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

1994 elé
Uram, ki ott fenn vagy,
Nézz le ránk és segíts!
Segíts, hogy elviseljük a 
Másságot, hogy 

Elviseltessék a 
Mi másságunk mások által is 
Gondolatban, elvekben és cselekedetekben. 
Segíts, Uram, hogy a 
Kudarcoktól földre rogyva 
Méltósággal felálljunk és 
Újrakezdjük a harcot, mert— tudod—
Van miért és van kiért, és
Segíts, Uram, hogy a sikereket ugyanilyen
méltósággal fogadjuk.
És add, Uram, hogy végre azok 
Legyünk, mire —  szándékod szerint — 

teremtettél 
EMBEREK. 

Nagy Ferenc

Igen tisztelt kollégám fohászához, mint felelős 
szerkesztő, mit is írhatnék? Kívánom, hallgattas
sék meg az ég felé kiáltott szó, szálljon, lebegjen az 
itt élő emberek felett, s szívükbe, szívünkbe költöz
zön most már végre béke és megértés. Kívánom 
mindenkinek, ha még nem is gazdag, de egy boldo
gabb új esztendő köszöntsön ránk, s tudjunk élni, 
létezni e gyönyörű haza sokat szenvedett ölén.

V. L.



Múltunk 
érdekes híreiből...

1884. április 27. Dr. Óvári 
Ferenc köz- és váltóügyvéd 
ügyvédi irodáját Palotai utca 
236. sz. alatti házában meg
nyitotta.

1884. május 18. Szép csen
desen, minden feltűnéstől 
mentesen dolgozik dr. Thaly 
László ezredorvos úr vidé
künk haladásán. A somlóvá
sárhelyi uradalomhoz tartozó 
vörösberényi palotát 20 hold 
földdel együtt megvette, hogy 
azon hidegvíz-gyógyintézetet 
állítson. Addig is, amíg e szép 
és valóban nemes cél létesül, 
a mostam fürdőidőre 18 szo
bát bebútoroztat, hogy akik 
már az idén a Balatont akarják 
használni, tisztességes szobá
ban lehessenek. Veszprém és 
Vörösberény, Vörösberény és 
a Balaton közt oda és vissza 
társaskocsi közlekedést biz
tosít.

1884. június 29. F. hó 22- 
én volt a szokásos, ünnepé
lyes szezonmegnyitó, amely 
egybeesett a részvénytársa
ság vendéglőjének ünnepé
lyes megnyitásával, amelyik 
Hattyú néven vált ismertté. 
Brenner Lőrinc építőmester, a 
részvénytársaság elnöke 
megnyitóját azzal kezdte, 
hogy: „Almádinak mint für
dőhelynek neve 1874. évtől 
kezdődik... így a tizedik für
dőévad megnyitásán vagyok 
szerencsés jelen lehetni.”

1884. július 11. Fürdőhe
lyünknek ma nevezetes napja 
volt. A balatonfüredi fürdő
vendégek nagy számban ki
rándultak hozzánk, hogy 
megtekintsék a mi fürdőnket 
is. délután három óra után 
merült fel a tengersima Bala
ton messze látóhatárán a Kis
faludy, mely a vendégeinket 
hozandó volt.... Véghely De

zső alispán a vendégekre, dr. 
Sziklay János pedig Almádi 
felvirágoztatására emelte a 
poharát. Este 8 óráig tartott a 
tánc, amikor is a Balatonfü
redről velük jött cigányokkal 
együtt hajóra szállt a vendég
sereg.”

„Nevezetes esemény gya
nánt még megemlítendő az, 
hogy a Kisfaludy ez alkalom
mal volt először Almádi part
jainál.”

1884. július 17. Tudvalevő 
dolog, hogy dr. Thaly László, 
Veszprém városának általá
nosan kedvelt ezredorvosa 
megvette a tanulmányi alap 
uradalmi kastélyát Vörösbe
rényben. Ezt ő  gyönyörűen 
restauráltatta azon szándék
kal, hogy ebből pompás für
dőpalotát alakítson. „Ez fé
nyesen sikerült, lakosztályai 
már mind el vannak foglalva s 
Ő ezen a vidéken az az egye
düli szerencsés, hogy vendé
geinek mindenben a legna
gyobb kényelemmel kedves
kedhetik.”

1884. július 20. Az almádi 
Margit-kápolna felszentelése 
július 13-án volt nagyszabású 
ünnepség keretében. (Az ese
mény részletes ismertetése 
megjelent korábbi lapszá
munkban.)

1884. július 20. Almádiból 
Badacsonyba. A Balaton 
Egylet igen kedélyes kirándu
lást rendezett f. hó 18-án Al
mádiból Balatonfüredre és 
Badacsonyba. Hetvenketten 
indultak délután egy órakor, 3 
órakor ért Füredre a hajó, ahol 
ünnepélyes fogadás volt. A 
Balaton Egylet zászlaja alatt 
vonultak be a hajóra a füredi
ek, vagy százötvenen. Este 7 
órakor érkeztek Badacsonyba

és 10 órakor indultak vissza. 
Erős szél kerekedett és néhá
nyan tengeri betegek lettek. 
„Reggel 4 órakor érkeztünk 
vissza Almádiba, hol a szaba
di cigányok Rákóczija mellett 
szállítottak bennünket a part
ra. Ezzel a kirándulás véget 
ért.”

1884. augusztus 3. Az An
na-bál Almádiban a múlt va
sárnap (július 27.) volt a rész
vénytársaság vendéglőjében. 
Gyönyörűség volt nézni a ví
gan táncot lejtő párokat. Elis
merést érdemel fáradhatatlan 
közreműködéséért Brenner 
Lőrinc úr, a Fürdő Rt. derék 
elnöke. Ugyanezen lapszám
ban közlik az elszámolást, mi
szerint az Anna-báli bevétel a 
felülfizetésekkel együtt 167 
frt 19 kr-t tett ki, amely össze
get a kápolna javára fordíta
nak.

1884. augusztus 10. A múlt 
szerdán (6-án) volt Prokesch
— a jutasi állomás főnöke — 
szőlejének felavatási ünnepé
lye... Délután 6 órakor indult 
a vendégsereg négy kocsival 
a Thaly-féle vörösberényi 
kastélyból Prokesch saját haj
lékához „mely ott fekszik a 
hegytetőn, hol Almádi és Fel
ső-Őrs szabad óráiban ölelke
zik, meglehetősen közel a 
mennyországhoz.” A tánc 
hajnalig tartott.

1884. augusztus 17. A rész
vénytársaság rendkívüli köz
gyűlést tartott 12-én, amely
nek tárgya „ingatlan birtok el
adása” volt. Ezzel kapcsolat
ban a cikkíró blamázst említ, 
mert nem volt sikeres a köz
gyűlés. Nem akarja szellőz
tetni, „spongyát rá” -  írja. 
Majd részletesen ismerteti az 
esti táncmulatságot, valamint

a Krausz József úr által rende
zett tűzijátékot, kitérve annak 
pompás elemeire.

1884. augusztus 17. Kedé
lyes névestét tartott f. hó 9-én 
Brenner Lőrinc, a részvény- 
társaság elnöke. „Ott volt vár
megyénk szeretett alispánja, 
kinek szellemes tósztja igen 
nagy élvezetet jelentett. Al
mádi jövőjének biztos zálogát 
látjuk abban, hogy várme
gyénk és városunk leglelke
sebb férfiai fognak kezet e ki
es fürdő érdekében s mindent 
elkövetnek annak emelésé
re.”

1884. október 5. Hetessy 
Dániel vörösberényi körjegy
ző f. hó 1-jén kelt felhívását 
közli az újság az almádi für
dőkönyvtár létesítése érdeké
ben.

1884. december 21. Az al
mádi vendéglőt 1885. április 
24-től 3 évre Huszár János és 
László bérelték ki a részvény- 
társaságtól olyan kötelezett
séggel, hogy díszesen azt be 
fogják rendezni.

Azzal a szándékkal kezd
tem a cikk megírásához, hogy 
olyan események sorát emlí
tem meg, amelyeknek 1994. 
évben lesz kerek évfordulója. 
Kiderült eközben, ha csak egy 
újság — jelen esetben a 
Veszprém című hetilap — 
egy évfolyamát nézzük át, ak
kor is rengeteg eseményről 
értesülünk, amelyeket váro
sunkkal kapcsolatban 110 év
vel ezelőtt írtak le. Hozzá kell 
tennem, hogy csak a legérde
kesebbeket, azokat is rövidít
ve ismertettem.

Schildmayer Ferenc



Antall Józsefre emlékezünk
Lapunk legutóbbi megjelenése után kaptuk a szomorú hírt: elhunyt Antall József, 

Magyarország miniszterelnöke. A temetési szertartást azóta már ország-világ lát
hatta. Újságunkban most utólag, szerényen, de tisztelettel emlékezünk egy olyan 
emberre, aki képes volt egy kilátástalan helyzetben vezetővé válni. Személyében 
országunk olyan miniszterelnököt veszített el, aki hosszú idő óta Magyarország el
ső demokratikusan megválasztott vezetője volt. Kiemelkedő személyisége, meg
fontolt, higgadt nyugalma nehéz helyzeteken segítette át az országos irányító koa
líciót. Vezetői kvalitásai révén elismerést váltott ki az ellenzék soraiban is, és a 
nemzetközi élet területein. Kivívott tekintélyével, emberi magatartásával hozzájá
rult az átalakítás békés folyamatának továbbviteléhez. Emlékét megőrizzük.

Szerk.

AZ ALMÁDIÉRT ALAPÍTVÁNY LEGUTÓBBI KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 
NIKOLETTI MIKLÓS BESZÁMOLT AZ 1993. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
Az alapítói rendszeres támogatá

son (az önkormányzattól havi 50 ezer 
forint az Új Almádi Újságra) túl ez 
évben is a hozzájárulások tették lehe
tővé az általános alapítványi célok 
teljesítését, sőt 1993-ban kb. 2 millió 
forint vagyoni gyarapodást is sikerült 
elérni. Jellemzőek voltak a meghatá
rozott célra adott hozzájárulások, 
melyeket az AA maradéktalanul tel
jesített, s ez évben utalta át az 1992. 
évi Hattyú-bál bevételét a zeneisko
la felszereltségének javítására, me
lyet az évnyitó (250 eFt) letéti és 233 
eFt OTP-számlán, illetve 17 eFt 
pénztári pénzkészlet tartalmazott. A 
jövő évre húzódik át a csobogóra ta
valy érkezett (kamataival most kb. 
40 eFt) hozzájárulás.

Az AA folyamatosan teljesítette 
kötelezettségeit. Az egy hónapja tar
tott APEH-vizsgálat jó minősítést 
adott.

Az újságkiadás (az áprilisi áreme
lés után is) veszteséges, sőt ősztől 
még a remittenda is megnövekedett, 
ezért a példányszámot (1600-ról) 
1300-ra célszerű mérsékelni tava
szig. Nyomdai áremelésre nem ke
rült sor (köszönet érte Tóth Zoltán
nak), gyakorlatilag csak az áfa emel
kedett A közvetlen költsége kb. 59 eFt, 
ami a tipográfia, korrektúra és beírás 
munkadíjait, valamint a nagyon sze
rény honoráriumokat foglalja magá
ba a nyomdai (36 eFt) költségek mel
lett. Az újság értékesítési bevétele: 
postai terjesztésből 7 eFt/hó, saját el
adás nettó bevétele 3 eFt/hó. A kiadói 
költségeket mérsékli a hirdetési be
vétel, mely ez évben már meghalad
ta a 150 eFt-ot (a támogatás jellegű 
rendszeres Fórum Rt. tudósítások
kal), de ez jelentősen nem növelhető. 
Az 1992-ben készült reprint képesla
pok árusítása folyamatos.

A Hattyú-bál 1993. évi bruttó be

vétele 336 eFt volt, (180 eFt) nyere
ségét a városi vegyeskar egységes öl
tözékére fordított a kuratórium ez 
irányú döntésének megfelelően. Az 
eredményesség (nemcsak anyagi vo
natkozásban) a bál szervezőinek 
munkáját dicséri.

Az AA (közvetlen és közvetett) 
támogatásával létesült a két tannyel
vű gimnáziumban a kerámiaégető 
kemence (45 eFt), a közösségi ház 4 
számítógépes (313 eFt) és a Balaton 
Akadémia 20 gépes (1 269 eFt) PC 
oktató bázisa, a fafaragó táborban ké
szültek a városunk országúti köszön
tői (297 eFt). Szervezési és anyagi 
segítséget kapott az AA-tól a Sakk 
SE (200 eFt), a Milos album (50 eFt), 
a Vörösberényi Krónika (43 eFt), a 
Vörösberényi Diákkör (30 eFt), a vá
rosi vegyeskar Zeneudvar rendezvé
nyei (15 eFt), a Balaton Akadémia ta
nulmányútja (14 eFt), az Amatőr Ze
nei Fesztivál (9 eFt), a kézművesház 
himzőtábor (2 eFt). Sajnos nagyobb 
összegű, illetve még több kulturális 
kedvezményezés anyagi segítésére 
nem volt módja az AA-nak, de eze
kért is hálás köszönet azoknak, akik 
az ez évi támogatásokat hozzájárulá
sukkal lehetővé tették. Nem szám
szerűsített mindazok hozzájárulása, 
akik munkájukkal adtak támogatást a 
múzeum alsó szintjének kialakításá
ban, az AA-val együttműködésben 
szervezett-rendezett programok 
technikai lebonyolításában.

A beszámolót — a közben kinyil
vánított véleményekkel — a kurató
rium egyhangúlag elfogadta.

Az Almádi Alapítvány kuratóriu
mának elnöke javaslatot tett — rövid 
indokolással, mert a tagok előtt is
mert tényekről volt szó — Kovács

István festőmester beválasztására. A 
javaslatot 5 igen szavazattal elfogad
ták, így az AA kuratóriuma 7 főre bő
vült.

Ezután az Almádiéit Alapítvány 
1994. évi tervének előkészítéséről 
tárgyaltak.

