népi 
kezdeményezés

5. § (1) Népi kezdeményezés útján a 
képviselő-testület elé terjeszthető min
den olyan ügy, amelynek eldöntése a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A népi kezdeményezés során pon
tosan és egyértelműen kell meghatároz
ni a döntésre javasolt ügyet.

6.§ (1) Népi kezdeményezést a vá
lasztópolgárok legalább 10%-a nyújthat 
be a polgármesterhez.

(2) A képviselő-testület köteles tár
gyalni azt a népi kezdeményezést, ame
lyet a választópolgárok 10%-a indítvá
nyozott.

(3) A képviselő-testület a népi kezde
ményezés tárgyalásáról a legközelebbi 
ülésen, de legkésőbb 30 napon belül ha
tározattal dönt.

IV. Eljárási szabályok

7. § (1) A helyi népszavazás lebonyo
lítására, eredményességének megállapí
tására -  az e rendeletben előírt kiegészí
tésekkel és eltérésekkel -  a helyi önkor
mányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv (to
vábbiakban: választójogi törvény) ren
delkezései értelemszerűen irányadók.

(2) A helyi népszavazás elrendelése 
esetén a képviselő-testület a választójo
gi törvényben meghatározottaktól eltérő 
határidőket, határnapokat állapíthat 
meg.

(3) A helyi népszavazásban részt ve
vő választópolgárokat a választójogi tör
vény alapján nyilvántartásba kell venni. A 
választók nyilvántartását a polgármeste
ri hivatal helyiségében 8 napra közszem
lére kell tenni és ennek időpontját a hely
ben szokásos módon ki kell hirdetni.

(4) A helyi népszavazást a helyi önkor
mányzati képviselők választására kiala
kított szavazókörökben kell lefolytatni.

8. § (1) A helyi népszavazás és népi 
kezdeményezés választópolgári indítvá
nyozását tartalmazó íveken - az aláírá
sok mellett - fel kell tüntetni az indítványo
zó olvasható nevét, lakcímét és születési 
adatait, valamint az ív sorszámát.

(2) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a he
lyi népszavazásra javasolt kérdés (kér
dések), illetve a népi kezdeményezés 
tárgyának megfogalmazásával kell kez
deni.

(3) A 2 § (2) bekezdésében foglalt tila
lom megszegésével összegyűjtött aláírá
sok érvénytelenek.

(4) A helyi népszavazásra feltett kér
dést (kérdéseket) úgy kell megfogalmaz
ni, hogy arra valamennyi választópolgár 
egyértelműen tudjon válaszolni.

(5) A helyi népszavazás során eldön
tendő valamennyi kérdést -  sorszámoz
va - egy szavazólapon kell feltüntetni.

9.§ (1) A polgármester a helyi népsza
vazásra, népi kezdeményezésre irányu
ló választópolgári aláírásgyűjtő íveket a 
beérkezéstől számított 8 napon belül 
megküldi a helyi választási bizottságnak.

(2) A helyi választási bizottság gon
doskodik a népszavazás, népi kezdemé
nyezés hitelesítéséről.

10.§  (1) A hitelesítés -  e rendelet által 
előírt számszerűség ellenőrzését, vala
mint a népszavazás kezdeményezését 
és a népi kezdeményezést aláíró válasz
tópolgároknak az állami népességnyil
vántartás adatai alapján történő azonosí

tását jelenti, kizárólag a választójogosult
ság megállapításacéljából.

(2) A hitelesítést 15 napon belül kell le
folytatni.

(3) A hitelesítési eljárás eredményéről 
a helyi választási bizottság elnöke írás
ban tájékoztatja a polgármestert.

(4) A hitelesítés eredménytelensége 
esetén a képviselő-testület a helyi nép- 
szavazási, népi kezdeményezési indít
ványt elutasítja.

11. § (1) A helyi népszavazás eredmé
nyéről a helyi választási bizottság elnöke 
írásban tájékoztatja a képviselő-testüle
tet.

(2) A képviselő-testület legközelebbi 
ülésén határozatba foglalja a népszava
zás eredményét.

(3) A helyi népszavazás, a népi kezde
ményezés eredményét a helyben szoká
sos módon (Új Almádi Újság, hirdető
szekrények stb.) közhírré kell tenni.

V. Jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezések

12. § (1) Az Alkotmánybírósághoz al
kotmányossági panaszt lehet benyújtani 
a helyi népszavazás elrendelésének jog
szabálysértő elutasítása, lebonyolítása, 
illetőleg a helyi népi kezdeményezés tár
gyalásának jogellenes elutasítása miatt.

(2) Az alkotmányossági panaszt a jog
szabálysértéstől számított 15 napon be
lül lehet benyújtani.

(3) A választópolgár a nyilvántartásbóI 
való kihagyás ellen a választójogi tör
vényben meghatározott jogorvoslattal él
het.

VI. Záró rendelkezések

13. § (1) A helyi népszavazás és népi 
kezdeményezés lebonyolításával kap
csolatos költségek az önkormányzati 
költségvetést terhelik.

(2) Szabálysértést követ el és 10 000 
Ft pénzbírsággal sújtható, aki az e rende
let 2. § (2) bekezdésében foglaltakat 
megszegi.

(3) E rendelet a kihirdetése napján lép 
hatályba.

Balatonalmádi,
1993. június 15.

Dr. Kerényi László sk.
polgármester 

Dr. Miklós László sk.
jegyző



Sakkcsapatunk az OB-I B-ben!
Lassan megkezdődik a sakkozók országos bajnoksága is, ahol városunkat a Kö

zösségi Ház SE képviseli —  a tavalyi bajnoki cím után —  immár eggyel magasabb osz
tályban. A nyári holt idényt természetesen se a játékosok, se az egyesület vezetői nem 
töltötték tétlenül, hiszen az eredményes szereplés érdekében megerősítették a  csapa
tot. Így került az együtteshez Orsó Miklós nemzetközi mester, a Bp. Honvéd sokszoros 
válogatott játékosa, valamint Horváth Miklós a székesfehérvári Videotontól. Velük ki
egészülve igazán nagy harc várható a csapatbakerülésért, amitől egyértelműen a ta
valyi sikerszéria folytatását várják. Ehhez persze szükséges a kiegyensúlyozott anya
gi háttér is. Az elmúlt évhez hasonlóan a csapat fő támogatói (az önkormányzat mel
lett) a közösségi ház és a Fórum bevásárlóközpont, de természetesen másoktól is szí
vesen fogad mindenféle segítséget, támogatást a sakkegyesület. Szükség is lesz rá, 
hisz a magasabb osztályban olyan távoli együttesek ellen ülnek asztalhoz, mint példá
ul Szeged vagy Debrecen csapata. A bajnoki szünet kiemelkedő eseménye volt a kor- 
csoportos Európa-bajnokság, ahol Sárkány Petra, az egyesület ifjúsági válogatottja a 
középmezőnyben végzett.

Örömmel jelentjük, hogy Fáncsy Imre a FIDE-központtól megkapta a nemzetközi 
mesteri címet, így pillanatnyilag ő a legkvalifikáltabb sakkozó Veszprém megyében. 
Imre hamarosan egy meghívásos görögországi versenyen öregbítheti egyesülete jó 
hírnevét. A sakkbarátok figyelmébe ajánljuk, hogy az egyesület szeptember 11-én 
tartja szezonnyitó értekezletét, majd ezt követően Portisch Lajos tiszteletbeli elnök ad 
a csapat tagjainak hatórás szimultánt.

A szakosztály-értekezletre és októbertől a bajnoki mérkőzésekre is szeretettel várja 
az egyesület az érdeklődő sakkbarátokat.

G. T.

Mihályfi Gábor ötször 
a dobogó legmagasabb fokán!

A Györgyi Dénes általános iskola 6. osztályos tanulója, a Balatonfűzfő úszószak
osztály tagja. Edzője: Epres Imre. Gábor szorgalma, kitartása eddig is meglepő sike
reket hozott. Az utánpótlás országosbajnokság (12-13 évesek részére) Székesfehér
váron zajlott 1993. július 30.-aug. 1-jén.

Gábor a nálánál egy évvel idősebbek elől hozta el a dobogós helyeket, majd minden 
számban elindult és az alábbi helyezéseket érte el.
100 m pillangó 3. helyezett 1:06,92
200 m pillangó 1. helyezett 2:22,77
400 m vegyes 1. helyezett 4:59,92
200 m vegyes 1. helyezett 2:24,48
200 m mell 2. helyezett 2:49,53
4 x 100 m gyorsváltó 1. helyezett 
4 x 200 m gyorsváltó 1. helyezett

Gratulálunk a kimagasló eredményekhez! Csak így tovább!
Szeptember 6-án indul az első osztályban az alapozó úszóoktatás. A 2. és 3. osz

tályokban pedig az úszóosztály tagjai folytatják a megkezdett, alapos felkészülést. 
(Mindehhez kívánunk erőt, kitartó, szorgalmas munkát a tanulóknak és Tóth Ferenc 
tanáredzőnek. Köszönet mindazoknak akik segítik munkánkat.

Közösségi Ház-kupa horgászverseny
Hagyományteremtő céllal szervezte a közösségi ház és a helyi horgászegyesület 

az Almádi Napok keretében azt a nyílt horgászversenyt, amelyre az ország minden ré
széről neveztek augusztus 1-jén. A kedvezőtlen időjárás, az erős szél sem vette el a 
kedvét annak a 25 megszállott pecásnak, akik felszerelték botjaikat a jó fogás és az 
értékes nyeremények reményében. A verseny védnöke, dr. Miklós László jegyző 
megnyitójában örömét fejezte ki, hogy a kulturális rendezvénysorozatban ilyen jellegű 
sportversenyre is sor kerülhetett, majd valamennyi versenyzőnek minél gyakoribb gör
be botot kívánt. Sajnos ezt a halak nem (vagy nagyon is) hallották, mert a déli mérle
gelésnél a kifogott mennyiség nem veszélyeztette a mérleg teherbíró képességét.

