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

Ő sz

A  lo m bok  h u lln a k , h u l ln a k , m in th a  fö n t  

a  m esszi égn e k  k e rtje  herv a d o zn a , 

n em et leg y i n tve h u l l n a k  m in d  h a lo m b a .

S  a csillagok köréből  elbolyongva 
magányba hull  a súlyos éji F ö ld.
M i mind lehullunk. Nézd emitt e kart. 
S amott a másik: hullva hull le minden. 
D e egyvalaki végtelen szelíden 
minden lehullást a kezébe tart.

(Rainer M aria R ilke)



Kurtaxa, gyógy- és zenedíj, 
üdülőhelyi díj,..

Ismerősen csengő szavak 
egy üdülőhelyen! Mindenki 
tudja, azonos jelentésűek, va
gyis a vendégek által az üdü
lőhelyen fizetendő díj, csak ép
pen koronként másként nevez
ték. Nem tudni, ki „találta” ki, 
de a célja mindenütt azonos, a 
vendégek hosszabb idejű és 
nagyobb tömegű jelenlétéből 
származó közkiadások fedezé
se. Eleinte csak a gyógyfür
dőkben alkalmazták, innen a 
legrégebbi -  kurtaxa -  elneve
zés, később minden fürdő- és 
üdülőhely bevezette.

Almádiban már a múlt század 
végén találkozhatunk vele, 
ugyanis az 1899. május 1-jén jó
váhagyott „Almádi fürdősza
bályzat” tette kötelezővé. Akko
riban nyomtatásban megjelentet
ték a fürdőhelyen nyaralók név
sorát, és azt is, hogy hány tagú 
a család. Ez csak a befizetett 
kurtaxa alapján volt lehetséges. 
Almádiban speciális volt a hely
zet, mert 1883-tól 1918-ig az 
Almádi Fürdő Rt., majd ezután 
a Balatonalmádi Fürdő és Építő 
Rt. szedte be a díjakat. Ez ter
mészetesnek volt mondható, mi
után ők tartották fenn a parko
kat, a fürdőt, szerződtették a für
dőzenekart stb. Utóbbi rész
vénytársaság fennmaradt iratai
nak segítségével kaphatunk ké
pet az üdülőhelyi díj, vagy 
ahogy akkoriban nevezték 
„gyógy- és zenedíj” történeté
ből.

Először is le kell szögezni, 
hogy nem önkényesen szabhat
ták meg az összeget, hanem csak 
hatósági jóváhagyással voltak 
jogosultak erre. Például 1920- 
ban a részvénytársaság kérelme 
alapján, Veszprém vármegye 
alispánja a következő gyógy- és 
zenedíjakat állapította meg Al
mádiban:

3 napon túli, de egy hétnél ke
vesebb tartózkodás esetén 5 ko
rona. Egy hétnél hosszabb idejű 
itt-tartózkodásnál 20 korona,

családdal együtt pedig 60 koro
na havonként.

Valószínűleg nem volt megfe
lelő az időtartam-meghatározás, 
ezért később a személyek na
ponkénti díját állapították meg. 
Néhány adat erre vonatkozóan:

1921. Részlet a közgyűlési 
jegyzőkönyvből, „a hatóság által 
engedélyezett gyógy- és zenedí
jakból ez évben sem tudtuk a 
parkfenntartás és a zene költsé
geit fedezni.”

1928. Gyógy- és zenedíjbevé
tel 2356 tételben ... 7 928,40 
pengő.

1929. Gyógy- és zenedíjbevé
tel 2109 tételben ... 6 900 pengő.

A legkisebb tétel 20 fillér 
volt. Tájékoztatóul néhány ár: 
Fürdőjegy 50 fillér, gyerekjegy 
26 fillér, közös vetkőzőjegy 20 
fillér, kabinjegy 50 fillér.

1930. Gyógy- és zenedíjbevé
tel 2182 tételben ... 8 506,90 
pengő.

1931. Gyógy- és zenedíjbevé
tel 2192 tételben ... 8 601,20 
pengő.

Példaként tekintsük át az 
1926 évi „Gyógy- és zenedíjszá
madás”-t, amelyet az említett 
részvénytársaság készített.

Bevételek: 1926. évben be
szedett díj 1353 tételben 64 688 
000 korona.

Maradvány 1925 évről 12 975 
203 korona.

Összes bevétel 77 663 203 
korona.

A legkisebb befizetett tétel 
2000, a legnagyobb 560 000 ko
rona volt. Ha a 2000 korona na
ponként és személyenként tarifát 
vesszük alapul, akkor 32 344 
vendégnap adódik. Ez nem egé
szen pontos számítás, mert nem 
tudni miért, de a fásításra szánt 
adományokat is itt számolták el. 
Ez 780 000 koronát tesz ki, amit 
levonva 31 954-re módosul a 
vendégnapok száma.

Összehasonlításul, ekkor a 
fürdőjegy 5000, gyerekjegy 
3000, végül a kabinjegy 1000 
koronába került.

Kiadások: (A részletes felso
rolásban szereplő azonos című 
tételeket összevonva.)

Betonpadokra 13 000 000.
Park és utak tisztogatása, bér

lajstromok 7 602 500.
A fövenyfürdőn és a parkban 

zeneszolgáltatásokért 40 000 000.
Gyógy- és zenedíjak beszedé

séért járó jutalék 4 681 100.

Fürdőtelepen ebfogási díj fe
jében gyepmesternek 616 000.

Fürdőorvos díjazása VI. 10- 
IX. 15 között 9 000 000.

Fürdőtelepen 10 db villany
lámpa felállítási díja a község
nek fizetve 10 000 000.

Összes kiadás 84 899 600 ko
rona.

Bevételek összesen 77 663 203.

1927-re átviendő hiány

7 236 397.

Összkiadás 84 899 600 koro
na.

A számadás eredményét ves
sük össze az 1926. évre készített 
előirányzati költségvetéssel:

Gyógy- és zenedíj: VI. 15- 
VIII. 30. között, átlag 1000 
egyén tartózkodik, napi 2000 
koronát fizetnek. 156 000 000 
korona. Az előzetes számítás 
nem jött be, 78 000 vendégnap
pal szemben csak 31 954 telje
sült. Ezt a számításokban látha
tó, milliós nagyságrendű infláci
ós értékek, illetve az ebből kö

vetkező létbizonytalanság ma
gyarázza.

Schildmayer Ferenc

Megkérdeztük
Az Almádi Újság legutóbbi 

számában megjelent „Szellem
járás Almádiban” című cikkre 

történt számos felháborodott 

visszajelzésre reagálva az 

alábbiakról szeretnénk önöket 
tájékoztatni.

A városi kurtaxabevételek 

alakulása az utóbbi öt évben:

1989. év: 12 896 E Ft kurtaxa 

összege: 25 Ft/vendégéj.

1990. év: 9 609 E Ft kurtaxa 

összege: 25 Ft/vendégéj.

1991. év: 10 641 E Ft kurtaxa 

összege: 50 Ft/vendégéj.

1992. év: 7 932 E Ft kurtaxa 
összege: 50 Ft/vendégéj.

1993. év: 10 091 E Ft kurtaxa 
összege 50 Ft/vendégéj.

1994. év: 7 000 E Ft (X. 31- 
ig) kurtaxa összeget 50 Ft/ven
dégéj.

1992. évtől kezdődően eltö
rölték a külföldiek számára kö
telező rendőrségi bejelentkezést, 
amellyel még lehetőség volt a 
vendégek regisztrálására. A vál
tozás következményei az 1992. 
évi kurtaxabevételekben is meg
mutatkoztak.

Az ez évi adatból kiderül, 
hogy a cikk állítása -  miszerint

1994 nyarán senki sem fizetett 
kurtaxát -  nem valós.

Tény viszont, hogy a kurtaxa
bevételek elmaradtak a tavalyi
tól és az idénre tervezett ösz
szegtől is. Az 1994 évi tervké
szítés során 10 millió Ft üdülő

helyi díj bevételt terveztünk. 
Mivel az állam minden üdülőhe
lyi díj bevétel 1 Ft-hoz 2 Ft 
anyagi támogatást biztosít, így a 
tervezett 10 millióra 20 millió Ft 
állami támogatást kap az önkor
mányzat, havi bontásokban.

Amennyiben a tervezett 
összeg nem folyik be, úgy a be 
nem folyt összegre eső állami



támogatást egy összegben vissza 
kall fizetni az államnak. Ha ez 
meghaladja a normatív támoga
tás (egyéb állami támogatások) 
5%-át, úgy büntetőkamattal 
együtt kell az említett összeget 
visszafizetnünk.

