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KORAI MAGYAR 
TÖRTÉNETI TANULSÁGOK

„Elmosódott, halvány légi képek, 
Múlt időknek omladékinál -  
Szabad szárnyaira kél a lélek 
s ezredévek alkonyába száll...”

Hangok a szélben című kö
tetében pontosan száz éve írta 
Kompolthy Tivadar, almádi 
újságíró a fenti verset Éji 
szélcsend címmel. Így jelent 
meg nekem ezen a nyáron a 
Korai magyar történeti lexi
kon (9-14. század) biztató 
zöld színű kötete, borítóján I. 
(Nagy) Lajos király címeré
vel. Nem lehetett nem észre
venni, mert a liliomos címer 
birtokosa nálunk is járt 1368- 
ban, kedvenc vadászóerdeje 
volt Szárberényben...

Legott fellapozva csalódva 
kellett tapasztalnom, nem
hogy Szárberény, de Berény 
címszava sincsen -  még az a 
tény sem „vigasztalt”, hogy a 
nagyobb megyei városok, Fü
red, Tapolca és Várpalota 
sem kerültek bele -  hacsak 
Bátorkő vára miatt az utóbbi

nem tiszteletre méltó kivétel. 
Helyre kell rakni ezeket a 
„kései” településeket, mert 
különben még valami szép, 
fényes múltat álmodnak ma
guknak, meg különben is, 
sokkal fontosabb címszavak
nak sem jutott elegendő hely.

Jólesett viszont látni Almá
dot (a Monostorapáti melletti 
egykori bencés apátságról 
van szó), Felsóörsöt, ahol a 
Rátót nembeli Miske ispán 
alapított prépostságot a 13. 
század elején és Tihanyt meg 
Veszprémet. Az utóbbit rá
adásul több mint négy olda
lon, mert még egy korai vá
rostérkép is színesíti a nyolc 
címszóra oszló szöveges is
mertetést. Különösen érdek
feszítő a veszprémvölgyi ala
pítólevélről szóló ismertetés, 
mert a vitatott alapítási dátu

mot Géza nagyfejedelem és I. 
István korára szűkíti le. (Jö
vőre lesz harminc éve, hogy 
a fenti datálási vitában majd
nem összeverekedtünk a deb
receni egyetemen!) Akárhogy 
is nézzük, településünk Szár
berény néven elsőként említ
tetik a görög rítusú alapítóle
vél birtokadományai sorában, 
és csak utána jön Máma, Sán
dor, Csittény és Kenese -  így 
aztán az utóbbival együtt eze
réves településnek számíta
nánk. Igaz, akkor csupán 54 
család lakott itt „Villa Zaar- 
berinben”, közülük 6 halász, 
tehát úgy 200-250 fő, ráadá
sul minden család évente 60 
köböl bort szolgáltatott be a 
monostornak -  csak innen te
hát több mint 500 liter tüzes 
nedű került be misebornak 
Veszprémbe...

Ha hihetünk Győrffy 
Györgynek, az államalapítás 
tudós szakértőjének, már Ist
ván király korában is temet
keztek az erődített templom 
korai előépülete köré, ame
lyet nagy valószínűséggel 
azért szenteltek fel Szent 
Márton tiszteletére, mivel 
Koppány ellen a keresztény 
király serege a pannóniai szü
letésű Szent Márton zászlaja 
alatt vonult a csatába innen 
alig 20 kilométerre. Mi sem 
természetesebb, hogy a győ
zelem után épült templomot -  
sem építésének, sem felszen
telésének pontos dátumát 
nem ismerjük -  a pannonhal
mi monostor hegyével együtt 
egy hazai szent után nevezik 
el.

Lehetett volna tehát mit ír
ni erről a településről is, de 
ha ennyi nem lenne elég, ak
kor, ízelítőül még néhány 
adatot:

1082-ben egy hamisított 
oklevél említi Berényt 3 eke 
földdel...

1109-ben átírják az apáca
monostor alapítólevelét Be
rénnyel.

1181-1191 között megvon
ják az apácák tizedszedési jo 
gát...

1210-ben visszakapják a ti
zedszedési jogot Róbert püs
pöktől.

1243. szőlőadásvétel a ta
tárjárás borzalmai után Be
rényben.

1270. V. István király bir
tokot adományoz Berény
ben...

1297. Máté aranyműves 
berényi birtokát az egyházra 
hagyja...

1315. Birtokcsere Berény
ben István püspök segítségé
vel...

1318. Essegvári Tamás ki
rabolja a berényi templo
mot...

1328. Határjárás Berény
ben Károly Róbert király uta
sítására...

1368. Nagy Lajos király a 
berényi erdőkben vadászgat...

Nem is folytatom tovább, 
mert a lexikon is csak a 14. 
századig íródott, különben is 
1401-ben már akkora telepü
lésünk, hogy két részre bom
lik Szárberény és Kisszárbe
rény néven -  így aztán jóval 
több adatról számolhatnánk 
be.

A fenti hevenyészett kro
nológiai vázlat is csakjelzés 
kívánt lenni, ennél részlete
sebb áll a gimnazisták rendel
kezésére, de a megírandó ba
latonalmádi várostörténet 
majd annál is részletesebb 
lesz. Meg kellene írni már azt 
a kötetet, mert a lexikonké
szítők még arra hivatkozhat
nak, hogy helyi adatok feltá
rásának hiányában nem volt 
miből meríteniük.

Hát hadd merítsenek már 
valamiből!

Czuczor Sándor

Balatonalmádi 
Wesselényi strandon 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET VOLT, 
VAN, LESZ...

Balatonalmádinak mint tele
pülésnek előéletéről alig maradt 
fenn írásos anyag. 1928 előttről 
nem ismeretes a község vezető
ségének, azaz a képviselő-testü
letnek tevékenysége, amit az 
ülésekről készült jegyzőkönyvek 
tartalmaznak, mert ezek nincse
nek meg. Lehet, hogy a háború 
vitte el, de az is előfordulhatott, 
hogy valaki egyszerűen a sze
métbe dobta, mint oly sok más 
fontos dokumentumot. Az ön
álló községi jogállást 
megelőző hegyközség jegyző
könyvei, sajnálatosan, ugyan
csak elvesztek valahol az évszá
zadok során.

A képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvei 1928-tól a 
Veszprém Megyei Levéltárban 
megtalálhatók. Bennük igen sok 
adat van a község életéről, azt 
a legszélesebben értelmezve. 
Kezdve a piaci WC-épület épí
tésének versenytárgyalásától, az 
üzletek bérleti díjának megálla
pításán keresztül a község sza
bályozási tervének elkészítésére 
kiírandó országos tervpályáza
tig.

Tekintettel arra, hogy közele
dik az önkormányzati választá
sok időpontja, lássuk, hogy is 
nézett ki az 55 évvel ezelőtt, 
1939-ben megválasztott testület, 
összetételét, tagjainak számát és 
bizottságait illetően. Az 1939. 
március 10-én megtartott rend
kívüli képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének erre vonatko
zó adatai a következők:

Az előljáróság tagjai:
Horváth Péter mint törvénybí

ró
Dr. Drong Mihály körorvos 
Mayer Tivadar pénztárnok 
Rátz Károly közgyám 
Németh Ferenc községgazda 
Goreczky János esküdt 
Békési János esküdt 
Érdy József esküdt 
Varga József esküdt 
Krizsek Géza esküdt 
Nagy Lajos esküdt 
Vitéz Borjádi Géza esküdt

Választott képviselő-testüle
ti tagok:

Kerényi Andor, Galambos 
Ágoston, Kopár István, Hitter

Sándor, Varga István, Olasz Im
re, Cseresznyés József, Plemeni
tász Endre, Kecze Bálint és Ru
pert Róbert. Póttagok: Schild
mayer Ferenc, Tóth János, Var
ga Péter és Kis Vince.

Legtöbb adót fizetők jogán ta
gok:

Pongrácz Andor, Füssy Antal, 
Sebeszta Erhard, Albrecht Ár
min, Benkő József, dr. Gál Ele
mér mint özv. Mészfalvy Gusz
távné megbízottja, Ruszinkó 
Ádám mint Jákóy Endre megbí
zottja, Henn Antal, Stelker Jó
zsef és vitéz Czabafy Dezső. 
Póttagok: Komáromi János, 
Majbó Gábor, Kis Vince.

A község dolgában döntő sze
mélyek összesítése:

Elöljáróság tagjai: 12 fő
Választott képviselők: 10 fő +

4 póttag.
Legtöbb adót fizetők: 10 fő + 

3 póttag.
A képviselő-testületen kívül

egválasztották bizottságok tagja
it is. Ebben az időben a követ
kező bizottságok működtek: jo
gügyi 5 fő, pénzügyi 5 fő, gaz
dasági 5 fő, közművelődési 10 
fő, testnevelési 3 fő, mezőgaz
dasági 4 fő, építészeti 1 fő, tűz
rendészed 4 fő.

A Balatonalmádiban működő 
iparostanonc-tanfolyamot egye
bek mellett a községi képviselő- 
testület is felügyelte. E bizottság 
a következő tagokból állt:

Bizottság elnöke: Fejes Ödön 
bíró.

Tagok a képviselő-testület ré
széről: Járosy Károly főjegyző, 
Pongrácz Andor, Albrecht Ár
min, Békési János, Barna Ferenc 
Vörösberény részéről.

Veszprémi Ipartestület meg
bízottja: Henn Antal.

Iparosok és Kereskedők Köre 
részéről: Benkő József és 
Schildmayer Ferenc.

Iskola részéről: Hargitai Jó
zsef iskolaigazgató és Lőrince 
Dénes osztálytanító.

1939 évben a község lakossá
ga 2200 fő körül volt, amihez 
képest igen tekintélyes létszámú 
testület irányította. A jegyző
könyvek tanúsága szerint a 32 
képviselő nagyrészt megjelent 
az üléseken. A kinevezett tiszt
viselői kar a következőkből állt: 
főjegyző, adóügyi jegyző, jegy
zőgyakornok, írnok és két kise
gítő munkaerő, összesen hat fő. 
Ehhez hozzá kell tenni, hogy a 
jegyzőkönyveket kézzel írták 
egy több száz oldalas könyvbe, 
bár a levelezés gépírással tör
tént. Községi alkalmazottak vol
tak még: községi kézbesítő, köz
ségi útkaparó, a szülésznő és az 
éjjeliőr.

Így nézett ki Almádi „vezér
kara” jó fél évszázaddal ezelőtt.

Schildmayer Ferenc

Egy jegyzőkönyv részlete



Néhány sor 
a 47. hónapról 
a városházán

1994. augusztus
Augusztus a beadványok, 

interpellációk, aláírásgyűjtések 

hava volt. A  Közösségi Ház el
len és mellett. A  Vendégvárók 

ellen és mellett. A  szemétkon
ténerek ellen és mellett. A  sár
ga műanyag zsákok ellen és 
mellett. A  budatavai távfűtő 
rendszer ellen és mellett. Útért, 
vízért, gázért, csapadékvíz el
vezetéséért, szabad strandért, 
közvilágításért, horgászkikötő
ért, járdáért, sírkő-múzeumért, 
kábel-tv-ért. Zajmentes város
ért egyfelől, még több, vendé
get hozó, és óhatatlanul zajjal 
járó rendezvényért másfelől. 
Ennyi a leltár.

Óvatos becslés szerint az 
infrastrukturális elmaradottsá
gunk kb. 1 milliárd Ft. Ezen 
belül azonban nagyok a kü
lönbségek. A z Újhegyen, Káp
talanon, Öreghegyen sokaknak 
még vize sincs, az utakról nem 
is beszélve. Ahol viszont már 
az egyedi gázfűtés is kész, ott 
a kábel-tv hiánya miatt rossz a 

közérzetünk.
Mindenkinek megvan a saját 

igaza. Mégis jó lenne, ha a bu
datavai polgár körülnézne Káp
talanon, a káptalani Budataván, 
a berényi Almádiban, az almádi 
Berényben. Mind az örömre, 
mint az ürömre találni okot ele 
get. Közben azonban tudnunk 
kell, hogy közpénzekből évente 
kb. 50 millió Ft-ot fordíthatunk 
az 1 milliárdos hátrány ledol
gozására. 20 év kellene ehhez? 
Szerencsére kevesebb, talán a 
fele, mert szinte valemennyi
ünk áldoz a saját zsebéből gáz
ra, útra, csatornára, telefonra. 
Addig a sokszorosan jogos igé
nyeket újra és újra rangsorolni 
kell. Ez konfliktusokkal jár 

együtt, elkerülhetetlenül. Kínzó 
gondjainknak keressük az okát, 
s mert nem leljük, egymással 
veszekedünk. Pedig az ok egy
szerű. Az elmúlt évtizedekben 
a lehetőségeinket megerősza
kolva túlnövekedtünk. Parcel
láztunk út nélkül, építkeztünk 

víz és csatorna nélkül. Az el
maradások és az új igények 
most csőstül szakadtak a nya
kunkba. A  megoldáshoz időre, 
pénzre és türelemre van szük
ség. Türelemre, legfőképpen 
egymás iránt.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1994. aug. 29.

Dr. Kerényi László

Önkormányzati hírek
Több mint egy hónapos 

nyári szünet után köszönt
hette dr. Kerényi László 
polgármester a képviselő- 
testület tagjait, a megjelent 
vendégeket, az érdeklődő 
állampolgárokat a képvise
lő-testület augusztus 25-i 
ülésén.

Ezt követően rövid tájékoz
tatást adott a két ülés közötti 
nevezetesebb eseményekről, 
történésekről, így örömmel 
említette többek között, hogy 
pályázatunkat az Országos 
Idegenforgalmi Hivatal elfo
gadta és 1 272 000 Ft tá
mogatást biztosított a városi 
Turinform Iroda létrehozásá
ra.

Szólt továbbá a nagy sikerű 
Cimbora-vakációról, az Al
mádi napok rendezvényeiről. 
Amelyek közül egyiket-mási
kat a zajhatás miatt bírálat ér
te az ott élő lakosság köréből.

A fő napirendi pontok kö
zül elsőnek az önkormányzat 
1994. I. félévi költségvetésé
nek végrehajtását tekintette át 
a testület. Megállapította, 
hogy összességében a teljesí
tés időarányos, egyedül az 
idegenforgalmi adó -  közis
mert néven: kurtaxa -  besze
dése maradt el a várakozás
tól, bár itt az adatok még ko
rántsem véglegesek. A képvi
selő-testület azzal fogadta el 
a beszámolót, hogy az előző
ekben említett tervezett bevé
tel elmaradása esetén felha
talmazta a polgármesteri hi
vatalt esetleges áthidaló hitel 
felvételére.

Ezek után rendeletterveze
tek megtárgyalására került 
sor. Elfogadta a képviselő- 
testület a lakásügyi társadal
mi bizottság azon állásfogla
lását, hogy az önkormányzati 
bérlakások lakbérét 1995. 
március 31-ig ne emelje meg, 
ezt követően viszont az eme
lés mértéke 100% legyen.

Indoka: jelenleg folyamat
ban van az önkormányzati la
kások értékesítése, érkeznek

a bérlőktől a vásárlásra vo
natkozó vételiszándék-nyilat
kozatok, ezért lakásgazdálko
dási szempontból is célszerű 
az egyébként szükséges lak
bérkorrekciót az említett idő
pontig elhalasztani.

Az iskolaügyi, művelődési 
és sportbizottság állásfoglalá
sát is figyelembe véve rende
letben állapította meg a kép
viselő-testület a térítési díj és 
tandíj összegét a balatonal
mádi nevelési-oktatási intéz
ményekben. A rendeletről tel
jes szöveget októberi szá
munkban írunk, a polgármes
teri hivatalban és a könyvtár
ban lehet elolvasni, a szülők 
a tájékoztatást az évnyitókon 
kapják meg.

Az aktualitások nagy szá
ma s az idő előrehaladott vol
ta már akkor előrevetítette, 
hogy az összes kérdéskörön a 
ma esti ülésen nem tud végig
menni a testület. Élénk vitát 
váltott ki a „szolgálati laká
sok” (az új lakástörvény ha
tálybalépését követően volt 
„szolgálati lakások”) haszno
sítására tett előterjesztés. A 
képviselő-testület első ütem
ben a Ferenczy K. u. 6. szám 
alatti 7 db, a Baross Gábor u.
5. szám alatti 1 db és a 
Bajcsy-Zs. u. 37. szám alatti 
1 db lakást jelölte ki értéke
sítésre.