A verseny végeredménye:
1. Rómer Pál Alsóörs 1520 gramm, 2. Szenthe Zsolt B.almádi 1500 gramm, 3. 

Szenthe Zoltán B.almádi 880 gramm, 4. Sági Béla Veszprém 740 gramm, 5. Horváth 
Ferenc B.almádi 680 gramm.

A verseny fődíja, a közösségi ház által felajánlott 10 000 Ft értékű serleg idén tehát 
Alsóörsre került, ám, mint ahogy már írtuk is, a hagyományteremtés volt a cél, a követ
kező Almádi Napokon lehetőség lesz a javításra.

Itt mondunk köszönetet a verseny lebonyolításában nyújtott segítségért a horgász
egyesület vezetőségének, Szenthe László főrendezőnek, a Balzer horgászboltnak az 
értékes nyereményekért, s mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták a ren
dezvényt.

G.T.

LABDARÚGÁS

Két hónapos szünet után ismét elkezdődött egy bajnokság. Az előző szezonról 
csak annyit, hogy a csapat teljesítette a kiírt célt, és az első ötben végzett. Ebben az 
idényben viszont már magasabb célt tűzött ki a vezetőség. Sikeres átigazolásokkal 
erősödött a csapat. Távozó labdarúgó kettő volt, ők a szomszédos Fűzfőre mentek. 
Nyolc új labdarúgóval erősítettünk. A vezetőség elvárása, hogy a csapat az első há
rom hely közül szerezze meg valamelyiket. Örömmel vettük észre, hogy a helyi cégek, 
illetve vállalkozók szívesen támogatják az egyesületet. Köszönettel tartozunk nekik és 
azoknak a vendéglátóegységeknek, akik egy vacsora erejéig vendégül látják a csapa
tot.

1993.08.15. Balatonalmádi -  Kamond 0:0

Az új bajnoki idény kezdő rúgására városunk alpolgármesterét, Majbó Gábori kér
tük fel. A mérkőzés egyenlő erők küzdelmét hozta. A nagy hőség rányomta a bélyegét 
a mérkőzésre. Igazságos döntetlen született, talán mi közelebb álltunk a győzelem
hez, ha a kapu előtt erélyesebbek vagyunk.

1993.08.20. Balatonalmádi -  Felsőörs 11:1
Góllövő: Kovács Zoltán 6, Bognár P. 3, Duna L. 2.

A kezdő rúgást a Fórum Rt. igazgatója Polyák Sándor végezte el. Ezúton is szeret
nénk megköszönni az ajándékot, amivel segítették az egyesületet.

Az első gólt a vendégek szerezték, de ezzel el is lőtték az összes puskaporukat. Ki
tűnő játékkal és szép támadásokkal, valamint góllal hálálták meg a lelkes közönség 
biztatását.

B.T.

Teniszhírek
Szeptember 4-én kezdődik az OB ll

es csapatbajnokság őszi fordulója. 
Egyetlen hazai mérkőzésünket szeptem
ber 5-én 10 órától játsszuk Sopron csa
pata ellen. A vezetőség mindent megtett 
azért, hogy Almádinak a jövőben is  OB II- 
es csapata legyen. Miután két verseny
zőnk más csapathoz igazolt át, saját ne
velésű játékosokkal szerettük volna pó
tolni hiányukat. Sajnos a rendelkezésre 
álló játékosállomány megfelelő edző, fel
szerelés, játéklehetőség biztosítása mel
lett sem tudott olyan szintre emelkedni, 
hogy az NB ll-ben megállja a helyét. 
Ezért kölcsönjátékosokkal kellett megol
dani a válságos helyzetet. Alkalmazásuk 
nem jelentett külön anyagi megterhelést 
szakosztályunknak, mert felszereléssel 
a kölcsönadó egyesület látta el őket. A 
versenyzők beváltak, az őszi fordulóban 
való részvételükkel biztosítottnak látszik 
a bentmaradás, ami az utánpótlás-neve
lés jó húzóerőjévé válhat. Van 40-50 tan
folyamosunk, akikből évek során kineve
lődhetnek a magasabb osztályú csapat 
tagjai. Köszönetet mondunk Szikszai 
Andrásnak és Bíró Jánosnak, akik a ven
dégjátékosok megszervezésében közre
működtek.

Sikeresen lezajlott a már hagyomá
nyossá váló korosztályos Szent István- 
kupa. A serdülő korosztály döntőjében 
Hitter Csaba diadalmaskodott egy német 
versenyző felett. Gratulálunk! Köszönjük 
a Fórum üzletközpont vezetőjének (Po
lyák Sándor) a felajánlott érmeket, a kö
zösségi háznak a kupát és az anyagi tá
mogatást, a Hefa Kft.-neka tárgyjutalma
kat.

A két tanfolyamcsoport közül az egyik 
megszervezt e a Szent István-napi házi
bajnokságot is. Eredmények: I. és a ku
pát nyerte Oláh Károly, II. Rehák Géza,
III. Toronyi F. és Horváth Zs. A középső 
csoportban I. Szentpéteri Z., II. Vajai P.,
III. Fényes S. és Vajai A. A lányoknál I. 
Szentpéteri K., II. Herter V., III. Rendes 
A. és Varga M.

Befejeződött a nyári szabadidő-ver
senysorozat. Büszkén mondhatjuk, hogy 
a térségben Almádi volt a leglátogatot
tabb. Köszönet ezért a helyi szervezők
nek (Bánkuti A., ifj. Varga L.). A döntőt 
Fűzfőn rendezte meg a megyei tenisz
szövetség, ahol a felnőtt amatőr bajnoki 
címet Hitter Csaba játékosunk nyerte el. 
A gyermek korosztályban Bolla Bálint II., 
Solymosi László III. helyezett lett. A ve
zetőség elismerését fejezi ki a felkészítő 
Szabó Lajos edzőnek és a játékosoknak.

Rajnai Judit versenyzőnk indult az 
Aranyhomok-kupa (Kecskemét) serdülő 
számában, s ott II. helyezést ért el. Szép 
volt, Judit.

Augusztus 25-27-ig pályáinkon ren
dezték meg a Magyar Újságírók 1993. 
évi teniszbajnokságát. A verseny prog
ramfüzetében kedves szavakkal emlé
keznek meg arról, hogy az Almádi Te
niszszakosztály 1987 óta ad otthont ver
senyüknek.

Előttünk áll még az őszi versenyidény, 
ami a vértanúk emlékére rendezett házi 
bajnokságok sorával zárul. (Pártolók, ve
teránok, tanfolyamosok, versenyzők 
idényt záró versenye). Az időpontokat 
hirdetőtáblánkon fogjuk közzétenni.

A vezetőség tisztelettel kéri azokat a 
tagokat, pártolótagokat, akik nem a fel
emelt tagdíjat fizették be, amit a vezető
ség javaslatára a tagság többsége elfo
gadott, rendezzék hátralékaikat, hogy az 
igazolványt számukra a vezetőség kiállít
hassa. Megértő támogatásukat köszön
jük! (A tagdíjemelést az 1993. január 1- 
jétől minden sportszerre vonatkozó 25%- 
os áfa tette szükségessé).

Varga László 
szakosztályvezető



TANÉV ELŐTTI KÖRKÉRDÉS
Gimnázium

Két tannyelvű tanárképzésünk és kacifántos adórendszerünk ered
ményeként megújult tantestülettel kezdjük hatodik tanévünket. Ha
zai kollégák mellett brit, Egyesült Államok-beli és kanadai tanárok 
várják a régi-új igazgatóval együtt a 330 diákot, akik közül idén is 
csak 200 tanuló lehet kollégista, ráadásul 160 leány. A balatonfűzfői 
irányítástechnikai kollégium fogadta a hozzánk fel nem vett fiúkat, 
amiért itt és most is köszönettel tartozunk. Tantestületünk egységese
dését a nyári szünetük végét feláldozó kollégák Gordon TET-képzése 
mellett a tanév folyamán beinduló szocio-pszichodinamikai tovább
képzés segíti elő. A hosszú tudományos név mögött a tanári haté
konyság intenzív továbbfejlesztése rejtőzik, és az International Lang
uage School Budapest támogatásával regionális központot szeret
nénk városunkban kialakítani. Talán más kollégáknak is tudunk segí
teni az íróasztalok mellett/mögött/alatt készült új oktatási törvény 
életképessé pofozásában. Büszkék vagyunk első érettségizőink nagy
szerű eredményére -  nem hivatalos értesüléseink szerint közel 80% 
nyert egyetemi felvételt hazai és külföldi felsőoktatási intézmények
b e  -  és jó  érzés, hogy idén, történelmünk során először 11 almádi diá
kot is a 0. évesek között tudhatunk. Az I. sz. iskola tantestületének ez
úton is gratulálunk eredményes felkészítő munkájukhoz, a II. sz. is
kola tantestületével pedig nyelvoktatási kapcsolatainkat erősítjük, 
mint ahogy bennünket is támogat a Veszprémi Egyetem, amelynek 
gyakorló gimnáziumaként már tanárjelölteket is fogadunk.

Czuczor Sándor

Folytatjuk!
A Györgyi Dénes általános iskola abban a szerencsés helyzetben 

van, hogy gyakorlatilag gond nélkül tudjuk a tanévet kezdeni. Az el
múlt tanév az iskola fennállása óta az egyik legsikeresebb —  ha nem 
a legsikeresebb —  éve volt diáknak, tanárnak egyaránt. Az országos 
megyei versenyeken elért eredmények, a párját ritkító felvételi ará
nyok révén olyan jó  hangulatban zártuk az előző tanévet, hogy szinte 
nincs is más dolgunk, mint azt folytatni, amit júniusban abbahagy
tunk. Úgy tűnik, beérett sok év munkája, az egységes, alkotó szellemű 
tantestület —  bár magas követelményeket állítva — , igen komoly 
eredményeket tud felmutatni. Emellett lényeges tényező, hogy az is
kolában a belső feszültségek ismeretlenek, így a nevelők a tanításra, 
nevelésre tudnak koncentrálni.