A témához hozzátartozik, 
hogy a fizetővendéglátás helyze
te minden szemszögből nézve 
évek óta romlik. Nincs megfe
lelő szabályozás a tevékenység 
végzésére, és a fizetővendéglátó 
szemében nincs különbség az 
APEH-nek fizetendő jövedele
madó és az önkormányzatnak fi
zetendő kurtaxa között. Mind
kettő adó...

De úgy, ahogy az adófizetés
sel, a kurtaxa fizetésével-nem fi
zetésével kapcsolatban sem sza

bad általánosítani, mert a becsü
letesen adózók joggal érezhetik 
sértve magukat.

A helyzet javítására -  a meg
felelő állami szabályozás meg
születéséig -  a fizetővendéglá
tók és az önkormányzat közötti 
együttműködést tartjuk járható 
útnak. Ennek fontos lépése az, 
hogy a város népszerűsítése, 
reklámja már külföldön elkez
dődjön -  elősegítve ezzel a fi
zetővendéglátók és egyéb vállal
kozások forgalmát is -  és az ide
érkező vendégeket minél jobban 
„kiszolgálhassuk”. Az önkor
mányzat szeretné ezeket az első 
lépéseket mielőbb megtenni, 
amelyre kitűnő lehetőséget ad a 
Tourinform irodahálózathoz tör
ténő csatlakozás. Mint arról már

egy korábbi számban beszámol
tunk, az erre kapható anyagi tá
mogatásra városunk is pályázott, 
amit elnyert.

Az iroda kialakítása és műkö
désének megszervezése folya
matban van, megnyitása 1995 
tavaszán várható, de természete
sen a munka már folyik a pol
gármesteri hivatalban. Az iroda 
létrejöttével városunk is bekap
csolódik abba az információhá
lózatba, amellyel az Országos 
Idegenforgalmi Hivatal a külföl
di turisztikai vásárokon megjele
nik. Így tehát a város és a kör
nyék lehetőségei közvetlenül az 
utazásszervezőkhöz, turistákhoz 
jutnak el. Az iroda működése 
pedig az ideérkező turisták mi
nél teljesebb körű informálását

és a helyi lehetőségek reklámját 
is jelenti. Ez persze nem csak a 
turisták számára előnyös, mert 
minden itt lakó igénybe veheti 
az iroda szolgáltatásait. Sőt, a 
szolgáltatásokat szeretnénk 
olyan formában is alakítani, 
hogy az almádi lakosok minél 
jobban kihasználhassák. Tervez
zük többek között a fizetőven
déglátó szálláshelyek nyilván
tartását is ahhoz, hogy a tény
leges együttműködés megkez
dődhessen.

Az iroda terveiről és a további 
részletekről az Almádi Újság 
egy későbbi számában tájékoz
tatni fogjuk önöket.

Lang Brigitta 
idegenforgalmi referens

Oberpullendorf -  Felsőpulya
Ha keresnénk a térképen e 

Balatonalmádi léptékű város
kát, akkor ezeken a neveken 
találnánk rá. Ausztriában, 
Burgenlandban, Kőszegtől 25 
km-re fekszik. A városka köz
pontjába vezető út mentén a 
közel harmincéves iskolaépü
letben található a Volksschule 
(a mi értelmezésünkben 1-4. 
osztályosok), és a Hauptschule 
(5-8 osztályosok).

Ebben az általános iskolában 
tettem szakmai látogatást. Ho
gyan is kerültem ide? Veszeli 
Lajos szerkesztőnk múltbeli csa
ládi kapcsolatai révén kerestem 
fel Ernst Kulmann polgármester 
urat 1991-ben. A fogadtatás na
gyon kedves volt, s nemsokára 
a mi tantestületünk és a Haupts
chule tantestülete látogatta egy
más óráit és ismerkedett egymás 
országával. A kapcsolat folya
matosan szélesedett, s a közeli 
osztrák falucska, Stoob iskolájá
nak beléptével ez év júniusában 
már Balatonalmádi sportpályá
ján vetélkedett a három iskola 
(sajnálatunkra nem mi nyer
tünk). A sportvetélkedő felsőpu
lyai színhelyen folytatódik jövő 
év május 26-án. Ez év szeptem
berében meghívást hozott a pos
ta, melyben Ernst Tillhof igaz
gató úr invitált egy hét időtar

tamú szakmai látogatásra. In
nentől kezdve már csak a költ
ségek okoztak gondot. Szeren
csére a Fórum Rt. támogatása 
most sem maradt el, s így nem
sokára az első órán találtam ma
gam, mely éppen földrajz volt. 
A 182 gyermeket 27 tanár ok
tatja. A 8-18 fős osztálylétszá
mok optimális teret adnak a pe
dagógiai munkának. A gyerekek 
több tantárgyból teljesítmény
csoportokban dolgoznak -  mi 
ezt nívócsoportoknak hívjuk - ,  s 
ez szintén jelentősen segíti az 
oktatás eredményességét. Dél
utáni programjaik meghirdetet
ten vannak, ám többnyire nincs 
rájuk gyermekjelentkező (szak
körök stb.). Az órákon a tanu
lókat -  nem túl szép magyar ki
fejezéssel élve -  állandóan „te- 
vékenykedtetik”. A tanulóknak 
szinte minden tantárgyból van 
egy befűzős mappájuk, melyben 
„kezük munkáit” őrzik, mely 
szigorúan  az illető tantárgyhoz 
kapcsolódik. A mi iskolánk fel
szereltsége jobbnak mondható a 
különböző technikai eszközök 
tárgyában. Aktuális a tanköny
vek témája. Náluk a gyermekek 
a tankönyveket ingyen kapják. 
A technika tantárgy keretében 
elkészített munkáikat hazavihe
tik. Nagyszerűen felszerelt főző

konyhát láttam, mosogatógép
pel, tűzhelyekkel (természetesen 
a fiúk is főznek). Február hónap
ban az egyhetes síszünetben a 
gyermekek vállalkozhatnak a sí
táborban való részvételre ön
költségesen.

A hét folyamán több iskolai 
programon részt vettem, s napi 
3-4 tanórát látogattam. A fe
gyelmezés, a motiválás szintén 
probléma, már csak azért is, 
mert szinte minden osztályban 
van külföldi gyermek, akik 
rendszerint idősebbek osztrák 
osztálytársaiknál. Az idegeny
nyelv-tanítás során a tanulók 
szabadon választhatnak a horvát 
és a magyar nyelv között. Az 
angol mindenkinek kötelező. 
Mint mindenhol, az oktatásra, a 
beszerzésre fordítható pén
zösszeg itt is véges. Részt vet
tem egy igazgatói értekezleten, 
ahol lehetőségem volt beszélni 
iskolámról, s természetesen Ba
latonalmádi városról is. Öröm
mel hallottam itt, hogy a 18 je
lenlevő igazgató iskolája közül 
hatnak van valamilyen szintű 
magyar iskolai kapcsolata.

A hét folyamán -  kulturális 
kapcsolatokat is ápolva -  nyílt 
meg Felsőpulyán Vágfalvi Ottó 
festőművész Téli Balaton című 
kiállítása a St. Stephan Hausban.

A gyönyörű kastély, a színvona
las megnyitó, Ernst Kulmann 
polgármester úr kedves megnyi
tóbeszéde, s természetesen a ba
latoni képek is nagy sikert arat
tak.

Mit vittünk mi Felsőpulyára 
és környékére? Balatonalmádi- 
Vörösberény hírét és a téli Ba
laton ragyogó színeit. Mit hoz
tam haza: felhasználható iskolai 
tapasztalatokat, ajándékkönyve
ket az iskolai könyvtár számára, 
reményt a kapcsolat folytatásá
ra, s az osztrák vendégszeretet 
szívet melengető élményét.

Köszönet, kedves „sógorok”.

Polyák István 
igazgató

1994. november 16-án 
a Kéttannyelvű Gimná
ziumban tölt el egy na
pot az Európa Tanács 
Kulturális Együttműkö
dési Bizottsága (CDCC) 
akik, „A tanárképzés az 
iskolai kapcsolatokért 
és diákcseréért” szemi
nárium keretében ta
nulmányozzák az intéz
ményt.



VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Tájékoztató a jelöltajánlásról

Tisztelt Választópolgár!
A köztársasági elnök az 

önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását 
1994. december 11-re tűzte 
ki.

A jelöltajánlás célja, hogy 
a választópolgárok meghatá
rozhassák: a szavazólapra 
személy szerint ki kerüljön 
fel, illetőleg mely párt, társa
dalmi szervezet vagy függet
len jelölt. Ha e jogával nem 
él, akkor a választáson csak 
azokra a jelöltekre, listákra

szavazhat, amelyeket más vá
lasztópolgárok ajánlottak.

