
ÚJ Almádi Újság
BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

1994. október, X. szám

Ára: 16 Ft

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

OKTÓBER
-  TUDJUK AZ ARADI VÉRTANÚK NEVÉT?
-  GONDOLUNK A NÉVTELEN ÁLDOZATOK 

SOKASÁGÁRA?
-  TUDJUK AZ '56-OS HALOTTAK NEVÉT?
-  GONDOLUNK A KIVÉGZETTEK 

SOKASÁGÁRA?
-  TUDNUNK KÉNE, S GONDOLNI KÉNE?
-  TUDJUK A SZÓZATOT?

(NEM „CSAK” AZ 
ÜNNEPSÉGEKEN 
ÉNEKELT RÉSZÉT...)

TUDNUK KÉNE!
EMLÉKEZZÜNK 
OKTÓBERI ÜNNEPEINKEN
ELEINKRE A Z Z A L ,  
HOGY MINT EGY
IMÁT
ELOLVASSUK
A SZÓZATOT

Vörösmarty Mihály

Szózat
Hazándnak rendület lenül  
Légy híve,  oh magyar  
Bölcsöd az s m a jdan sírod is, 
mely ápol s el takar.

A nagy vi lágon e kívül  
Nincsen számodra hely.
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned,  halnod kell .

Ez a föld,  m elyen  annyiszor  
Apáid vére folyt,
Ez. melyhez  minden szent nevet  
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai.
Itt törtek össze rabigát  
Hunyadnak karjai .

Szabadság! itten hordozák  
Véres zászlóidat,
S e lhul l tanak legjobbjaink  
A hosszú harc alat t.

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után,  
Megfo gyva bár,  de törve nem,  
Él nemzet  e hazán.

S népek hazája ,  nagy vi lág!  
Hozzád bátran kiált:
Egy ezredévi szenvedés  
Kér él tet vagy halált!

Az nem lehet ,  hogy annyi szív 
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel  
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet ,  hogy ész, erő,  
És oly szent akarat  
Hiába sorvadozzanak  
Egy átoksúly alatt.

M ég jőni kel l ,  még jőni fog 
Egy jobb kor, mely  után 
Buzgó imádság epedez  
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál ,
Hol a temetkezés fölött  
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet  süllyed el,  
Népek veszik körül ,
S az em ber  m i l l ió inak  
S zemében gyászkönny ül.

Légy híve rendület lenül  
Hazádnak,  oh magyar:
Ez él tetőd, s ha elbukál ,  
Hant jával ez takar.

A nagy vi lágon e kívül 
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned,  halnod kell.



Egy régi terv és költségvetés
A Pinkóci csárda épülete -  

ami éppen bontás utáni újjá
építés alatt áll -  több mint 250 
éves múltra tekint vissza. A 
fennmaradt iratokban az első 
említése 1740-ből származik 
„Kisberényi korcsmától” szál
lított borról szól a feljegyzés, 
pontos építési ideje nem is
mert.

Egy dátum nélküli kérelem 
található a káptalani levéltárban 
amit Lőrinci István írt, ebben 
Almáádi pusztát kívánja bérelni 
az ott található épületekkel 
együtt. Ezek a csárdák épületei, 
mert ez időben más káptalani tu
lajdonban levő épület nem volt 
Almádi területén. Azt írja: „mi
vel már az ott levő épületek jól 
megrongyosultak, akár árendá
ban, akár más uton... fel építé
sére, úgy gondviselésére is igé
rem magamat”

Ugyancsak az említett levél
tárban van egy alaprajzi vázlat 
és egy „költségvetés” dátum nél
küli iraton. Valószínűleg 1765 
körül készülhetett és a követke
zőképpen szól:

„Projectuma a Kiss Berényi 
épületnek 19 öl hossza és három 
öl a szélessége a belső világos
ságának mindenestül tenne 112 
ölet

A csipke fel két végin 9 
129 öl
Egy legén meg rakhat három 

fertál ölet, tehát az elmondott 
egy egy fertált hozzá tudván 
jönne nap szám 151 1/4 

Annak kívül Felöl való vako
lása és a szobák s a konyha si
míttása 24 

A Kamara altt lévő másfél öl
nyi pince fala 7 2/4 

A pince boltozására 4 
A konyha boltozására és ké

ménye 16 
202 3/4
Hét keresztgerenda ollók alá 

3 öles és négy sugh (láb -  Sz.) 
és annyi olló.

Öt fi gerenda két öl két sugh 
hossza az uraságh szobájában.

Öt fi gerenda két öl négy sugh 
hossza a csárdás szobájában.

Nyolc fi gerenda egy öl öt 
sugh hossza a Kamra és Kony
hában.

Tizen Kilencz öl hosszuságu 
szelemen

Ötven pár födélfa 2 1/2 öles 
hosszúságra

Száz husz lécz. 2000 kéve 
Nád.

NB: Mol
nárnak köll 
megcsinálni 
a tetejét.”

Az épület
hez szüksé
ges anyagok 
közül csak a 
tetőhöz szük
ségeseket so
rolják fel té
telesen. Az 
egyéb anya
gokat, követ, 
téglát és a 
fuvart az ura
ság adja, 
mint ez sok 
egyéb kápta
lani építke
zésen így 
történt. Ezen 
túlmenően a 
tetőfánál 
pontos méret 
és mennyi
ség fontos, a 
kőnél viszont 
kevésbé lé
nyeges.

A költség- 
számítás ér
dekes példá
ját találjuk 
ebben az 
iratban, 
ugyanis nem 
esik szó 
pénzről. Ki
számították 
mennyi nap
szám, azaz 
hány napi 
munka kell 
az elvégzé
séhez.

Tehát a munka elvállalására 
alkalmas, csupán egy pénzérté
ket kell mondania mesternek és

azonnal lehet tudni, mibe kerül 
az építés.

Még több ajánlat kérésére is 
megfelelő, mert egyetlen szá

mot, a napszám értékét kell csu
pán összevetni, és a legolcsób
bat kiválasztani.

Schildmayer Ferenc

Részlet a költségvetésből

Az épület vázlatos alaprajza



A legnagyobb bátorság a remény
Itt ezen a parlagfű felverte 

tájon, Gyom-Magyarorszá
gon, hallgatom a rádióban a 
pollenfertőzésről szóló napi je 
lentést. Sorsunk megpecsétlé
sét, kirekesztésünket a boldog 
Európából.

Mert nemcsak a pollen száll, 
repül a hír is országhatárokon át: 
Magyarországon fertőz a leve
gő. Jelen van a „zöld pestis”. És 
száll az idegenforgalom lélekha
rangjának a hangja is a levegő
ben. Ügyes osztrák újságírók he
gyezik a tollukat — nem a Ba
laton vizéről szólnak a szörnyül
ködéssel vegyes sajnálkozások, 
hanem arról, hogy aki átlépi a 
magyar határt, felkészülhet az 
allergiás rohamok gazdag vá
lasztékára. És igaz ennek az el
lenkezője is, ha hazai allergiása
ink lerendezésére gondolok, 
akik csodával határos élménye
ikről adnak számot. Amint ki
lépnek országunkból Ausztria 
felé, eldobhatják drága tablettá

ikat, gyógyszer-fujókáikat, el
múlik az allergiájuk, nem kínoz
za őket a viszketés.

E csodás jelenség okát a szor
galmas emberkéz formálta táj
ban találjuk meg. Ahol a nép 
megművel minden talpalatnyi 
területet. Környezettudatosan vi
selkedik, büszke felelősséggel, 
gazdaként. Nem másra vár, aki 
kihúzza a küszöbét felverő gyo
mor, s nem értekezik vagy han
dabandázik arról, hogy azt a mű
veletet kinek kellene elvégezni 
az ő adófizetése fejében. Nem. 
Az osztrák polgár lehajol, kihúz
za s közben szégyenli magát, 
hogy az ő portáján ilyesmi 
egyáltalán előfordult. Hát ilyen 
a módi Ausztriában s a többi 
boldog országban, tőlünk nyuga
tabbra.

Messzire vezetne, ha most an
nak járnánk utána, mi idézte elő 
a magyar táj ilyen hihetetlen 
mértékű elgyomosodását.

Egyébként az agrár szakem
berek soraiból évek óta érkez
nek az előrejelzések, figyelmez
tetések. Hogy átalakult a gyomf
lóra. Előretörtek a nehezen ke
zelhető agresszív gyomnövé
nyek, mint a ma már hírhedt 
parlagfű is. Az átalakuló mező- 
gazdaság hatalmas mértékben 
produkálta a parlagterületeket, 
évekig is művelés nélkül gyo
mosodtak korábban művelt ha
tárrészek. A földhivatalok túlter
helése miatt elhúzódnak a tulaj
doni bejegyzések. A mezőgaz
daságból hiányzó tőke és az ál
talános elszegényedés a korsze
rű mezőgazdasági technikák al
kalmazása ellen hatnak. Meg
változott a hobbikert- és nyara
lótulajdonosok helyzete is. Az 
utazás megnövekedett költségei 
miatt egyre többen hagyják sor
sára ingatlanaikat. Sok a befeje
zetetlen, elgyomosodott építke
zés is. De a lakosság kényelem
szeretete, igénytelensége, nem
törődömsége is hozzájárult a 
mostani, nyugodtan mondhatjuk, 
katasztrofális helyzet kialakulá
sához. Ebben az országban sok 
mindenért hirdettek már nemzeti 
összefogást. Hát erről van szó 
most is. Magyarországot csak a 
nemzeti összefogás mentheti 
meg a teljes és tökéletes elgyo
mosodás katasztrófájától. Hihe
tetlen mértékű az allergiás meg
betegedések növekedése mind 
gyermek-, mint felnőttkorban. A 
nagyközönség nincs tisztában az 
immunrendszer gyengülésének 
következményeivel. Nem tud az 
életkilátások beszűküléséről, az 
élet minőségének tragikus rom
lásáról. Vagy nem mer szembe
nézni a tényekkel, hogy az ez
redfordulóra a gyermekek fele, a 
felnőttek harmada allergiás pa
naszokkal fog kínlódni. Eljött 
immár a cselekvés órája. A hu
szonnegyedikben vagyunk. 
Most minden törekvés, elgondo
lás, cselekvés egyformán esik a 
latba. Nincs rangsorolás. Egya
ránt fontos egy utca rendbetéte
le, a temető kitakarítása, egy 
parlag lekaszálása, a kertek kar
bantartása, a szomszédok meg
változtatása és az ifjúság kör

nyezettudatos nevelése. Öröm
mel tölt el, hogy a mi városunk
ban Balatonalmádiban kibonta
kozóban van ez a nemzeti, tár
sadalmi összefogás. Sokasodó 
jeleit tapasztalom egy megválto
zott állampolgári tudatnak. Eljön 
az ideje rövidesen, hogy min
denkinek számot kell adnia ön
magának és családjának, mit tett 
Gyom-Magyarország ellen egy 
virágzó, ápolt kert Magyaror
szág létrehozásáért, Ide tartozik, 
hogy hírt adjak egy gyönyörű 
vállalkozásról, olyanról, amely 
reményeink szerint erős hatással 
lesz városunk környezetkultúrá
jának formálására. Iskolakertet 
hoztunk létre Vörösberényben, a 
régi nagy múltú iskolakertek 
nyomdokán haladva, ám felvál
lalva jelenünk új feladatait is. A 
vörösberényi általános iskola is
kolakertjének megalakulásáról, 
az új létesítmény épüléséről a 
lap novemberi számában köz
lünk fényképes beszámolót. 
Elöljáróban csak annyit, hogy a 
vörösberényi iskolakert a hazai 
iskolakert-mozgalom elindítója
ként több hazai, sőt nemzetközi 
fórumon is lehetőséget kapott a 
bemutatkozásra, környezetvé
delmi és pedagógiai elveinek ki
fejtésére. Támogatói közé szá
mít a Honismereti Szövetség, a 
Nemzeti Egészségvédelmi Inté
zet, a Magyarok Világszövetsé
ge, a Veszprém Megyei Pedagó
giai Intézet és számos ismert 
környezetvédelmi szakértő.

Illyés Gyulától származik a 
verssor:

„...a legnagyobb bátorság a 
remény.” Én nemcsak remélem, 
de hiszem is, hogy e táj, e város 
lakói bátran felemelkednek és 
szembeszállnak a „zöld pestis
sel”, küzdenek azért, hogy mi 
nem Európa gyomverte hátsó 
udvara legyünk, hanem virágos
kertje, pihenőkertje, gyümöl
csöskertje!

Ehhez az emberpróbáló ke
mény férfimunkához kívánok 
erőt és bátorságot, hitet és jó
kedvet mindnyájunknak.

Dr. Kardos Józsefné

S mi vagyok én?
-  írta versben a fiatal Arany János Petőfinek. Ezt a címet 

viseli az a könyv, ami Keresztury Dezső munkálkodásának 
egyik csúcsa. Hangsúlyozom, hogy egyik, hiszen a tanulmányíró 
és irodalomtudós szenvedélyesen foglalkozik klasszikus irodal
munk nemes hagyományainak feltárásával, megismertetésével, 
számtalan „alapműként” ismert tanulmány szerzője.

Dunántúli hexaméterek
(részlet)

Halkan csobban a víz csüggő evezőmön, a csónak 
tétova fut, lassúl, zajtalan ingva megáll.
Hajlatos öble fölött pincék meszes arca világít, 
árnnyá bontja a fény távol a part vonalát.
Felcsap a tömzsi sirály, cikkázó röpte szabadság, 
kristály felszín alatt meztelen úszik a hal.

Keresztury Dezső

Fenti versrészlete költői termésének egy gyöngyszeme, s 
érezhetjük belőle a Balaton iránti szeretetét, kötődését.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük őt kilencvenedik szü
letésnapja alkalmából!