Egyhangú szavazattal nyil
vánította ki egyetértését a 
képviselő-testület Balogh 
Csaba balatonalmádi állam
polgár azon kezdeményezé
sével, miszerint a kertes és 
füves területtel övezett, csa
tornázott családi házaknál 
mutatott vízfogyasztás 25%- 
ára csak a vízdíjat, a 75%-ára 
pedig csatorna + vízdíjat kell
jen fizetni az érintett fogyasz
tóknak a DRV felé. A kép
viselő-testület egyúttal felkér
te a Balatoni Szövetséget, 
hogy a javaslatot tűzze napi
rendjére, és felhatalmazta a 
polgármestert a DRV-vel tör

ténő egyeztető tárgyalások 
kezdeményezésére is.

Ugyancsak az IMS-bizott
ság javaslata alapján a képvi
selő-testület úgy döntött, 
hogy az 1994—95 tanév kez
déséhez beiskolázási támoga
tás nyújt a rászoruló balaton
almádi családoknak tanulón
ként 3000 Ft összegben, ösz
szesen 390 000 Ft erejéig. A  
támogatás elosztásával az is
kolaigazgatókat bízta meg az
zal, hogy az előzetes névsort 
a polgármesteri hivatallal 
egyeztessék.

Újból szabályozta a testület 
a napközi-otthonos óvodák 
nyitva tartását a következő
képpen:

1. sz. (Bajcsy-Zs. úti) óvo
da: 6.30-16.30.

1/A. (Mogyoró úti) óvoda:
6.30-16.30.

2. sz. (vörösberényi) óvo
da: 6.30-16.30 óráig.

Továbbra is hatályban tar
totta a képviselő-testület azon 
korábbi határozatát, melyben 
a BSE-nek nyújtandó pénz
ügyi támogatás folyósítását 
felfüggesztette. A  testület 
megítélése szerint az anyagi 
támogatás visszatartásának 
oka még nem szűnt meg tel
jes mértékben.

Nem járult hozzá a képvi
selő-testület a Balatonalmádi, 
Kölcsey Ferenc u. 1. szám 
alatti ingatlannak a Kontakt 
Kft. részére történő eladásá
hoz, s nem született érvényes 
döntés a balatonalmádi intéz
mények gázfűtésre való átál
lítási munkáinak fedezetbiz
tosítása ügyében sem.

Ennél a pontnál -  az idő 
előrehaladottára tekintettel -  
a polgármester az ülést bere
kesztette, folytatás szeptem
ber 1-jén következik.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármesteri hi
vatalban és a Városi Könyv
tárban megtekinthetők.

Sz. S.



RENDŐRSÉGI HÍREK
Balatonalmádi város területén 

az elmúlt hónapban négy erő
szakos bűncselekményről sze
reztünk tudomást, és kezdemé
nyeztünk eljárást.

A Wesselényi parkban lévő 
bazársoron dolgozó őr ellen tett 
feljelentést egy fiatalember, 
mert előzetes szóváltást követő
en őt lefejelte, amitől orrcsontja 
eltörött.

Helyi fiatalok egy csoportja 
ellen garázdaság miatt indult el
járás, akik az autóbuszpályaud
varon megtámadtak egy buszso
főrt, ingét letépték.

Német fiatalok egy csoportja 
az Aranyhíd sörözőben sérelmet 
szenvedve nemtetszésüknek úgy 
adtak hangot, hogy az útjukba 
kerülő összes kukát felborogat
ták.

Ugyancsak német fiatalember 
a Bajcsy-Zsilinszky utcában erő
sen ittas állapotban (mert nem 
szolgálták ki) letörte egy parko
ló gépkocsi lökhárítóját, és fe
nyegette az alkalmazottakat.

Mind a négy esetben garázda
ság és testi sértés miatt folyik az 
eljárás.

A városban hetven vagyon el
leni bűncselekmény miatt tettek 
feljelentést nagyobbrészt itt nya
raló vendégek járműlopás, jár
művekből lopás, alkalmi lopás 
és betöréses lopások miatt.

A vagyon elleni bűncslekmé
nyekkel 22,8 millió forint kárt 
okoztak az ismeretlen tettesek.

A városból kilenc nagy értékű 
gépkocsit loptak el, így Volks
wagen Golfokat, Audi gépkocsi
kat, illetőleg Nissan típusú gép
kocsikat.

Besurranásos lopást tizenegy 
esetben követtek el, részben nyi
tott ajtón bemenve, részben nyi
tott ablakon bemászva.

Hat darab kerékpárt loptak el, 
és több tucat embert károsítottak

meg a strandokon őrizetlenül ha
gyott tárgyak eltulajdonításával.

Lakásbetörés egy esetben tör
tént, itt is német vendéget káro
sítottak meg, kihasználva azt, 
hogy néhány órára eltávozott.

A Fórum Üzletközpont kör
nyékén, mint a legnagyobb cent
rumnál megjelentek a zsebtolva
jok, ilyen bűncselekmény miatt 
három esetben indult eljárás.

A rendőrjárőrök a város terü
letén harmincnyolc személyt 
fogtak el bűncselekmény elkö
vetése, körözés, illetőleg egyéb 
ok miatt, huszonhárom személyt 
állítottak elő a közbiztonság ér
dekében, három gyermekkorút 
pedig csavargás miatt kísértek 
be.

* * *

Közlekedési bűncselekmény
-  pl. ittas járművezetés és köz
lekedés biztonsága elleni bűn- 
cselekmény — miatt három 
esetben indult eljárás.

A városban huszonhét közle
kedési baleset történt, amelyek

során kettő személy súlyosan, 
egy pedig könnyebben sérült, a 
többi anyagi kárral járt. Járdáról 
lelépő gyalogost gázolt el egy 
személygépkocsi a Baross Gá
bor utcában, valamint kerékpá
ros ütött el figyelmetlen gyalo
gost a Wesselényi stranddal 
szemben. A közlekedési balese
tek zöme a 71-es főútvonalhoz 
kötődik, ahol a jellemző baleseti 
ok a zsúfoltság miatt továbbra is 
a követési távolság be nem tar
tása. Több a szabálytalan kanya
rodás és szabálytalan előzés is. 
A parkolókban és a belterületen 
lévő utcákban a baleseti ok a 
szabálytalan tolatás, valamint a 
figyelmetlenség.

* * *

Traffipax:
Szeptember hónapban a város 

belterületén 5-én, 10-én, 15-én, 
19-én, 23-án és 30-án lesz mű
szeres sebességmérés.

Czere József

Felvételünkön Szőke György kiállításmegnyitója, ahol Fá
bián László tárlatmegnyitóját mondja.

A művészről meg kell említenünk, hogy Balatonszárszón él, 
ott tanít és alkot, valamint a körzet vizuális nevelési feladatait 
irányítja. Az Ajkai Grafikai Műhely alapító tagja. Képeit szá
mos kiállításon állította ki, rendszeres résztvevője az országos 
grafikai biennáléknak. A legutóbbi Somogy megyei tárlaton a 
díjazottak között volt.

Gáz
A nyári üdülési szezon vé

geztével folytatódik a gázve
zeték-hálózat kiépítése váro
sunkban. A három évvel eze
lőtt megkezdett építkezések 
eredményeképpen a város 
belterületének nagyobb része 
már ellátott. Hiányzik még a 
Vörösberényt, a Pinkóczi út 
környékét, az Öreghegy alját 
a Deák Ferenc utcáig, a Tiszt
viselőtelepet kiszolgáló háló
zat. A későbbiekben ezekhez 
csatlakoztatva Káptalanfüred 
és esetleg még néhány utca 
bekapcsolása lesz lehetséges. 
A gázfejlesztés a legjobb 
ütemben az első évben, 1992- 
ben haladt. Azóta az építés 
jogi és gazdasági feltételei 
kedvezőtlenül alakultak. Nem 
használtak az egyes építőkö
zösségi alakulásokat kísérő 
hol jó, hol hátsó szándékú se
gítségnyújtások sem. A gáz 
árának bejelentett emelkedé

se a beruházások gazdaságos
ságát csökkenti. Meg kell 
persze jegyeznem, hogy a 
szolgáltatási színvonalában 
hasonló fűtőolaj árát hossza
dalmas bejelentés nélkül 
emelték immár 30 Ft-ra lite
renként. A gázvezeték-építés 
addig gazdaságos lesz, amíg 
1 köbméter gáz ára 1 liter fű
tőolaj árának a 2/3-át nem éri 
el.

Visszatérve a további épí
tésekhez, azt szeretném kérni 
a tisztelt érintett polgároktól, 
hogy arra a kérdésre, be akar
ják-e vezettetni a gázt vagy 
nem, legyenek készen a vá
lasszal. Ahol az építésnek jo
gi akadálya nincs, ott a szük
séges szervezési munkák se 
hátráltassák a kivitelezést.

Szabó Balázs 
városgazda



Tenisz hírek
Háromnapos teniszfesztivál 

volt az Almádi napok ’94 rendez
vénysorozatán belül. Közel 100 
indulója volt a korosztályos, va
lamint a női I. osztályú verseny
nek. A résztvevőket lelkesítő, me
leg szavakkal Majbó Gábor alpol
gármester úr köszöntötte a rendel
kezésünkre bocsátott Fogas étte
remben. Az Almádi napok fénye 
messze világlik, bizonyítja ezt a 
200-300 km-ről hozzánk látogató 
versenyzők nevezése is. A női I. 
osztályban hazánk legjobb teni
szezői közül indultak. A példás 
rendezésért a kísérő edzők, szülők 
és a versenyzők is elismerésüket 
fejezték ki Váradi Erika verseny
bírónak, Rajnai Kálmán versenyi
gazgatónak és Varga László szak
osztályvezetőnek. A jól előkészí
tett pályákért Bánkuti Antal gond
nok és ifj. Varga László kisegítő 
kapott elismerő szavakat.

Eredmények: Női I. osztályban: 
a Sirály Kft. által felajánlott kajak 
fődíjat, valamint a Közösségi Ház 
által kiírt kupát Zsoldos Mária 
(UTE) nyerte. 2. Serfőző Eszter 
(Győr), aki a Colonia Biztosító dí
jait vehette át. 3. Füzesi S. (Spar
tacus) és Homan G. (Pécs), akik 
a Fórum Üzletközpont és Szikszai 
András volt Davis Kupa-játéko
sunk által felajánlott díjakat kap
ták. Itt mondunk köszönetet a Kó
la cukrászdának, valamint a Ku
tics büfének a versenyzők meg
vendégeléséért. A korosztályos 
versenyen több almádi gyermek 
indult, de nem értek el helyezést.

Az augusztus 19-21-re kiírt 
Szent István-kupa országos kor- 
osztályos versenyünk erkölcsi és 
anyagi sikert is hozott.

(Versenybíró Huszár József, 
versenyigazgató Rajnai Kálmán.)

Büszkék lehetünk Hitter Csabá
ra, aki a 18 éves korosztály győz
tese lett s Rajnai Csabára, aki 1 
éves kihagyás után beverekedte 
magát a korosztálya legjobbjai kö
zé: 3. lett. A győztesek és helye
zettek a Fórum Üzletközpont, a 
Közösségi Ház és a HEFA Kft. 
ajándékait vehették át. Itt említjük 
meg, hogy Dominek Zsolt-emlék
versenyen (Fűzfő) a II. osztályban 
Hitter Csaba I. helyezést ért el.

Két játékosunkat neveztük II. 
osztályú pénzdíjas HEFA-kupára 
(Veszprém). Az egyik (Tilli B.) 
egy győzelme után sérülés miatt 
visszalépett. A másik (Hitter Cs.) 
jó játékkal a III. helyet szerezte 
meg. A vezetőség köszönetét fe
jezi ki Szabó Lajos edzőnek.

A megyei tenisz-szövetség által 
támogatott nyári szabadidős ver
senyünk befejeződött. Egy-egy al
kalommal 30-40 fős mezőny 
gyűlt össze. Köszönet Bánkuti 
Antal és ifj. Varga Lászlónak, 
akik a közvetlen lebonyolítást vé
gezték. Felhívjuk az amatőr teni
szezők (gyermek és felnőtt) fi
gyelmét, hogy szeptember-októ
ber hónapban heti 1 alkalommal 
szervezünk szabadidős versenye
ket, hogy ezzel is gazdagítsuk a 
klub életét. A helyezettek ajándé
kát a Fórum Üzletközpont ajánlot
ta fel.

Megkezdődött az idényzáró há
zi bajnokságok előkészítése. (Kor- 
osztályos, veterán, nők, pártolók.) 
A vezetőség örülne, ha ezen a ta
gok közül minél többen indulná
nak.

Fentiekről bővebbet a hirdető- 
tábláinkon közlünk.

Kérjük, tekintsék ezt is klub- 
foglalkozásnak. Nagy megmé
rettetés előtt áll OB Il-es csapa

tunk. A szeptember 3-án kezdődő 
őszi forduló előtt a kiesőhelyen 
állunk. A csapat és a vezetőség 
mindent megtett és tesz, hogy Al
mádinak OB Il-es gárdája legyen 
a jövőben is. Ha a „sors” úgy hoz
za, hogy ’94-ben búcsút kell venni 
időlegesen a magasabb osztálytól, 
nem keseredünk el. Talpra fogunk 
állni, mert meggyőződésünk, 
hogy Almádi teniszmúltja és vá
rosi rangja elvárja tőlünk nemcsak 
a tömegsport, hanem a verseny- 
sport színvonalának tartását is. Az 
őszi forduló hazai mérkőzései: 
szeptember 10-én Komárom, 11- 
én Veszprém és 17-én Keszthely 
csapatait fogadjuk. A mérkőzések 
10 órakor kezdődnek. Jöjjenek, 
buzdítsanak!

Varga László 
szakosztályvezető

Női I. o. győztese (jobbról) mögötte a Kajak fődíjjal
Fotó: Durst L.



EGY VISSZATARTOTT 
TÁMOGATÁS MARGÓJÁRA

Mint városi sportszervezőt 
meghívtak a BSE teniszszakosztá
lya, valamint az egyesület éves 
közgyűlésére. Mindkét fórumon 
elhangzott, hogy a teniszszakosz
tály tagjai el kívánják hagyni a 
BSE-t, és új egyesületet akarnak 
létrehozni. A szakosztályi ülésen 
engem felkértek arra, hogy a szét
válást és az új egyesület megala
kulását koordináló bizottság mun
kájában vegyek részt. Ezt elvállal
tam, azonban az első ülésen azon
nal kijelentettem (jegyzőkönyv
ben is szerepel), hogy nem mint 
városi sportszervező, hanem mint 
a város egyik sportvezetője ve
szek részt a munkában.

Az 1994. április 8-án megtar
tott ülésen kifejtettem állásponto
mat, miszerint a szakosztály tagjai 
(többségükben) ki kívánnak válni 
az egyesületből, és új egyesületet 
akarnak létrehozni.

A helyzet rendezésére jegyző
könyvben foglalt javaslatokat tet
tem, miszerint az előző évi pénz- 
maradványt és az 1994. évre ki
utalt önkormányzati támogatást a 
szakosztályok osszák meg, az 
1994. évi teniszszakosztályi fel- 
használást a teniszre szánt összeg
ből vonják le. Ez legyen az új 
egyesület induló tőkéje. A hasz
nált anyagok, eszközök maradja
nak az azokat eddig is használó 
szakosztályok tulajdonában.

Az általam javasoltakkal a bi
zottság tagjai -  akik egyébként 
mindannyian teniszezők -  egyet
értettek. Ezekről a kérdésekről tár
gyaltam 1994. április 12-én Bódis 
József BSE-elnökkel és Horváth 
Józseffel, a labdarúgó-szakosztály 
vezetőjével. Nekik az volt a saját 
véleményük, hogy a BSE tenisz
szakosztálya nem szűnt meg, sőt 
a BSE tulajdonát képezi a 6 te
niszpályából kettő.

Ha az új egyesület meg is ala
kulna, a BSE-ben tovább teniszez
ni kívánó sportolók részére e két 
pálya használatára továbbra is 
igényt tartanak.

1994. április 14-én találkozót 
kértem dr. Kerényi László polgár- 
mestertől, aki az önkormányzati 
ülés elé tárta az ügyet.

Határozat született, melyben 
tényfeltárásra és javaslattételre 
kértek fel, egyben a megegyezésig 
felfüggesztették a BSE anyagi tá
mogatását.

Dr. Kerényi László polgármes
terrel és dr. Miklós László jegy
zővel 1994. április 15-én történt

egyeztetéskor a következő állás- 
foglalás született:

-  Semmilyen érdek nem fűző
dik ahhoz, hogy a városban két 
egyesület egymás melletti pálya- 
használattal tartson fenn tenisz
szakosztályt.

-  Az önkormányzat új egyesü
let esetén is csak a BSE számára 
1994. évre megszavazott, vala
mint az IMS-bizottság által történt 
beszámoltatás elfogadása után 
véglegesített támogatás összegét 
tudja -  a két egyesület között 
megosztva -  biztosítani.

