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

KARÁCSONY
Hosszú évek után talán az első fehér karácsonyt ün
nepelhetjük az idén. Az ezerkilencszázkilencvenhar
madikat Jézus születése óta. Reméljük, hogy hoz
zánk, a szomszédba és a nagyvilágba ez a karácsony 
hozza el az igazi szeretetet, megértést és melegséget. 
Jusson annyi melegség, amennyi kitart a következő 
karácsonyig nekünk is, szeretteinknek is.
Ha valami nem halogatható már tovább, akkor mond
juk, hogy „karácsony után már késő kántálni”. Ta
nulhatnánk már végre a sündisznóktól, amelyek a

nagy hidegben szorosan összebújnak, de minél kö
zelebb mennek egymáshoz, annál jobban szúrnak a 
tüskék. Kölcsönösen! Előbb-utóbb a sündisznók meg
találják azt az optimális távolságot, amikor már nem 
fáznak, de még nem is bökik egymást. Meg kellene 
próbálnunk nekünk is, akár az idei karácsony előtt...

Szeretetteli békés karácsonyt és lélekmelegítő boldog 
új évet mindannyiunknak

C zuczor Sándor

Krisztus Urunknak áldott születésén, 
Mondjunk angyali dalt megjelenésén, 
Mely Betlehemnek mezején nagy régen 
Zengett ekképpen:

A magasságban dicsőség Istennek, 
Békesség légyen Földön embereknek, 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek!

Ó örök Isten, dicső Szentháromság, 
Szálljon mireánk mennyei vígasság. 
Távozzék tőlünk bún és szomorúság, 
Legyen vidámság!

(Pécseli Király Imre:
Krisztus Urunknak áldott születésén....
Kolozsvár, 1744)



ÉVFORDULÓK
110 éve...

1883. november 28-án tartotta 

alakuló közgyűlését az Almá
di Fürdő Részvénytársaság, 
amikor kimondták megalaku
lásukat és egyuttal elfogadták 
az alapszabályokat is. A cég
bírósági bejegyzésre 1894. áp
rilis 17-i dátummal került sor 

az alábbi szöveggel:
”Ezen részvénytársaság az 

1883. évi november hó 28. 
napján tartott alakuló közgyű
lés által elfogadott alapszabá
lyok szerint keletkezett.
A vállalat tárgya: a közönség
nek jutányos ellátása mellett 
kényelmes fürdőhelyet állíta
ni, egyszersmind a részvénye
seknek anyagi nyereséget biz
tosítani. Tartama 1884. évi 
március 1-ső napjától kezden
dő 50 év. Alaptőke tízezer fo
rint elosztva száz db névre és 

egyenként száz forintról szóló 

részvényre. A társulati hirdet
mények a Veszprémi Függet
len Hírlapban, ennek meg

szűntével falragaszok útján té
tetnek közzé.
Az igazgatóság 15 tagból áll:
1883. évi november 28-án vá
lasztattak, nevezetesen: Bren
ner Lőrinc elnök, Balogh Ká
roly alelnök, Kiss István 
pénztárnok, dr. Jánosi Sándor 
ügyvéd titkár, Krausz József 
ellenőr és könyvvezető, Kindl 
Béla, Czollenstein Ferenc, 
Nagy Jakab, Megyeri József, 
Hetessy Dániel, Krisztián Jó
zsef, dr. Fischer Béla, Kurcz 
Rudolf, Horváth János, Hu
szár János választmányi ta
gok.”
A nyilvántartásból folyamato
san követhetők az igazgató 
választmány személyi válto
zásai. Almádi szempontjából 
jelentős volt, hogy dr. Jánosi 
Sándor 1885. május 5-i le
mondásával dr. Óváry Ferenc 
lett a titkár, majd 1900. már
cius 21-től elnök. Ezt a pozí
ciót a részvénytársaság meg
szűnéséig megtartotta. Másik 
igen fontos személyiség Vég
hely Dezső alispán, aki 1886. 
február 28-tól 1897-ben bekö

vetkezett haláláig volt tagja az 
igazgatóságnak.
Az alapszabály 44 paragrafus
ból állt, amelyet kis füzetben 
1888-ban Veszprémben adott 
ki Kompolthy Tivadar Petőfi 
könyvnyomda és irodalmi in
tézete. A mindenre kiterjedő 
alapszabály XII. paragrafusa 
kimondja: „A részvények tu
lajdonosai nők is lehetnek, és 
az ezekkel összekötött jogokat 
ezen alapszabályok szerint 
gyakorolhatják.” Mai szem
mel nézve elég meglepő kité
tel...
A társaság fennállása alatt 
rengeteget tett Almádiért, 
megvetették Almádi fürdő
hely alapjait. Megalakulásuk
kal egy időben munkához lát
tak, megvették a Huber-féle 
szőlőbirtokot, a rajta lévő 
épület lett a Hattyú vendéglő.
1884. június 22-én nyitotta 
meg Brenner Lőrinc, a rész
vénytársaság elnöke a fürdő
évadot és a vendéglőt, „amely
hez egy gyönyörű szép nyári 
ét- és táncterem építtetett.” Ez 
a lendület végigkísérte a rész
vénytársaság működését. 
Megvették és továbbépítették 
a fürdőházat, kikötőt, könyv
tárt, légsátrakat, szállodát épí
tettek, szobrokat emeltek, 
mozgósították a szőlőtulajdo
nosokat a fürdőhely csinosítá

sára, szinte semmi nem történt 
nélkülük.
Az 1918. november 10-én 
megtartott rendkívüli közgyű
lés elhatározta a felszámolást, 
ami a szabályok szerint, rend
ben megtörtént. A cégbíróság 
nyilvántartási könyvében 
1920 december 24-én kelt fel
jegyzés szerint: „Ezen cég 
megszűnése bejegyeztetett.” 
A részvénytársaság 37 éves 
fennállása alatt vált Almádi 
szőlőhegyből kedvelt fürdő
hellyé.

500 éve...

1493-ban kelt az a szőlőbirtok 
adásvételéről szóló, latin nyel
vű oklevél, amelyikben elő
ször találkozhatunk Almádi 
nevével. Néhány szó az okle
vélből: ...vineam........ in pro-
montorio possessionis Zar
bewren in loco Almádi vo
cato sitam... / . . .  szőlő .... Vö
rösberény falu szőlőhegyén 
.... Almádi területén ..../ Még 
két e korból származó oklevél 
említi Almádit, 1505-ben és 
1519-ben. Ezek a legrégebbi, 
a település történetének igen 
fontos ínrásos emlékei.

Schildmayer Ferenc

Az Almádi Fürdő Rt. részvénye

Télen is üzemel az

Utasellátó
(resti)

Házias ételekkel 
várja vendégeit 
az új tulajdonos

KÖZÉTKEZTETÉS 
szolid menüárakkal, elvitelre is

(Kétféle választékból 120 Ft)



A Reguly Akadémia őszi szemeszterét Veszprémben tartották november közepén a VEAB-székházban. 
Páskándi Géza Kossuth-díjas író tartott előadást. Az est bevezetőjét Horváth Balázs országgyűlési képviselő mondta, 
aki városunkhoz is szorosan kötődik, és szavait idézve gondolkodjunk el mélyebben országunk, hazánk történelmén, 
sorsán. 
Úgy éreztük, hogy olvasóinknak közreadjuk a magvas gondolatokat.

MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR?
Napjainkban, a harmadik évezred 
születése előtti pillanatokban, a 
mikroelektronika, az informatika, 
a számítógépek korában, mikor 
eltűnőfélben vannak a határok, 
leértékelődőben van a helyhez 
kötődöttség, ám itt, —  Közép- és 
Kelet-Európában —  új, harcos 
fogalommal találkozunk gyakor
ta, a nemzetállammal. Fogalom
mal és ténnyel.

A második nagy háborút követő
en egész Európában egy integrá
ciós folyamat indult be. Nyugat- 
Európában az egyesülési törekvé
sek mozgatója annak felismerése 
volt, hogy a szuper gazdasági ha
talom, az Egyesült Államok mél
tó partnere csak —  legalábbis a 
kezdeti időben gazdasági szem
pontból —  egységes Nyugat-Eu
rópa lehet, és ezért kezdték el épí
teni az Európa-házat az ötletgaz
dák, Schumann, Adenauer, De 
Gasperi.

Közép-Kelet- és Kelet-Európában 
az integráció motorja a diktatúra, 
az ideológiai terror volt. Itt nem 
a gazdasági szükségszerűség, de 
a bilincsből és gerincroppantás
ból szőtt vörös zászló volt a min
dent egybetartó. Egy cél —  az 
egyesülés —  felé haladt tehát a 
két Európa-rész, más volt azon
ban a hajtóerő, eltérő a motivá
ció. A 80-as évek elején már ha
tározottan érzékelni lehetett 
mindkét birodalomban egy erős 
dezintegrációs törekvést, ez eset
ben is azonban más volt az in
díték, de más volt az ok és ennek 
folytán az okozat is. 

Nyugat-Európában két szinten 
volt érzékelhető két, egymást 
végeredményében támogató, lát
szólag azonban ellentétes tenden
cia. Építették lassú munkával a 
közös Európát, alatta azonban 
megjelent egy erős régiószemlé
let, mely szorgosan bontogatta az 
országhatárokat, és számos szó
szólója akadt annak az elképze
lésnek, hogy Európa a régiók Eu
rópája, mely tény azonban szük
ségszerűen föltételezi a mélyen 
szervezett integrációt. E törekvés, 
melynek célja az egységes, de ré
giókból összeálló Európa, határo
zott nemzeti érzéseket gerjesztett, 
táplált, de megállapíthatjuk, hogy 
az erős nemzeti attitűd sohasem

dolgozott az Európa-ház mint 
gondolat ellen. Az egy ideológi
ájú és egyszínű birodalom meg
roppanása mutatta azt, hogy a 
diktatúra mint egységesítő erő 
gyengülése következtében magá
val az integrációval szemben ger
jednek indulatok, s mivel az in
tegráció mozgatója nem a gazda
sági kényszerből következő zse
niális, ugyanakkor szükségszerű 
lépés volt, ezért a dezintegrációs 
törekvések az integrációval egy 
szinten és azzal szemben jelent
keztek és működtek. Megroppant 
a diktatúra, szétesett a birodalom! 
Szétesett darabjaira, és ezek a da
rabok most, az évezredváltáskor 
nemzetállam formájában kérik, 
követelik —  nem egy esetben 
fegyverrel —  önállóságukat, ke
gyesebb esetben csak másságuk 
elismerését. Miután mindegyik 
ún. nemzetállam szuverenitásá
nak szinte meghatározó bélyege
ként nem önállóságát, de a má
siktól való elkülönülését tekinti, 
hiszen nem tud nemzetre, csak 
országra építeni, ezért Közép-Ke
let-Európában —  és ebben Tria
nonnak megbocsáthatatlan a fe
lelőssége —  a regionalitás mint 
természetes rendezőelv nem mű
ködik, és legföljebb csak csírájá
ban lelhető föl. Mindezekből kö
vetkezően Európa e darabján, a 
rendszerváltoztatás nagy pillana
taiban nem indulhatott be egy ter
mészetes integrációs folyamat. 
Elmondom és leírom ezért na
gyon határozott véleményemet: 
csak egy út van, szervesen 
visszaépülni Európába, az Euró
pa-ház egyik alkotó elemévé vál
ni.

Ahhoz azonban, hogy európai 
polgárok lehessünk, tisztában kell 
lennünk saját emberi és magyar
emberi értékeinkkel. Ez viszont 
feltételezi a másokkal szembeni 
toleráns nemzettudatot és a nem
zethez való szoros kötődést.

Hogy megtarthassuk magyarsá
gunkat, nyelvünket, kultúránkat, 
hagyományainkat, ahhoz tudnunk 
kell azt, hogy senkinél sem va
gyunk különbek, de senkinél 
sem vagyunk alábbvalók. Mások 
vagyunk!

Emberek vagyunk, emberek va
gyunk, magyar emberek!

E gondolatot járja körbe, boncol
ja  a Reguly Akadémia most kez
dődő előadássorozata, erről be
szél nekünk Kossuth-díjas írónk, 
a mély gondolatok és érzelmek 
feltárásában is szintetizáló hajlan
dóságú költőnk.

Az író, Páskándi Géza, Erdélyből 
jött, a soknemzetiségű országból, 
hol megérezhette létezésében is 
azt, hogy mit ér az ember, ha m a
gyar.

Börtönt járt —  odakint — , Du
na-parti Gulágot.

Páskándi azonban, csak úgy, mint 
hősei, a humanista Dávid Ferenc,

a könyvet, tudást adó Apáczai 
Csere János, emberségükkel ad
tak rangot magyarságuknak, s 
nem önhitt magyarságukból ve
zették le ember voltukat. Pás
kándi Géza író, Kossuth-díjas. 
Egyik nagy elődje írja: „Az áruló 
írástudó tehát nem avval lesz áru
lóvá, hogy lába nem megy egye
nesen a csillag felé, melyre ujja 
mutat. Az árulást akkor követi el, 
ha nem is mutat többé a csillag
ra.”
Páskándi Géza a csillagra mutat, 
kérem, hallgassuk őt.

Horváth Balázs

Itt a jég! Vigyázzatok!
Emlékezés 1947 karácsonyára

Mint ifjú színinövendék a karácsonyi szünetet (cikkor téli szünet) töl
töttem a szülői házban. Barátaimmal első utunk a jégre vezetett. A 
Sóhajok hídja előtt, bár egy kicsit rücskös volt, de biztonságosnak 
tűnt a jég. Éppen a bemutató kört futottam, amikor megjelent a kor
csolyázás és sízés almádi nagymestere, Kemenes Laci bácsi, sportbéli 
példaképem. Sokszor megcsodáltam, ahogy repkedett a jégen. Mi, fia 
talok, próbáltuk utánozni, több-kevesebb sikerrel.
Gyertek a tükörjégre! -  mondta, és befelé mutatott. Óvtuk, még nem 
biztonságos arra bent... de Ő ment ... majd intek, ha jó !
Egy kis idő  után eszembe ju to tt és körülnéztem, vajon jelez-e Laci 
bácsi. Nem láttam sehol, csak a szürke messzeség nézett velem fa r 
kasszemet. Egyszercsak Herceg Feri rémült kiabálását hallom. -  Laci 
bátyám! Segíts! Beszakadt a Kemenes Laci bácsi! — hol? ott, ott!
-  és mutatta az irányt. A móló előtt kb. 1000-1500 méterre időnként 
egy kar emelkedett ki a jeges vízből. Eszeveszetten megindultam az 
integető kar irányába.
Ne gyere tovább! Te is beszakadsz! Hozz kötelet! Akkor döbbentem  
rá, hogy alattam a jég  hajlik, mint a papír. Egy nagy ívű  kanyarral 
megindultam visszafelé. Torkomszakadtából üvöltöttem: Kötelet!!! Kö
telet!!! Drága barátom , Csizmadia Zoli (Isten nyugosztalja), mire ki
értem, már kötéllel szaladt felém , mert ő  tudta, hogy arra szükség 
lesz. Egy szánkó is előkerült. Rá a kötelet és vissza! Laci bácsi kö
römmel próbálta magát ráhúzni a jégre, de az. amikor már fé l testtel 
rajta volt, mindig letört alatta. — Ne gyere közelebb — kiálltotta — 

feküdj hanyatt! A korcsolyád sarkával támaszkodj a jégbe! Ő meg, 
mint egy jégtörő, könyökkel, ököllel zúzta a „tükörjeget”, hogy elérje 
a fe lé  lökött szánkót. Már csak egy karnyújtás hiányzott. Újabb jé g 
törés, majd mintegy bilincs, zárultak Laci bácsi ujjai a szánkó tar
tólábai köré. M ár jö tt is az újabb „parancs": a korcsolya sarkával 
nyomd magad lassan hátrafelé! Engedelmeskedtem. Az átfagyott test 
centiméterről, centiméterre rácsúszott a jégre. Talán 20-25 métert is 
vontattam így, míg megkockáztattam, hogy a kimerült embert szán
kóra tegyem, és elindulhattam a parton aggódók felé.
Ezt a kalandot később úgy értékeltem, hogy Kemenes Laci bácsi hig
gadtságának köszönhetőin mindketten — a megváltó születésének 
napján — másodszor is megszülettünk.

Varga László



Néhány sor 
a 38. hónapról 
a városházán

1993 november

Almáditól 200 km-rel észak
nak, Nyitragerencséren Finta 
Rezső polgármester munkál
kodik 880 éves falujáért Lu
bossal, szlovák helyettesével 
kéz a kézben. Karácsonykor 
együtt gyújtanak gyertyát.

Almáditól 200 km-rel nyugat
nak Galambos Ireneusz Fe
renc volt győri bencés, ma fel
sőörsi plébános tartja magyar
nak a burgenlandi szórványt. 
Karácsonykor betlehemeznek.

Almáditól 200 km-rel délnek, 
Szabadkán, Kasza polgármes
ter gondja az övéi mindennapi 
kenyere, meleg takarója, pusz
ta léte. Karácsonykor lesz-e 
gyertyájuk?

Almáditól 400 km-rel délke
letnek országnyi testvérünk 
küzd a megmaradásáért, isko
láiért, egyeteméért. A kará
csonyt és az újévet, az óráju
kat visszaigazítva, velünk egy 
időben ünnepük meg. Ha 
nincs villany, akkor is.

Almáditól 400 km-rel kelet
nek, Kárpátalján, a maroknyi 
rokon templomot épített. Ka
rácsonykor magyar mise lesz 
benne.

Almáditól nyugatra és keletre 
az esélyünk jó. Almáditól 
északra reménykedünk. Délre, 
délkeletre nézve, összeszorul a 
szívünk.

S nálunk? Itthon?

Elgondolkodik-e a szeretet ün
nepén a párezer dühödt har
cos, akik elvakultan tusakod
nak a média és a konc körül? 
Gondolnak-e arra, hogy a ki 
kit győz le helyett sokkal fon
tosabb, hogy a millióknak 
egyaránt jusson fenyőfa és 
szaloncukor?

Itthon és otthon is. Almáditól 
keletre, nyugatra, északra és 
délre.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1993. december 3.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Rendőrségi hírek
Balatonalmádi város területén az 
elmúlt hónapban személy elleni 
erőszakos bűncselekmény, vala
mint a közrendre, közbiztonságra, 
a lakosság nyugalmára kifejezet
ten káros, erőszakos bűncselek
mény miatt büntetőeljárás nem 
indult. Vagyon elleni bűncselek
mények történtek, de számszerű
ségükben nem haladták meg az 
előző időszakot. A nyolc bejelen
tett esetből három esetben ismert, 
öt esetben ismeretlen volt az el
követő. Az okozott kár 250 000 
Ft. Két esetben a bérlő okozott 
gondot a tulajdonosnak és a két 
eset némi tanulsággal is szolgál
hat. A nyár végén lakásvásárlási 
szándékkal jelentkezőben bízott 
meg a tulajdonos, az illető beköl
tözött, nem vette meg a házat, ha
nem tetemes számlákat hagyott 
maga után a közüzemi díjakról, 
majd angolosan távozott. Egy al
bérlő magatartásával nem volt 
elégedett a szállásadója, ezért fel
mondott neki, de távozásakor 
nem ellenőrizte mit vitt magával 
(szobából, lakásból). Hiánya bőr
kabát és jó  minőségű italok. A 
harmadik ismert elkövető szándé
kos rongálást valósított meg, 
okozva ezzel 7000 Ft értékű kárt 
egy fűzfői fiatalembernek. Italo
zást követően a tettes megerősö
dött, és az indulni szándékozó

sértett autójához menve az ablak
ba kapaszkodott, majd megkér
dezte tőle, mit szólna hozzá, ha 
az üveget kitörné. Mire a sértett 
szóhoz jutott volna, ezt meg is 
tette. (Bízom benne, hogy őt is 
szó nélkül felelősségre vonja a 
bíróság).
Az ismeretlen elkövetők alkalmi 
módszenei valósították meg bűncse
lekményeiket. Az esetek közül 
három Káptalanfüreden, egy Vö
rösberényben, egy pedig még a 
nyáron a belváros egyik parkoló
jában történt. Egy nem helybéli 
fiatalembernek a tél beköszönté
vel jutott eszébe, hogy a nyáron 
elromlott Trabantját itt hagyta, 
természetesen nem találta meg. 
Vörösberényben egy nyaralóépü
letben járt betörő, aki kapálógé
pet, gázpalackot, tőrkést lopott el. 
A két előbbi tárgyat elrejtve meg
találták, a kés még nincs meg. 
Káptalanfüreden egy építés alatt 
álló nyaralóból loptak hamis 
kulccsal kéziszerszámokat, töb
bek között ütvefúrót, fűrészt. E 
területen egy baráti társaság jött 
össze beszélgetni egyik családi 
házban. Az alkalom szüli a tol
vajt, ami be is bizonyosodott, 
mert távozáskor valaki magával 
vitte a tulajdonos pénzét és va
lutáját.