Külön örvendetes, hogy a mostoha körülmények ellenére —  még 
nincs tornatermünk —  az iskolai sportélet eredményesen és hatéko
nyan szolgálja a gyerekek munkafegyelemre és kitartásra nevelését. 
Sok vita folyik manapság a különféle módszerek alkalmazásáról, ha
tékonyságáról. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a 8. osztály vé
gén kell a tanulónak olyan szellemi és testi kondícióba kerülnie, hogy 
versenyképes legyen és az elérhető legjobb középiskolába kerüljön, 
hiszen az élete múlhat rajta. Így azután a hangsúlyt a felső tagozatban 
a továbbtanulás szempontjából fontos tárgyakra helyezzük, differen
ciált csoportok kialakításával, speciális felvételi-előkészítőkkel se
gítjük tanulóinkat. Az új tanévben az eddig alkalmazott módszereket 
szeretnénk továbbfejleszteni, melyeket —  reményeink szerint —  az 
újonnan érkezett három nevelő tovább fog gazdagítani.

Az önkormányzat —  szerény lehetőségeit végsőkig kiaknázva — 
szívügyének tekinti az oktatás ügyét, anyagi természetű problémáink 
esetén biztosan számíthatunk támogatásukra. A szűkös anyagi lehe
tőségek persze minket is sújtanak, az említett tornaterem is nagyon 
hiányzik, de iskolánkra nagyon igaznak érzem Gárdonyi szavait:

„A vár ereje nem a falak vastagságában, hanem a védők lelkében 
vagyon!”

Fábián László igazgató

Tanévindítási helyzetkép 
a Váci Mihály általános iskolában

Intézményünkben a nevelőotthon megszűnése miatt szükségessé 
vált az önálló fűtési rendszer kialakítása. Erre a célra a városi önkor

mányzat 5 millió forintos keretet biztosított. A munkálatok jelenleg is 
folyamatban vannak. Az épületen belüli szerelés a tanévkezdésre el
készült, az oktatás zavartalanul megkezdődhetett. Az új fűtésrend
szer a takarékosabb gázzal fog üzemelni —  a vezetékes gáz megérke
zéséig —  külön tartályból.

Iskolai költségvetésből az épület északi oldalán lévő ablakok javí
tását és festését biztosítottuk. Tanulócsoportjaink száma eggyel nö
vekedett: 13. Az idei ősszel is két első osztályt indítottunk.

A tankönyvek többsége már tanévkezdésre megérkezett. Beszer
zésük a korábbiakhoz képest sokkal több gondot jelent, hiszen a meg
szokott egy tankönyvkiadó helyett 8-10 kiadóval állunk kapcsolat
ban. A tankönyvek ára jelentős mértékben megemelkedett. Ezt eny
híti a minisztérium által biztosított 46 ezer forintos tankönyvsegély. 
Ezenkívül a nehéz anyagi helyzetben lévő családok közül közel negy
venen részesülhetnek az önkormányzat 3 ezer forintos tanévkezdési 
segélyében.

A nyár folyamán elfogadott oktatási törvény az oktató-nevelő 
munkát alapjaiban még nem változtatja meg, de az iskolai élet több 
területét már az idei ősztől szabályozza. Ebből eredő feladatunk az is
kolaszék létrehozása, amelyre még az első félévben sor kerül.

Iskolánk valamennyi évfolyamára kiterjed az angol nyelv oktatá
sa. Lehetőségeink további bővítése érdekében együttműködési megálla
podást kötöttünk a Balatonalmádi Két Tannyelvű Gimnáziummal.

A felmenő rendszerben beindított mindennapos testnevelés a 2. 
évfolyamnál tart. Terveink között szerepel az 1. osztályosok szerve
zett úszásoktatása, valamint a többi évfolyamban rendszeres uszoda
látogatás.

A tanítási órákon kívül tanulóink választhatnak 7 szakkör, 4 tö
megsport-, valamint énekkari foglalkozás közül.

Németh Béla igazgató

Teljes létszámmal
Mostanában nem fordult elő Vörösberényben, hogy évfolyamon

ként 2-2 tanulócsoport kezdte volna el a tanévet. Most ennek örülhe
tünk, mert közel negyven elsős növendékünk és a két ötödik osztály 
lehetővé tette ezt. Az öröm mellett üröm, hogy így egy osztályunknak 
nincs tanterme, s ez roppant megnehezíti a nyugodt munkát, hiszen 
felső tagozatos osztályaink állandó vándorlásra kényszerítettek az 
óráik között. Év elején mindig az újról, az érdekesről és a tervekről 
szoktunk beszélni.

Mi is az új?
—  az új oktatási törvény megjelenése óta teljes jogú lett a korábban 

már működő iskolaszék,
—  négy osztályunk emelt szintű németoktatásban részesül (ez há

rom osztályban tagozatos németképzést jelent).
— hat új kollégánk van, kik átmenetileg vagy véglegesen marad

nak iskolánkban,
—  megerősödni látszik és távlatilag is tervezhető németországi 

cserekapcsolatunk, melyben idén már 22 gyermek vett részt.
Amit szeretnék hagyományaink közül megtartani:
—  gyermekközpontú nevelést és oktatást,
— jól koordinált szabadidős programokat,
—  az iskolaújságot,
—  a VÖRÖSBERÉNYI DIÁKNAPOKAT,
—  a jól működő szülő-iskola kapcsolatot,
—  az úszásoktatást.
Ha megengedi a kedves olvasó, beköszöntőül Németh László sora

ival nyitom az új iskolaévet:
a gyermekben nem annak a tenger munkának marad nyoma, 

amit rendesen elvégeznek, hanem annak a picinynek, amit az ember 
azonfelül végez. Abból lesz szenvedély: az kér enni tőlünk az egész 
életen keresztül. Ha én miniszter lennék, nem is arra vigyáznék, hogy 
minden tanár menetrendszerűen tegye meg két csöngetés közt az elő
írt utat (ki is tudhatna annyi tanárt elzsandárolni), hanem hogy min
den gyerekre jusson életében egyszer legalább egy olyan nevelő, aki 
szenvedélyesen tud szenvedélyt lobbantam.”

Polyák István igazgató



Gerzson Pál, a Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke megnyitja a tárlatot

Mihály Gábor müve a teremben

A BALATON TÁRLATRÓL

ÖRDÖG VERI FELESÉGÉT
Még sütött a nap, de a köze

ledő fekete felhő már vihart 
sejtetett. Az első csöpp eső épp 
akkor pottyant le az égből, ami
kor beléptem a városháza ka
puján, A Padlásgalériába érve 
az ablakokon szürke szomorú
ság szűrődött be. De bent, eb
ben a pompás kiállítóteremben 
mégis fény áradt. Nemcsak az 
ügyesen elhelyezett reflekto
rok közreműködésével: a fehér 
gerendázat, a meleg falak kö
zött lévő művek árasztották a 
valódi, a belső fényt.

A Balaton Tárlat kétévente 
kerül megrendezésre, s immár 
második alkalommal Balaton
almádiban, a városháza felső 
szintjén lévő Padlásgalériában. 
Nem lehet véletlen, hogy 
visszakívánkoztak ide a rangos 
művészek és művek. Ez a tér 
műalkotások otthonának ter
mett, sőt maga is egy műalko
tás.

Az első benyomásokból 
még fel sem ocsúdtam, amikor 
hangos kopogással zúdult az 
ablakokra az eső. (Igazán nem 
rosszmájúság — hisz kocsmá
ba is mehettek volna — , hogy 
megjegyzem, ahogy leesett az 
eső, hirtelen több lett a néző a 
teremben.) Körbesétálva a fa
lak előtt a ritmust az eső kopo
gása adta, majd hirtelen arany 
sugárzás öntötte el a festmé
nyeket, szobrokat: kisütött a 
nap. Gyermekkorom ujjongá
sai jutottak eszembe: ördög ve
ri feleségét, egyszerre esik az 
eső és süt a nap.

És hirtelen megláttam, hogy 
a  kiállítás is ilyen.

*

A terembe lépő, ha jobbra 
fordul, napsütötte rét közepén 
érzi magát. Körbefordulva, 
meleg tájképek sora vonzza a 
szemet: színek, hangulatok 
tobzódnak, fények villannak a 
vásznakon.

Az átlagoshoz szokott sze
münk ujjong a sok igazán szép 
festmény láttán. Míves techni
ka, esztétikus látvány, ízléses 
hatásosság jellemzi vala

mennyi itt lévő, a képzőművé
szet klasszikus, figuratív irány
zatához tartozó festményt. 
Tiszta, fényes ragyogás, napsü
tés — ez jellemzi a jobb oldali 
részét a tárlatnak.

Ha a belépő balra fordul, 
„esőbe” lép. Borongós, medita
tív hangulatú csöpörgésbe, sú
lyos zuhogásba — ilyen az ott 
látható képek, szobrok hangu
lata. Nonfiguratív táblaképek,

expresszív látomások, szürrea
lista gondolatok épp olyan mí
vesen, hatásosan, színvonala
san, mint a másik oldalon lé
vők.

Ennyi jó művet egy helyen 
látni manapság ritka. A váloga
tást végző zsűrit illeti ezért elis
merés. A kiállítás rendezőit pe
dig azért, hogy e sok jó művet 
egymást erősítő összhangban 
tudták elhelyezni.

A szobrok e tematikába per
sze nem egy az egyben illesz
kednek, a grafikák külön kis 
szigetet alkotnak— ám ezekről 
is csak a magas elismerés hang
ján lehet szólni.

*

A csaknem félszáz alkotót, 
akik itt bemutatkoztak műveik
kel, felsorolni e lap hasábjain 
nem lehet. Legjobbként ki
emelni pedig felelőtlenség len
ne bárkit e sok jó közül — így 
engedtessék meg nekem, hogy 
a lehető legszakszerűtlenebb 
kategóriát alkalmazva azt a né
hány művet említsem meg, 
amely nekem a legjobban tet
szett.