A rendezésre vonatkozó előter
jesztést megvizsgálta az IMS-bi
zottság. Áttekintette a BSE-vel 
kötött szerződés betartását. Né
hány ponton szabálytalanságokat 
állapított meg. Az alapszabály 
ugyanis előírja az évenkénti köz
gyűlés összehívását, ez 1993-ban 
nem történt meg. Az 1994-ben 
megtartott közgyűlésen viszont 
nem mondták ki a két szakosztály 
szétválását. Súlyosabb gond volt, 
hogy nem működött az egyesület 
belső ellenőrzése előírás szerint. 
A kijavításra újra összehívták a 
közgyűlést, újraválasztották a 
számvizsgáló bizottságot, megha
talmazták a belső ellenőrzés le
folytatására, és kimondták határo
zatban a két szakosztály szétválá
sát.

Úgy tűnt, megszűnt az akadá
lya a visszatartott támogatás fo
lyósításának. Miután újra meg
vizsgálta az IMS-bizottság, hogy 
javasolja-e vagy sem a támogatás 
kiutalását, úgy döntött, hogy a 
rendezetlenség továbbra sem 
szűnt meg. Még nem készült el a 
számvizsgáló bizottság írásos je
lentése, új alakuló közgyűlés nem 
volt. És ez még csupán a felszín. 
A megalakulás az alapszabály el
készítésének véleményezése fázi
sában van. Az élet azonban nem 
ált meg egyik szakosztály műkö
désében sem, érthető tehát, hogy 
a BSE vezetői és az ott sportolók 
türelmetlenek. Éppen ezért volt az 
önkormányzatban is hosszan tartó 
vita. Végül is nemmel szavaztak 
a támogatásra.

Az ügy itt tart.
Engedjék meg, hogy hozzáfűz

zek néhány személyes megjegy
zést -  nem kizárva tévedésem le
hetőségét.

A BSE szinte az összes határ
időt lekéste. Volt szó május 1-jé
ről, június 30-ról, szeptember 1- 
jéről az új egyesületek megalaku
lásaival kapcsolatban. Enyhén

szólva gyengeség, hogy egy szak
osztály vezetése külön szervezeti 
és működési szabályzatot fogad el 
és aszerinti viszi ügyeit, intézi 
pénzügyi dolgait. Hol van az el
nökség? Hol van az egyesület tag
sága? Hol van a közgyűlés, mint 
legfőbb szerve az egyesületnek? 
Hol vannak a társadalmi aktívák, 
akik eddig tudták, mit kell tenni
ük, most pedig félreállnak, hall
gatnak vagy hátat fordítanak?

Amikor a kiutalás elmaradása 
miatt az önkormányzat felelőssé
gét firtatják, inkább tehetetlensé
gük okát kellene tisztázni.

A megegyezés, az előrelépés 
lehetőségének kulcsa a két szak
osztály (vagy két egyesület) veze
tésének és a tagságának a kezében

van. Az önkormányzati üléseken 
többször elhangzott (szinte min
den ülésen téma volt a BSE-ügy), 
hogy nem kívánnak sem pozití
van, sem negatív befolyásolással 
az egyesület belügyeibe beavat
kozni -  erre egyébként törvényes 
lehetőség sincs. Az önkormányzat 
csupán (?) a támogatás odaítélése, 
folyósítása és a város tulajdoná
ban lévő pályák használatának 
kérdésében tud dönteni.

Remélem, úgy fog dönteni, 
hogy az a város minden sportsze
rető polgárának egyetértésével fog 
találkozni.

Felber Gyula
sportszervező

AZ ÖRÖK „ÚJ" 
KERESÉSE

A városháza Padlásgalériájában a közelmúltban nyílt meg Scholz 
Erik Munkácsy-díjas festőművész tárlata. A mester nemrégen épült 
fel betegségéből, és budapesti műterméből egy magvas, gondola
tokkal, szakmai biztonsággal érlelt anyagot adott a Balatonalmádi 
tárlatra. Az örök kísérletező alkatti festő még betegsége előtt fiatal 
lendülettel készült képei ismét meglepték azt a népes szakmai ér
deklődőt, akik elzarándokoltak most városunkba, hogy megnézzék 
a kiállítást.

Úgy érezzük, hogy Zsenye, a kis Vas megyei falu után, ahol 
meglelte nyári otthonát, nyugalmát a festő, most balatonalmádit is 
szívébe zárta. Köszönjük, hogy megtisztelte kis városunkat műve
ivel, ezzel is emelve galériánk eddig megszokott szakmai színvo
nalát.

Polgár Csaba, az Iparművészeti Főiskola egyetemi tanára meg
nyitóját mondja, mellette Scholz Erik festőművész, a háttérben 
Tari Tibor népművelő

Fotó: Durst László



HORGÁSZSAROK
Bár még a szeptemberi pon

tyozások, süllőzések csak most 
következnek, végigkérdeztem 
elérhető horgász ismerőseimet, 
milyen volt az idei nyár? A vé
lemények most is eltérőek. Akik 
rendszertelenül és keveset jártak 
le a vízre -  sajnos magam is kö
zéjük tartozom -  panaszkodnak, 
hogy egyre kevesebb a kapás. A 
megszokott helyeken nap mint 
nap pecázók viszont rejtelmes 
mosollyal hümmögetnek, ami 
egyértelmű elégedettséget jelent 
a horgászzsargon szerint. (Ma
napság nem divat a fogási ered
ményekkel való dicsekvés, 
mondjanak bármit is a közszájon 
forgó horgászviccek.) Aztán fo
kozatosan kiderül: van azért 
ponty is, bár csak 3-4 kg-osak, 
méghozzá szép számmal. A ná
dasokban jó néhány süllő, a nyílt 
vízen balinok, köztük kapitális 
példányok, kukoricára harcsa, 
no és persze kilószámra a ke
szeg. Egyetlen titka van a dolog
nak, sokszor, sokat, rendszere
sen etetni és horgászni. Jó an
nak, aki megteheti.

Tavasszal — nagy örömünkre
— a budatavai parton a kidőlt 
csomók helyén szép sűrűn zöl
dellt a friss nád. Komolyan re
ménykedtünk, mégis igazak let
tek a vízminőség javulásáról 
szállongó hírek.

Akkor úgy tűnt! Most pedig 
kb. 1 hónapja megjelent a kolo
kán. A szabadon úszkáló szúrós 
növény újbóli elszaporodása a jó 
hír ellenkezőjét látszik bizonyí
tani.

Még egy dolog tartja izga
lomban a budatavaiakat. Már a 
nyár elején járt a szóbeszéd egy 
nagy halról, amelyik itt-ott vad
kacsákat húzott le a mélybe, rab
lások közben egész nádcsomó
kat fektetett el. Most megmutat
ta magát. Két barátom horgá
szott külön-külön csónakban a 
nád között. Egyikük békésen 
szerelte a botokat, amikor egy 
termetes -  kiló feletti -  ponty, 
közvetlenül a víz felszínén ne
kivágódott a csónak oldalának, 
és szinte ezzel egy időben egy 
hatalmas vízfüggöny (hasonló a 
vízisízők kanyarodásánál látha
tóhoz) borította be a csónakot és 
magát a horgászt is egy hatal
mas csattanás kíséretében. Bará
tom az ijedtségtől és a csónakját

ért ütéstől majdnem a vízbe 
esett. A szomszéd már a csónak
ban állva az eget kémlelte, mert 
hite szerint a város fölött egész 
nyáron „őrjáratozó” sárkányre
pülők egyike landolt a nádasban, 
de sem helikopternek, sem sár
kányrepülőnek nyoma sem volt 
a környéken. Így aztán maradt 
az egyetlen lehetséges magyará
zat: kapitális harcsa volt a tettes. 
Ezt erősítette meg egy harmadik 
horgász is, aki a csattanásra és 
az azt követő disputára evezett 
oda. Abban mind a hárman 
egyetértettek, hogy ha harcsa 
volt (márpedig más nem lehe
tett), úgy rekordlistára érdemes, 
ritka példányról van szó. Har
csavadász horgásztársaimnak 
azt ajánlom, hogy 0,60-as zsi
nórnál vékonyabbal ne is pró
bálkozzanak a budatavai náda
sokban.

Végül egy, manapság ritka -  
kedvező hír. Ha kismértékben is, 
de bővült Almádiban a horgá
szatható partszakasz. A budata
vai Neptun strand a szezon vé
gén megnyílik a horgászok előtt. 
Igaz, hogy 4— 5 embernél több 
nem fér el a parton, viszont biz
tos fogásra számíthatunk. Ré
gebben is híresen jó hely volt a 
megyei tanács strandja előtti hi
naras. Az új bérlő által megújí
tott és barátságosan széppé va
rázsolt környezetet, reméljük, 
horgásztársaink is értékelni fog
ják.

Nagy Ferenc

BIORIGMUS
Itt lakik egy puccos dáma, 
de rendetlen a portája! 
Háza előtt gaztenger, 
virágzik a vadkender!

IGAZ TÖRTÉNET
Ásatásaim a 71-es út mentén

Véget ért a Cimbora-tábor. Befejeződtek az évek óta ismétlődő 
Almádi-napok. Köszöntötték a vendégeket a szépen faragott táblák, 
némelyek szerint „városkapuk”. Nyakig gazban, jó vastag szárú mé
teres gyomban. Még jó, hogy a „Willkommen” olyan magasra ke
rült!

Hónapról hónapra növekvő dühvel és szégyennel néztem az 1-es 
busz ablakából a jobb sorsra érdemes fafaragványt, mígnem az in
dulat olyan magasra csapott fel bennem, hogy egy július végi ká
nikulai napon, fényes délben ásóra, kapára kaptam és felragadtam 
egy éles sarlót is. Imigyen felfegyverkezve megkezdtem ásatásaimat 
a 71-es út budatavai szakaszán a városkapu tövében. Először is 4x6 
méteres kutatóárkot vontam, azon belül kivágtam gyökerestül a né
hol karvastagságú, már virágba boruló gyomokat. Aztán megkezd
tem kutatásaimat 60 cm mélységig. Meg is találtam, amit kerestem. 
Egy 40 cm vastagságú színtiszta homokréteget, fölötte pedig 20 cm 
vastagságban jó minőségű, laza fekete talajt. Bennük 2 darab élő 
és 4 darab teljesen elszáradt madárbirs cserjét. Múlt augusztusban 
ugyanis a Kommunális Kft. -  akkor még üzem kapunként 16 
ezer Ft összegben parkosította a területet. 4 vagy 6 köbméter talaj, 
cserjék és a munkadíj tették ki ezt az összeget.

Még egy esztendő sem telt el, erről mindenki szépen elfeledkezett. 
Tiszta szerencse, hogy nekem jó a memóriám. A jövőre nézve azt 
tanácsolom mind az önkormányzatnak, mind a Kommunális Kft. 
parkfenntartó részlegének: vegyék körül csinos alacsony fakerítéssel 
a tavaly parkosított terület határát, s a táblák így megjelölt környékét 
folyamatosan gondozzák. A budatavai tábla környékének gondozá
sát, az oda telepített növények ápolását a Vörösberényi Iskolakert 
elvállalja.

Csak mellékesen jegyzem meg -  ez az általam feltárt helyzet el
képzelhetetlen lenne egy osztrák üdülőhely környékén! Hát akkor 
tessék mondani, hogy is tartunk mi Európába?!

Dr. Kardos Józsefné tanár-biokertész 
Balatonalmádi-Vörösberény, Szellő u. 5.

MADÁRLESEN
Akkor kezdtem „a madártani” kutatásomat, ami

kor másodszor állítottak meg és kérdezték, hogy 
hol található a Pacsirta utca. Ősi almádi lakos lé
vén restellve tártam szét a kezem és a közelben 
lévő nagy várostérképhez kísértem az érdeklődő 
turistát. A két Pacsirtát megtaláltuk, az egyiket az 
almádi Öreghegyen, a másikat a vörösberényi Új
hegyen. Az egyik utca, a másik köz. Az ideláto
gató turista esetleg nem tudja, hogy az 1989-ben 
várossá lett település négy -  jellegében jól elkü
lönülő, de szervesen összeépült -  városrészből áll. 
Gondosan szemügyre véve a térképet „25 mada
rat” találtam, mely a város 3 területére oszlik, 
Káptalanfüreden 4-et, Öreghegyen 14-et, Vörösbe
rényben 2-őt, az Újhegyen 5-öt fedeztem fel. Bu
datava a legfiatalabb fejlődő városrész, jó lenne 
ezeket a tényeket az új utcák névadásakor figye

lembe venni. Érthetetlen számomra, hogy ha már 
ennyi „madaras” utcánk van, miért nem lehetett 
következetesebben összeválogatni őket, a gazdag 
madárvilágunkból. Amíg az Újhegyen egymás 
mellett található a Fürj utca és köz, addig a két 
pacsirta ilyen messzire került egymástól. A Kis
berényi útra mintha véletlenül pottyant volna a 
Kakukk és a Seregély neve.

Legjobb a helyzet az Öreghegyen, itt békésen 
elfér egymás mellett a Galamb, a Holló és a Rigó, 
megosztva a területet a Sassal, a Sólyommal és 
a Héjával.

Az esetleges utcakeresést kössék össze város
nézéssel, innen „madártávlatból” a leggyönyörűbb 
ez a település.

F. Zs.



Balatonalmádi város 
közoktatási-közművelődési koncepciója

(VITAANYAG)

Tisztelt Olvasó!
Elkészült Balatonalmádi város közoktatási-közművelődési 

koncepciótervezete, amit azzal a céllal adunk közre, hogy 
minél többen ismerkedjenek meg e valamilyen módon majd
nem mindenkit érintő terület helyzetével, lehetőségeivel, a 
fejlesztések tervezett irányaival. Véleményüket, javaslataikat 
a polgármesteri hivatalban várjuk. Ugyanitt elolvasható a 
teljes anyag, terjedelmi okok miatt rövidítve közöljük, a 
helyzetelemzést alátámasztó adatokat nem tudjuk megjelen
tetni.

I .

Bevezetés

A közoktatási-közművelő
dési szolgáltatási rendszer 
fenntartása a helyi közügyek 
szempontjából a közszolgál
tatások egyik döntő rendsze
re. A  közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény a 
közoktatás helyi megszerve
zését az önkormányzatok fel
adatává teszi, ezzel lehetővé 
válik, hogy az oktatással kap
csolatos helyi társadalmi 
(szülői) érdek (igény, elvárás) 
a döntés részévé váljék.

Ugyanakkor nő a helyi ön- 
kormányzat felelőssége ab
ban is, hogy -  a törvények 
betartásával, betartatásával és 
közvetítésével -  a helyi isko
larendszer zökkenőmentesen 
illeszkedjen az országos köz
oktatási rendszerkhez, iga
zodjon annak fokozatos vál
tozásához.

A szülők, az intézmények 
és az önkormányzat három
szögében nő az önkormány
zat érdekegyeztető, egyen
súlyteremtő szerepe.

Részben -  igen költségigé
nyes -  zavartalanul működő 
intézményhálózatot kell fenn
tartania, ami a tágyi, pénz
ügyi feltételek megteremtésé
ben valósul meg. Részben -

más városi feladatok ellátá
sát, a város pénzügyi-gazda
sági teherbíró képességét 
szem előtt tartva -  takarékos 
és hatékony működésre kell 
bírnia intézményeit. Garan
tálnia kell intézményei szak
mai önállóságát (beleértve a 
fejlesztés, változtatás, meg
újulás támogatását is), ugyan
akkor elő kell segítenie az 
igényes, jó színvonalú oktató- 
nevelő munkára vonatkozó 
társadalmi-szülői igények tel
jesülését.

A koncepció célja, hogy a 
közoktatási feladatok, az igé
nyek és lehetőségek ütközte
tésével egy olyan, hosszabb 
távon is érvényes tervet fo
galmazzon meg, ami az érin
tettek számára elfogadható, 
továbbá ami mentén ütemez
hető cselekvési program ké
szíthető.

A koncepció feladata:

-  elemezze a közoktatási- 
közművelődési intéz
ményrendszer helyzetét, 
szerkezetét

-  határozza meg a kötele
ző és vállalt önkormány
zati feladatok körét, a 
feladatellátás alapelveit, 
módjait és eszközeit, a 
fejlesztés lehetséges irá
nyait.

II.
Az intézmények 
helyzetelemzése

A  művelődési szolgáltatás 
infrastruktúrája Balatonalmá
diban elvileg kiépültek, de 
majdnem minden intézmény
nél hiányjelenségek figyelhe
tők meg. E hiányok, a szol
gáltatás körülményei megha
tározzák a mintegy 1000 fő 
14 éven aluli lakos minden
napjait, s rajtuk keresztül a 
hozzájuk tartozó családok 
életét is befolyásolják.