Ön polgármesterjelöltet, 
képviselőjelöltet, továbbá a 
megyei közgyűlési tagok vá
lasztására listát ajánlhat. Ha a 
településen kisebbségi önkor
mányzati választás is lesz, 
akkor erre a választásra is tá
mogathat jelöltet.

A pártok, társadalmi szer
vezetek, független jelöltek 
ajánlóíven gyűjtik az ajánlá
sokat. Ha Ön egyetért azzal, 
hogy valaki felkerüljön a sza

vazólapra, akkor jelöltet aján
lani az Ön részére átadott 
ajánlóív kitöltésével lehet. Az 
ajánlóíven fel kell tüntetnie 
saját nevét, személyazonosító 
jelét (azaz személyi számát) 
és lakcímét, és az ajánlóívet 
saját kezűleg alá kell írnia. 
(Az aláíráson kívül a többi 
adatot más személy is felír
hatja az ajánlóívre.)

Ugyanazon jelölt ajánlóívét 
Ön csak egyszer írhatja alá, 
de lehetősége van arra, hogy 
más jelöltek ajánlóíveit is alá
nja, és így a választáson in
dulni szándékozók közül akár 
több személyt is támogasson 
ajánlásával.

Aki nem kívánja az ajánló
íven feltüntetni az adatait, az 
a polgármesteri hivatalban, 
titkosan ajánlhat. A választó- 
polgár a polgármesteri hiva
talban egy alkalommal, aján
lólap kitöltésével ajánlhat je 
löltet. Ez esetben nem juthat 
mások tudomására, hogy Ön 
kit ajánlott. Az ajánlólapon 
több jelölt nevét is feltüntet
heti, egy jelöltet azonban 
csak egyszer ajánlhat. Kitöl-

tés után az ajánlólapot egy le
zárt urnába kell dobni.

Ön az 1994. évi önkor
mányzati választásokon azon 
a településen élhet ajánlási 
jogával, ahol lakóhelye van.

Polgármesterjelölt az lesz, 
aki összegyűjtötte a választó- 
polgárok 5%-ának ajánlását. 
A képviselőjelöltséghez 3%- 
os ajánlás szükséges.

Az ajánlás lehetőség arra, 
hogy Ön befolyásolja: kire 
vagy mely pártra, társadalmi 
szervezetre vagy független 
jelöltre szavazhatnak a vá
lasztópolgárok 1994. decem
ber 11-én, az önkormányzati 
választásokon.

Balatonalmádi,

1994. október 28.

Városi Választási 
Bizottság

Tájékoztató a szavazásról
Tisztelt Választópolgár!
Az 1994. évi önkormányzati választások időpontja 1994. de

cember 11., vasárnap.
Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet az értesítőn feltün

tetett helyen. Kérjük, hogy a szavazásra személyazonossági 
igazolványát és lehetőleg az értesítőt is hozza magával! Az 
értesítő pontosan tartalmazza a szavazóhelyiség címét, ahol 
december 11-én szavazhat.

Ön a szavazatszámláló bizottságtól három szórólapot, va
lamint egy borítékot kap. Kérjük, hogy mielőtt leadná sza
vazatát, gondosan olvassa el a szavazólapokon lévő magya
rázatot!

-  A kislistás szavazólapon legfeljebb annyi jelölt neve mel
letti körbe tehet x vagy + jelet, ahány tagja a képviselő-tes
tületnek lesz. Ez a szám a szavazólapon is fel van tüntetve.

-  A polgármester szavazólapján csak egy jelöltre szavazhat 
érvényesen.

-  A megyei közgyűlés szavazólapján a listák és az azokon 
szereplő első öt jelölt neve van feltüntetve. Ezen a szavazó
lapon is csak egy listára szavazhat, a lista neve feletti körben 
elhelyezett x vagy + jellel.

Szavazni csak a szavazatszámláló bizottságtól kapott sza
vazólapokon lehet.

A szavazólapok kitöltése után az összes szavazólapot tegye 
a borítékba, és a borítékot dobja az urnába!

1994. december 11-én szavazatával vegyen részt abban a 
döntésben, hogy ki legyen a polgármester, kik képviseljék Önt 
az önkormányzati testületben.

Balatonalmádi, 1994. október 28.

Városi Választási Bizottság

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzata 500 000 
Ft-tal megemelte a város 
átmeneti segélykeretét, így 
mód van arra, hogy a kö
zépiskolás, illetve felsőfo
kú tanintézetben tanuló 
gyermeket nevelő csalá
dok is átmeneti (tanévkez
dési) segélyben részesülje
nek, ha családjukban az

egy f őre jutó jövedelem 
nem haladja meg a min
denkori saját jogú öregsé
gi nyugdíjminimum két
szeresét (ez jelenleg 14 

960 Ft)
A kérelmet (jövedelem-, 

iskolalátogatási igazolás
sal) a polgármesteri hiva
tal hatósági csoportjánál 
kell benyújtani.



Október
Októberi városi ünnepsége 

ink színhelye az Öregparkban 
lévő örökmécses volt, ahol az 
ünnepi beszédeket Czuczor 
Sándor és dr. Horváth Balázs 
mondták, azt követően irodal
mi összeállítás követte a meg
emlékezést.

Október 6-án a Kéttannyelvű 
Gimnázium műsora (szerkesz
tette: dr. Nagy Lajosné), míg a 
nemzeti ünnepen a Balaton Aka
démia összeállítása (szerkesztet
te: Németh István Péter és Rom
pos László) hangzott el a koszo
rúzás előtt.

Elgondolkodtató, hogy a pár
tok közül az aradi vértanúk előt
ti tisztelgésen senki, míg az 
1956-os forradalom 38. évfordu

lóján is csak az MDF és az 
MSZP helyi szervezete koszorú
zott.

Október 6-án Czuczor Sándor 
a Magyar-Angol Kéttannyel
vű Gimnázium igazgatója 
mondott beszédet.

A nemzeti ünnep szónoka dr. 
Horváth Balázs, a Reguly Ala
pítvány elnöke.

A Balaton Akadémia irodalmi műsora emlékezett a harcok so
rán elesettekre, illetve a forradalom eltiprását követő meghur
coltakra, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 

napjára.

Rendőrségi hírek
A város közigazgatási területén az elmúlt hó

napban személy elleni erőszakos bűncselekmény 
nem történt, jogtalan támadás nem ért senkit sem. 
Az utca rendjét veszélyeztető, erőszakos, garázda 
jellegű bűncselekményről bejelentést nem kap
tunk, ilyen nem jutott a tudomásunkra.

Vagyon elleni bűncselekmények elkövetése mi
att 12 esetben indítottunk büntetőeljárást ismeret
len tettesek ellen, akik a lopással és rongálással 
410 000 forint kárt okoztak, kizárólag magántu
lajdonban.

Hét nyaralóépületbe törtek be, amelyekből ház
tartási gázpalackokat, tv-készülékeket és más mű
szaki cikket loptak. A bűncselekmények zömmel 
Káptalanfüred térségében történtek, de jelentettek 
betörést a Sátorhegyből, valamint Budataváról is. 
A néhány évvel ezelőtt még balatonalmádi lakos,
H. I. egyik éjszaka a MÁV-állomás területén tört 
be egyik sörözőbe. Röviddel a bűncselekmény 
után elfogták. A néhány napos őrizet után azzal 
kezdte, hogy betört a Rigó utcában egy nyaralóba, 
de Veszprémnél tovább nem jutott, ott fogta el a 
rendőrjárőr.

A Glóbus csárda tulajdonosát károsította meg 
alkalmi tolvaj, aki az épületből videomagnót, erő
sítőt, sarokköszörűt lopott el többek között. 
Ugyancsak alkalmi tolvaj Káptalanfüreden egy 
építkezéstől követ lopott, a Balaton Akadémia fo
lyosójáról őrizetlenül hagyott pénztárcából kész
pénzt.

A Szunyog utcában egy személygépkocsit tör
tek fel ajtózárkifeszítéssel, és az abban hagyott au
tóstáskát lopták el pénzzel, iratokkal.