A pénzügyi helyzet megóvása, 
szerény javulása tervezhető csak reá
lisan, de az infláció nem engedi meg, 
hogy reálértékben szárnyalóbb ter
veket próbáljon megvalósítani az 
alapítvány. Dr. Miklós László jegy
ző az ülésen (és dr. Kerényi László 
polgármester úr a délelőtti megbe
szélésen) elégedettségét fejezte ki az 
alapítvány működéséről és pártolta, 
hogy a közélet kulturális szervezője
ként 1994-ben további feladatokkal 
is járuljon hozzá Balatonalmádi la
kóinak életminőséget javító társadal
mi mozgalmához. Ehhez biztosítani 
fogják az eddigi anyagi támogatáso
kat. A kuratórium tagjai a szponzori 
kör tágításáról, az e feladatokban va
ló részvétel erkölcsi elismerésének 
formájáról, valamint — a folyama
tosnak minősített eddigi munkák 
mellett — további célok segítéséről 
határoztak.

Kapcsolatszervező bizottság fel
állítása: (V. L.)

Célja: a külföldön élő, Balatonal
mádihoz kötődő, anyagilag vagy in
tézményi kapcsolatain keresztül a 
város kulturális értékeit növelni ké
pes személyek, szervezetek felkere
sése, kölcsönösségi alapon eseti 
vagy rendszeres együttműködés ki
alakítása.

Személyi javaslat: dr. Szerdahelyi 
Balázs, Jurányiné Etz Bea.

A javaslatot 6 igen szavazattal a 
kuratórium elfogadta.

Almádi kultúrájáért elismerés ala
pítása.

Célja: az Almádiért Alapítvány 
céljait sokan odaadóan, áldozatosan 
és folyamatosan segítik, figyelmük
kel, anyagiakkal is támogatják, de je
lenleg nincs kialakult forma ennek 
elismerésére, a közmegbecsülés ki
fejezésére. Ezt a hiányt hivatott pó
tolni ez az elismerés (oklevél, pla
kett, kerámia formájába öntött) er
kölcsi értékű díjazás. A Hattyú-bálon 
ünnepélyesen kerül átadásra.

A javaslatot 6 igen szavazattal a 
kuratórium elfogadta.

A helytörténeti kiállítás felépít
ménye.

Célja: a volt tűzoltó szertár helyén 
már kialakított, de a felette lévő föld
rétegből folyamatosan és jelentősen 
nedvesedő múzeumi helyiség fölé fa
szerkezetes épület és tetőzet emelé
se, mellyel a bemutatást szolgáló 
alapterület is kb. 80 m2-rel való meg
növelése és a helyhez illő (pl. aján
déktárgy) értékesítő építése. Az ön- 
kormányzati tulajdonból a terület, je
lenlegi épület alapítványi tulajdonba 
adása után a „saját” források kon
centrálásával és (dr. Szabó Tamás 
képviselő úr ajánlását megfogadva) 
pályázati kiegészítéssel, (az IPOSZ, 
valamint az 1994. évi fafaragó tábor 
szerkezetkialakítási és művészeti 
részvételével) az üzlethelyiség bérle
tidíj-előlegével stb. kivitelezhető a 
környezetbe illő építmény. (A jövő 
évi költségvetési előirányzat 500 eFt 
a múzeumra. A kt. már döntött az 
építés engedélyezéséről.)

A javaslatot (a feladat felvállalá
sát és vázlatos módját) a kuratórium 
6 szavazattal elfogadta.

A kuratórium ezután aktuális kér
désekben döntött.



Néhány sor 
a 39. 

hónapról 
a városházán

1993. december

A képviselő-testület álta
lában fél évre előre elfoga
dott munkaterv szerint ülé
sezik. Ennek alapján került 
sor 1993. december 18-án, 
szombaton a közmeghallga
tásra. Sajnos csak december 
közepén vált ismertté, hogy 
december 24. helyett mun
kanap lett a 18-i szombat, és 
már nem tudtunk más napot 
kijelölni. Jóllehet az év min
den szombat délelőttjén 
Majbó Gábor és Schild
mayer Ferenc alpolgármes
ter urak és én felváltva ren
delkezésükre állunk polgár
társainknak, mégis elgon
dolkodtató, hogy csak hatan 
éltek a közmeghallgatás le
hetőségével. Egy-egy szom
baton gyakran ennél sokkal 
többen keresnek meg ben
nünket. Ha most kevesen is 
voltak, a valamennyiünket 
szorító problémák nagy 
többsége felmerült. A kö
vetkező közmeghallgatás
nak azonban szeretnénk 
jobb időpontot találni, hi
szen ez egy egyedülálló al
kalom a problémák megtár
gyalására, mert mind a tes
tületnek, mind a hivatalnak 
kötelessége jelen lenni. 
Munkanapon vagy ünnep
napon legyen, szezon előtt, 
vagy szezon után? Nagy La
jos káptalanfüredi polgár
társunk éppen a mostani 
közmeghallgatáson azt ja 
vasolta: városrészenként 
szervezzünk inkább „falu
gyűlést”, mert mindenkit a 
szűkebb pátriájának ügyes- 
bajos dolgai érdekelnek a 
legjobban. Nagy Lajos taná
csát is megfogadjuk, és ké
rünk Önöktől egyénenként, 
valamint a városrészi baráti 
köröktől további javaslato
kat!
Balatonalmádi-Öreghegy

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület december 

16-án rendkívüli ülésén egyperces 
néma felállással emlékeztek a 
résztvevők dr. Antall József el
hunyt miniszterelnök úrra.

A testületi ülés napirendjén csak 
aktualitások szerepeltek, azok vi
szont bőséges számban.

Dr. Kerényi László polgármes
ter az elmúlt időszak jó és rossz hí
reiről tájékoztatta a testületet. Ör
vendetes, hogy a nem régen alakult 
Balatoni Halgazdaság RT. igazga
tótanácsába —  a Balatoni Szövet
ség és a Balatoni Horgász Szövet
ség delegáltja mellett —  helyet ka
pott Boros László, a képviselő-tes
tület tagja is.

Rossz hír, hogy 1994. január 1- 
től jelentős mértékben emelkedni 
fog a víz- és csatornadíj, a mértékét 
illetően kemény „csatározás” fo
lyik a Balatoni Regionális Tanács, 
a DRV és az illetékes minisztérium 
között.

Ismételten tárgyalta a képviselő- 
testület a lakossági távfűtés és me
legvíz-szolgáltatás legmagasabb 
díjának megállapításáról szóló elő
terjesztést. A szolgáltató Almádi 
Kommunális Kft. által javasolt új 
díjtételeket elfogadva a testület 
megalkotta a rendeletét, melyet la
punkban külön közzéteszünk.

Fő napirendi pontnak is beillett 
volna a következő aktualitás, neve
zetesen: az önkormányzati stran
dok helyzetéről, a rekonstrukció
val kapcsolatos előkészítő mun
kákról szóló előterjesztés. Ezenbe
lül a testület több, a jövőre vonat
kozó határozatot hozott, feladato
kat állapított meg. Többi között 
egyhangú szavazattal —  1994. ja
nuár 1-től számított 5 évre —  a 
Wesselényi strandot a Varga és tár

sa Bt-nek bérbe adta. A strandre
konstrukciók egységes szemléleté
nek kialakítása érdekében a jegyző 
és az illetékes bizottság feladatául 
szabta a strandokon lévő bérlemé
nyek helyzetének pontos feltárá
sát, az esetleges területbővítések 
lehetőségeinek megvizsgálását. 
Ezt követően kerülhet sor a funkci
ók meghatározására —  figyelem
mel az egyes strandok eltérő jelle
gére — , rekonstrukciós tervek el
készítésére.

Ezután a képviselő-testület mó
dosította egy korábbi határozatá
nak az Almádi Kommunális Kft. 
tárgyi apportjára vonatkozó részét 
azzal, hogy a használatba adás 
módjáról további információk be
szerzését követően dönt.

450 000 Ft támogatást szavazott 
meg a testület a Balaton Akadémi
ának, majd megbízást adott iskola
széki képviseletre. Nevezetesen: a 
Györgyi Dénes általános iskola is
kolaszékébe Boros László, Kovács 
Istvánné, Kovács Piroska, a Váci 
Mihály általános iskola iskolaszé
kébe dr. Kelemen László, Sári Já
nosné, Szabó Jenő, a városi zeneis
kola iskolaszékébe Brenner Kál
mánné kapott visszavonásig érvé
nyes megbízást.

A továbbiakban nyilvános pá
lyázatot írt ki a testület nevelési-  
oktatási intézmények magasabb 
vezetői megbízásának betöltésére, 
majd kötelezte a jegyzőt, hogy sür
gősen vegye fel a kapcsolatot a Ba
laton Volánnal az iskolaidőben indí
tott buszjáratok sűrítése ügyében.

Kifejezte szándékát a testület, 
hogy almádi ösztöndíjalapot hoz 
létre, a részletek kidolgozására fel
kérte az iskolaügyi, művelődési és 
sportbizottságot.

Végezetül megbízta a polgár- 
mesteri hivatalt a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadási 
ügyeinek intézésével.

******

Szilveszter előtti napon kény
szerből tartott ülést a képviselő- 
testület, ugyanis még az új év be
állta előtt néhány fontos helyi ren
deletet kötelezően meg kellett vol
na alkotnia. A feltételes mód azért 
használatos, mert —  az időközben 
megjelent, többé-kevésbé ismert 
alkotmánybírósági határozatra fi
gyelemmel —  a testület úgy dön
tött, hogy az önkormányzati bérla
kások bérbeadását és elidegeníté
sét szabályozó rendelettervezetek 
tárgyalását a parlament újabb dön
téséig elnapolja.

Árhatósági jogkörében eljárva 
viszont megállapította a helyi jára
tos autóbusz-közlekedés jövő évre 
szóló díjait. (A rendeletet lapunk
ban más helyütt külön megjelen
tetjük.)

Még egyszer utoljára módosítot
ta a testület 1993. évi költségveté
sét.

Több éve húzódó „szakállas” 
ügy végére tett pontot a testület az
zal, hogy végül is elfogadta a Ba
kony Coop Rt. földterület megvá
sárlására tett ajánlatát.

Befejezésül —  hosszas vita után
—  2 mil i ó forintot biztosított a jö
vő évi költségvetésben a kiemelt 
kategóriába sorolt pedagógusok 
béremelésére.

Az önkormányzati ülések jegy
zőkönyvei a polgármesteri hivatal
ban és a városi könyvtárban meg
tekinthetők.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Balatonalmádi városban az elmúlt hónapban személy 

elleni erőszakos bűncselekmény nem történt. A közrend
re, közbiztonságra, alakosság nyugalmára káros, erősza
kos bűncselekmény elkövetéséről nem szereztünk tudo
mást.

A rendőrőrs területén történt vagyon elleni bűncselek
mények egyötödét a városban követték el ismeretlen tet
tesek. Összesen kilenc esetben kellett nyomozást elren
delni szándékos rongálás, lopás és betöréses lopás elkö
vetése miatt. A rongálásokat három városrészben követ
ték el. Vörösberényben az üvegesműhely előtt táblaüve
get törtek össze jelentős értékben. Budataván személy- 
gépkocsi ablaküvegét törték ki, Káptalanfüreden pedig a 
bácsbokodi ifjúsági tábor ablakait törték be. Három nya
ralóépületbe történt betörés, az épületekből Samsung szí
nes televíziót, porcelántárgyakat, terménydarálót loptak 
el többek között. Az ismeretlen tettes horgászfelszerelé
seket lopott el a gázcseretelep melletti horgásztanyából, 
szintén betörés útján. A Városház téri újságospavilonból 
három darab színes szexmagazint vettek ki az ablak betö
rése után. A Dr. Óvári Ferenc utca egyik családi házában

alkalmi besurranó tolvaj járt és ékszertől, pénztől, érték
papírtól szabadította meg a háziakat.

A város területén személyes szabadság korlátozása 
mellett tizenöt személlyel szemben került sor intézkedés
re, köztük körözött bűnözők, betörőtolvajok, a közbizton
ság érdekében előállítottak és öngyilkossági szándékról 
le nem mondó személy volt. Ittas járművezetés vétsége 
miatt kettő gépjárművezetővel szemben kellett intézked
ni.

Közlekedési balesetet a fűzfői és a veszprémi útról je
lentettek. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár 
jelentős. A fűzfői úton figyelmetlenség miatt oszlopnak 
ütközött egy gépkocsi, a veszprémi úton gyorshajtás mi
att áttért a menetirány szerinti bal oldalra és ütközött a 
szemben haladóval.

Amennyiben az út és időjárási viszonyok lehetővé te
szik, januárban a város területén 7-én, 10-én, 16-án, 24-én 
és 30-án lesz műszeres sebességmérés.

Czere József őrsparancsnok



MEGKÉRDEZTÜK...

Lesz-e új főútvonal?
Az M7-es autópályát és a 8. sz. főutat összekötő új pálya mi

előbbi megépítését szorgalmazza dr. Szabó Tamás országgyű
lési képviselő, csökkentve ezzel az aliga-fűzfői útszakasz zsú
foltságát. Tudomásunk szerint ezt megelőzően készült már 
egy terv a Balaton északi partját tehermentesíteni hivatott út
szakasz megépítésére. Erről kérdeztem Zana Andrást, a pol
gármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetőjét.

— Az országos közúthálózat-fejlesztési tervében — ma már 
mondhatjuk, hogy évtizedek óta — szerepel a 771. sz. törzsháló
zati összekötő út terve, amely a Litér és Balatonfüred közötti 
nyomvonalon a jelenlegi 71. sz. főútvonallal párhuzamosan, azt 
tehermentesítve valósulna meg. Az említett nyomvonallal érintett 
települések —  köztük Balatonalmádi — rendezési tervei is tartal
mazzák az út megvalósításának tervét. Az M7-es autópályát és a 
8. sz. főútat összekötő út létrejötte csak közvetve, elsősorban Ba
latonkenese és Balatonfűzfő vonatkozásában tehermentesíti a 
71.sz. főútvonalat, de közvetve a htéri csomópont kialakításával 
lehetőséget biztosít az előzőekben említett tehermentesítő út meg
építésére.

Telefoninterjú a telefonról

Lezárult a BakonyTel által kínált telefonigénylések határi
deje. Ezen idő alatt a megyei lapban megjelent a legfőbb kon
kurens MATÁV privatizációjának híre, ami adott esetben 
ronthatja a BakonyTel esélyeit, csökkentheti a lakosság tele
fonigényének kielégítését. A hogyan továbbról kérdeztük Sza
bó Balázs városgazdát.