II. 1.
Óvodák

A városban három óvoda 
működik, a férőhelyek száma 
275, az óvodások átlagos szá
ma 300. Az 1 csoportra jutó 
gyermekek száma átlag 27, 
magas. A törvényben előírt 
csoportlétszám 20 fő. A Mo
gyoró úti óvoda térszerkeze
te, befogadóképessége, állaga 
jó, a Bajcsy úti óvodáé elfo
gadható. Itt működik az óvo
dák főzőkonyhája is, a másik 
két óvodában melegítőkony
ha van. A vörösberényi óvo
da helyzete a legmostohább, 
elsősorban a férőhelyhiány, 
ill. a kiszolgálóhelyiségek hi
ánya és állapota miatt. Itt két 
csoportban a gyermekek lét
szám 30 fő felett van. Az el
avult épületet a Római Kato
likus Egyház jogosan vissza
igényelte.

II. 2.
Általános iskolák

-  Balatonalmádi három ál
talános iskolája telepítési he
lyük szerint elfogadható tá

volsági pontokon épült. A 
Györgyi Dénes és a Váci Mi
hály iskolák fizikai állapota 
jó, térszerkezetükben kevés 
variációs lehetőség van. Vö
rösberény iskolája viszont fi
zikai állapotát tekintve el
avult, mindenekelőtt az alsó 
és felső épület (továbbá a 
szükségből használt művelő
dési ház) zsúfolt, alkalmatlan 
a rendeltetésszerű használat
ra. Különösen kedvezőtlen a 
négy „telephelyen” való mű
ködés, a teremméretek, a ter
mészetes megvilágítás hiánya 
több tanteremben, ill. a torna
terem hiánya. A vörösberényi 
alsó, ill. felső épületet az egy
házak jogosan visszaigényel
ték.

A Györgyi Dénes iskola 
tornateremhiánya kiemelendő 
gond, emellett a Petőfi utcai 
napközi és a főzőkonyha, va
lamint az itt helyett kapott 4 
tanterem helyzete tarthatat
lan. A Bajcsy úti épület 8 
osztálynak épült, így ebben 
az iskolában -  a szükségből 
használt napközit is figye
lembe véve -  16 tanulócso
port foglalkoztatása nem teszi 
lehetővé a differenciált fog
lalkozási terepek változatos 
működtetését.

A Váci iskola is 8 osztá
lyosra tervezett épület, a je 
lenlegi csoportszáma 14. 
Nem megoldott a helybeni 
napközis étkeztetés.

-  Az iskolai létszámada
tokat elemezve: 1989 és 
1993 között az általános isko
lások létszáma 18%-kal, 176 
fővel csökkent, követve az 
országos demográfiai apályt, 
ebből 79 fő csökkenés a ne
velőotthon megszűntetésének 
következménye.



A tanulócsoportok (osztá
lyok) száma 40-ről 45-re nőtt, 
így fokozatosan csökkent az 
egy tanulócsoportra jutó ta
nulók száma, az 1989-es 25 
főről átlag 18,4 főre. (Ez ala
csonyabb, mint a törvényben 
előírt csoportlétszám.) Az át
lagnál magasabb a Györgyi 
Dénes Ikolában: 20,1 fő, ala
csonyabb a Váci iskolában:
17,5 fő és Berényben: 17,1 
fő.

-  A pedagógusok létszá
mának alakulása:

A pedagógus létszámigény 
nemcsak a gyermeklétszám
mal, hanem a tanulócsopor
tok számával van szoros ösz
szefüggésben, ezért az alkal
mazott pedagógusok száma a 
vizsgált időszakban nem 
csökkent, hanem nőtt. Jelen
leg 83 fő. Oka, hogy megnö
vekedett az igény a kiscso
portos oktatásra (idegen
nyelv, matematika stb.) ké
sőbb tárgyalandó szakmai 
profil kiépítésének megkez
dése is pedagógus többlet- 
igénnyel járt (mindennapos 
testnevelés, fakultációs okta
tás), továbbá nem voltak sza
bályozottak a tanórán kívüli 
tevékenységek (szakkörök 
stb.) keretei.

II. 3.
Városi Zeneiskola

-  Az 1991-ben önállóvá 
vált zeneiskola a régi tanács
ház átalakított épületének fel
ső szintjén kapott helyet. Az 
1994/95-ös tanévre beiratko
zott 207 tanuló 3 hangszeres, 
1 szolfézs, 1 kamarateremben 
tanul 7 főfoglalkozású és 4 
részfoglalkozású pedagógus 
irányítása mellett. Elmondha
tó, hogy a rendelkezésre álló 
szép, esztétikus épület az igé
nyekhez képest máris szűk.

II. 4.
Nevelési Tanácsadó

Nevelési Tanácsadó 1986 
óta működik Almádiban. Je

lenlegi helye, a Hadak útja 1. 
épület megközelíthetősége, 
térszerkezete az intézmény 
speciális igényeinek kiválóan 
megfelel.

A feladatokat 1 pszicholó
gus, 1 pszichopedagógus, 1 
logopédus teljes státusban, + 
fél logopédusi munkakör 
szerződéses ellátásában tud
ják megoldani.

II. 5.
Városi Könyvtár

A Városi Könyvtár a volt 
állami gyógyszertár helyén 
125 m2 hasznos (fő funkció
jú) alapterületen, 225 m2ösz
szes alapterületen működik. 
52 000 db kötetállományából 
12 000 db fiókkönyvtárban 
Vörösberényben, 15 000 db 
raktárban, ill. egyéb elhelye
zési lehetőség híján az orvosi 
rendelő padlásán van. 90 féle 
folyóirat, ill. periodika áll az 
olvasók rendelkezésére. A 
heti nyitvatartási idő: felnőtt 
olvasó: 40 óra, gyermek- 
könyvtár 22 óra. Alapfelada
tait a könyvtár ellátja, de sem 
olvasótermi, felnőtt válogató 
ill. gyermekkönyvtári alapte
rülete, sem állománya száma 
nem felel meg a városi szintű 
követelményeknek.

A könyvtári feladatokat 1 
fő vezető, 2 fő felnőtt könyv
táros, 1 fő gyeremekkönyvtá
ros, 1 fő takarító látja el. A 
fiókkönyvtár kezelését meg
bízásban látják el.

II. 6.
Közösségi Ház

A 159 m hasznos alapte
rületen működő intézmény 5 
funkciójának megfelelő he
lyiséggel kiscsoportok befo
gadására, nagyterme kamara
kiállítások megrendezésére, 
szűkebb körű rendezvények 
tartására alkalmas. Az önkor
mányzatnak -  az önkormány
zati törvényből eredően -  ál
landó lakosai számára közös

ségi teret kell fenntartania. A 
jelenlegi, Baross utcai épület 
ennek részben megfelel, hi
szen van, de színvonala, tér- 
szerkezete, befogadóképessé
ge, műszaki állapota, s nem 
utolsósorban a helyi igények 
miatt kisvárosi léptékűnek 
nem fogadható el. Idegenfor
galmi szempontból használ
hatatlan.

A Közösségi Ház feladatait
1 fő vezető (népművelő), 1 fő 
főfoglalkozású népművelő, 1 
fő takarító-gondnok, 1 fő ki
segítő látja el.

III.
Koncepció

A közoktatás-közművelő
dés helyi koncepcióját az ön- 
kormányzati, a közalkalma
zotti, ill. az 1993. évi közok
tatásról szóló törvények meg
határozottságában, a helyi in
tézményi feltételek és lehető
ségek, a város pénzügyi-gaz
dasági teherbíró képességek 
ill. a népesedési folyamatok 
befolyásolják.

A közoktatással kapcsola
tos alapelvek:

1. A közoktatási alapellá
tást, az óvodai ellátást, a tan
kötelezettség teljesítésének 
feltételeit az önkormányzat a 
törvényekben előírtak szerint 
teljesíti. (Megvalósításának 
formáit és rendszerét e kon
cepció tartalmazza.)

2. Garantálja az intézmé
nyek szakmai önállóságát az
zal, hogy az intézmények 
szakmai programját (ill. en
nek módosítását) a törvény 
alapján, szakmai szervezetek 
bevonásával az önkormány
zat hagyja jóvá.

3. Intézményeiben garanci
át vállal a politikai semleges
ség elvének betartására, a ta
nulók, a szülők és pedagógu
sok lelkiismereti és val
lásszabadságának tiszteletben 
tartása.

4. Az önkormányzat támo
gatja a szülők, pedagógusok 
szakmai fórumainak működé
sét.

5. A gyermek- és ifjúság- 
védelem megerősítésére kü
lön programot dolgoz ki.

6. Elismeri az oktató-neve
lőmunka fontosságát, támo
gatja és ösztönzi azt.

7. Az önkormányzat az in
tézményhálózat megtartására 
törekszik, a szükséges fej
lesztéseket, módosításokat 
ennek figyelembevételével 
hajtja végre, s alapfeladatai 
mellett többletfeladatokat is 
vállal (e koncepció szerint).

8. Intézményei körében, 
ezen belül az iskolaszerke
zetben jelentős változtatást 
nem tervez, kivéve, hogy 
hosszú távú célként kitűzi a 
Magyar-Angol Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Kollé
gium fenntartási és működési 
jogának visszavételét a me
gyei önkormányzattól.

(Nem jelentkeztek közok
tatási feladatot vállaló alapít
ványi, ill. egyházi iskolaszer
vezők, ami maga után von
hatta volna a szerkezet módo
sítását, továbbá a középisko
láztatási igényeket a környék 
középiskolái kielégítik.)

9.10. osztály megszervezé
sét a település 1 iskolájában 
a törvények és az igények 
szerint szervezi meg az ön- 
kormányzat.

A közművelődéssel kap
csolatos alapelvek:

Az önkormányzat -  tör
vényből eredően -  biztosítja 
polgárai számára a közösségi 
tér fenntartását, városi szintű 
közművelődési könyvtár mű
ködtetését, továbbá támogatja 
a városi, művelődési jellegű 
civil társadalmi szerveződé
seket.

Demográfiai prognózis
A lakónépességi adatok és 

más mutatók azt jelzik, hogy 
nagyságrendi növekedés a la
kosságszámban hosszabb tá



von nem várható. Így az ön- 
kormányzatnak egy 8500- 
9000 fő lakónépességű (ál
landó és ideiglenes), kisváro
si mértékű település működ
tetésével, a nyári két hónap
ban három-négyszeres ven
dégforgalom ellátásával kell 
számolnia.

A balatonalmádi tanköteles 
korúak populációjának elem
zése azt mutatja, ha 8 évfo
lyam helyi elvégzésével szá
molunk, hogy a demográfiai 
apály kb. 2000-ig 4 (átlag 25 
fős) tanulócsoport megszűné
sét eredményezi, majd a tanu
lólétszám lassan újra nő. Nö
veli a tanulócsoportok számát 
a tervezett 9-10. osztály(ok) 
indítása. Előre nem jelezhető
en csökkenti a tanulók számát 
a 6., ill. 8 osztályos gimná
ziumok, ill. a lefelé építkező 
középfokú oktatási intézmé
nyek elszívó hatása a 4., ill. 
a 6. évfolyam végén. Az óvo
dáskorúak létszámadatai is 
ezt a trendet mutatják, időben 
néhány évvel megelőzve az 
iskolait.

III. 1.
Az intézmények 

feladata, profilja, 
elérendő célok

III. 2.
A célnak megfelelő

eszközök -  fejlesztési 
feladatok

III. 1. 1.
Óvoda -  feladat, cél, 

program

Az óvodai ellátás önkor
mányzati alapfeladat.

Az óvoda az országos óvo
dai nevelési program alapján 
dolgozik, ellátja a közoktatási 
törvényből eredő óvodai fel
adatokat, beleértve az iskolai 
életmódra felkészítő foglal
kozások szervezését. Emellett 
a helyi önkormányzat támo
gatja a személyközpontú óvo
dai nevelés, a differenciált

egyéni bánásmód programjá
nak megvalósítását.

III. 2. 1.
Óvoda -  fejlesztési 

feladatok

Az óvodai feladatok ellátá
sára, a célok megvalósítására 
az önkormányzat három te
lephelyen, intézményegység
ként működő, közös irányítá
sú napközi otthonos óvodát 
tart fenn 11 gyermekcsoport
tal, 23 fő óvodapedagógussal. 
A gyermeklétszám csökkené
sét az egy gyermekcsoportra 
jutó gyermekek számának 
csökkentésére kell fordítani, 
elérendő szint a közoktatási 
törvényben előírt átlag 20 fő, 
max: 25 fő/csoport.

A vörösberényi óvoda épü
letét ki kell váltani, s a vö
rösberényi iskolával egy idő
ben 4 csoportos óvoda (+ ki
segítő helyiségek) megépíté
sét kell tervezni.

III. 1. 2. 
Alapfokú oktatás 
-  elérendő célok, 

feladatok

A város általános iskolái az
1993. évi LXXIX., a közok
tatásról szóló törvény alapján 
működnek, ennek feltételeit 
az önkormányzat biztosítja.

Minimum-követelmény és 
célkitűzés a nemzeti alaptan
terv előírásainak maradékta
lan teljesítése.

A kerettantervre épülő he
lyi tantervek a város adottsá
gainak és lehetőségeinek fi
gyelembevételével helyi spe
cialitásokat tartalmaznak, en
nek elvei a következők:

-  A helyi önkormányzat (a 
NAT-ban szereplőkön 
túl) kiemelten támogat 
minden olyan progra
mot, ami a kommuni
kációs készség fejlesz
tését, az információ be
fogadását, feldolgozását 
és továbbításának kész

ségét fejleszti a tanulók
ban. Ezen belül:

• az anyanyelvi készség- 
fejlesztést (felzárkózta
tást és tehetséggondo
zást)

• idegen nyelvek oktatását
• számítógépes ismeretek 

átadását
• a művészeti megismerés 

különböző formáit (tan
órán kívüli tevékenysé
geken keresztül is)

• az ön- társadalomisme
ret, a környezetkultúra 
alakításának programjait

• a szocializációs folya
matot segítő programo
kat

• az erkölcsi nevelést a 
humánum, a szépség, a 
szabadság és tolerancia 
elvei alapján

-  A helyi önkormányzat 
kiemelten támogatja az 
egészséges életmód ki
alakítására, a testi neve
lésre irányuló programo
kat (úszásoktatás).

-  A tanórán kívüli ingye
nes tanuló tevékenység 
arányát, az erre fordítha
tó időkeretet és annak fi
nanszírozását a törvény
nek megfelelően szabá
lyozni kell.

A Györgyi Dénes Általános 
Iskola helyi profilja: reál irá
nyultságú, matematika, szá
mítástechnika speciális tehet
séggondozó, gimnáziumi to
vábbtanulásra felkészítő in
tézmény.

A Váci Mihály Általános 
Iskola helyi profilja: a tago
zatos nyelvi (angol) képzés.

A Vörösberényi Általános 
Iskola helyi profilja: a mező- 
gazdasági technika oktatás 
mellett a háztartási ismeretek, 
idegenforgalmi és környezet
védelmi ismeretek speciális 
oktatása.

III. 2. 2 
Alapfokú oktatás 

-  fejlesztési feladatok

Az alapfokú iskoláskorúak 
ellátását az önkormányzat 3

szakmailag önálló általános 
iskola fenntartásával biztosít
ja. A Györgyi Dénes Általá
nos Iskola 8 évfolyamos, 
350-370 tanuló oktatását-ne
velését látja el, hosszabb tá
von 12-14 tanulócsoporttal.

A Váci Mihály Általános 
iskola -  átmeneti időre 10 év
folyamos. Optimális gyerek
létszám 200 + 40 fő, legfel
jebb 10 tanulócsoport.

A Vörösberényi Általános 
Iskola jelenleg 8 évfolyamos, 
16 tanulócsoprtos (+1 eltérő 
tantervű csoport) intézmény. 
Eltérendő a 10 évfolyamos, 
16+2 (9.,- 10. osztály) tanu
lócsoport, az eltérő tantervű 
osztály meghagyása mellett.

A gyermeklétszám csökke
nése a tanulócsoportok (osz
tályok) számának csökkené
sét eredményezi. A törvény
ben szabályozott optimális 
osztálylétszámok kialakítását 
(tartását) új beiskolázási kör
zetek megállapításával, a szü
lők korrekt tájékoztatásával 
kell segíteni, valamint -  első
sorban a Váci iskolában -  fel
menő rendszerben az osztály
létszámok maximalizálásával, 
ill. itt egy első osztály indí
tásával kell elérni. Az átlag
létszámokat iskolai szinten 
kell betartani.