A rendőrjárőrök hét esetben kezdeményeztek 
büntetőeljárást orgazdaság, vámorgazdaság, ok
irattal visszaélés és ittas járművezetés bűncselek
mények miatt. A város területén 21 személyt fog
tak el és állítottak elő bűncselekmények elköve
tése, más hatóság elfogatóparancsa alapján, vala
mint a közbiztonság érdekében. Jelentős azoknak 
a száma, akikkel szemben szabálysértési eljárást 
kellett kezdeményezni, valamint helyszíni bírságot 
kiszabni, ezért felhívom a figyelmet arra, hogy 
nemcsak a gyorshajtók, az ittas járművezetők van
nak utánképzésre kötelezve, hanem azok is, akik 
a kisebb súlyú szabálysértéseket ismétlik. A har
madik esetnél automatikusan járművezetéstől el
tiltást kell alkalmazni.
 Közlekedési balesetet három esetben jelentettek 

be, ezek közül egyik segítségnyújtás elmulasztá
sával társult. A 71 -es főút, Thököly utca keresz
teződésénél kerékpárost ütött el egy motorkerék
páros, aki a baleset helyszínén nem állt meg, a 
sérültnek semmilyen segítséget nem adott. Ugyan
itt egy szabálytalan előzés miatt egy személygép
kocsi vezetője kettős koccanást okozott, személyi 
sérülés nem történt. Káptalanfüreden a főúton, 
gyorshajtás miatt tért át a menetirány szerinti bal 
oldalra egy személygépkocsi vezetője, és a szem
bejövő gépkocsival ütközött. Személyi sérülés itt 
sem történt, de az anyagi kár jelentős.

A város belterületén novemberben 4-én, 9-én, 
13-án, 17-én, 23-án, 26-án és 30-án lesz műszeres 
sebességmérés.

Balatonalmádi, 1994. október 27.
Czere József



SAKK

Tart még 
a lendület...

Folytatta bravúros szereplését a Közösségi Ház SE csapata 

a sakkozók OB-I/B-s bajnokságában. Az első fordulóban le

győzte a tavalyi bronzérmes Tapolcát, majd ezt követően Győ

rött diadalmaskodott, az alaposan megerősödött Széchenyi SE 

ellen. Ezután döntetlent ért el az ellen az Eger ellen, aki most 

esett ki a legmagasabb osztályból, eddigi ellenfeleit fölényesen 

győzte le, s a szakemberek szerint a most zajló bajnokság 

egyik aranyérem-várományosa. Így hát nem is nagy megle

petés, hogy együttesünk jelen pillanatban az igen előkelő m á

sodik helyen várja a folytatást a tavaly még OB-I-es Debrecen, 

valamint Nyíregyháza csapata ellen.

Eddig nem közölt eredmények:

1994. október 2. Győr

Győri Széchenyi SE-Közösségi Ház SE: 5:7

Nyert: Orsó M., Kovács E., Forgács A., Sulyok S., Angyal

F.

Döntetlen: Fáncsy I., Kubacsny L., Horváth M., Orsó J.

Szép siker csapatunk „mumusának” otthonában. Orsó M ik

lós szépségdíjas partiban győzte le jó képességű ellenfelét.

1994. október 16. Balatonalmádi

Közösségi Ház SE-Eger: 6:6

Nyert: Orsó M., Sulyok S.,

Döntetlen: Fáncsy I., Kubacsny L, Kovács E., Forgács A., 

Vargyas Z., Sárkány P., Kisház I., Forgács M.

Tartalékos együttesünktől még egy kisarányú vereség is el

fogadható lett volna, ám a végén az esélyesebb vendégeknek 

kellett kapaszkodni a döntetlenért.

A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA:

1. EGER

2. Balatonalmádi KHSE

3. Nyíregyháza

4. Sárospatak

5. Győri Széchenyi SE

G róf Tibor

FOCI

Kilábalás a 
hullámvölgyből?

Labdarúgócsapatunk a kezdeti gyengélkedés után kezd ki

lábalni a hullámvölgyből és felzárkózott a középmezőnyhöz. 

Októberben 5 mérkőzésből 3-at megnyert, kettőt elvesztett.

EREDMÉNYEK:

B.-alm ádi-C sabrendek 1-0.

Sok kihagyott helyzet miatt nehéz győzelem.

Góllövő: Tiszai.

Perem arton-B.-alm ádi 3 -2 . 
Csapatunk hősiesen helytállt a volt NB Ill-asok otthonában, 

és csak az utolsó percben vesztette el a mérkőzést.

Góllövők: Kovács, Pákh (mindkettő jogos 11-esből).

B.alm ádi-FC  Pápa 8 -3 .

A másik volt NB III-as csapat ellen már eredményesen já t

szott csapatunk. Az ellenfél 1-0-ás vezetése feldobta a ha

zaiakat és nagyobb arányban is nyerhettek volna.

Góllövők: Kovács 5, Balai 3.

Süm eg-B.alm ádi 0 -2 .
Első idegenbeli győzelem. Tartalékos csapatunk a nagyon 

rossz talajú pályán Bogdán és Tiszai fejesgóljaival megérde

melten nyert.

B.alm ádi-Várpalota 0 -1 .
A túl nagy feladat megoldása nem sikerült, mert az ellenfél 

jól szűrte meg az erőtlen hazai támadásokat.

Nem szabad megfeledkezni ifjúsági csapatunk eredménye

iről sem.

B.almádi-Csabrendek 5-0 .

Peremarton-B.-almádi 2-1.

B .alm ádi-FC Pápa 6-0.

Sümeg-B.almádi 1-2.  

B.almádi-Várpalota 0-0 . 

Ifjúsági csapatunk 
az élmezőnyben foglal helyet.

Csapatunk még kétszer utazik vidékre, egyszer hazai kör

nyezetben játszik. Azt számolgatjuk, hogy lesz-e elegendő 

pénzünk elutazni a mérkőzésekre, és a hazai mérkőzésen ki 

tudjuk-e fizetni a 6-7000 Ft-os játékvezetői költséget. Hűsí

tőről, étkezésről álmodni sem merünk, pedig megérdemelnék 

azok, akik vasárnapjukat feláldozzák, reggel elindulnak ott

honról és majdnem este érnek haza.

A  legnépszerűbb sportág megérdemelné, hogy ne mostoha- 

gyermek módjára kezeljék, hanem jobban odafigyeljenek rá!



Üdvözlet Kínából!

Han Bao Feng úr, kínai asztalitenisz-mesteredző és felesége, 
valamint edzőtársa: Li Péj Gong úr az alábbi üdvözletet küld
ték az Új Almádi Újság szerkesztőségének:

Igen jól érezték magukat az Almádi Napok keretében ren
dezett asztalitenisz-bemutatón. Szeretettel gondolna minden al
mádi sporttársukra, barátjukra, és nemsokára újra eljönnek 
hozzánk!

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

tisztelettel meghívja önt és munkatársait 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 
felülvizsgálati konferenciája és a nemzetközi családév 

alkalmából rendezett

CSALÁDBARÁT TÁRSADALOM
című konferenciára 

1994. november 16-17-én
a Budapesti Közgazgaságtudományi Egyetem III. előadótermébe 

(Budapest IX. Fővám tér 8.)
A konferencia védnöke a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. 

Hivatalos nyelvek: angol és magyar.

KÉREM SEGÍTSENEK, 
HOGY SEGÍTENI TUDJUNK!

Szeretnénk felmérni a szociálisan rászorult emberek munkaerős 
igényeit (megváltozott munkaképességűek, rokkantak, alacsony 
nyugdíjjal rendelkezők és egyéb okokból szociálisan rászorultak kö
rét). Szeretnénk segítséget nyújtani a legesélytelenebb rétegnek ah
hoz, hogy munkalehetőséghez jussanak. Ehhez azonban szüksé
günk van arra, hogy viszonylag pontos képet kapjunk a rászorult 
emberek számáról és adatairól.

Ezt a kérdőivet szíveskedjenek kitölteni, és az SOS Szociálisan 
Rászorultakat Segítő Iroda címére visszaküldeni.

CÍM: 8230 BALATONFÜRED, KÖZTÁRSASÁG U. 11.

Kérdőív
N év:................................................................................................. 
Lakcím: .........................................................................................

Tel.: . .. . . . .  . . . . . ........................... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . .
Ha van rokkantsági fokozat: ................................ %
milyen munka elvégzését tudná vá lla ln i.....................................

Részesül-e rokkantsági járadékban, nyugdíjban, munkanélküli el
látásban. (a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
Mennyi a havi jövedelme:.....................Ft,
ellátás megnevezése:........................Ft
Közös háztartásban élők száma: ..................fő ebből hány fő
nyugdíjas vagy járadékos?....................... fő munkanélküli: . . .
..................fő
Kiskorú gyermekeinek szám a:.......................... fő
A település szerint illetékes önkormányzatot megkereste-e szo
ciális segély iránti kérelemmel?...................................................
Milyen szakképzettsége vagy gyakorlata van, amelyet szívesen 
hasznosítana munkalehetség esetén?

Munkaképesség csökkenése miatt milyen munkát tudna egész
ségkárosodás nélkül hatékonyan végezni? (ha van több elképze
lése, szíveskedjen leírni)

Kérem, szíveskedjen a kérdivet visszaküldeni.
Ha egyéb közölnivalüja van, pár sorban azt is kérjük megíni a 

fentiekben leírt címre.
Dátum: ...........................................................................................

aláírás

Jövő hónaptól Balatonalmádiban beinduló irodánkban is szí
vesen látjuk az érdeklődőket és rászorultakat!