Közlekedési bűncselekmény el
követése miatt két esetben kezde
ményeztek a rendőrök büntető el
járást, mindkét eset ittas járműve
zetés vétsége. Ezen túlmenően a 
személyes szabadság korlátozása 
mellett tizenöt intézkedésre került 
sor. Az intézkedés alá vontak el
fogott személyek, valamint a köz- 
biztonság érdekében előállítottak. 
A tél beköszöntét mindenki ész
lelhette, főként a közlekedésben 
részt vevők. A balesetek zömét az 
útviszonyoknak nem megfelelő 
sebesség miatt okozták a gépjár
művezetők. Összesen nem történt 
annyi baleset a többi településen, 
mint a városban. Négy balesetet 
jelentettek be, amiből kettő csak 
anyagi kárral járt, de a másik ket
tő esetben négy személy sérült 
meg. A balesetek okai gyorshaj
tás, elsőbbségadás elmulasztása. 
A gyorshajtás nem mulasztás, ha
nem szándékos szabályszegés.

Kérem a közlekedésben részt ve
vőket, hogy fokozott óvatosság
gal vezessenek a havas, jeges út
testen. Amennyiben az út- és idő
járási viszonyok lehetővé teszik, 
a város területén december hó
napban 9-én, 15-én, 19-én, 23-án 
és 27-én kerül sor műszeres se
bességmérésre.

Czere József

Megkérdeztük
Olvasóink megkeresték az Al
mádi Újságot, hogy kérjen tá
jékoztatást a folyamatban lévő 
gázvezeték-építésről.

Kérdéseik:
—  Nem tanult-e az önkormány
zat a nyári balesetből, miért nin
csenek kivilágítva a munkagöd
rök?
—  Benne van-e a kivitelezővel 
megkötött szerződésben a kocsi
bejárók biztosítása?

A városgazda válasza:
Az út felbontásához a közút ke
zelője (közúti igazgatóság, önkor
mányzat) a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény 36. §
(1) bekezdésében és a 30/1988. 
(IV. 21.) MT sz. rendelet 27. §- 
ban foglaltak alapján adja meg 
hozzájárulását. Ebben — többek 
között —  előírja, milyen forga
lomkorlátozás, elterelés, KRESZ- 
tábla elhelyezése szükséges a for

galom biztonsága szempontjából. 
Előírja továbbá, hogy a munka- 
területet, munkaárkot a közúti 
forgalomtól piros-fehér sávozású 
korláttal kell lehatárolni, és ha a 
látási viszonyok szükségessé te
szik, folyamatos piros vagy sárga 
villogó fényt adó lámpával kell 
megjelölni. Lakott területen kellő 
mértékű közvilágítás esetén ez a 
megvilágítás általában nem indo
kolt. A közútkezelői hozzájáru
lásban előírtak betartásáért a 
munkát végző kivitelező egy sze
mélyben felelős. Mulasztás észle
lése esetén az önkormányzat sza
bálysértési eljárást kezdeményez
het. A biztonságos munkavégzés 
feltételeinek betartását az Orszá
gos Munkavédelmi Felügyelőség 
is ellenőrzi és a mulasztókat 
pénzbírsággal sújtja.
A sajnálatos nyári baleset ügyé
ben a vizsgálat még nem zárult 
le, ennek eredményéről a közvé

leményt az újság hasábjain tájé
koztatjuk.
A kivitelezést meghirdető pályá
zati kiírás a közterületeken való 
átjárást autós- és gyalogosforga
lom számára írta elő. Minden in
gatlanra való behajtás biztosítását 
a kiírás nem tartalmazza. Egyes 
esetekben külön költség vállalá
sával a bejárás megoldható. A 
polgármesteri hivatal külön meg
rendelésére az építőközösség 
költségére hídprovizóriumok el
helyezésre kerülnek. A területen 
az induláskor a jelentkezési arány 
alig haladta meg az 50%-ot, ez 
utcánként némi szórást mutat. Ez 
igen szigorú költségtakarékossá
got indokol, és az érintett lakos
ságtól fokozott türelmet igényel. 
A korán beköszöntött tél a nehéz
ségeket növeli és mindannyiunk 
teherviselő képességét próbára te
szi.

Szabó Balázs



Zeneiskolások az operában
November 5-én a zeneiskola elől 
indultunk Budapestre a Magyar 
Állami Operaházba, hogy megis
merkedjünk Bartók Béla három 
egyfelvonásos művével. A három 
darab: A fából faragott királyfi, A 
csodálatos mandarin, A Kéksza
kállú herceg vára. Bartók amúgy 
is különös hangzású darabjai kö
zül talán ez a három a legérde
kesebb. Az első mű balett volt. 
A művészek nagyszerűen táncol
tak. A zene teljesen más volt, 
mint az eddig megismert szerzők

művei. A második alkotás műfaja 
pantomim. Nem is a történet, in
kább a zene volt az, ami magával 
ragadta a közönséget. Érdekes 
volt. Végül Bartók operáját lát
hattuk. Leírhatatlanul gyönyörű
en énekelt mindkét szereplő: Ju
dit és a Herceg. Feledhetetlen él
mény volt mindenki számára. 
Megérte elmenni.

Jakabfi Zsuzsanna 
4. oszt zeneiskolai tanuló

Keveset tudunk róluk...
Bizonyára sokan hallottak a tele
vízió segítségével arról, hogy a 
mozgássérültek milyen nagysza
bású sportversenyeket rendeznek, 
és azokon a magyarok milyen jó l 
szerepelnek. Ennek ellenére alig 
vesszük észre, hány ilyen ember
társunk él közelünkben. 1992 no
vemberében alakult meg a Moz
gássérültek Veszprém Megyei 
Egyesületéhez tartozó balatonfűz
fői csoport, amelyhez 14 telepü
lés, közöttük Almádi is tartozik. 
A csoportnak 260 tagja van, de 
ennél több mozgássérült van a te
rületen, mert nem mindenki tagja 
az egyesületnek.
Összejöveteleiket minden harma
dik szerdán tartják Balatonfűzfőn 
a művelődési házban (volt Sirály 
presszó). A csoport egyéves fenn
állása alatt oly sok mindent tett 
tagjai érdekében, hogy egy rövid

híradás keretében ezt nem lehet 
felsorolni. Talán a leglényege
sebb adatot azért megemlítem:
1992 júniusa óta a csoport 7 768 
000 Ft támogatást adott tagjainak, 
amiből az almádiak 1 325 000 Ft- 
tal részesültek. Anyagi bázisukat 
az állami támogatáson kívül az 
önkormányzatok, valamint egyes 
személyek pénzbeli hozzájárulása 
biztosítja. A csoport vezetője és 
egyben a megyei elnökhelyettes 
Hegedűs Józsefné, aki nagy sze
retettel végzi munkáját.

December 16-án 15 órakor a Fűz
főgyártelepi Művelődési Házban 
rendezik meg a mozgássérültek 
Szeretetünnepét, amelyhez sok si
kert kívánok.

Schildmayer Ferenc

A Balatonalmádi Egészség
ügyi Szolgálat egészségügyi 
képzettségű dolgozót keres

reumatológia szakrendelés
re asszisztensi munkakörbe, 
részfoglalkozásba 
(Heti 20 óra elfoglaltság)
A jelentkezést 1993. decem
ber 20-ig írásban kérem a 
polgármesteri hivatal egész
ségügyi irodájába eljuttatni. 
(Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.)

Dr. Árkai Anna 
orvos-igazgató

ELŐFIZETÉSES EBÉD 
A BÁDERBAN 
1 1 0  F t - é r t

Martinovics u. 24. 
Várjuk
m egrendelőinket 
(elvitelre is)

Megkérdeztük
Dr. Miklós Lászlót (Balatonal
mádi város jegyzőjét) az önkor
mányzati lakások eladásáról.

Az első ütem (a Petőfi Sándor ut
cai lakások értékesítésének) alap
vető feltétele az önkormányzati 
tulajdonú lakások társasházzá 
alakítása. Az alapító okiratok már 
a nyár végén elkészültek. Az ok
mányokat a Balatonfüredi Földhi
vatalhoz nyilvántartás végett 
megküldtük, azonban a kárpótlási 
ügyek és korszerűsítési munkák 
miatt a nyilvántartásba vétel vár
hatóan 1994. első negyedév vé
géig elhúzódhat.

A második ütemben kerül sor a 
Szabolcs, ül. Rákóczi úti lakóte
lepen kb. 160 önkormányzati tu
lajdonú lakás eladására. A forgal
mi érték megállapítása után a je 
lenleg érvényben lévő önkor
mányzatilakás-rendelet, vagy pe
dig a központi jogszabály válto
zása, illetve annak végrehajtható
sága esetén az ehhez igazított ön- 
kormányzati rendeletnek megfe
lelően a vételár megállapítására 
kerül sor. Ezzel egy időben folya
matosan készül az értékesítésre 
szánt vagy igényelt ingatlanok 
társasházzá alakítása. A vételár 
körül lehetnek viták. A kormány 
által e tárgyban kiadott —  de nem 
végrehajtható —  rendelkezés 
kedvezőbb feltételeket biztosít a 
vásárlónak, mint az önkormány
zati elképzelések. A központi 
rendelkezés —  szerintem —  
annyiban jogellenes, hogy akkor 
kötötte meg az önkormányzatok 
kezét (a tulajdonjog polgári jogi 
értelembe vett gyakorolhatósága 
tekintetében), miután ezt a va
gyoni eszközt az átadáskor sem
mi sem korlátozta. (A helyzet 
olyan, mintha én eladnám valaki
nek az autómat, a vételár átvétele, 
a papírok átíratása után fél évvel 
közölném az új tulajdonossal, 
hogy csak kedden és pénteken 
használhatja az autót.) Annyiban 
pedig erkölcstelen, hogy a kor
mány magára vállalhatta volna az 
értékesítés (a saját felfogásából

adódó) összes következményeit, 
oly módon, hogy az állami (taná
csi) lakásokat közvetlenül a bér
lőnek adja át és nem az önkor
mányzatoknak.

Visszatérve Almádira: szakmai 
álláspontom szerint az önkor
mányzatilakás-értékesítés során a 
vételár kialakításánál az érintett 
lakó-, illetve társasházi közösség
gel egyezségre kell jutni. Én nem 
vizsgálnám, hogy ki, mikor, mi
lyen szociális körülmények kö
zött került be és most ki lakik az 
önkormányzati tulajdonú bérla
kásban. A vételárat a tényleges 
forgalmi érték elfogadható, de 
meghatározott százalékában álla
pítanám meg. A vevő jelenlegi 
szociális helyzetére tekintettel 
(ami objektíven mérhető) adnék 
fizetési könnyítést, esetleg még 
lakásvásárlási támogatást is.

Az önkormányzat részéről nem a 
fenntartási költségek motiválják a 
mielőbbi értékesítést. Ha a laká
sok magántulajdonba kerülnek, 
mobilizálható vagyonhoz ju t az 
addigi bérlő és nagyban megte
remtődik a mozgási lehetősége, 
megszűnik a röghözkötöttség. 

Egy-kétmillió értékű lakásokban 
nyomorognak emberek (ez látha
tó az állandó víz-, fűtés-, lakbér
fizetési problémákból), ugyanak
kor Almáditól 5 km-re (ami gya
korlatilag ugyanaz az élettér), 
280 lakás áll üresen a szentkirály
szabadjai volt szovjet laktanyá
ban, értékesítésre várva 300 000 
Ft-os eladási áron. Nem követ
kezhet be a szociális problémák 
tényleges megoldása a tulajdon
jog rendezetlensége miatt.

Ha nem sikerül a lakások vétel
árát —  mindenki által elfogadha
tó mértéken —  megállapítani, 
úgy a szocialista rendszer „vív
mányaiból” eredő értékrendi és 
egyéb problémahalmaz megol
datlanul tovább göngyölődik.

Nagy Ferenc

Városunk polgárait nagyon meg
mozgatta a BAKONYTÁV által 
kínált telefonfejlesztési lehetőség. 
November 30-ig több mint 600 
szerződést kötöttünk annak elle
nére, hogy a koncessziós pályá
zat eredeti határideje igen szűkre

szabta a jelentkezésre rendelke
zésre álló időt. Most jó hírt kö
zölhetek azokkal, akik megálla
podást szándékoztak megkötni, 
de a rövid határidőt valamilyen 
okból nem tudták betartani. A 
koncessziós pályázat beadási ha

táridejét a kiíró 1994. január 3-ra 
módosította, így a szerződéskötés 

határidejét 1993. december 31-ig 
meghosszabbítjuk. A koncessziós 
pályázatok elbírálása továbbra is 
jövő év februárjában várható. A 

befizetett pénzek biztonságát az 

önkormányzat szavatolja, és csak 
akkor kerül a pénz a BAKONY

TÁV vállalathoz, ha a vállalat a

miniszter által kiírt pályázatot el
nyerte, és a beruházáshoz szük
séges fedezetet a külföldi befek
tetők lejegyezték.
December 23-ig —  csütörtöki na
pokon —  továbbra is mód van az 
OTP-hitelfelvételre telefon céljá
ra.

Szabó Balázs 
városgazda



Befejeződött a tenisz, valamint a labdarúgó versenyidőszak. Sikeres évet zárt 
a BSE mindkét szakosztálya. Teniszezőink eredményeit az Almádi Újság no
vemberi számában már közöltük. A felnőtt labdarúgók a megyei I. osztályban, 
két elmaradt mérkőzéssel a 7. helyet szerezték meg. A tavaszi folytatásban 
minden esélye megvan a csapatnak, hogy akár a 4. helyen kezdje a "második 
félidőt”. Az ifjúsági csapat a dobogó 3. fokán végzett — három elmaradt mér
kőzéssel. A legkisebbek a serdülők az 5. helyről várják a folytatást. A BSE 
vezetése igyekezett maximálisan biztosítani mindkét szakosztálynak az anyagi 
és tárgyi feltételeket. Létesítményeink jobb kihasználásával sikerült a tavalyi 
bevételeinket növelni. Az önkormányzatnak, valamint egyesületünk támoga
tóinak itt szeretném megköszönni segítségüket és kérem őket, hogy az elkö
vetkező időben is nyújtsanak segítséget. Nélkülük nem sikerült volna ilyen 
eredményeket elérni. Bízzunk benne, hogy tavasszal még több szurkolóval ta
lálkozunk a sporttelepeinken. Az újság hasábjain keresztül szeretnék a veze
tőségünk nevében minden versenyzőnknek, szurkolónknak, támogatónknak kel
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánni.

Bódiss József

Közösségi Ház SE
Úgy gondolom, valamennyi sakkbarát szívesen emlékszik vissza a mögöttünk 
álló esztendőre. Az 1992/93-as bajnokságban az egyesület véghezvitte azt a 
nem kis bravúrt, hogy fennállása második évében megnyerte az országos baj
nokság második vonalának küzdelmeit. Tette mindezt úgy, hogy ebben az év
ben valamennyi mérkőzését megnyerte, sokszor két számjegyű győzelmet arat
va. Pedig de sokan pályáztak erre a büszke címre! Keszthely, Kaposvár, Za
laegerszeg csapatait sikerült magunk mögé utasítani a kiélezett küzdelemben. 
Portisch Lajos nemzetközi nagymester, egyesületünk tiszteletbeli elnöke büsz
kén adta át az aranyérmeket a szezonzáró értekezleten.

A csapatbajnoki meccsek mellett történt még azért egy-két fontos esemény 
az egyesület életében. Januárban nemzetközi tornát szerveztünk, ahol Fáncsy 
Imre, éljátékosunk negyedszer teljesítette a nemzetközi mesteri normát. Sőt 
azóta már mint címtulajdonost köszönthetjük az ifjú játékost, s ezzel pilla
natnyilag Veszprém megye legkvalifikáltabb sakkozója. Hozzáállása, sportsze
retete alapján nemzetközi hírű sakkozó lehetne belőle, ám, mint az élet minden 
területén, a sportban is nagy úr a pénz. A fejlődéshez, továbblépéshez szük
séges feltételeket saját erőből nem tudjuk megteremteni, szponzorokra lenne 
szükség. Biztos vagyok benne, hogy Fáncsy Imi rövid távon megszolgálná 
a befektetést.

Az egyéni eredményeknél maradva: másik tehetséges ifjúsági játékosunk, Sár
kány Petra, jól szerepelt az országos bajnokságon, sőt képviselte hazánkat a 
korcsoportos Európa-bajnokságon is.

Visszatérve a csapatra, az említett első hely kivívása után jogot szereztünk 
arra, hogy induljunk az OB-IB küzdelmeiben. Magasabb osztály, magasabb 
követelmények, sokkal erősebb csapatok, jelentősebb anyagi kiadások. Meg
erősítettük az együttest, Orsó Miklós személyében sokszoros magyar válogatott 
játszik a második táblán. Eddigi eredményeink biztatóak, bár a neheze még 
csak ezután jön. Dr. Kerényi László szavaival élve: „Előre menekülünk.” Vér
mes reményeink nincsenek, nem is lehetnek, ám ezzel a csapatszellemmel, 
azt hiszem, sokáig képviselhetjük városunkat ebben az osztályban.

Nagyon sok pénz kellene az előrelépéshez. Az önkormányzat, úgy látszik, a 
kezdeti idegenkedés után befogadta a sakkot is, nagyon korrekt támogatási 
rendszert dolgozott ki a jövő évi költségvetésben. Persze ez az összeg nem 
fedezi a kiadásokat, ezért továbbra is számítunk szponzoraink segítségére.

Most az év végén, a szokásos jó kívánságok mellett köszönjük meg mind
azoknak a támogatását, akik valamilyen formában segítettek minket a minél 
jobb eredmény elérésében: Balatonalmádi önkormányzata, közösségi ház, Fó
rum bevásárlóközpont, OTP-Bank Rt. helyi fiókja, Nitrokémia Rt., Komfort 
Rt., Almádiért Alapítvány, Molnár Pál magánvállalkozó, két tannyelvű gim
názium, Mentor Kft.

Valamennyiüknek boldog, eredményekben és támogatásban gazdag új évet kí
vánnak: a Közösségi Ház SE sportolói.

G. T.

BESZÁMOLÓ 
a Balatonalmádi Herkules SE 

1993. évi tevékenységéről
A Balatonalmádi Herkules SE elnöksége az 1993. évi tevékenységéről és ered
ményéről a következőkben számol be.
A tavasz folyamán két esetben sportnapot tartottunk, kapcsolódva a városban 
zajló egyéb eseményekhez. Ezeken összesen 140 fő vett részt. Megrendeztük 
a városi kispályás labdarúgóbajnokság tavaszi fordulóját 6 csapat részvételével. 
A Szabolcs úti sporttelep lakóiból kibővítettük elnökségünket. Kérésüknek 
helyt adva a kispályát nyitottá téve a lakótelepi gyerekek szabadidősportját 
szerveztük. Karbantartottuk a pályákat, használatukra felügyeltünk. A létesít
mény faházának teljes külső karbantartását, festését elvégeztettük. Az edző
termekben helyet biztosítottunk a testépítők sportolásának, 1992 felétől 1993 
tavaszáig nők számára szerveztünk súlyzós erősítő tornát. 1993. október 15-tel 
kezdődően női nyújtó-lazító-erősítő torna folyik 30 nő részvételével. 
Diákok számára megszerveztük a részvételt a megyei tájfutó és duatlon di
ákolimpián. Tájfutásban 1 fő, duoatlonban 6 fő képviselte városunkat az or
szágos diákolimpia döntőjén. Duatlonban az V. korcsoportban az országos baj
nokságon III. helyet szereztek lányaink.
Szerveztük a tájfutók versenyzését, összesen 16 megyei, területi és országos 
versenyen vettünk részt 61 rajhozállással. Felnőtt férfi kategóriában a megyei 
váltó és megyei csapatbajnokságon III. helyet szereztük.
Részt vettünk 4 fővel a TWIX öbölátúszó versenyen Balatonfüreden. Szer
veztük a triatlonisták és duatlonversenyzők versenyzését. Összesen 6 triatlon- 
és duatlonversenyen vettünk részt 26 rajhozállással.
A nyári szünetben — június 14—28-ig — napközistábort szerveztünk 35 gyer
mek részvételével. Az akció elismerést váltott ki a szülők körében, és nagy
szerű programot biztosított a gyerekeknek. Megköszönjük az önkormányzat 
pénzügyi támogatását ehhez az akcióhoz.
Megrendeztük az Elszármazottak Baráti Köre nevű baráti társaság sporttalál
kozóját.