-  Vörösberény városrész
ben új, 10 évfolymos, 16 +
2 tanulócsoportot befogadni 
képes alapfokú általános is
kola épül (kiszolgálóhelyisé
gekkel, közösségi térrel 
együtt).

-  A Györgyi Dénes iskolá
hoz tartozó Petőfi utcai nap
közi épületét alkalmatlanság 
miatt ki kell váltani. Lehetsé
ges megoldás: a Bajcsy utcai 
épületben tetőtér-beépítéssel 
4 tantermet kell kialakítani.

-  A sportfeladatok ellátásá
ra a Györgyi Dénes iskola 
mellett 288 m2 alapterületű 
szabvány tornatermet kell 
építeni. Vörösberényben az 
iskolához kapcsolódóan több- 
funkciójú (városi feladatokat 
is ellátó) nemzetközi szab



ványnak megfelelő sportcsar
nokot kell létrehozni, ha az 
ehhez szükséges források elő
teremthetők. Ellenkező eset
ben szabványos tornaterem 
építendő.

-  A kötelező gyermekélel
mezési feladatok biztosítására 
a vörösberényi új iskolához 
olyan kapacitású főzőkonyhát 
kell építem, amelyik ellátja a 
város három iskoláját, óvodá
it, valamint a városrész szo
ciális étkeztetését. Ennek fel
tétele, hogy a Váci iskolában, 
a Györgyi Dénes iskola 
Bajcsy úti épületében melegí
tőkonyhát, ill. ebédlőt kell ki
alakítani, a Bajcsy úti óvoda 
főzőkonyháját melegítőkony
hává kell alakítani.

III. 1. 3.
Városi Zeneiskola 
-  feladatok, célok

A Városi Zeneiskola fenn
tartása vállalt önkormányzati 
feladat, állami alapfeladat. A 
zeneiskolákra vonatkozó álla
mi nevelési, oktatási tanterv 
alapján dolgozik, célja a ze
nei ismeretek megszerzésé
nek elősegítése, a zenei mű
veltség megalapozása, a tanu
lók felkészítése az amatőr 
hangszeres zenélésre, továb
bá a zenei pályára alkalmas 
tanulók felkészítése a szak
irányú továbbtanulásra.

III. 2. 3 

Városi Zeneiskola 
-  a cél eléréséhez 
szükséges eszközök

A zeneiskola kialakulóban 
lévő intézmény, teljes verti
kumában a tanulólétszám 
max. 250 fő, a szükséges ta
nári létszám: 11 fő hangsze
res, 1 fő szolfézstanár. A je 
lenlegi termeken kívül szük
ség van még 2 zongora-, 1 
hegedű-, 1 szolfézs-, 1 gitár-, 
1 cselló-, 1 fafúvósteremre, 
valamint gyakorlótermekre. 
Ebből következik, hogy né

hány éven belül szükség lesz 
a tetőtér beépítésére.

III. 1. 4
Nevelési Tanácsadó 

-  feladat, cél, program

A  Nevelési Tanácsadó 
fenntartása állami alapfela
dat, vállalt önkormányzati 
feladat. Munkáját a közokta
tási törvény szerint látja el. 
Feladata: a beilleszkedési za
varokkal, tanulási nehézsé
gekkel, magatartási rendelle
nességekkel küzdő gyermek 
(és szüleik) problémáinak fel
tárása, szakvélemény készíté
se, rehabilitációs célú foglal
koztatása a pedagógusok és 
szülők bevonásával. A logo
pédiai szakszolgáltatás fel
adata a beszédindítás, a be
szédhibák javítás, nyelvi- 
kommunikációs zavarok javí
tása, dyslexia megelőzése, 
gyógyítása. Cél a fenntartás
sal: a Balatonalmádiban élő 
gyermekek és szülők helyben 
kapják meg a teljeskörűen a 
szükséges szakszolgálati ellá
tást.

III. 2. 4.
Nevelési Tanácsadó 

-  fejlesztési feladatok

Az épület helye, megköze
líthetősége, belső elrendezé
se, technikai felszereltsége az 
intézmény speciális igényei
nek kiválóan megfelel. Mint 
speciális szakfeladatot ellátó 
intézmény, a város igényeit 
nagy részben ki tudja elégí
teni. Fejlődést jelentene a mai
1,5 logopédus státust (1 óvo
da + 1 iskola= 1 logopédus 
elve alapján) 3 fő logopédus 
foglalkoztatására bővíteni.

III. 1. 5.
Városi Könyvtár 
-  elérendő célok, 

feladatok

A Városi Könyvtár fenn
tartása önkormányzati alapfe
ladat. Elérendő cél: a közép

fokú (város szintű) ellátást 
nyújtó könyvtár létrehozása. 
Működését a közeljövőben 
megjelenő könyvtári törvény 
szabályozza. Helyi igényként 
kisebb német nyelvű állo
mányt gyűjt, gyűjti a városról 
megjelenő kiadványokat, e 
tárgyban sajtófigyelést végez.

III. 2. 5.
Városi Könyvtár 

-  fejlesztési feladatok

Városi léptékű, legalább 
370 m2 alapterületű könyvtár 
felépítése, összefüggésben a 
közösségi térrel. A Petőfi ut
cai napközi-iskola kiváltása 
után az ART-ben is intézmé
nyi területként megjelölt he
lyen egy kulturális centrum 
részeként.

III. 1. 6.
Közösségi Ház -  

közművelődés 
-  feladatok, célok

Az önkormányzat alapfel
adatként a Baross u. 22. sz. 
alatt közösségi teret tart fenn. 
A Közösségi Ház munkáját 
az adott lehetőségek és az ön- 
kormányzat által megfogal
mazott -  az alapító okiratban 
rögzített -  elvárások kompro
misszumaként végzi. Elsősor
ban támogatja az önkormány
zat az alaptevékenységként 
meghatározott tevékenysége
ket, így a kiscsoportok (szak
körök, klubok, tanfolyamok) 
működtetését, a kulturális ér
tékkel bíró programok szer
vezését, kiállítások szervezé
sét.

-  Az intézményfenntartás 
(fejlesztés) mellett mielőbb ki 
kell dolgozni a kulturális te
vékenységfinanszírozás he
lyi rendjét.

Örvendetesen szaporodnak 
városunkban a kulturális terü

leten működő, önálló civil 
szervezetek, amelyek nem 
kapcsolódnak intézményhez, 
ám időnként a város életében 
is számottevő kulturális ren
dezvényt, eseményt stb. szer
veznek, s méltán tartanak 
számot a város támogatására.

III. 2. 6.
Közösségi Ház 

-  közművelődés 
-  célnak megfelelő 
eszközök, fejlesztési 

feladatok

-  Hosszabb távon egy ket
tős igénynek (helyi lakosság 
számára közösségi tér, ide
genforgalom számára szol
gáltató tér) megfelelő új épü
let felépítésével kell számol
ni.

A térméretek optimumát e 
két igény metszéspontjában 
kell keresni. (A túl „nagy” 
fenntartása aránytalan terhet 
ró a városra télen, a túl „ki
csi” használhatatlan nyáron.) 
Véleményünk szerint egy kb. 
500 főt befogadó, több funk
cióra alkalmas tér, köréje ren
dezett, kiscsoportos foglalko
zásoknak helyet adó tér min
denképpen szükséges. A 
könyvtárnál leírtakat figye
lembe véve, a Petőfi utcai in
tézményi területen egy kultu
rális centrum felépítésével 
célszerű tervezni.

-  A civil szervezetek mű
ködési tevékenységének tá
mogatására kidolgozott, meg
hirdetett pályázati rendszert 
kell bevezetni. Fedezete a vá
rosi költségvetés 2 ezreléke.

-  Az intézményfenntartás 
kötelező körébe nem illeszke
dő (jelenleg bérbe adott) in
tézmény a mozi és kertmozi. 
Leromlott külső és elavult 
belső állapota nagyobb mér
tékű felújítás tervbevételét te
szi szükségessé (esetleg elad
ható).

Észrevételeiket, kiegészítéseiket, véleményüket tisztelettel 
várja az oktatási referens.

Balatonalmádi, 1994. szeptember.



KÁPTALANFÜREDI ANZIKSZ
Több mint két évtizede töltöm 

Káptalanfüreden a nyarat. Csa
ládom hegyi kulipintyója nem 
bővelkedik a luxusban, ám a 
csodálatos Balaton-felvidék, a 
dimbes-dombos lankák feledte
tik a komfort hiányát. Nagy sé
tákat teszek a közeli Szabadság 
kilátóhoz, Felsőörsre, és amed
dig a lábam bírja, Almádiba is 
gyalog járok a hegyen át (a busz 
egyre drágább). Szép erdei séta
utak kínálkoznak „támaszpon
tom”, a Halacs-dűlő környékén: 
a Köcsi-tóban ugyan már nem 
fogdosok békát, mint hajdan kis
lányommal, de idén örömmel 
láttam benne újra vizet és sást. 
Az ott levő kertmozi jó nyáres
ti szórakozás, az amerikai fil
mek kedvelői a legfrissebb hab
könnyű és pofonoktól nehéz re
pertoárt nézhetik végig. A han
gos úttőrőtáboros évek után 
Káptalanfüred kezdi visszanyer
ni csendes nyugalmát, amiért 
olyan sokan szeretjük. Az ide
genforgalomból élők talán nem 
örülnek a harsány német töme
gek elmaradásának, bár úgy lá
tom, hogy a vonzó szálláshelyek 
vendégköre évről évre visszatér. 
A hosszabb távra berendezkedő, 
tisztes vendégfogadásnak van 
jövője itt is.

A strandról érdemes néhány 
jó szót szólni, manapság úgyis 
kevés Balaton-parti strandot le
het dicsérni. A káptalanfüredi 
strandot bérlő testvérpár -  dr. 
Simon István és Simon László -  
néhány év alatt sok kellemes 
meglepetést okoztak a közön
ségnek. Új kikötőt építettek, 
rendbe tették a nádast, és a fo
lyamatos füvesítés mellett gon
doskodnak a padok, gyerekhin
ták karbantartásáról. Ha este 
megyek úszni egyet, jó érzéssel 
látom, hogy gondosan takaríta
nak, szinte egyenként szedegetik 
fel a szemetet. Simonéknak sok 
jó ötletük van. Az idén augusz
tus 19-én például vidám ünnepi 
programot kínáltak: az új stég 
felavatását játékos vízi vetélke
dővel kötötték össze, komoly 
nyereményekkel, kitűnő hangu
latban. A strandbelépő árát szán
dékosan tartják alacsonyan (40 
Ft), mert hosszabb távra és 
törzsközönségre terveznek. Per
sze ehhez jó lenne a stabilabb 
bérleti szerződés, hogy ne csak

egy-egy szezonban gondolkod
hassanak. Új kedvencem a stran
don a nádtetős pihenőhely: so
kunk örömére a kiszáradt nagy 
fa törzsét nem vágták ki, hanem 
faszerkezetet építettek rá és nád
dal befedték. Jó ötlet, szép ki
vitelezés és gyarapítja a kulturált 
környezetet.

Káptalanfüreden van egy jó 
élelmiszerüzlet, a Fenyves ABC. 
Két éve Szenfner János a tulaj
donosa, aki igazi kereskedőként 
alkalmazkodik az igényekhez és 
rugalmasan tölti fel készletét. 
Sokféle hasznos dolog mellett a 
pékáruja nagyon jó, nemhiába 
szerzi be négy helyről is. A pap
keszi kenyér a legnépszerűbb, 
de szeretjük a fánkot és a buktát 
is. Érdemes naponta lemászni a 
hegyről, mindig van valami fi
nom dolog -  pénztárcám és ala
kom bánja, de nem tudok ellen
állni a keszthelyi fonott kalács
nak... Ezt azután le is öblíthetem 
a Petőfi téri italdiszkont bőséges 
kínálatával. Az idén ajkaiak által 
üzemeltetett büfében jófajta 
fagylaltot mérnek, azt nyalogat
va mindig megcsodálom Molnár 
Edit divatkuckójában a ruhaköl
teményeket, amiket ügyes fiatal 
iparművészek készítenek. Nincs 
sok üzlet Káptalanfüreden, az 
„egynyári kaszáló” jellegű bóv
liárusok nem is hiányoznak. Hi
ányzik viszont egy jó vendéglő, 
étkezőhely. Azelőtt több is volt, 
most még a hajdani Vadvirág ét
terem kerthelyisége is gazdátla
nul árválkodik. Vajon nem éri 
meg itt vendéglőt nyitni, vagy 
esetleg nem lehet?

Hanem az a fránya infrastruk
túra! Tudom, hogy az önkor
mányzat torkig van a lakossági 
siránkozásokkal, magam is 
unom, de kénytelen vagyok szó
vátenni. Káptalanfüred egy ideig 
Alsóörshöz tartozott, ők nem ké
nyeztettek el bennünket, de Ba
latonalmádi se sokat törődik ve
lünk, kapcsolatunk nagyrészt ki
merül abban, hogy oda fizetjük 
az adót -  immár az idegenfor
galmit is.

A messze tájon híres artézi
kutat ugyan újra megnyitották, 
fizetjük is utána a jócskán fel
emelt vízdíjat. A közterületi sze
méttárolók megszüntetésébe vi
szont nem tudunk belenyugodni, 
mert -  legalábbis nekünk, he

gyen nyaraló, autó nélküli 
„mezei talpasoknak” -  nehezen 
megoldható a szeméttel kilomé
terekre elzarándokolni, vagy 
egy-egy víkend idejére bonyo
lult kukaadminisztrációkba bo
csátkozni. Olvasom az Új Almá
di Újságban a szemétszállításról 
folyó vitát, amelyben legutóbb a 
hivatal embere is arra a követ
keztetésre jutott, hogy a konté
nerek visszaállítása drága, de a 
mostani helyzet embernek és 
környezetnek még drágább. Re
ménykedünk tehát, hogy ismét 
lesz hova tennünk fegyelmezet
ten szelektált szemetünket, mert 
a káptalanfüredi erdei tölgyfák 
tövében ismét megjelentek a 
diszkréten vagy kevésbé diszk
réten elhajított nejlonzsákok, s 
ez senkinek sem jó. Mint ahogy 
az se jó, hogy a helybéli, csa
ládias kicsi posta megszüntetése 
után leszerelték az út menti pos
taládáinkat is. A kézbesítők 
ugyan rendesek, felbicikliznek 
küldeményeinkkel, de végül is a 
posta saját dolgozóival tol ki, 
amikor esőben-sárban kézbesí
téssel nehezíti munkájukat. A te

lefonhelyzet siralmas, órák hosz
szat állunk sorba a három nyil
vános fülke előtt, már ha mű
ködnek. A csatornázás és általá
nos közműhiány anomáliáiról 
most ne is beszéljünk.

Gondolom, hogy e problémák 
mindegyikéről nem az önkor
mányzat tehet, de a képviselő- 
testület néhány fontos dologban 
képviselhetné a káptalanfüredi
ek érdekeit is.

Például tehetne valamit azért, 
hogy ne váljon valósággá az a 
rémálomszerű pletyka, ami a 
vasútállomás megszüntetéséről, 
illetve feltételes megállóvá mi
nősítéséről szól. Kérjük és vár
juk Balatonalmádi képviselő- 
testületétől, hogy az efféle 
ügyeknél ne kellemetlen mosto
hagyerekként (ne)gondoljon 
ránk, hanem a kisebb testvért, a 
kicsit kopottas, de hűséges csa
ládtagot segítse. Reménykedem 
abban, hogy a jövő idényben vi
dám hangú, köszönő üdvözletet 
küldhetek Káptalanfüredről az 
Új Almádi Újság olvasóinak.

Hámory Gabriella

Káptalanfüredi strand



„ÉDESVÍZI" BESZÉLGETÉS 
KÁPLÁN GYÖRGGYEL

A vitorláskikötőben a C 
17-es stégnél egy AL-CRI 
nevű fehér vitorlás horgo
nyoz. Rajta céltudatosan 
harmonikus mozgással dol
gozik egy fiatalember. Kiké
szíti a kiflit, mindennap 7 
órakor jön érte egy hattyú.

Legutóbb a vörösberényi re
formátus templomban tartott 
nagy sikerű régizene-koncerten 
találkoztunk. Nyári szmoking
ban volt, s gyönyörű fényes te
nor hangon -  többek között -  
barokk kantátát énekelt.

Ő Káplán György, a stutt
garti rádió kórusának szólistá
ja. Annyit tudok még róla, 
hogy Almádi megszállott sze
relmese. E kettőről, almádi kö
tődéséről és hivatásáról, a ze
néről kérdezem, remélve, hogy 
életörömöt sugárzó személyi
ségét közelebbről is megismer
hetem.