Néhány sor 
a 48. hónapról 
a városházán

1994. szeptember

A hónap szomorú szenzációja, 
hogy „kivirágzott” az alga a Ba
latonban. Valójában nem az alga 
virágzik, hanem a tó zöldült be 
a töméntelen mennyiségben el
szaporodott algáktól. A keleti 
medence olyanná vált, mint ami
lyen a víz 10 évvel ezelőtt Keszt
helyen volt. A keleti medence is 
„hipertróf” lett, mondják szak
nyelven, és ez azt jelenti, hogy 
öregszik a víz. Tetézi a bajt, 
hogy az algák egy része méreg
anyagot termel, amely az arra ér
zékenyebbeknek bőrkiütést és 
szemgyulladát okoz. Regisztrál
tunk is ilyen panaszokat már au
gusztus közepén. Ha a jelenlegi 
állapot augusztusban következett 
volna be, tiltani kellett volna a 
fürdést.

Ez az újabb intő jel arra utal, 
hogy most már aztán tényleg 
cselekedni kell a sok-sok termé
ketlen vita, megbeszélés, ankét, 
konferencia és kihelyezett kor
mányülés után.

Megoldás ugyanis van. Egy
részt meg kell szabadítani a tavat 

a beömlő szennyvizektől, ame
lyekben bőven van táplálék az 
algák számára, másrészt lepel
kotrással ki kell szedni a tóból 
az iszap felső rétegét. Minde
nekelőtt azonban körbe kell csa
tornázni a tavat! A partközeli te
lepülések csatornázottságának 
mértéke mintegy 50%. Ezt fel 
kell emelni legalább 90%-ra. Ál
lami, önkormányzati, vállalkozói 
és lakossági összefogással. Ha 5 
év alatt ezt nem tudjuk megtenni, 
akkor becsukhatjuk a boltot.

Nagy Jenő urat, körzetünk or
szággyűlési képviselőjét kértem, 
hogy javasolja a döntéshozóknak 
első lépésként a csatornaberuhá
zások áfakötelezettségének fel
függesztését. Néhány nap múlva 
Baja Ferenc környezetvédelmi 
miniszter úr egy Magyar Hírlap
beli nyilatkozatában már jelezte, 
hogy kezdeményezi a lépést a 
pénzügyminiszternél. Reméljük, 
hogy sikerrel.

Dr. Kerény László 
Balatonalmádi-Öreghegy, 

1994. szeptember 29.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 1994. szep

tember 1-jén az előző héten tartott 
ülés folytatásaként több aktuális 
kérdést tárgyalt meg.

Hosszas vita után döntött a Ba
latonalmádi Kölcsey F. u. 1. szám 
alatti irodaház értékesítéséről.

Az ingatlan új tulajdonosa 
4300e/Ft + áfa vételárért a Balato
nalmádi Dataqua Elektronikai Kft. 
lett.

Ezt követte a Balatonalmádi Hor
gász Egyesület azon kérelmének el
bírálása, mely szerint az egyesület 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
2313/14. hrsz.-ú partmenti ingatlan 
(gázcseretelep mellett) használati jo
gát hosszabb távra megkaphassa. A 
testület az egyesület kérelmét ebben 
a formában nem támogatta, hivat
kozva arra hogy meg kell vizsgálni 
az értékes terület távlati fejlesztési 
lehetőségeti. (Pl. városi kikötő) Fel
ajánlotta viszont az egyesületnek, 
hogy a kérdéses területre minimális 
bérleti díjjal évenként megújítandó 
bérleti szerződést kössenek. A to
vábbiakban foglalkozott a testület a 
polgármesteri hivatal épülete, a 
Bajcsy-Zs. úti óvoda, a napköziott
hon, a Közösségi Ház és a Baross 
G. úti orvosi rendelő gázfűtésére 
történő átállításával, s mindezek fe
dezetére 1,8 millió forintot csopor
tosított át.

Befejezésül szándéknyilatkozatot 
fogadott el a Reginapharma Gyógy
szerkereskedelmi Vállalat vagyoná
tadása ügyében.

A képviselő-testület a munkaterv 
szerinti szeptember 29-i ülésének 
megnyitását követően Dr. Kerényi 
László polgármester rövid tájékoz
tatást adott az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről.

Megemlítette többek között a 
szeptember 10-én a szépszámú ér
deklődő állampolgár részvételével 
megtartott közmeghallgatást, mely
nek során szinte minden olyan kér
dés felvetőtödött, amivel a képvise
lő-testületnek és a polgármesteri hi
vatalnak foglalkoznia kell. A köz
meghallgatásról részletes jegyző
könyv készült, és azokra a felveté
sekre, melyekre a tanácskozáson a 
jelenlévők nem kaptak kielégítő vá
laszt, vagy további vizsgálódást igé
nyel, írásban történik reflektálás.

Elismerően szólt a vörösberényi
ek által szervezett immár hagyomá
nyosnak mondható színpompás szü
rei felvonulásról, és köszönetét fe
jezte ki minden résztvevőnek.

Részt vett a Balaton Akadémia 
tanévnyitóján, továbbá a város két 
alpolgármesterével együtt tették 
tiszteletüket a Balatoni Szövetség 
jubileuma alkalmából szervezett ün
nepségen.

Napirend előtt kért és kapott szót 
Kopár István balatonalmádi lakos, 
aki az emlékezetes világ körüli ha
jóútja révén vált ismertté és népsze
rűvé. Most azonban mint üzletem
ber, nevezetesen a Mahart Salambó 
Yacht Klub Kft. ügyvezető igazga
tói minőségében fordult a képvise
lő-testülethez. A kft. ugyanis egy 
fejlesztési projektet dolgozott ki, a 
tulajdonukban álló kikötő (Móló ha
jóállomás) átalakítására és bővítésé
re. A tervezett fejlesztés a város ha
tályos rendezési tervi előírásaival 
összhangban van, az építési enge
dély rendelkezésre áll. A Kft. a ter
vezett fejlesztés megvalósításához 
kéri az önkormányzat együttműkö
dését.

A testület tagjainak első hallásra 
tetszett az ötlet, a projekttel kapcso
latban viszont további információt 
kért a kft.-től. Az ügyre az Új Al
mádi Újság következő számában té
rünk vissza.

A napirenden szerplő előterjesz
tések sokasága arra késztette a tes
tületet, hogy fontossági sorrendben 
rangsorolja, és már ennek elfogadá
sa előtt megegyezés született, hogy 
október 6-án ismételten folytatóla
gos ülésre kerül sor, mert a jelen 
ülésen kizárt az összes téma meg
vitatása és azokban döntéshozatal.

Második fordulóban tárgyalta a 
képviselő-testület az állatok tartásá
ról szóló rendelettervezetet. Az új
ság olvasói bizonyára emlékeznek 
rá, hogy a rendelettervezetet társa
dalmi vitára bocsátottuk, melynek 
során különböző szervezetektől és a 
lakosságtól kapott észrevételek, ja
vaslatok bedolgozásra kerültek az új 
tervezetbe.

A képviselő-testület még néhány 
pontosítás után megalkotta az álla
tok tartásáról szóló rendeletét, me
lyet teljes terjedelmében az újság 
későbbi számaiban leközlünk.

Módosította a testület a lakáscélú 
helyi önkormányzati támogatásról 
szóló korábbi rendeletét, melynek 
lényege, hogy támogatásban része
síthetők azok a lakással rendelkező 
személyek vagy családok, akik ön
hibájukon kívül 500 000 Ft-ot meg
haladó vagyoni kárt szevednek, fel
újításhoz -  bővítéshez 100 000 Ft- 
ig, a vagyonkárosultak lakásának

helyreállításához 500 000 Ft-ig ter
jedő összegű kamatmentes kölcsön 
nyújtható.

Az üdülőhelyi, Vendéglátóipari 
és Kereskedelmi Bizottság javaslata 
alapján a testület az idegenforgalmi 
adóról szóló rendeletét ugyancsak 
módosította, az eddigi személyen
kénti 50 Ft-os kurtaxát -  tekintettel 
az inflációra és a forint leértékelé
sére -  70 Ft-ra emelte 1995. január 
1-jétől kezdődően.

Megalkotta rendeletét a testület a 
gyermekintézményekben fizetendő 
étkezési térítési díjakról. A rendelet 
hiteles szövegét a lap következő 
számában tesszük közzé.

Az aktualitások közül Martin Gá
bor és Boros László képviselőknek 
a káptalanfüredi strandrekonstruk
cióra vonatkozó együttes előterjesz
tését régen nem hallott, hosszan tar
tó vita követte. Abban mindenki 
egyetértett, hogy az előterjesztés 
rendkívül pozitív módszertani irány
mutatást ad a jövőt illetően. Aggá
lyok merültek fel viszont a lebonyo
lítás és megvalósítás kérdéskörében. 
A már szinte parttalanná vált vitát 
a polgármester azon javaslata oldot
ta fel, hogy ezen az ülésen érdem
ben ne szülessen döntés, a téma to
vábbi egyeztetéseket igényel.

Megszavazott viszont a képvise
lő-testület 173 000 Ft pótelőirány
zatot a káptalanfüredi strandon a 
partvédőmű javítási munkáinak el
végzésére, annak elodázhatatlan 
volta miatt.

Elfogadta a testület az Építésze
ti-Műszaki Bizottság azon javasla
tát, hogy a polgármestri hivatal a 
budatavai strand beépítési tervét a 
szomszédos Neptun strand tulajdo
nosával, a megyei önkormányzattal 
is egyeztesse és annak eredménye
ként terjessze ismét a testület elé.

Ugyancsak elfogadta a testület a 
természetben a Balatonalmádi 
Györgyi Dénes u. 11. sz. alatt lé
tesítendő Idősek Klubjának alapító 
okiratát és ezzel kapcsolatosan to
vábbi feladatokat szabott meg a hi
vatal részére.

Eddig jutott a tanácskozás, ami
kor dr. Kerényi László polgármes
ter, a Szervezeti és Működési Sza
bályzat előírására hivatkozva 23 
órakor az ülést berekesztette.

Az önkormányzati ülések jegyző
könyvei a polgármesteri hivatalban 
és a városi könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.



Az olvasók kérdezték
Az utóbbi időben -  a sajtóból értesülve a telefonszolgáltatás át

vételével kapcsolatos problémákról -  több olvasó fordult az Almádi 

Újság szerkesztőjéhez azzal a kérdéssel, hogy mi a helyzet az almádi 

telefonfejlesztéssel, nem fenyeget-e az a veszély, hogy a beígért te
lefonfejlesztés késik vagy elmarad. A kérdést Szabó Balázs város
gazdának tettük fel, aki a telefonfejlesztés ügyében a várost képviseli 

a telefontársaságban.
-  A koncessziós pályázati kiírás szerint a meglévő eszközök át

vételéről a koncessziót elnyert szolgáltató és a régi szolgáltató adott 
határidőig meg kell egyezzen. Ha ez nem sikerül, akkor a meg

egyezést független szakértő segítéségvel helyettesítik. Jelenleg ez 

a helyzet késlelteti a szolgáltatás átvételét. A Balatonalmádit is ma
gába foglaló primer körzet igen nagy, Ajka, Zirc, Várpalota, Veszp
rém környékén több mint 100 települést foglal magában. Ajka és 

Zirc térségében a fejlesztésre vállalt határidők teljesítését már eddig 

is több csúszás veszélyeztette, mivel három évvel ezelőtt még nem 
lehetett számítani a dolgok kimenetelére. Balatonalmádi vonatko
zásában az 1995. decemberi határidő teljesíthetősége reális, nincs 
veszélyben. A tervezési munka a szolgáltatás átvétele nélkül is foly
tatható és menetrend szerint folyik.

Idősek Klubja
Hosszab előkészítés után elér

tünk odáig, hogy az Idősek 
Klubja létrejöttéről számolha
tunk be az újság hasábjain. Mint 
azt már hírül adtuk, a Balatonal
mádi Györgyi D. u. 11. szám 
alatti, megüresedett ingatlant je
lölte meg a képviselő-testület ar
ra, hogy abban az idősek nappali 
ellátását nyújtó szociális intéz
ményt kialakítson. Az ingatlan 
fekvése a lehető legoptimáli
sabb, a város centrumában, de, 
csendes, nyugodt helyen áll, me
lyet autóbusz igénybevételével 
is könnyen meg lehet közelíteni. 
Az épületben jelenleg tatarozási 
munkák zajlanak, festés, fűtés 
korszerűsítése, illetve az előírás 
által meghatározott átalakítások. 
Ezek a munkák november 20-ig 
befejeződnek.

Idősek Klubja 
-  nappali ellátást 

biztosító intézmény

A reggeltől délutánig nyitva 
tartó klubban kellemes és hasz
nos időtöltést ajánló programok 
biztosítják a tagok számára a 
magány okozta problémák kikü
szöbölését. Az indításnál 40 főre 
tervezett intézményben reggeli 
és egyszeri meleg élelmezés biz

tosított, és a szórakozást, kikap
csolódást segítő programok mel
lett az egészségügyi felügyeletet 
is ellátja. Segít higiéniás gondo
kat megoldani (mosás, tisztálko
dás) az erre rászorulóknak.

A szociális gondoskodás ilyen 
formája már több városban, te
lepülésen működik. Enyhíti az 
egyedüllétet, szeretetet kínál, 
amit most lehetőségként aján
lunk itt Balatonalmádiban is az 
időskorúaknak.

Várjuk azokat, akik az intéz
mény létrehozásában segíteni kí
vánnak, és várjuk azokat akik az 
Idősek Klubjába jelentkeznének 
(érdeklődni a polgármesteri hi
vatalban lehet). Bővebb tájékoz
tatást a lap következő számaiban 
közlünk a jelentkezés módjáról.

Magyar Máltai Szeretetszol
gálat is támogatja, adományai
val és munkájával segíti az Idő
sek Klubja létrejöttét. Eddig a 
ruhák gyűjtése és osztása volt az 
egyik kapocs a lakossággal, Be
számolhatunk még olyan idő
sekről is, akiket otthonukban ke
res fel és segít a szolgálat. Je
lenleg az intézmény megnyitása 
a legfontosabb, hogy ott köze
lebbi kapcsolattartás alakuljon 
ki az arra rászorulókkal.

Horváth Lilla

Rendőrségi hírek
A városban az elmúlt hónap

ban személy elleni erőszakos 
bűncselekmény nem történ, jog
talan támadás nem ért senkit  
sem. A közterületeken a közbiz
tonságra veszélyt jelentő bün
cselekményekről nem szereztük 
tudomást.