A fenti beszámolóból kitűnik, hogy egyesületünk a város sportjában sajátos 
szerepet tölt be, úgy is mondhatjuk, hogy a szabadidősport szervezésében az 
eddigi fehér foltot kitölti. Emellett elmondhatjuk, hogy ugyan szabadidősport 
kategóriába soroljuk magunkat, azonban a  versenyszerűen űzhető sportokat is 
műveljük. Aki ismeri a tájfutó és triatlon sportot, biztosan tudja, hogy az ilyen 
versenyeken való helytállás, egyáltalán a versenytáv teljesítése nem minden
napi felkészülést igényel.

Terveink az 1994. évre:
Tovább folytatjuk eddigi szabadidősport-szervezői tevékenységünket. 
Triatlon- és tájfutó-szakosztályunk létszámát bővítjük. Tájfutásban ehhez ki
váló lehetőséget ad az, hogy környékünkről jó minőségi térképpel rendelke
zünk, így a technikai edzés megoldható. A szükséges felszerelés megvásár
lására a Nemzeti Sportalapra pályázatot nyújtottunk be.
Megrendezzük ismét a nyári napközis tábort, de 2 x 2 hét időtartamban. Ennek 
költségei fedezésére szintén pályáztunk.
Felújítjuk a teniszpálya salakját. A teniszoktatást szeretnénk beindítani. (Oktató 
kerestetik!)
Befejezzük az edzőtermek berendezésének kiegészítését.
Részt veszünk a városban szervezendő sportversenyek megrendezésében.

A balatonalmádi Herkules SE elnöksége

Október 31. BALATONALMÁDI -  TAPOLCA HONVÉD
2-0 Góllövő: Rinkó,

Danics
A mérkőzés kezdőrúgását a Kuckó Kft. megbízottja végezte el, akik szereléssel 
járultak a csapat szponzorálásához. Kiábrándító játékkal ugyan, de jogosan sze
reztük meg a két pontot a lelkes, de szerény erőt képviselő tapolcai kato
nacsapat ellen.

November 7. BADACSONYTOMAJ -  BALATONALMÁDI
0 - 0

Kellemes őszi időben léptünk pályára az otthon mindig veszélyes Tomaj ellen. 
Egy kapura játszottunk, de a mai napon a három kapufán kívül sajnos gólra 
nem tudtuk váltani mezőnyfölényünket.

November 13. PÉT -  BALATONALMÁDI

A mérkőzést a nagy hó miatt nem tudtuk lejátszani.

November 21. BALATONALMÁDI -  TIHANY

A mérkőzés az időjárási viszonyok és a pálya használhatatlansága miatt el
maradt.



Változások korát éljük. Ez alól a 
horgászat sem kivétel. Senki nem 
tud semmit, s a legvadabb találga
tások, mendemondák keringenek 
horgászberkekben. Árakról, szer
vezetekről, egyáltalán az egész ’94- 
es horgászlehetőségekről. Megpró
báltam a sokak által feltett kérdé
sekre hiteles választ találni, s Gősi 
Zoltán, a Horgászegyesületek 
Veszprém Megyei Szövetségének 
ügyvezető elnöke készségesen vál
lalta a segítséget

— Az egyesületeknek és a horgászszö
vetségeknek mennyiben változik és mi 
lesz a szerepe 1994-től, mik lesznek 
a feladatok, illetve a jogosítványok?
— 1993 májusában megalakult a Hor
gászegyesületek Veszprém Megyei 
Szövetsége mint önálló jogi személy. 
Független a MOHOSZ-tól, a megyei 
egyesületek hozták létre. Célja a me
gye horgásztársadalmának egységbe 
tömörítése. 41 egyesületből 29-en 
már beléptek a szövetségbe, 6-an még 
nem döntöttek, 6 egyesület pedig 
megalakította a Balatoni Horgász 
Szövetséget, amely velünk párhuza
mosan működik. Feladatul tűztük ki 
a horgászok érdekképviseletét, s hogy 
az mennyire fontos, szeretném példá
val illusztrálni.
Megkezdődött a mezőgazdasági terü
leteken lévő tavak privatizációja. Je
lenleg egy 1977-es törvény van ér
vényben, mely szerint a tulajdonos 
köteles eltűrni a horgászatot. A ké
szülő új törvény a halászati jogot az

HORGÁSZSAROK
új tulajdonosnak rendeli. Komoly 
gondokat fog okozni, mi lesz az ott 
működő horgászegyesületekkel. Egy
szerűen kirúgják, kirúghatják-e őket? 
Egy csomó ember szórakozását, pihe
nését teszik lehetetlenné. Sőt ennél 
többet veszítünk, mert mint tudjuk, a 
horgászat nemcsak szórakozás, több 
annál -  életforma. Az egyesületek és 
a tagok pénzt, munkát fektettek be a 
halasításba. Ki fogja ezt megtéríteni? 
Mondok mást.
Az országban talán legjobb horgász
helyek a víztározók. Jelenleg a vízü
gyi igazgatóság tulajdonában vannak. 
A halászati jog a MOHOSZ-é, annak 
gyakorlása pedig a horgászegyesüle
teké. Ha a tulajdonos ezt visszaköve
teli, lehetetlen helyzetbe kerülünk mi 
horgászok, de addig is, amíg a vita, 
vagy ne adj Isten pereskedés tart, ki 
fogja gondját viselni a halállomány
nak? Fektessen be pénzt az az egye
sület, amelyiket lehet, hogy elkülde
nek a tóról? Bizonytalan helyzetben 
ezt senki nem fogja megtenni, s ez 
érthető is. A következmény pedig elő
re kiszámítható, tönkremegy a még 
meglévő halállomány is. Ezeket a 
problémákat kell a szövetségnek fel
vállalni.
— Említette, hogy megalakult a Ba
latoni Horgász Szövetség. Milyen a 
kapcsolatuk?

— Nincs kapcsolat sem negatív, sem 
pozitív értelemben. Az érdekeink 
megegyeznek, csak — szerintem — 
a megközelítés módja más. Szövetsé
günk nyitott az együttműködésre, bár
mikor készek vagyunk leülni a bár
milyen színű asztalhoz.
— 1994-től állampolgári jog a hor
gászat, nem kötelező — mint eddig — 
az egyesületi tagság. Mi a véleménye 
erről?
— Sok hátulütője van a dolognak. 
Minden egyesületi tag, ha engedélyt 
vált, kap egy szövetségi tagsági be
tétlapot. Bizonyítandó, hogy valamely 
horgászegyesületnek tagja. Ennek hi
ányában egy sor hátrányos megkü
lönböztetéssel kerül szembe: egyesü
leti kikötésben a csónaktárolási díj, 
egyesületi tavakon a napi és éves hor
gászjegyek ára magasabb lesz. A me
gyei szövetség határozata szerint az 
ún. kültagok a külföldiekhez hasonló 
díjakat fognak fizetni. Véleményünk 
szerint az egyesületi tagság olyan 
anyagi és egyéb terheket vállal ma
gára, gondolok itt a stégek építésére, 
a halasításra és egyéb munkákra, amit 
egy kívülállóval igenis meg kell fizet
tetni.

— A közelmúltban Balatonfüreden ta
nácskoztak a Balatoni Halászati Rt. 
és a horgászok képviselői.
— Igen. Nyugodtan mondhatom, 
hogy áttörés volt ez a megbeszélés a

halász-horgász kapcsolatban. Ilyen 
szinten még nem találkoztunk. Elmé
leti és gyakorlati kérdések merültek 
fel. Többek között az, hogyan kell be
vonni a Balaton-parti önkormányzato
kat, és a többi a tavon tevékenykedő 
szervezetet az rt. működésébe. Egy 
dolog biztosnak látszik: megszűnt a 
rablógazdálkodás, így mi nem látjuk 
szükségét a halászati jog más kézbe 
adásának. (Utalnék arra, hogy az üdü
lési szezonra az angolnafogás kivéte
lével szünetel a hálós halászat.) A Ba
latoni Koordinációs Bizottság, amely 
az érintett 3 megye horgászszövetsé
geiből áll, bármikor betekinthet az rt. 
működésébe. Nyugodtan mondhatom, 
hogy jó, partnerszerű viszony van ki
alakulóban mindkét részről.
— Sokat hallunk az orvhorgászat, 
orvhalászat által okozott károkról. A 
társadalmi ellenőri hálózat a jelenle
gi formájában nem igazán működőké
pes.
— Sőt a hivatásos hálózat sem. Nin
csenek meg a kellő jogosítványok. A 
horgászok pedig gátlástalanul fogják 
ki a telepített, méreten aluli pontyo
kat. (Évente 25 vagon 30-40 dkg-os 
pontyot teszünk a tóba.) Ezeknek 
egy-két év kellene, hogy megnőjenek. 
Ehelyett kifogják őket tekintet nélkül 
a mennyiségi és méretkorlátozásra. A 
következő évben pedig panaszkod
nak, hogy csökken a fogás.

— Igen vad találgatások tárgya a jö 
vő évi horgászengedélyek ára.
— Erre a kérdésre a pontos válasz a 
következő:

Az állami horgászjegy ára 
300 Ft.

Balatonra érvényes felnőtt területi 
jegy 1500 Ft áfával.

Ifjúági területi jegy (Balaton) 
625 Ft áfával.

Ehhez jön még a szövetségi tagsági 
díj, amit a december 11-i küldöttgyű
lés határoz meg, valamint az egyesü
leti tagsági díj, ami egyesületenként 
változó. Információim szerint a fogási 
napló a Balatonon továbbra is érvény
ben lesz.

Végül engedjék meg, hogy megragad
jam az alkalmat és kéréssel forduljak 
az Új Almádi Újság olvasóihoz.

A horgászatnak komoly szerepe van 
az ifjúság nevelésében. Ennek előse
gítésére hoztuk létre a Megyei Ifjú
sági Horgászsport Alapítványt. Az ide 
érkező pénzekből horgásztáborokat 
szervezünk gyerekeknek, és egyéb 
módon is igyekszünk erősíteni kötő
désüket ehhez a szép sporthoz. E ne
mes szándékhoz kérünk anyagi segít
séget.

— Elnök úr, köszönöm a tájékozta
tást.
— Nagyon szívesen, és hadd kívánjak 
minden horgásztársunknak kellemes 
kikapcsolódást és jó halfogást a kö
vetkező évben.

Nagy Ferenc

ALMÁDI SZABADIDŐSPORTJA 1993
Szerintem a szabadidősport a sport 
azon kategóriája, melyet az abban 
részt vevő napi munkája, tevékeny
sége mellett, saját felüdülésére, szó
rakozására, egészsége helyreállításá
ra, betegsége megelőzésére, egyszó
val rekreációjára folytat.
Ha eképpen gondolkodunk, akkor 
kijelenthetjük, hogy városunkban a 
sport jelentős részét a szabadidő
sport képezi. Ha visszatekintünk az 
elmúlt évre, szembetűnik a városban 
a szabadidősport fejlődése. A labda
rúgóknak, a teniszezőknek nem a 
„minőséget” képező része, az új ké
zilabda-szakosztály és a Herkules 
SE testépítő, triatlon- és tájfutó
szakosztálya, a Györgyi Dénes isko
lában folyó karateedzések, a Galam
bos László vezette aerobik, a gim
náziumban a jógaedzések, a Rákóczi 
úti sporttelepen a nyujtó-lazító-erő
sítő edzések nők számára, a Bauxit
kutató SE természetjáró szakosztá
lyának akciói mind-mind ezt a folya
matot erősítik. Ha nem az egyesü
letek keretében folyó tevékenységet, 
hanem az ún. központi sportakciókat 
vesszük számba, akkor az 1993. évi 
tevékenységről az alábbiakban tudok 
beszámolni:
Már 1992 őszén elkezdődött, idén 
februárban fejeződött be a Balatoni 
Városok I. Sporttalálkozója. Ezen a 
versenysorozaton hat sportágban hét 
város csapata mérte össze erejét. Al
mádi az összesített sportversenyben 
a II. helyet szerezte meg.
1993-ban első ízben rendeztük meg 
a Challenge Day nemzetközi sport

játék akciót. Ennek lebonyolításában 
a város összes iskolája, sőt óvodája, 
valamint mindegyik sportegyesület 
részt vett. A városban regisztrált ösz
szes teljesítés 4015 volt.
Felkért bennünket az Országos Sza
badidősport Szövetség, hogy a 
RIFF-RAFF kupa nemzetközi ver
seny rendezésében vegyünk részt. 
Ennek eleget tettünk.
Felkértek bennünket a dunántúli 
ügyvédek sporttalálkozója helyszí
nének biztosítására, a pályák előké
szítésére. A versenyek nagy része a 
Váci Mihály iskolában zajlott le.
A UNITED GAMES nemzetközi 
sportjáték akción 25 fős küldöttség
gel vettünk részt, a három általános 
iskola tanulóiból állt össze a kerék
pározók zöme. Az esemény Balaton
füreden volt. A nyári szünetben 35 
gyereknek napközis tábort szervez
tünk. Erről a városi újságban már be
számoltunk.
A balatonfürediekkel felelevenítet
tük egy korábban Almádiból indult 
kezdeményezést, amely az évenként 
ismétlődő sporttalálkozó megszerve
zésére irányult. Erre október 9-én 
került sor négy sportágban. Remél
jük, a jövőben valóban évente fog is
métlődni.
Újra indul a Balatoni Városok Sport- 
találkozója. Az előkészületek meg
történtek. Asztalitenisz, férfi-női ké
zilabda, teke, sakk és kispályás lab
darúgás szerepel a programban. Az 
első találkozóra január 15. után kerül 
sor. Az önkormányzat megfelelt a 
szabadidősport, illetve összességé

ben a sport támogatása terén ráhá
ruló követelményeknek — noha ko
rántsem lehetünk elégedettek. A 
sporttámogatás nagyságrendjére vo
natkozóan ugyan törvényi előírás 
nincs, azonban az országgyűlés aján
lása azt tartalmazza, hogy a minden
kori költségvetés 1,5-2%-át fordít
sák e célra az önkormányzatok. Ná
lunk ez messze nincs így, hiszen az 
1993. évi összesen mintegy 1,5 mil
lió Ft sportra fordított összeg a város 
költségvetésének még a 0,5%-át sem 
éri el. Azonban ha figyelembe vesz
szük, hogy 1992. évben kb. 850 e/Ft- 
ot fordítottak erre a célra, akkor az 
idei közel 1,5 millió forint lényege
sen magasabb teherviselést jelent. 
Mindenesetre azt senki nem várhatja 
el, hogy kizárólag az önkormányzat 
tartson el egyesületeket. Mindenkép
pen be kell vonni sportolásunk anya
gi alapjai megteremtésébe támogató
kat, nem utolsósorban az egyéni 
hozzájárulást. Sajnos tudomásul kell 
vennünk, hogy az egészség megóvá
sa egyre többe kerül az egyén szá
mára is.
Természetesen, hogy él-e valaki a 
felkínált lehetőséggel vagy sem, az 
az egyéni akaraton múlik. Mi, sport
tal foglalkozók, a jövőben is igyek
szünk a lehetőséget, az alkalmat 
megteremteni, reméljük, mind töb
ben élnek vele.

Felber Gyula 
sportszervező



HALÁSZ-HORGÁSZ DOSSZIÉ
Örökzöld téma. S a problé

ma még ma is megoldatlan. A 
dosszié első lapját az Új Almádi 
Újság múlt havi, novemberi 
számának 4. oldalán közöltük a 
Néhány sor... című rovatban. E 
havi számunkban további lapo
kat fűzünk be a dossziéba. Fi
gyeljük és kommentáljuk az 
eseményeket olvasóink alapos 
tájékoztatása céljából.

1993. november 19-én létrejött 
a Szabó Tamás miniszter űr által 
kezdeményezett halász-horgász 
találkozó. Ezen a Balatoni Szö
vetség három képviselője is részt 
vett: Simon Károly füredi, Hor
váth Gábor fonyódi és Kerényi 
László almádi polgármester. Ot
tani felszólalásaik alapján más
nap, november 20-án egy nyilat
kozatot juttattak el a szerkesztő
ségünkbe. A nyilatkozatot a Ba
latoni Szövetség elnöksége no
vember 25-én a balatonfüredi ülé
sén egyhangúan elfogadta. Meg
kaptuk Szabó Tamás miniszter úr 
november 23-án kelt sajtóközle
ményét is. Alább közöljük mind
kettőt.

NYILATKOZAT
Az 1010/1993. (II. 19.) sz. kor

mányhatározat 4. pontja értelmé
ben a minisztériumok és kor
mányszervek kötelesek a Balato
ni Regionális Tanáccsal (BRT) 
egyeztetni a térséggel kapcsolatos 
intézkedéseket.

1993 szeptemberében az ÁV 
Rt. részvénytársasággá alakította 
a Balatoni Halgazdaságot (BHG), 
kinevezte az igazgatótanácsot és 
felügyelőbizottságot anélkül, 
hogy kikérte volna a BRT véle
ményét.

Az átalakítást megelőzően a 
Balatoni Szövetség (BSZ) 1993 
nyarán egyhangú határozattal ki
nyilvánította szándékát, hogy 
meg kívánja vásárolni a BHG 
több mint 50%-át annak érdeké
ben, hogy biztosítsa az ökológiai 
szempontok elsődlegességét a 
gazdaságiakkal szemben.

A BRT 1993. július 8-án Fo
nyódon megtartott ülésén támo
gatta a BSZ vásárlási szándékát, 
csak a Földművelésügyi Minisz
térium képviselője tartózkodott. 
A BRT egyúttal megbízta a pri
vatizációs minisztert és a Föld
művelésügyi Minisztérium képvi
selőjét, hogy kezdeményezze a 
kormánynál a BHG átsorolását a 
25% plusz 1 állami részvénnyel 
jellemzett vállalatok körébe.

A BRT által megbízott két 
BRT tag (a privatizációs minisz
ter és az FM képviselője) a BHG 
átsorolásának kérését nem közve
títette a kormány felé. Közben 
felgyorsult a vállalat részvénytár
sasággá alakítása. Kimondatott 
jogosulatlanul a 70% feletti álla
mi részesedés, kineveztetett az 
igazgatótanács és a felügyelőbi
zottság, jobbára azon urak irányí
tásával és részvételével, akik fel
elősek a Balaton-idegen fajok 
(angolna, busa, amur) betelepíté
séért, a tó biológiai egyensúlyá

nak megbontásáért, az elmúlt év
tizedekben a Balatonon folytatott 
nagyüzemi rablógazdálkodásért, 
végső soron nemzeti kincsünk 
mesterséges halastóvá silányítá
sáért.

Határozottan tiltakozunk a 
BRT megkérdezése nélkül végre
hajtott BHG-átalakítás miatt. Ez 
ugyanis nem egy vállalat-átalakí
tás a sok közül. A BHG nem mű
ködhet széles körű társadalmi és 
intézményi kontroll nélkül, mert 
a tevékenysége meghatározó je l

leggel bír a térség jövője szem
pontjából. Az új helyzetben, ha 
már a BSZ nem vásárolhatja meg 
a vállalatot, elengedhetetlennek 
tartjuk a BHG igazgatótanácsá
nak a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium, a Ba
latoni Szövetség, a Balatoni Hor
gászszövetség és a Magyar Tudo
mányos Akadémia képviselőjé
nek részvételét.

A Balatoni Szövetség 
elnöke

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Javulhat-e a balatoni halállomány?
Szabó Tamás képviselő hor

gász-halász találkozót szervezett.
Összefoglaló: Balatonfüred 

november 19-én soha nem látott 
találkozónak adott helyet. Egy 
asztalhoz ültek a balatoni halászat 
és a horgászat képviselői: a Ba
laton-kutatók, önkormányzatok 
polgármesterei, dr. Hegedűs Ta
más köztársaság megbízott, s két 
érintett miniszter: dr. Szabó János 
földművelésügyi és dr. Szabó Ta
más privatizációs miniszter azzal 
a céllal, hogy feladatokat határoz
zanak meg a balatoni halállo
m ány javulásáért. Szabó Tamás a 
Balaton országgyűlési képviselő
jeként kezdeményezte a találko
zót, vele készítettünk interjút.

— Nem volt veszekedés a 
horgász-halász találkozón?