-  Ikertestvéremmel együtt 
Budapesten születtünk 1952- 
ben. Amióta tudom, mindig 
Almádiban, a volt Hattyú étte
remmel szemben lévő „családi 
birtokon” töltöttük a nyarat. 
Sokszor előfordult, hogy ha
tan-nyolcan is voltunk egy 
egész kicsi szobában. Nagyon 
jó balatoni társaság alakult ki, 
a mai napig visszajárnak ők is. 
Éjjel-nappal a strandon vol
tunk, este szalonnát sütöttünk. 
Ameddig 25 éves koromban 
nem disszidáltam, ha csak le
hetett, mindig a Balatonon vol
tam. Ez húz vissza, ha itt va
gyok a vízen, újra kisfiúnak ér
zem magam.

-  Hol jártál iskolába, ho
gyan kezdődött zenei pályád?

-  A budapesti, a Váci utcai 
zeneiskolában kezdtem zenei 
tanulmányaimat, utána a szent
endrei ferences gimnáziumban 
tanultam. Ott egyszer a mosdó
ban énekeltem éppen a „Ha
zám, hazám, te mindenem” 
kezdetű áriát, amikor bejött az 
egyik zenetanár, és azt mondta: 
Neked nagyon jó hangod van, 
szeretnék csinálni egy operett

bemutatót, Schubert Három 
kislányát. Elő is adtuk, akkor 
voltam másodikos. A gimnázi
um után felvettek a Zeneaka
démiára, ott elvégeztem a mű
vészképzőt.

-  Más pályára nem is gon
doltál, csak a zeneire?

-  Nem. Valahogy a zenénél 
leragadtam. Az otthoni indítta
tás is megvolt, mindkét nagy
anyám nagyon szépen zongo
rázott.

-  Elmondható, hogy eddigi 
zenei pályád egyenes vonalú 
volt?

-  Így van, de én nem csinál
tam olyan karriert, mind pl. 
Gulyás Dénes. Nagyon boldog 
vagyok, hogy bekerültem a 
stuttgarti rádió kamarakórusá
ba. Ez egy kicsi kamarakórus, 
de csupa szólistából áll. Nem 
nagyon kacsingattam az opera 
felé, mert tudtam, hogy a han
gom nem elég hozzá. Német
országban keresett ez a kicsi, 
csengő hang, az oratóriumok
hoz. A rádióban főleg oratóri
umot és modern zenéket éne
keltünk. Általában évi 44 szó
lókoncertet is adok, ami csak 
oratórium, pl. Bach: Karácso
nyi oratórium, Haydn: Messi
ás, több mint 80 oratórium van 
állandóan repertoáromon, ez 
privát szervezés. A rádióban 
dolgozom hétfőtől péntekig, 
ott csinálunk évi tíz hangle
mezfelvételt és 36 stúdiófelvé

telt, ott pl. olyan műveket mu
tatunk be, mint 26 szólóhangra 
írt zenekari mű, amit külön a 
kórusnak írtam.

-  Hogyan kerültél Stuttgart
ba?

-  Az elég körülményes volt. 
Először a regensburgi operánál 
voltam, utána a stuttgarti ope
rában énekeltem. Akkor még 
gondolkodtam azon, hogy ope
rában énekelek, el is végeztem 
az opera tanszakot Suttgartban, 
de láttam, hogy nagyon bi
zonytalan az egész. Lehetett 
volna éves szerződéseket kapni 
ide vagy oda, de nem akartam 
a családdal habokon vergődni. 
Ez a rádiókórus biztos állás, itt 
ha nem veszítem el a hango
mat és szorgalmas vagyok, 
hatvanéves korig maradhatok.

-  Akkor úgy kérdezem, hogy 
kerültél Németországba?

-  Itthon kezdtem tanulmá
nyaimat, de láttam azt, hogy a 
hangommal nem sokra megyek 
itt. Németországban részt vet
tem egy énekversenyen, s lát
tam, hogy ott milyen nagy le
hetősége van az oratóriumnak. 
Rögtön kaptam szerződést is. 
Akkoriban Magyarországon 
nem lehetett oratóriumot éne
kelni, nagy eseménynek számí
tott, ha tanárom, Réti József a 
János passiót ékelte a Mátyás- 
templomban. Németországban 
nagyon kedvelt az oratórium, 
most szabadságon vagyok, de

keményen dolgozom egész 
éven át szombaton és vasárnap 
is. Hétközben a rádióban, hét
végén oratóriumkoncerteket 
adok, s ha marad idő, hárfakí
séretű koncerteket is énekelek 
különböző német városokban, 
de a hárfás koncertekkel 
Olaszországban is nagy sike
rünk volt.

-  Mindig Almádiban töltöd 
a szabadságod?

-  Mindig. Feleségem szeret
ne máshová is utazni, de én itt 
találom meg a nyugalmat, tit
kon feltöltődöm. Hihetetlen 
öröm megérkezni, könnyekkel 
jövök és könnyekkel távozom.

-  Nagy öröm számunkra, 
hogy szabadságod alatt az al
mádi közönségnek is énekeltél. 
Érdekessége volt a koncertnek, 
hogy kislányod, Alexandra is 
fellépett.

-  Feleségemen kívül (Pusz
tai Erika) legnagyobb hobbim 
a két gyerek. Ez a vitorlás is 
az ő nevük kezdőbetűit viseli. 
(Alexandra és Christopher). Be 
van írva a naptáramba, hogy 
mindennap -  ahogy időm en
gedi -  egy vagy két órát fog
lalkozom velük. Mint ahogy a 
nap fölmegy, s ahogy a hold 
fölkel, a kijelölt órában meg
érkezem, és akkor gyakorlunk, 
zenélünk. Néha ezek a gyakor
lások erősek és kemények. Lá
nyommal Németországban is 
fellépek. Kislányom 9, a fiam 
6 éves.

-  Zenei pályára szánod 
őket?

-  Nem. Nem akarom, hogy 
zenei karriert csináljanak, de 
leljék meg örömüket a zenélés
ben. Emellett mást is csinál
nak, sok különórára járnak, 
úsznak, karatéznak, lányom 
énekel az opera kórusában is. 
Tv-t nem nézhetnek, csak ma
gyar filmeket videóról. Leg
utóbb a Gyöngyvirágtól a 
lombhullásig c. csodás termé
szeti filmet néztük. A termé
szetből sokat lehet meríteni, a 
nap sohasem késik. Én sem né



zek televíziót, 88 magyar fil
met gyűjtöttem össze apám se
gítségével, s minden héten 
megnézek egyet. A híreket 
persze nézem, az hozzátartozik 
a politikai tájékozottsághoz, de 
szerintem a televízió megront
ja a gyerekeket és a felnőtteket 
is, mert csak brutalitást látsz, 
hamis luxusdolgokat, szóval a 
tv megöli az ember fantáziáját. 
Vissza kell találjunk a termé
szethez. Egyet tudnod kell 
még: itt, ha benézel a hajóba, 
ott van Balatonalmádi város cí
mere. Stuttgartban is úgy al
szom, hogy a hálószobában 
jobb oldalon erről a hajóról 
egy tervrajz van a falon, és a 
régi balatonalmádi nyaralónk
ról egy fénykép (amit sajnos 
már lebontottak), tehát mindig 
a Balatonnal vagyok. A kalen
dáriumomban is csak balatoni 
képek vannak. Kottáimban pe
dig Pintér atya és Hedvig nő
vér levelei, a régi almádiak 
biztosan emlékeznek rájuk. Ha 
várok a fellépésre, akkor eze
ket a leveleket olvasgatom. 
Hedvig nővér csodálatos leve
leket írt, amelyben beszámolt 
az Almádiban történtekről. Na
gyon sokszor énekeltem a nő
vérke kíséretével az almádi 
templomban, akkor még nem 
volt divat az a koncertsorozat, 
amit Horváht Anikó is szervez.

Nyugaton nagyon szeretik 
az ilyen rendezvényeket. A 
koncert után akárkivel beszél
tem, mondták, hogy milyen 
csodálatos dolog volt kikap
csolódni, a zenét magukba 
szívni. Az emberek életéből hi
ányzik az az egy óra, miköz
ben a zene hangjai alatt ma
gukba fordulhatnak.

-  Végül engedd meg, hogy 
feltegyem azt a banális kér
dést: az elmúlt egy-két hétben 
mi jelentette számodra a leg
nagyobb örömet?

-  Egész őszintén, amikor itt 
a hajón felkelek, meglátom ezt 
a csodálatos vizet, akkor hal
lelujázok magamban. A legna
gyobb öröm pedig, hogy Ale
xandra lányommal itt Almádi
ban, szeretett városomban kö
zösen zenélhettünk egy 4 per
ces áriát. Stuttgartban már fel
léptünk közösen, más városok
ban is, de Almádi mégis más.

-  Ismerkedésünk közben -  itt 
a hajón, a 3 év óta adott kon
certjeid előtt és után - a z  a be
nyomás alakult ki bennem, 
hogy harmonikus ember vagy.

-  Igen, abszolút kiegyensú
lyozottnak érzem magam. 
Vannak elveim, és azokhoz 
erősen ragaszkodom, a gyer
mekeimet is így nevelem. A 
rendszerességből és a nyuga
lomból merítek erőt. Az évi 44 
koncerten nem állhatok ki a 
közönség elé, mint egy ideg
roncs, a közönség megérezné 
azt.

-  Ennek a nyugalomnak az 
ára a fegyelmezett életmód.

-  Nagyon fegyelmezetten 
élek, imádok élni, nem vicc, de 
mindennap hálát adok az Isten
nek. Este megpusziljuk, meg
öleljük egymást feleségemmel, 
és azt mondom, köszönöm Is
tenem ezt a napot. S reggel, 
mikor felkelek, azt mondom: 
halleluja. Ha úgy érzem, hogy 
valahol nincs harmónia, akkor 
inkább odébbállok.

-  Ebben az idegbajos világ
ban ritka az ilyen mentalitás. 
Arra voltam kíváncsi, hogy ez 
a ritka életöröm és harmónia, 
ami árad belőled, miben gyö
kerezik?

-  Van egy hivatásom, amit 
szeretek (öröm és siker forrá

sa), van egy családom, akikért 
élek, s megvan körülöttem és 
bennem a dolgok rendje. Be
csülöm a természetet, amiből 
igazán meríteni, feltöltődni tu
dok. Ott kezdődik a lelki nyu
galom, ha az embernek a bio
lógiája rendben van. A rádió
val bejártam az egész világot. 
Ha megérkezem Japánba, Pá
rizsba vagy Rómába, kirakok 
Balatonalmádiról egy fényké
pet, s tudom, hogy itt a Bala
ton, ez a biztos pont. És azt 
gondolom, hogy vár rám, amíg 
visszajövök.

-  Búcsúzzunk így: a viszont
látásra.

Kovács Piroska Rózsa

Becsengetés előtt
A táblán még a vakáció díszeleg, de a frissen festett falak 

illata valami új hangulatot áraszt. Becsengetésre Hamupipő
keálmából ébred az iskola és töri meg a csendet a gyerek
zsivaj. Mindenki izgalommal várja a pillanatot, hogy a nyári 
élményeit egymással megoszthassák. De legnagyobb a kíván
csiság a kis elsősök szemében, tele vannak kérdéssel. Itt kez
dődik az út a mesevilágból a valóság megismerése felé.

Városunk általános iskolái
ban ideális létszámmal indul
nak az elsősök. A Györgyi Dé
nes Általános Iskolában két 
osztály Szőllősi Máténé veze
tésével 14 fő, Farkas Éva ve
zetésével 13. A Váci Mihály 
Általános Iskolában egy osz
tály indul, Horeczky Tünde ve
zetésével 20 fő. A Vörösberé
nyi Általános Iskolában két 
osztály indul, Károlyi Istvánné 
vezetésével 20 fő, Nyék Anikó 
vezetésével 19 fő.

1994. aug. 25-én az önkor
mányzat testületi ülésén tanév
kezdési támogatást szavazott 
meg a rászorultak számára. 
390 000 Ft-ot osztottak szét 
130 gyermek között. Döntöttek 
még a közoktatási törvény által 
a térítési díjak helyi szabályo
zásáról. Az önkormányzat so
ron kívül támogatta a napközi 
felújítását, a fűtés korszerűsíté
sét, a gáz bevezetését. Minden 
lehetőség biztosított a jó év
kezdéshez. Először tanítók lá
togatták meg az óvodákban a 
leendő elsőseiket, majd május

végén volt egy összevont szü
lői értekezlet. Ezen minden ér
dekelt szülő és pedagógus részt 
vett.

Az 1993-ban elfogadott új 
oktatási törvény lényegében 
nyitva hagyta az iskolaszerke
zeti politika legfontosabb kér
dédéseit, illetve megerősítette 
azt a gyakorlatot, amely a helyi 
önkormányzatok felelősségévé 
teszi az iskolaszerkezet ellen
őrzését. A nemzeti alaptanterv, 
amely alapvetően az iskolai 
műveltség tartalmának felvá
zolására vállalkozott, nem fej
tette ki a tartalmi szabályozás 
elveit, illetve az iskolaszerke
zettel vagy a tanügyirányítással 
kapcsolatos oktatáspolitikai 
összefüggéseit. Az új nemzeti 
alaptanterv szabadságot ad, 
diákcentrikus, nem tananyag- 
központú.

A legtöbb szülő hallott a kü
lönféle módszerekről, de tartal
milag ezeket nem ismeri. 
Egyik módszer sem. tökéletes, 
mindig a tanító személyisége a 
legfontosabb és meghatározó.

Ezért nem szerencsés, ha nem 
gyakorlott a tanítónő. A párhu
zamos osztályoknál a Györgyi 
Dénes iskolában és Vörösbe
rényben egy tapasztaltabb és 
egy fiatalabb tanító kezdi az 
évet egymást is segítve. Sajnos 
hiányzik a pedagógiai asszisz
tens, a folyamatosság a mód
szerekben 1-4-8. osztályig.

A családban bekövetkezett 
változások, a testvérek számá
nak csökkenése következtében 
a mai iskola az azonos korúak 
társas kapcsolatainak központi 
helyévé válik. Hiszen több időt 
töltenek az iskolában, szakkö
rökön, mint otthon.

Az iskolának tanítási intéz
ményből élettérré kell alakul
nia. A gyerekek akkor értéke
lik tartósan a tárgyakat, ha ma
guk is kezdhetnek vele vala
mit. A vandalizmus, a közöm
bösséghez hasonlóan úgy szo
rítható vissza, ha a diákok ma
guk rendezik be osztálytermü
ket, maguk ültetnek bokrokat 
és fákat az iskolaudvaron. Az 
iskola ne maradjon puszta be
ton és téglarakás, váljon olyan 
otthonossá, ahol a pedagógu
sok is szívesen tartózkodnak.

A most induló új évfolya
mok diákjairól, tanárairól és ta
nítóiról az évkezdés örömeiről 
és gondjairól rövidesen bőveb
ben beszámolunk.

Földes Zsuzsa



Nagy mozgás van városunk közvéleményében. Szerveződ
nek az egyesületek, társaságok, szakmai és baráti körök. 
Természetesen ezeknek a közérdekű gondolatoknak, írások
nak helye kell hogy legyen városunk lapjában.

Vélemények és ellenvélemények, úgy érezzük, hogy csak 
előbbre viszik településünk fejlődését. Most közreadjuk 324 
aláírással + 74 budatavai + a Vörösberényi Polgári Kör nyi
latkozatával az alábbi nyílt levelet, amely terjedelmében 
megegyezik a júliusi számunkban közölt Vendégvárók Egye
sületének írásával. A vita bizonyára tovább folytatódik, cik
kekben, szóban, aláírásgyűjtésben stb. Mégis el kellene majd 
gondolkodni azon, hogy egy olyan fórumon lehetne egyez
tetni az érveket, ahol városunk lakossága mind nagyobb lét
számmal részt tudna venni. Tudomásunk szerint csak egy 
ilyen nagy helyiség van Almádiban, az Auróra étterme.

Érdemes megfontolni!
Ilyen fórumra lenne jó a közmeghallgatás is. Szerk.

NYÍLT LEVÉL 
a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalhoz 

és a Vendégvárók Egyesületéhez

Alulírott balatonalmádi pol
gárok és üdülőtulajdonosok elő
re bocsátjuk, hogy nincs kifogá
sunk olyan megmozdulások el
len, amelyek tiszta céllal a város 
jövőjét szolgálják. Azonban a 
Vendégvárók Egyesületét beha
rangozó újságcikkekben (Napló, 
Almádi Újság) olvashatók olyan 
gondolatok és célok, amelyek 
bennünk aggodalmat ébreszte
nek. A vállalkozók -  pontosab
ban az étterem- és egyéb szóra
kozóhely-üzemeltetők -  remél
hetőleg kisebbségének körében 
megfogalmazódott az a sajátos 
ideológia, hogy:

„a város az idegenforgalom
ból él, tehát tűrje el annak kel
lemetlen következményeit”.