— Amint ez a napi hírekből is kiderült, a meghirdetett 25 tele
fonkörzetből 23-ra érkezett körzetenként egy-két-három pályá
zat. Ahol pályázat nem érkezett, ott továbbra is a MATÁV bizto
sítja a telefon-szolgáltatást koncessziós díj fizetése nélkül. Ahol 
viszont csak a MATÁV pályázott, ott ugyanezt koncessziós díj fi
zetésével teheti. A Balatonalmádit is magába foglaló 88-as kör
zetre két pályázat érkezett, az előbb említett vállalat, valamint az 
önkormányzatok —  köztük Balatonalmádi —  összefogásával lét
rejött BakonyTel. Balatonalmádi polgárainak vásárlási kedvét a 
735 jelentkező által befizetett közel 30 millió forint reprezentálja.

A BakonyTel pályázata a formai követelményeket kielégítette, 
az elbírálás és az eredményhirdetés február 28-ig várható. A ké
nyelmes monopolhelyzetből versenyhelyzetbe kényszerülés a 
MATÁV háza táján is jelentős szemléletváltást követelt, a priva
tizáció ténye és a bevont befektetők köre is ezt szemlélteti. A 
MATÁV a pályázaton csak úgy tud győzni, ha a BakonyTel-nél 
jobb feltételeket biztosít a térség egészére. Ez azonban jelentheti 
azt, hogy éppen Balatonalmádiban később kerülne sor a fejlesz
tésre. Az erre vonatkozó tárgyalásokat csak akkor folytathatjuk, 
ha eldőlt a verseny, esetleg a BakonyTel hátrányára. Ebben az 
esetben vagy kamatostól visszafizetik a pénzt, vagy a megállapo
dásban rögzített feltételeknek megfelelően juthat minden szerző
dő telefonhoz.

Egyébként maga a telefonépítés lényegesen kisebb felfordulás
sal jár, mint az egyéb közműépítés, mivel a vezetékek helye álta
lában a járda alatt, kis mélységben van. Természetesen a város út
jai alatt jelentős hosszúságú postacsöveket fektettek le, amelyek
nek nagy része a meglévő hálózatnak felhasználható, vagy bontás 
nélküli kábelcserével a megnövekedett szolgáltatásra alkalmassá 
tehető.

G.T.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
26/1993 (XII. 30.) számú rendelete

a helyi járatos autóbusz-közlekedés 1994. évi díjának megálla
pításáról.

Balatonalmádi Város Ónkormányzata — az árak megállapítá
sáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény alapján —  Balatonalmá
di város közigazgatási területén a helyi autóbusz-közlekedés díja
it (legmagasabb hatósági ár) 1994. január 1-től a következőkben 
állapítja meg:

Vonaljegy 30 Ft
Egy vonalas havi bérlet 620 Ft
Egyvonalas félhavi bérlet 420 Ft
Összvonalas havi bérlet 740 Ft
Összvonalas félhavi bérlet 560 Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 185 Ft
Tanuló, nyugdíjas félhavi bérlet 140 Ft

Az árak a 10%-os általános forgalmi adót tartalmazzák.
2. §

E rendelet 1994. január 1. napján lép hatályba.
Egyidejűleg Balatonalmádi Város Önkormányzata 34/1992. (I.

1.) sz. rendelete hatályát veszti.

Balatonalmádi, 1993. december 30.

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

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
25/1993 (XII. 16.) számú rendelete

a lakossági távfűtés- és melegvíz-szolgáltatás díjának megálla
pításáról.

Balatonalmádi Város Önkormányzata az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény és annak mellékletében kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotta meg:

1.8
E rendelet hatálya az Almádi Kommunális Kft. által szolgálta

tott távfűtés- és melegvíz-ellátásba bekapcsolt önkormányzati és 
személyi tulajdonú lakásokra terjed ki.

2. §
(1) Balatonalmádi város közigazgatási területén 1994. január 

1-től az alábbi távfűtés- és melegvíz-szolgáltatási díj maximumot 
állapítja meg:
(2) fűtési hődíj lakossági energiaárral 84,30 Ft/lm3 /év 
használatimelegvíz-hődíj
lakossági energiaárral 53 Ft/lm3/év
fűtési alapdíj 156Ft/lm3/év
használatimelegvíz-szolgáltatás
alapdíja 47,28 Ft/lm3/év

(3) A mérés alapján történő elszámolásnál a hődíj az alábbi: 
hődíj lakossági energiaárakkal: 359 Ft/GJ

3. §
E rendelet 1994. január 1. napján lép hatályba.

Balatonalmádi, 1993. december 16.

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



Ünnep után
Településünkön évről évre 

egyre népszerűbb a városi ka
rácsonyi ünnepség.

Ez adott apropót arra, hogy 
beszélgetésre kérjem Gróf Ti
bort, aki a kezdetektől e prog
ram főszervezője volt. Az 
1993-as karácsonyi ünnepség 
már a negyedik volt a városhá
zán.

—  Milyen emlékeid vannak 
az ünnepségről?

— A rendezvény szervezé
sét mindig a közösségi ház vál
lalta. Érdekes epizód volt, fur
csán néztek rám és az újdonság 
erejével hatott 1990-ben, ami
kor az első karácsonyon a gye
rekeknek úgy jelentettem be a 
karácsonyfa alatti ajándékokat, 
hogy „amint látjátok megjött a 
városháza Jézuskája”. Nem 
volt még divat akkor ilyet mon
dani. A meglepetésként ható 
1990-es ünnepség óta mára ez a 
rendezvény hagyománnyá 
vált.

— Milyen kulturális progra
mok színesítik a városházi ün
nepeket?

— Végig a kultúrának volt 
domináns szerepe. Az első év
től kezdve fellépett a város ve
gyeskara. Ezen alkalmakkor az 
ünnepség után a közösségi ház 
vendégül látja a kórust, megkö
szönve egész éves munkájukat. 
Minden évben szerepelnek 
gyerekek pásztorjátékkal, bet
lehemes műsorokkal. A részt
vevők mindig a város általános 
iskolái, felváltva. Idén a Györ
gyi Dénes általános iskola ta
nulói adtak műsort.

—  Az 1993-as ünnepségen 
vendégszereplő is volt, Tapol
cáról a Batsányi kórus. Ők ho
gyan kerültek ide?

— A megye több kórusával 
jó kapcsolatot épített ki váro
sunk vegyeskara. A közelmúlt
ban az almádiak vendégszere
peitek Tapolcán, és a városi ün

nepség jó alkalomnak bizo
nyult a visszahívásra.

—  Milyennek látja a városi 
ünnepség iránti érdeklődést?

— Hál’ Istennek a karácso
nyi rendezvény népszerűségé
vel nincs baj, karácsonykor 
nem azért fáj a fejünk, hogy 
üresen maradnak a széksorok, 
hanem azért, hogy a városháza 
összes széke sem elég ahhoz, 
hogy mindenkinek jusson ülő
hely. Négy év alatt kinőtte a

városi karácsony a nagytermet.
—  Gyerekek vagy felnőttek 

voltak többen az ünnepségen?
— Is-is. Talán egy példával 

támasztanám alá a városi kará
csony korhatárnélküliségét. A 
Majbó családból három gene
ráció is jelen volt, és mindhá
rom szerepelt a műsorban. 
Majbó Gábor alpolgármester 
mondott ünnepi köszöntőt, le
ánya a vegyeskarunkban, uno
kája pedig a gyermekműsorban 
hallatta hangját.

—  Befejezésül árulja el az ol
vasóinknak, hogy miből tellett a 
karácsonyi ajándékozásra.

— Bármilyen szűkös is a vá
ros költségvetése, a karácsony
ra mindig tartalékolunk pénzt. 
Az 1993-as ajándékozáshoz az 
Almádiért Alapítvány jelentős 
támogatást adott, így most egy 
kicsit gazdagabb volt a Jézus
kánk.

AZI

A tapolcai vendégkórus

A Györgyi Dénes iskola műsora

A közönség egy csoportja Fotó: Durst László



Az ajándékkosarak körül

Ünnep volt, 
hagyomány 

lett
December 23-án késő dél

után népes érdeklődő — gyer
mek és felnőtt — állta körül 
Vörösberény karácsonyfáját a 
Templom téren. A nagy forga
lom sem zavarhatta meg azt a 
kedves karácsonyi ünnepséget, 
melyet a Vörösberényi Polgári 
Kör szervezett erre az estére.

A városgazda által szállítta
tott hatalmas fán színes díszek, 
színes fények tették meghitteb
bé a szeretet ünnepét.

Az egyórányi együttlét alatt 
betlehemi játékot, verseket, 
énekeket hallgattak az egybe
gyűltek. "Hagyomány lett má
tól...” mondta ünnepköszöntő
jében Illés Béla páter, s ezt 
megerősítette Kurucz György 
nagytiszteletű úr is, hiszen a je
les napon már második alka
lommal érezhette a sok ember 
az ünnep felemelő érzését.

Mint az igazi otthoni kará
csonyon, a fa körül elhelyezett 
kosárkákból vettek a résztve
vők ajándékot az ünnepség vé
gén.

Köszönet a fa elhelyezőinek, 
a segítőknek, a műsor szerve
zőinek.

Nem lesz sok?
Három külföldi kapcsolat 

282 tanulóra?! S Vörösberény
ben?! Erre a kérdésre, gondo
lom, nemet mond Ernst Tillhof, 
a Hauptschule igazgatója 
Oberpullendorfban, Grubich 
Helmuth, a Hauptschule igaz
gatója Stoobban. Mindketten 
Burgenlandból. S biztos, hogy 
nemet mond Berhnard Beck
man igazgató úr Németország
ból a Katolische Hauptschule 
igazgatója, aki a Rhede nevű 
városkában dolgozik.

S magam sem mondanék 
igent, hiszen minden osztály
ban német nyelvet tanuló gye
rekeknek kell, szükséges a ta
lálkozás. A két burgenlandi is
kolával tavasszal első alkalom
mal lesz sporttalálkozónk, me
lyet minden eseménynél más 
iskola színhelyein tervezünk. 
Eddig kétszer fogadtuk az oszt
rák tantestületeket, s kollégá
immal együtt két alkalommal 
látogattunk órákat és foglalko
zásokat az osztrák iskolákban. 
Most bővítünk a gyermekkap
csolatok irányába. Más jellegű 
találkozás zajlott a német part
nerrel. Itt 24 tanuló cserél szü
lőt 9-9 napos időtartamra, s a 
tanulók egymás családjainál 
lakva ismerkednek a két nép 
szokásaival, kultúrájával, nyel
vével, hagyományaival. S 
nemcsak Németországgal,

mert a közeli Hollandiába is 
utaznak a 9 nap alatt a magyar 
gyerekek. A tervezett város 
idén Amszterdam. A „nem lesz 
sok?...” kérdését vonatkoztat
hatnánk az anyagiakra is. Itt 
már nem könnyű nemmel vála
szolni. A német út az igazán 
költséges, ám a szülők odaadó 
támogatása, Beckmann igazga
tó úr hozzájárulása, a Négyfaág 
Kft. által alapított Vörösberé
nyi Általános Iskola Diákjaiért 
Alapítvány, s idén Mádl Ferenc 
miniszter úr és Szabó Tamás 
miniszter úr 100 000 Ft-os se
gélye már megnyugtató képet 
fest az útról, a cseréről.

Tavalyi tapasztalatunk az is
meretszerzés terén azt mondat
ja velem: NEM LESZ SOK!!!

Polyák István, 
a Vörösberényi Általános 

Iskola igazgatója

Ilyen is van?!
Németh Ervin úr, a Négyfa

ág Kft. ügyvezető igazgatója 
alapítványt tett a Vörösberényi 
Általános Iskola diákjainak tá
mogatására. Az alapító által el
helyezett félszázezer forint 
várja társait.

Köszönjük, Ervin bácsi, 282 
gyermek nevében!

Betlehemi 
hangulat

volt 1993. december 16-án a 
nyugdíjas pedagógusok klub
jában.

A Györgyi Dénes általános 
iskola tanulói hangulatos kará
csonyi műsorral várták a nyug
díjasokat. Dr. Kerényi László 
polgármester meleghangú, jól
eső üdvözléséért sok köszönet 

nyugdíjas pedagógusoktól.

Budataván csak úgy, mint az 
elmúlt évben december 24-én 
délután a karácsonyi készülő
dés idejére videovetítést szer
veztünk a gimnázium éttermé
ben. A rajzfilmekkel remélhe
tőleg sikerült örömet és egy kis 
ünnepi hangulatot szereznünk 
a szép számú gyermeksereg
nek.

Budatava Lakóegyesület

Kellemes, jó hangulatú ka
rácsonyi délutánt töltöttünk 
együtt december 21-én az idő
sek klubjában, amikor 14 tag
társunknak szeretetcsomaggal 
kedveskedtünk.

Husvéth Mártonné 
klubvezető

A zene: ajándék
Nyugalom, ragyogó tisztaság, valami

féle derűs sugárzás — ez a városi zene
iskola Balatonalmádiban.

Karácsonyi hangversenyek! Micsoda 
izgalom! Akár a  felbolydult méhkas, zúg, 
zeng-bong az egész épület. A nagyte
remben fényár, a hatalmasfekete zongo
ra mellett gyönyörűen díszített fenyő... 
Ámuló, megilletődött kicsinyek, feszülten 
várakozó édesanyák, édesapák, nagy
szülők, barátok serege a nézőtéren, a 
folyosón... Aztán felhangzik az ének a 
csöppségek ajkáról, megszólalnak a 
hangszerek a kis kezekben... Az aprósá
gok szárnypróbálgatásait megértő, báto
rító mosollyal, tapssal nyugtázza a hálás 
publikum.

Másnap megismétlődik a csoda a na
gyobbacskák karácsonyi hangverse
nyén. Szülő, testvér, barát egy ember
ként szurkol, bátorít, tapsol. Mindenki — 
minden gyermekért! Meg is van az ered
ménye! A szorongást lassan elűzi a sze
replők felé sugárzó biztató szeretet: egy
re bátrabban, felszabadultabban szár
nyal a muzsika. Méltán lehetünk büszkék 
gyerekeinkre: kiállták a nehézpróbát em
berül, önmagukért, mindnyájunkért. Iga
zán nemes ajándékot kaptunk tőlük, 
melynek megszületéséhez rengeteg 
szorgalomra, kitartásra volt szükség.

Köszönjük!