Vagyon elleni bűncselekmé
nyek elkövetése miatt ismeretlen 
tettesek ellen 22 esetben rendel
tünk el nyomozást. E jogsérté
sek egy részét az idegenforgalmi 
szezon utolsó hetében követték 
el amelyek részben gépkocsi fel
törés, alkalmi lopás, szándékos 
rongálás bűncselekmények vol
tak. Szeptemberben azonban 
már történtek olyan bűncselek
mények is, amelyek arra utal
nak, hogy nem minden bűzőnő 
hagyta el a Balatonpartot, illetve 
vissza-visszatérnek még, de nem 
zárjuk ki az elkövetői körből a 
helyi, bűncselekmény elkövetés
re hajlamos személyeket. Ilye
nek voltak a lakás, nyaraló, bu
tik, vagy éppen a Bajcsy-Zs. ut
cában egyik panzió betörői. A 
22 bűncselekmény a város terü
letén megoszlik, nem koncentrá
lódik egy-egy területre. Az is
meretlen tettesek a gépjármű
vekből, nyaralóépületekből és 
üzletekből, műszaki cikkeket, 
élelm iszert, ruhanaműt, cipő
ket loptak. A lopásokkal és ron
gálásokkal okozott kár megha
ladja a 3,7 millió Forintot.

A városban a rendőrjárőrök 
42 személlyel szemben intéz
kedtek a személyes szabadság 
korlátozása mellett. Több körö
zött és bűncselekményt elkövető

bűnözőt fogtak el, de 27 esetben 
a közbiztonság érdekében is kel
lett előállítást foganatosítaniuk. 
Az előállítások során kettő eset
ben szegült ellen a jogszerű ren
dőri intézkedésnek az eljárás alá 
vont, de az intézkedést a rendőr
nek be kell fejeznie, s az ered
ményesen meg is történt. Tájé
koztatom a lakosságot, hogy a 
rendőrségről alkotott törvény 
október 1-től életbe lépett. Ez 
nyilvános, bárki által hozzáfér
hető, így akiket érint, mert saját 
normáik szerint szeretnek élni, 
kérem tanulmányozzák.

A járőrszolgálat 15 sze
méllyel szemben kezdeménye
zett bűntetőeljárást lopás, vá
morgazdaság és ittas járműveze
tés bűncselekmények miatt. Ittas 
járművezetés miatt nem követ
kezett be baleset, de számszerű
leg így is annyi baleset történt 
a városban, mint a rendőrőrshöz 
tartozó településeket együttvéve. 
A balesetek során kettő személy 
súlyosan, egy könnyebben sér
tült. Minden baleset emberi mu
lasztás, valamint a közlekedési 
szabályok szándékos megszegé
sének következményeként tör
tént, ezen belül is az elsőbbsé
gadás elmulasztása volt döntő 
többségben.

Október hónapban, ami a 
mustok forrásának ideje is, több 
napon fokozott ellenőrzésre le
het számítani. Ezen túlmenően 
3-án, 7-én, 12-én, 16-án, 20-án, 
26-án és 29-én a 71-es főúton 
műszeres sebességmérés is lesz.

Czere József

FELHÍVÁS
A Központi Statisztikai Hivatal 1994. október 1. és 21. kö

zött teljeskörű mezőgazdasági összeírsát hajt vége.
Összeírásra kerül valamennyi háztartás állatállománya és 

földterülete.
Az adatszolgáltatás a 162/1993. sz. Kormány rendelet 

alapján kötelező!
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Kérjük a lakosságot, hogy a számlálóbiztosok munkáját 

a pontos adatszolgáltatással segítse.
Budapest, 1994. szeptember

Központi Statisztikai Hivatal 
Mezőgazdasági statisztikai főosztály



Balatonfüred-Balatonalmádi sporttalálkozó
Az 1993. évben újraélesztett 

sporttalálkozóra a két szomszéd
vár között az idén Balatonalmá
diban került sor. Szeptember 25- 
én 9.00 órára érkezett meg a szép
számú sportküldöttség Bertók 
Pálné sportfőelőadó vezetésével a 
Balatonalmádi Sportegyesület 
sporttelepére.

A megnyitóbeszédet dr. Kerényi 
László mondta el, jelen volt Majbó 
Gábor alpolgármester, Kovács Pi
roska referens és Felber Gyula 
sportszervező is.

A kézilabda-mérkőzéseknek a 
gimnázium, a kispályás labdarúgás
nak a Herkules SE sporttelepe, a te
kemérkőzésnek az Auróra Szálloda, 
a sakkversenynek a Közösségi Ház, 
az asztalitenisznek a Váci általános 
iskola, míg az „öregfiúk” labdarú
gásnak a BSE-sporttelep adott ott
hont.

Kézilabdás lányaink -  mint az 
várható volt -  kikaptak 19:6 arány
ban. Ha azt vesszük alapul, hogy 
csapatunk az idén alakult, (az első 
mérkőzéseit a Balatoni Városok 
Sporttalálkozóin játszotta és azóta 
versenyen nem volt) a helytállás 
tisztesnek mondható. A férfi kézi
labdázóink a füredi „gyengébb” csa
patot fogadták, a KORANDÓRA 
épülőt. Emlékszem olyan bajnoki 
fordulóra, ahol a mieink győztesen 
hagyták el a pályát. Ez most nem 
jött össze, 28:28 arányú döntetlen 
született.

Az asztalitenisz-csapat nélkülöz
ni volt kénytelen Peca „mester” já
tékát, mert ő az öregfiúk labdarúgó
inak menedzselésével volt elfoglal
va. Talán ennek „köszönhető” az 
5:2 arányú vereség.

Kispályás labdarúgóink dereka
san küzdöttek a salakon, azonban 
hiába volt a második félidei jobb já
ték, az első félidei két gól hátrányt 
nem tudták ledolgozni. A hat kapufa 
meg nem gól!

Az eredmény 2:1-es vereség.
Az öregfiúkat nem tudta eléggé 

feldobni, hogy a jegyző úr „szerze
ményét” már kora reggel bográcsba 
tették, hogy legyen mivel pótolni a 
lefogyasztott pocakokat, ezúttal 2:0 
arányban vesztettek.

Sakkozóink sportszerűen amatőr 
együttesüket vonultatták fel. A má
sodik(?) vonal is, fordulóról fordu
lóra növelve előnyét, simán győzött 
11:5 arányban.

A tekézőket is dicséret illeti. A 
kitűnő pályán szép győzelmet arat
tak, ezzel is megfejelve a tavaszi jó 
szereplésüket a Balatoni Városok 
Sporttalálkozóján, valamint Surá
nyiné győzelmét az Aranypart Kupa 
tekeversenyen. Az eredmény: 1282- 
1107,

Összességében négy vereség két 
győzelem és egy döntetlen jutott 
osztályrészül csapatainknak. A kü
lönbség csupán egy pont lenne, ha 
teniszben is jön füredi csapat. Úgy 
hírlik, nem mertek kiállni, félve a

vereségtől. Így ezen a napon az al
mádi teniszezők egymás ellen ütöt
ték az ászokat.

Az idén alapított vándorserleget, 
tehát első ízben Balatonfüred nyerte 
el. A részt vevő sportemberek nevét 
emlékkönyvben is megörökítjük,

amely a vádorserleg kísérője lesz. A 
serleget dr. Kerényi László polgár
mester adta át dr. Ján István tanács
nok, balatonfüredi képviselőnek a 
versenyt követő ebéden a Keresztes 
vendéglőben.

A résztvevők névsora:

BALATONFÜRED:

Asztalitenisz:
Tóth József, Tóth Sándor, Kiss 

Felícia
Sakk
Németh Ferenc, Papp Károly, 

Szalay Gábor, ifj. Tihanyi László, 
Teke Weiger József, Nagy Csaba, 
Szabó József, Kovács János, Szűcs 
Zoltánné, Fülöp Éva

Férfi kézilabda
Dobovai Zoltán, Kovács Zoltán, 

Nagy Tamás, Arany Tamás, Szente 
Balázs, Bodor Imre, Kulcsár Attila, 
Szalay Lajos, Bíró Imre, Bojtor 
András, Erki Péter, Varga Péter

Női kézilabda
Lénárt Zsuzsa, Osváth Tímea, 

Szegő Andrásné, Lőwenberger Tün
de, Schenek Zsanett, Benkő Tünde, 
Salamon Istvánné, Szalay Lajosné, 
Tilhoff Tímea, Sabján Ottilia, Sab
ján Andrea

Öregfiúk nagypályás foci
Horváth Tamás, Majer Tibor, 

Bartha László, Majer János, Filipo
vits István, Kuti István, Dominek 
Ferenc, Szabó Gyula, Baranyai Ká

roly, Horváth Gyula, Fazekas Zol
tán, Makó István, Kemény László, 
ifj. Dominek Ferenc

Kispályás futball
Varga József, Németh Péter, Ul

rich János, Dr. Kovácsfi László, 
Kulcsár Attila, Tóth István, Fülöp 
Zoltán

BALATONALMÁDI:

Asztalitenisz
Surányi Lajosné, Dr. Orbán 

György, Vastagh György
Sakk
Egyed Ernő, Mengyi László, Bo

bek Antal, Kiss Zoltán, Teke Surá
nyi Lajosné, Áfrány Mihály, Hor
váth Győző, Krózsef Menyhért, 
Gurszky János

Férfi kézilabda
Levelesi Béla, Ács Zsolt, Cson

tos Csaba, Papp Péter, Csefkó Zsolt, 
Schönig Hermann, Kövesi Péter, 
Hári János, Kósa Zoltán, Faragó 
György, Fehér István, Szórádi 
György, Borbély Szilárd, Ba
gyinszky Gábor, Tari Tibor

Női kézilabda
Simon Sándorné, Szigetfy Olga, 

Sidó Józsefné, Mohosné Tünde, Le
velesiné Zsuzsa, Keszei Mária, Bo
rosné Ildikó, Lell Ibolya, Markó 
Klára, Hazuga Nándorné, Varga 
Anikó, Takács Gézáné, Tolcsvai Fe
rencné

Öregfiúk nagypályás foci
Szász Sándor, Takács András, 

Redics Ferenc, Fehér Jenő, Rehák 
Géza, Kovács Gyula, Boros Ferenc, 
Csali János, Rendes Ferenc, Takács 
Péter, Horváth József, Bogdán Ta
más, Szabó Lajos, Simkó Béla

Kispályás foci

Oláh László, Horváth József, Ha
lász Ferenc, Kalocsa István, Szabó 
István, Bozó János, Fekete Barna, 
Fehér Attila, Keller Balázs

Felber Gyula 
sportszervező

Ünnepi díjkiosztás
Fotó: Durst László

Almádi kézilabdacsapata

Nagy gondolatok



Teniszhírek
Ami az előző számból kima

radt. Az egyik tanfolyamcsoport 
megrendezte az évtized óta Szent 
István Kupa néven szereplő házi- 
bajnokságát. A kupát véglegesen 
Oláh Károly nyerte el. 2. Vajai 
Péter, 3. Hanzséros Dávid és Va
jai András lett.

Örvendetes, hogy Almádi és Fűz
fő öregfiúk csapata szeptember hó
napban többször is összemérte erejét 
a vörös salakon. Az összecsapások
ból a Füzfőiek kerültek ki győzte
sen.

Gratulálunk!

Megrendezésre került a 6. éven 
túliak egyéni bajnoksága. Ebben vi
szont Almádi jeleskedett. A döntőt

Huszár József és id. Varga László 
játsszák egy későbbi időpontban.

Népes mezőny vett részt az öreg
fiúk egyéni és páros házi bajnoksá
gán.

Egyéni eredmények.

1. id. Varga László, 2. Kutics Ba
lázs, 3. Dr. Huszár Gábor és dr. Ju
hász Ádám.

Páros:

(1. csoport) 1. Dr. Kun László, 
Kutics Balázs, 2. Szabolcs József, 
dr. Juhász Ádám, 3. Csobay Zoltán, 
Bakonyi László

(2. csoport) 1. Debreceni István, 
2. Horváth István

Vegyespáros: Huszár Józsefné, 
Bendeli Lajos és Tömördiné, Havasi 
Sándor nagyon jót játszottak.

A nők egyéni versenyét Huszár 
Józsefné nyerte.

A győztesek és helyezettek a Fó
rum Üzletközpont pólóit vehették át 
az esemény utáni baráti együttléten.

Sajnálatos, hogy a szeptember 
25-re tervezett Almádi-Füred baráti 
találkozó a fürediek más elfoglalt
sága miatt elmaradt. A vezetőség ér
tesíti a szakosztály tagjait, hogy ala
kuló közgyűlésünket október 7-én 
18 órakor a városháza nagytermé
ben tartjuk. Mindenkit szeretettel hí
vunk és várunk.

Varga László

Kézi
labda

A B.-füred elleni közös sport- 
találkozó kapcsán rázódtak össze 
férfi és női kéziladbások.

Mindkét nem csapatainak nagy 
szüksége lenne anyagi támogatásra, 
hogy az őszi fordulókra szükséges 
pénz elegendő legyen. Ezért kérik a 
segítségnyújtást edzésidőben, mely 
keddi, csütörtöki napokon 17 órától, 
a volt nevelőotthon pályáján van. A 
sportolni kívánó hölgyek, urak, fia
talok ugyanitt jelentkezhetnek.

Tari Tibor

Gyenge rajt után, 
(eddig) 

gyenge folytatás!
A megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk az eddig lejátszott 

hét mérkőzésen csupán egy győzelmet, két döntetlent ért el, négy mérkő
zésen vesztesen hagyta el a pályát. A szakosztály vezetői tudták, hogy az 
átalakulás nem fog zökkenőmentesen menni. Mint tudjuk, új edző került 
acsapathoz, Csurgó Sándor személyében, befejezte a labdarúgást, Rinkó 
Sándor és Selmeczi György, sérülés végett hiányzik a csapatból, Danics 
Zsolt, Lovas László, Horváth Levente, Temesvári András, ideiglenesen kül
földre került Bódiss Ákos. Az ifjúsági csapatból felkerült tehetséges fiatalok 
sajnos még nem tudják megoldani a rá háruló feladatokat. A csapat gondjait 
még tetőzi, hogy a rendelkezésre álló játékosok többsége nem tud részt 
venni az edzéseken, és így a bajnoki mérkőzésen rendszeresen alul ma
radunk. Mint ilyenkor lenni szokott, a sikerélmény elmaradása megbontja 
a csapatfegyelmet, mindenki másba keresi a hibát.