Számunkra ez az ideológia -  
amely sajnos már nemcsak ideo
lógia, hanem sokak számára tűr
hetetlen mértékben valóság is -  
elfogadhatatlan.

A lakosságnak együtt kell él
nie a vendégekkel. Együtt kell 
sorban állnia az üzletekben, 
ugyanazokat a magas árakat kell 
fizetnie az élelmiszerért és a 
szolgáltatásokért, és a szezonban 
parkolódíjat is kell fizetnie stb. 
Ez nyilvánvaló. De nem fogad
juk el azt a felfogást és helyze
tet, hogy mindezek felett még 
zajjal, bűzzel, kulturálatlan ma
gatartással nyugalmunkat és pi
henésünket is tönkretegyék.

Az önkormányzat álláspontja 
a teljes lakosság érdekeit képvi
seli, amikor kimondja, hogy a 
vállalkozók úgy folytassák tevé
kenységüket, hogy azzal a kör

nyezetükben élőket ne zavarják. 
Ennek érdekében környezetvé
delmi, építési stb. rendeleteket 
hozott. Érthetetlennek tartjuk, 
hogy a Vendégvárók Egyesülete 
ezt a törekvést rossz néven ve
szi. Pedig ennek a szabályozás
nak elsőbbsége van, mert ennek 
hiánya a jövőben jóvátehetetlen 
helyzeteket okozhat.

Ha ma az almádi polgár meg
tudja, hogy a szomszédban szó
rakozóhely vagy étterem nyílik, 
akkor azonnal tiltakozik. Miért? 
Mert rosszak a tapasztalatok. 
Mert az ilyen üzletek egy részé
nek környezetében megbomlik a 
kialakult és jogosan igényelt bé
ke. Sokszor a vendéglő megje
lenésével és zavaró hatásával az 
egész élet munkájával megépí
tett lakóház értéke csökkent, és 
elveszik az otthon érzete is. 
Mert a vállalkozók egy része az 
idevonatkozó szabályokat nem 
tartja be. Vonatkozik ez az en
gedély nélkül a szomszédot ki
szorító építkezésekre és a kör
nyezetben élőket figyelembe 
nem véve üzemeltetésre.

A közigazgatástól nem tart, és 
az esetleg kiszabott minimális 
bírságot könnyedén kifizeti be
vételeiből.

Annak van igaza és az győz, 
aki fizetni tud?

A rend csak határozott szabá
lyozással állhat elő. Ezért fel
szólítjuk a képviselő-testület a 
polgármesteri hivatalt, a polgár- 
mester urat és a jegyző urat, 
hogy az előírásokat a legkemé
nyebben érvényesítse. Ne enge

délyezzen mindaddig olyan üz
leteket, amelyek a környezetet 
zavarhatják, míg a megfelelő 
szabályozás meg nem születik, 
és az engedély nélkül létesítet
teket pedig szüntesse meg.

Gondolni kell arra, hogy mi, 
akik a zaj miatt éjszaka nem tu
dunk pihenni és az elviselhetet
len konyhaszagot szívjuk, haj
nalban munkába megyünk, és 
lehet, hogy éppen az idegenfor
galom érdekében dolgozunk -  
nappal.

A vendégek többsége is pi
henni szeretne éjszaka. Kevesen 
vannak a turisták közül olyanok, 
akik hangoskodnak és akik per
sze ezt saját hazájukban nem te
hetik meg. A turisták többségé
nek hangja olvasható a Napló 
1994. augusztus 12-i ezen tár
gyú cikkében, ahol Gerhard 
Hoffmann úr, a DUE idegenfor
galmi képviselője éppen a Bala
ton-part hangosságát kifogásolja 
ügyfelei nevében.

Tudjuk, hogy szórakozóhe
lyekre is szükség van. Ezen el
lentmondás csak úgy oldható 
fel, ha meghatározzuk a hangos 
szórakozás feltételeit. Ki kell je
lölni Almádi szórakozónegyedét 
és élesen el kell választani a pi
henőnegyedektől. Az előbbiben 
nyilván megengedhető, de az 
utóbbiakban szigorúan megtil
tandó a szabadtéri zene, hangos
kodás és egyéb rendbontás.

A Vendégvárók Egyesülete 
sajnálatos módon nem vette a 
fáradságot, hogy megismerje a 
város létező városfejlesztési ter
vét és azon belül az idegenfor
galmat támogató elképzeléseket, 
amelyek közül jelentős tételek 
valósultak meg. Pedig ezekhez 
lehetne csatlakozni.

Valótlan a Vendégvárók 
Egyesülete elnökének, Rendes 
Ferencnek a Naplóban megje
lent nyilatkozata, amely szerint

az „Önkormányzatot a segítség 
helyett csak az adó beszedése 
motiválja”.

Követeljük, hogy öntsenek 
tiszta vizet a pohárba. Csodálko
zunk, hogy a vállalkozókat „súj
tó” helyi iparűzési adó átlagos 
mértéke csupán 1000-5000 Ft- 
ig terjed, a bevallások szerint 
évente. Ez ugyancsak éves vi
szonylatban 125-650 000 Ft net
tó árbevételt jelent. Ki hiszi ezt 
el? Milyen gazdasági tényező az 
a városban, amelytől ilyen köz
teherviselés várható?

Tehát az idegenforgalmi be
vételek ebben a városban a szo
bakiadó kisemberek által befize
tett üdülőhelyi díjakból szár
maznak. Ők fizették be azt a 
10 091 000 Ft-ot, amihez az ál
lam még 20 182 000 Ft kiegé
szítést adott. Ezen összeg fel- 
használásáról a polgármester úr 
az Almádi Újság augusztusi szá
mában már beszámolt.

A rend helyreállítása érdeké
ben alulírottak felajánljuk támo
gatásunkat a mindenkori önkor
mányzatnak és a polgármesteri 
hivatalnak, szervezett formában 
is.

És még egy megjegyzés: Mi 
nem lövünk a rigóra, hanem ri
gónak, a turistáknak és magunk
nak akarunk emberi környezetet.

Balatonalmádi, 1994. augusz
tus 12.

Aláírások mellékelve, névvel 
és lakcímmel ellátva a szerkesz
tőségben.

Alulírott Németh Ervin, a 
Vörösberényi Polgári Kör ne
vében támogatom a város la
kosságával megfogalmazott 
kérelmet, hogy Balatonalmádi 
városban jelöljék ki a szóra
kozónegyedet, és ezen kívül 
pedig a szabadtéri zenét tilt
sák meg, illetve szabályozzák 
oly módon, hogy az a környe
zetét ne zavarja.

Egyetértek azzal a kéréssel 
is, hogy a szabálytalankodók
kal szemben a legszigorúb
ban járjanak el.

A nyílt levélben megfogal
mazott alapprobléma, a foko
zódó zaj késztette tiltakozásra 
a budatavai lakótelep, a Fó
rum környékének lakóit is. 
Beadványukat 1994. augusz
tus 15-ig 74-en írták alá, s az 
alábbi szöveggel eljuttatták a 
polgármesterhez és az újság
hoz. „Alulírottak, mint a Fórum 
környékének lakói, tiltakozunk 
a Fórum parkolójában már 
évek óta egyre nagyobb 
számban és egyre hangosab
ban megrendezésre kerülő 
rendezvények megtartása el
len. Kérjük ehhez az önkor
mányzati képviselő-testület és 
polgármester úr segítségét és 
a szabadtéri színpad mielőbbi 
lebontását és a jövőben min
denféle rendezvény (Fórum
évforduló is!) beszüntetését 
és kizárását ezen a sűrűn la
kott lakótelepi területen!”



Sok munkával a sikerekért!
Ismét eredményes úszóévet 

zártunk, nem kis büszkeség
gel. Az úszóosztály elsősorban 
az egészséges életmódra neve
lés céljából működik.

A rendszeres úszás nemcsak 
testi edzettségükben, de a tanul
mányi eredményekben is meg
mutatkozik. Számtalan tehetsé
ges, versenyeken jó eredménye
ket elérő tanuló van közöttük. 
Az első osztály heti két órán ta

nulta meg a 3 úszásnemet. A 2.,
3. osztály tanulói heti öt alka
lommal edzettek, melyek előké
szítő speciális tornagyakorlatok
kal kezdődtek. Ők a NIKE 
Egyesület tagjaiként versenyez
tek. Külön dicséret azoknak a ta
nulóknak, akik a tavaszi szünet
5 napját 7.30-16 óráig rááldoz
ták az edzésekre. A nyári szü
netben június 13—július 23-ig 
jártak edzeni. Ez volt az első év,

hogy az első osztályt végezettek 
is bekapcsolódtak a nyári prog
ramba. Őket a 2., 3. osztályt 
végzett tanulók felkészítése kö
vette. Reméljük, hogy szeptem
berben zavartalanul folytathat
juk a munkát, a belépő első osz
tállyal együtt. Köszönet a szü
lőknek, akik hozzáállásukkal is 
támogatták a gyerekek részvéte
lét, és komoly segítséget nyúj
tottak az átutaztatásban autóval.

Ki kell emelni az iskolaveze
tés és önkormányzat komoly tá
mogatását. Mindez egy olyan ta
nár-edzővel valósulhatott meg 
(Tóth Ferenc), akinek pedagó
giai érzéke mintaadó. Munkájá
nak eredményességét pedig ta
nítványai bizonyítják. Megérde
melten kapta meg ’94. július 23- 
án Dunaújvárosban a II. legered
ményesebb edzői díjat, melyhez 
gratulálunk.

Tisztelet a szülőknek, a gyermekeknek
A cím köszöntés és pedagó

gusi hitvallás is egyben. A tan
évkezdés nálunk a nevelési év 
kezdetét, illetve folytatást je
lenti. Az iskolai évnyitókon mi 
is várakozón állunk volt óvo
dásaink mellett, iskolakezdé
sük reménységgel tölti el őket, 
minket is, hogy jó kezekbe ad
juk át őket.

Óvodáinkban pedig nyitottan, 
felkészülten és főként szeretettel 
várjuk önöket gyermekeikkel 
annak reményében, hogy meg
újult jó hagyományainkra épülő 
új elképzeléseinkkel biztosíthat
juk a gyermeke harmonikus, ki
egyensúlyozott fejlődését.

A nyári karbantartási-, takarítá
si szünetek után mindhárom óvo
dánk szeptember 1-jétől folyama
tosan fogadja a gyermekeket.

Mindhárom óvoda reggel
6.30-16.30-ig tart nyitva, mivel 
a jelenlegi igények felmérése 
után ez tűnt célszerűnek.

A közoktatási törvény alapján 
az óvodákban a maximált cso
portlétszám 25 fő. Balatonalmá
diban ezek a létszámok a követ
kezőképpen alakultak, kisebb át
csoportosításokkal.

1. sz. óvoda, Bajcsy-Zs. u. 5 
csoport: 25, 24, 24, 24, 22 fő.

1/Á Mogyoró utcai óvoda 3 
csoport: 29, 29, 27 fő.

2. sz. óvoda 3 csoport: 28, 27, 
27 fő.

A legtöbb óvodáskorba lépő 
gyermek Vörösberénybe jelent
kezett. Sajnos itt a 3 évesek kö
zül 8-at nem tudtunk helyileg 
felvenni. A kis négyzetméterű 
termek nem engedik meg a na
gyobb csoportlétszámot, mivel a 
gyermekek számára a túlzsúfolt
ság idegrendszeri szempontból

is megterhelő. Lehetőség volt az 
1. sz. óvodában elhelyezésükre, 
két szülő élt is a lehetőséggel. 
Aki nem került most be óvodá
inkba édesanyjával otthon van 
kisebb testvérével együtt, szíve
sen látjuk vendégül óvodáink
ban, hogy ötletet meríthessen, 
tanácsot kérhessen gyermeke 
otthoni foglalkoztatásához. Itt 
már rá is tértem arra, hogy sze
retnénk nyitottá tenni óvodáin
kat, a szülő bármikor részt ve
hessen gyermeke mellett egy- 
egy délőtt az óvodai életben.

A bevezetett, szülővel történő 
folyamatos beszoktatást is olyan 
nevelési cél motiválta, hogy az 
első óvodai napok nehézségein 
átsegítsük a gyermeket és a szü
lőt egyaránt. Segíti a gyermeket 
a fokozatos elszakadás, bizton
ságérzetének megtartásában, az
zal, hogy az első őt ért élmé
nyekben édesanyja is részt vesz. 
Rugalmas, személyre szóló ne
velésünknek ez képezi alapját. A 
szülővel történő gyakori beszél
getés segíti a pedagógust a gyer
mek alaposabb megismerésében. 
Talán ez a helyzet bizalmat is 
eredményez a kölcsönös köze
lebb kerülés által. Megnyílik a 
lehetőség a további 3, illetve 4 
évre az együtt nevelésre. Az 
óvodai közösség jó nevelési le
hetőséget ad a gyermek számá
ra. Kipróbálhatja magát, segíti 
önértékelését. Vigyázni kell 
azonban arra, hogy az itt-tartóz
kodás időtartama optimális le
gyen, ne fárassza túl a gyerme
ket. Legyen lehetősége a családi 
együttlétekre is. Hiszen a családi 
nevelést mi csak kiegészíteni, 
nem pedit pótolni tudjuk. A 
gyermek két életterének össze

hangolt, biztonságos légköre 
olyan érzelmi alapot nyújt szá
mára, ami kihat későbbi életére. 
Segíteni fogja eligazodásukat, 
nyitottságuk alakulását, az aka
rást az egyre önállóbb, magabiz
tosabb cselekvések és a tanulni 
akarás felé.

Az alap és a lehetőségek meg
teremtésével az eddig tapasztalt 
eredmények alapján bizton állít

juk, hogy majdan felkészülten, 
várakozással fog gyermekünk az 
iskolai évnyitón, kezünket elen
gedve továbbhaladni. Mi ilyen 
óvodát szeretnénk, hogy önök 
szülők milyet szeretnének kér
jük, hogy az első szülői értekez
leten mondják el nekünk. Várjuk 
javaslataikat.

Óvodák vezetése és 
nevelőtestülete

ÚJRA SZÜRETI 
FELVONULÁS

Talán büszkén mondhatjuk már: ha szeptember, akkor szüreti 
felvonulás. Idén harmadszor rugaszkodott neki a rendezvénynek 
a Vörösberényi Polgári Kör a Vörösberényi kertbarátkörrel kar
öltve.

Terveink szerint az ez évi rendezvény összetétele, felvonulói lét
száma messze meghaladja az előző évekét. A Kurázsi néptáncegyüt
tes, a Gyermekek Háza fúvószenekara és mazsorettcsoportja, vala
mint a Svábzenekar adja az alaphangulatot a felvonuláshoz. A nagy
számú szekeret lovasok fogják kísérni, s meglepetésnek számít a 
cigányasszonyoknak öltözött segítők személye.

Természetesen lesz vörösberényi énekkar és iskolai csoportok, jel
mezes vörösberényi tanárnők, tanárok és gyermekek. Az út során 
ingyenes bor- és mustkínálás várható mindazoknak, akik érdeklő
dőként megnézik rendezvényünket.

A „nagy menetelés” szeptember 17-én 14 órakor indul a „magtár” 
melletti parkolóból. Az útvonal a következő lesz:

Bortár -  Thököly út -  Veszprémi út -  Erkel F. út -  Köztársaság 
út -  Bartók B. út -  Madách út -  Malomvölgyi út -  Laposa D. 
út -  Veszprémi út -  Petőfi S. út -  Auróra étterem parkolója -  Szé
chenyi sétány -  Hétvezér út -  Noszlopy út -  Rozmaring út -  Man
dula út -  Árpád út -  Veszprémi út.

Egy szüreti felvonulás nem fejeződhet be szüreti bál nélkül. 17-én 
este a Vörösberényi Művelődési Házba várjuk a szórakozni vágyó
kat.

Kérjük, legyen ön is nézője a szüreti felvonulásnak, látogatója 
a szüreti bálnak.

Jó szórakozást kívánnak a szervezők!



MEGKÉRDEZTÜK...
Több mint hetven aláírás

sal érkezett szerkesztősé
günkbe egy levél, amelyben a 
budatavai lakók egy része til
takozik a Fórum Bevásárló- 
központ parkolójában rende
zett Almádi napok szabadté
ri programjai ellen. Gróf Ti
borral, a Közösségi Ház igaz
gatójával beszélgettünk az 
ügyről.