Nagyné Sárfi Gabriella



Kézilabda

DOBOGÓS HELYEN 
A MEGYEI BAJNOKSÁGBAN
Az 1992 őszén alakult férfi kézilabdacsapat a megyei bajnokságban való indulás el

ső évében a bronzérmet nyerte el. A jelenlegi bajnokságról még nem adtunk hírt az Új 
Almádi Újságban, így most az őszi szezon decemberi végeztével tesszük ezt meg.

Az almádi férfi kézilabdázók tavaly szeptemberben ismét munkához láttak — 
mondta Tari Tibor, a szakosztály ügyvezetője. Átigazolásokkal Várpalotáról Schönig, 
Veszprémből Kubasi és az első alkalommal súlyosan megsérült Schuppán, illetve a 
NIKE FAK-ból Papp és Csontos került Balatonalmádiba. Így a gárda szinte teljes egé
szében almádi sportember, akiknek az edzéseken, edzőmérkőzéseken, bajnoki talál
kozókon nem volt könnyű hétről hétre helytállni, hátuk mögött a munka, az iskola és a 
magánélet gondjaival. Azonban a lelkiismeretes, kitartó közreműködés a 7 csapatos 
megyei bajnokságban őszi (téli) sportsikerekhez, jó eredmények eléréséhez vezetett.

A TÁBLÁZAT SZERINT:
7 győzelem mellett 2-2 vereség született (a volt NB l-es Várpalotától és a volt NB II. 

osztályú Balatonfüredtől) a gólarány is imponáló: 338:307 arányú.
Biztató a jövőre nézve az, hogy amíg az ősszel csupán egy bajnoki találkozó volt ha

zai, a volt nevelőotthoni pályán, addig 1994 tavaszán 10 mérkőzést láthatnak Balaton
almádiban a kézilabda szerelmesei.

No, de visszatérve a bajnokság eddigi fordulóira, illetve a keretnévsorra.
A tavaszi folytatás előtt a gárdát csak a Várpalota és a Balatonfüred előzi meg, így 

a 3. helyen állnak az almádi kézisek. Nevezetesen: Árkovits Dezső (43 gól), Bodnár 
András (3), Csiszár László (55), Csontos Csaba (4), Faragó György, Fazekas János, 
Hujter Zoltán (20), Katz Krisztián (2), Kövessi Péter (17), Kubasi Rudolf (129), Levelesi 
Béla (kapus), Papp Péter (kapus: 2 gól), Schönig Herman (63), Schuppán József és 
Tari Tibor.

A felnőtteken kívül az idei bajnokságban már az utánpótlás csapat is létrejött. Eh
hez nagy segítséget nyújtott nevelőmunkajával Tóth Csaba, a Váci Mihály általános is
kola nevelőtanára. A bajnokságban induló általános és középiskolás korú fiúk edzé
seit Faragó György és Schőnig Herman edzők dirigálják. Náluk, a Vád iskola tornater
mében jelentkezhetnek keddi és csütörtöki napokon a sportág iránt érdeklődő srácok.

Mivel pénz nélkül ma már elképzelhetetlen a versenysport, az almádi kézisek is so
kat talpalnak, amíg támogatóiktól a szerepléshez szükséges összeget sikerült meg
szerezni. Többeknek végtelenül hálásak, megérdemlik, hogy megemlítsék a nevüket: 
Önkormányzat, Fórum üzletközpont, Peremartoni Csecsemő- és Diákotthon, GYIVI 
Veszprém, Balatoni Yacht Klub, Molnár Pál vállalkozó, Colombus Kft. és a Váci Mihály 
általános iskola.

Mivel a kézilabda teremsportág, ezért a csapatok (felnőtt, ifjúsági) az év eleji felké
szülés időszakában is játszanak. Például a felnőttek készülnek a siófoki Balaton-parti 
települések sporttalálkozó mérkőzéseire, így legközelebb már az ottani tornán elért 
eredményekről lehet beszámolni az újság sportoldalán.

Tari Tibor

Újra Balatoni Városok 
Sporttalálkozója

A Siófoki Polgármesteri Hivatal sportfőmunkatársa Győri Já
nos ötlete alapján indult az I. sporttalálkozó 1992 novemberében 
és tartott 1993. február végéig. Az érdekelt városok sportszakem
berei a folytatás mellett döntöttek az 1993 október-novemberé
ben megtartott megbeszéléseken. Ezúttal változtatásban is megál
lapodtak, miszerint a diákfoci helyett a női kézilabda került a 
programba. A szakemberek határozata szerint sakk és teke sport
ágban kétfordulós lesz a bajnokság (tehát minden város csapata 
kétszer játszik ugyanazon város csapatával), míg férfi és női kézi
labdában, asztaliteniszben és kispályás labdarúgásban két félfor
dulót bonyolítanak le. Az első forduló, illetve félforduló mindig 
más-más városban zajlik, míg a sorozat második része minden 
sportágban azonos napon Siófokon kerül lebonyolításra. Itt lesz 
az ünnepélyes eredményhirdetés is.

A RÉSZLETES PROGRAM:

asztalitenisz: január 16. Balatonföldvár
férfi kézilabda: január 16. Fonyód
női kézilabda: január 22. Balatonboglár
kispályás foci: január 22. Balatonlelle
sakk: február 6. Balatonalmádi
teke: február 6. Balatonfüred

Zárónap, második forduló, díjkiosztás: február 19. Siófok

Örülünk annak, hogy felhívásunkra megfelelő számú sportoló 
nő jelentkezett a kézilabdázásra, így a felkészülést meg tudtuk 
kezdeni. A női kézilabdacsapat már két esetben játszott edzőmér
kőzést Balatonfüreden, melyet ez évben még többször megismé
telünk. A balatonkenesei sportcsarnokban szombatonként lehető
séget teremtettünk a gyakorlásra. Ezeken a napokon a kispályás 
labdarúgók is itt készülhetnek.

A kéziseknek keddi és csütörtöki napokon (18-20 óráig) a Váci 
iskola tornaterme is rendelkezésre áll. Az asztaliteniszezők hétfőn 
és pénteken szintén a Váci iskolában edzenek. Városunkból 121 
fő vállalta, hogy a saját egészségére szolgáló, felüdülést, kikap
csolódást jelentő mozgás mellett képviseli színeinket a verseny- 
sorozaton. Az önkormányzat is támogatásáról biztosított bennün
ket, vállalja a sorozat rendezési, utazási költségei egy részét, vala
mint a versenyek napján szerény mértékben étkezési hozzájáru
lást is ad.

A magam részéről szeretném, ha meg tudnánk ismételni az I. 
találkozó összesített pontversenyében elért második helyezésün
ket.

Felber Gyula sportszervező

Sakk

Talán túl 
a nehezén...

Magasabb osztály, maga
sabb követelmények, erős el
lenfelek. Ezt most már saját bő
rén is tapasztalhatja a KHSE. 
sakkszakosztálya, hisz az utol
só három fordulóban nem sok 
babér termett számukra. Ami 
biztató lehet a jövőre nézve, 
hogy a sorsolás szeszélye foly
tán talán a legerősebb csapa

tokkal mérték össze tudásukat, 
s a tőlük elszenvedett kisará
nyú vereségekkel a helyieknél 
merészebb terveket szövögető 
csapatok is kiegyeznének. Bí
zunk benne, hogy a következő 
fordulóban ismét megízlelhe
tik a győzelem ízét, teljesíteni 
tudják tervüket: a biztos benn
maradást.

EREDMÉNYEK:
1993. november 21.
Tapolca —
Közösségi Ház SE 
8:4

Nyert: Kovács E.
Döntetlen: Fáncsy, Ku

bacsny, Orsó J., Horváth, For
gács A., Sulyok.

1993. december 5.
Közösségi Ház SE— 
Szombathelyi Haladás 
5:7

Nyert: Kovács, Horváth. 
Döntetlen: Fáncsy, Orsó M., 

Orsó J., Kubacsny, Vargyas, 
Forgács A.

1993. december 19.
Bp. Vasútépítők—

Közösségi Ház SE 
6,5:5,5 

Nyert: Fáncsy, Sárkány P., 
Döntetlen: Orsó M., dr. 

Oláh, Kovács, Horváth, For
gács A., Sulyok, Kisházi.

A végére egy érdekesség: 
Fáncsy Imrét, ifjúsági korú já
tékosunkat sokan féltették az 
első táblán. Nos, Imre eddig 
maximálisan meghálálta a bi
zalmat, eddig megőrizve veret
lenségét, a csapat legeredmé
nyesebb pontszerzője.

G.T.



Tenisz-hírek

Évtizedes hagyomány, 
hogy a karácsony előtti na
pokban mini-teniszverse
nyen vesznek részt Laci bá
csi tanítványai. Így volt ez 
most is. A Váci Mihály és a 
Györgyi Dénes iskolák biz
tosítottak lehetőséget az 
eseményre. Köszönet érte!

Eredmények: a nagyok 
páros versenyét Oláh Ká
roly és Kovács Zsombor 
nyerte.

II. Helter Viktória -  Var
ga Melinda, III. Rendes Ali
na -  Faludy László és 
Szentpéteri Zoltán -  Hor
váth Balázs.

A kisebbek 2 csoportban 
egyéni versenyen vetélked
tek a helyezésekért.

Győztesek és helyezet
tek: Erdélyi Tamás, Vecsey 
K. Zoltán, Erdélyi Miklós, 
Tolcsvai Ferenc, valamint 
Szentpéteri Zoltán, Fényes 
Sándor, Kovács Zsombor és 
Czuczai Donát. Az ajándé
kokat a Jézuska az otthoni 
karácsonyfa alá helyezte el.

A vezetőség nevében kö
szönetemet fejezem ki a ver
seny támogatóinak: HEFA 
Kft. Veszprém, Baross úti 
zöldség-gyümölcs bolt, Ba
latonalmádi.

A nyilvánosság előtt sze
retném megköszönni az Új 
Almádi Újság szerkesztőbi
zottságának, hogy havonta 
tájékoztatást adhatunk szak
osztályunk eredményeiről, 
hiányosságairól és terveiről. 
A közvélemény bevonása jó 
hatással van a helyi tenisz, 
de valamennyi helyi sportág 
fejlődésére. Mozgósító erő
vel hat a rendszeres mozgás
tól jelenleg valamilyen ok
nál fogva még távol mara
dókra is.

Tisztelt
szerkesztőbizottság!

A vezetőség nevében kí
vánok kedves mindnyájuk
nak sok mozgással és egész
séggel megáldott boldog új 
évet.

Varga László 
szakosztályvezető

Almádi arcélek

A balatoni vasutas
Budataván az utcaképhez szerve

sen hozzátartozik egy vasutasruhás 
úriember, aki sok vihart látott bicikli
jén, rendszerint halakkal megrakva 
tart hazafelé a Fűzfői-öböl nádasai
ból. Immár 18 éve majd minden ál
dott nap. Békés, bölcs mosolyát meg
őrzi viharverte csónakjában is, akár 
tele van a szakja, akár nem... Jó né
hány horgászidény kell ahhoz, hogy 
valakinek megmutassa valódi ínjét 
— és ezt csak úgy, mint a kapitális 
fogást, érdemes kivárni.

— Ősi tihanyi családba születtem 
bele 1932-ben és a kopasz-dombi 
pincénk ajtajából még láttam az őszi 
nagy gardahalászatokat. Magam is 
próbálkoztam, csakúgy, mint a többi 
gyerek, madzaggal és meghajlított 
tűvel, hal meg annyi volt, hogy min
dig biztosra mentünk. Hamar megtelt 
a méteres fűzfavessző, amire felfűz
tem őket. Persze ez még nem horgá
szat volt, csak amolyan rabsickodás, 
engedély nélkül, ahogy az szokás 
volt akkoriban a Balaton-parton. 
Alig ritkítottunk azon a halállomá
nyon, amelyből a halászok az akkori 
legnagyobb — 800 méteres — háló
jukkal egy húzásra 100-120 mázsát 
emeltek ki. Ez a mennyiség csak ak
kor volt sok, amikor a hasonló zsák
mányt az oroszok 45-ben drótra fűz
ve szárogatták a vízparton. Egész Ti
hany szaglott tőle, mert nem bíbelőd
tek a belezéssel: a legénység élelme
zésére szánták. A tisztek viszont egy 
fokkal jobban jártak, nekik az iskola 
osztálytermeiben füstölték a pontyo
kat, ruhafogasokra akasztva. Koráb
ban nem minden tihanyi vendég volt 
ilyen „kultúrigényes”, József főher
ceg és családja például megelégedett 
az édesanyám készítette halászlével 
és rántott ponttyal.

Meg is csodáltuk az autójukat 
csakúgy, mint a ’40-es évek gyorsa
sági motorversenyzőit, akik két tiha
nyi edzés között a mi csárdánkba tér
tek be felüdülni. El is lestem az 
üzemanyag keverési arányát tőlük és 
évekkel később alsóörsi legényko
romban ugyanazt a ricinus-etilalko
hol keveréket használva próbáltam 
meg kiegyenesíteni a régi vasúti átjá
ró kanyarját úgy 120 km-es sebes
séggel. Nem sikerült! A lábam hét 
helyen tört el, a 125-ös Csepel sport 
speciál meg rövid lökhajtásos karier 
után csúnyán landolt a partoldalban. 
Mégis mindketten túléltük és később 
is együtt folytattuk a versenyzést. A 
műszaki érdeklődés vezetett el arra 
az útra, ami aztán 38 évig tartott a 
MÁV szolgálatában. 1950-ben kér
vényeztem, hogy mozdony fűtő le
hessek, de a szénplaccra küldtek, 
majd „elejehúzó” lettem. (Ezt a be
osztást a gőzmozdonyok halála után 
már elfelejtették a vasutasok is.) De 
megérte, mert később mozdony veze
tőként a világ legszebb vasútvonalán 
dolgozhattam: Alsóörs, Veszprém, 
Győr között vezettem a gőzösöket és 
a mai napig látom a Cuha-völgyi haj
nalokban izzó szénégető boksádat. A

Bakony olyan gyönyörű volt, hogy 
mindennap újat tudott mutatni. A ké- 
sőbbi, korszerűbb dízelek sem tudták 
elfelejtetni azt az érzést, amikor az 
ember az ujjaiban érezte az irányító 
karon keresztül a gőzöst. Belerobog
tunk az éjszakába, szikraesőt húzva 
magunk után. 30 órás szolgálatot és 
többszáz kilométeres utazást csak 
teljesen kipihenten vállalhattam, 
akár a Truman vagy a Bumbardo várt 
rám a Veszprém-külsői fűtőházban. 
Nem tudtam elfogadni néhány kollé
gám kétlakiságát, mert szerintem 
„aki vasutas az csak vasutas legyen”.