Vezetők és játékosok irégik, hogy a hátralévő mérkőzéseken mindent 
megpróbálnak majd és a megszerzett pontokkal előbbre kerülnek a bajnoki 
táblázaton.

Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei.

B.-almádi-Berhida 0:0

Pápa SE-B.-almádi 4:1

B.-almádi-Tihany 1:1

TIAC-B.-almádi 1:0

B.-almádi-Pét 4:1

B.-almádi-Kamond 0:4

Malomsok-B.-almádi 6:1

Sakkhírek
Szeptember közepén Brazíliában 

befejeződött a 20 éven aluli sakkozók 
korcsoportos világbajnoksága. A világ 
legtehetségesebb utánpótláskorú játé
kosait felsorakoztató versenye Fáncsy 
Imre, a Közösségi Ház SE sportolója 
sajnos nem került a legjobbak közé. 
A 13 fordulóban szerzett 5.5 pontjával 
(2 győzelem, 7 döntetlen, 4 vereség) 
a mezőny második felében végzett. 

OB-I/B
Szeptemberben megkezdődőtt a 

sakkozók országos bajnoksága is. Ki
fejezetten színvonalas, minden eddigi
nél élesebb küzdelmet várnak a szak
emberek a sportág második vonalától 
(ahol a Közösségi Ház SE is szerpel), 
hisz számos volt vagy még ma is vá
logatott játékossal erősítettek a csapa
tok. Érdekesség, hogy a most felkerült 
Gyula csapatának első táblása az or
szág egyik legjobb sakkozója: Szax 
Gyula, de például megyei riválisunk
nál Ajkán is 3 volt szovjet válogatott 
ül a tábláknál. Hja, kérem, a pénz a 
sportban is nagy úr!

Csapatunk háza táján maradva saj
nos nem számolhatok be hasonló erő
sítésekről, bár az mindenképpen biz
tató a jövőre nézve, hogy együtt ma
radt az együttes, dacára a tehetősebb 
csapatok gyakori invitálásának. Új já
tékosként üdvözölhetjük Balatonalmá
diban Horváthné Szalay Ildikót (egy

kori magyar bajnokot), aki férjét kö
vetve került együttestünkhöz. A csapat 
vezetése a biztos bennmaradást tűzte 
ki célul, ami csak akkor valósítható 
meg, ha a játékosok ugyanazzal az el
szántsággal, egymásért is küzdenek, 
mint ahogy azt az elmúlt szezonban 
megszokhattuk. Sajnos a sorsolásunk 
sem kedvező, hisz három alkalommal 
is olyan távoli csapatnál kell asztalhoz 
ülni (Debrecen, Nyíregyháza, Sáros
patak), amelyet csak két nap alatt tu
dunk lebonyolítani.

Ez pedig ugye különösen megviseli 
amúgy is szűkre szabott költségveté
sünket. Csak abban bízhatunk, hogy 
kiegyensúlyozott szereplésünkkel is
mételten magunkra irányítjuk eddigi 
támogatóink figyelmét.

A Közösségi Ház SE 1994/95 évi 
sorsolása:

szept. 25. KHSE-Tapolcai Honvéd
okt. 2. Győr-KHSE
okt. 16. KHSE-Eger
okt. 30. Nyíregyháza-KHSE
nov. 13. KHSE-Ajkai Bányász
nov. 27. Debrecen-KHSE
jan. 29. KHSE-Gyula
febr. 19. Keszthely-KHSE
febr. 26. KHSE-Bp. Vasútépítő
márc. 12. KHSE-Szeged
márc. 26. Sárospatak-KHSE
ápr. 9. KHSE-Paks
ápr. 23. Statisztika II.-KHSE
OB-I/B. első forduló:
Balatonalmádi, 1994. szeptember

25.
KHSE-Tapolcai Honvéd 
7.5:4.5
Nem várt, fölényes győzelem a ta

valyi bronzérmes tapolcai együttes el
len.

Nyert: Fáncsy I., Orsó M., Horváth 
M., Kovács E., Kisházi I., Horváthné.

Döntetlen: Orsó J., Forgács A., An
gyal F.

Gróf Tibor 
KHSE elnöke

A Zeneiskola és az Almádiért Alapítvány Zenei 
klub címen kamarahangversenyeket szervez, 10 al
kalommal, havi egy előadással, meghívott művészek 
szereplésével.

A hangversenyekre bérletet lehet váltani, fél évre 
1000 Ft, egész évre 2000 Ft befizetésével az Almádiért 
Alapítvány folyószámlájára, illetve csekken, mely a 
városháza portáján, vagy a zeneiskolában átvehető, il
letve alkalmanként 200 Ft belépődíj ellenében.

Az első hangverseny október 1-jén, a Zenei Világ
nap alkalmából volt, Kiss Edit énekes, A Thomkins

együttes tagjának és Kebuszek Rudolf zongarművész 
felléptével.

Kellemes, szép estét szerzett a két tehetséges mű
vész a gyér, de annál lelkesebb és hálás közönségnek.

A következő hangverseny október 25-én lesz, Eöt
vös József gitárművész közreműködésével.

Hívjuk és várjuk a zenekedvelőket, de azokat is, 
akik szívesen támogatják Almádi kulturális prog
ramjait.

Schildmayer Ferencné



Különleges Világnap rendezvénye 
Balatonalmádiban

1990. augusztus 1-jén kor
mányok és világszervezetek 
részvételével Firenzében meg
tartott WHO/UNICEF-érte
kezlet nyilatkozatot fogadott 
el, melyben felhívták a világ 
kormányait, hogy 1995-ig te
gyék meg a szükséges intézke
déseket annak elősegítésére, 
hogy az anyák csecsemőiket a 
szülést követő 4-6 hónapban 
kizárólag szoptatással táplál
ják.

Augusztus közepén Balaton
almádi és környéke (Balatonke
nese, Balatonvilágos, Fűzfő
gyártelep, Balatonfűzfő, Szent
királyszabadja) védőnői meg
hívták az édesanyákat és leendő

anyukákat szoptatási világnapi 
rendezvényükre. Helyszíne a ba
latonalmádi polgármesteri hiva
tal nagyterme volt, melyet az 
édesanyákkal együtt megjelenő 
kisgyermekek népesítettek be.

Dr. Kerényi László polgár- 
mester nyitotta meg a rendez
vényt. Majd dr. Pollner Zsuzsan
na, Balatonfüred város tiszti fő
orvosa köszöntötte a megjelen
teket.

Köteles Józsefné kórházi vé
dőnő beszélt a bababarát kór
házról, melynek célja, hogy vi
lágszerte arra ösztönözze az 
anyákat, hogy újszülötteiket az 
első 4-6 hónapon keresztül ki
zárólag csak anyatejjel táplálják.

Továbbá beszélt a ROOMIND
IN programról, melyet már a 
Veszprém megyei kórházban is 
bevezettek. Itt az újszülöttek 
egész nap együtt vannak az 
anyukákkal.

A következő előadó Selyem
né Frankó Klára vezető védőnő 
volt. A szoptatás testi és lelki 
kapcsolatáról beszélt. Sok meg
figyelés bizonyítja, hogy az 
anyatejjel táplált csecsemők testi 
fejlődése egyenletesebb, mint a 
mesterségesen tápláltaké, értel
mi és érzelmi fejlődésük ki
egyensúlyozottabb, ritkábban 
betegszenek meg, mert ellenálló 
képességük nagyobb, s esetleges 
betegségeiket is könnyebben át
vészelik.

Majd kerekasztal-beszélgetés 
következett.

A délelőtt folyamán megje
lent dr. Bandur Mária gyermek
szakorvos, elmondta, hogy a vé
dőnővel közösen milyen ered
ményeket tudnak elérni az anya
tejes táplálás terén.

Vendégünk volt dr. Péterfia 
Katalin gyermekgyógyász főor
vos volt, akiről köztudott, hogy 
az anyatejes táplálás lelkes, sőt 
megszállott híve. Elmondta, 
hogy a serdülőkor, valamint a 
felnőttkor lelki stabilitása össze

függésben áll a szoptatással. A 
két gyermekorvosnak és a mel
lettük dolgozó védőnőknek kö
szönhető, hogy az országosan 
45% szoptatási átlag Balatonal
mádiban 60%.

Dr. Tallai Zsolt balatonalmádi 
nőgyógyász szakorvost arról 
kérdezték, hogy van-e, illetve 
lesz-e lehetőség a veszprémi 
kórházban az apás szülésre. Vá
laszában hallhattuk, hogy az új 
kórház átadásával erre lehetőség 
nyílik.

Dr. Papp Béla gyermekgyó
gyász szakfőorvos elmondta, 
hogy mennyire létfontosságú a 
koraszülöttek anyatejes táplálá
sa. Beszélt az AIDS-ről és arról, 
ha a gyermek más anya tejére 
szorul, hogyan lehet védekezni 
ellene.

Dr. Ujj Mészáros Károlyné 
megyei vezető védőnő mondta a 
zárszót és méltatta Balatonalmá
di kiemelkedő eredményeit, az 
anyatejes táplálás területén. Az 
édesanyák és leendő anyukák 
megköszönték a szakemberek
nek és Turczó Gáborné védőnő
nek a rendezvény szervezőjé
nek, hogy feltehették kérdései
ket és választ kaptak gondjaikra.

A kellemes, családias hangu
latú rendezvény végén az anyu
kákat megajándékozták Szőlősi
né Sélei Katalin Balatonalmádi
ban élő fazekas munkájával, ami 
szoptató anyát ábrázol, virággal 
és csecsemőszakácskönyvvel, 
majd folytatódhatott a beszélge
tés és a tapasztalatcsere üdítő, 
pogácsa és sütemény mellett. 
Ennek lehetőségét külön kö
szönjük az önkormányzatoknak, 
a meghívókat készítő Tradeorg 
Kft.-nek és a hőséget enyhítő 
üdítőiatalt biztosító Badacsonyi 
Állami Gazdaságnak, Szörp
üzemnek, a süteményeket készí
tő lelkes résztvevőknek.

Én magam is gyakorló anyu
ka vagyok és örülök, hogy itt 
Balatonalmádiban, ebben a segí
tő közösségben nevelhetem gye
remekeimet. Gondjaimmal 
őszintén fordulhatok a nőgyó
gyász szakorvoshoz, a gyermek
orvosnőhöz és a védőnőhöz.

Mindannyiunk nevében kö
szönet ezért a rendezvényért.

Steinbachné 
Cenkvári Klára

A

Liget
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM

egész évben 
várja meglévő 

és leendő 
vendégkörét

Meghitt környezetben, 
jó konyhával, mindig 

friss halételekkel
-  halászlével -  és sok 

különlegességgel 
ajánljuk magunkat 

a szépet és jót 
igénylőknek!

Tisztelettel:

ABBÁZIA Kft.

MEGKÉRDEZTÜK
Átmeneti megtorpanás után 

ujból megindultak a magán
építkezések Almádiban. Válto
zott-e és ha igen, mennyiben 
változott az építési engedélyek 
kiadásának rendje.

Erről kérdeztük Zana And
rást, a polgármesteri hivatal 
építési csoportvezetőjét.

Megszűnt a Tervbíráló Bizott
ság (közismert nevén a tervzsű
ri) így építészeti és városképi 
szempontból egyaránt az elsőfo
kú építési hatóság dönt az enge
délyezésről, az önkormányzati 
testület Építészeti-Műszaki Bi
zottsága pedig a létesítmény 
funkciója, jellege és helyétől 
függően véleményezni azt. Je
lenleg Almádi belterületén gya
korlatilag bármilyen építmény 
létesíthető, ha az alapközművek 
(víz, villany, csatorna) rendelke
zésre állnak. Csatorna hiányá
ban -  üdülő esetén -  amennyi
ben a telektömb 2/3-a beépített, 
zárt szennyvíztározó építését ír
juk elő. Külterületen (zártkert
ben) csak pince építhető, kivéve 
az Újhegyet, ahol teljes építési 
tilalom van érvényben. A Bala
toni Regionális Rendezési Terv 
várható felülvizsgálata az építési 
korlátokat nem közigazgatási 
határok szerint, hanem a Balaton 
és a táj adottságok figyelembe
vételével fogja szabályozni. Az 
engedélyek kiadásánál jóhisze
műen elfogadjuk, hogy az épít

tető szem előtt tartja a táj- és ta
lajvédelem szempontjait, konk
rét előírásokat erre vonatkozóan 
nem alkalmazunk. Elképzelhető
nek tartom, hogy a figyelmet 
ezekre a szempontokra külön 
felhívjuk. Hatáskörünk ugyanis 
csak az építésre vonatkozik. A 
táj-, természet- és talajvédelem 
a földművelésügyi hivatal, a ter
mészetvédelmi hivatal és más 
szervezetek hatásköre.

Az elmúlt 14 év rendeletei, 
tiltásai, rendeletmódosításai sok 
kárt okoztak. Kategorikus nemet 
mondtak az építkezésekre, nem 
pedig feltételrendszerhez kötöt
ték azokat. Ennek eredménye az 
engedély nélküli épületek töme
ge. Ezen a területen pedig csak 
az események után tudunk men
ni, vagyis bírságolunk. 1993-ban 
2,7 millió forintot, 1994 első fe
lében 1,2 millió forintot fizettet
tünk be a város pénztárába.

Korábban megérte kifizetni a 
fennmaradási engedély érdeké
ben az épület értékének 10%-át. 
Most viszont ez az összeg 40- 
50%-ra emelkedett. Az engedély 
nélküli épületek nagy része 30- 
40 m2-es nyaraló, így általában 
100-300 ezer forint büntetésre 
számíthatnak a vétkesek.

Nagy Ferenc



IN MEMORIAM EGY ELVETÉLT 
SZÖVETKEZETI ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSRŐL

Nem is tudom, hogy melyik 
oldaláról mutassam be a prob
lémakört, miért és hogyan ju 
tottunk el a szövetkezeti ala
kuló közgyűlésig és miért kel
lett annak elvetélnie.