—  Meg fog lepődni, megértés 
jellemezte a találkozót. Mindenki 
világosan látja: a cél egy, az ér
dek közös: a Balaton általános ál
lapotának javítása és a Balaton 
halállományának javulása úgy, 
hogy az őshonos fajok nyerjék 
vissza szerepüket.

— Nagy a gond a halfajok 
változásával?

—  Nézze kérem, mutatok né
hány ábrát, remélem a cikk mellé 
is odarakják. A nemeshalak halá
szati és horgászati adatai is meg
mutatják, amit minden horgász 
tud. A legjobb halfajok, a fogas, 
a csuka, mintha eltűntek volna. S 
nekünk most és azonnal csele
kedni kell, hogy megforduljon az 
irányzat.

— Azt, hogy tenni kell vala
mit, azt mindig tudtuk. De mit?

—  A balatoni halállomány m i
nősége és állapota a Balaton ál
talános állapotától függ. A Bala

ton általános állapotának javulása 
kell a horgászat feltételeinek ja 
vulásához. Ehhez lépések egész 
sorát kell tenni. Vegyük ezeket 
sorra. Először: kell egy gazda, 
egy intézmény a Balatonnak, meg 
kell erősíteni a Balatoni Regioná
lis Tanács szerepét és működését. 
Másodszor: kell egy program ar
ról, mit akarunk elérni, és akkor 
kinek milyen lépéseket kell tenni. 
Az idén el kell készülnie egy át
fogó feladatsornak a Balaton ál
lagjavulására. Harmadszor: elő 
kell készíteni a törvényi feltéte
leket. Gyorsan be kéne fejezni a 
Balatoni Törvény előmunkálatait. 
Negyedszer: a szükséges beruhá
zások segítőjeként minél előbb 
létre kell hozni a Balatoni Fej
lesztési Társaságot. Ötödször: 
szigorú rendet kell tartani és igen
is keményen fel kell lépni az orv
halászok ellen. Hatodszor: kor
rekt információs rendszert kell 
működtetni a felek között, mert 
ha ilyen nincs, akkor féligazsá
gok és félismeretek alapján egy
mást vádolják, a legtöbbször 
alaptalanul.

— Szándékosan hagyta ki a 
Balatoni Halászati Rt ügyét?

—  Nem. A Halászati Rt.-re 
nagy szükség van éppen a halál
lomány, a horgászok jó  fogása ér
dekében. Mert nem kell egy 
olyan szervezet, amelyik giganti
kus tenyészeti halastónak tekinti 
a Balatont, de rendkívüli szükség 
van egy olyan szervezetre, ami
nek feladata a Balaton és a ha
lállomány minőségének javítása. 
Ez a szervezet telepítéssel, halőr
zéssel, szelektív halászattal és 
horgászturizmussal foglalkozhat.

— Elképzelhető, hogy ez a 
Halászati Rt. a horgászokért 
lesz?

—  Nem egyszerű, de nem el
képzelhetetlen valamilyen formá
ban. Magam támogatok egy 
olyan megoldást, hogy az önkor
mányzatok, akár tulajdoncserék
kel, vegyék meg a Halászati Rt. 
egy részét. Helyes lenne, ha némi 
készpénzbetéttel tőkeemelést haj
tanának végre. S talán még az is 
megoldható, hogy bocsássanak ki 
Halászati Rt.-részvényeket a hor
gászok körében. Ezeknek a kidol
gozására felkértem az Állami Va
gyonkezelő Részvénytársaságot 
(az ÁV Rt.-t).

— Van ennek realitása?
—  Mindennek van realitása, 

ha nagyon akarjuk. S én azt sze
retném, ha az én gyerekeim és a 
Balaton-parti emberek gyerekei, 
és mindenki jobb állapotú Bala
tont, jobb halállományt találjon. 
Az sem mindegy, mennyi vendég 
jön a horgászatért, akár már a vi
lágkiállítás idején egy óriási 
programot lehetne csinálni.

— Hogyan lehet ezekben az 
átfogó kérdésekben egyszerre 
választ találni?

—  Ez nem könnyű, de minden 
érdekelt jó  szándékú együttműkö
dését tapasztaltam.

Ö rö m m el lá tju k , a  
B a la to n i S zö v e tség  k ita rtó
erőfeszítéseinék lassan be
érik az eredménye, hiszen Szabó  Tamás miniszter úr sajtóanyagából kitűnik, hogy a Balaton Szövetség csaknem minden javaslata

értő  fü lekre talált. 
Várjuk a további  fejleményeket!



EMLÉKEZET -  PÉLDAADÁS -  PÉLDAKÖVETÉS
Néha halljuk külhonban élő s 

gyakran haza látogató honfitársa
ink, de külországokat látogató ha
zaiak ajkáról is érdekességként, 
hogy nyugaton mennyi társadalmi 
támogatással fennálló kulturális in
tézmény, iskola s egyéb létesítmény 
virágzik. Sokat emlegetjük a nyu
gathoz való felzárkózást s az em
lítetteket is ide számítjuk. Az el
múlt évtizedek hozzászoktattak 
bennünket az államilag, központi
lag létesített és fenntartott intézmé
nyekhez, s feledjük a közösség által 
fenntartott iskolák, egyéb intézmé
nyek, közösség, vagy magánosok 
támogatásával végzett munka tő
lünk sem volt idegen. Gondoljunk 
csak nagymúltú iskoláinkra, miket 
viharos századokon át magánosok, 
főurak vagy a névtelen közösség 
adományai tápláltak. A nagyenyedi 
híres kollégium semmisült meg ösz
szes értékeivel, könyveivel együtt, 
aztán mégis újjászületett. Gondol
junk csak a Keszthelyi Georgikon 
alapítására is, vagy a Tudományos 
Akadémiáéra, gondoljunk a füredi 
Nemzeti Színház alapítására. Ez 
utóbbi Kisfaludy Sándor kezdemé
nyezésére közadakozásból jött lét
re. Úttörő példamutatás volt a ma
ga korában. A nemzeti nyelv és 
műveltség terjesztésére volt hiva
tott. Annál szomorúbb, hogy né
hány évtizedes áldásos működése 
után megszüntették, lebontották. 
Ma csak néhány oszlop hirdeti em
lékét. De a közelmúltból is idéz

hetünk példákat. Jól emlékszem, 
egykori iskolám a Kunszentmiklósi 
Református Baksay Sándor Gim
názium folyosóján elhelyezett em
léktáblákra. Azoknak emlékére ál
lították, akik iskolánkat földadomá
nyaikkal támogatták s ezzel gaz
daggá tették az alma matert. Mind
ezt elvitte aztán az I. világháború, 
a hadikölcsön jegyzése. Ebbe fek
tette iskolánk a támogatók adomá
nyából felgyűlt vagyonát, aztán el
vesztett mindent. De nem feledke
zett meg egykori jótevőiről. Az em
léktáblák nem kegyeletes megemlé
kezés voltak csupán, hanem felhí
vás hasonló tevékenységre, nem
csak iskolánk, de a köz iránt. A 
múlt hagyományának ápolására és 
élővé tételére való felhívás volt. 
Nem haszonlesésből, hanem a köz 
javára való felelősség ébrentartásá
ról. Hatása nem is maradt el. Az is
kolai évkönyvek minden évben 
megemlékeztek a nemeslelkű ado
mányozókról, akik a tanév folya
mán támogatták iskolánkat. Nem 
földadománnyal, de más anyagi 
hozzájárulással.

A harmincas években ugyancsak 
közösségi kezdeményezésre és a 
közösség hozzájárulásával alakult 
meg az Enyingi Társulati Polgári 
iskola, hogy a környék fontos ne
velőintézete legyen.

Eddig a közösségi hasznos és ál
dozatkész építőmunkát említettem. 
A példák felsorolását lehetne még 
folytatni, de a továbbiakban az

egyén és egyének kiemelkedő tevé
kenységéről teszek említést.

Ismerős, de nem eléggé közis
mert Lóczy Lajos szerepe és tevé
kenysége, munkássága a Balaton 
vidékén és közeli környékén, a Ba
konyban. Számos tudós közremű
ködésével az általa szervezett és 
irányított munkaközösségben feltár
ta a környék geológiai felépítését és 
múltját mintegy húsz évi kutató
munkával. Így a Balaton és környé
ke a föld egyik legjobban és lega
laposabban tudományosan feltárt, 
megismert területe lett világvi
szonylatban. Ezt külföldi szakem
berek is elismerték. Lóczy kezde
ményezése úttörő, igen jelentős te
vékenység. Kutatómunkája tudomá
nyosan ismerté tette környékünket, 
jelentékenyen hozzájárult ezzel a vi
dék fejlődéséhez és fellendüléséhez.

Lóczy Lajos ázsiai, balkáni, al
földi kutatómunkájáról nem emlé
kezem most meg, habár ez is em
lítésre méltó. A Balaton és környé
kén végzett úttörő és jelentős mun
káját említem, ezzel kapcsolatban 
egy áldozatkész, a nagyközönség 
előtt ismeretlen vagy nem eléggé 
ismert személy szerepét.

1891-ben vetődött fel a Balaton 
és környéke tudományos feltárásá
nak terve. Lóczy Lajosra, az akkor 
már ismert földrajztudósra és geo
lógusra esett a választás a nemes 
munka elvégzésére a tudományos 
intézmények részéről. Akkori pénz
ben ötezer forintot igényelt a fel
adat, ez hallatlanul nagy összeg ak
kori pénzértékben. Lóczy kérte eh
hez a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium és más intézmények, 
köztük Veszprém vármegye hozzá
járulását, támogatását. Kapott is tá
mogatást, de a teljes összeg nem 
gyűlt össze. Lóczy így is hozzáfo
gott a munkához, de közben elfo
gyott a támogatás összege, újabbra 
pedig nem volt kilátás és remény. 
Úgy tűnt, abba kell hagyni a kuta
tást. Ez rendkívül káros lett volna. 
A Balaton és környékének kutatása 
földtani feltárása talán megvalósu
latlan marad. Hisz hamarosan ne
héz idők következtek, az I. világ
háború a maga következményeivel, 
amikor kevesebb anyagi támogatás 
kínálkozott volna ilyen célra. El
odázódott volna a kutatás évtizedek
re, talán mások folytatták volna stb.

De jelentkezett egy áldozatkész 
adakozó és támogató Semsey An
dor földbirtokos személyében. Ő 
fedezte a további kutatások költsé
geit, így a munka töretlenül foly
hatott tovább.

Semsey Andor személyében új
jászületett nagy elődeinek nemes 
áldozatkészsége, a nagy erdélyi fe
jedelmeké, erdélyi és magyar-honi 
főuraké, a Bethlenek, Rákócziak, 
Bethlen Miklós, Festetics György, 
Széchenyi István, Kisfaludy Sándor 
és másoké. Az Ő példájuk élt 
Semseyben is. Az említettek és em
lítés nélkül maradtak érezték a fe

lelősséget a közösségért. Példájuk 
nyomán Semsey Andor is. Ne marad
jon hát neve és emléke ismeretl en. 
Nála nélkül, az ő anyagi támogatása 
nélkül nem folyhatott volna tovább, 
nem lett volna eredményes a Balaton 
és környékének geológiai feltárása, 
amire Lóczy Lajos vállalkozott.

Lóczy Lajos emléke él, nevét és 
emlékét őrzi a Balatonfüredi Lóczy 
Lajos Gimnázium — a Balaton 
Akadémián megalakult Lóczy La
jos Földrajzi Munkacsoport. Ez a 
munkacsoport az általános és kö
zépiskolai tanárok továbbképzését 
tűzte ki feladatául.

Ne felejtsük el Semsey Andor 
nevét és szerepét sem. A név pél
dakép, amely intézmény, szervezet 
ismert nevet választ magának, az il
lető nyomdokain kíván járni. Mun
kájával a névadó nevével fémjelez
ve másokat is a névadó példaadó 
követésére kíván serkenteni.

Vannak névtelen vagy kevésbbé 
ismert példaadók is, ilyen Semsey 
Andor is, ezért ne feledjük szemé
lyét és áldozatos munkáját.

Világválság és közeli-távoli dú
ló harcok, fegyveres tevékenységek 
időszakában igyekezzünk az élet 
minden területén — kis és nagy fel
adatokban olyan szaktudással és 
odaadó munkával helytállni, mint 
Lóczy Lajos és társai, hiszen van
nak példaképeink nagy számmal,
— és dolgozzunk országunk fel- 
emelkedéséért. Legyünk minden 
hasznos és jó előrevivő ügy támo
gatói, mint Semsey Andor és sok 
más ismerős, vagy ismeretlen, ke
véssé ismert személy.

Azóta nálunk is vannak önálló 
kezdeményezések, önálló kezdemé
nyezéssel létrejött intézmények, 
köztük iskolák és más kulturális in
tézmények, mint városunkban is a 
Balaton Akadémia. Hasznos kezde
ményezések ezek, de ne csak a nyu
gati példákat lássuk bennük, hanem 
elődeink munkájának folytatását is, 
akik tudtak önállóan, nem felső irá
nyításra kezdeményezni újat, szé
pet, hasznosat és előremutatót. Vol
tak támogatóink, akik segítették 
céljai megvalósításában, mint az 
említett példákban láttuk.

Történelmünk említett és nem 
említett, ismert és kevéssé ismert, 
vagy ismeretlen nagyjainak helytál
lása mindig az Európához való 
csatlakozást jelentette a múltban is, 
de a sors ezt sokszor meghiúsította. 
Népünk azonban tudott mindig, 
minden tragédia után újrakezdeni, s 
mikor kilátástalan volt a helyzet, 
mindig meghallotta a biztató szót: 
„Ember küzdj és bízva bízzál”.

Vagy ahogy másik költőnk 
mondja: ”Nincs veszve bánni sors 
alatt, ki el nem csüggedett.”

Legyen biztatónk korunkban is 
elődeink példája, költőink, gondol
kodóink útmutatása.

Dr. Horváth Géza,
a Balaton Akadémia tanára

Adventi gondolatok
„ Nem jut be mindenki a meny

nyek országába, aki mondja ne
kem — Uram, Uram — hanem 
csak az, aki teljesíti mennyei Aty
ám akaratát... ”

Jézus Krisztus megváltott ben
nünket, bűnösöket, és kiengesztelt 
minket Istennel és embertársaink
kal. A megváltás megszabadítja a 
hívőt a bűn rabságából, mint sző
lővesszőt a szőlőtőbe beoltja 
Krisztus testébe, Krisztus életében 
részesíti, miáltal a hívő  megsza
badul önzésétől, félelmeitől, a fél
elmeiből táplálkozó agresszivitá
sától és gyűlöleteitől, és így ké
pessé válik arra, hogy önzetlen 
szeretetben szolgálja felebarátait
— Isten dicsőségére.

De amiként valaki nem tudja 
meggyógyítani beteg embertársait 
pusztán attól, hogy tiszta szívből 
és önzetlenül szereti őket, hanem 
ehhez fáradságos és hosszadal
mas munkával meg kell tanulnia 
még az orvostudományt is, ugyan
így jó  politikus sem lesz valaki 
pusztán attól, hogy önzetlen és 
szent szeretettel szereti embertár
sait. Egy keresztény ember nem

attól lesz jó  politikus, hogy pusz
tán az egyházhoz tartozásánál 
fogva az igazság birtokosának 
képzeli magát, hanem attól, hogy 
ki tud igazodni a modern társa
dalom bonyolult viszonyai között, 
hogy közgazdasági, jogi, szocio
lógiai, történelmi, technikai és 
egyéb ismeretek birtokában vagy 
ezek megszerzésére komolyan tö
rekedve nemcsak jó  szándékkal, 
hanem okosan is keresi nehéz 
problémáink igazságos megoldá
sát. Hogy a vállalkozások élénkí
tésének, a munkahelyteremtésnek 
vagy az infláció csökkentésének 
mi a legjobb módja, arra az evan
gélium nem ad választ.

Kevesebb vallási retorika, több 
szerénység az igazság keresésé
ben, készségesebb együttműködés 
a jóakaratú emberekkel: aligha
nem ezekre kellene törekednünk a 
politizáló keresztényeknek...

Endreffy Zoltán nyomán
(Beszélő, 1993. november)

Tóth József



Balatonalmádi város önkormányzatának 
20/1993. (XI. 5.) számú rendelete

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 
A városi önkorm ányzat kép vise lő-testü lete  a h e ly i adóról szó ló  1992. évi LXXVI. sz. törvénnyel m ód osított 1990. év i C. törvény  
1. § (1) b ek ezd éséb en  kapott felhatalm azás alapján a h ely i feladatok m egoldása, te lep ü lésgazd álkod ási fe lté te le in ek  javítása, 
a városban lakó, tartózkodó vá lla lkozó, valam int jövedelem hez jutó szem élyek  és gazdálkodók  arányos tehervise lése  érde
kében 1994. január 1-jétől iparűzési adót vezet be.

I.
Általános rendelkezések

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonalmádi város közigazgatási te

rületére.
(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.

II
Adókötelezettség, az adó alanya

2. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vala

mennyi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben vég

zett nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(3) E rendelet alkalmazásában adóalany:
a./ a magánszemély,
b./ a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c./ a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi 

egyesülése.
(4) A (3) bekezdés a./, c./ pontjaiban felsorolt adóalanyok közül mentes 

az adófizetési kötelezettség alól: a társadalmi szervezet, az egyház, az ala
pítvány, a köszolgáltató szervezet és a költségvetési szerv abban az évben, 
amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társasági adóköte
lezettsége — költségvetési szerv esetében a központi költségvetésbe be
fizetési kötelezettsége — nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany 
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

(5) A 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint adóalany 
a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességet 
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kér
désében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

(6) Az adókötelezettség nem befolyásolja azt, hogy az adóalany az adó
köteles tevékenységet a székhelyén vagy telephelyén (részlegében) vagy 
azon kívül végzi.

I I I .

Adómentesség, adókedvezmények
3. §

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól a 2. § (4) bekezdésében 
felsorolt adóalany,

(2) A mezőgazdasági kistermelők,
(3) Mentes az a vállalkozó, aki az adott évben az önkormányzat által 

ALMÁDIÉRT, VÖRÖSBERÉNYI ISKOLÁÉRT, illetőleg a BM által lét
rehozott BALATONALMÁDI KÖZBIZTONSÁGI ALAPÍTVÁNY-okra 
befizetést teljesített, a befizetett összeg erejéig.

(4) Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre vagy ilyen 
beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás-számlával iga
zolt illenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés tá
mogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható a beruházás 
helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben 
esedékessé vált helyi adóból. Ha a helyi adó éves összege nem éri el 
a levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő 4 naptári évben 
esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.

(5) Amennyiben a (3) és (4) bekezdés szerint befizetés nem éri el az 
adó összegét, helyi adóként csak a különbözetet kell megfizetni.

4. §
(1) E mentességeken és kedvezményeken túlmenően az adózás rendjéről 

szóló, az 1992. évi LXXVII. törvénnyel módosított 1990. évi XCI. törvény, 
illetőleg az 1992. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1990. évi C. törvény 
figyelembevételével egyéni kérelem alapján az önkormányzat jegyzője első 
fokon, a képviselő-testület másodfokon gyakorolhat.

IV. 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

5. §
(1) Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének nap

jával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jel
leggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idő
tartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

V. 
Az adó alapja és mértéke

6. §
(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás 

nettó árbevétele — csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az 
alvállalkozói teljesítések értékével.

(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységét több önkormányzat il
letékességi területén végzi, és az adó alapja az egyes illetékességi területen 
elkülönítve nem áll rendelkezésre, akkor azt — a tevékenység sajátos
ságaira leginkább jellemzően — a vállalkozónak kell megosztania a mel
lékletben meghatározottak szerint.

7. §
(1) Az adó évi mértéke az adóalap 8 ezreléke.
(2) Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a 

tevékenység végzésének tényleges időtartama alatt napi 850 Ft átalány. 
A napi átalány készpénzben is megfizethető.

VI.
Az adózás rendje, a bejelentés szabályai

8 . §
(1) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől szá

mított 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie 
az önkormányzati adóhatósághoz, illetőleg minden év február 28-ig adó
bevallást kell benyújtania.

(2) Az adózó az (1) bekezedésben előírt bejelentéskor bejelenti:
—  elnevezését (nevét) rövidített cégnevét,
—  székhelyét (telephelyét vagy telephelyeit),
—  alakulásának időpontját, alapító okiratának keltét és számát, tevé

kenysége megkezdésének időpontját,
—  adószámát, pénzforgalmi jellegű bankszámlájának, elszámolási 

számlájának számát,
—  könyvvezetésének módját,
—  a jogi személynek a (3) bekezdésben foglaltak mellett be kell je 

lenteni — ha volt jogelődje — a jogelődjét, gazdálkodási formáját, 
tevékenységének szakágazatát, cégbejegyzési végzésének számát és 
időpontját.