A pihenést és kikapcsolódást ne
kem gyermekkorom óta a Balaton je
lentette. Szolgálat után akár éjszaka 
is lementem horgászni. Tudtam, 
hogy vár a nádas, a horgászhelyem, 
ahol minden nádszálra vigyáztam, és 
amikor az úszók a helyükre kerülve 
megálltak a lámpafényben a nádfal 
előtt, úgy éreztem: oltár előtt ülök. 
Nem voltam egyedül. Körülöttem élt 
a nádas és a víz. Pézsmapockok, vad
kacsák, szárcsák mocorogtak. Aztán 
megmozdult egy-két nádszál is, je
lezve, hogy a víz alatt zajlik az élet. 
Én tulajdonképpen ezért jártam le. 
Egy magamfajta horgász számára ez 
az a mozgás, ami semmi máshoz nem 
hasonlítható. Ez jelenti azokat a nagy 
pontyokat, amelyekkel igen sokszor 
kemény csatát vívtam — szerényte
lenség nélkül mondhatom — leg
többször sikerrel.

Ez persze nem véletlen, akár a vas
útnál, akár a motoroknál, itt is mindig 
az izgat, mi miért történik. Keresem 
és igyekszem megfigyelni az okokat. 
Tihanyban a halászokat lestük, akik 
mindent tudtak, amit érdemes volt 
tudni a félsziget körüli vizekről. Ők 
mutatták meg a szorosban lévő kőpa
dot, amely előtt az áramlás kimosta 
az iszapot és hirtelen 3-5 m mélyen 
volt a márgás mederfenék. Soha sem 
csalódtam ebben a helyben. Csónak
kal kieveztem és 10—15 m-ről vissza
dobtam a kőpadra, és amint leesett a 
csali a mélyvízbe, már rajta is volt a 
fogas. Sokat jelent nekem a szobám
ban lévő akvárium. Órák hosszat el
üldögélek előtte és figyelem a halak 
mozgását, szokásait. Így aztán ami
kor kinn a Balatonon megmozdul az 
úszóm, már körülbelül sejtem és ér
zem is, mi történik a horog körül. A 
halak mozgása — megfigyelésem 
szerint — úgy zajlik, mint az erdei 
vadaké. Itt is megvannak a megszo
kott utak, a váltók. Nincs is más dol

ga egy horgásznak, mint megtalálni 
azokat, vagy rendszeres etetéssel, 
ahogy én csinálom, rászoktatni egy- 
egy helyre őket. Igaz, hogy ez sok 
időt, türelmet és nagyon nagy odafi
gyelést igényel, de ez szorosan hoz
zátartozik a horgászathoz és egyre 
nagyobb szükség van rá, ha komoly 
halakat akarok fogni. Mert sokat vál
tozott a Balaton az alatt a 40 év alatt, 
mikor eljegyeztem magam a horgá
szattal.

Eltűntek a nyílt vízi hínármezők, 
amelyek csodás halnevelő helyek 
voltak. 1950-ben költöttünk Budata
vára a Neviki üdülőbe. Akkor még 
nem volt mennyiségi korlátozás, így 
aztán egy kb. 20 m -es hínáröbölben 
fenekezve, két horoggal és persze 
csak egy bottal néhány óra alatt meg
telt a csónak keszeggel. Ezt szó sze
rint kell érteni. Megváltoztak aztán 
az emberek is, talán azért, mert sok
kal többen horgászunk és egyre fogy
nak a jó horgászhelyek, megy tönkre 
a nádas. Talán ez is belejátszik abba, 
hogy nem mindig felhőtlen kikap
csolódás a horgászat. Nemcsak az 
orosz katonákra gondolok, akik né
hány éve, szétdúlva katamaránjaik
kal az etetett helyemet, felhúzott szi
gonypuskákkal fenyegettek, ha ezért 
szólni mertem. Hál' Istennek ők el
mentek. Vannak viszont helyettük 
„sporttársak”, akik árgus szemekkel 
figyelik, hol vannak etetett helek, s 
azonnal odacsörtetnek, nem kímélve 
semmit. Kipróbáltam egy módszert, 
hogy megtréfáljam őket. Két vödröt 
vittem magammal. Az egyikben apró 
szemű murva volt, s a nádszélben 
széles mozdulatokkal ezt szórtam a 
vízbe. Alig eveztem el onnan, megje
lentek néhányan és nagy bőszen 
kezdték horgászni a területet. Kapá
suk persze nem volt, én viszont régen 
mulattam olyan jót, mint akkor.

Sok horgásszal ellentétben én 
nemcsak fogni szeretem a halakat, 
hanem elkészíteni is. Visszaemlék
szem a már emlegetett kopasz-dombi 
pincében a 72-szer beirdalt és papri
kás sóval bedörzsölt sült gardák ízé
re. Aki ezt a módszert valaha kitalál
ta, gondolom legalább annyit kísérle
tezett, mint én, amíg sikerült eltalál
nom az igazi töltött csukát, vagy a 
halszelettel készült rizses lecsót, ami 
igazándiból egy 8 kg-os ponty „lábá
ból” a legjobb. De még ezeken is túl
tesz a többnyire csali halként hasz
nált tenyérnyi vörösszárnyú keszeg, 
mert nincs annál fölségesebb, ha az 
rendesen, frissen kisütve illatozik 
előttünk...

Na jó ! Akkor most köszönjük meg 
Krén Pista bácsinak a beszélgetést 
azzal, hogy ha majd március elején a 
napozó keszegek közül leadott vám
ból hazahoz egy-két kilót, mi már a 
stégen várjuk, és ígérjük, hogy a ki
sütés után a hozzávalót mi álljuk.

Czuczor Sándor 
Nagy Ferenc



Elmúlt számunkban közöltük, hogy kérdéseket tettünk fel képviselőinknek, városunk 
polgárainak, hogyan emlékeznek 1993-ra. A terjedelem miatt rövid válaszokat kértünk. 

Hát, íme a városatyák és a szúrópróba szerint megkérdezett polgárok válaszai.

Képviselők:

Boros László:
Jó, hogy működik a zeneis

kola, rossz, hogy a tervezettnél 
többe került —  jó, hogy tovább 
épül a gázhálózat, rossz, hogy 
a kivitelezés sok kellemetlen
séggel jár — jó, hogy remény 
van a telefonhálózat gyors fej
lesztésére, rossz, hogy a szer
vezés és tájékoztatás megkésett
— jó, hogy a város megvásá
rolta a berényi majorterületet 
és a magtárt, rossz, hogy még 
nem tudtunk a beépítéshez ele
gendő pénzt gyűjteni — jó, 
hogy megszüntettük az Almádi 
Holding Kft.-t, rossz, hogy az 
Almádi Kommunális Kft.-nél 
sincs minden rendben — jó, 
hogy a város bevételei a terve
zettnél jobban alakultak, rossz, 
hogy a többletbevételekhez 
többletkiadások is társultak, — 
jó, hogy az idegenforgalmi sze
zon az átlagosnál jobb volt, 
rossz, hogy az idegenforgalmi 
adót még mindig nem fizetik 
egyesek —  jó, hogy a könyvtár 
méltó elhelyezést nyert —  jó, 
hogy az intézmények működé
sének anyagi feltételei biztosí
tottak — jó, hogy működik a 
Balaton Akadémia —  jó, hogy 
sok almádi gyerek jár a két tan
nyelvű gimnáziumba — jó, 
hogy szép fafaragások köszön
tik az érkezőket —  jó nagy hó 
esett, rossz, hogy megisszuk 
még a levét.

Brenner Kálmánné:
Optimistán bíztam a mene

dzser képviselők — külső 
szakértők által alapított kft.-k 
nyereséges működésében. Bíz
tam a Tf.B. által alapított Hol
ding Kft. önkormányzat részé
re történő pénzszerzésében. 
Bíztam a fenti pénzforrásokból 
egy nyomorúságos ablak nél
küli iskola helyett építendő új 
iskola elkezdésében.

Mi lett mindebből? Optimiz
musom szertefoszlott, már a 
legelső testületi ülésen tudo
másomra jutott, hogy rövid 
egy-másfél év alatt két kft. 
tönkrement, nemhogy nyeresé

get hoztak volna, hanem dol
gozni akaró vétlen emberek 
pénz nélkül az utcára kerültek, 
elvesztve állásukat. A holding
tól várt nagy nyereség egy ré
sze, nem tudni, hova lett. Ami 
viszont megvalósult, amiért ér
demes bízni az itt élő emberek
ben: elkészült és már működik 
az új zeneiskola, megvalósulás 
után közös összefogással rend
be lett téve a leendő iskola be
ruházási területe. Folyamatban 
van a pályáztatás, indulhatnak 
a tervezések. Kicsi, de kedve
zőbb helyre költözött a városi 
könyvtár. Elindult több ütem
ben a gázprogram. Tehát egy
szer azt is megéljük, hogy Ba
latonalmádi városban is lesz 
mindenkinek ivóvize.

Mit szeretnék 
az elkövetkező 

egy évben?
Elsősorban ivóvizet, rendes, 

tisztességes bért a közalkalma
zottaknak, köztisztviselőknek 
és az egészségügyben dolgo
zóknak. Öregek napközi ottho
nát — idősek házát az idős, 
megfáradt embereknek. Beru
házást, hogy munkához jussa
nak az itt élő munkanélküli, de 
dolgozni akaró emberek.

Az elmúlt évekhez hasonló 
pezsgő kulturális életet, melyet 
nagyrészt a közösségi házban 
dolgozó aktív embereknek kö
szönhetünk.

Végül, de nem utolsósorban 
mindezekhez békét, biztonsá
got és nyugalmat.

Csomai Géza:
A képviselő úr kérdésünkre 

azt a választ adta, hogy pár 
mondatban nem tud nyilatkoz
ni, bővebben szeretné kifejteni 
nézeteit az 1993-as évről. Mi
előbb várjuk dolgozatát, ame
lyet természetsen közreadunk.

Dr. Farkas Miklós:
Néhány mondatban nehéz az 

eseményeket összegezni. Kiju
tott jóból és rosszból is. Jó, 
hogy a gázprogram folytató
dik, rossz, hogy hosszú ideig

nagy területek megközelíthe
tetlenek. Az utak, járdák tiszta
sága. Hm. A szerencsétlen kö
rülmények között született kft.- 
k közül kettő jelentős vesztesé
geket hátrahagyva megszűnt, a 
Holding Kft-t a testület felszá
molta. Tisztábbak lettek a vi
szonyok. Jó, hogy normális 
helyre került a könyvtár. Szép 
az új zeneiskola, ha itt is voltak 
problémák a határidővel, az 
árakkal. Rossz, hogy nem sike
rült elég utat csinálni, hogy 
vannak településrészek, me
lyek európai szintű ellátásúak, 
más területek évtizedes lema
radásokat szenvednek. Ez 
meghatározza a jövő tenniva
lóit is.

Futó Kornél:
A képviselő úr autóbalesete 

után betegágyából válaszolt 
kérdésünkre telefonon. A város 
megtalálta jegyzőjét Beindult 
a Balaton Akadémia, a városi 
zeneiskola, a könyvtár, ha kicsi 
is. Úgy néz ki, hogy megúsztuk 
ezt az évet is. — Ezúton kívá
nunk a képviselő úrnak felépü
lést.

Martin Gábor:
A képviselő úr nem nyilat

kozott

Dr. Kelemen 
László:

Csak a szépre emlékezem! 
Több okom is van, hogy ezt 
mondjam. Gázprogram, a Ba
laton Akadémia, a könyvtár, a 
zeneiskola létrehozása. Úgy ér
zem, a képviselői időszakunk 
legszerencsésebb éve volt.

Dr. Kerényi László:
Képviselőtársaim bizonyára 

összegezték 1993 pozitívumait 
és negatívumait. Tavaly, ön- 
kormányzatunk félidejében én 
is ezt tettem. Most nem érzem 
aktuálisnak, mert sok a lezárat
lan ügyünk, és van még egy 
évünk, ami nagyon hosszú idő. 
Inkább 1993 számomra nagy 
tanulságáról szólok. Nem elég 
akarni a közjót, s napi két mű

szakot dolgozni érte. A felében 
annyit kell beszélgetni, pole
mizálni róla négyszemközt 
sokszemközt az utcán, fehér 
asztalnál vagy bárhol, barátok
kal, ellenfelekkel vagy bárki
vel abból a célból, hogy lega
lább az 50% plusz 1 fő elfogad
ja.

Majbó Gábor:
Mint almádi szülöttje és a 

testület veteránja erkölcsi köte
lességemnek éreztem, hogy a 
régi idők tárgyi emlékeit a 24. 
órában megmenthessem az 
utókor számára. Ebbéli tevé
kenységemben igen nagy segít
séget kaptam úgy a lakosság
tól, mint képviselőtársaimtól 
is. Az eredmények láthatók, 
nem világra szólóak, de váro
sunknak, úgy gondolom, talán 
kicsit jelentősek. Büszkén kell 
elmondanom, hogy városvédő 
tevékenységemet Podma
niczky-díjjal elismerték. A ba
bért így én kaptam, pedig ezt a 
bronzot ezerfelé kellene oszta
ni, hogy mindenki, aki segített, 
megkapja munkája jelképes ju
talmát. Szeretném remélni, 
hogy ilyen jellegű tevékenysé
gemet a jövő képviselő-testüle
te is támogatni fogja, városunk 
építése, szépítése, a múlt emlé
keinek megőrzése, helyreállí
tása érdekében, Almádi a jövő 
fürdővárosa” alakítása szem 
előtt tartásával.

Ott Károly:
Ugyanúgy, mint az elmúlt 

két évben, legfontosabb felada
tunknak tartottuk intézménye
ink működésének a biztosítá
sát Gondolom, ezt sikerült 
megoldani, jegyzőt találtunk a 
polgármesteri hivatal élére. El
készült és beindulhatott a zene
iskola. Új helyre költözhetett a 
könyvtár, a gázvezeték építése 
a terveknek megfelelően ala
kult. A vörösberényi magtár és 
a hozzá tartozó terület megvá
sárlásával mint képviselő és 
mint berényi lakos dédelgetett 
álmom valóra válhat megépül
het e csodálatos iskola és óvo
da. Ez lenne a jövőben Vörös



berény kulturális központja. 
Hasonló eredményes évet kívá
nok mind almádi lakosságá
nak, mind a képviselő-testület
nek.