Családi nap
„Az életünk tengernyi vágy, 

ezért nem áll meg a világ”

Október elsején családnapot 
tartottunk Balatonalmádi három 
iskolájában. „Vágyunk”, hogy 
együtt játsszunk, szórakozzunk, 
megismerjük egymást, megis
merjenek bennünket.

Kilenc órakor a Váci Mihály 
Általános Iskolában rövid üd
vözlés és Simon István: Nem 
elég című versének meghallga
tása után lekezdődhetett az ön
feledt játék, kicsiknek-nagyok
nak egyaránt. Hét különböző 
korosztály memóriaversenyével 
kezdtünk. Nagy izgalommal 
vártuk az eredményeket, kinek 
lesz a legjobb emlékezőkészsé
ge. Minden versenyző boldogan 
vette át jutalmát. Azok, akik 
nem vettek ebben részt, Tari Ti
bor vezetésével papírállatkákat 
hajtogattak és vágtak ki, élvezve 
Tibi mókákkal tűzdelt irányítá
sát. Tíz órától Monosné Erika 
vezetésével ajándékot készítet
tünk szeretteinknek szalmavi
rágból. Öröm volt nézni a kis 
ügyes kezeket és a csillogó 
gyermekszemeket, akik élvez
ték, hogyan telik meg a kis ke
rámiacipő virágokkal. Az elké
szült virágcsodákkal kezében 
vonult ki a közel százfőnyi csa
pat a kézilabdapályára, ahol fo
ciban, ugrókötelezésben, futás
ban és kötélhúzásban mérhette 
le ki-ki saját teljesítményét. Az 
önfeledt játék, nevetés, még a 
napot is kicsalogatta a felhők 
közül. Nehéz lenne a sok győz
tes nevét felsorolni, de mindnyá
jan nyertesek voltunk, mert más
fél órán keresztül elfeledkezhet
tünk mindenről, s ismét gyere
kek lehettünk mi is. Délben el
fogyasztottuk a szorgos kezek 
által elkészített szendvicseinket, 
csokoládéinkat, üdítőnket.

Következő programunkhoz a 
Györgyi Dénes Általános Iskola 
és a Bajcsy úti óvoda adott ott
hont. Felnőttek és gyerekek 
együttes küzdelme következett a 
„Ki tud többet Almádiról” vetél
kedőn. Egy könnyebb és egy ne
hezebb teszt kitöltésével. Kisebb 
gyermekeink Sáry Sándorné és 
Herczegné Budai Bea felügyele
tével az óvoda udvarán verseng
tek, játszottak. A verseny ered
ményhirdetését kérdésekkel le

hetett csak eldönteni, mivel a 
könnyebb kérdéseknél három, a 
nehezebbnél négy azonos pont
számú lett. Fél négykor dr. Kó
ger Erzsébet pszichológus tartott 
előadást a családról. Sajnos ke
vesen hallgattuk. Az előadás be
szélgetéssel folytatódott, ahol 
mint gyakorló többgyermekes 
édesanya mondott el saját csa
ládjáról történeteket, életközeibe 
hozva a témát s önmagát is. Na
gyon elgondolkodtató volt és ta
nulságos is, köszönjük. Gyerme
keinket ez idő alatt Néma Fri
gyes tanár úr dallal szórakoztat
ta, hű társa, a gitár segítségével.

Fáradhatatlan csapatunk öt 
óra után a berényi iskola felé 
vette útját, ahol már vártak ben
nünket gyermekeink kiállított 
rajzai, amit előző nap Borsné Si
mon Györgyi, Magasmarty Ani
kó, Lászlóné Pajor Éva és Pataki 
Istvánné varázsoltak az ablakok 
üvegeire.

Köszönjük munkájukat.

Élvezettel néztük a sok-sok 
kis alkotást. (300-nál több.) 
Büszkék lehettünk gyermeke
inkre, akik ilyen látvánnyal 
ajándékoztak meg bennünket. 
Nehéz volt dönteni a 3 tagú zsű
rinek, Sági Sándor művész úr
nak, Kántás Zsuzsanna rajz sza
kos tanárnak és Keszte Béla 
nagycsaládos édesapának. Hála 
nekik, akik a késői felkérés el
lenére is elvállalták ezt a felada
tot. A berényi iskola kedves mű
sorral köszöntötte a résztvevő
ket.

Családról, gyerekekről, ró
lunk. Sági Sándor művész úr 
közvetlen beszédében elmondta 
tapasztalatait, véleményét a gye
rekek munkájáról, dicsérve te
hetségüket. Az eredményhirde
téskor büszkén vehették át Sági 
művész út kézszorítása mellett 
ajándékaikat. Hét óra felé járt az 
idő, mikor becsuktuk magunk 
mögött az iskola ajtaját. Kicsit 
fáradtan, de élményekkel gazda
gon tértünk haza. Minden kezdet

nehéz. Több családot vártunk, 
de reméljük, hogy ebből hagyo
mányt teremtünk, és jövőre töb
ben eljönnek.

Köszönetet szeretnénk mon
dani azoknak, akik szebbé, tar
talmasabbá tették ezt a napot, s 
adományaikkal növelték gyer
mekeink örömét. A három isko
lának, a Bajcsy úti óvodának, 
akik helyet biztosítottak, Czeti 
György vállalkozó, Bihari Gyu
láné utasellátó presszó, Doma 
Tamásné Baross G. úti papír
bolt, Fűzfői Papír Rt. szakszer
vezete, Hollander és társa Bt., 
Benkő Sándorné vegyeskereske
dés, Kopár Attila, Nyul Csabáné 
és férje, Papír Sped Szállítási és 
Kereskedelmi Kft. F.-gyártelep, 
Húsáru Gmk Baross úti, Rábahír 
Rt., Magyar Máltai Szeretetszol
gálat, Bobek Antal kereskedő, 
Dávid Gyuláné cukrászdája, Co
ca-cola üzem, Wollain Pál vál
lalkozó.

Palkovics

Senki sem él önmagának...
„Mert közülünk senki sem él 

önmagának, senki sem hal ön
magának” hangzott a búcsúztató 
szó Pál apostol szavaival Szabó 
Györgyné, Róth Márta sírjánál. 
Bizony, sokunknak talán fel sem 
tűnik, hogy már nem jár közöt
tünk Márta, aki családanya volt 
az egyik legnagyobb almádi csa
ládban. A jeges szél cibálta te
metőben mégis nagy tömeg kí
sérte utolsó útján, mutatva, hogy 
mennyien tisztelték, szerették, 
élete milyen szétsugárzó volt. 
Mert soha nem élt önmagának, 
csakis másokért, családjáért.

A Szabó családban sorban 
születtek a gyermekek, a fiúk. 
Fiú és ismét fiú, hat szép gyer
mek sorjában. Nagyon szeretett 
volna kislányt, akit már nem is 
olyan fiatalon kapott meg, s rá
adásként a legkisebbet, a most 
16 éves Szilviát. Minden gyer
mekét ajándékként fogadta, soha 
nem hallottam tőle a manapság 
oly divatos kifejezést, hogy 
„vállaltam”. Pedig bizony nyolc 
gyermeket nevelni igazi hősi 
cselekedet oly korban, mikor 
már a háromgyerekes család is

„nagycsaládnak” számít. Szinte 
bizonyos, hogy szegénységgel 
jár, gyakran bizony nélkülözés
sel is. Ezt az anyagi, fizikai hi
ányt tudta ő pótolni szeretettel, 
gondoskodással, igazi értékek 
megmutatásával. Saját szerető, 
szorgos élete példájával. Gyer
mekei dolgos, szorgalmas embe
rekké cseperedtek. Kicsi unokái 
is sok örömet szereztek neki 
utolsó, már beteg éveiben.

Korunkban ritka az ilyen élet. 
Másokért élni nem igazán diva
tos dolog manapság. Mindnyá
jan magunkat akarjuk megvaló
sítani, kiteljesíteni, s ha ez má
sok rovására megy, sebaj, me
gyünk tovább. A karrier építése 
a modern társadalmakban az ér
tékrendszer legelső helyére ke
rült, számos tankönyvben oktat
ják is. Pedig az élet sivár és ki
etlen lenne, ha nem tudnánk 
egymásért, családunkért, szom
szédunkért, munkatársunkért, 
városunkért, országunkért, a má
sik emberért is élni. A másik ja
vára tenni, dolgozni, szeretni.