A grafikák szigetében egy
mással szemben függ Somogyi 
Győző  Maréfalváról készült



metszete és Fábián László Nyi
tott kapu című grafikája. Mese 
mind a kettő. Somogyi Győző 
sajátos stílusú, precíz alapossá
gú főutcája láttán ráismerünk 
az erdélyi falura: de mégsem 
valóságos ez az ábrázolás, a 
házsor nemcsak téren, hanem 
időn kívül is lebeg. S ha ki tud
nánk nyitni az egyik kaput, ha 
be tudnánk lépni rajta... talán 
épp azt látnánk ott is ... Fábián 
László szintén meseszerű, ám 
festői finomsággal, emelke
dettséggel megálmodott táját.

Raffay Béla szobra, a Kelet- 
Európa futása a magunk szűk

világából kitörni képtelenség 
pesszimizmusát árasztja magá
ból. Ötletes megoldással 
mondja ki a szobor ezt a gondo
latot, amely — sajnos — oly
annyira igaz. Reménytelensé
get sugall R. Kiss Lenke Ősz cí
mű szobra is. A múlt súlyát vi
seli vállán az az asszony, aki ott 
ül a padon. Felette ragyog a 
nap, de ő befelé fordul, a végső 
sötétséget várja. Babos László 
két bádogkutyája gépesített ci
vilizációnk esztétikájának ötle
tes, vonzó terméke.

Fülöp Lajos Tükröződés c. 
festménye előtt az ember szinte

érzi a víz szagát, a hullámok 
hűs simogatását. Hunyadi Ist
ván Cölöpsoránál legszíveseb
ben belegyalogolnánk a vízbe, 
a távoli fény vonzásának enge
delmeskedve. Mindkét fest
mény előtt valódi tájak valódi 
hangulatát érezzük, pedig nem 
naturalista képek ezek, a táj 
szellemét sikerült rögzíteniük a 
művészeknek.

Balogh Ervin festményei is 
valójában tájak. Földi világunk 
fényei, földi valóságuk, a tár
gyak nélkül. E vásznakon 
pusztán a fények szerepelnek, a 
lélek fényei. Szentgyörgyi Mik
lós művein pedig csak színek 
vannak. Igen ám, de milyen 
színek! A forma fölé emelke
dett, nyers, bátor, őszinte szí
nek.

Veszeli Lajos Égő csónakja 
elől legszívesebben elmene
külnénk, mégsem tudunk to
vább lépni, fogva tart a belőle 
áradó erő. Világégések démo
na gyújtotta meg azt a lángot, 
amely ott izzik a jeges kék ví
zen. A színek és felületek kont
rasztja szinte robban ezen a ké
pen.

Farkas István két szürrealis
ta festménye előtt is megbor
zongunk. Reménytelenség és 
mégis, élniakarás — igen, ez a 
kettősség borzongat meg min
ket. Visszafogott tónusok, el
mosódott körvonalak, sejtel

mes félhomály közvetíti e ne
héz gondolatokat.

Kelemen Marcel színorgiája 
is hasonló hangulatú, mint az 
előző képek. A tarkaság ellené
re szó sincs itt vidámságról: de
kadenciáról, letargiáról in
kább. Csakhogy itt nem a le
mondás, hanem a csakazértis 
dacossága a végeredmény.

Herth Viktória

A r a n y h í d

Ma este ismét megjelent 
a telehold a tó felett.
Szemére kisfátyolt takart 
s csillogó lett a sárga fény -, 
aranyos csík a víz színén, 
színarany híd a ló vizén, 
színarany híd a tó vizén.

De a hasonlat gyenge mind, 
nem adja vissza azt a színt 
az érzést, amely rabul ejt, 
s felszívja minden idegem: 
varázslat alatt élek én 
a tündérmese közepén...

B. Bertalan Jolán

F i z i k a 
m a t e m a t i k a  

s z a k o s  o k l e v e l e s  
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a l a p i s m e r e i n e k  
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Balatonalm ádi,
telefonszám:

339-176



Új arc a testületben
BESZÉLGETÉS BRENNER KÁLMÁNNÉ KÉPVISELŐNŐVEL

Múlt számunkban már 
közöltük, hogy Szabó 
Balázs képviselő, mivel 
hivatali beosztását nem 
tudta választott tisztsé
gével összeegyeztetni, 
visszaadta mandátu
mát. Megüresedett he
lyét a választási eredmé
nyek alapján Brenner 
Kálmánné foglalhatta el, 
így már két hölggyel 
büszkélkedhet Almádi 
képviselő-testülete.

A megbeszélt időponttól egy 
kicsit megkésve, épp nagy 
munkában találtam a képvise
lőasszonyt.

— A nagyobbik unokám 
most megy első osztályba, s a 
két leányom után már hagyo
mányként, ajándékot készítek 
neki is az első iskolai nap emlé
kére. Ezt a hatalmas papírsüve
get megtöltöm minden földi jó 
val, s holnap ebből kínálhatja 
meg új kis osztálytársait is.

— Büszke lehet Dani a nagy
mamára, ezek után gondolom 
egyetértene ő  is velem, ismerje 
meg ország-világ!

— Tősgyökeres Vörösberé
nyinek vallhatom magam, hisz 
itt születtem. Ez az udvar, a régi 
malomház, a patak, a 70 éves 
jegenye még a múlt emlékeit 
őrzi. Becsben is tartjuk az örök
séget, a kis patakban 5 évvel 
ezelőtt még vadkacsák költöt
tek, s jól emlékszem nagyapám 
intelmére is, aki a jegenyét ül
tette: „A magas fa azt jelzi, 
hogy itt vendégszerető embe
rek élnek, utat mutat az idegen
nek, az itt élőnek, s előttük az 
ajtód mindig nyitva legyen!”

— Bölcs mondás, amit egy 
újdonsült képviselőasszony 
leginkább megfogadhat. S a 
család, akik együtt viselik ön
nel az elkövetkező év megpró
báltatásait?

— Férjem az ÉDÁSZ Rt-nél 
dolgozik mint az üzemirányi
tók csoportvezetője. Két fel

nőtt, férjezett lányom van, Klá
ra a vörösberényi iskolában ta
nít, s két szép unokával ajándé
kozott meg. Zitát a közelmúlt
ban egy bajor fiatalember vette 
el, 700 km-re lakik egy csodá
latos német kisvárosban. A ma
gam részéről 33 éve tevékeny
kedem a számvitel, pénzügy te
rületén, jelenleg a fűzfői ön
kormányzat gameszénél mint 
pénzügyi csoportvezető dolgo
zom.

— Ön az elmúlt időszakban a 
képviselő-testület mellett mint 
külső szaktanácsadó dolgozott, 
tehát igazán rálátása volt a 
működési mechanizmusokra. 
Mi a véleménye az önkormány
zat eddigi gazdálkodásáról?

— Normatív állami támoga
tásból máshogy nem nagyon 
lehetett volna gazdálkodni. A 
vagyonkataszter még mindig 
nem áll rendelkezésre, magya
rul a mai napig nem tudni pon
tosan, mennyi az önkormány
zat vagyona. Sokat köszönhe
tünk a régi rutinos belső embe
reknek (hivatali dolgozóknak), 
akik végig úgy navigálták a tes
tületet, hogy soha ne kelljen ka
pitulálni. Fontos alkatrészei 
voltak egy motornak, s ők biz
tosították, hogy ne kerüljön 
porszem az alkatrészek közé.

— Több évtizedes szakmai 
hátterével most már közvetle
nül hallathatja hangját gazda
sági kérdésekben. Vannak-e új, 
más elképzelései a jövőre vo
natkozóan?

— Nagyon fontos, hogy a ki
adásszemléletű tervezést a jö 
vőben a bevételorientáltságú
nak kell felváltania. Ha nincs 
bevételi forrás, akkor nem le
hetnek igényeink sem. Magya
rul: meg kell nézni, mennyi 
pénzünk van, s ehhez rendelni a 
feladatokat.

— Az önállósodó intézmé
nyek ezt a gondot levehetik az 
önkormányzat válláról?

— Én úgy látom, ha egy csa
ládi házban együtt lakik több 
generáció, akkor megoszlanak 
a költségek, tehát jobban bol
dogul a család. Viszont a taka
rékossabb gazdálkodásnak ez 
gátat szab. Ha önállóan gazdál

kodik egy intézmény, jobban 
érzi a költségvetés mélységét. 
Ennek ellenére szerintem a je 
lenlegi szabály-zók még nem 
annyira kiforrottak, hogy pl. 
egy iskolát magára lehessen 
hagyni. Ha egy oktatási intéz
mény vállalkozik, az csak a ta
nítás rovására mehet.

— A holdingnak csak vállal
kozás volt a feladata. Hogy ítél
te meg a működését?

— Az önkormányzat a kft. 
felállításával végül is megelőz
te korát, mivel, mint már 
mondtam, a vagyoni helyzet 
nem tisztázott. Magát a konst
rukciót jónak tartom, ám itt Al
mádiban túlságosan egy kézbe 
került a vezetés, és nem az ön- 
kormányzat kapta meg azokat a 
fontos információkat, amelyek 
elengedhetetlenek a hatékony 
gazdasági irányításhoz. Az in
formáció hatalom, akárcsak a 
pénz, sőt esetenként a pénznél 
is fontosabb. A pénz soha nem 
helyettesítheti a helyzetelem
zést, s az információ hiányában 
hibásnak bizonyult, illetve el
maradt döntés eredménye 
csakis elvesztett haszon lehet a 
város számára.

— Beszélgetésünk során vé
gig azt érzem, hogy a f ő  irány
vonallal egyetért, ám sok he
lyen meg is nyesegetné a vad
hajtásokat. Elég lesz-e erre az 
elkövetkezendő időszak?

— A választási ciklus utolsó 
évében az elindult úton csak to

vább haladni sza
bad , visszafordulni 
nem lehet.