Dr.Tóthné 
dr. Kóger Erzsébet:

Mit szerettem volna 1993- 
ban? Rendet az önkormányzat 
munkájában, a leendő iskola 
területén, helyet a zeneiskolá
nak és a könyvtárnak, nagyobb 
elismerést a közalkalmazottak
nak -  köztisztviselőknek. Lett: 
helye a könyvtárnak, zeneisko
lának, rend a leendő iskola te
rületén.

Dr. Tóth László:
A szűkös anyagi források el

lenére a város és intézményei 
működtek, különösebb fenn
akadás nélkül. Sőt olyan fej
lesztésekre is sor került, pl. ze
neiskola, gáz, könyvtár, Váci 
iskola fűtés, vörösberényi isko
la létesítésével kapcsolatos 
előrehaladás. A képviselő-tes
tületre vonatkozólag — a nagy 
viták ellenére, egymással és 
mindenkivel szemben ember
séges tudott maradni.

Schildmayer 
Ferenc:

Sikereket és kudarcokat 
egyaránt elkönyvelhetünk az 
1993-as évet tekintve. Közülük 
egyet-egyet— szerintem a leg
fontosabbakat —  megemlítem: 
sikerült az önkormányzatnak 
megvenni a vörösberényi mű
emlék magtárépületet. Sajnos 
még mindig rendkívül kevés 
szép ház épül Balatonalmádi
ban.

Ujj Mészáros 
István:

A vállalkozókat terhelő sze
mélyi jövedelemadó, áfa, tb-já
rulék, munkaadói járulék, üze
mi gépjármű súlyadó, kötelező 
biztosítás stb. mellett a képvi
selő-testület a hiányos költség- 
vetés miatt kénytelen volt 
újabb terheket kitalálni: gará
zsadó, műhelyadó, helyi iparű
zési adó.

Úgy gondolom, a költségve
tés kiadási tételei nem mindig

arra érdemes helyre kerülnek. 
Pl: a szociális segélyek nagy 
része a kocsmákba vándorol, a 
városi tulajdonú bérlakások 
lakbére nemhogy a fenntartási, 
de még az üzemelési költsége
ket sem fedezi, és a lakók nagy 
része — tisztelet a kivételnek
— még ezt a csekély lakbért 
sem fizeti meg, és ez is az ön- 
kormányzat gondjait növeli.

Almádi polgárok:

Név nélkül 
egy 19 éves lány 

Budataváról
Sokat jelent a lakótelepen a 

park. Szép gondolat volt. Egyre 
több virágot láttam az erkélye
ken és az ablakokban is. Jók 
voltak az Almádi Napok ren
dezvényei, csak a szemetet kel
lett volna rövidebb idő alatt el
takarítani. Mi volt a rossz? So
kan vagyunk fiatalok, nyáron 
még úgy ahogy találunk szóra
kozóhelyet, de télen.... A bi
cikliút ne csak nyáron legyen a 
város büszkesége, télen is sze
retnénk használni. Akkor több 
gondot kellene fordítani rá.

Csepeli Miklós:
(A Lila Pub tulajdonosa.) Jó, 

hogy az Újpest nem esett ki az 
NB I-ből. Nagybátyám túlélt 
egy halálosnak látszó autóbale
setet. Az idén sem sikerült be
lerángatni az országot a Dél
szláv háborúba. Ami nagyon 
rossz volt, az az 1993-as sze
zon, az időjárás miatt. Magam 
is érzem az életszínvonal to
vábbi romlását.

Bibor lstvánné:
Örülök a parknak, s különö

sen annak, hogy az itt élők — 
még a gyerekek is — vigyáz
nak rá. Kommentár nélkül örü
lök az új patikának, a lakótele
pen szaporodó kisboltoknak. 
Öröm számomra az új könyvtár 
és zeneiskola. Megoldásra vár 
a lakótelep közlekedési és par
kolási gondja. Még mindig 
nincs orvosi rendelés Budata
ván.

Dragos Attila:
Egy rossz munkahelyről 

kényszerlépésként el kellett

jönnöm és nagy szerencsével 
azonnal találtam egy másikat. 
Sikeres horgászévet zártam, 
pontyok, süllők mellett végre 
csukát is fogtam. Ami rossz: 
elsősorban az inflációt szinte 
naponta érzem a vásárlásnál, 
tankolásnál. Lányunk tovább 
tanulási gondja a legrosszabb
korjött.

Raffai Gyula 
autószerelő mester:

Aránylag jó horgászszezon. 
Rövid nyár „igazi” nyugati tu
risták nélkül. Sok rossz autó 
drága és nehezen beszerezhető 
alkatrészekkel. Sem dicseked
ni, sem panaszkodni nincs 
okom.

Rózsás Judit 
asszisztens:

Jó, hogy átadásra került a 
zeneiskola. Rossz: a nagy hó az 
idén sem volt eltakarítva, har
madik hete nem viszik el a sze
metet, a gázvezeték építése mi
att nem lehet közlekedni.

Eszes Béla 
vitorlásedző:

Elkeserítő, hogy épülő, szé
pülő városunkat nyaranta be
építik üzletnek álcázott bode
gákkal (pl. a Fórum sarkára 
épült autómentő szolgálat, fő
leg akkor, amikor tőle három
száz méterre van az autószer
viz, és ezenkívül még sok egyé
ni vállalkozó foglalkozik autó
javítással, de ez csak példa, 
nem egyedi eset). Évek óta 
nagy gondot jelent a házak elől 
el nem takarított hó. Igaz, hogy 
ezen házak lakói nem helybeli
ek, de nem értem, miért nem 
oldja meg az önkormányzat 
ezeket a munkákat Természe
tesen nem ingyen képzelem, 
több munkanélkülinek adhatna 
ideiglenesen is egy kis munkát. 
Végül, de nem utolsósorban, 
amint leesik a hó, hetekig nincs 
a szemetünk elszállítva, de a 
szemétdíj nem csökken.

Garas Mariann 
bolti eladó:

Kétes érzelmeim vannak az 
1993-as év kapcsán városunk
ról. A kocsink olajteknője ki

lyukadt egy kiálló, de nem lát
szó aknafedélen, de legalább 
van végre csatornánk. Ha esik 
az eső, csak váltás cipővel lehet 
közlekedni a Dugonics utca 
környékén. A gázvezetékek 
építése után úgy sikerült a kör
nyező utcákat rendbe tenni, 
hogy 20-30 cm-es sárt dagasz
tunk. Néha ezek az utcák kocsi
val nem is járhatók, de azért jó 
pénzért kényelmesen gázzal 
fűthetünk. Rövid a szezon, így 
szinte nem érdemes semmit 
csinálni. De legalább irigyel
nek minket, mert a Balaton 
partján lakunk.

Kócs Lajos:
A bérleti díjak nagy emelése 

az elmúlt évben arányon felüli 
volt. A megélhetés egyre nehe
zebbé vált. Jó, hogy ismét van 
munkám, és reméljük, váro
sunkban a dolgok kezdenek 
rendeződni.

Több polgárunk 
adta a feltett 

kérdésre a választ:
Nem nyilatkozom. Ha én el

mondhatnám, de nem merem 
(munkanélküli). Onkább kér
dezze meg ezt vagy azt, ő job
ban tudja (nyugdíjas). Maga 
szerint, ha elmondanám a véle
ményemet, azzal változna va
lami?

Sokan 
kérdéseinkre 
közönyösen 
hallgattak.

Viszont ilyen is volt: nem ér
tem, mitől kell félni, és azt sem, 
hogy miért ez a közöny. Hiszen 
a feltárt hibákon lehet változ
tatni, és emellett sok mindenre 
büszkék lehetünk. Polgártársa
ink véleménye, bírálata viszont 
egy fontos része fejlődésünk
nek, hiszen városunk vezetői
nek támpontot adhat egyes 
döntéseik meghozatalakor.

Az oldal összeállításáért kö
szönet Nagy Ferencnek, Hor
váth Károlynak.

Szerk.



A Balatonalmádi Kertbarátkor tevékenysége
Három éve működik az em

lített baráti kör, felkarolta és tá
mogatja a közösségi ház és az 
önkormányzat. Ezt a támoga
tást itt is megköszönjük.

Tagjaink nyugdíjas és aktív 
korúak, regisztrált létszámunk 
28 fő, de rendezvényeinkben 
ennél nagyobb az érdeklődés. 
Szakmai kirándulásainkon 50- 
55 fő, hagyományos farsangi 
báljainkon és május 1-i szezon
záró rendezvényeinken 80- 
100 fő vesz részt.

Szakmai tevékenységünk 
egész év folyamán aktív, a ki
mondottan szakköri tevékeny
ség szeptembertől a következő 
év májusáig tart. Ebben az idő
szakban havonta két esetben a 
hónap 2. és 4. szerdáján tartunk 
kertbarát összejövetelt 5-8 óra 
között.

A foglalkozásokat általában 
az illető témák szakértői, meg
hívott előadók tartják. A témák 
felölelik a kertészkedés széles 
skáláját a szőlészkedés, borké
szítés, gyümölcs- és zöldség- 
termesztésen keresztül a szoba
növények a lakásban, gyógy
növények az egészség megőr
zésében.

Az előadásokat élénk érdek
lődés kíséri, utána az adott té
mával kapcsolatos vita során

szerzünk tapasztalatot az újabb 
és újabb eljárásokról és tanu
lunk egymás módszereiből, hi
báiból. Megismerjük a környe
zetre legkíméletesebb növény- 
védelmet.

Tájékoztatást kapunk a sző
lő, gyümölcs, bogyós és más 
kerti növények legújabb fajtái
ról. A mi környezetünkre aján
lott régi és újabb nemesített faj
tákról. A borkezelés legújabb 
módszereiről.

A szőlővel foglalkozás ered
ményeként a kertbarátok borai 
a m i nden tavasszal megrende
zett borversenyen elismerést 
szereztek. A borversenyek és

az előadások nyíltak, szeretet
tel várunk minden érdeklődőt.

Szeretnénk, ha balatonalmá
di kertészkedők minél egészsé
gesebb termékeket állítanának 
elő.

Szeretettel várjuk a kertész
kedők érdeklődését, van még 
mit tenni a kertünk és környe
zetünk szebbé és jobbá tétele 
érdekében.

A természet a kert a szakér
telmet meghálálja, a szaksze
rűtlenséget bünteti.

Szeretettel várjuk a Balaton
almádi Kertbarátkör foglalko
zásaira.
A kertbarátkör 1994.

I. félévi programja:
1994. január 12.

Tennivalók a pincében és 
gyümölcsösben, szobanövé
nyek téli gondozása,

meghívott előadó.
1994. január 26.

Gyümölcsfák metszése, 
meghívott előadó.
1994. február 9.

Téli növényvédelem a kert
ben, új növényvédő szerek is
mertetése, meghívott előadó. 
1994. február 18.

Hagyományos kertbarát bál 
a Budatava Étteremben.
1994. február 23.

Különböző művelés- és met
szési módok a szőlőben, meg
hívottelőadó.
1994. március 9.

Tavaszi munkálatok a kert
ben, a szőlő zöldmunkái, meg
hívottelőadó.
1994. március 12.

Hagyományos borverseny.
1994. március 23.

Növényvédelmi munkák ta
vasztól őszig. A borversenyen 
nyert oklevelek kiosztása.
1994. május 1.

Hagyományos majális meg
rendezése. Helyszín: Szücs 
Antal üdülője.

Bucs Ferenc elnök

A kör tagjai tanulmány úton a nemesvámosi tsz 
csopaki részlegénél

Fotó: D.L.

Olvasói levél
1. Az üzletek működéséről 

szóló 6/1990 (IV. 5.) rendelet 
(megtalálható az UJH. 12/189. 
oldalán) szerint erotikus árukat 
és szexuális eszközöket alsó- 
és felsőfokú oktatási gyermek- 
és ifjúságvédelmi, valamint 
gyermekintézmény 200 méte
res körzetében forgalmazni ti
los. Ugyanilyen megszorítás vo
natkozik a kimért szeszes italok 
árusítására és fogyasztására.

2. Balatonalmádiban, Buda
taván a Rákóczi utcában kb. 
50 méterre a két tannyelvű 
gimnáziumtól két szeszes italt 
mérő „vendéglátó-ipari egy
ség” működik. A két műintéz
mény a buszmegálló mellett ta
lálható. Nevük: Boszorkány, il
letve Eduscho büfé.

A kérdés: hogyan lehetséges 
ez?

Marek László, Budatava

Horgászsarok

A hirtelen jött novemberi ha
vazás egyszerre véget vetett a 
horgászatoknak. A berényi Séd 
befolyásánál lévő kikötőben a 
30 centis hó és a keleti szél után 
a legtöbb csónakot a víz alól 
szedtük ki. Néhány optimista 
társunk pedig, aki az idő jobb
rafordulására várt, már a jégből 
csákányozhatta elő a ladikját. 
Úgy látszott befejeztük a hor
gászatot és amit ilyenkor min
den lelkiismeretes horgász 
megtesz, mi is szétszedtük sze
relékeinket Bezsírozva, kitisz
títva elraktuk az orsókat, levág
tuk az elfáradt zsinórokat szili
konnal lekent botjainkat össze
csuktuk. Erre a télre minden tő
lünk telhetőt megtettünk, hogy 
tavasszal különösebb gond nél
kül kezdhessünk járni a halak 
után. Általában így volt ez ed
dig is.

Erre mi történik? December
ben jött a tavasz. A stégekre 
sebtében kirakott csónakok 
azonnal vissza kerültek a vízre. 
December 23-án a déli órákban 
már több csónakot láttam húzni 
a nyílt víz felé süllőzni. (Mint 
később kiderült sikerrel jár
tak.) A mólón is rendszeresen 
feltűnt néhány megszállott hor
gász rablóhalakra villantózva. 
Gilisztával csalizott finom sze
relékkel pedig jónéhány bodor
ka is zsákmányul esett. Egyik 
barátom minket is kapacitált 
menjünk le a kikötőbe csukáz
ni, mert az ősszel vödörben fe
lejtett kis kárászok még igen 
virgoncan úszkálnak. Nem ér
tünk rá, így egyedül próbálko
zott. A nád elé dobott fenekező 
horgát egy órán belül felvette 
egy kétkilós csuka, és némi 
szerencsével ki is vette a nád

torzsák között élete első ko
moly halát.