(3) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, 
illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

VII.
Adóelőleg megállapítása

9. §
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege:
a./ az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában 

működő vállalkozónál — ideértve az idényjellegű tevékenységet is — a 
megelőző év adójának megfelelő összeg,

b./ az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a meg
előző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított 
összege,

c./ a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az 
önkormányzat az adót első alkalommal vagy évközben vezeti be, az adó
évre bejelentett várható adó összege.

(3) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre 
módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

VIII.
Az adóelőleg és az adó megfizetésének szabályai

10. §
(1) Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni 

(önadózás).



(2) Az adózó az önadózással megállapított adóról az erre a célra rend
szeresített nyomtatványon az adóévet követő év május 31-ig az önkor
mányzati adóhatósághoz adóbevallást köteles tenni.

(3) Az adózónak 15 napon belül adóbevallást kell tenni, ha:
a./ felszámolást, végelszámolást rendeltek el az eljárás közzétételének 

napjától számítva,
b./ ha átalakul, az átalakulás napjától,
c./ ha felszámolási eljárás vagy végelszámolás nélkül megszűnik, a 

megszűnés napjától számítva.

11. §
(1) Az adóelőleget az adózó félévi egyenlő részletekben, az adóév már

cius 15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles megfizetni.
(2) Az adóköteles tevékenységet évközben kezdő vállalkozó az adó

előleg első félévre eső részét a számításul vett időszakot követő 15 napon 
belül köteles megfizetni.

(3) A vállalkozónak a helyi iparűzésiadó-előleget a várható éves fi
zetendő adó 90%-ának megfelelő összegre az adóév december hó 20. nap
jáig ki kell egészítenie.

(4) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési 
adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

(5) Az adózó az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges 
kötelezettség különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egy időben 
fizeti meg, illetve igényelheti vissza.

IX. 
Értelmező rendelkezések

12. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
külföldi az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön 

van és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartam
ban, továbbá az a jogi személy, gazdálkodószervezet vagy más személyi 
egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve 
Magyarországon működő telepeit, fiókjait, képviseleteit.

(2) Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős 
részére kiterjedő elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos 
létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási — ideértve a belvíz- a 
csapadékvíz- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamosenergia-, hő-, gáz
energia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járdaépítés.

(3) Nettó árbevétel:
a./ a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, 

továbbá a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek együttes összege 
a b./, i./ pontokban foglalt eltérésekkel.

b./ A pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamat jellegű bevételeknek, 
az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek, a nem pénzintézeti te
vékenység nettó árbevételének együttes összege.

c./ A biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek, a biztosítástechnikai 
tartalékok csökkenéséből származó bevétel kivételével, a nem biztosítási 
tevékenység bevételei, valamint a kapott kamatok és kamat jellegű be
vételek együttes összege.

d./ A költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcso
latos pénzforgalmi bevétel.

e./ Értékpapír-forgalmazó társaságnál: az értékpapír-forgalmazás bevé
tele, növelve a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek összegével.

f./ Az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított in
tézményeknél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási te
vékenységből származó a./ pont alatti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi 
bevétel.

g./ Jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkakö
zösségnél, az ügyvédi irodánál: az a./ pont alatti árbevétel pénzforgalmi 
szemléletben számított összege.

h./ A b./, g./ pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, tár
sasház, alapítvány, társadalmi szervezet, az általuk alapított intézmény stb.)
— könyvvezetési kötelezettségtől függően — a vállalkozási tevékenység
ből származó az a./ pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel.

i./ A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tar
tozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) 
összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, 
természetben kapott juttatás vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az ár- 
kiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval.

(4) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára 
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a./ vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b./ az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jog

szabályok alapján kisiparosoknak, magánkereskedőnek minősülő magán- 
személy, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üze
meltető magánszemély,

c./ mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző 
magánszemély,

d./ az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján 
vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánsze
mély,

e./ jogi személy,
f./ egyéb szervezet.
(5) Ideiglenes (alkalmi) tevékenység: az önkormányzat illetékességi te

rületén a vállalkozó által a székhelyén, illetve állandóra létesített telep
helyén kívül, nem rendszeresen, az alkalomtól függően, eseti jelleggel vég
zett tevékenység, ide nem értve az idény jellegű tevékenységet, a fogyasz
tási szolgáltatásokat és a fuvarozást. (Közterület-használati engedély alap
ján).

Az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivite
lezési és fenntartási munkák, továbbá az ezekkel kapcsolatos szerelési, 
szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, illetve felügyeleti tevékenység ab
ban az esetben ideiglenes, ha az időtartam folyamatosan vagy egy adóéven 
belül megszakításokkal legfeljebb 3 hónap, ezt meghaladó esetben a te
vékenység állandó telephelyről végzett tevékenységnek minősül.

(6) Idény jellegű tevékenység: az a vállalkozói tevékenység, amelyet 
a vállalkozó állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához 
kötötten rendszeresen végez.

(7) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, 
amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, 
diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavat
kozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá 
amely gyógyszert forgalmaz.

(8) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Rádió, 
Magyar Televízió, továbbá a helyi és a helyközi menetrend szerinti tö
megközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást végző szer
vezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ívóvíz-, 
csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a víziközműtársulatot is.

(9) Kivételes méltánylás: haláleset, baleset, hosszantartó (legalább 60 
nap) gyógykezelés, elemi kár, gazdasági ellehetetlenülés.

X.
Záró rendelkezések.

13. §
(1) Ez a rendelet 1994. január 1-jétől lép hatályba, rendelkezéseit az 

1993. évben keletkezett nettó árbevételek figyelembevételével kell alkal
mazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gon
doskodik.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 
1992. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1990. évi C. törvény, illetőleg 
az adózás rendjéről szóló 1992. évi LXXVII. törvénnyel módosított 1990. 
évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.

Balatonalmádi, 1993. november 5.

Dr. Kerényi László sk. Dr. Miklós László sk.
polgármester jegyző

Melléklet

Az 1993. (XI. 5.) sz. önkormányzati rendelet 6. §-a (2) bekezdésében 
meghatározott nettó árbevétel megosztásához:

a./ A megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg és az adó összegét 
a vállalkozónak — az adóhatóságok (állami és önkormányzati) által el
lenőrizhető módon — a fizetési kötelezettség keletkezésekor írásban rög
zítenie kell:

b./ A vállalkozási tevékenység végzésének helyei között megosztott net
tó árbevételnek (pl. termelés, forgalom, bér vagy létszám alapján) a te
vékenység végzésével arányosnak kell lennie.

c./ A vállalkozási tevékenység végzésének helyeire osztott nettó árbe
vételek összegének meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó árbevé
telének összegével.

d./ Az adóelőleg számításánál ugyanazt a megosztási elvet kell alkal
mazni, mint az adó számításánál.

e./ Ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet 
alkalmazni.

f./ A megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni a területileg elkülönült 
segédüzemeket, szolgáltató és energiatermelő, javító-, karbantartó üze
meket, saját erőműveket, gázt, gőzt, sűrített levegőt, vizet szolgáltató üze
meket, raktárakat, ha tevékenységük kizárólag saját termelést szolgál. Ha 
azonban külső szolgáltatást is végeznek árbevétel ellenében, akkor az ezzel 
elért árbevételt a megosztásnál figyelembe kell venni.



FRISS INFORMÁCIÓ
Dr. Scham schula György
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Közlekedési, H írközlési és Vízügyi M i

nisztérium

Tisztelt M iniszter Úr!

A Dunántúli Regionális V ízm ű Rt. ve

zérigazgatójától tájékoztatásképpen m eg

kaptuk annak a levélnek a másolatát, me

lyet az 1994. évre szükségből tervezett ivó- 

víz- és csatorna-szolgáltatási díjak ügyében 

Ö nhöz írt —  megdöbbentünk.
Előző évben is kifejtettük tiltakozásun

kat a víz- és csatornadíjak növelésére vo
natkozóan, s úgy éreztük, hogy akkor in

dokaink jogosak voltak. Jelen pillanatban 

a közületek és intézm ények a víz- és csa

tornadíjért 10%-os áfával együtt, köbm éte

renként 152,10 Ft-ot fizetnek. A D RV  Rt. 

tájékoztatója szerint a termelői díj 1994. 

évre vonatkozóan a következő lesz:

Ivóvíz-szolgáltatás: 75 Ft/m

Csatorna-szolgáltatás: 153 F t/m 3 
Összesen: 228 F t/m 3

N em  ismerjük az eddig nyújtott állami 

támogatás mértékét, amely kim ondottan 

csak a lakosságra és a Balaton régiójában 

lévő üdülőtulajdonosokra vonatkozik, de az 

üdülőterületen élő fogyasztókat a csatorna

szolgáltatás közel 100%-kal sújtja, az 

együttes díj pedig 70% -kal.

M iniszter Űr!

D öbbenetes ez az em elkedés, ezt m eg

nagyarázni és elfogadtatni képtelenség. 

M int az önkorm ányzatot képviselő szövet

ség, a legm esszebbm enőkig tiltakozásunkat 

jelentjük be, és ezt több szem pontból is 

tesszük.
1./ Ez a drasztikus árem elés például sújt

ja  az önkorm ányzatok által fenntartott in

tézményeket. Ön is tudja, hogy az önkor

mányzatok 1994. évi költségvetését nulla 

dologi résszel tervezhetik. Hogy fogják az 

önkorm ányzatok elbírni ezt? Be kell csukni 

az iskolákat, be kell csukni a rendelőinté

zeteket?
2./  Ilyen hatás rákényszeríti a szálloda-  

és panziótulajdonosokat is arra, hogy ára
ikat em eljék, mert az üdülőikkel szem ben 

vízfogyasztási korlátozást elrendelni nem 

lehet. A begyűrűzött árem elkedés éppen

séggel nem lesz vonzó az idegenforgalom  

szem pontjából.

3./ G yakorlatilag az ország gazdasági 

helyzetéből kiindulva az elm últ 3 évben a 

még érvényben lévő m inisztertanácsi ren

delethez képest je len tős ráfordítás nem  tör

tént a Balaton vízm inőségének megóvása

érdekében. Az önkorm ányzatok a Balaton 

vízminőségének megóvása és a településeik 

kulturált ellátása érdekében, melynek ide

genforgalmi vonzata is van, saját erőforrás, 

lakossági hozzájárulás és céltám ogatással 

intenzíven belekezdtek a településen belüli 

szennyvízcsatornázási feladatok m egoldá

sába. Logikusan felmerül a kérdés, hogy mi 

lesz az az ösztönző erő, amely a szenny

vízcsatorna-rendszerek kiépítésében érde

keltté teszi a lakosságot? M ert ki az, aki 

a lakosság körében vállalni fogja a ráhá

ruló csatornaépítési költséget, hogy utána 

nevetségesen a csatornaszolgáltatásért 150 

Ft/m 3 díjat fizessen. Nincs az az indok, 

amellyel ezzel szemben bárm ely polgár- 

mester vagy társulatszervező fel tudna lép

ni.
4./ 1992. év tapasztalatai alapján az ivó

víz használata takarékossági szempontból 

visszaesett. Amennyiben ez a drasztikus 

áremelés kom penzálásra nem kerül, a taka

rékosság eredm énye tovább nő, így viszont 

a DRV Rt.-nek már az év kezdetén likvi

ditási gondjai lesznek.
Az előző pontokban csak a fő indokokat 

em lítettük meg feltételezésként, de még so

rolhatnánk.
Köszönettel vettük a Dunántúli Regioná

lis V ízm ű Rt. igazgatójának állásfoglalását, 

melyet Önhöz eljuttattak. Ők ismerik a 

helyzetet, mert m ár 2 éve folytatják a B a

laton régióhoz tartozó települések szélm a

lom harcukat a víz- és csatornadíj-em elések 

ellen.
A Balatoni Szövetség a fentieken kívül 

álláspontját az alábbiakban fogalmazza 

meg az 1994. évre vonatkozó ivóvíz- és 

csatorna-szolgáltatási díjak em elésével kap

csolatban:
1./ A B alatoni Szövetség a települések 

nevében kijelenti, hogy a tervezett termelői 

díj 1994. évre vonatkozóan elfogadhatatlan.

2./ Az 1994. évi állami költségvetés tár

gyalása most folyik a parlam entben, így 
még van idő arra, hogy a tervezett víz- és 

csatornadíj-tám ogatás nagyságát oly mér

tékben állapítsák meg, hogy ezzel a fo

gyasztók részéről az 1993-ra m egállapított 

és 10%-os áfát tartalmazó 152,10 Ft-os 

díjtétel tartható legyen az intézm ényeknél, 

a lakosság részére pedig a 84 F t/m 3 ivóvíz- 

és csatornaszolgáltatási összevont díj.

N e értsen bennünket félre a M iniszter 

Úr, hogy ezzel a m egállapításunkkal kel

lem etlen helyzetet kívánnánk bárkinek is 
teremteni, de mi a realitásokból indulunk 

ki. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Balatonfüred, 1993. decem ber 2.

Tisztelettel:

Simon Károly, 
a Balatoni Szövetség elnöke

Balaton-parti Önkormányzatok Szövetsége elnökének
Simon Károly Úr
polgármester
Balatonfüred.

Tisztelt Elnök Úr!
A víziközművek —  vonatkozó törvények szerinti —  önkormányzatok tulajdonába való 

átadása teljesen új helyzetet hozott a szolgáltatási díjak és ahhoz kapcsolódó támogatási 

rendszer tekintetében az rt. működési területén.

Az rt. igazgatósága többször, legutóbb f. év november 12-én tárgyalta e kérdést, különös 

tekintettel ennek kedvezőtlen hatását a kiemelt üdülőterületekre (Balaton, Velencei-tó). 

Az igazgatóság határozata értelmében e súlyos probléma megoldása érdekében írásbeli 

előterjesztéssel kerestük meg a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi, a Pénzügyi tárca mi

niszterét, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárát. 

Említett leveleinket szíves tájékoztatására másolatban mellékeljük.

Tisztelt Elnök Úr!
Megítélésünk szerint a mellékelt iratokban részletesen kifejtett súlyos gond eredményes 

megoldása a szövetséghez tartozó önkormányzatok és azok állampolgárainak szempont

jából rendkívül fontos kérdés. Erre való tekintettel tartottuk fontosnak minderről Önt mint 

a szövetség elnökét tájékoztatni és kérni, hogy a megoldást a rendelkezésére álló esz

közökkel elősegíteni és támogatni szíveskedjék.
Siófok. 1993. november 29.

Molnár Árpád Topscháll József
siófoki polgármester DRV-vezérigazgató



Ünnepi készülődés előtt
A nyolcvanas években volt egy 

csodahely Veszprémben, egy ven
déglő, ahol nemcsak kitűnő ételek 
és kedves kiszolgálás várta a ven
dégeket, hanem ízléses berende
zés, apró figyelmességek az asz
talon, és nem utolsósorban olyan 
légkör, ahol szeretet uralkodott. 
Szerkesztőségünk felkérte Pusztai 
Jánosnét, Irénkét a híres neveze
tes néhai Pusztai vendéglő volt 
tulajdonosát, háziasszonyát, hogy 
adjon egy-két hasznos tanácsot a 
karácsonyi asztal díszítéséhez és 
az ünnepi ételek elkészítéséhez.

Közeledik a karácsony, a szere
tet ünnepe, drága szüleim a légin
ségesebb időkben is gondoskodtak 
az ünnepi hangulatról, az ízlésesen 
terített asztalról, ami mellett mindig 
jutott hely a rászoruló vendégnek 
is. Ez az örökség végigkíséri éle
temet. Vendéglőnkben is így kará
csony táján vendégeink, akik szinte 
családtagok lettek, élvezhették az 
otthon melegét, szeretetét.

Ajánlom minden nőtársamnak, 
hogy ne sajnálják a fáradságot az 
ünnepi előkészületekre, mert ez a 
pluszmunka teszi feledhetetlenné a 
karácsonyt. Az idén például mara
dék piros alapú zöld makkos anya
got kaptam. Mikor leszedtem a hen
gerről, láttam, hogy fele festékhi
bás. A makkos részből terítőt vár
tam, piros szalaggal szegélyezve, a 
hibás darabból pedig készítettem 
egy óriási masnit, beletűztem egy 
fenyőágat és felerősítettem a bejá
rati ajtónkra.

Az ünnepi asztalra kerülő textil 
lehet karácsonyi mintás, de lehet si
ma piros anyag is, amiből elég egy 
futó vagy egy asztalközép. Ez alá 
fehér abroszt terítünk (ha nincs más 
akár egy új lepedőt), használhatunk 
mindent, csak műanyagot ne. Fe
nyőágakkal, tobozzal, piros gyer
tyával asztaldíszt készíthetünk, 
vagy piros, vagy fehér, vagy zöld 
szalvétát, esetleg a három színt 
együtt használjuk. A szalvétát ki
bontjuk, csücskénél összefogjuk és 
pohárba állítjuk. Nagyon dekoratív.

Szenteste gyakran tátalunk fel 
halászlét, jól illik az együtteshez, 
esetleg a zöld mázas kisbogrács is. 
Ugyanúgy szép lehet a fehér por
celánkészlet,

Az ételekről röviden: A fehér 
pecsenyéstálra felrakjuk a sültet, 
burgonyapüréből kis olajos merő
kanállal gombócokat formálunk és 
közvetlen köré rakjuk. A külső sor
ba tehetünk hámozott almát, amely
nek magháza helyébe gesztenye 
masszát töltünk. Kívül megtűzdel
jük mandulával, és pléhen vagy 
mikróban megsütjük.

Másik változat: alma-, ananász- 
karikák és banán egészben rántva, 
mindezeket díszíthetjük meggy
vagy szilvabefőttel. Egy könnyű

desszert: a narancs tetejét levágjuk, 
húsát kiszedjük, helyébe vaníliapu
ding és aprózott kivi vagy egyéb 
gyümölcs kerül. Tálalás előtt tej
színhabot teszünk rá, és visszahe
lyezzük a narancs tetejét.

Engedjék meg, hogy a nagyszü
leimnél látott háziáldással búcsúz
zam, és kívánjak ennek szellemé
ben nagyon boldog karácsonyt. Hol 
hit ott szeretet. Hol szeretet, ott bé
ke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, 
ott Isten. Hol Isten, ott szükség nin
csen.

Jut eszembe, hogy szilveszterig 
már nem találkozunk, így kedves 
korhelyeinknek egy jó levesrecep
tet ajánlok.

Öt személyre 20 dkg lencse, 1/2 
kg. savanyú káposzta (nem kimos
va), egy babérlevél, 1/2 kg kockára 
vágott füstölt hús, esetleg plusz füs
tölt kolbász, fűszerek: vegeta, egész 
bors, csipet majoranna. Mindezt 2,5 
liter vízzel felkeverjük. Főzzük, 
forrás után lassú tűzön kb. 2 óráig, 
majd 4 evőkanál liszttel és annyi 
zsiradékkal, hogy jól keverhető le
gyen, rántást készítünk. Két gerezd 
fokhagymát nyomunk bele, és egy 
evőkanál pirospaprika hozzáadása 
után hideg vízzel felengedjük, majd 
a levesbe öntjük, összefőzzük kb. 
10 percig. A léből két evőkanállal 
kiveszünk egy kis tálba, és két evő
kanál mustárral összekeverjük, 
majd visszaöntjük az alapléhez. Tá
laláskor tejfelt kínálunk hozzá. Vi
gyázzunk a sós ízesítőkkel a füstölt 
húsok miatt.

BÚÉK!

Pusztainé, Irénke

Németek Almádiban

Köszönet Albertnek
Történt, hogy egy havas dél

után kocsiba ültem, hogy felke
ressem Veszeli Lajos barátomat 
egy cikkel kapcsolatos megbeszé
lés tárgyában. Érdeklődésemre 
közölték velem, lakását hamar 
megtalálom a Kisberényi uton 
egy nagy fakapu és egy Neptun 
nevű kutya fogad, de ne féljek 
nem harap. Így is volt! Rájöttem 
a kapu kinyitási lehetőségére és a 
hatalmas, igazán jámbor állat ug
rándozása és farkcsóválása mel
lett a kerten keresztül bevonul
tunk a gazdihoz. Hova menjünk a 
lakásba, vagy a műterembe, nem 
véletlen, hogy a műterem von
zott. Egy műterem tele van fantá
zia dús, élményekben gazdag al
kotásokkal, ezek bővebb méltatá
sára és rám gyakorolt hatásával 
most nem foglalkozom, mert az 
egy hosszú cikket érdemel. A bi
zonyság, hogy nagyon jól éreztem 
magamat, hogy a pár perces meg
beszélésből jó pár óra lett és még 
arról is megfeledkeztem és nem 
vettem figyelembe, hogy Lajos 
barátom erős megfázásra panasz
kodott...