— Kellene?
— Nem is kelle

ne! De ha kezdettől 
képviselő lettem 
volna, biztos több
ször másként szava
zok. Például egyes 
fejlesztések helyett 
inkább az önkor
mányzati intézmé
nyeket helyeztem 
volna előtérbe. Vé
leményem szerint a 
testület ez alatt a há
rom év alatt az el
múlt 40 év lemara
dását akarta pótolni 
a fejlesztések terén,

akár az intézmények rovására 
is.

— Mindennek ellentmond a 
képviselő-testület talán legvi
tatottabb döntése, nevezetesen 
az, hogy többszáz millióért is
kolát építtet Vörösberényben. 
E döntés hosszú évekre megha
tározza a város költségvetését.

— Vörösberény iskolája fi
zikai állapotát tekintve elavult, 
alkalmatlan a rendeltetésszerű 
működésre. A testület olyan 
feladattal kapcsolatban jutott 
döntési kényszerbe, amelyet a 
következő ciklus tisztségvise
lőinek kell folytatni, megvaló
sítani. Nagyon fontos tehát, 
hogy ezzel a léptékkülönbség
gel a jelenlegi önkormányzat 
számoljon. Nyilván olyan dön
tést kell hoznia, amely megért
hető, folytatható, érvekkel alá
támasztott állításokat tartal
maz. Olyat, mintha még évtize
dekig ez a testület dolgozna 
együtt. Nem szabad, hogy a kö
vetkező ciklus választottjainak 
kezét megkössük.

— Köztük lesz Ön is, vagyis 
indul-e a választásokon?

— Majd meglátom, hogy az 
elkövetkező egy évben az el
képzeléseimből mennyit hagy
nak megvalósítani!

— Köszönöm a beszélgetést.

Gróf Tibor



Károsultak Almádiban?
BALATON-PARTI RENDŐRSÉGI IRODA

A kiszolgáltatottság felszínes jeleit sem fedezhetjük fel a 
német úr arcán. Csaknem elvigyorodik, miközben elhadar
ja, hogy mindenét ellopták a nyaralóból, amelyet kibérelt. 
Még talán azt is szóvá teszi — a hitelesség kedvéért—, hogy 
még egy hetet szeretett volna itt tölteni. Vonakodik részle
tezni az őt ért veszteségeket. A jegyzőkönyvbe lassan beke
rül a női bugyitól a nyaraláshoz általában nem szükséges 
sokkarátos arany ékszerig minden. Természetesen több
nyire a legfontosabb tétel közöttük az itt-tartózkodáshoz 
szükséges pénz. A procedúra közben újra meg újra fel
ajánlja az egyszerűbb ügymenetet: neki csak egy igazolás 
kell a rablásról, valamint, hogy a bűnügyben a magyar ha
tóságok nyomozást folytatnak. A jegyzőkönyv elkészülte 
után kézhez is kapja az áhított hivatalos iratot, aztán illa 
berek, nádak, erek! eltűnik az országból... Ehhez hasonló 
esetekkel a Balaton-part felkapottabb helyein sűrűn talál
koznak a kapitányságok és őrsök. Az ismeretlen tettes elle
ni feljelentések java vagyon elleni bűntettről szól. A bűnö
zés elleni fellépés egyik legkínosabb helyzetbe került öveze
te évek óta Balatonalmádi és környéke. Siófokon, Balaton
füreden kapitányságok működnek. A nyári szezonban még 
ezek a nagyobb apparátusú szervezetek is teljesítőképessé
gük határáig jutnak. Ezzel szemben az almádi körzetben 
mindössze egy gyakorlóőrs látja el ugyanakkora területen 
a feladatait. Az idegenforgalom jelentős célpontjának szá
mít, mint Füred vagy Siófok. Ezzel összefüggésben a bűnö
zés is — a megnövekvő forgalom arányában — ide húzódik 
nyáron.

Dr. Miklós Lászlót, Balaton
almádi jegyzőjét kérdeztük 
meg először helyzetükről.

— Hogyan alakult az önkor
mányzat és a helyi rendőrség 
kapcsolata?

A választott települési testü
letek felállása óta folyamato
san megkapjuk a közigazgatási 
határainkon belül történt ismert 
bűnügyek jegyzőkönyveit. Kü
lönösen a nyári hónapokban 
válnak vaskossá ezek az anya
gok. Az itteni rendőrök örül
nek, ha a jegyzőkönyvek felvé
telét, a helyszíneléseket és a já 
rőrözést szűkös apparátusuk
kal — és szerény fizetésük 
mellett — el tudják látni. Több 
szem többet lát. A laikus sok 
érdekességet talál ezekben az 
anyagokban. Az egykori NDK 
területéről érkezettek nemegy
szer nevetséges összegek eltű
nését jelentik be. A felvett ada
tokból néha az az érzése támad
hat az embernek, hogy fiktív 
értékek eltűnéséről vetetik fel a 
jegyzőkönyvet. Az önrablást

sem lehet kizárni. Persze eze
ket bizonyítani nem lehet. A 
sejtelmeket igazán az ügyfelei
nek kedvező feltételeket nyújtó 
németországi biztosítótársasá
gok tudnák hathatósan cáfolni 
vagy igazolni.

De térjünk vissza a kérdés
hez. A rendőrség és mi, tudjuk, 
hogy egymásra vagyunk utal
va. Közös érdekünk, hogy a te
rületünkön megfordulók, az itt 
lakók biztonságérzete megma
radjon.

A regisztrálatlan menekül
tek — a Romániából, az egyko
ri Jugoszláviából és a néhai 
Szovjetunió köztársaságaiból
— sem kedveznek ehhez, hi
szen nemegyszer találkozom 
olyan esetekkel, hogy az ilyen 
látogató se turistának, se mun
kát keresőnek nem tekinthető.

De nem lehet tagadni a két
ségtelenül működő magyar 
szervezett bűnözés jelenlétét, 
az azonos módszerekből kikö
vetkeztethető bandák tevé
kenységét sem. Ha nem sikerül 
együttesen javítani a helyzeten,

az idegenforgalom, a kereske
delem velünk együtt megnéz
heti magát.

*

Az 1993-as tapasztalatokról 
Czere József főhadnagyot, az 
almádi rendőrőrs parancsnokát 
is megkérdeztük.

— Az utóbbi években egyér
telművé vált, hogy az almádi
ban szolgálatot teljesítő rendő
rök kevesen vannak a tenniva
lókhoz. Az önkormányzatok
ban, a sajtóban sokszor felvető
dött már, hogy sürgetően szük
ség lenne itt egy magasabb 
egységre. Nyilván a Belügymi
nisztérium is számot vetett ez
zel a  lehetőséggel...

— A tárca látja környékünk 
ezen problémáját. A központi 
költségvetésben a rendőrség 
számára juttatott összegből 
azonban egy nagyobb egységet 
nem lehet kiépíteni nálunk. A 
terület, ahová épülne a köz
pont, megvan ugyan, de egye
lőre ez csak lehetőség. Nyáron 
a végzős rendőrök gyakorlatra 
jönnek hozzánk. A létszám 
ilyenkor emelkedik, de a ta
pasztalatok hiánya néha döcce
nőket okoz. Sokat javíthatna 
közbiztonságunkon a polgári 
kezdeményezésből létrehozott 
őrségek felállítása is. Ha egy 
utca üdülőtulajdonosai össze
fognának, érdemben csökken
hetnének az ott véghez vitt lo
pások.

— Megemlítette, hogy diva
tossá vált az üdülők kipakolá
sa. Milyen változásokat figyel
tek meg az elkövetett jogsérté
sek típusaiban?

— Mindig akadnak kedvelt 
értékek. A kisebb ingóságok 
közül évek óta sláger a kerék
pár. Korábban a nyugati bicik
lik tűntek el, most nyáron a 
mountain bike típus egyedül 
viszi el a pálmát. A nagyobb ér
tékű ellopott ingóságok közül a 
gépkocsi tavaly tetőzött az eny
veskezűek berkeiben. Termé

szetesen a nyugati márkákra 
specializálódtak. Ebben az év
ben kocsilopás az 1992-es 
számhoz képest 20-25 száza
lékra zsugorodott. Most a húsz
ezer és a kétszázezer forint kö
zötti kárösszegű bejelentések 
voltak a leggyakoribbak: autó
ból és nyaralóból elemeit érté
kek ezek.

— Az ön megítélése szerint 
elképzelhető-e, hogy az egykori 
NDK-ból érkezettek panaszai 
mögött valójában önbetörés 
húzódik meg?

— Május és augusztus kö
zött a 69 német károsultból 26 
(volt NDK) állampolgár jelen
tett be vagyon elleni bűncse
lekményt. Többnyire kisebb 
vagyontárgyakról, pénzössze
gekről szólnak a tőlük felvett 
jegyzőkönyveink. Sokan jöttek 
be közülük közönyösen. Fur
csa volt, hogy itt-tartózkodá
suk minden feltétele a betörők 
zsákmánya lett, mégis nyugod
tan viselkedtek és beérték az 
igazoló irattal. Az ilyen esetek
kel kapcsolatban azonban fon
tos tudni, hogy a megfigyelé
sek egyáltalán nem bizonyító 
erejűek. Mivel a vendégségben 
nálunk üdülők után (pont rövid 
itt-tartózkodásuk és gyors tá
vozásuk miatt) képtelen egy 
helyi hatóság érdemben eljárni. 
Amíg nincs érdeklődés közve
tetten vagy közvetlenül a kár 
megtérítését magukra vállalók 
részéről, addig ez csak a ró
lunk, magyarokról kialakult 
képet rombolhatja az idegenek 
szemében. Ehhez sovány vi
gasz lehet nekünk, hogy arról 
sem szól a fáma, hogy még a 
valóban megkárosított néme
tek kilencven százaléka is a sa
ját könnyelműségének áldoza
ta. Ne értsen félre, mi lennénk a 
legboldogabbak, ha jelenlé
tünkkel megelőzhetnénk a 
fosztogatást, mert egy nagyobb 
létszám rövid idő alatt a mosta
ni 40-45 százalékos felgöngyö
lített bűnesetnél kedvezőbb 
arányt produkálhatna.