Érdemes lemenni tehát al
mádi bármelyik partszakaszá
ra. Persze ha az idő még kitart 
egy darabig.

EGYESÜLETI HÍREK

Az Apáczai Csere János ut
cában Nagy Jánosnál már kap
ható az 1994. évre szóló hor
gászengedély. A végleges árak 
egyesületünknél: felnőtt éves 
jegy 2550 F t ifjúsági éves jegy 
1135 F t gyermekjegy 325 Ft.

Szokásos évi küldöttgyűlé
sét a Balatonalmádi Dolgozók 
Horgász Egyesület 1994. feb
ruár 5-én, 10 órakor a városhá
za nagytermében tartja.

Nagy Ferenc



Kint leszünk a vízből?
Míg városunk polgárai megütközéssel fogadták a tervezett 

áremelkedés hírét, az önkormányzati vezetők egyre sápadtabb 
tekintettel számlálták: képesek-e ilyen magas díjtételek mellett 
intézményeik működtetésére. Újságunk decemberi számában 
tájékoztatást adtunk a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. új ártéte
leiről, valamint arról is, hogy e vállalat vezérigazgatója levélben 
fordult a Balaton-parti Önkormányzatok Szövetsége elnökéhez, 
melyben kérte őt az általuk is súlyosnak nevezett probléma meg
oldásában való aktív részvételre. Nem sokkal ezt követően kap
tuk kézhez országgyűlési képviselőnk, dr. Szabó Tamás levelét, 
melyben leszögezi: „minden lehetséges lépést megteszek annak 
érdekében, hogy az áremelkedést megfékezzük”.

Mindeközben különböző tényanyagú hírek láttak napvilágot 
a díjemelések mértékét illetően, így a kép nemhogy tisztult vol
na -  egyre kuszábbá, kiismerhetetlenebbé vált. Megkíséreltük 
hát, hogy választ találjunk a kérdésre: ki és milyen mértékben 
akar itt árat emelni?

A települések lakóinak felháborodása, no meg a napvilágot 
látott eltérő adatok arra késztették a nagyvállalat vezetőjét, hogy 
tájékoztatót állítsanak össze kezdeményezésük hátteréről. Eb
ből az anyagból tudható meg, hogy a Vízmű Rt. 54 Ft-ért állított 
elő 1 m3 ivóvizet, s ha a csatornadíjat is hozzávesszük, akkor 
138,30 Ft-nak adódott 1993-ban az együttes termelői díjtétel. 
Ezt az árat csökkentette az általunk ismert szintre az állami tá
mogatás régiónkra eső hányada. Ez a bizonyos átlagár azonban 
nem csupán az idegenforgalomban érdekelt és ezért a téli szük
ségletnél jelentősen bővebb kapacitásokkal rendelkező tóparti 
településekre vonatkozott. Azok a közösségek is átvállaltak a 
nálunk jelentkező költségekből, akik nem élvezték az idegenfor
galom bevételeit. Ezt a helyzetet szüntette meg több önkor
mányzat — élve törvény adta lehetőségükkel — , amikor saját 
tulajdonukba vették vízi közműveiket s természetesen a helyi 
szolgáltatás árait is maguk szabták meg.

A régióból így kiváló falvak, városok miatt áraink mintegy 
40%-os növekedésére kell számítani. Mondhatnánk tehát, hogy 
ezek a települések ludasak alapvetően a tóparti árhullám elindí
tásában, de ebben az esetben nem lennénk egészen korrektek. 
Hiszen mi sem vennénk szívesen ha a másutt felmerülő közüze
mi költségek terheit magunkra kéne venni.

A DRV. RT. vezérigazgatója telefonbeszélgetésünk alkalmá
val leszögezte: ők az előbb jelzett változást nem tudják lenyelni, 
de még mérsékelni sem. Sőt az infláció okozta költségnövekedé
süket is érvényesíteni kívánják idei áraikban. Ez utóbbi csupán 
néhány százaléknyi emelkedést jelentene, összességében tehát

40-50% között maradna — állítása szerint — az áremelkedés 
mértéke.

Az, hogy még mindig feltételes módban kell beszélnünk, an
nak tudható be, hogy a vízmű vezetése, karöltve a balatoni ön- 
kormányzatokkal, szeretné elérni az idén változatlanul másfél 
milliárd forintnyi ilyen jellegű állami támogatás nagyobb részé
nek e körzetbe irányítását. Ezzel párhuzamosan a Balatoni Regi
onális Tanács elérte, hogy két szakembere betekintést nyeljen a 
DRV Rt. árkalkulációjának folyamatába, s bár a BRT nem szól
hat bele a díjak kialakításába, sikerülhet tán jobb belátásra bírni 
a vízművek e tevékenységgel foglalkozó szakembereit.

Lapzártakor ennyit lehetett biztosan tudni e témakörről, no 
meg azt is, hogy az elkövetkezendő hetekben többször is tárgya
lóasztalhoz ülnek az érdekeltek, s minden bizonnyal következő 
számunkban már konkrét árakról tudunk beszámolni.

Addig is azonban kell hogy foglalkoztassanak bennünket bi
zonyos gondolatok. Kétségtelen tény, hogy az idegenforgalom 
miatt kiépített kapacitások és azok költségei itt maradnak térsé
günkben. Még fontosabb tehát bevételeink növelésén fáradozni, 
egyrészt az elő- és utószezon bővítésével, másrészt annak eléré
sével, hogy a város területén kitermelt idegenforgalmi haszon 
jelentősebb hányada maradjon itt, szolgálva a közösen elhatáro
zott fejlesztéseket.

Hozzáértő szakemberek állítják, hogy lehetőségünk van a 
Vízmű Rt.-től való fokozatos leválásra, s ezzel a közműköltsé
gek csökkentésére. A tó és a szerencsére tisztuló Balaton-felvi
déki kutak megfelelő vízbázist jelentenek. Ugyancsak felelős 
vezetők véleménye szerint a hangzatos kijelentések mögött léte
ző, a városok szennyvizét ide-oda szállító rendszer sem igazán 
szolgálja a gyakorlatban a környezet védelmét, a Balaton vízmi
nőségének javítását. El kell hát mozdulnunk e vonatkozásban is 
az önállósodás irányába, mely értelemszerűleg maga után vonja 
az érdekelt önkormányzatok által ellenőrizhetetlen, nehezen be
folyásolható nagyvállalat fokozatos megszűnését.

Ugyanakkor elgondolkodásra késztet országgyűlési képvise
lőnk már idézett reagálása is. Mi, akik itt élünk és dolgozunk, va
lóban nem tehetünk egyebet, mint tiltakozunk, esetenként lobbi
zunk érdekeink érvényesítése érdekében. Ott, ahol azonban a 
képviselő úr tevékenykedik, nemcsak arra van mód, hogy a kö
vetkezmények elhárításáért emelje fel valaki a szavát, hanem ar
ra is, hogy a valódi ok megszüntetésén munkálkodjon.

Rendes Ferenc

Török cipő-  
és ruhavásár lesz

január 21-én, 9-17 óráig

a közösségi házban

Figyelem!

BÁLÁS RUHA 350 Ft/kg
és

LAKÁSTEXTIL 250 Ft/kg

VÁSÁR LESZ
január 20-án, csütörtökön 

a közösségi házban 9-16 óráig



Ipartestületi 
vezetőség 
választása 
Balaton

almádiban
A közelmúltban kétszer is 

ülésezett a Balatonalmádi és 
Vidéke Ipartestület válasz
tási közgyűlése. Tagjaink 
30 fős létszámmal vettek 
részt a közgyűlésen. Meghí
vott vendégünk, Kövécs La
jos, az IPOSZ elnökségi tag
ja is megjelent körünkben. 
Szegény Károly értékes be
számolójából kitűnik, hogy 
az ipartestület vagyona az 
utolsó négy évben kb. 10 
millió forint ingatlanérték
kel gyarapodott, melyhez 
nagy mértékben hozzájárult 
az önkormányzat részéről 
átadott földterület értéke is. 
Pénzgazdálkodás eredmé
nyeképpen 2,5 millió forint
ra növekedett betétállomá
nyunk, melyből a fenntartá
si és az állományi költségek 
összege 4 év alatt, 2,1 millió 
forintot tett ki. A beszámoló 
és a választás nyolc óra 
hosszat tartott, este 22 óra
kor ért véget. Elnök nélkül 
maradt az ipartestület, mert 
az elnökjelöltek közül a két
harmados minősített többsé
get egyik jelölt sem kapta 
meg. A jelen levő tagság az 
alábbi vezetőket választotta 
többszöri szavazás után: 
Alelnökök:
Hansági Endre lakatos 
Ujj Mészáros István lakatos 
Eleven Lajos cukrász 
Elnökségi tagok:
Hansági Endre lakatos 
Ujj Mészáros István lakatos 
Eleven Lajos cukrász 
Mentes Tiborné kereskedő 
Fejes Károly földkitermelő 
Hetényi Attila műszerész 
Somogyi László 
villanyszerelő 
Raffai Gyula autószerelő 
Simon Géza lakatos

Az 1993. december 17-én 
megtartott elnökségválasztó 
közgyűlésen Szegény Ká
rolyt választották ismét el
nöknek.

H.E.

NOE-hírek
Mindenek előtt boldog új 

évet évet kívánok az Almádi 
Újság olvasóinak magam és 
az almádi nagycsaládosok 
nevében. Az elmúlt hónap
ban változatos és sűrű prog
ramjaink voltak. Ezekről az 
eseményekről beszélgettem 
dr. Péterfia Katalinnal, a cso
port vezetőjével.

Időrendi sorrendben 
a NOE-programok:

December 2. NOE-klubnap. 
December 4. TS-karácsony. 
December 11. Krampuszbál. 
December 23. Ajándékosztás. 
December 27. NOE-karácsony

—  Kedves Katalin! A televízió
ban hallhattunk eleget a TS-ka
rácsonyról. Ezen az almádi 
csoport néhány tagja is részt 
vett. Kérlek, mondd el, mi tör
tént a Budapest Sportcsarnok

ban!
— A TS-karácsonyt az idén 

a  nagycsaládosok köszöntésére 
és megajándékozására rendez
ték. Almádiból 16 fő vett részt 
az ünnepségen. Igyekeztem 
igazságos lenni a résztvevők 
kiválasztásánál — bár szívem 
szerint mindenkit hívtam vol
na, de a létszámkeret korláto
zott volt. A NOE jutalmazni 
akart ezzel a rendezvénnyel. 
Fontos szempont volt a gyere
kek rátermettsége, mivel kü
lönböző versenyek voltak, és 
szerepelni is lehetett. Választá
som végül, többek között Vö
rösnére és gyerekeire, Palko
vicsnéra és gyerekeire esett.

December 4-én még nem 
volt igazán karácsonyi a han
gulat, ennek ellenére a kivá
lasztott gyerekekre méltán 
büszkék lehetünk. Csodálato
san szerepeltek, jutalmul a sze
replésekért ajándékot kaptak.
 — Csak az ünnepségen meg

jelentek kaptak ajándékot?
— Nem. Amíg a csoport tag

jai produkálták magukat, a 
színfalak mögött a rendezőség 
az otthon maradottak részére 
ajándékcsomagot készített. 
Ezekből és a különböző ado
mányokból december 23-án 
ajándékot osztottunk.

—  Pár szóval beszéljél erről 
a napról is!

— Karácsonyra sok szép, 
hasznos és értékes ajándékot 
kaptunk a TS-karácsonytól és 
az almádi adományozóktól. 
Minden család kapott egy do
boz szaloncukrot és választha
tott az egyéb dolgok (játék, ru
ha — új és használt— , írósze
rek, matricák, könyvek, cipők, 
pezsgő stb.) közül. Szinte fel
sorolni is nehéz. Ezen a napon 
melegség töltötte be a szívemet 
a sok-sok mosolygós anyuka, 
apuka és gyerek láttán.

—  Hogyan sikerült a Kram
puszbál?

— Hagyományainkhoz hí
ven az idén is megrendeztük a 
Krampuszbált. Ehhez a vörös
berényi iskola adta a helyisé
get. Ezúton köszönöm a nagy- 
családosok nevében. Sajnos 
kevesen tiszteltek meg bennün
ket megjelenésükkel. A város 
lakói nem igazán érezték meg a 
hívásunk őszinteségét. Ennek 
ellenére a kis számú bálozó jól 
érezte magát. A gyerekek önfe
ledten ugráltak, bohóckodtak, 
táncoltak, és ha a gyerek jól ér
zi magát, a szülő is boldog.

—  Kik támogatták ezt a ren
dezvényt?

— Szerencsére többen is. Az 
Új Almádi Újságon keresztül 
szeretn ék köszönetet mondani 
a segítőknek, önzetlen szpon

zorainknak. Ezek az Árkádia 
Hotels Kft., Dávid cukrászda, 
Porció vendéglő, Dankó Erika 
papírbolt, Brokés Ferenc, Ko
pár Attila, György patika, Sza
bó Gyula, Rendes panzió, Lila 
cukrászda Schwartz Béla, a 
Nyul féle rövidárubolt. Külön 
köszönet a névtelenül adomá
nyozóknak is.

Befejezésül még egy ese
ményről szeretnék beszámolni. 
Ez a NOE-karácsony Budapes
ten, amiről a NOE-levelekből 
értesülhettünk. Nem volt az al
mádi csoport részéről külön er
re az eseményre megszervezve 
semmi. Bárki mehetett. A hóvi
har ellenére szerény kis csalá
dunkkal felutaztunk Budapest
re. Az ország különböző része
iből rengeteg szülő és főleg 
gyermek vett részt az ünnepsé
gen. Kedves műsort állítottak 
össze a tiszteletünkre. Az idén 
először nem hivatásos művé
szek szerepeltek, hanem a 
NOE nagy-nagy családjából 
kerültek ki a szereplők. Külön 
berendeztek az alkotni vágyó 
gyerekeknek egy nagy szobát. 
Lehetett dolgozni filcből, pa
pírból, gyékényből. Itt is kap
tak a gyerekek ajándékot. A bu
dapesti NOE-karácsony igazi 
családias, meghitt, karácsonyi 
hangulatú esemény volt. Töb
ben is elmehettünk volna.