Mikor az esti órákban a kocsi
hoz kisért, beszélgetés közben a 
nagy hóeséstől a kocsimat alapo
san belepte a hó. Az ott hógolyo
zó gyerekek, bíztattak ”bácsi ké
rem, ha forog a kerék megtoljuk 
ám”. Így is történt, pár száz méter 
után azonban, mikor a megtolás 
lendülete megszűnt a kocsim 
megállt. A sebességváltó karral

lett probléma. Bár a hiba megál
lapítása részemről egyértelmű 
volt, de mégis nagy volt a tanács
talanságom a havas éjszakában. A 
gyerekek, akik látva, hogy meg
álltam utánam szaladtak azt a tip
pet adták, hogy itt szemben néme
tek laknak, valami panzió féléjük 
van, azok biztos segítenek. 
Ahogy ezt kimondták a kivilágí
tott épületből három férfi jött ki 
és én a tört német tudásommal 
próbáltam megértetni magam és 
közös nevezőre jutottunk a kocsi 
jelenlegi állapotával kapcsolat- 
ban: ”hogy ez kaput” Aztán mint
ha ez Ilyenkor a legtermészete
sebb volna megragadták a kocsi
mat, kiemelték az útról egy védett 
helyre. Közölték, hogy a kocsimat 
szemmel tartják, míg nem intéz
kedem és megkérdezték, hol la
kom és egyik kocsijukba ültettek 
és lakásomig haza hoztak. Hát 
ilyen is van!! A köszönet mellett 
lakásomba hívtam, de siettek visz
sza. Elgondolkoztam: milyen fur
csa is, német nemzetiségű embe
rek a saját hazámban ilyen spon
tán, ilyen természetes indíttatással 
jöttek segítségemre. Nem latol
gattak semmit, segítettek, mert 
látták, hogy valaki bajba van!!

Úgy érzem, ebből a kis epizód 
történetből van mit tanulni ne
künk is.

Buday Miklós

„Élet" vagy „halál" az iskolában?
Vannak diákok, akik lopva félre

húzzák szájukat, ha meghallják a 
szót: ISKOLA. Vannak, akik legyin
tenek, mosolyognak. Az utóbbiak kö
zé tartoznak azok a fiúk is, akik a reg
geli becsengetés előtt a kézilabda-pá
lyán fociznak, s már kora hajnalban 
elindulnak otthonról, hogy részt ve
gyenek a mindennap megrendezésre 
kerülő selejtező mérkőzéseken. Ők 
azok, akik a mi érdekünkben elköve
tett SZERTARTÁST humorral tudják 
megközelíteni.

Megszólal a 45-ös csengő, három 
tanár sorakoztatja az iskola népét. Iz
gatottan tanulunk. „Te jó ég, még eb
ből is írunk”! Gyorsan repül az idő. 
Nemsokára már az 55-ös csengő 
hangját halljuk. Egyesek az ajtón 
csüngve figyelik tanáraikat, a jobbak 
pedig könyvükkel kezükben magolják 
a leckét...

Megpillantják a TANÁRT Nehéz, 
lassú léptekkel közeledik az oszlop 
felé, ahol a kémek állnak. Villámszó
ró szemei a folyosót pásztázzák, né
ha-néha kitekint az ablakon. Kezében 
napló és tankönyvek. Feladjuk lesál
lásainkat, felfutunk a lépcsőn, onnan

bámuljuk tovább a „Halálosztót”... és 
megpillantjuk a lépcső alján... A te
remhez futunk, lecsillapítjuk az osz
tályt. (Hiába, felelősségteljes munka 
a miénk). Amikor a TANÁR átlépi a 
terem küszöbét „áll néma csend, légy 
szárnya benn, fülledt levegő” és han
gos vészkiáltás várja. Egyesek vi
gyázzállásban beszélik meg aznapi te
endőiket, mások az éppen aznapra 
feladott leckét körmölik. Így van ez: 
mindenki másképp csinálja! Elhang
zik a jelentés, és mi leülünk. (Végre 
egy kis pihenés!) Hiszen, amikor ép
pen nem Heródes átkait vagy Mária 
fohászát mormoljuk — ügyelve per
sze a tiszta, artikulált hangképzésre 
—, akkor biztosan a másodfokú 
egyenleteket alakítjuk át harmadfokú
vá a matematika-szakkörön. S mivel 
a bölcsek azt mondják, az életnek ta
nulunk, igyekszünk az elsősegély- 
nyújtás és a csecsemőgondozás csín
ját-bínját is elsajátítani. Jó-jó, de hol 
marad az egészséges életmód, a moz
gás? Nálunk találsz minden „al és fel
izomra” kiterjedő mozgáskoordináci
ót, és sok másfajta koordinációt fej
lesztő foglalkozást. Hogy mindezek

után mi a helyzet a gyógytornával, 
mely a testet-lelket lazítja? Az is van! 
Persze mindez csak előzmény, a kö
vetkezmény-eredmény mindig ott le
beg a szemünk előtt. XY kiváló mun
kájáért a tudósjelöltek versenyén 1. 
vagy ennek többszöröse helyezést ért 
el! Gratulálunk magunknak, egymás
nak! Úgy tűnik, megérte!

... S a TANÁR szemeivel már az 
osztályt pásztázza, legnagyobb meg
lepetésünkre hűvösen, kíméletlenül 
kijelenti:

— Hm, a mai témánk a karácsonyi 
ünnepkör. (Köszönjük neked, kará
csony!)

Na igen. Így megy ez nálunk 
ilyenkor karácsony táján, mindenki 
lázasan készül az iskolai ünnepélyre.

Mostanában rengeteg a próba, hi
szen jól akarunk szerepelni a város
házán is.

Ugye te is megnézed betlehemes 
játékunkat december 22-én? Mi ott le
szünk!

Györgyi Dénes Ált. Iskola



Kiállítás az Almádi könyvről

Z
súfolásig megtelt a közös
ségi ház nagyterme Milos 
József fotókiállításának 

megnyitóján és az Almádi fotó
album premierjén.

Kerényi László polgármester 
méltatta a művész fáradságos, 
többéves odaadó munkáját, 
amelynek eredménye a szép 
könyv.

Köszönetet mondott a szerzők
nek, a szerkesztőknek és a kiál
lítás rendezőinek.

A megnyitó után Milos József 
dedikálta a vendégeknek a meg
vásárolt könyveket.

A városházán, a könyvesbolt
ban, a közösségi házban kapható 
a díszes Almádi album.

Felvételeink a kiállítás meg
nyitóján készültek.

Fotó Durst László

Szilveszter 
a Báder Halászkertben

Halászlé, malac-sült vacsora, zene, tánc, tombola 
A fődíj egy élő malac

Asztalfoglalás telefonon: 88/338-546

MINISZTER 
A SZERKESZTŐSÉG ÜLÉSÉN

A legutóbbi szerkesztőbizott
sági ülésünkre vendég érkezett. 
Szabó Tamás, régiónk ország- 
gyűlési képviselője, privatizációs 
tárca nélküli miniszter látogatott 
el az újságunkhoz egy spontán 
beszélgetésre.

Kérdezgettük jóról, rosszról —  
ő válaszolt készséggel.

Beszélt a Balaton Fejlesztési 
Tanács létrehozásáról, amely ge
nerátorként működne a térség 
gazdasági ügyeiben.

Infrastrukturális programról 
(gáz, csatorna) is szólt, valamint 
ezek céltámogatásának lehetősé

geiről.

Szóltunk a kárpótlás régiónkat 

érintő furcsaságairól.

Elismerte a miniszter, hogy 

nehéz feladat a kárpótlás ügye, 

különösen a Balaton körül, de 

most nyílik ki igazán, amikor már 

orvosolhatók lesznek a problé

mák.

A szerkesztőségi látogatás vé
gén ismét kérte a képviselő úr, 
hogy újságunk hasábjain szíve

sen válaszol az almádi polgárok 

kérdéseire.

Januártól beindítjuk e rovatot 

kérdés-felelet formájában. Ígére

tet tettünk, hogy kölcsönösen a 

kényes kérdéseket is megjelentet

jük.

Szerk.

M
élyen süppedtem a hó
ba, ahogy haladtam a 
magasba, majd meg- 

meg állva visszatekintettem az 
opálos szürkületű horizont felé. 
Az Öreghegyről letekintve 
ilyenkor a Balaton békés, néma 
csendbe burkolózva alussza téli 
álmát, elterülve, kinyújtózkod
va a világmindenségben.

Bognárékat keresem, jobban 
mondva Jolán nénit, a költőt, aki
ről oly sokat hallottam. Eldugott 
kis köz felé vezet valami nyom, 
vöröskő oszlopok, fejükön hatal
mas fehér kucsmával, állnak dísz
őrséget. Nyikorgó vaskapu hang
ja  veri fel a rezdületlen csendet. 
Fehérbe csomagolt régi villa tű
nik fel előttem, idézve a jobb idő
ket látott századelő hangulatát. 
Magas, földszintes épület, vörös
kő lábazat, oszlopos üvegabla
kok, a teraszon sárga, rikító falak. 
Hol lehet a bejárat? Minden ajtót 
megnyitok. Csengetek, de nem és 
nem enged a zár. Itt pedig laknak, 
kell, hogy megtaláljam az idős 
házaspárt. Valahol szól a rádió -  
nocsak mégis van remény a be
jutásra? Hólabdákkal dobálom az 
ablakot, magasan van. Nem és 
nem hallják a jelzést. Egy sufni
ban rozzant kis létrára lelek, kor
hadt léc is kerül a hó alól. Ko
pogok a falhoz simulva, kezem
ben a léc -  reccs, a létra össze
csuklik, ömlik a vér...

De lám-lám, nyílik az ajtó. Já
nos bácsi integet és bebocsátást 
ad. Nagy szobába kísér, ahol Jo
lán néni fekszik dunnák között. 
Jöttömre felhúzza homlokán a 
kötött sapkát, kicsi fehér arcán 
lassan megjelenik egy kevéske 
pír, prémes kabátja gallélj a mö
gül előbukkan kék, fáradt szeme.

-  Nem hallottuk a csengőt, le
het, hogy rossz? Szól a rádió is, 
a férjem meg különben is nagyot 
hall. -  Elszorul a szívem, ahogy 
a két öreget látom. -  A hőmérőt 
már kivetted? Kérdi Jolán néni. 
János bácsi a 91 éves társ, őt érti, 
megy is az ágyhoz, mint gyakor
lott ápoló. Beteg volt: mondja fe
lém, majd szép szavakkal nyug
tatja a feleségét.

Jolán néni megélénkül, mint
egy elsőtáncos zavarban van, de 
megered a nyelve. Megelevene
dik a gyermekkor, Mencshely, a 
kedves kis Balaton-felvidéki falu, 
ahol született, és ahonnan indult.
-  Én nem a szüleimnél nevelked
tem, ennek hosszú története van, 
hanem anyám nevelőszüleinél. 
Ja, hogy is volt? Anyai ágon ta
nítófamília voltunk, a lányokat 
nem nagyon tartották, így déda
pám 3 leányát mielőbb férjhez 
adta. Nagyanyám egy cipészhez 
ment férjhez, a másik lányok meg



módosabb emberhez. A gyermek- 
áldásból a cipészéknél volt bő
ven, én 7-re emlékszem. Másik 
asszonynál, Osváthéknál meg 
nem volt gyermek, így anyámat 
átadták és ott nevelődött. Édes
anyámat 16 évesen korán férjhez 
adták egy paraszt fiúhoz. Erről 
mindig beszélt, hogy ő nem akar
ta, meg nem is szerette. Én meg 
megszülettem 1904. januárjában. 
Apám kiszolgált katona volt már, 
visszajött gazdálkodni, de földjük 
még nem volt, bár az ősi család 
annakidején nemességet is ka
pott. Mencshelyt a veszprémi fő
úr nagyon régen 3000 holdjával 
és a vele járó nemesi címmel 4 
családnak adományozta. Az őse
im a Bertalanok, a Bocskaiakkal 
együtt kapták meg e címet. Ber
talan Gyula, az apám az I. világ
háborúkor az általános mozgósí
tásba beleesett aztán orosz fog
ságba került. Mi a nevelőszüleim
nél voltunk és ezeket is szerettük. 
Ostváthék tekintélyes emberek 
voltak. Taníttattak is, itt végez
tem el az elemit. Mindig szeret
tem volna továbbtanulni, de ak
kor a falun a nagyobbacska lá
nyokat hamar befogták a házi
munkára. Apám sorsa aztán jóra 
fordult, ispán is volt. Celldömölk
re került, ott már nekem is hasz
nomat fogták és én is hazakerül
tem. Az egyedi uradalomban dol
goztam. Ja, ez nagyon érdekes, az 
Egyed nevet egy bécsi bankár a 
birtokkal együtt kártyán nyerte a 
Batthyányiaktól. Ha ráértem, 14 
éves koromtól már sokat olvas
tam, különösen Osváth papáéknál 
tele volt az asztal könyvvel. Én
nekem Mencshely volt a minde
nem, az első bálom is ott volt. 
Szüleim is odajöttek vissza, mert 
elárverezték őket, nem volt 
könnyű életük, kezdtek elölről 
mindent.

Egyre jobban feltárul a múlt,
-  Jolán néni csapong és lubickol 
a múlt zivataraiba. János bácsi 
közben szenet tölt a cserépkály
hába, majd nagyokat bólogat fe
lesége felé. -  Mikor is találkoz
tunk mi? Kérdi a néni, s lám-lám, 
a férje ezt is megérti. -  Azt hi
szem, ott a majorban. -  Ja igen, 
ott a majorban, amikor Gyurival 
kihívattál. Ó , akor te még egy 
taknyos gyerek voltál. Hát hogy
ne. Fordult felém. -  Nálam csak 
egy évvel volt idősebb. Ki hitte 
volna akkor, hogy így lesz. Ne
kem sok udvarlóm volt, s még 
most is nevetségesnek hangzik. 
Bár ő akkor már kitervelte, min

dig csak mondta: elmegy inasnak, 
segédnek, aztán ha megjön, el
vesz feleségül. Én módosabbak
nak engedtem az udvarlást a bá
lokban, de az uradalomban a bé
reslegények is legyeskedtek körü
löttem. Nem akartam ott maradni, 
cselédnek nem. No meg úgy já r
jak, mint a Sári bíró lánya, akit 
agyontáncoltattak? Leveleztünk 
lassacskán, amikor ő odavolt se
gédnek.

Szüleim is tűrték, mert mégis 
csak iparos. El is jött értem. 
1935-ben lett a házasság. Nem tu
dott előbb elhelyezkedni, hát mi
re nősült volna előbb. Hányód
tunk, vetődtünk a világban. Ko
vács lett, értett a gépekhez is. Ki
bérelt Mencshelyen egy műhelyt. 
Osváthék, a nevelőszüleim köz
ben meghaltak. Megkaptunk egy 
házat, 4 hold földet, meg erdőt is. 
Ez adta az erőt is. Én beszéltem 
rá, hogy vegyünk cséplőgarnitú
rát. De csak gőzgépet lehetett, 
ami régi is volt. Aztán vettünk 5-
6 ezer pengőért újakat, mert meg
kereste a régi az árát. Mindig 
mindent befektettünk. 41-ben 
született a fiunk, akkor meg jött 
a világháború. Kiköltöztünk a ha
lomba, ahol szőlőnk is volt, on
nan láttuk, hogy a renden hogy 
jönnek be az oroszok. Átvészel
tük a háborút. Aztán jött kom
munizmus, kuláknak néztek, de 
hát mikor látták, hogy nekünk 
nincs ellenségünk, hagytak. Én 
mégis mondtam: tegyük el a gé
peket egy pajtába, és János men
jen a gyárba dolgozni, mert a 
szomszéd faluban már elvitték a 
tulajt. Így került Fűzfőre a gyár
ba, nyár végén meg csépelt itt
hon. A gép hozott annyit, hogy

megvettük á50-ben ezt az almádi 
házat. Nem volt még bútorunk 
sem, de mégis beköltöztünk. Ő 
járt a gyárba, a fiam iskolába, én 
meg beiratkoztam gyors- és gép
írónak. A mencshelyi ház már ré
gi volt, a földeket kiadtuk egy da
rabig, a gyárból nem engedték el 
Jánost csépelni. Rossz idők já r 
tak. Aztán a tsz-be be ment min
denünk.

Almádiban nyáron viszont jö t
tek a vendégek. Meleg vizünk is 
volt, szépen is bántunk velük. Én 
tanulgattam németül, mert hasz
nát vettem. A fiam, ahogy nőtt, 
szerettem vele tanulni. Minden 
ment is volna, csak az a fránya 
matematika. Így beiratkoztam 60- 
ban, 56 évesen esti gimnáziumba. 
60 éves voltam, amikor színjeles 
érettségit tettem.

Peregnek a homokszemek az 
elmúlt idők óráján, Jolán néni pa
pírokat keresget az éjjeliszek
rénynek kinevezett antik íróasztal 
veretes fiókjának mélyén. -  Ja, 
hát az irodalom, meg az írás? Ó,
-  én már 18 éves korom óta íro
gatok.

Verseket főleg, de van verses
regényem is, jó  lenne kiadni. Bár 
a fiam is mondta, ki olvas ma
napság ilyet. Akkor régen még az 
Osváth papékhoz járt a Kis Új
ság. Leveleztem velük, sok ver
semet leközölték. Később volt 
egy társaság Pesten, valami író
félék, Móricz Zsigmond kör lett 
a nevük. Oda írogattam. Aztán ők 
is értesítettek, hogy menjek fel 
eredményhirdetésre, mert kapok 
valami díjat: de én mindig mond
tam magamnak: hogyan mennék 
már: engem ne bámuljanak azok 
a nagy emberek. Aztán egyszer 
az ’50-es években lejött ide egy 
olyan kommunistaféle. Megné
zett mindent, a füzeteimben is lát
ta a verseimet. Azt hiszem, vala
mi kritikát is írtak, de ez az em
ber mindig csak kérdezte, nincs-e 
amolyan forradalmi verse. Hát az 
nem volt. Aztán így nem is ke
restek. Írtam sokfelé, a Győri 
Evangélikus Hetilap, a Harang
szó is közölt. Mindig szerettem 
volna egy kötetet kiadni. Csak 
gyűjtögettem rá, aztán ’91-ben

200 példány megjelent. -  Reme
gő kezével ismét az íróasztal fi
ókja felé nyúlt. -  Azt hiszem, 
még van vagy 5 db nálam.

-  Megélhetés? Mindig meg
voltunk, a nyugdíja a férjemnek, 
na meg régebben a nyaralók. Eb
ből elláttuk a házat, a kertet. Hát 
még sokat dolgoztam a Vöröske
resztnek, mert ’60-ban felfigyel
tek, hogy gimnáziumba járok, en
gem választottak meg helyettes
nek.

25 évig dolgoztam, titkár is 
voltam vagy 15 évig.

Különben most karácsonyra 
gyönyörű csomagot kaptam tő
lük. Hát -  itt vagyunk kettecskén, 
de hozzák az ebédet, nyáron meg 
a polgármester is volt itt. Így té
len sem halunk éhen, hétvégén a 
férjem főz, olyan nokedlit tud csi
nálni, hogy csak na. Én már saj
nos nem látok jól, szürkehályog 
van a szememen. Messze va
gyunk itt a hegyen, magunk is ta
karítunk, úgy ahogy. Még meg
vagyunk valahogy. Az életre ho
gyan emlékezem? Le tudnám 
még írni, ha megvonalaznák erő
sen a papírt. De várjon, elmondok 
egy verset öregségem dalaiból.

Na mondom.
Így fogjuk egymás kezét, ak

kor is, ha majd közeleg felénk a 
halál. Szorítsd meg jobban! Ki
csit még jobban! Nem félek, reám  
akkor mi vár. Látod-e nálad mily 
erős lettem ? Mi ez az erő, csak 
akarat? Nem -  ezt én mind itt 
nálad szereztem, a múltban eltűnt 
sok év alatt. Milyen is volt e 
hosszú élet? Mit mesélhet a 90 
év? Békések voltak, dervisek, szé
pek, szorosan fog tuk egymás ke
zét.