A gazdasági kérdésből indul
junk-e ki, hogy Almádiban a 
távhőszolgáltatás összdíja kb. 
duplája, míg külön az alapdíja 
kb. háromszorosa az országos 
átlagnak. Feszegessük-e azt a 
naiv kérdést, amit az egyik tv- 
műsorban tettek fel: lehet-e a 
jogszabályok betartása mellett 
Magyarországon meggazdagod
ni? Vagy a napi politikai aktu
alitással foglalkozzunk, amitől a 
parlament és a sajtó annyira 
hangos: a jogállamiság önkor
mányzati problémáit vizsgáljuk 
kálváriánk minden egyes stáció
jánál? Mindegyik kitárgyalása 
nagyon megérne egy-egy külön 
misét, de egy újságcikk keretei 
sajnos egyetlen kérdéskör kitár
gyalására sem adnak lehetősé
get. Itt elöljáróban csak annyit 
jegyzek meg, hogy bármely 
kérdéskörben tett bármely állítá
somat bármikor kész vagyok 
megvitatni, és minden tényállí
tásomat -  egy volt bíró lelkiis
meretességével -  perrendszerű
en bizonyítani.

Kezdetben -  az állami bérla
kások kivételével -  mindenki
nek jól meg kellett fizetnie, ha 
ráköthetett a fűtőműre: az OTP- 
öröklakások tulajdonosainak a 
közművesítettsége miatti magas 
telekárban, a gimnáziumnak 
vagy ötmillió Ft, míg a Fórum 
Rt. vagy kétmillió Ft belépési 
díjban. Tehát nem „kegy” a táv
fűtés szolgáltatása!

Addig nem is volt különösebb 
probléma, amíg a tanács, majd 
az önkormányzat a KSZÜ-n ke
resztül üzemeltette a fűtőművet. 
A KSZÜ az állami dotáció csök
kenésének arányában emelte a 
díjat: 88/89-ről 89/90-re 26 (!) s 
a következő idényre 51%-ka!

1991 évben -  itt ez volt a 
„fordulat éve” -  ide is begyűrű
zött a szabadság és azzal való 
visszaélés lehetősége! Év köz
ben az egész KSZÜ-t átszervez
ték egyetlen ún. „egyszemélyes” 
kft.-vé... Ez már a szabad kapi
talizmus gazdasági szervezési 
formája, jogszabály már csak jo
gi kereteit szabályozza, szerve
zetét, működését már csak a piac

mechanizmusa, a piaci verseny 
szabályozza! Egyeseknek csak 
ezt a belső szabadságot kellett 
felismerni, no meg azt az abszo
lút függőséget, amivel a fűtőmű
re kötött fogyasztók ki vannak 
szolgáltatva -  és élhettek a le
hetőséggel... És az új kft. élt is, 
sőt visszaélt a lehetőségével, az 
IKM hatósági ármegállapítása
kor már nem az állami dotáció 
elmaradásának arányában, ha
nem 306%-kal, azaz négyszere
sére emeltette a távfűtés díját! 
Az akkori díjmegállapításról 
szóló 29/1991[X.l] IKM. sz. 
rendelet a minisztériumi irányí
tás szakszerűtlenségének ered
ménye. Ezt az irányítási csődöt 
ismerte el a kormányzat azzal, 
hogy a szinte országos felzúdu
lásra -  négy hónapon belül! -  
egyszerűen leadta a hatósági ár
megállapítási jogkört a helyi ön- 
kormányzatoknak, az 1992. febr. 
25-i 1992. évi II. tv-vel.

Itt Balatonalmádiban a távfű
tési lakossági fogyasztók érde
keinek védelmére a Budatava 
Lakóegyesületbe tömörültünk. 
Hiába kértünk fel szakértőt, aki
nek szakvéleménye alapján be
adványokkal fordultunk az ön- 
kormányzathoz. Érdemi választ 
sem kaptunk. Ennek eredmény
telensége miatt a társasházkö
zösségek éltek felülvizsgálati 
kérelmekkel, beadványokkal az 
IKM-hez, az Alkotmánybíróság
hoz.

Közben a helyi önkormányzat
-  az IKM-díjtétel „szinten tartá
sára” meghozta 143/1992.(IX. 
17.) önkormányzati határozatát 
és 22/1992. évi rendeletét. Erre 
a köztársasági megbízotthoz for
dultunk. Végre meghívást kap
tunk az 1993. nov. 25-i ülésre. 
Az önkormányzat engedélyezte 
szakértői vizsgálat megtartását. 
A szakértői vizsgálat eredmé
nyének lényege, hogy az „egy
személyes kft.” adott gazdálko
dása kifejezetten jogszabályba 
nem ütközik, de finom kifeje
zéssel élve -  „szervezettségi 
szintje” miatt minden ágazatban 
csak veszteséget termel, díjcsök
kentés csak annak orvoslásával 
oldható meg.

Ugyanakkor a lakossági fo
gyasztók is felismerték, hogy a 
kft. szorításából csak úgy mene
külhetnek, ha súlyos költségek
kel egyedi gázfűtésre térnek át.

Két társasházban már el is kezd
ték a szervezést, sőt, a beszere
lési munkákat is.

Az összehívott megbeszélé
sen a kft.-igazgató kijelentette, 
hogy örömmel venné, ha meg
szabadulna a távfűtés terhétől... 
Erre vetettem fel, hogy ne újabb 
kft.-t szervezzenek, hanem adják 
át az üzemeltetést a fogyasztók
nak, érdekeltté téve őket a gaz
daságos üzemeltetésben stb. Er
re legésszerűbb forma egy Szol
gáltatási És Fogyasztási Szövet
kezet létrehozása. Tárgyalások, 
levélváltások. Előkalkuláció ké
szítése. Tekintettel a bizonyta
lansági tényezőkre, legfőként a 
beindult kilépésekre, biztonság
gal csak 10%-os alapdíjcsökken
tést tudtunk vállalni. (1,7 millió 
Ft-ot ún. biztonsági alapba ter
veztünk, ami fel nem használás 
esetén természetszerűleg -  év 
végén -  legalább megduplázza a 
10%-ot...)

Ezek alapján kezdtük az ala
kuló közgyűlés megszervezését, 
előkészítését, tárgyalva nemcsak 
a lakossági, de az üzemi fo
gyasztókkal is. Tettük mindezt 
azzal a tudattal és lelkiismeret
tel, hogy ez -  mindenkinek jó.

A közgyűlést megelőző dél
után ért a meglepetés a város
házán. Polgármesterünkkel foly
tatott tárgyalásba bekapcsoló
dott a „város jegyzője” is. Po
litikai szándékait nem ismerem, 
de úgy „lerohant” és oly vitába 
keveredtünk, ami nem stílusom. 
Ennek során kiderült, hogy a 
kft.-igazgató visszavonta nyilat
kozatát a leválasztás feletti örö
méről, sőt a köztisztasági rész
leget sem hajlandó vezetni a táv
fűtés nélkül.

Másnap, augusztus 23-án 
mégis meg akartuk tartani az 
alakuló közgyűlést. Jegyző úr -  
ott már szelídebben -  de foly
tatta, szemtől szemben bennün
ket bizonytalannak, megbízha
tatlannak minősítve... Ezt tetézte 
meg a városgazda, szervezkedé
sünket sötétnek, feketének tart
va. A jelen lévő kft.-s vezetők
nek már csak ehhez kellett kap
csolódniuk.

Értelmes ellenvélemény a 
szövetkezet megalakulásával 
kapcsolatban nem hangzott el.

Nyilván az országos igények 
lebegtek polgármesterünk szeme 
előtt a jegyzők önkormányzati

életben betöltendő „dominanciá
járól”, vagy előző délutáni vita
lendülete, mikor hozzászólásá
ban megállapította: A „nagy
ágyú” (mármint a város jegyző
je) lesöpört a porondról -  már 
nem is emlékszem, hogy engem, 
vagy a jelenlévőket, vagy a szö
vetkezeti gondolatot, de ez most 
már tökéletesen mindegy -  és 
javasolta, hogy ne alakuljon szö
vetkezet, de készítsenek részle
tes üzemtervet, és majd meglát
juk.

Nemcsak a „közgyűlés” han
gulatára, de a jelen lévő intéz
kedésre jogosultak hozzáállására 
is jellemző, hogy hiába kérte 
egy lakótársunk -  kétszer is -  a 
szükséges adatokat az elkészí
tendő üzemtervhez, a városgaz
da elzárkózott, bárminemű adat 
közlése elől, legfeljebb a kft. 
legutóbbi díjkalkulációja áll ren
delkezésre, de persze az üzem
tervhez az nem elég.

Természetesen a meghívóban 
feltüntetett napirendi pontok tár
gyalása nélkül berekesztettem a 
közgyűlést.

Ismerve az eddigi iszapbirkó
zást, tudom, hogy ha az önkor
mányzat hajlandó lenne átadni a 
fűtőmű üzemeltetését egy szö
vetkezetnek, még akkor is érhet
nek meglepetések, de ha a kft. 
nemhogy nem örül a leválasztás
nak, hanem foggal-körömmel 
harcol érte, és ehhez társulnak 
egyes „dominanciával” bíró 
tisztségviselők az önkormány
zattól akkor semmi értelme to
vább foglalkozni a kérdéssel.

Mindenki kívánságára kezd
tem a szövetkezet szervezését, 
mégis kudarcba fúlt. A tényeket, 
erőviszonyokat ismerve, hogy 
abszolút birtokon belül van 
mind az önkormányzat, mind a 
kft., és akaratukkal szemben a 
fűtőmű üzemeltetésének átadá
sát -  még kérni is -  értelmetlen
ség.

Hacsak új szelek nem fognak 
az önkormányzati életben fel
erősödni. Szociális érzéket és a 
közügyek intézésében való fe
lelősséget általánossá téve.

Dr. Baranyai Ferenc 
a lakótelepi társasházak 

nevében



Egy világbajnokság 
kapcsán...

BESZÉLGETÉS FÁNCSY IMRE SAKKOZÓVAL
-  Imi! Te a nyári kánikulából 

elrepültél Brazíliába, de most állí
tom, fehérebb vagy, mint az utazás 
előtt.

-  Ha pontosan tudom, hol rende
zik a világbajnokságot, valószínűleg 
sílécet is viszek a sakk-könyvek 
mellé. Földrajzilag művelt emberek 
szerint ugyanolyan közel voltunk a 
déli sarkkörhöz, mint az északihoz 
Svédország. A verseny színhelyén 
olyan hideg volt, hogy...

-  Állj meg egy pillanatra! Sakk
versenyről sokszor tudósíthatunk, de 
gondolom, legalább annyian kíván
csiak brazil élményeidre is!

-  Csodálatos három hét volt! 14 
órás fárasztó repülőút után érkez
tünk meg Rio De Janeiróba, ahol két 
felejthetetlen napot tölthettünk. Fü
rödtünk a tengerben, ismerkedtünk 
a nevezetességekkel. A Copacaba
na, a gyönyörű vízesések látványát

nehéz elmesélni. A Süveg-hegy, a 
35 méter magas Szabadság-szobor 
lenyűgöző volt. Az emberek kedve
sek, vidámak. Ha Romarió nevét 
említed (a világbajnok labdarúgó
válogatott gólkirálya, a szerk.) a 
nyakadba ugranak, európai szemmel 
teljesen más temperament, más vi
lág.

-  Ereztétek a gazdaság-nyomor 
kontrasztját, ami jellemző erre a tér
ségre?

-  Mivel érthető módon a nyo
mornegyedbe nem vittek el, igazá
ból csak három szegénnyel találkoz
tam, az is a mi kis küldöttségünk 
volt. Majdnem leültem, amikor a 
boltban három dollárt kértek egy 
üveg tiszta vízért. Pedig kénytele
nek voltunk megvenni, mert európai 
embernek csak ezt tanácsos fo
gyasztani. Azt hiszem, a magyar kö
jálosok nem unatkoznának Brazíli
ában.

-  Közbiztonság?
-  Azt mondják, nem a béke szi

gete, de engem csak a sakktáblán 
„bántottak”.

-  Milyen volt a rendezés? A la
tinok könnyedsége, életfelfogása ne
hezen egyeztethető össze a sakko
zókra jellemző precizitással, meg
fontoltsággal.

-  A rendezésre, ellátásra csak jót 
mondhatok, közel ötven ország ver

senyzőit fogadták, mások szerint is 
meglepően nagy szervezettséggel. A 
gond csak az volt, hogy én a nyár
ból a még nagyobb kánikulába ké
szültem, de a Riótól még 250 km-re 
délre eső Mathinosban bizony nem 
igen ment 10 fok fölé a hőmérő hi
ganyszála. Meg is fáztam, az utolsó 
három fordulót betegen játszottam, 
ezért...

-  Várj még a versennyel! Mit csi
náltatok a szabadidőtökben?

-  Sokat kirándultunk, ismerked
tünk a környék nevezetességeivel. 
Játszottam egy olyan -  talán rókára 
emlékeztető -  állattal, amelynek az 
elpusztítását szigorúbban büntetik a 
brazil törvények, mint az ember
ölést.

Étkezéskor olyan különleges 
gyümölcsökkel kínáltak minket, 
amilyet eddig még hírből sem is
mertem.

-  Gondolom, barátkozásra is ma
radt idő.

-  Egy indiai fiúnak fehér bőröm 
miatt talán én voltam a legegzoti
kusabb, állandóan körülöttünk le
gyeskedett, vele tényleg jól össze
haverkodtam. Ám a legkellemesebb 
barátságkötés éppen egy magyarral 
történt. Polgár Zsófit a család ered
ményei alapján külön meghívták a 
rendezők, s a róluk szóló hírekkel 
ellentétben, nagyon közvetlenül, 
aranyosan viselkedett. Ahol tudott 
segített, sokat köszönhetek neki. 
Örülök, hogy a versenyen ilyen elő
kelő helyen végzett. (Második lett, 
a szerk.)

-  Apropó, verseny! Nem monda
nál végre erről is valamit!