Alpek Zoltánné



Nem csökkenhet 
az üdülőhelyek támogatása

Szabó Tamás az üdülőhelyeknek 
több támogatást akar

Összefoglaló: A parlament december elején 2 Ft-ról 1,20 Ft-ra 
csökkentette az üdülőhelyi díj kiegészítésének összegét a kor
mány eredeti terveitől eltérően. Szabó Tamás képviselő fellépett 
azért, hogy a 2 Ft többlet-támogatás megmaradjon, mert ez szük
séges a Balaton környéki településeknek.

Vendéget fogadni és visszacsábítani jó körülményekkel le
het. Nem lenne helyes ezért az állami támogatás csökkentése az 
üdülőhelyi díjbevételekre, mert ebből lehet utat építeni, csatornát 
építeni és nagyobb tisztaságot biztosítani” —  jelentette ki Szabó 
Tamás, aki a keddi szavazáshoz módosítást nyújtott be a költség- 
vetéshez, hogy az üdülőhelyek eddigi támogatása megmaradjon.

1991-től az üdülőterületeken az idegenforgalmi szállásbevétel
hez kötődő üdülőhelyi díjat —  a  kurtaxát, ahogy a  köznyelv fogal
maz — az állami költségvetés ösztönző kiegészítéssel látja el. A 
kormány azt akarta biztosítani ezzel, hogy az üdülőhelyi bevéte
lek szolgálják a helyi településeket és a színvonalas körülmények 
fejlesztését Minden egy forint bevételhez a költségvetés további 
két forintot biztosított. Ez 1992-ben például Balatonfüreden 52 
millió, Balatonalmádiban 15 millió, Alsóörsön 5,5 millió, Bala
tonkenesén 9 millió többletbevételt jelentett. A Balaton északi 
partján több mint 150 millió forint volt az összes többlettámoga
tás.

A költségvetés tárgyalása során november végén parlamenti 
képviselők olyan módosító indítványt tettek, hogy az állami támo
gatás 2 Ft-ja 1,20-ra csökkenjen, és a különbözet legyen az Ide
genforgalmi Alap forrása.

A parlament a kormány eredeti elképzelése ellenére elfogadta 
ezt a módosítást, így rosszabb helyzetbe kerülhetett volna minden 
idegenforgalommal foglalkozó falu.

Számomra képviselőként elfogadhatatlan, hogy képviselői 
körzetem települései több mint 40 millió forinttal kerüljenek hát
rányosabb helyzetbe. Ez egy jó iskola ára, vagy legalább 10 kilo
méter út ára, vagy ebből kerékpárút épülhetne.

Más megoldás kell az Idegenforgalmi Alap pénzének biztosítá
sára” -  mondta Szabó Tamás a helyzetet értékelve.

A helyzet megoldására a pénzügyminiszterrel és az ipari mi
niszterrel tárgyalt Szabó Taniás, és két képviselőtársával megtette 
a szükséges lépéseket, hogy az üdülőfaluk támogatása megma
radjon. A parlament december 13-án Szabó Tamás javaslatát elfo
gadta, így nem kerültek rosszabb helyzetbe a Balaton-part telepü
lései.

A Kiss mosoda az új esztendőben is 
tisztelettel áll kedves ügyfelei 

rendelkezésére 
Rövid határidő, kiváló minőség, 

mérsékelt árak,
MINDEN TIZEDIK 

MOSATÁS INGYENES
KISS MOSODA 

Balatonalmádi, Kompolthy u. 5.

Áruátvétel: hétfőtől péntekig, 8-14 óráig

UTAZÁSOM 
WALESBE

December 7-én hajnali négy órakor a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium elől egy autóbusznyi még kicsit álmos, de izgatott diák négy tanár kísére
tével nekivágott a hosszú és fárasztó útnak, hogy eljussanak Walesbe. Ez az út egy 
csereprogram első része volt, és boldog vagyok, hogy én is egyike lehettem a résztve
vőknek.

Az első nap végtelen zötykölődés a buszon az osztrák és német autóutakon, néha 
egy kis pihenő, míg végre késő este megérkeztünk Essenbe. Egy ifjúsági szálláson 
töltöttük az éjszakát erőt gyűjtv e az utazás hátralevő részének megtételéhez. Másnap 
délelőtt, még mielőtt továbbindultunk volna, meglátogattuk az esseni Bertha Krupp 
Középiskolát, az almádi gimnázium testvériskoláját. Hollandián, valamint Belgiumon 
át értünk Franciaországba. Estére megérkeztünk Calais-ba, ahol zuhogó eső és az a 
hír várt minket, hogy nem biztos, hogy felférünk a következő kompra, mivel amelyikkel 
eredetileg mentünk volna, azt sikerült lekésnünk. Körülbelül egy órai várakozás után 
mindenki megkönnyebbülésére felhangzott a vezényszó: indulhatunk tovább! Ezzel 
megkezdtük kalandos átkelésünket a csatornán. A szokásos háromnegyed óra he
lyett csaknem négy óra hosszat himbálóztunk a viharos tengeren, végül azonban sze
rencsésen kikötöttünk Dover fehér szikláinál. Az elmaradhatatlan pecséttel az útleve
lünkben végre angol földre léphettünk. Ezután egy fárasztó éjszaka következett a bu
szon utazva, hogy kora reggel Stonehenge-hez érjünk. December 9-én délután ér
keztünk meg vendéglátó iskolánkba, hogy közel kilenc napot töltsünk itteni családok
nál, és eközben annyi mindent lássunk ebből az országból, amennyit csak lehet. Azt 
tudni kell, hogy Wales egy külön ország Nagy-Britannián belül. Az itteni emberek na
gyon büszkék történelmükre és hagyományaikra, és féltve őrzik nyelvüket is. Abban 
az iskolában, ahová mi mentünk, a tanítás walesi nyelven folyik, de a környék többi ok
tatási intézményében angol nyelven.

Az első délutánt mindenki vendéglátóival töltötte. Én a Lewis családnál laktam. A 
család minden tagját nagyon megszerettem az alatt a rövid idő alatt. Véleményem 
szerint egy országot csak úgy lehet igazán megismerni, ha megismerjük az embere
ket, akik ott élnek.

Közös programjaink útján sok mindent láttunk Dél-Walesből. Jártunk a fővárosban, 
Cardiffban, ahol megnéztük a Nemzeti Muzeumot és a Nemzeti Stadiont —  ez utóbbi 
egy rögbipályás stadion: a rögbi a walesiek nemzeti sportjának is tekinthető. Elmen
tünk a Walesi Néprajzi Múzeumba St. Fagansba (Cardiff közelébe), ahol egy hatalmas 
parkban régi épületekkel mutatják be a látogatóknak, hogy miként éltek a múltban az 
itteni emberek. Az iskolában külön walesi nyelvórát tartottak nekünk magyaroknak, és 
egyik este táncházat rendeztek, ahol népzenéjükkel és néptáncukkal ismerkedhet
tünk meg. A walesi emberek szeretnek énekelni. Az iskolában rendezett karácsonyi 
koncerten ebből is ízelítőt kaptunk. A diákok nemcsak énekeltek, hanem különféle 
hangszereken játszottak is. Az iskola keretein belül tanulhatnak zenét, akik ezt vá
lasztják. Nekem különösen tetszett az a műsorszám, amikor az egyik lány hárfázott. A 
hárfa egyik jelképe a walesieknek, mint a piros sárkány is. Elvittek minket egy volt bá
nyába, ami ma már múzeumként működik. Meglátogattuk a Ford autógyárat, ahol a 
walesi televízió stábja is jelen volt riportot készítve velünk. A sport sem maradhatott ki. 
Rögbimeccsre mentünk, de mi magunk is sportolhattunk: egyik nap tekézni voltunk, 
majd egy másik alkalommal egy sportközpontot néztünk meg, ahol több dolog közül 
választhatott ki-ki kedve szerint. Itt lovagoltam életemben először.

Sok mást csináltunk még ezenkívül, de a legfontosabb talán mégis az, hogy amel
lett hogy jobban megismerhettünk egy országot, barátokat szereztünk, akiket szíve
sen fogadunk majd vendégül itt Magyarországon, a mi otthonainkban.

December 18-án szombaton korán reggel búcsút vettünk vendéglátóinktól, és be
gyömöszöltük magunkat a buszba, hogy elinduljunk hazafelé. Két fontos állomás is 
tervbe volt még véve: London és egy egész nap Párizsban. Londonba dél körül érkez
tünk meg. Együtt megnéztük a főbb nevezetességeket, majd kisebb csoportokban 
mindenki azt nézhette meg, amit akart, de a Buckingham palota, a Westminster Ab
bey, a parlament, a Trafalgar tér és a Piccadilly körtér nem maradhatott ki senkinek 
sem. Közben persze beesteledett, így többnyire csak az esőt élvezhettük. Tíz órakor 
elhagytuk Londont, és Dover felé vettük utunkat. Ismét éjjel keltünk át a csatornán, 
most viszont simább utunk volt, mint odafelé. Az éjszaka hátralevő részét a robogó 
buszon töltöttük, hogy hajnalban már Párizsban legyünk. Kissé fáradtan és megvisel
ten kezdtük ezt a napot. Párizsból nem láttunk sokat annak ellenére, hogy egy egész 
napot is töltöttünk. Nekünk a Louvre, a Notre Dame és az Eiffel-torony megtekintésére 
volt időnk. Este elindultunk szálláshelyünkre, de hogy még mindig ne fogyjunk ki az 
újabb eseményekből, defektet kaptunk. Így kint fagyoskodhattunk, míg sikeresen 
megtörtént a kerékcsere. Azért végre-valahára megérkeztünk, és mindenki kipihen
hette magát. Ezután következett az utolsó próbatétel: körülbelül huszonnégy órát 
egyfolytában a buszon kellett töltenünk. Végül 21-én délelőtt értünk vissza Balatonal
mádiba, és bár a hosszú utazás kicsit megviselt bennünket, az élmények mindenért 
kárpótolnak.

Hadnagy Emese 3/B 
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Hírek 
a gimnáziumból
A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 3 ta

nulója nyert értékes díjakat az óévben az Anyanyelvünkről diák
szemmel országos pályázaton. Magyar Zoltán 2/A osztályos tanu
ló 4. helyezettként pénzjutalomban, Nagy Viktória és Nyirati Esz
ter pedig dicséretben részesült az Anyanyelvápolók Szövetsége 
és a Diákújságírók  Országos Egyesülete közös zsűrijétől. Felké
szítő szaktanáruk: Marekné Pintér Aranka.

Gratulálunk az ifjú kollégáknak.
Szerkesztőség

Drozdik Dolli, a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gim
názium tanulója képviseli hazánkat a  Londonban 1994. január 14-23. 
között megrendezésre kerülő The World in a Shopping Bag környe
zetvédelmi konferencián, amelyet a YOUTH FOR DEVELOP
MENT AND COOPERATION szervez. A tanuló utazását az Egye
sület a diákönkormányzatokért szervezet finanszírozza.

* * *
Az óév végén a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 5 tanu

lója felelt meg magasan a nemzetközi képességvizsgálati teszt kö
vetelményeinek, amely egyben belépőt jelent külföldi, elsősorban 
amerikai egyetemekre. A SAT vizsgán (Scholastic Aptitude Test) 
elért pontszámunk átlaga is 87,5%, amely jóval magasabb tavaly 
hasonló vizsgát tett és külföldre felvett tanulóink átlagánál.

Körmendi Klaudia, Szerémi Péter, Simon Tamás, Matalik 
Krisztián és Iszak Eszter más hazai és nemzetközi versenyeken is 
letették már a névjegyüket.

KÖZLEMÉNY
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ

Felhívjuk a figyelmüket a mozgáskorlátozottaknak, akik rendelkeznek Orvosszakértői Intézet 
szakvéleményével, gépkocsiszerzési kérelmük meghosszabbítása, illetve közlekedési támogatás 
iránti kérelmük beadási határideje 1994. március 15.

Kérjük, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal 13. sz. szobájában.

EGYESÜLETI HÍREK
A Budatava Lakóegyesület 

1993. december 20-án lakos
sági fórumot szervezett a pol
gármesteri hivatal kérésére, 
melynek egyetlen témája az 
önkormányzati tulajdonban lé
vő lakások bérbeadásának, il
letve a lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek el
idegenítésére vonatkozó ön- 
kormányzati rendelettervezet 
ismertetése és az érintettek vé
leményének megismerése volt.

A gimnázium étterme szo
kás szerint megtelt az érdeklő
dő budatavaiakkal, hiszen a 
majd 150 családot érintő rende

let megszületésére már régóta 
várunk.

Meghívott vendégeink, dr. 
Kerényi László polgármester, 
dr. Miklós László városunk 
jegyzője, és Sveiczer Vilmos 
hatósági csoportvezető röviden 
ismertették a lakásbérletre vo
natkozó rendelettervezetet, 
majd mivel a jelenlévőket sok
kal inkább a lakások megvásár
lása, mint bérlete foglalkoztat
ja, alapos és részletekbe menő 
válaszokat adtak. A tervezet
ben megfogalmazott értékesí
tési feltételek a budatavaiak 
egyetértésével találkoztak.

Epilógus 1.  1993. december

21-én az Alkotmánybíróság a 
lakástörvénynek az elidegení
tésre vonatkozó sarkalatos 
pontjait érvénytelenítette és a 
parlamentet annak átdolgozá
sára kötelezte.

Epilógus 2.1993. december 
30-án a Balatonalmádi Önkor
mányzati Képviselő-testület 
ülésén a rendelet megalkotását 
elnapolta.

A Budatava 
Lakóegyesület vezetősége

A karácsonyi videoprog
ramhoz a Black Box video
kölcsönző adta a kazettákat.

Itt az új 
szépség
királynő!

Újabb szépségkirálynővel 
büszkélkedhet városunk. Az 
Őnagysága magazin kilenc hó
napon át tartó gyermekszép
ségversenye döntőjét az 1-5 
évesek kategóriájában egy al
mádi kislány, Lakatos Adrienn 
nyerte, megszerezve ezzel a 
Magyarország legszebb gyer
meke címet.

Gratulálunk Adriennek és 
Papp Bernadetthez hasonló 
folytatást kívánunk a király
lánynak.
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