Ezért jöttek el utoljára Már
tához az utcabeliek mind, a volt

munkatársak, a gyermekek bará
tai, munkatársai, Szilvike osz
tálytársai a sümegi gimnázium
ból, és még sokan, sokan mások. 
Mert hiányzik az ő csendes, ön
feláldozó élete, hiányzik az az 
erkölcsi erő, mely belőle áradt. 
És ezért remélem, hogy igaz lesz 
a búcsúztató ige második fele is: 
„...senki sem hal önmagának”. 
Ott az almádi temetőben nem
csak búcsúztunk Mártától, de 
mindnyájan szembetalálkozhat
tunk, szembenézhettünk önma
gunkkal. Az ő halála irányíthatta 
gondolatainkat az útra, melyen 
megláthattuk, hogy mi csak ön
magunkért, a magunk igazáért 
élünk, vagy másokért is? Vajon 
gondunk lesz-e az árván mara
dotakra? Az ő családjában, ne
tán a sajátunkban is? Akarunk-e, 
tudunk-e támaszt nyújtani az el
árvult családnak?

Hiszem, hogy ez az önma
gunkkal való szembetalálkozás 
mindnyájunkat felrázó, mások 
felé irányító, a jóra törekvésben 
erősítő esemény volt. Köszön
jük, Márta.

Dr. Péterfia Katalin



Mérlegen az önkormányzat 4 eve
1990. október 6-án délelőtt 

11 órakor ült össze először a 
14 tagú, szabadon választott 
képviselő-testület. Kissé elfo
gódottan, meghatottan, de 
tettrekészen.

A tanácsi rendszertől egy új 
városházát, rendezett kasszát 
és egy rendezetlen város örö
költünk. Vízellátási problé
mákkal, szivárgó emésztőgöd
rök ezreivel, telefonhiánnyal, 
katasztrofális útviszonyokkal, 
pusztuló környezettel, a sze
zonban beduguló közlekedés
sel. Polgáraink megrendült 
életstratégiájával. A jövőkép 
hiányával.

Varázslatos fekvésű, vonzó 
üdülőhely voltunk. Évtizede
ken át özönlöttek a vendégek 
belföldről, külföldről. A néme
tek kedvelték a Balatont önma
gáért is, ezen felül csak nálunk 
találkozhattak a berlini fal le
bontása előtt. Fejtük-fejtük a 
tehenet, és nem etettük. A kép
ződött jövedelmeket elvitte az 
állam, vissza alig csurgatott 
valamit. Az eredmény közis
mert: döglik a hal, algásodik a 
víz, mindent elönt a szemét, 
vegyszerízű a gyümölcs és bor, 
pusztul az erdő, babásodik a 
nádas. Egyre kevesebb a ven
dég. A még jövőket meg egyre 
jobban, egyre többen és egyre 
kulturálatlanabbul sanyargat
juk. Aztán egymást szidalmaz
zuk. Végül az önkormányzatot.

Az önkormányzat a kialakult 
helyzettel számot vetve két fő 
célt tűzött ki.

1. Beruházni a gyermekeink
be, az ifjúságba. Abszolút pri
oritást biztosítani az oktatás
nak.

2. Megkezdeni a város inf
rastrukturális elmaradotottsá
gának felszámolását.

A lehetőségeink azonban 
rendkívül korlátozottak. Ennek 
szemléltetésére lássuk az el
múlt 4 év költségvetési fő
összegeit, és a fejlesztésre for
dítható pénzeket millió Ft-ok
ban, kerekítve az 1. sz. táblá
zatban.

A táblázat adataiból kitűnik, 
hogy az önkormányzat az 
évente rendelkezésre álló 
összegek mindössze 12-13%- 
áról dönthetett szabadon, hogy 
milyen fejlesztésekre fordítja. 
A 87-88%-nak „helye van”. 
Ebből működtetjük a 3 óvodát, 
a 3 általános iskolát, a zeneis
kolát, a könyvtárat, a Közössé
gi Házat, a várost, az egészség- 
ügyi és szociális ellátást, vala
mint a polgármesteri hivatalt.

A négyévi csaknem másfél 
milliárdból tehát 187 millió Ft 
jutott a fejlesztésre. Ennek el
lenére mintegy 400 millió Ft- 
nyi fejlesztést valósítottunk 
meg, illetve városi vagyonnö
velést értünk el, kemény tár
gyalásokkal, állami céltámoga
tások elnyerésével és polgára
ink segítségével, akik sokat ál
doztak útra, gázra, csatornára, 
telefonra.

A teljesség igénye nélkül 
felsorolt főbb fejlesztéseinket a
2. sz. táblázat tartalmazza.

A mérleg negatív serpenyője 
sem üres. Nem sikerült az 
Öreg-hegyen évtizedek óta hi
ányzó víztározót megépíteni. 
Számtalan próbálkozás és tár
gyalás zárult eredménytelenül 
a szemételhelyezés és -kezelés 
tárgyában. A kesze-kusza tu
lajdonviszonyok miatt nem ér
tünk el semmit a káptalanfüre
di táborok rendezését illetően. 
A kárpótlást szerettük volna 
befolyásolni polgáraink érde
kében, a kormányakarattal 
szemben azonban ez nem volt 
lehetséges. Minden igyekeze
tünk hiábavalónak bizonyult a 
városközpont rendezésére. 
Nem tudtuk érvényesíteni az 
Állam Vagyonügynökséggel 
szemben az elvont ingatlanok 
belterületi földértékét. Jóval a 
lakástörvény előtt készítettünk 
egy kitűnő helyi rendeletet, 
amit a köztársasági megbízott 
megvétózott. Nem kellett vol
na elfogadnunk az óvást. Sokat 
tétováztunk a gazdasági társa
ságaink kezelésében. Nem in
formáltuk eléggé polgártársa
inkat a törekvéseinkről, harca
inkról, sikereinkről, sikertelen
ségeinkről. Nem követeltük

elég keményen a Balaton-tör
vényt. Nem összegeztük a jö
vőképünket.

Félidőben, 1992-ben nega
tívnak ítéltem a mérlegünket. 
Most, a 4 év letelte után a fen
tiek alapján pozitívnak. Ha eh
hez még hozzávesszük igen 
élénk, és a szomszédaink által 
irigyelt kulturális és sportéle
tünket, izmosodó civil szerve
zeteinket, a példás egyéni kez
deményezésekkel és közösségi 
összefogással megvalósuló ob
jektumokat (hangulatos ven
déglők és fogadók, vöröskő 
vasúti híd a mozdonnyal, kilá
tó, temetői kápolna), alakuló 
testvérkapcsolatainkat Nyitra
gerencsérrel és Eggenfelden
nel, a közkedvelt információs 
füzeteinket, közreműködésün
ket a Balaton Akadémia létre
hozásában, az Almádi Fotóal
bumot, az Új Almádi Újságot, 
a készülő Balatonalmádi köny
vet, akkor elmondhatjuk, hogy 
nyugodtan állunk választóink 
elé 1994 december 11-én.

Balatonalmádi, 1994. no
vember 1.

Kerényi László 
polgármester

1. sz. táblázat 

Költségvetési főösszeg Fejlesztés
millió Ft millió Ft

1991 259 36
1992 293 38
1993 433 56
1994 467 57

Összesen 1452 187

2. sz. táblázat

Zeneiskola 12 millió Ft
Berényi iskolához területvásárlás 28 millió Ft
Iskolaépítési alapítványba 25 millió Ft
Kisegítő iskolaépület 5 millió Ft
Fűzfő-Almádi gázvezeték 30 millió Ft
Városi gázvezetékek 90 millió Ft
Intézmények átállítása gázfűtésre 20 millió Ft
Csatornaépítés 58 millió Ft
Útépítés 40 millió Ft
Vízrendezés 6 millió Ft
Panoráma megvásárlása 33 millió Ft
Telefonelőleg 20 millió Ft

A  kisebb tételek, zárójelben millió Ft: 
gyógyszertár Budataván (1,8), könyvtár elhelyezése (1,2), 
villanyhálózat bővítése (2,0), vízhálózat fejlesztése (3,0), 
parképítés (4,0), horgászkikötőhöz telek (1,8), közvilá
gítás fejlesztése (4,6), a várhatóan még ez évben elké
szülő Idősek Klubja (2,5) stb.



VALLADOLID, 1994
Először is nem diákbosszan

tónak szántam a fenti címet -  
tehát nem „vall a dolid”, ha
nem Valladolidról, azaz a spa
nyolországi Castilla Y León 
tartomány székhelyéről van 
szó.