Kilián László



Szijártó István igazgató üdvözlő beszéde

Németh Magda, a Balaton Akadémia tanácsának elnöke megnyitó beszédét mondja

TANÉVNYITÓ BESZÉLGETÉS 
SZIJÁRTÓ ISTVÁNNAL

Számtalan hír keringett 
már Vörösberényben a Bala
ton Akadémiáról. A lényeg, 
hogy megkezdődött az 
1993/94-es tanév. Dr. Szijá r
tó István igazgatótól kértünk 
interjút, aki hatalmas lelkese
déssel, hittel vetette magát a 
munkába.

— Tudjuk, hogy az elmúlt 
nyár önnek és munkatársai
nak sok nehéz helyzetet te
remtett. Hogyan alakult a 
szervezés?

— Naptáramat végigte
kintve, a legfontosabbnak azt 
látom, hogy többszáz ember
rel beszélgethettem, miköz
ben sokezer kilométert utaz
tam, hiszen naponta Buda
pestről jártam le, vagy a déli 
partról jöttem át dolgozni, 
mert az épület nyáron hotel
ként működött. Megismer
tem leendő diákjainkat, kol
legáim terveit, tépelődhettem 
gazdasági gondjainkon.

Az ember a nehézségeket 
elfelejti, ezért most annyit, 
hogy izgalmas, munkás, de 
boldog nyaram volt.

— Milyen segítséget ka
pott a nem könnyű feladat
hoz?

— Létrehoztunk egy olyan 
informatikai oktatóbázist, 
mely a legkorszerűbbek közé 
tartozik, nemcsak Magyaror
szágon. 486-os és 386-os gé
peink vannak, és bekábelez
tük az épület minden szobá
ját, a fejlesztés lehetőségét 
biztosítva. Nikoletti Miklós 
szinte az egész nyarat végig
dolgozta. Az utóbbi héten so
kat segített Fekete Mátyás 
komputermémök tanárunk 
Kaliforniából (aki néhány 
hónap alatt ragyogóan meg
tanult magyarul), Molnár 
Pál, a Colombus Kft. vezető
je, Kerényi László, Kuti Csa

ba, Papp Árpád, Németh 
Magda, M enyhárté Lehocz
ki Emília és Orlovits Anna.

Leendő hallgatónk: Szabó 
Anita, társadalmi munkában 
az adminisztrációt vezette, 
postakönyvünk szerint több
száz iratot intézett el. És per
sze a ház minden dolgozója 
készült a nyári vendégforga
lom alatt az új feladatokra.

— A most induló képzés
ről, a speciális szakokról 
mondana valamit?

— A Balaton Akadémia fő 
feladatául a vállalkozás-szer
vező üzemgazdász képzést

tűzte ki. Ezt fokozaztosan va
lósítjuk meg. Az új felsőokta
tási törvény még csak 4 ala
pítványi főiskolát említ. 8-10 
iskola várja (velünk együtt) 
az állami elismerést.

Az első félévben általános 
műveltséget adó tárgyakat (a 
Balaton művelődéstörténete, 
irodalma, földrajz, jog, üzleti 
alapismeretek, környezetvé
delem, informatika, angol és 
német nyelv) tanítunk, janu
ártól az anyag nagyobb része 
a pénzügy, számvitel, köz- 
gazdaságtan területe lesz.

— A testületről, a diákok
ról mit mondana?

— Néhányan főállásban 
szervezzük, 20 mellékfoglal
kozású kollégánk s száznál 
több, előadásokra vállalkozó 
szakember (öt kontinensről) 
segíti munkánkat. 53 diák tett 
esküt, ez a szám néhány fővel 
gyarapszik. Közülük 30-an 
Almádi, Füred, Veszprém 
térségéből bejárnak, a többi
ek itt laknak.

— Végezetül egy szemé
lyes kérdés. Mutassa be rövi
den önmagát és beszéljen ed
digi életpályájáról.

— Cortez, a spanyol konk
visztádorok vezére, az Újvi
lág partjainál kikötve fel
gyújtotta a hajókat, s ettől 
kezdve emberei csak előre 
mehettek. Az Újvilág nem 
hódítható meg félszívvel. 
Joós Ernő professzor Mont
realból telefaxüzenetében 
így fogalmazta ezt: „Aki az 
eke szarvára tette a kezét, az 
ne tekintsen hátra!”

Én a mai naptól -  kollégá
immal együtt -  nem vagyok 
közalkalmazott, hanem a Ba
laton Akadémiáért Alapít
vány dolgozója.

Az ELTE bölcsész karáról 
1965-ben hazatértem szülő
városomba Kaposvárra taní
tani. 20 évet tanítottam ott 
gimnáziumban és főiskolán 
(kortárs magyar és világiro



dalom), majd az ELTE XX. 
századi magyar irodalom tan
székének docense lettem. 
1984-től az Eötvös Kollégi
um igazgatója voltam. 1990 
óta szervezem a Balaton 
Akadémiát, de évtizedek óta 
foglalkoztat a gondolat: mi
ként lehetne az országban 
szellemi szigeteket, eklézsiá
kat teremteni.

Nős vagyok, feleségem 
fényképész, akinek ősei az 
arácsi temetőben nyugsza
nak; négy gyermekem közül 
3 már egyetemet végzett és 
családjuk van, s remélem, ha
marosan már öt unokám lesz...

1986-ban alapító főtitkára 
voltam a Széchenyi Társa
ságnak. Sok barátot szerez
hettem itthon és külföldön 
Széchenyi nemzetépítő gon
dolatainak tolmácsolása köz
ben. 1989 óta a  Magyarok Vi
lágszövetsége választmányá
ban, 1991 óta elnökségében 
végzek társadalmi munkát. 
Természetesen az oktatás
kutatás-népegészségügy, te
hát a nemzet testi-lelki-szel
lemi egészsége érdekében 
dolgozom. Hiszek abban, 
hogy szétszóratásunk, a ma
gyarság cserepekre törede
zettsége nem nemzeti tragé
dia, hanem csodálatos lehető

ség egy új nemzeteszmény 
megalkotására, a következő 
évezred magyarjai számára. 
Kandidátusi fokozaztot iro
dalomtudományból szerez
tem, tagja vagyok több társa
dalmi-szakmai egyesület ve
zetőségének, néhány alapít
vány kuratóriumának. Első
sorban a munkában hiszek, 
szellemi példaképem 30 éve 
Németh László, akit a század 
egyik legnagyobb gondolko
dójának és legnagyobb nem
zetnevelőjének tartok. Tőle 
tanultam, hogy ha egy jó ügy

mellé állunk, az ügy maga is 
segíteni fog.

Megnyitó beszédem köz
ben felmutattam a gyönyörű 
épület eresze alatt sorakozó 
fecskefészkekre. Csak jó em
berek közé térnek vissza a 
fecskék, s nekünk építkezni 
is úgy kell, mint ahogy ők te
szik. Lépésről lépésre, lélek
től lélekig. Ugyanígy kell 
diákjainknak is építeni saját 
személyiségüket. A feladat 
nehéz. Az évnyitó előtt veni
sanctét tartottunk a római ka
tolikus templomban, s a na

pot igehirdetés zárta a refor
mátus templomban. Gyenge
ségeinkben, tudom, hogy 
majd segít bennünket a Lé
lek.

V .L.

Felvételeink a Balaton 
Akadémia megynyitó ünnep
ségén készültek. Fotoriporte
rünk olyan pillanatokat örö
kített meg, amely bekerül vá
rosunk, s remélhetőleg az or
szág felsőoktatásának törté
nelmébe.

A gólyák beírják nevüket az akadémia naplójába
Fotó: Durst László



Nyáron kevesebben, télen többen 
munka nélkül a Balatonnál

Munka nélkül élni -  ki
nek-kinek mást jelenthet 
ez a kifejezés. Akad, aki
nek álmai netovábbja, 
van, akinek fenyegető rém, 
s mind több ember számá
ra a szürke hétköznapi va
lóság. Ők a munkanélküli
ek. A Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ ada
tai szerint Balatonalmádi 
körzetében — mely körzet 
nálunk 11 települést ölel 
fel, Lovastól Csajágig a 
Balaton partján és közvet
len közelében — a leg
utóbb Szent István napján 
összesített statisztika 917 
munkanélkülit regisztrált, 
nagyobb részüket, 511 főt 
városunkban. Ami ko
rántsem azt jelenti, hogy 
éppen ennyien lennének 
munka nélkül, még kevés
bé, hogy megélhetés nél
kül.

Nem mintha az adatok nem 
volnának pontosak. A munkaü
gyi központ balatonalmádi ki- 
rendeltségének vezetőhelyette
se, Boórné Mórocz Éva szerint 
a regisztrált munkanélküliek 
száma nagy valószínűséggel 
egyezik a valóban állás nélkül 
levőkével — lévén, hogy némi 
készpénz reményében szinte 
mindenki, aki jogosult rá, je
lentkezik nálunk. Ámde a sta
tisztika, bár nagyon kifinomult, 
mégis elfed sok mindent. Mert 
miközben precízen megkülön
bözteti az. álláskeresőket és a 
munkanélküli álláskeresőket, 
külön nyilvántartja a pályakez
dőket (jelenleg 116-an vannak 
a körzetben), azt már nehezeb
ben mutatja ki, hogy ki milyen 
okból, milyen szándékkal for
dul a hivatalhoz.

Persze azért a számok beszé
desek, ám érteni kell a nyelvü
kön. Például kimutatják, hogy 
februárban még 1453-an voltak 
állás nélkül körzetünkben. Mi
előtt azonban örülni kezdenénk 
a munkanélküliség radikális 
csökkenésének, nézzünk utá
na, hogy tavaly nyáron ugyan
ilyen arányban zuhant az állás
keresők száma, s hogy Boórné

véleménye szerint várhatóan 
ősszel ugyanúgy ismét megug
rik e mutatószám, mint évek 
óta mindig. A Balaton-parti 
munkanélküliség egyik specia
litása ez, s az idénymunka ma
gas arányából adódik. A ven
déglátóhelyek, idényüzletek 
csak a szezonra szerződtetnek 
munkaerőt. Amikor vége a 
nyárnak, vége az állásnak is. 
Legalábbis papírokon. Mert 
szóbeli ígéret azért van a tulaj
tól: jövő nyáron találkozunk 
ugyanitt...