-  Az Élő-pontszámot tekintve a 
12. legjobbként indultam az ötven
négy versenyzőt felsorakoztató ver
senyen. A meghívottakon kívül el
vileg minden országot egy játékos 
képviselt, ám a gyakorlat egész mást 
mutatott. Én még ennyi svájci, spa
nyol, izraeli Olegot, Dimitrijt nem 
láttam, mint ezen a versenyen. Ezek 
a volt szovjet fiúk csak a hazájukat 
cserélték fel, a tudásuk a régi ma
radt. Az átállás nehézségei miatt az 
elején nem jól indult, de ezt köve
tően kétszer nyertem és többször 
remiztem. A végén pedig már láza
san kellett asztalhoz ülnöm, így saj
nos nem sikerült beverekednem ma
gam a mezőny első felébe. Rettene
tesen sajnálom, mert egy szép ered
ménnyel akartam meghálálni azt a 
támogatást, segítő szándékot, ami a 
kiutazás feltételeinek megteremtésé
nél a városban megnyilvánult. Így 
utólag is köszönöm mindenkinek, és 
ígérem, következő eredményeimmel 
megszolgálom a bizalmat.

-  Legyen ez a végszó! Köszönöm 
a beszélgetést.

G róf T ibor

Fáncsy Imre jobbján Polgár Zsófival, balról a lányok versenyé
ben indult Medvegy Nóra.

Balatonalmádi a tenisz 
fellegvára lesz!

Beépül a
testnevelésbe

Van ugye a Bollettieri-féle ame
rikai teniszakadémia, amit nem 
kell különösebben bemutatni. Vi
lágnagyságok sora nőtt fel a világ
hírű tréner keze alatt. Biztos va
gyok benne, hogy valahol a név
adó is elkezdte. Mondjuk két kis 
salakos pályán. Talán éppen ah
hoz hasonlóan, mint amilyen Ba
latonalmádiban a Váci Mihály Ál
talános Iskola udvarán készült.

-  Az iskolaszék új elnöke Erős 
József lett, aki egyben a Mentor Kft. 
ügyvezetője is -  mondta el a rész
leteket Németh Béla igazgató. — 
Nagy vehemenciával kezdett mun
kába, és többmilliós beruházásnak 
köszönhetően az iskola sportpályáit 
felújította. Ennek keretén belül ké
szült el két salakos teniszpálya is.

-  Feltételezem, hogy nem egészen 
önzetlenül történt mindez.

-  Az egyezség része, hogy tíz 
esztendőn keresztül a nyári időszak
ban a Mentor Kft. hasznosíthatja a 
pályákat. Természetesen mindez 
nem érinti a szorgalmi időszakot.

-  Három évvel ezelőtt az iskolá
ban megindult a mindennapos test
nevelés.

-  Így van, három évfolyam érde
kelt a dologban egyelőre, de ez a 
szám felmenő rendszerben folyama
tosan növekszik. Mellesleg jegyzem 
meg, hogy érezhetően javult ezeknél 
a gyerekeknél az állóképesség, a fi
zikai kondíció. Az érintett öt osz
tályban szakoktató irányításával be
vezettük a heti kétszeri teniszokta
tást.

-  Mit szóltak a szülők?
-  Nagy örömmel üdvözölték az 

ötletet, sőt, segítségük nélkül nem is 
indulhatna be az akció. Egyébként 
az ütőt, a labdát és a többi felsze
relést szintén a Mentor Kft. bizto
sítja.

-  Az osztálylétszámok lehetővé 
teszik az eredményes oktatást?

-  A tervek szerint feleződnek az 
osztályok. Az egyik résszel a test
nevelő foglalkozik a tantervnek 
megfelelően, a másik rész pedig 
megy a teniszpályákra. Nyolc-tíz 
emberrel már lehet jól dolgozni.

- A  tanítás java része a rossz idő
re esik. Van tornatermük?

-  Almádiban az egyetlen általá
nos iskola vagyunk, amelynek van 
terme, de ez sem elfogadható mé
retű. A tervek szerint -  és ebben 
minden itt dolgozó reménykedik -  
a Mentor Kft. most keresi annak a 
lehetőségét, hogyan lehetne sátrat 
húzni a két teniszpálya fölé. Ha 
majd ez is sikerül, akkor leszünk 
igazán boldogok.

N. O.



Horgászsarok
A süllőzésről szerettem volna ír

ni. Arról, hogy számunkra -  bala
toni horgászok számára -  a szep
temberi-októberi süllővadászat mit 
jelent. Amikor a nyári nagy nyüzs
gés után elcsendesült, késő esti ví
zen kapásra várva, nyugodtan gyö
nyörködhetünk a parti fényekben, a 
ragyogó csillagokban, a dombok sö
tét körvonalaiban, s ha elindul a ka
pásjelzőnk, gyorsuló szívveréssel 
fogjuk kézbe a botot. Ilyenkor min
den elképzelhető még. Az is, hogy 
a zsinór túlsó végén kapitális „kék- 
farkú” fogas ügyködik a csalinak 
szánt küsszel vagy garadaszelettel. 
Aztán, ha minden sikerül és merí
tóhálónkban vergődik a hal, rend
szerint kiderül, nem is kapitális, ha
nem csak amolyan „porciós”, vagyis 
éppen méretes halacska. Persze 
nemigen bánjuk, hiszen ez is süllő, 
s talán nem is mindig a súly, a cen
timéterekben kimutatható nagyság a 
lényeg, hanem a körítés. A csendes 
beszélgetések a csónakban vagy ha
jókon, a tükörsima víz, vagy a hul
lámok csobogása a hajó orrán, az 
időtlenség manapság szűkmarkúan 
mért érzése.

Mondom: erről szerettem volna 
írni. Aztán -  amikor jó néhány hét 
távoliét után lementem a vízpartra, 
nem akartam hinni a szememnek. 
Pedig barátaim már jelezték, valami 
baj van. A víz zavaros, zöld, nem 
ilyen szokott lenni szeptemberben. 
Az újságok pedig szinte kivétel nél
kül kongatják a vészharangot, s úgy 
tűnik számomra, hogy ez a hang 
már inkább a lélekharang hangja. A 
közel 40 év alatt, amit a Balaton 
mellett töltöttem, ilyen állapotban 
még nem láttam a tavat. Az átlát
szatlan, zavaros, zöldessárga lötty, a 
Szabadka melletti palicsi tóra emlé
keztet. Közvetlenül a halála előtt 
volt ilyen.

Több mint 10 évbe került, mire 
lecsapolták, helyrehozták a medret 
és újra feltölthették. Ott könnyű 
volt. Az egész tó többszörösen be
leférne a fűzfői öbölbe.

Miért és mitől jutottunk idáig? Ki 
tudja? 1965 óta -  az akkori nagy

halpusztulás okait ma sem tudjuk -  
folyamatosan romlik a tó állapota. 
Az okokat kielemezték, aztán cáfol
ták, néhány esetben egyetértettek. 
Bizottságok, szervezetek, gittegyle
tek hada alakult, hatáskörök, döntési 
jogok nélkül.

És főképp pénz nélkül. Mert a 
Balaton és vidéke, ez már unalomig 
ismert, csak pénzszerzésre alkalmas, 
gyors gazdagodást ígérő területként 
számított és számít ma is. Egyén
nek, szervezeteknek egyaránt. 
Rendszerváltás ezen a téren sem tör
tént, és most már úgy érzem, a pénz 
sem segítene. Pénzzel nem lehet le
csökkenteni a környék nyaralóinak, 
lakosainak, alkalmi üdülőinek szá
mát, ami már régen túllépte a Ba
laton számára elviselhető szintet. 
Nem lehet meg nem történtté tenni 
a nádasok kipusztítását, az idegen és 
káros halfajok betelepítését, a mér
téktelen vegyszerezést és még sok 
mindent.

A magas foszfortartalom miatt el
szaporodott kék algák (egybehang
zó vélemények szerint a halakra is 
mérgezőek) évekkel ezelőtt átjöttek 
Tihanynál a keleti medencébe, s ma 
már kiindulópontjuktól, a Keszthe
lyi-öböltől legtávolabbi sarokban, 
Akarattya és Fűzfő előtt is megta
lálhatók. Az iszapban lerakódott 
spóráikat kellene eltávolítania az 
egy szem kotróhajónak. Több száz 
négyzetkilométerről. Reménytelen. 
Közben folyik a szópárbaj a „hoz
záértők” között. Egyik pánikkeltés
sel vádolja a másikat, meg azzal, 
hogy tönkreteszi az idegenforgal
mat. Az ellentábor közönyt, eltusso
lást, egyéni érdekeket emleget. Így 
aztán jól elvannak egymással. 
Mindegyiknek van mit tennie, me
het az „alibifoci, a szennyes terege
tése, világgá kürtölése”, a régi, jól 
megtanult séma szerint. Aztán a 
végeredmény -  a vendégek elmara
dása, kit érdekel?

Az én gondom pedig már csak 
egy: elkészíthetem-e a tegnap fogott 
porciós süllőmet vacsorára, vagy 
sem?

Nagy Ferenc

Évnyitó, 1994. szeptember 11.

Ismét megnyitotta kapuit 
a Balaton Akadémia

Dr. Kerényi László, Balatonalmádi polgármestere 
mondott megnyitóbeszédet, ezt adjuk közre

Szent-Györgyi Albert, az itthoni, Szegeden végzett kutatómunkájával No
bel-díjat elnyert tudósunk mondta egyszer a következőket:

„...azt kívánom, hogy Magyarország a nagyhatalmak közé tartozzon, és 
legyen mindenben nagy, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden 
adottságunk megvan, csak a szellemi életet kell támogatni.”

Történt itt bármi az elmúlt 50 évben, az adottságunk ehhez ma is megvan. 
A gyermekeink képessége, tehetsége a régi. A talentumok megvoltak, meg
vannak, csak a kiművelésükkel voltak és vannak bajok. Évtizedeken át ke
vesen kerültek egyetemre, főiskolára, s akik elkerültek, azok között is rom
bolt az egyenlősdi, a kontraszelekció, a személyiségek jól kezelhető masz
szává gyúrása, a téves tanok erőszakos sulykolása.

Új reformkor kell! -  mondták sokan a lakiteleki sátorban, de amikor 
döntési helyzetbe kerültek, csődöt mondtak. Felemésztette őket a népi-ur
bánus vita tragikus újraéledése, és a nagypolitika szintjére emelése. Nem 
maradt idejük és energiájuk arra, hogy keresztülvigyék, amit valamennyien 
jól tudtak, hogy a legfontosabb feladatunk a XXI. század hajnalán beruházni 
és fiatalságunkba, a jövőnkbe.

Ennek a következménye az, hogy pl. a Balaton Akadémia sem kapta 
meg azt az állami támogatást, amit meg kellett volna kapnia.

Ma mégis másod- és elsőéves hallgatókat üdvözölhetünk a patinás kör
nyezetben, köszönhetően a Balaton Akadémia megálmodói, mostani tanárai, 
azaz néhány megszállott ember makacsságának, köszönhetően a Veszprém 
megyei önkormányzat reformkort idéző nagyszerű gesztusának, amivel ren
dekezésükre bocsátotta ezt a gyönyörű épületet, és köszönhetően a szülők 
komoly anyagi áldozatvállalásának.

Az egyetemi és főiskolai lobby nem nézi jó szemmel az efféle kezde
ményezéseket. Pedig a Balaton Akadémia nem vetélytársa, hanem jó kis
testvére szeretne lenni a nagyobbaknak. Ha úgy tetszik, a Balaton Akadémia 
ugródeszka akar lenni a hallgatói számára egy egyetem felé. Ha úgy tetszik, 
a Balaton Akadémia felvértezi a hallgatóit jól konvertálható gazdasági is
meretekkel, kellő érzékenységgel a környezetünk iránt, nyelvtudással, és 
szűkebb pátriánk, a Balaton vidéke alaposabb ismeretével, a világban el
igazodás képességével.

Azt mondja a fáma, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata nem vál
lalkozásbarát, és tévúton jár, mert túlságosan támogatja a kultúrát. Az óvo
dáit, az iskoláit, a zeneiskoláját, a könyvtárát, a Közösségi Házát, és szerény 
lehetőségeihez mérten még a Balaton Akadémiát is. A vállalkozás szó azon
ban többet takar annál, mint amit egyesek értenek rajta. A Balaton Akadémia 
is vállalkozás. Vállalkozó szellemű, értékes, alkotó, és nem csak fogyasztó 
ifjú emberek kitermelésére vállalkozott.

E vállalkozáshoz tavaly 52-en csatlakoztak. Közülül 46 megmaradt. Ők 
az idei másodévesek. Azt idén 50 új szövetséges érkezett. Ők a mostani 
gólyák.

A Balaton Akadémiának van kockázata, mint minden vállalkozásnak. 
Egyelőre nincs állami védernyője, a saját lábán kell megállnia.

Kérem önöket, a Balaton Akadémia első- és másodéves hallgatóit, se
gítsenek a tanáraiknak, hogy sikerüljön a közös vállalkozásuk.

,A temető a falu lelkiismerete” 
(Mindszenty)

Tartsuk tisztán tem etőinket!

FELHÍVÁS
A Kereszténydemokrata Néppárt 

Balatonalmádi Alapszervezete szep

tember hó második szombatján a vö
rösberényi temető rendbetételét el

kezdte. Felhívásunk alapján több mint 

30 fő a délelőtt folyamán kapákkal,

kaszával, gereblyékkel és lapátokkal 
megkezdte annak a mérhetetlen gaz
nak és szemétnek az eltüntetését, 
amely hosszú évek során a kerítések 
mellett, a sírok között felgyülemlett. 
Szomorú látvány volt, hogy minél bel
jebb hatoltunk, annál több -  a teme
tőben egyáltalán nem való -  háztartási 
és egyéb hulladék került elő.

A mintegy 6 órás takarítás eredmé
nyeként 5 db nagy konténer telt meg. 
A munka végeztével az ott dolgozó kis 
csapat eldöntötte, hogy „addig nem 
nyugszunk, míg itt rend nem lesz. A 
rendrakásnak pedig akkor csak az

1/10-ét végeztük el. A munka dandár
ja még hátravan! Az őszi betakarítá
sok után, a szüret után -  kipihenve 
annak fáradalmait -  gondoljunk őse
ink nyughelyére. Tiszteljük meg őket 
és azt a földi környezetet, amelyben 
nyugszanak, hogy azt egyszer teljesen 
rendbe hozzuk s folyamatosan rend
ben is tartsuk. Levéltárok mélyén ku
tatva tudomásomra jutott, hogy annak 
idején Mindszenty József hercegprí
más úr falulátogatásai során minden 
esetben felkereste az adott település 
temetőjét is. „A temető a falu lelkiis

merete” mondta. Hát igen, legyen is
mét ez mindnyájunk lelkiismerete!