Az Európai Régiók VI. albi
zottsága tartotta itt konferenciá
ját a régiók közötti kulturális és 
ifjúsági cserék témakörében. 
Furcsamód nem a spanyol régi
ók küldöttei jelentek meg legna
gyobb számban, hanem az ango
lok, walesiek és a magyarok. Fe
jér, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád és Veszprém megye 
képviseltette magát. Heves me
gye pedig írásban küldte el hoz
zászólását. Így lehettem dr. Hu
szár Pál alelnök úr társaságában 
a kasztíliai Cortez -  az ottani 
megyei közgyűlés -  vendége is. 
Jó lett volna, ha csak vendéges
kedni megyünk, mert akkor nem 
négy nap alatt kellett volna meg
fordulnom Balatonalmádi-Val
ladolid között, és közel ötezer 
kilométert utazni repülőn, vona
ton, autóbuszon meg autón. Lát
nivaló is lett vona bőven: Mad
ridban a Prado, a világ talán leg
gazdagabb képtára, a fenséges 
Escorial kolostor, a spanyol ki
rályok temetkezőhelye, a bájos 
Avila, Szent Teréz városa, vagy 
Salamaca, ahol a 15. században 
épült székesegyházat „új kated- 
rálisnak” hívják, mert mellette 
még ma is áll a 12, századi ré
gi...

Ha viszont az ember konfe
renciára hivatalos, akkor a ple
náris üléseket üdvözlőbeszédek 
tarkítják, két előterjesztés között 
pedig vagy albizottsági tanács
kozás, vagy sajtókonferencia a 
választék.

A határozathozatalt szavazás 
előzi meg -  de mostanság ná
lunk is ugyanígy zajlik minden
-  legfeljebb jóval több időt vesz 
igénybe! A régiók közötti kul
turális hálózat kiépítése és a 
portfolio vitája volt a leghango
sabb -  ha a költségvetési vesze
kedéseket nem számítjuk - ,  és 
szinte „megnyugvással” hallgat
tuk, hogy nem csupán az 1994. 
évi keret merült ki, hanem az 
1995-ös is. Ismerős volt a szö
veg itthonról... A Kaleidoszkóp 
program, a Leonardo project és 
az ICON, (európai régiók kultu
rális hálózata) mind egyre több 
finanszírozást igényel, akárcsak 
a kiállítások és művészek régiók 
közötti cseréje. A kulturális tu
rizmus, a kulturállis termékek és 
a társadalmi, gazdasági és kul
turális kezdeményezések a regi
onális és kisebbségi nyelveknek 
is ugyanazokat a jogokat bizto
sítanák, a helyi vállalkozásokat 
lendítenék fel, de ehhez minden 
régiónak nagyobb „áldozatválla
lási készséggel” kellene rendel
keznie. (Ez utóbbi fogalom a 
pénzbeli hozzájárulás szinoni
mája, ha valaki félreértette vol
na.)

A skót, a walesi és a katalán 
küldött is hangsúlyozta a kelet- 
európai (magyarul: kelet-közép
európai) régiók különböző prog
ramokba való bevonásának 
szükségszerűségét -  de zabot ők 
sem tudnak adni... Tudják ők is, 
hogy mi is hiszünk az ifjúság
ban, szervezeteket is létre tu
dunk hozni, az adaptációs kész
ségünkkel sem lenne baj, a fel
élénkült érdeklődésről nem is 
beszélve, de sajnos még nem va

gyunk tagjai az Európai Unió
nak. Jó volt azért tudatosítanunk 
az ottani küldöttekben is Göncz 
Árpád örök axiómáját: „Nem 
Európa felé igyekszünk, mert 
annak 1100 éve szerves része 
vagyunk, hanem az Európai 
Unió felé!”

Legtöbbször mégis az ifjúsági 
és kulturális cserék témakörének 
tárgyalásakor szólaltam fel, mert 
egyre erősebb bennem az a be
nyomás, hogy sokan sokat be
szélnek erről, de kevesebben 
vannak azok, akik tesznek is érte 
valamit. Az angliai Hertfordshi
re delegátusa nemzetközi sta
tisztikát készített a tanárcserék
ről, diákcserékről és az európai 
dimenzió helyi érvényesülési 
trendjeiről.

Örömmel konstatálhattuk, 
hogy Nagy-Britannia és Svájc 
mellett Magyarország szerepel a 
legjobban a nemzetközi tabel
lán, hazánkon belül pedig Heves 
és Veszprém megye. Gondol
junk csak bele: középiskoláink 
túlnyomó többsége rendszeresen 
küldi diákjait külföldre és fogad
ja szeretettel a viszontlátogatá
sokat, sőt ennél a két megyénél 
a tanárcsere, a tanulmányutak, 
az iskolai tananyagcsere és a 
megyei képviselők látogatásai is 
rendszeresek, sőt nem korláto
zódnak csupán egy vagy két ki
tüntetett régióra!

Ismét bebizonyosodott tehát, 
hogy több dolog van ami 
összeköti, mintsem ami szétvá
lasztja az európai régiókat, gon
doljunk csak Veszprém megye 
és East Sussex, Wales, Basel
land, Trentino Alto-Adige, Lec
ce, Burgenland, Baden-Würt

temberg vagy Wundsiedel kap
csolataira, hogy csak a legismer
tebbeket említsük!

Ha valaki azt hinné, hogy 
spanyol kapcsolataink nem vol
tak vagy nincsenek, az súlyosan 
téved. Bár spanyol nyelvet ke
vés középiskolánk oktat, mégis 
egyre többen keresik fel a hoz
zánk legközelebb eső Katalóni
át, de Madridban és Sevillában 
is sokan jártak már. Spanyol
honba szakadt sportolóink, szí
nészeink mellett szinte elfeled
keztünk Orbók Lóránt (1884- 
1925) íróról, aki Lorenzo Azer
tis néven futott be fényes karri
ert Barcelonában -  tehát „azért 
is” megmutatta, hogy spanyol és 
katalán nyelven is színpadképes. 
De Körös Albin (1860-1936) 
veszprémi piarista tanár, műfor
dító és irodalomtörténész sem 
ismert nagyon, pedig nyarait 
rendszeresen Almádiban töltöt
te. „A spanyol költészet gyön
gyei” és „A spanyol irodalom 
története” még ma is alapmű
veknek számítanak! -  ezért is 
választotta a spanyol királyi aka
démia tagjai közé. Náluk többre 
talán csak Passuth Lászlót 
(1900-1979) tartják ma is, mert 
latinamerikai vagy spanyol tár
gyú könyvei a legtöbb könyvtár
ban fellelhetők. „Örök Hispá
nia” című útirajzával utaztam én 
is Kasztíliába, és csak azt sajná
lom, hogy nem követhettem a ti
hanyi tudós író kulturális baran
golásait végig az Ibériai-félszi
geten.

Jöttek persze Spanyolhonból 
is hozzánk már a XI. századtól 
kezdve, Loyolai Szent Ignác 
kultusza a XVIII. századtól ter
jedt el, és a vörösberényi barokk 
templomot is az ő tiszteletére 
szentelték fel. A bakonyi pász
torok „spanyolozása” mai napi 
fogalom, mert faragásaikat spa
nyolviasszal -  azaz szines viasz
szal -  díszítették, de ne feled
kezzünk el a Balatonfüredre el
látogató Adelina Pattiról (1843- 
1919), a tüneményes koloratúr- 
szopránról sem. Mindannyian 
onnan származnak, ahol Federi
co Garcia Lorca így fogalmazott 
egykor: „La tierra el probable 
paraiso perdido” „A föld minden 
bizonnyal az elveszett éden”.

Czuczor Sándor



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



VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
A képviselő-testület által megválasztott 

helyi választási, illetve 
szavazatszámláló bizottságok összetétele:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Titkára: Szapáry Béla.
Tagok: Szente Lászlóné, Fácián László.
Póttagok: Dr. György László, Tóth Béla.

1. szavazókor, Kéttannyelvű Gimnázium,
Rákóczy u.

Titkár: Bogdán Győző.
Tagok: Kertész Gabriella, Lehoczky Balázs.
Póttag: Kiss Lászlóné

2. szavazókor, Györgyi Dénes Általános Iskola,
Bajcsy-Zs. u.

Titkár: Gergely Endre
Tagok: Durst László, Szikszai Róbert.
Póttag: Szabó Lászlóné.

3. szavazókor, Közösségi Ház, Balatonalmádi,
Baross G. u.

Titkár: Siklósi Lajos.
Tagok: Gáspár Imre, Sári János.
Póttag: Mikolettiné Molnár Erzsébet.

4. szavazókor, Váci Mihály Általános Iskola,
Verseny u.

Titkár: Gellér Judit.
Tagok: Nagy Lajos, Risányi Erzsébet.
Póttag: Szentpéteri Zoltán.

5. szavazókor, Mogyoró úti óvoda.

Titkár: Benczik Jánosné.
Tagok: Jáber Ferenc, Kuthi Istvánné.
Póttag: Balázs Lajosné.

6. szavazókor, Vörösberényi Általános Iskola,
Veszprémi út 103.