Na most, hogy az ilyen ügy
fél csak látszólag munkanélkü
li, vagy ellenkezőleg: nyaranta 
csak látszólag van állása, az 
egyéni megítélés kérdése, már
mint magánvélemény formálá
sakor. A hivatalt, a munkaügyi 
központ kirendeltségét viszont 
szigorú jogszabályok kötik. 
Ezek szerint az állás nélkül ma
radt ember jogosan folyamodik 
munkanélküli-járadékért, már 
ha telik még az „időbankjá
ból”. Mert a jelenlegi szabályo
zás szerint egy napi járadék jo 
gáért négy napot kell munkavi
szonyban tölteni, s előfordul
hat, hogy aki már hosszabb időt 
töltött munka nélkül, ha elvál
lal egy idénymunkát, annak 
megszűnése után nem lesz jo
gosult munkanélküli-ellátásra. 
Viszont egy állás új kapcsola
tokat, új tapasztalatokat, tehát 
új lehetőségeket jelent, míg a 
beletörődő munkanélküliség 
óhatatlanul beszűküléshez, az 
emberi kapcsolatok leépülésé
hez, vagyis a munkaerő-piaci 
esélyek csökkenéséhez vezet.

Amivel a statisztika vég
képp nem tud mit kezdeni, az 
az, hogy némelyek egyéb meg
élhetésük mellett afféle zseb
pénzként veszik fel a járadékot, 
szerzik meg a társadalombizto
sítás jogosultságát. Közülük 
sokan jogosan, pontosabban: 
jogszerűen. Jelenleg ugyanis, 
ha valaki az "éhenhaláshoz 
sok, megélhetéshez kevés” 
munkanélküli-járadékát kiegé
szíti egy-egy hétvégi culáger
kedéssel, alkalmi hórukk-mun
kával, az könnyen rajtaveszt
het. Ha kiderül, megvonják a 
járadékát. Ám házat kiadni,

akár napi többszáz márkáért, az 
teljesen jogos, legális cseleke
det (mármint abban a ritka eset
ben, ha adót is fizetnek utá
na).

Boórné Mórocz Éva azt 
mondja: nem láthat bele az em
berek pénztárcájába, ők csak 
papírok, adatok alapján dol
goznak, ám elképzelhető, akad 
visszaélés, de városunkban, s 
még inkább a parttól távolabbi 
falvakban nem ez a jellemző. 
Véleményét valószínűsíti 
azoknak a munkanélkülieknek 
a magas aránya, akik már sem
miféle járadékra nem jogosul
tak. A regisztráltak csaknem 
egyharmadáról, közel három
száz emberről van szó. Ők 
azok, akik már csak az önkor
mányzatok segélyeiben, s vala
miféle csodában bízhatnak. A 
munkahely esélye ugyanis a 
munka nélkül töltött idővel ará
nyosan csökken. Még nehe
zebb a kitörés megfelelő kép
zettség hiányában. Legköny
nyebben az helyezkedik el, aki
nek legalább érettségije van, 
keresett szakmája, beszél ide
gen nyelvet, s a számítógéptől 
sem ijed meg. Ezzel szemben a 
környékünkön állást keresők 
harmada csak általános iskolá
ba járt (közülük minden tizedik 
azt sem végezte el), harmaduk 
szakmunkás, s csak egyharma
duk közép- vagy felsőfokú 
végzettségű. A nyelvismeret 
pedig ritka, mint a fehér holló. 
Épp ezért nagy fontosságú, 
hogy a munkaügyi központ 
sokféle kedvezménnyel, tanfo
lyamok szervezésével segíti az 
átképzésre, új ismeretek elsajá
títására vállalkozókat (a lehető
ségekről lásd keretes írásun
kat). A tanfolyamra beiratko
zok pl. a képzés ideje alatt a 
számukra lehetséges legmaga
sabb összegű járadékot kapják. 
Segítik -  hat hónapig tovább 
folyósított járadékkal a vállal
kozóvá válást, foglalkozásbő
vítő támogatás folyósításával 
ösztönzik munkanélküliek fel
vételére a cégeket. Mindennek 
ellenére Balatonalmádiban a 
munkanélküliség látványos 
csökkenése legkorábban jövő 
nyárra várható...

Láng György Géza

Augusztus
21.

a kikötőben
A nemzeti ünnep másnap

ján a Vitorlás Kikötő Rt. ve
zetői bohókás sportnapra 
hívták meg a tagokat, sporto
lókat és sportbarátokat.

A reggeli ébresztőtől késő 
éjszakáig tartó rendezvény 
hangulata várakozás felett iga
zolta a szervezők (Makkay há
zaspár, Bisztray, Ikrényi, Tuss 
és Ormánlaki) várakozását, hi
szen majd teljes volt a részvé
tel, és a jelen lévők kedélye, ak
tivitása is tanúsitotta, hogy né
ha kell az oldott hangulatú, ba
rátias összejövetel, szórakozás 
ahhoz, hogy a tagság valóban 
egy sportközösséggé fonjon 
össze.

34 hajó (több mint száz ver
senyző) indult akis- és túrahajó 
házi bajnokságon, s a jó szél
ben (a most alapított vádorser
legekért) folyó küzdelemben a 
leggyorsabbakat a sporttársak
— üröm nélküli— öröme is ju
talmazta. Abszolút első a Ver
ne lett, yolle osztály: Exner L., 
Tuss R. és Erdis B., a B kategó
riában: a Papageno, Lola és 
Lampedusa, ill. az A osztály
ban: a Vigasz, Cápa és Scham
ribu hajók kormányosa, le
génysége volt az első három- 
három helyezett.

A pingpong-körversenyek, 
szellemi totós vetélkedő stb., 
majd a délelőtti amatőr verseny 
eredményhirdetése utáni foga
dás (az rt. jogerős cégbírósági 
bejegyzése tiszteletére) volt a 
délután csúcspontja. Kora este 
a 41 vitorlásból álló, kivilágí
tott flotta felvonult a mólóhoz, 
mely meghitt ünnepélyességet 
is kölcsönzött e napnak. A kis 
tűzijáték, Mészöly Győző or
gonajátéka, Eötvös Csaba (kb. 
150 adagos) halászléja és a te
rülj asztalkám! választékú és 
bőségű vacsora, a folyamatos 
tánc jótékonyan hozzájárult az 
emlékezetes ünnepléshez.

Bisztray György már tervezi 
a Pünkösdi királyságot, min
denki kérte, hogy jövőre is le
gyen hasonló évadzáró, így re
mélhető, hogy most egy hagyo
mány is beköltözött az egyet
len(?) városi vitorláskikötőbe.

Nikoletti Miklós



A biciklis
tragédiáról

Újságokból, rádióból, tv-ből kaptuk a hírt, Almádiban halálos 
balesetet szenvedett egy fiatal kerékpáros. Nem a hírhedten élet- 
veszélyes 71-es úton, hanem a kerékpárút biztosnak hitt aszfalt
ján. Kiszínezett, fantáziadús riportok helyett megpróbáltuk kide
ríteni, mi történt valójában.

Az előzmények: a vasúti aluljáró Balaton felőli kijáratánál lé
vő közkút javításakor vízcsőtörésre utaló jeleket észleltek a mun
kások. A polgármesteri hivatal értesítésére a Dunántúli Regioná
lis Vízmű Vállalat augusztus 13-án kezdte meg a csőtörés elhárí
tását, illetve a feltáróárok kiásását. Eközben bukkantak rá a kerék
párút alatt egy régi betongyűrűs kútra, amelyből a munkagödör 
folyamatosan vízzel telt meg (tehát nem egy szimpla csőtörésről 
volt szó, amelyet viszonylag egyszerű a szakembereknek megja
vítani), ezért nem tudták a munkát még aznap befejezni. Szabó 
Balázs városgazda véleménye szerint a munka elvégzésének 
szükségessége nem vitatható, mint ahogy az sem, hogy a váratlan 
körülmények miatt sötétedéskor azt folytatni nem lehetett. Az is 
tény, hogy a feltáróárok éjszakára nem volt külön kivilágítva, és a 
jelölés sem volt szabályos. Hogy a balesetben ezeknek a hiányos
ságoknak milyen mértékben volt szerepük? Erre a pontos választ 
a veszprémi rendőrkapitányság vizsgálati osztálya lenne hivatott 
megadni. Ők viszont a vizsgálat jelenlegi szakaszában (szakértői 
vélemények még nem készültek el, a munkát megbízás alapján 
végző vállalkozó kihallgatása a napokban esedékes), nem kíván
nak és nem is tudnak felelősséggel nyilatkozni. Megígérték, hogy 
amint lezárul a vizsgálat, azonnal értesítik az Almádi Újság szer
kesztőségét az eredményről.

Annyit azért sikerült megtudni: az ilyen jellegű tevékenységet 
a munkát végző a saját felelősségére végzi. Ellenőrzési joga vagy 
kötelessége sem a polgármesteri hivatalnak, sem a rendőrségnek 
nincs.

Megkerestük az almádi rendőrőrsöt is. Ők sem tudnak hozzá
fűzni semmit a balesethez, mivel nem tartozik a hatáskörükbe. 
Czere József parancsnok úr magánvéleménye viszont — úgy 
érezzük — megszívlelendő: a városban nemcsak a parkban volt 
(és van) nyitott árok. Sokfelé folyik a gázvezeték fektetése, ha
sonló körülmények között. Rosszul vagy sehogy sem jelzett árkok 
szabdalják az utcákat, mindegyik hasonló balesetek lehetőségét 
hordozza magában.

Valahogy meg kellene találni vagy kikényszeríteni azt a megol
dást, amely lehetővé teszi a további tragédiák megelőzését.