Jolán néni könyvével a zse
bemben, elmondott strófájával 
szívemben csúszkáltam lefelé a 
hegyről. Előttem a Balaton sóhaj
tott, majd ásított egy nagyot, a 
hang belefagyott a téli estébe.

Veszeli Lajos

Jolán néni 90 éves, a Jó Isten 
éltesse sokáig, élete párjával 
együtt.

JOLÁN NÉNI STRÓFÁI

A 90 éves Bognárné 
Bertalan Jolán

Fotó: Durst László

Szerkesztőségünk körkérdést intézett Almádi város 14 kép
viselőjéhez és 14 városlakó polgárhoz, hogy röviden, tőmon
datokban foglalják össze az 1993-as év számukra legemléke
zetesebb mozzanatait, akár pozitív az élmény, akár negatív.

A válaszok nagy része lapzárta után érkezett, így az ösz
szeállítást januári lapunkban tudjuk csak közölni.



A Hússzéktől a Húsmegállóig
-  Valami szép húst adjon nekem, 

Józsikám!
-  Csak szép husunk van, drága 

Erzsi néni, inkább azt tessék meg
mondani, mit szeretne csinálni be
lőle?

-  Egy kis gulyásnak valót vin
nék...

-  Akkor ezt a marhalábszárat 
ajánlom...

-  Nem zsíros egy kicsit?
-  Ez nem színhús ugyan, de gu

lyásnak ez a legízletesebb, nekem 
elhiheti, ráadásul árban is jobban 
tetszik kijönni.”

Sok a fentihez hasonló jó han
gulatú beszélgetésnek lehetnek ta
núi azok, akik a Baross Gábor utcai 
húsbolt rendszeres vásárlói. Bozsó 
József és Albrecht János tíz év ke
mény munkájával alapozta meg az 
üzlet jó hírnevét.

Kettőnk kapcsolata azért ennél 
korábbi időszakra nyúlik vissza — 
idézi fel a kezdeteket Bozsó József.

Én Veszprémben a Jeruzsálem- 
hegyi húselosztóban dolgoztam, 
amikor Jancsi tanulóként hozzánk 
került. Később 1980 tavaszán fel
számolták a boltot, s mi a közelben 
létesült ABC-be kerültünk. Itt töl
töttünk el közel három évet, míg
nem 1983 tavaszán Jani otthagyott.

Vétek lett volna kihagyni a ba
latoni nyár adta lehetőséget, jön a 
gyors válasz a csipkelődő megjegy
zésre.

Egy szezonra zöldségesnek szer
ződtem Almádiba, s az eredményes 
kiruccanás alkalmával tudtam meg, 
hogy a húsboltot is meghirdették.

Hárman pályázták meg az üzlet 
bérleti jogának elnyerését, közöttük 
volt Vékony Lajos is, aki a korábbi 
időszakban vezette ezt a hentesbol
tot.

Számolgattuk Józsival, hogy 
meddig mehetünk el a licitnél. Vé
gül is egy viszonylag alacsony 
összeggel nyertük el a szerződést, 
ennek ellenére érdekes, és sohasem 
felejtem el, hogy a licit végén Vé
kony Lajos bácsi ezzel vált el tő
lünk: „Gratulálok, de bele fogtok 
bukni ebbe a vállalkozásba”.

Nekünk nem volt ugyan vállal
kozói tapasztalatunk, de láttuk, mi 
mindenen lehet változtatni a jobb 
üzletmenet érdekében — veszi át 
ismét a szót Bozsó József.

Korábban itt fogasról árulták a 
húst, s nem lehetett mást kapni, 
mint marhát vagy sertést. Mi be
hoztuk a hűtőpultokat, melyekben a 
szépen szeletelt áru kínálja magát, 
és jelentősen bővítettük a választé
kot is. Elkezdtük a felvágottak áru
sítását és felkutattuk azokat a for
rásokat, ahonnan házias izesítésü 
kolbászt és más füstölt árukat tud
tunk beszerezni.

Ez idő tájt hajnalban kezdődött 
a munkanapjuk, rendszerint vala
melyik vágóhíd nyitására vártak a 
rozoga Barkasban. S míg Jóska be
állt a pult mögé, János tovább járta 
beszerző útjait szerte a Dunántúlon. 
Az üzlet zárása után pedig sokszor 
éjfélig dolgoztak a húsok bontásán, 
tisztításán.

Azokban az időkben bizony napi 
16-18 órákat dolgoztunk — emlék
szik vissza Albrecht János —, de 
meg is lett az eredménye. Már az

első évben megdupláztuk elődünk 
forgalmát. Köszönhető ez a már 
említetteken túl annak is, hogy min
dig igyekeztünk udvariasan kiszol
gálni vevőinket, s adott esetben 
olyan árut tudtunk ajánlani, mellyel 
maximálisan meg lehettek eléged
ve. Csak így lehetett stabil vásárlói 
kört kialakítani.

A szakmai tudással társuló kitar
tó munka eredményeként komo
lyabb fejlesztéseket is megvalósít
hattak évekkel később. Először a 
Jeruzsálem-hegyen építettek egy 
húsboltot, ebben az évben pedig 
szintén Veszprémben, a buszpálya
udvar mellett a piactéren béreltek 
egy üzletet, mely a stílszerü Hús
megálló nevet kapta.

A mi történetünkhöz föltétlen 
hozzátartozik, hogy nagyszerű taní
tómesterektől sajátíthattuk el a 
szakmai tudást — eleveníti fel is

mét a tanulóéveket Bozsó József. 
Az én mesterem Hetyei Aladár volt, 
míg Jánosé Eőri Gyula, de sokat ta
nultunk Plank Károlytól is, aki je 
lenleg is velünk dolgozik.

Azt a vállalkozói és szakmai tu
dást, melyet megszereztünk, mi is 
szeretnénk továbbadni, fogalmaz 
Albrecht János. Próbáljuk elfogad
tatni tanulóinkkal azt a szemléletet, 
amely bennünket is jellemzett, ne
vezetesen, hogy nem elég csak a hi
vatalos munkaidőben művelni a 
szakmát. Az ismeretek alapos elsa
játítása ennél nagyobb szorgalmat 
és kitartást igényel.

Az Albrecht-Bozsó páros már 
az ünnepekre tekint, bőséges vá
lasztékot tudnak kínálni a kolbász
féleségeket otthon elkészíteni szán
dékozók számára, s boltjaikból ke
rülhet az ünnepi asztalra pulykahús, 
élőhal s kisebb-nagyobb szilveszte
ri malac is, kinek-kinek ízlése és 
pénztárcája szerint.

Rendes Ferenc

BESZÉLGETÉS
Újságunkban gyakran megemlé

kezünk köztiszteletben álló, tisztes 
kort megélt polgárainkról. Jelen 
esetben a Schildmayer család legi
dősebb tagjával, Feri bácsival be
szélgettem. Almádiban e név köz
ismert ma is, mivel a család ősidők 
óta a köműves, köművesmesteri 
szakmát űzte, valamikor Sárváron, 
majd 1928 óta Almádiban. József, 
János, Péter, Pál már elköltöztek az 
élők sorából. Feri bácsi — nekem 
szabad így szólítanom, több mint 
fél évszázados ismeretség után — 
állja a sarat. Szellemi frissességgel 
beszél a múltról, jelenről. Szokvá
nyos kérdésemre -  mi a hosszú élet 
titka -  válasza: a munka. Nem sza
bad abbahagyni. Tizenkét éves kora 
óta ezt teszi a mai napig is, amikor 
már 90 évet hagyott maga mögött. 
Felaprítottam a jövő télre való 40 
mázsa fát, mondja. Mindig légszá
raz fával fűtöm a cserépkályhámat. 
Néhány tuskót azért hagytam, hogy 
legyen még mit tennem. Ujjaiban 
ínzsugor van, ez akadályozza az új
ság tartásában, de a baltát jól meg 
tudja fogni. A szakmát először kö
zösen, János unokatestvérével, 
majd egyedül folytatta mindnyá
junk megelégedésére.

-  Melyik helybéli építkezésben 
vett részt? Hány lakóház építése fű
ződik emlékeihez?

-  65 éves koromig dolgoztam. 
Ebben volt állami alkalmazás és 
maszek világ is. Biztos, hogy csak 
Almádiban több mint ötven ház fel
épült vállalkozásomban. Többek 
között a Henn féle volt gyógyszer
tár, a jelenlegi húsbolt emelete (a 
mi volt házunk, lakásunk), pálya
mesteri ház az Öreghegyen, Se
beszta üzletsor, Abbázia, jelenleg 
Tulipán nyári része, Mayer cuk
rászda (Kuckó), Pongrácz-, Hegyi
ház stb., de a környéken további la

kó és üdülőházak, Fűzfőn üzemi 
épületek. Érdekesség: 1932-ben a 
belső vakolást 30 fillér/m2-ért vál
lalta.

A munka mellett a magánéleté
ről is nyilatkozott Feri bácsi. Sze
rette mindig az emberközelséget, 
baráti találkozásokat, poharazgatá
sokat, a jó cigányzenét, no és a kár
tyát is. Sajnos első felesége — két 
gyermeke anyja — hosszú bete
geskedés után 1964-ben meghalt. 
Lakóházát, melyet szintén saját ma
ga épített, az akkori rend nagynak 
találta, és 1952-ben állami tulajdon
ba vette. Szerencséjének mondható, 
hogy a későbbiekben joga lett saját 
házát az államtól részben visszavá
sárolni, majd eladva ezt felépíteni, 
ahol most él Magdi nénivel, új fe
leségével immár 28 éve. Minden 
nagyon jó, van gondoskodó felesé
gem, mondhatom egészségem, szel
lemi frissességem, egy hiányzik: be
szélgetőpartner, akivel közösen egy
két pohár bor mellett megtárgyalhat
nánk a múlt és jelen eseményeit.

Úgy éreztük feleségemmel 
együtt, látogatásunknak igazán 
örült, tegyük meg máskor is, kérte, 
ne csak akkor, amikor a helyi Vö
röskereszt kedves kis karácsonyi 
ajándékát vittük el számára.

Majbó Gábor

I T A L T Á R  

az Árpád utcában

Kedvező árakkal, 
széles választékkal várjuk 

közületi és lakossági vásárlóinkat

Sörök, borok, üdítők, 
kimért szörpök, röviditalok, 

dohány- és papíráruk

Balatonalmádi, Árpád u. 2/A

Nyitva:
hétköznap 10-16 óráig 
szombaton 8-12 óráig 

Szünnap: hétfő



NOE-HÍREK
A balatonalmádi nagycsaládo

sok szervezett decemberi prog
ramja közül ez évben sem hiá
nyozhat a Krampuszbál. A de
cember 2-i klubnapot a Bajcsy úti 
óvodában a lázas előkészületek 
jellemezték. Gyermekeink a fog
lalkozáson közösen készíthették 
el a karácsonyi meglepetéseiket. 
A szülők pedig az idei Kram
puszbál részleteinek megszerve
zésével voltak elfoglalva.

A Krampuszbál 1993. decem
ber hó 11-én 17 órakor kezdődik 
a Vörösberényi Általános Iskola 
tornatermében.

Az idei bál programjai a je l
mezes vetélkedő, a korosztályon

kénti társastáncverseny, a tombo
la, a zsákbamacska és az össz
tánc.

Először lesz élőzene a Kram
puszbál története során.

A nagycsaládosok éves prog
ramjában nagy jelentősége van 
ennek a bálnak, hiszen a báli be
vételek jelentősen befolyásolják a 
csoport éves lehetőségeit. A 
nagycsaládosok azt szeretnék, ha 
az egész város szívügyének te
kintené ezt a bált és eljönne, aki 
csak teheti.

Minden vígságra vágyó almádi 
polgárt szeretettel várunk.

Alpek Zoltánné

Sportbál 1993
A tavalyi évh ez hasonlóan az idén is megtartottuk a Sport

bált. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Logodi Balázs
nak, aki biztosította az éttermet, és a személyzetnek, akik gon

doskodtak a mi szórakozásunkról. A háromfogásos vacsorát
h ét óra  u tán  szolgálták fe l, m ajd ezt követően kezdődött a

vidám szórakozás. Éjfél előtt megtartották a tombolasorso
lást, ami nem jött volna létre, ha nincsenek a kővetkező tá

mogatóink: Fórum Rt., Dávid cukrászda, Lang fagylaltozó, Black Box videotéka, Bike-center, Antoferro, Mentor Kft., N

és N Bt. A hajnalig tartó mulatságból, úgy érezzük, mindenki 
elégedetten távozott. Reméljük, a  jövőben is találkozunk azok
kal akik itt voltak és azokkal, akik ezután szeretnének eljönni 
a  következő Sportbálra  1994-ben.

Egyedülálló kezdeményezés 
J. A. Samaranch támogatásával

Mihály Gábor Munkácsy-díjas 
szobrászművész úrtól meghívást 
kaptam én is október 11-re baráti 
találkozóra. A téma egy váro
sunkban létesítendő szabadtéri 
művésztelep létrehozása az Öreg
hegyen a művész úr által erre a 
célra felajánlott saját tulajdonú, 
nagyméretű telkén, ahol a cél ér
dekében felhasználható nyaralója 
is rendelkezésre áll.

A létesítendő telep célja, hogy 
minden évben egy hónapra ide
hívott tehetséges szobrászok —  a 
vöröskő mind nagyobb mértékű 
felhasználásával —  a sport szinte 
minden ágát megörökítve, azokat 
városunk megfelelő helyén tárlat
ként elhelyezve gazdagítanák te
lepülésünket. A kijelölendő hely 
lehetne akár az öregpark is, ahol 
esztétikai szempontból is egye
dülálló kiállítás lenne az évenként 
gyarapodó szoborpark.

A baráti találkozón Kerényi 
László polgármester úr, Veszeli

Lajos művész úr, Thurzó Gábor 
úr, valamint Etz Beatrix is részt 
vett, de jelen voltak a magyar 
egyetemes sportot képviselő, az 
elképzeléssel messzemenően 
egyetértő és azt támogatók, vala
mint Gallov Rezső államtitkár az 
OTSH elnöke, dr. Aján Tamás 
MOB-főtitkár, dr. Schmitt Pál 
MOB-elnök képviseletében dr. 
Török Ottó, a továbbiakban Vad 
Dezső sajtófőnök, Vajtó Lajos 
OTSH-sajtófőnök, dr. Istvánfi 
Csaba rektor, dr. Takács Ferenc 
egyetemi tanár, Bujdosó Ernő 
festőművész, Gaál Ferenc szerve
ző urak is.

J. A. Samaranch úr a kezde
ményező művész úr levelére 
adott gyors válaszában ugyancsak 
elismeréssel nyugtázta az elkép
zelést, azt támogatja, sőt az 
1995-ben Budapesten rendezendő 
NOB-ülés során szeretne elláto
gatni Balatonalmádiba is, a mű
vésztelep és szoborpark megte

kintésére. Mihály Gábort már 
személyesen is ismeri, mivel a 
nyár folyamán a Lausanne-i 
olimpiai múzeumnál felállított és 
nagy elismerést kapott Kerékpá
rosok c. munkájának avatásán a 
spanyol királyi párral egyetem
ben részt vett. Azóta ez az alkotás 
nemzetközi szaklapokban is meg
jelent, öregbítve a magyar alko
tóművészet jó hírnevét.

A művésztelep a Sport a szob
rászatban c. alapítvány létrehozá
sa folyamatban van. Városunk 
ezáltal egyedülálló látványosság

gal kiemelkedne a Balaton part

ján és a közeli világkiállításra a 

városunk pályázatként — a mű

vész hozzájárulásával —  remény

teljesen részt vehetne.
Reméljük, hogy a sokoldalúan 

támogatott, a világon egyedülálló 

elképzelés városunkban valóság

gá lesz mindnyájunk örömére, 

idegenforgalmi látványosság kép

pen is.

________________________ M. G.

Hó-Gond(?!)olatok
Esett, igen, annyi amennyi már régen nem. Ki örül, ki szitkozódik, 

ki egyszerűen lapátol. Még jó, hogy az időjárást nem tudja az ember 
befolyásolni, hisz gondoljunk bele, hány ember veszne össze, aki 
egyébként még szereti a másikat. Annyi csapadékszegény év után a 
természet megpróbálja jóvátenni eddigi bűnét. Hátha Berényben ismét 
folyni fog a Séd a Balázs B. -  Kővirág utca környékén. Hátha visszaáll 
a Balaton kivánatos vízmennyisége. Hátha a talaj általános elsivata
gosodása lassul, netán veszélye megszűnik. Hátha jó termés lesz.

Igaz, most nehéz volt megtisztítani az utakat, járdákat (még nem 
is sikerült mindenhol). Igaz, sok program meghiúsult. Igaz, hogy min
den lassabban megy, és igaz hogy gazdaságilag nem jött jól ennyi hó. 
E tényektől függetlenül itt van.

Tegyünk meg mindent ami tőlünk telhető, ami meg kötelességünk 
tulajdonosi mivoltunkból eredően, azt feltétlenül tegyük meg, mert ak
kor talán marad erőnk a tél örömeinek élvezésére is.

Szentesi István 
környezetvédelmi csoportvezető

Csehák Judit 
Balatonalmádiban

Az MSZP helyi szervezetének meghívására látogatott el váro
sunkba Csehák Judit, az ellenzéki párt népszerű képviselője. A kö
zösségi házban megtartott lakossági fórum első részében néhány 
aktuális politikai kérdésben fejtette ki pártja véleményét. Többek 
között sajnálattal jelentette be, hogy a többi ellenzéki párttal egyet
értésben az 1994-es költségvetést jelen formájában nem tudják el
fogadni, ami újabb terhet jelent az önkormányzatoknak.

A találkozó második felében a megjelentek kérdéseire válaszolt 
a képviselőnő. A szakterületét érintő felvetésekre adott válaszaiban 
érintette a nyugdíjba vonulás problematikáját, az egészségügy, a 
társadalombiztosítás korántsem megnyugtató helyzetét.

Az est zárásaként köszönetet mondott a helyi szervezőknek a ven
dégül látásért, boldogan vitte magával az ajándékba kapott Ba
latonalmádi képes albumot.



HUMUSZGYÁR HÁZILAG

A házi komposztálás és előnyei
(folytatás)

A talajjavítás, termőerő-vissza
pótlás elsőrendű — még az istálló
trágyánál is előnyösebb — nem 
utolsósorban teljesen ingyenes 
anyaga, eszköze a jól kezelt, érett, 
egészséges komposzt. Az elnevezés 
maga a latin compositumból szár
mazik, eredeti jelentése: jól rende
zett, összeszedett anyag. A mellék- 
termékek, szerves anyagok kom
posztolása többezer éve Kínában és 
Koreában honosodott meg, azóta 
századokon át világszerte ismeretes 
tevékenységgé vált, technikája a 
napjainkig fejlődik. A legújabb 
megfigyelés: minél többféle alap
anyagot használunk a komposzt ösz
szerakásában, annál jobb egyen
súlyt hozunk létre a növények szá
mára. A jól megtermelt komposzt 
minősége megegyezik a legfino
mabb humuszéval. Ez a szó: hu
musz, csupa kellemes, ígéretes kép
zettársítást von maga után.

Gazdagság, bőség, egészség, ősi 
televény, élet. Megannyi vágyott, 
pozitív fogalom! A szakemberek a 
komposzttelepet tréfásan „humusz
gyárnak” nevezik. Fűzhetjük to
vább a szót, imigyen:

Almádiban minden egyes csalá
diház-tulajdonos és üdülőbirtokos 
gyártulajdonossá válhat. Erre töre
kedni -  elismerésre méltó tevé
kenység!

Hogyan is rakhatjuk le 
„humuszgyárunk” alapjait?

A komposzttelep mérete az ellá
tandó talajfelület nagyságával ará
nyos. 100 m2 területhez 5-10 m2-t 
számolunk. Elhelyezésére a kert 
félárnyékos, félreeső helye a legal
kalmasabb, vagy épületek északi, 
nyugati oldala. A komposzttelepet 
hosszú távra tervezzük. Ellátjuk 
vízcsappal, kisebb fedett tárolóval 
az adalékanyagok számára. Célsze
rű a kert többi részétől — málna 
vagy szőlő — élősövénnyel elkerí
teni. A kész halom talapzatának 
szegélyét célszerű betonlapokkal 
vagy téglával kirakni a sár ellen. 
Semmiképpen nem javasolt a néhol 
alkalmazott gödrös módszer, ami
kor 1 m mély gödörbe dobálják be 
válogatás nélkül a szerves anyagot. 
A hely kijelölése után következzék 
a komposztálandó anyagok össze
gyűjtése. Mi kerül a kom posztha
lomba? Minden elbomló, egészsé
ges, nem fertőző szerves anyag. Mi 
nem szabad, hogy bekerüljön? Fém, 
üveg, műanyag, doboz vagy fólia, 
a szerves anyagok közül a dió és 
a vadgesztenyefa levele, csonthéjas 
gyümölcsök kemény héja, kőszén, 
szénpor hamuja, de a fahamu be
letehető.