Ezen gondolatok jegyében fordulok 
Balatonalmádi összes polgárához, 
hogy

1994. október 28-án és 29-én pén
teken és szombaton reggel 8 órától 
délután 17 óráig jöjjön el a vörösbe
rényi temetőbe, hozza magával az e 
munkához szükséges szerszámokat 
(kapa, kasza, metszőolló, sarló, gereb
lye, lapát stb.), és tegyük együtt rend
be temetőnket!

Trosits András



Kitekintés a világba
Az elmúlt hónapban a Reth

mann család tulajdonában lé
vő nagy német hulladékgaz
dálkodási cég meghívására egy 
igen érdekes és tanulságos ta
nulmányúton vettem részt Né
metországban. Az út a volt 
NDK területén Lipcse és Wer
nigerode városokra is kiter
jedt. A cég Németországban 
mintegy 5 millió ember ház
tartási hulladékát, valamint 
számos egyéb ipari, kórházi és 
egyéb hulladékot gyűjt be és 
ártalmatlanít.

A szigorú német környezetvé
delmi szabályok szerint nagyon 
kevés hulladék kerül a jól kiépí

tett hulladéklerakókra. A nálunk 
még szemétbe kerülő csomago
lóanyagokból, szerves hulladé
kokból, üvegekből, papírból ott 
rendre teljes értékű műanyag 
granulátum, első osztályú kerté
szeti föld, útépítő anyag, papír 
és gipszkarton építőlap lesz. 
Mindezzel 6000 embernek ad
nak munkát. Nem alantas munka 
a német szakembereknek sem a 
hulladékok osztályozását végez
ni. Vendégmunkást még mutató
ban sem láttunk, bár az lehet, 
hogy csak véletlen volt. A Reth
mann család tagjaival viszonyt 
többször találkozhattunk. Jó

gazda módjára szemüket folya
matosan rajta tartják a birodal
mon.

Az út tanulságai széles körű 
megosztásra várnak, erre az Al
mádi Újság adta lehetőséggel is 
kívánok élni. Most csak két 
alapvető tanulságot hadd írjak 
le.

Az első az, hogy az eddig 
megszokott módon tovább sze
metelni nem lehet. Nem va
gyunk olyan gazdagok, mint a 
németek, ezért a szemételhelye
zésből sem fogyaszthatjuk a 
többszörösét az ő fogyasztásuk
nak.

A második -  kemény törvényi 
háttérrel és egységes, az egész 
országra kiterjedő követelmény- 
rendszerrel lehet csak céltudatos 
munkával megfordítani a szemét 
terjeszkedésének magyarországi 
folyamatát.

Mindezekről részletesebben a 
következő számokban írnék. Az 
út költségeit teljes egészében a 
német cég fedezte. A vendéglá
tásért, a tapasztalatok átadásáért 
a köszönetemet ezúton is kife
jezem és az Almádi Újság e pél
dányát Rethmann úrnak elkül
döm.

Szabó Balázs 
városgazda

A köztéren elhelyezett konténerekben begyűjtött papírhul
ladék kézi válogatása

Rethmann úr a csoportunkkal

Kábel TV Almádiban?
„Televízió? Félig latin, félig 

görög szó, semmi jó nem jöhet 
ki abból” -  mondta C. P Scott, 
a távolba látás hajnalán. Lehet, 
hogy hasonlóan gondolkodik az 
almádi polgár, amikor megtalál
ja postaládájában a Merill 
Észak-balatoni Kábeltelevízió 
Kft. szórólapját. A kft. elődeitől 
eltérően nem csupán néhány 
műholdas tv-csatorna vételét 
ígéri, hanem kábeltelevíziót, rá
diócsatornákat, vagyonvédelmi 
rendszert és házimozit. Szándé
kuk szerint nemcsak Almádi egy 
részét, hanem egész Balatonal
mádit, sőt Balatonfűzfőt, Alsó

örs és Felsőörs térségét kívánja 

bekapcsolni a korszerű hálózat

ba.

Mindegyik szolgáltatásukról 
külön cikket lehetne írni, de itt 
és most csak címszavakban sze
retnénk felvillantani kínálatun
kat: a már megszokott csatorná
kon túl a Duna Tv, DSF, Viva, 
Szuper CH, CNN, TMT szóra
koztató csatorna 2, fogható fo
lyamatosan. Ezzel a hálózattal 
végre lehetőség nyílik arra, hogy 
a szükséges technikai háttér 
megteremtésével, végre városi 
tv-stúdió tájékoztassa a lakossá
got az Új Almádi Újság mellett, 
s talán kihúzza a szőnyeget az 
önjelölt helyi „hírharsonák” alól 
is. Mindannyiunk számára nagy

öröm az HBO mozicsatornája, 
amely naponta 8 órában ad pa
rádés filmeket, hál’ Istennek 
reklámok nélkül. Pluszszolgálta
tásként -  az országban egyedü
lálló módon -  vagyonvédelmi 
rendszert kapcsolnak ehhez a 
hálózathoz, így a hívatlan láto
gatók már ténykedés közben le
fülelhetők. A kiviteli tervek már 
készülnek. Rajtunk is múlik, 
hogy visszajelzéseinkkel gyor
sítsuk a megvalósulást. Ajánla
tukat érdemes gondosan végig
olvasni, -  és válaszolni. Nekünk 
tetszik az ötlet.

Cz. S. -  N. F.



THE FOURTH WORLD CONGRESS OF POETS AND CULTURE

Távol-Kelet és Távol-Nyugat 
között félúton

Szinte Petőfi örökségét foly
tatandó, szeptember végét vá
lasztotta a távol-keleti költők 
IV. világkongresszusa, hogy 
Tihanyban találkozzanak a 
magyar költőkkel.

Magyar költőkkel, alkossanak 
akár Erdélyben, a Felvidéken 
vagy a Vajdaságban, Svédor
szágban vagy Kaliforniában. A 
tajvani költők voltak többség
ben, akik Ho Chi-ou kong
resszusi elnök vezetésével tisz

telegtek a magyar lírának és ad
tak ajándékot a kínai költészet 
gyöngyszemeiből. A 24 manda
rin fokozatot elért tajvani költő 
között volt Liu Vu-csang budd
hista festőművész, és tanúsította, 
hogy a költészet és a festészet 
elválaszthatatlan egymástól, és 
itt vehette át Yi Yun-gao profesz
szor a Kiváló Nemzetközi Mes
ter kitüntetést. A kínai kalligrá
fia tudósa, a buddhista festőmű
vész és a mandarin fokozatú

költők viszont, Veszeli Lajos ál
tal tervezett elegáns diplomának 
örültek legjobban. Tihany törté
nelmi örökségét, az írott magyar 
nyelv bölcsőjét, amelyet a Bala
ton ölel körül, talán csak a ma
gyar tenger avatott ecsetű festő
művésze örökíthette meg úgy, 
hogy az már képírás és költői 
kalligráfia egyben. A balatonal
mádi magyar-angol tannyelvű 
gimnázium üzenetét dr. Zsoldos 
Imre, a kongresszus nemzetközi

titkára fordította an
golról kínai nyelvre.
A tajvani egyetem 
francia irodalmat 
oktató tanára tavaly 
amerikai irodalmat 
oktatott a Veszpré
mi Egyetemen. 22 
nyelvet beszél, így 
könnyedén fordítot
ta a tajvani költők 
Veszeli Lajoshoz in
tézett meleg hangú 
köszönetét kínairól 
magyarra.

Azt hihetnénk, 
hogy dr. Mary Rud
ge kaliforniai költő
nő, akit az Ambssa
dors Journal köszön
tött nemrégiben Srí 
Lankán, azaz Cey
lonban, szinte véletlenül van je
len, holott ezer szállal kötődik a 
Távol-Kelethez és hazánkhoz is. 
Hungary, Austria And Other 
Passions (Magyarország, Auszt
ria és más szenvedélyek) című 
kötetében az itt átélt élményeit 
villantja fel verseiben. 1988-ban 
volt itt először, és a balatoni he
teket két verse idézi fel. Echo 
Speaks To The Poor (A tihanyi 
visszhang a szegényekhez), va
lamint Leaving The Lake In The 
Rain (Esős búcsú a Balatontól). 
Az utóbbiban egy balatoni béka 
sanyarú sorsán keresztül a tó és 
a magyarok iránt érzett aggodal
mát osztja meg a világgal.

Szeptember végén napos időt 
tapasztalhatott Tihanyban. Va
jon mit fog írni legközelebb Tá
vol-Kelet és Távol-Nyugat kö
zött félúton?

Czuczor Sándor

Örömfoci Géczivel, Benével 
és Kocsis Lajossal

Ma már nem tudom ponto
san, hogy mikor kezdődött a 
labdarúgó öregfiúk helyi tör
ténete. Abban azonban meg
egyeznek a visszaemlékező 
hajdani aktív játékosok, hogy 
a Wesselényi strand sebtében 
kialakított kispályáján rendez
ték az első derbiket. Egy-két 
év elteltével azonban kiszorul
tak az üdülőknek is egyre szű
kösebbé váló területről az ak
kor még öregfiúknak aligha 
nevezhető társaság tagjai.

-  Tizennégy éve vettük át az 
egyesület vezetését Nyulász Ist
vánnal, -  emlékszik vissza az 
idősebb generáció programjai
nak egyik mai szervezője, Áf
rány Mihály. -  Akkor gondoltuk 
úgy, hogy helyet adunk a nagy
pályán ezeknek a fiúknak. Az 
első időkben hol hétfőn, hol pe
dig szombaton találkoztunk, s 
csak később alakult ki a hét első 
napjára eső foci-csaták sora. 
Lassan összeállt egy baráti kör. 
Jártak és járnak ide rendszeresen 
Fűzfőről, Keneséről, Veszprém
ből, sőt labdarúgásunk néhány

kiválósága is rúgta itt a bőrt. 
Megfordult a mindenki által 
nagyszerűnek tartott pályán Be
ne Ferenc, Géczi István, Kocsis 
Lajos és még sok első osztályt 
megjárt híresség.

A település jellegéből adódó
an egyre több ismeretség, barát
ság szövődött a határokon túl 
élő sportbarátokkal is.

-  Az első jelentősebb ese
mény e vonatkozásban 1985-höz 
kötődik -  mondja Nyulász Ist
ván az első komolyabb külföldi 
út szervezője. -  A spanyol ten
gerpart egy kis településén, 
Malgrat de Mar-ban szerveztek 
amatőr csapatok számára egy 
vetélkedőt, melyre bennünket is 
meghívtak. Kellemes hetet töl
töttünk a Barcelona közelében 
lévő tengerparti településen, s a 
csapat is jól szerepelt, hiszen a 
3. helyet szerezte meg.

Az évek során tovább bővült 
az öregfiúk programja. Rendsze
res kapcsolatot tartanak a Sáto
raljaújhely melletti kis települé
senk Vivitányan, csakúgy mint a 
svájci Bernben élő magyar ko

lónia csapatának tagjaival. A 
berniek szezon előtt látogatnak 
el rendszeresen a Balaton part
jára, de a mi csapatunk tagjai is 
megismerkedhettek nyugalmá
ról, természeti szépségéről, gaz
daságáról is híres orság főváro
sával.

Az elmúlt évben már egy 
pünkösdi torna megszervezésére 
is vállalkozott az öregfiúk csa
pata, élén Horváth Józseffel, a 
csapat közös ügeinek jelenlegi 
legaktívabb intézőjével.

-  Meghívtuk a tornára a Du
naszerdahely és Erzsébeti 
SMTK és a Bern csapatát -  em
lékezik vissza a sportszervező. -  
A mieink a torna második helyét 
szerezték, meg, s azóta is ápol
juk a csapatokkal a kapcsolatot. 
Az idén ősszel Szt. Pöltenben 
jártak a fiúk, mely együttessel 
immár két évre tekint vissza a 
rendszeres kapcsolattartás. Az 
együttes tagjai rendszeresen sze
repelnek a Balatoni Városok téli 
teremtornáin is.



A Ferrovill Kereskedelmi Vállalat, az EMINENCIÁS Üzleti és Gazdasági Tanácsadó Kft.
-  a továbbiakban kiíró -  (1071 Budapest, Dembinszky u. 54.) 

közreműködésével

EGYFORDULÓS NYÍLT PÁLYÁZAT ÚTJÁN 

ÉRTÉKESÍTÉS CÉLJÁBÓL FELKÍNÁLJA
a magyar állam tulajdonában és a vállalat kezelésében lévő

BALATONALMÁDI, ÓVÁRI U. 89. 
SZÁM ALATTI ÜDÜLŐJÉT

A pályázat tárgyát a magyar állam tulajdonában és a Ferrovill Kereskedelmi Vállalat kezelésében lévő, Balatonfüredi 
Földhivatalnál a 2514 sz. tulajdoni lapon 2447. hrsz. alatt felvett per- és tehermentes, üdülő megnevezésű ingatlan 
képezi.

Az ingatlantelek nagysága 660 m2. Az üdülőépület alapterülete 288 m2 + 16 m2 társalgóépület.
Az épület alápincézett, központi fűtéses, 3 szintes, szintenként 3 lakószobával, 1 konyhával és 1 fürdőszobával
rendelkezik, bútorozott, a strandtól kb. 1000 m-re található.

Az üdülő átalakítás nélkül

VÁLLALATI ÜDÜLŐNEK,
kisebb átalakítással

PANZIÓNAK, VAGY 3 DB 3 SZOBÁS ÖSSZKOMFORTOS LAKÁSNAK
alkalmas.

A PÁLYÁZATOKAT KÖZJEGYZŐ JELENLÉTÉBEN KELL BENYÚJTANI 
1994. november 15-én 10-12 óra között.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
EMINENCIÁS Üzleti és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

(1071 Budapest, Dembinszky u. 54.)