Nagy Ferenc

DÁVID CUKRÁSZDA
KONDITOREI

Az Aranyhíd mögül új helyre költözött, 
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 57. szám alá 

Finom süteményekkel, tortákkal, főzött fagylalttal várjuk Önt

Telefon: 88/338-957 
Viszonteladókat a cukrászda melletti cukrászüzemünkből 

közvetlenül kiszolgálunk.

Egy számla 
története

Velünk megesett példával szeretném alátámasztani, hogy az állampol
gár milyen kiszolgáltatottságban él és milyen erőfeszítéseket kell tennie 
annak érdekében, hogy igazának érvényt szerezzen. Még 1989-ben pa
nasszal éltem a Dunántúli Regionális Vízművek felé Siófokon, akkor oda 
tartoztunk. Panaszom tárgya az volt, hogy vízvezetékünkből sárgás víz 
folyik. Válaszukban megmagyarázták, hogy a térségünkben az ivóvízhá
lózatot kiszakaszolták, majd meg fog szűnni. Nem így történt, nem állan
dóan, de időszakonként sárgás víz folyik azóta is. Már évek óta csapvizet 
nem iszunk, hanem B.füreden a Lóczy-barlang mellett forrásvízzel tölt
jük meg a vödröket, üvegeket, és kocsival szállítjuk haza, így 2 hónapig 
kristálytiszta vizet ihatunk. Erről ennyit...

Vízszámlánk általában, a vízdíjak emelése előtt kb. 300- 500 forint volt 
negyedévenként. Még az emelés előtt egy vízügyi szakember keresett 
meg, és kérte, hogy igazoljam aláírásommal, hogy a vízvezetékórát kicse
rélte. Kész tény elé állított, de gondoltam, egy korszerű vízórát kaptunk, s 
mint a villanyórán, egyértelműen leolvasható a fogyasztás. Nem így tör
tént, egy másik régi típusú vízóra lett felszerelve, amin 1000, 100. 10, 1 
m3-es és 1 literes kis mérőórák állását összeadva lehet megállapítani a fo
gyasztást. Ennek állásáról a szerelő engem nem tájékoztatott a felszerelés 
időpontjában.

Ezek után megjelent nálunk egy számlakihordó, és legnagyobb csodál
kozásunkra úgy 2000 Ft körüli összeget adott át téves elszámolás címén. 
Ilyen se volt még, gondoltuk, hogy a szolgáltató fizet a fogyasztónak. 
Mint kiderült korai volt az öröm. Ezen időszakban történt ugyanis a vízdíj 
emelése és visszamenőleg számlázták ki a felemelt egységárral a fo
gyasztást.

Balatonfűzfőről (Papkeszi út), csatornaügyi szervtől felszólítást kap
tunk egy 2000 Ft-os csekk kíséretében, hogy azt fizessem be, mivel ná
lunk illegálisan történt a hálózatba való csatlakozás, és a feljelentéstől 
még most eltekintenek, ha ezt az összeget befizetjük. A lakóépület a csa
tornahálózatba nincs bekötve terepszint-különbségi okok miatt. Szenny
vizünket egy zárt ciszternába vezetjük. Felkerestem az ellenőrző hatósá
got, és a fentieket közöltem velük. Elnézést kértek és kivizsgálás nélkül a 
felszólítást összetépték.

Pár nap múlva a Dunántúli Regionális Vízművek észak-balatoni igaz
gatóságától kaptam egy 20 Ft-ról szóló csekket csatornahasználati díj cí
mén. Megint csatorna... de hát, gondoltuk, talán ezt az összeget minden 
fogyasztónak be kell fizetni, ha van csatornája, ha nincs. Akkor még nem 
tudtam, ennek beugrató szerepe is lehet, a 20 Ft befizetése bizonyságul is 
szolgálhat arra, hogy lám, mégis be van kötve a csatorna a rendszerbe... és 
még nincs vége...

Ismét megjelent a számlakihordó, víz és csatorna külön-külön részlete
zett összegszerűen 8730 Ft-ról kitöltött számlát hozott áfával 1993.I . ne
gyedévről. A számlát nem fizettük ki. Felkerestem az Almádiban műkö
dő vízműveket, és az ügyintézővel közöltem ismételten, hogy a csatorna
hálózatba nem vagyunk bekötve, a csatornadíj elszámolása jogtalan, és a 
vízfogyasztást is magasnak tartjuk. Postán pár hét múlva újból a régi 
számlát kaptuk kézhez, az volt ráírva: 95 m3 árdifferenciális törlés miatt 
fizetendő összeg 8730 Ft. helyett 6454 Ft. A csatornadíj változatlanul sze
repeltetve volt a számlán.

Elutaztam B.füredre, ismét előadtam panaszomat, visszairányitottak 
Balatonalmádiba, ahol a számlámra ugyanaz a hölgy, akit fél órán keresz
tül igyekeztem meggyőzni arról, hogy nincs csatornabekötésünk, most is
mét anélkül, hogy meggyőződött volna állításomról, ráírta a számlára: 
„nem csatornás”, és 3086 Ft-ra csökkent egyből a számlánk 8730 Ft-ról! 
De kérem, ki érti ezt!!!

Igazán nem is annyira az összeg a fontos — bár egy nyugdíjasnál ez 
sem közömbös — hanem az ügy kezelése és az az útvesztő, amibe a fo
gyasztó állampolgár lépten-nyomon kerül. Hogy lehetséges, hogy egy 
közérdeket szolgáló szervezet, mint a vízügyi hatóság, sorozatosan pró
bálkozik, hogy a fogyasztót, annak jóhiszeműségére építve, becsapja. In
dokoltnak tartanám, hogy az összes vízórát korszerűre cseréljék ki, és a 
leolvasás, mint a villanyóránál, a fogyasztó állampolgár közreműködésé
vel történjen. Az állandó almádi lakosoknál — gondolom — ez akadály
ba nem ütközik. Már azért is jogos igény lenne ez, mivel értesülésem sze
rint a közeljövőben újabb áremelés van kilátásba, és még jobban érdekelt, 
hogy a fogyasztó valós fogyasztás után fizessen vízdíjat. A csatornabekö
téseket pedig vizsgálják felül! Buday Miklós



A Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ 
által 1993. 
szeptemberében 
indítani kívánt 
tanfolyamok:

1. 8 általános iskolai 
végzettségűek  részére:
- textil- és ruhaipari 

varróm unkás

2. Szakm unkás 
végzettségűek  részére:
- épü le tkarban ta rtó
- villam os- 

b iz tonságtechnikai 
képesítés

3. É rettségizettek részére:
- szem élyi szám ítógép 

szoftver-üzem elte tő  angol 
nyelvi kiegészítéssel

- postavállalati segédtiszti 
tanfolyam

4. D iplom ások részére:
- középfokú

angol nyelvvizsgára 
felkészítő  tanfolyam

- középfokú
ném et nyelvvizsgára 
felkészítő  tanfolyam

- kü lkereskedelm i üzletkö tő  
+ alapfokú angol 
nyelvvizsga

Kiosztották a díszpolgári címet
Augusztus 20-án a városházán adták át a posztumusz díszpolgári 

címet városunk volt alpolgármesterének, dr. Jósa Elemérnek.
A kitüntetést az elhunyt orvos özvegye vette át.

Majbó Gábor 
kitüntetése

A Város- és Faluvédők Szö
vetsége Majbó Gábor alpolgár
mesternek Podmaniczky-díjat 
adományozott. A megtisztelő 
kitüntetést augusztus 26-án Bé
késcsabán a díjátadó ünnepsé
gen vehette át. Az Almádi Új
ság szerkesztősége külön sze
retettel gratulál, és kívánja, 
hogy erőben, egészségben vá
rosunk érdekében még tovább 
fáradozhasson.

Közlemény
A Balatonalmádi Dolgozók 

Horgász Egyesülete ezúton is 
értesíti tagjait, hogy az őszi 
egyesületi horgászversenyre 
szeptember 11-én (szomba
ton), 7-12óraközött kerül sor a 
horgásztanyán.

Nevezés a helyszínen.
DHSE vezetősége

MEGKÖSZÖNÖM
az elmúlt hónapokban kezeimhez érkezett önkéntes pénzadományokat a vasúti felüljáró helyreál

lításához:
Sári János 1000 Ft, Horváth István 1000 Ft, Marosi Weisz István Kaposvár 800 Ft, David Manfred 

Manheim 5000 Ft, Vass Zoltánné 1000 Ft, Káplán György Stuttgart 2000 Ft, V. Imre 1000 Ft.
A munkálatok befejezéshez közelednek, ha Ráday Mihály képviselő úr a MÁV-nál eredménnyel 

kopogtat, úgy egy valamikor itt közlekedett 375-ös mozdony ideállításával tudunk emlékezni az 
1969-ben felszámolt közkedvelt Veszprém-Alsóörs közötti személyszállító vonatra.

Majbó Gábor

A Balatonalmádi Közösségi Ház az alábbi szakkörökre, 
tanfolyamokra várja a jelentkezéseket szeptember 25-ig

Tanfolyamok:

• NÉMET
kezdő,
középhaladó

• ANGOL 
kezdő, 
középhaladó

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
táblázatkezelő, 
szövegszerkesztő, 
kiadványszerkesztő

• SZABÁS-VARRÁS
• GÉPI SÍKKÖTÉS

Szakkörök:

• VÁROSI VEGYESKAR
• HONISMERETI KÖR

• BÉLYEGGYŰJTŐK 
KÖRE

• KERTBARÁTKOR
• DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI 

KÖR
• FOTÓSZAKKÖR

Klubok:

• NYUGDÍJAS KLUB
• IFJÚSÁGI KLUB
• TAROKK-KLUB

JELENTKEZÉS,
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS 
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
(BAROSS GÁBOR U. 22.)
VAGY A 338-011-ES TELEFONON.

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: 06/88/338-444

Tipográfia 
és nyomdai előkészítés: 

Dobszay Csaba 
Nyomta: Tradeorg Kft. 

Balatonfűzfő

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