-  Mit szól a lakók erőteljes 
tiltakozásához?

-  Teljesen egyetértek azok
kal az aláírókkal, akik kifogá
solták a hangerőt a szabadtéri 
rendezvényeken. Már csak 
azért is, mert én is a lakótele
pen élek, s bizony nekem sem 
kellett a színpad mellett áll
nom, ha hallani akartam a ze
nét.

-  Ennek ellenére odavitték a 
programokat?

-  Természetesen nem jó
szántunkból, ennek előzmé
nyei voltak. Remélem, senki 
nem gondolja, hogy egy jubi
láló rendezvényt magunktól 
olyan helyen szervezünk, ahol 
az időjárás viszontagságai, a 
műsorok sikere mellett még 
azért is idegeskedni kelljen, 
hogy mit szólnak az ott lakók. 
Úgy gondolom, hogy az Almá
di napok kulturális és szóra
koztató rendezvénysorozata ki
vívott már magának olyan ran
got (ezt országos lapokban 
megjelent cikkek bizonyítják), 
amelyet megfelelő helyen kel
lett volna megrendezni. Erre 
legalkalmasabb a Városháza 
tér. Központban van, több ezer

embernek ad maradandó él
ményt.

-  Mivel mégis a Fórumnál 
volt, jó lenne hallani az okokat.

-  Mint mondtam, az ügynek 
előzményei voltak, mégpedig a 
következő: a rendezvény szer
vezése előtt egy olyan kéréssel, 
indítvánnyal fordultam a kép
viselő-testülethez, hogy a váro
si programokhoz kapcsolódó 
népművészeti vásárokon en
gedjék el az iparűzési adót, mi
vel minél többen megjelennek, 
annál színesebb a rendezvény, 
és természetesen a több bevé
telből több és jobb műsorokat 
tudunk szervezni.

-  A Fórum területén ugyan
úgy kell adót fizetni.

-  Ez így van, de az adóval 
még nem is volt különösebb 
probléma, hisz a testület végül 
is 50% kedvezményt adott az 
Almádi napok időtartamára. A 
meglepetés akkor ért, amikor 
egy képviselő felvetette (ami
hez aztán többen csatlakoztak), 
hogy ő eddig nem tudta, a Kö
zösségi Háznak a vásárok szer
vezéséből közvetve vagy köz
vetlenül bevétele van. Márpe
dig ha így van, fizessünk (a sa
ját intézmény, a jubiláló Almá
di napokért! területfoglalási dí
jat, aztán majd valamikor a bi
zonyos hányadát visszakapjuk. 
Ez azért érdekes, mert az in
tézmény költségvetésének el
fogadásakor a testület megálla
pít egy bevételi tervet (idén 1,5 
millió forint), amit ahhoz, 
hogy működni tudjon a Közös
ségi Ház, teljesítenünk kell, 
magyarul beépül a költségveté
sünkbe. Nem tudom, mire gon
doltak, miből teljesítjük ezeket 
az előirányzott terveket. Meg
jegyzem sokat elmélkedni sem 
kell rajta, mert évről évre írás
ban beszámolunk... Mivel a 
képviselő-testület ezt az indít
ványt elfogada, kénytelenek 
voltunk a Fórum Bevásárló- 
központnál rendezni az Almádi 
napokat. Sajnos nem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy a 
rengeteg kiadás mellett még a 
fenntartónknak is fizessünk a 
területért.

-  Megtudhatjuk, mennyibe 
kerül a Közösségi Háznak, a

városnak egy ilyen tíznapos 
rendezvénysorozat?

-  Természetesen. Az idei 
Almádi napok a műsorok költ
ségeivel, egyéb szervezési ki
adásokkal (fuvar, nyomda stb.) 
megközelítőleg 700 ezer forint. 
Ehhez persze még tudni kell 
azt is, hogy az önkormányzati 
támogatás egész évre 500 ezer 
forintot tesz lehetővé műsorok 
szervezésére. Ebből is látszik, 
hogy a jóindulatú szponzorok 
(akiknek ezúton is köszönöm a 
segítséget), illetve egyéb bevé
telek nélkül mire mennénk. S 
remélem, mindenki úgy érti, 
ahogy gondolom, egy kicsit 
büszkék is vagyunk arra, hogy 
ilyen körülmények között Ba
latonalmádiban nem azért 
gyűjtenek aláírást, mert nincse
nek programok, hanem azért, 
mert több is van a kelleténél.

-  Az okokat tehát ismerjük, 
mit vár a jövőtől?

-  Bízom benne, hogy a kö
vetkező testület egy kicsit job
ban elismeri a munkánkat, s 
ilyen vagy ehhez hasonló dön
tésekkel nem akadályozza a 
szervezést. Mert az meggyőző
désem, hogy nem az általunk 
elmaradt területfoglalási díj be
fizetése befolyásolná az utak 
aszfaltozását, az egészséges 
ivóvíz megteremtését. De azt 
bizton vallom, hogy egy-egy 
ilyen rendezvény kárpótolja a 
nálunk nyaraló turistát a göd
rös utak, a nem működő tele
fonfülkék stb. miatt.

A végén szeretnék még egy
szer elnézést kérni, ha sokak
nak bosszúságot okoztunk, re
mélem, jövőre a rendezvényt 
megillető helyen találkozok 
minél több helyi lakossal.

A HATTYÚ TÁNCKLUB ÉS FORMÁCIÓS TÁNCCSOPORT 
KEZDŐ TÁRSASTÁNCTANFOLYAMOKAT 

INDÍT 
14 ÉVES KORIG:

• Váci Mihály Általános Iskola tornatermében szeptember 27-től kedden 16 órától,
• Vörösberényi Művelődési Házban szeptember 28-tól szerdánként 16.30 órától

18 ÉVES KORIG:
• Magyar—Angol Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében szeptember 27-től 

kedden 19 órától
FELNŐTTEKNEK:

• Vörösberényi Művelődési Házban szeptember 28-tól szerdánként 19 órától.

Tanfolyami díj: 1200 Ft
A MEGTANULHATÓ TÁNCOK: 

angolkeringő, bécsi keringő, blues, rumba, csacsacsa, tangó, country, 
szamba, diszkó, ronck‘n roll, mambó 

Jelentkezés és beiratkozás az első órán vagy a tanfolyamvezetőnél, 
Szabóné M. Andriennél a 06/60/396-514-es telefonon 

Várjuk tanfolyamot végzettek jelentkezését a tánccsoportba péntekenként 
18 órától a Györgyi Dénes Általános Iskola tornatermében.

Szabóné M. Andrienn 
Balatonalmádi, Szabadság u. 16.



Vége a nyárnak
A szeptember sok embertár

samat az elmúlásra emlékezte
ti. Rossz képzelettársítás. Az 
ősz a beérés, a betakarítás idő
szaka. A  tikkasztó kánikula 
után a megenyhülés. Ugyan 
más, mint a kikelet, de ennek 
az évszaknak is meg van a le
nyűgöző varázsa. Az érett gyü
mölcs, a tarló, az új kenyér il
lata, a szüret, az új bor, mikor 
még murci, a friss dió és az új 
méz -  csodálatos. A szüretről 
nagyon kedves emlékeim van
nak. Édesanyámék hatan vol
tak testvérek, 6 leány. A család 
külön fejezetet érdemelne. 
Nem tapasztaltam irigységet 
náluk. Nagyapám halála után a 
testvérek egyöntetűen lemond
tak minden örökségről annak a 
testvérnek a javára, aki a nagy
mamát ápolta. Nem kellett 
hozzá bíró, igazságszolgálta
tás. A szőlő, amit nagyapám 
még életében elosztott, adott 
alkalmat arra, hogy szüretkor 
összejöjjön a család. Felejthe
tetlen emlék. A leányok férje
ikkel és gyermekeikkel össze
jöttek a szüretre, nevetésünktől 
megtelt a szőlőhegy. A mo
solygó őszibarackok, pirosló 
almafák érett illatával telt meg 
a levegő. Lábunkat simogatta a 
langyos homok. A szőlőprés
ből kisajtolt nedű édes volt és 
csábító. A „szodé” kóstolókat 
gyakran küldte a tőkék árnyé
kába. A reggelinél terülj-terülj 
asztalkám, különböző finomsá
gokkal, sonka, kolbász, sültek, 
pogácsa, lágy kenyér.

Délben borgácsban főtt leb
bencsleves, valamilyen kelt 
tésztával kísérve. Este szüreti 
lakoma, birkagulyás bogrács
ban vagy nyárson sültek. Ter
mészetesen nem maradhatott el 
a jó kisüsti pálinka, az óbor és 
az egészséges magyar ember 
önfeledt nevetése.

Őrizzük a mosolyt az arco
kon és a hagyományokat.

Őszi vendégváráshoz egy- 
két apró jó tanács:

Gyümölcsöstálat készíthe
tünk fatálra, kosárkába, mázas 
kerámiába. Szőlőlevélre alma,

körte, szilva, dió, mandula, 
mogyoró kerülhet. Szép csen
délet a lakás több pontján virág 
helyett is. A főzéshez ajánlom, 
vegyük elő a bográcsot, utá
nozhatatlan benne az étel íze

Lebbencsleves 
4 személyre

(Sűrűre főzve slambuc.)
10 dkg szalonnát kockára 

vágva megfonnyasztva, rajta 
megpirítva 20, illetve 40 dkg 
lebbencstészta. A bográcsban 
félretolva mellétesszük az 1 fej 
vöröshagymát kockára vágva, 
egy zöldpaprikát, lehet erős is, 
1/2 kg kockára vágott burgo
nya, só, pirospaprika, esetleg 
gazdagítani lehet füstölt, egyéb 
kolbásszal, majd felengedni 
másfél liter vízzel, rázogatva 
puhára főzni. Tálaláskor aján
lott a kis bogrács, szőttes asz
talterítő, vagy bármilyen kerá
miatálka.

Burgonyás 
pogácsa

60 dkg áttört burgonya, 50 
dkg liszt, só, 20 dkg vaj, 2 
egész tojás, 4 dkg élesztő, 2 dl 
tejben felfuttatva, összedolgoz
zuk, háromszor egymás után 
meghajtjuk, 1 órát kelesztjük, 
pogácsákat formálunk, beken
jük tojássárgájával és kisütjük. 
Ezt a tésztát más módon is fel
használhatjuk, vékonyra nyújt
juk, 10x10-es kockákat vágunk 
belőle, és megtöltjük párolt sa
vanyú káposztával, majd bukta 
formára hajtjuk, megkenjük to
jással és kisütjük. Nagyon f i 
nom vendégváró. Jó étvágyat.

Tavasszal segítséget kértem 
Almádi virágosításához, az 
egész objektív okokból nem 
jött össze, mindenesetre na
gyon köszönöm Varga néni 
felajánlását, remélem, jövő ta
vasszal több szerencsénk lesz. 
Ne adjuk fel a reményt!

Pusztainé Irénke

Augusztus 20
Augusztus 20-án alkotmányunk ünnepére, Szent István király 

emlékére a városházán megemlékezést tartottak. Az ünnepi szó
nok Schildmayer Ferenc alpolgármester volt, akinek beszédéből 
idézünk egy kis részletet.

Ha kezünkbe veszünk egy történelmi atlaszt, és abban 
visszalapozunk mondjuk a X. század legvégére, elég érdekes ké
pet látunk az akkori Európáról. Létezik már a Magyar királyság. 
Szomszédaink észak felől a Lengyel hercegség, északnyugatról 
a Cseh-morva hercegség, nyugatról a Bajor és Karintiai herceg
ség, dél felől a Horváth királyság és Bulgária, keleti oldalról pe
dig a Kievi birodalom terül el. Így nézett ki Európa térképén 
a szomszédságunk, államalapító királyunk, Szent István korában. 
Nem volt még egységes Németország, csupa kis hercegségből 
állt, hasonlóképpen Olaszország és Franciaország, a mai Anglia 
jelentős részén pedig a vikingek uralkodtak.

Itt élünk csaknem 1100 éve középeurópa keleti végén, és nem 
közép keleteurópában mint azt nagyon gyakran halljuk. Ugyanis 
Európa keleti széle az Ural hegységnél van, az pedig jóval 
messzebb van tőlünk mint. az Atlanti óceán nyugati partja.

Első királyunkat, Szent Istvánt, 1001 január 1-jén koronázták 
meg. Ő volt az, aki megalapította a magyar királyságot, és tör
vényeivel elindította egy történelmi úton, amelyen végső soron 
ma is haladunk, hosszú idő óta, rengeteg véráldozattal.

Szentté avtott első királyunk névnapját, augusztus 20-át állami 
ünnepünkké emelte az országgyűlés 1990-ben.

...Csaknem ezeréves királyságunk megalapítását elég szerényen 
ünnepli meg a magyar nép. Gondoljunk csak bele, egyes nyu
gateruópai országok milyen hatalmas pompával ülik meg nemzeti 
ünnepüket.

...Egy ünnepre készülődve nagyon sok minden megfogalma
zódik az emberben, és nagyon sok mindent el is mondtak már 
ezen ünnepélyes alkalomkor. Tulajdonképpen újat alig lehet mon
dani, legfeljebb más megfogalmazásban emlékeztethetjük egy
mást történelmünk nagy eseményére, és annak létrehozójára.

Szent István szellemi hagyatéka Imre fiához intézett intelme
iben fogalmazódik meg.

Építsd és erősitsd az Európához tartozó s ezért keresztény or
szágot magyarként, magyar módra, magadat meg nem tagadva.



Anti nem 
megy...

Bementem a városunk 

egyik virágboltjába.
-  Szeretnék egy kaszát köl

csönkérni.
-  Sajnos az nincs.
-  Talán sarlót

-  A z sincs.
-  Pedig a bolt előtt viruló, 

virágzó parlagfűültetvényt le

vágtam volna fé l perc alatt, 

de metszőollóval már nem 

vállalkozom rá...
Sz. B.

Értékelés
és

előkészület
A  Balatonalmádi Vendég

várók Egyesülete szeptember 

12-én délután 3 órakor az Ot

tilia vendéglőben tartja kö

vetkező közgyűlését.
A  találkozó célja, hogy 

összegezze az idei szezon ta

pasztalatait, s megkezdje a 

felkészülést az 1995-ös évad

ra.
Az egyesület olyan színes 

prospektus kiadását készíti 

elő, mely szálláshelyeket, ét

kezési és szórakozási lehető

ségeket kínál. Az egyesület 

várja mindazok jelentkezését, 

akik házuk, nyaralójuk, szo

báik, valamint vendéglátó- 

egységük szolgáltatásait köz

vetlenül szeretnék eljuttatni a 

potenciális vendégkörhöz.

A színes prospektus ter

jesztését személyesen azok

hoz a külföldi irodákhoz jut

tatja el az egyesület, melye

ken keresztül a legeredmé

nyesebb turistaszervezés vár

ható.
Rendes Ferenc

Közmeghallgatás
1994. SZEPTEMBER 10-ÉN, SZOMBATON 10 ÓRA

KOR A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN KÖZMEG
HALLGATÁST TARTUNK, MELYRE TISZTELETTEL 
MEGHÍVJUK VÁROSUNK POLGÁRAIT, ÜDÜLŐTU
LAJDONOSAIT, A CIVIL SZERVEZETEK ÉS A PÁR
TOK KÉPVISELŐIT.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

A SZERENCSEJÁTÉK RT. JÁTÉKAINAK BIZOMÁNYOSI 
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS A GÉPI SZELVÉNYEK ÁTVÉTELE

MÁR NÁLUNK IS -  FELADHATJA:

ÚJ! -  ÚJ! -  ÚJ!
Gépi feldolgozású heti, ötheti, kombinált 

TOTÓ-LOTTÓ szelvények

BALATONALM ÁDI, 
BUDATAVA  

B a la to n fű z fő i u . 6 1 -b en
(A benzinkút mögött)

SZELVÉNYEK ÁTVÉTELE:
HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 18 ÓRÁIG

50 000 forintig a nyeremény kifizetése

NE MENJEN EL SZERENCSÉJE MELLETT!

□  Esküvők 
□  Családi összejövetelek 

□  Egyesületek és egyletek

RENDEZVÉNYEIT
hideg-meleg konyhai háttérrel 

és nagy választékkal, 
külön kérésre zenével

BIZTOSÍTJUK
Diófa étterem 
Balatonalmádi

Ismét megrendezésre 
kerül a Balatonalmádi— 
Balatonfüred sporttalál
kozó. Szeptember 25-én, 
szombaton egész napos 
programokkal. Kispályás 
foci, férfi-női kézilabda, 
asztalitenisz, sakk, teke 
sportágakban mérik 
össze erejüket a két 
szomszéd vár sportolói.
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