Részletesebben a teljesség igé
nye nélkül felsoroljuk a komposzt

alkotórészeit: konyhai hulladékok
— elsősorban tavasztól őszig — 
ételmaradék, kerti szármaradvá
nyok, termések burkai, bab, borsó
héj, zöldség, gyümölcs hulladéka, 
törköly, mandula zöld burka, haj
tásválogatáskor, zöldmunkák során 
levágott szőlőhajtás, ág, lehullott 
lomb, fűkaszálék, száraz szőlőve
nyige, fahamu, fehér papír, csoma
golópapír, háziállatok — nyúl, ba
romfi, galamb, sertés stb. trágyája
— és nem utolsósorban a gyom, 
minden mennyiségben. Ám arra 
ügyeljünk, hogy a gyomot ne en
gedjük virágozni, magot érlelni. 
Zsenge állapotban sok értékes ásvá
nyi anyagot, nyomelemeket, sőt fe
hérjét is tartalmaznak, a komposzt 
legértékesebb alapanyagát képezik. 
Az ágakat, venyigét fel kell dara
bolni, a szármaradványokat, gyo
mot fel kell aprítani. Erre a célra 
elég drága elektromos készülékek 
állnak évek óta rendelkezésre, ám 
ezek hatásfoka igen csekély, áruk 
viszont elég magas. Vannak a 
szecskavágóhoz hasonló kézi meg
hajtású eszközök is. De általában 
egy rövid nyelű, jól megélezett kis
balta igencsak megfelel erre a célra. 
A komposztálás minőségét javítja, 
ha minél kisebbre vágva adagoljuk 
bele az egyes anyagokat. A papírt 
meg kell nedvesíteni és apróra el
tépni. Nyomtatott szöveget tartal
mazó papír nem való kom posztba. 
A berakás előtt az anyagot két rész
re osztjuk. Az egyik nedvesen ma
rad, a másikat megszárítjuk. Szá
rítjuk a fűkaszálékot, lombot, gyo
mot, különösen a tarackot és a 
szulákot, gyűjtényt, az erősen ter
jedő gyomokat. Ezeket a halom kö
zepére helyezzük, jó mélyre.

A komposzprizma ajánlott mére
tei: alapjának szélessége 2-2,5 m, 
magassága: 1,5 méter, tetejének 
szélessége: 1-1,5 m. Hossza a be
rakandó anyagok mennyiségétől 
függően több méter is lehet.

A komposztprizma 
kialakítása

Az alapot mélyen felássuk. Erre 
kerül 20 cm vastagságban az alap
réteg felaprított gallyakból, venyi
géből, kukoricaszárból, vastagabb 
szármaradványokból. Ez a réteg 
alapozza meg a halom jó szellőzé
sét. Erre az alaprétegre kerül 15 
cm vastagságban nedves növényi 
anyag, gyomok, konyhai hulladék 
stb. A következő réteg 5 cm istál
lótrágya, ezt a réteget vékonyan 
betakarjuk apró szemcsés földdel, 
amelybe mészport vagy fahamut 
kevertünk. Ezt a réteget váltakozva 
követi a nedves és száraz anyagok
nak a sora, köztes földtakarással. A 
berakás közben a készülő kom

poszthalomba 1-1,5 m távolságra 
oldalt és a tetején 5-10 cm átmérőjű 
karókat, csöveket építünk be ame
lyek légjáratokat képeznek és biz
tosítják a korhadáshoz szükséges 
oxigénmennyiséget. A légjáratokba 
tavasszal csalánlevet, zsurlófőzetet, 
kamillateát öntünk a korhadási fo
lyamatok élénkítésére. A kész ha
lom tetejét 2-3 cm vastag földdel 
fedjük be. Erre még a kiszáradás el
len vastagon szénát, száraz fűkaszá
lékot vagy szalmát rakunk. Az ősz
szel megrakott halom tetején a kö
vetkező nyáron tököt, patisszont, 
cukkinit, dinnyét termeszthetünk. 
Gyökerük mélyre hatol, levelük be
árnyékolja a komposzthalmot, ami 
ezen a módon dombágyásként is 
hasznosítható. Az egyes rétegek kö
zé nem szabad pétisót vagy kevert 
műtrágyát tenni. Megzavarjuk vele 
a lebomlás folyamatát. Helyettük 
ásványi őrleményeket, mint a Me
liorit, Zeolit, Zebeka-Mix, Alginit, 
használjunk. Lazításra igen jó a 
pötrétei rostos tőzeg.

A kész prizmát be kell öntözni. 
A lebomlás csak víz jelenlétében 
megy végbe. Ügyeljünk arra, hogy 
az anyag ne legyen túl nedves, ösz
szenyomott szivacs nedvességének 
feleljen meg. A halomban 5-6 nap 
után megindul a lebomlás. Hőmér
séklete 60-75 °C fokra is felmeleg
szik. Az anyag korhadni kezd, mik
roorganizmusok bontják le az anya
got, melyek oxigénből, vízből és 
szerves anyagból táplálkoznak. Bo
nyolult vegyi és élettani folyamatok 
játszódnak le, amelynek eredménye 
a levegős lebomlás vagy korhadás, 
éppen olyan folyamatok ezek, mint 
amilyenek között a természetben a 
lombos erdő humusza kialakul. Egy 
komposztprizma a berakás után 
másfél évvel ad felhasználható, jó 
minőségű komposztot. Vannak ki
sebb anyagmennyiséggel számoló, 
gyorsabb eljárások is, az úgyneve
zett komposztsilók. Kereskedelmi 
forgalomban számos fajtátuk kap
ható, házilagosan is meg lehet épí
teni téglából, kőből, deszkából,

drótfonatból, kivehető oldallal. 
Ezeknél ügyelni kell arra, hogy az 
aljuk szabadon érintkezzen a talaj
jal, tehát felásható legyen. Ugyanis 
a komposztálás utolsó folyamatát a 
giliszták végzik el. Rajokban száll
ják meg a jó meleg fészket adó 
komposzthalmot és áteresztik ma
gukon a tartalmát, testnedveikkel 
értékes gilisztahumuszt állítva elő.

A kis komposztsilókban kétszeri 
átforgatással 5-6 hónap alatt elké
szül az érett, felhasználható kom
poszt.

Mikor és hogyan kell 
használni a komposztot?

Tavasszal és ősszel. Elsősorban 
a talaj szerkezetének a javítására, 
sekélyen a talajba munkálva, ma
radjon a felső 5 cm-es rétegben. 
Igen jó a talaj takarására. Ezenkívül 
felhasználása megegyezik a hagyo
mányos istállótrágyáéval, tehát ül
tetéshez gödrökbe, palántanevelés
hez, magágyakba. Virágok tövéhez. 
Szőlőhöz 40 cm mélyen berakva. 1 
m2 területre egy, másfél vödörrel 
hordjuk ki.

Hatása: a növényeket humusz
ként táplálja, a tápanyagokat a fel
vételre legalkalmasabb formában 
biztosítja. Növeli a talaj vízfelvevő 
és -megtartóképességét, javítja a ta
laj szerkezetét és megóvja a kiszá
radástól.

A komposzt több mint puszta 
trágya — írta egy neves francia ker
tész — a talaj sebeinek gyógyító 
eszköze.

Itt van tehát a recept mind
annyiunk számára, alkalmazzuk he
lyesen. legyen minden almádi csa
lád „humuszgyár-tulajdonos”. Állí
tom. hogy jelentős megtakarításo
kat érhetnek el vele, és örömüket 
találják a szabad levegőn végzett 
munkában, az egészséges, bőséges 
termésben. Új fejezetet nyithatnak 
Balatonalmádi gyümölcs- és zöld
ségellátásában is.

Dr. Kardos Józsefné

A Balaton Akadémia 
támogatására

Ez évben is megrendezésre kerül december 13-án, 17 órakor 
Balatonfüreden, a közösségi házban a régiónkban élő kép
zőművészek aukcióval egybekötött tárlata.

A kiállító művészek az eladási ár 30% -át adják a Balaton 
Akadémia javára.

Vásárlókat és érdeklődőket szeretettel várnak a szervezők.
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HÍRADÁS-TECHNIKAI 
KÉSZÜLÉKEK SZERVIZE 

ÉS MŰSZAKI BOLT

Audio- és videokazetták, antennák 
és tartozékai, műholdvevő, rádió, 

televízió, videorekorder eladása és javítása

NYITVA:
mindennap, 14 órától

O lv a s ó i  le v é l
Tisztelt Szerkesztőség!

Az alábbiakban szeretnék hozzászólni az Almádi Újság novemberi szá
mában foglaltakhoz:
Elsősorban „fö ld im re” Lengyel Zolira vagyok büszke.
A dr. Kardos Józsefné által felvetettek régen időszerűek, azonban Káp
talanban olyan az őszi lombtömeg, abból teljes mennyiséget évente 
folyamatosan igencsak néhány porta képes hasznosítani. Ezért szükség 
volna egy központi humuszgyárra, akár vállalkozói alapon, aki térítés 
ellenében elszállítaná az égetésre váró lombtömeget a porták elől, 
s ugyanakkor szállítana humuszt is térítés ellenében bárkinek. Kö
zületnek, magánosoknak, a leromlott fö ldek minden mennyiséget fö l 
vennének.
Nem utolsósorban javasolom, akár Szentkirályszabadján, akár Alm á
diban létesüljön Lőrincze Lajos irodalmi és nyelvművelő társaság. M i
nél előbb, mert az elhunyt országos hírű  közismert személyiség volt, 
és bárhol indokolt egy ilyen célú társaság alakítása. S ebben még
iscsak Almádi a legilletékesebb.
Türelmüket köszönöm.
Budapest, 1993. november 18.
Tisztelettel:

Abadi Sándor

KARÁCSONYI EMLÉK
Pápai diákéveim és gondtalannak 
mondható gyermekkorom egyik 
legkedvesebb élménye között tar
tom számon azt a kis kutyatörténe
tet, amit most megosztok olvasó
immal:
Úgy került hozzánk, hogy szép kar
csú lábú agár kutya lesz belőle, de 
bizony a kis Pagát kutyus — mert 
így neveztük el — , ahogy növöge
tett, kis lábai csak nem akartak 
megnyúlni, és mi tagadás, egy 
korcs kutya lett belőle, s talán éle
tében se találkozott agárral. No de 
én és családunk se bánta már, any
nyira megszerettük végtelenül ked
ves játékossága és ragaszkodása 
miatt. A „ragaszkodás” szót nyo
matékosan kell hangsúlyozni, mert 
ennek — mint a végén kiderül —

ugyancsak bizonyságot szolgáltatott 
Pagát kutyánk.
A szomszédunkban egy hentesüzlet 
volt, a vezetője gyakran emlegette 
nekünk, hogy Ő is szereti kis ku
tyánkat, gyakran átlátogat hozzá, s 
nagyokat játszanak vele gyermeke
ivel együtt; és meg kellett ígérni, ha 
majd lesznek kicsinyei, föltétlen 
kapnak belőle. Lehet, hogy célza
tosan, úgy beszélgetés közben hen
tesünk panaszkodni kezdett, hogy 
üzletéből valahogy észrevétlenül tü
nedeznek el a lógó kolbászok. Egy 
régen megfigyelés alatt tartott vá
sárióra gyanakszik, de nem lehet 
hogy a Pagát a kis tolvaj? Mi erő
sen, de mi tagadás, nem nagy megy
győződéssel tiltakoztunk, ilyet Pa
gát nem tesz! Hát tett! Ami a leg

döbbenetesebb, tetten érték, mikor 
a vásárlóktól a zsúfolt üzletből a lá
bak között osonva a leghosszabb 
szálat lerántotta, s próbált kiiszkol
ni, de mire kijutott az ajtón, a szá
jában tartott kolbász darabokra tört, 
s csak egy tízcentis darab maradt 
belőle. A bűntényt mindenki látta, 
még a hentes is. „Ugye, látták” — 
ordította, s miközben a vásárlók 
kapkodták föl a kolbászdarabokat, 
rohant kifelé a boltból egyenesen 
hozzánk, s közölte apámmal, ha 
nem csinálunk valamit ezzel a dög
gel, ő nem áll jót magáért. A kárát 
természetesen megtérítettük (bele
került vagy 2 pengőbe), Pagát nya
kába meg kötél került, és szegény 
kis pára mozgáskörlete úgy három 
méterre korlátozódott. Kegyetlen 
büntetés volt ez neki, nyüszített, s 
ahogy közeledtem hozzá esengő 
szemekkel nézett rám és egész tes
tében vonaglott. Pár napig el lehe
tett viselni ezt a látványt, én nem 
birtam, s egyik hét végén eloldot
tam Pagát kutyánk kötelékeit. Len
dületbe jött, mint aki kárpótolni 
akarja a nehéz napok szenvedéseit, 
új kalandokba kezdett! S ez lett a 
végzete. Nem nehéz kitalálni, Pagát 
újra megtalálta a hentesünk üzleté
be vezető utat.
Nagy volt a megdöbbenésem, az is
kolából hazajövet, kis kutyám se
hol. Kérleltem apámat mondja meg 
hol van, biztos elkóborolt valamer
re. Felelte, sok bosszúságot oko
zott, volt nincs. Nagy keserűséget 
éreztem, az egész család hangulatát 
megülte a kegyetlen valóság: Pagát 
nincs többé! Nincs aki elém szalad,

amikor az iskolából hazajövök, 
nem ugrál körül azzal a féktelen ra
gaszkodásával. Elkeseredésemben 
és dühömben a hentesünknek nem 
köszöntem.
Teltek a hetek, a hónapok. Leesett 
az első hó, lázasan készülődtünk a 
szent estére. Megjött a Jézuska. Kö
rül ültük a kis fát, meggyújtottuk a 
gyertyákat, de a csillagszóró sehogy 
nem akart szikrázni, nedves lehe
tett. A mennyből az angyal ének
lése közben zörgés hallatszott az 
ablakon. Először nem törődtünk ve
le, de mikor megismétlődött, az ab
lakot kinyitva, szakadó hófergeteg 
csapott az arcomba és mellettem az 
alacsony ablakon egy nagy hótö
meg vágódott be és lehuppant a ka
rácsonyfa tövénél. Megdermedve 
szótlanul néztük a furcsa mozgó 
hótömeget, amiből lassan a szőrzet
tel összefagyott jégcsapok olvadni 
kezdtek a meleg szobában: a mozgó 
hótömeg Pagát kutyánk volt. Esen
gő tekintettel nézett, nyakán egy 
vastag elrágott kötél, amely a vé
rétől piroslott. Apánktól megtudtuk 
Pagát úgy 40 km-ről jött haza, és 
milyen jól időzített! Apám kinyilat
koztatott szavai még most is a fü
lemben csengenek: „Ez a kutya pe
dig mától kezdve itt marad, még ha 
a hentesünk összes kolbászát is 
megeszi!”
Ez volt gyermekkorom legszebb 
karácsonya, de rég is volt...

Buday Miklós

A metszetet a szerző készítette



H Í R E K
A Balatoni városok sporttalál
kozóján női kézilabdában is 
rendeznek bajnokságot. Ezért a 
sportágban jártas lányokat, nő
ket keresünk, akik vállalnák az 
edzéseket és a tornán való rész
vételt.
Jelentkezni a 338-146-o s telefo
non, vagy a Közösségi Házban 
/tel: 338-011/ lehet december 
15-ig.

A Magyar Tenisz Szövetség de
cember 11-én értékeli az 1993-as 
csapatbajnokságot. Ekkor kerül 
sor az érmek átadására. A szak
osztályvezetés úgy tervezi, hogy 
ezt követően  hívja össze a szak
osztálygyűlést.

A vezetőség nevében tagjainknak, 
támogatóinknak, valamint a te
nisz iránt érdeklődő minden ked
ves almádi polgárnak jó  egészsé
get, békés, áldott karácsonyi ün
nepeket kíván:

Varga László 
szakosztályvezető

Diabétesz Klub 1993. december 
15-én délután 17 órakor lesz a 
Közösségi Házban.

Videofilm vetítés a diabéteszről.

TÁNCHÁZ
A vörösberényi kultúrházban 
immáron negyedik alkalom
mal szerveznek táncházat.
Az érdeklődőket szívesen lát
j á k , gyermeket felnőttet egya
ránt.
A jó  hangulatú estéken a nép
táncokkal ismerkedhetnek 
meg az idelátogatók.

A legközelebbi foglalkozás a 
veszprémi táncegyüttes vezető 
táncosának közreműködésével 
január 11 -én /kedden/ 17.30 
órakor lesz.

PINGPONG 
ASZTAL

A Magyar Demokrata Fórum 
helyi szervezete a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában 
tartja gyüléseit. Ezért cserébe 
az MDF. egy ping-pong asz
talt ajándékozott az iskola ta
nulóinak, amit az asztalitenisz 
szakkör tagjai nagy örömmel 
használnak.
Köszönet érte a gyerekek ne
vében.

Halmay György 
igazgatóhelyettes

A zeneiskola karácsonyi 
hangversenye:

december 15-én 17 órakor /alsó tagozat/ 

december 16-án 17 ó ra k o r  /felső tagozat/

Érdeklődőket, szülőket szivesen látnak a növendékek és a tantestület.

Városi Könyvtár 
nyitvatartási ideje:

Felnőtt részleg Gyermek részleg

hétfő  13-18 —  13-17

Kedd 9 12 13-18 — 13-17

Szerda 9-12 13-18 —   13-16

Csütörtök 9-12 13-18 —  13-17

Péntek —  13-18 —  13-17

Szombat 9-12 9-12

A Városi Könyvtárb a n kiállítás nyílt az Antik-Atlasz Térképkészítő és 
Értékesítő Egyéni Cég térképeiből.

A XVI. századi legrégibb magyar térképtől napjaink kiadványaiig sok 
érdekesség látható, s —  néhány antik darab kivételével — megren
delhető.

A kiállítás december 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

A Vöröskereszt Lakóhelyi 
Alapszervezete 20 idős —  90 
éven felüli —  embert ajándéko
zott meg a közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmából. 
Ajándékutalvánnyal köszönte 
meg 10 aktivájának ezévi mun
káját.

Vezetőség

A Mogyoró uti 
óvodánál ELADÓ 
1 db jó állapotban 
lévő 40-es 
Carbo-robot kazán 
és reluxák 
Érdeklődni lehet 
helyben az óvoda 
vezetőjénél 
Telefon: 338-341

Török 
ruhák és 
cipők vására
A KÖZÖSSÉGI 
HÁZBAN
DECEMBER 16-ÁN 
9-17 ÓRÁIG.

SZILVESZTERI BÁL 
a Közösségi 

Házban
Jelentkezés, 

asztalfoglalás 

személyesen vagy a 

338-011 -es telefonon

Balatonalmádi 
Egészségügyi Szolgálat 

Központi ügyelet
helye: Balatonalmádi Baross Gábor u. 32.

Ideje: munkanapokon 18-07 óráig

Gyógyszertárak nyitvatartása:
György Patika hétfő-péntek 7.30-18 óráig

szombaton 8-12 óráig
Budatava Patika hétfő-péntek 8-18 óráig

Ügyelet:
György Patika minden hó 1-től 19-ig a nyitvatartási időn túl. 
Minden hó 19-től hó végéig a Budatava Patika tart ügyeletet.

Szemétszállítás:
Káptalanfüreden csütörtök
Budatava, Vörösberény kedd 
Almádi belváros hétfő

1993. dec. 18-án, szombaton, 10 órától közmeghallgatás lesz 
a Városháza Nagytermében.

Minden érdeklődő polgárt tisztelettel vár: 
Balatonalmádi Város Képviselő testülete.

A Közösségi Ház szeretet

tel várja Balatonalmádi 

lakosságát hagyományos 

karácsonyi programjára, 

amelyet december 22-én 

17 órakor tartanak a Vá

rosháza nagytermében. 
Közreműködik a Györgyi

Dénes Általános Iskola és 

a Városi Vegyeskar
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