A pályázónak 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A kiíró a benyújtási határidő lejártától számított 12 
napon belül értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A kiíróval megkötendő adásvételi szerződés érvényes
ségének feltétele a szerződés Állami Vagyonügynökség általi jóváhagyása. A jelen pályázati felhívásban nem sza
bályozott kérdésekben az Állami Vagyonügynökség Versenyeztetési Szabályzatának rendelkezései irányadóak. 
A pályázatok benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírást, titoktartási 
nyilatkozat tétele mellett, 2000 Ft + áfa megfizetése ellenében, a pályázatok benyújtásának napjáig, munkanapokon 
10-12 óra között, a kiíró titkárságán átvegye.
Az ingatlan irányára: 12,5 millió Ft + áfa + megegyezés szerint kb. 0,5 millió Ft a benne lévő bútor.

A pályázat meghirdetésével egyidejűleg az üdülőről az alábbi címen szerezhető be információ.

EMINENCIÁS Üzleti és Gazdasági Tanácsadó Kft.
(1071 Budapest, Dembinszky u. 54.) 

Tel.: 268-0076. Fax: 268-0570



Széljegyzet egy szüreti felvonulásról
Sokszor hallani, milyen nehe

zen megy minden, érdektelenek az 
emberek, csak a pénz az Isten, ne
héz kimozdítani, megmozdítani a 
közösségeket.

Bizonyára ez így is van, és mint 
tudjuk, ez országos jelenség is. 
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok 
torlódtak bennem, ahogy néztem a 
nyüzsgést a közelmúltban a szüreti 
felvonulás gyülekezőhelyén Vörös
berényben, a katolikus templom 
mellett. Nocsak, hát itt mégis min
dig történik valami? -  mondogatták 
mögöttem a lezúduló esőben vára
kozók. Azért ugye meg lesz tartva? 
Nem marad el? Jött a futár Almádi 
felől, majd hozzátette, hogy még 
esőben is várják a felvonulókat a 
városközpontban.

Fel-felnyerítettek a lovak, díszes 
szerszámaikat mutogatva, pattogtak 
a vezényszavak, hol kézitelefonba, 
hol az ég felé kiállítva. És nicsak,

elállt az eső! Gondolom, Bacchus 
isten beszélt az égiekkel, kérlelve 
egy kevés kis szünetet, hogy most 
a víz helyett a föld levének, a bor
nak adják át a helyet.

Indulnak már! Szinte kórusban 
lehet hallani. Elöl rendőrautó felül
vigyázóként kér utat, a biztos urak 
integetnek és mosolyognak. Aztán 
megszólal a zene, megelevenedik, 
megindul a felvonulók hada. Hahó, 
itt a szüret ideje, örvendjetek mind
nyájan a Balatonpartján. Micsoda 
felvonulás! -  Ott a Pista bácsi, me
lyik? A Horváth. Az is, de az nem 
az, hanem az a Gáspár. Milyen zsi
nóros mentében van a Csomai a lo
von. Nicsak -  ott az igazgató úr 
csárdás kiskalapban. Igazán szép az 
a parádéskocsi -  de nemcsak az, ha
nem a fekete asszony, a hosszú ru

hában. Az meg ott, az a bajuszos a 

traktoron, tudod a Trosits. De ott 

van a Marton is a kertbarátok közül. 

No meg a cigányasszonyok -  hát ez

meg a gyerekek tanár né
nije -  nem az, az a másik 
a doktornő. Hol a férje? 
Ott ni. Tógában az elnök 
úrral meg két szép udvar
hölggyel. Micsoda felvo
nulás!

Közben a trottyos ban
da nyálat fröccsent a 
trombitákból, és újra rá
zendít. Forognak a táncos 

lábak, perdül a szoknya, felvevőgé
pek kattannak, a zsinóros mentés 
pergeti a filmet. Öröm, kacagás, 
szüreti zsivaj az egész utca. Öreg 
berényiek botra támaszkodva inte
getnek a kapufélfánál. Majd csendet 
int a bíró, és felolvassa a néphez in
tézett csattanós, pikáns testamentu
mát. Megy-megy, özönlik a nép, 
csatlakozva a felvonulókhoz. Min
den ablak, ajtó kinyílik, és egy perc
re mindenki felejti búját-baját, no 
meg ezt a fránya világot. Koccint itt 
jó barát, ellenség, szomszéd és meg
csalt férj.

Ki gondol ilyenkor a rosszra, mi
kor igazi vigadalom van. Az Auróra 
előtti téren pihenőre tér a lelkes csa
pat. Polgármester 500 pogácsát süt
tet, frissen és tálalja. Aztán indulás

Budataván keresztül vissza Berény
be, ahol még kell az erő az éjszakai 
bálhoz is.

* * *

Talán az előző stílusban kellene 
folytatnom a felvonulás hangulatát, 
hiszen szorongó, bús világunkban a 
krónikásnak is jólesik barátságról, a 
tettekről írni. Itt mégis komolyra 
fordítom a szót. Hát ugye, alakul
gattak a körök, az egyletek, az ala
pítványok, a kisközösségek a rend
szerváltáskor. Mennyien maradtak? 
Mit tettek? Kikért cselekedtek? és 
Ime a példa, a vörösberényieké. 
Nemcsak, hogy berázódott a Polgári 
Kör, hanem visz egy közösséget a 
kertbarátokkal együtt, szervez, al
kot, hadakozik -  de igenis csinálnak 
valamit. Lélegzik, lüktet egy-egy al
kalommal ez a városrész. Van be
rényi karácsony, van majális, és van 
most már igazi szüreti felvonulás. 
Tudom, vannak mozgatórugók, el
szánt szervezők, hangadók, gyanak
vók és szürke eminenciások -  de 
vannak résztvevők, emberek, szom
szédok és polgárok.

Nem kívánok itt érdemeket, ne
veket sorakoztatni. Nem érzem 
szükségét a szponzorok felsorakoz
tatásának sem. Sokan dolgoztak, 
összehangoltan fáradoztak, hogy 
létrejött egy ilyen nagyszerű felvo
nulás. A cigányasszonyok több ezer 
kilométert futottak, kínálva a néze
lődőknek italaikat, de tudom, hogy 
mindez eltörpül a lényeg mellett. 
Hogy mi az? Együtt voltunk, jó han
gulatban, emberségben egy röpke 
időre. S hogy mindez megteremtő
dött, köszönet mindenkinek, akik 
örömöt is osztottak Berénynek, Al
mádinak, Káptalannak, Budatavá
nak, egyszóval a városnak.

Veszeli Lajos 
Fotó: Durst László



Szellemjárás Almádiban
Városunk 1994. nyarán külö

nös jelenségeknek vált színhe
lyévé. Szellemek árasztották el 
az utcáit, üzleteit, strandjait, 
szórakozóhelyeit. Ezek a titok
zatos lények kísértetiesen hason
lítottak felnőtt német állampol
gárokra -  18-tól 70 évesig! És 
nem is mindig bizonyultak lát
hatatlannak. A Fórum bevásárló- 
központban pl. a pénztárosnők 
tüzetesen szemügyre vehették 
őket. A fizetőpincéreknek is

megjelentek, sőt néhányuk az 
orvosi rendelőket is szerencsél
tette, ahol az egészségügyi sze
mélyzet lidércnyomást kapott 
tőlük.

Végül is elmondhatjuk, majd 
mindenkinek, láthatóvá váltak -  
egy valakit kivéve. Balatonal
mádi Város Önkormányzata szá
mára teljességgel láthatatlanok 
maradtak. A szellemgyártók jó
voltából. A szellemgyártók nem 
mások, mint derék almádi pol

gárok, akik úgy vélekedtek, 
hogy egy városi önkormányzat, 
mint jogi személy, nem lehet 
„valaki”. Legkézenfekvőb tehát 
Senkinek tekinteni. Ha pedig va
laki Senki ugyebár, Senkinek 
nem lehetséges üdülőhelyi díjat 
fizetni! Így aztán 1994. nyarán 
senki se fizetett kurtaxát Almá
diban, viszont a város szellemi 
élete eleven pezsgésnek indult.

Dr. K. J.-né

Közlemény
Horváth László József ma

gánvállalkozó cipőjavító tevé
kenységét Balatonalmádi, Ba
ross Gábor út 21. szám alatti te
lephelyen megszüntette.

A javításra átadott cipőt iga
zolt tulajdonosa a helyszínen 
átvételi elismervény ellenében 
1994. október 14-én, pénteken 
átveheti.

Polgármesteri hivatal

APRÓ HÍREK
East Sussex grófságból látogatott el a Kelet-európai Baráti Tár

saság Veszprém megyébe, Mr. Paul Busby elnök és Mrs. Doreen 
Court titkár vezetésével szeptember végén. A megyei nevezetessé
gek egy részét Kolozs Bori és Hadnagy Emese gimnáziumi tanulók 
kalauzolásával tekintették meg. Egy napot Balatonalmádiban töltöt
tek, ahol a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium munkájával is
merkedtek és 1996-ra az East-Sussexi „Magyar Hétre” készülve az 
ottani programot vitatták meg.

* * *

A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 1994. 
november 12-én, szombaton de. 10 órai kezdettel tart előfelvételit, 
amelyre az általános iskolák VIII. osztályos tanulóinak jelentkezését 
várják október 24-től.

A z  I n t e II R B  R t .

-  BAlATONfÜREd ÖNkoRMÁNyZATÁNAk EgyETéRTÉSÉVEl -

NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

ÉS EMBLÉMA MEGRAJZOLÁSÁRA
A  BAlATONfÜRe d EN A FÜRdŐ UTCA ÉS A 7 1 - ES ÚT TAlá lkoZÁSá NÁl É pü lő  MEdiTERRÁN jE lle g Ű

AUTÓS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTNAK olyAN n evet s z e re tn é n k  A dn i, MEly  u ta I

ANNAk EqyedisÉ g ÉRE, kü lÖ N le g ESSÉg ÉRE, SZÉLES kÖRű SZolg ÁLTATÁSAi RA, kÖNnyEN 

MEg jEg yEZhETŐ, MÁSSaI ÖSSZE NEM TÉVESZTHETŐ, NEM CSENg idEg ENÜl SEM külföldiEk e Iő tt, 

SEM iTTho N.

A p Á ly Á Z A T  j E l i g é s .  B E A d Á s i  h A T Á R i d e j E :  1994. o b ó b E R  3 1.

A  pÁlyÁZATokAT ZÁRT boRÍTÉkbAN ( a  pÁlyÁZÓ NEVÉNEk, CÍM éNEk MEg jElölÉSÉVEl)

A kÖVETkEZŐ CÍMRE kÉRjÜk: Új BAlATONfÜREdi NAplÓ SZERkESZTŐSÉgE

8250 BAlATONfüREd, Szent István té r  1 .

A  bORÍTÉkRA ÍRjÁk RÁ: „NÉVpÁlyÁZAT". A  pÁlyÁZATokAT ZSŰRi ÉRTÉkEli,

A NyERTEST ÍRÁsbAN ERTESÍTjük.

A pÁlyÁZAT d íjA : 50 000  Ft

B Ő V E B B  IN F O R M Á C I Ó :

G u lyÁ s  Is tv á n , 06 /1 /1128-248, vAqy ZATk a l ik  A n d r á s, 06/86 /747-255  
VAg y SZEMÉlyESEN A BAlATONfÜREdi P o lg Á R M es te ri H i v a ta lb an

k ed d eN És CSÜTÖRTÖkÖN MUNkAidŐbEN

Mi készül a „szomszéd várban”
Balatonfüreden már javában folynak a földmunkái annak a hatalmas építkezésnek, 

mely nemcsak a régióban, hanem az országban is egyedülálló.
A 800 milliós nagyságrendű beruházás 70 ezer négyzetméternyi területet érint. A  

parkosított bevásárlóközpontban görög falu fogadja a költekezni akarókat. Az építtető 
INTELL RB RT. szabad elárusítóhelyeket, ABC-áruházakat, játszóteret, vidámparkot, 
sörsátrat és számos vendégmarasztaló létesítményt épít. A  mediterrán hangulatot árasztó 

bevásárlóközpont már 1995. június elsejétől a vevők rendelkezésére áll

HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÁSOMAT SZÁMÍTÓGÉPES 
SZÍVVIZSGÁLATTAL (EKG) ÉS ÉRSZŰRŐ VIZSGÁLATTAL BŐVÍTETTEM

Bejelentkezés: 339-192, 0 6 /20 /3 53-2 27  telefonon vagy személyesen.
Háziorvosi rendelő: hétfő—szerda-péntek 8 -1 4 , kedd—csütörtök 14 -18 ,

Dr. Farkas M ik lós

A „CASTOR” Természetvédelmi Alapítváy képviselete Balato
nalmádi és a „Balaton” Alapítvány Balatonfüred természetisme
reti vetélkedőt rendez Balatonalmádiban a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnáziumban
A programok a következők:
Október 14.: 18.00-ig regisztráció a portán, 18.00 Grafikai kiállítás meg
nyitása, 19.00 Vacsora a résztvevők részére, eligazítás, 20.00 Vetített képes 
előadás. Előadó: Nagygyörgy András. Bemutatásra kerülnek: Nagygyörgy 
Sándor és Nagygyörgy András Kis-Balaton-témájú diái.

Október 15.: 8.00 Reggeli a résztvevők részére, 9.30 Vetélkedő kezdődik, 
12.00 Vetélkedő értékelése, díjak átadása, (Magyar-Angol Tannyelvű Gim
názium), 13.00 Ebéd a résztvevők számára, 14.00 Fakultatív program

Októberi 
ünnepi 

rendezvények
Október 6.

17.30 Őspark, Batthány- 
örökmécses. Ünnepi megem
lékezés az aradi vértanúk 
tiszteletére. Közreműködik a 
két tannyelvű gimnázium 
diákszinpada. Megemléke
zést tart: Czuczor Sándor, a 
két tannyelvű gimnázium igaz
gatója

Október 23.
Őspark, Batthány-örökmé

cses. Ünnepi megemlékezés 
az ’56-os forradalom tisztele
tére. Irodalmi összeállítást 
adnak a Balaton Akadémia 
hallgatói.

Ünnepi köszöntőt mond: 
Dr. Horváth Balázs, a Re
guly Alapítvány elnöke
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