Titkár: Jákói Sándor.
Tagok: Berényi Sándorné, Borbély Zoltán.
Póttag: Szentesi István.

7. szavazókor, Vörösberényi Általános Iskola,
Veszprémi út 87.

Titkár: Dienes Bálint.

Tagok: Németh Lajosné, Némethné Virág Gyöngyi. 

Póttag: Somodari József.

A választási szervek összetétele a későbbiek során kiegészül 
a pártok, társadalmi szervezetek által delegált személyekkel.

Balatonalmádi, 1994. október 28.

Dr. Miklós László jegyző

Az 1994. december 11-i helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával 

kapcsolatban az alábbiakat közlöm:

Balatonalmádi város 
választópolgárainak névjegyzéke 

elkészült.

A névjegyzéket 1994. november 7-17. között a polgármes
teri hivatalban közszemlére teszem.

Az érdeklődő választópolgárok hivatali munkaidőben a tit
kárságon (Szegedi Józsefné főelőadó) megtekinthetik.

A nyilvántartásból történt kihagyás vagy szabálytalan fel
vétel miatt -  fenti időben -  a jegyzőnél emelhető kifogás. A 
jegyző a kifogásról 3 napon belül dönt.

A kifogás elutasítását a választópolgár a közléstől számított 
3 napon belül megtámadhatja a helyi bíróságnál.

Balatonalmádi 1994. november 4.

Dr. Miklós László jegyző



Néhány sor 
a 49. hónapról 
a városházán

1994. október

A  hónap híre, hogy megkap
tuk a japán kölcsönt.

Az elmúlt években számos 
tárgyalást folytattunk magyar és 
külföldi bankokkal hitelfelvétel 
ügyében, hogy gyorsabban szá
molhassuk fel infrastrukturális 
elmaradottságunkat. Eddig siker
telenül. Egyrészt a kamatterhek 
voltak túl nagyok, másrészt a ga
ranciáinkat találták elégtelennek  
a hitel visszafizetésére.

A z egyik, sőt a legelső pró
bálkozásunk a japán környezet- 
védelmi hitel megszerzésére irá
nyult. 3 évvel ezelőtt egy pénteki 
napon kaptam a hírt, hogy ha 
hétfőig össze tudunk állítani ma
gyar és angol nyelven egy pályá
zatot, akkor esetleg bekerülhe
tünk a Várpalota és régiója kör
nyezetvédelmi rehabilitációs 
programba. Munkatársaimmal 
rohammunkában elkészítettük a 
pályázatot, amit a japán fél hosz
szas viszontagságok után elfoga
dott. A  3 év alatt 5 -ször jártak 
nálunk japán szakértők a körül
ményeinket megvizsgálni, és na
gyon nehezen született meg a 
több minisztérium által gondo
zott államközi szerződés is.

Most mégis örömmel jelent
hetem, hogy Baja Ferenc környe
zetvédelmi miniszter úr október 
3-án Japánban aláírta a kölcsön
szerződés alapokmányát. Balato
nalmádi kb. 500 millió Ft-ot kap 
a hitelből, 1995 elejétől kezdő
dően. (Összehasonlításul: évente 
eddig 4 0 -5 0  millió Ft-ot fordít
hattunk a város fejlesztésére.) A  
tárgyalások során rendkívül ked
vező feltételeket értünk el. 8 év 
türelmi idő után kell a felvett tő
ke 87%-át 17 éven át visszafizet
ni forintban, kamat, kezelési 
költség és árfolyamcsökkenés 
nélkül. A  hitelt a vörösberényi 
városrész ivóvíz- és csatornaellá
tottságának, és az egész város 
gázellátásának meggyorsítására 
használhatjuk fel. Megszorítások 
természetesen vannak, a japán 
szakértők minden lépésünket fel
ügyelik, hogy jól sáfárkodunk-e 
az adófizetőik pénzével. Nagyon  
fontos, hogy megfeleljünk a fel
tételeiknek, mert ez esetben -  a 
kezdeményezésünkre -  a Bala
ton rehabilitálására is kaphatunk 
hasonlóan kedvező hitelt a jövő
ben.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1994. október 31.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A városháza nagytermében 4 

szál gyertya fénye mellett kez
dődött el a képviselő-testület ok
tóber 6-i ünnepi munkaülése.

Négy éve alakult meg a jelen
legi képviselő-testület, amint er
ről megemlékező beszédében dr. 
Kerényi László polgármester 
szólt.

Az önkormányzat eltelt idő
szak alatti működéséről, ered
ményeiről, gondjairól „gyors
mérleg” készült, melyet lapunk
ban külön közlünk. Ezt követő
en a testület az előző héten tar
tott ülés folytatásaként több ak
tuális kérdést tárgyalt meg. 
Hosszas vita után úgy döntött, 
hogy a Mahart Salambó Yacht 
Klub Kft. balatonalmádi kikötő 
fejlesztésére nem nyújt be pályá
zatot, ugyanis ennek feltétele 
lenne egy nyugat-európai bank
hitel felvétele, melyre a képvi
selő-testület nem tud garanciát 
vállalni.

A városgazda előterjesztése 
alapján a testület a Szabadság
kilátó úti és a Páfrány utcai 
szennyvízcsatorna építéséhez 
összesen 1 millió 420 ezer forint 
támogatást biztosított, s egyúttal 
2 millió 400 ezer forintot szava
zott meg a káptalanfüredi utak 
helyreállítására. Elutasította vi
szont a képviselő-testület a Ba
latonalmádi Vendégvárók Egye
sületének azon kérelmét, hogy

mintegy 300 ezer forintot bizto
sítson szakértői vizsgálathoz.

Végezetül egyedi bérletidíj - 
mérséklési kérelmekkel foglal
kozott a testület.

A képviselő-testület munka
terv szerinti október 27-i ülése 
a polgármester rövid tájékozta
tásával kezdődött, melynek so
rán említést tett a Veszprém Me
gyei Közgyűlés elnöke által ve
zetett delegáció városunkban 
történt látogatásáról, melynek 
során a megye és városunk 
együttműködéséről, annak fej
lesztési lehetőségeiről esett szó. 
Beszámolt továbbá a japán hitel 
felvételének állásáról, melyről 
szintén külön cikk jelent meg a 
lapban.

A képviselő-testület törvény
ben előírt kötelezettségének tett 
eleget, amikor is megválasztotta 
a helyi választási bizottság titká
rát és 2 tagját. Itt jegyzem meg, 
hogy az Új Almádi Újság mos
tani számában a közelgő önkor
mányzati választásokkal kapcso
latosan több fontos közlemény is 
jelenik meg, melyet ajánlok az 
olvasók, a választópolgárok szí
ves figyelmébe.

Második napirendi pontként 
írásos és szóbeli tájékoztatást 
hallgatott meg a testület Szijjár
tó István, a Balaton Akadémia 
igazgatója előadásában. A kép
viselő-testület támogatásáról 
biztosította az egyelőre rendkí

vül nehéz körülmények között, 
de mégis eredményesen működő 
Balaton Akadémiát.

Módosította a testület ez évi 
költségvetését, majd elfogadta a 
Városi Információs Iroda alapító 
okiratát.

Ezt követően került sor az ak
tualitások megtárgyalására.

A képviselő-testület az általá
nos rendezési terv szabályozási 
előírásait módosítva hozzájárult 
az Álmos u. 2. szám alatti (volt 
VÁÉV-telephely) ingatlan ke
reskedelmi, szolgáltató célú te
rületfelhasználásához abban a 
reményben, hogy a városképileg 
elfogadhatatlan építmények he
lyén korszerű, magas építészeti 
színvonalú kereskedelmi épüle
tek létesülnek.

A város számítógépes nyil
vántartási rendszerének tovább
fejlesztése érdekében a képvise
lő-testület szándéknyilatkozatot 
fogadott el a város külterületi di
gitális földmérési alaptérképé
nek elkészítéséről.

Végezetül az önkormányzat 
tulajdonosi jogát gyakorolva öt 
kisebb jelentőségű ingatlanhasz
nálati és tulajdoni ügyben hozott 
döntést. Az önkormányzati ülé
sek jegyzőkönyvei a polgármes
teri hivatalban és a Városi 
Könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.

Útépítés magánerőből
Útépítésre ebben az évben is 

igen korlátozottan állt pénz ren
delkezésre a város költségveté
sében.

Ebből a pénzből csak a fő 
közlekedési utak kis részének ál
lapotán lehetett javítani. Mégis 
több kis helyi út épült meg ez 
évben is -  az utca lakóinak teljes 
költségvállalásával. Ahol a kö
zeljövőben már közműépítés 
nem lesz, és a burkolt felületen 
összegyűlő csapadékvíz nem je
lent új problémát, a városgazda-

sági csoport szerve
zéssel és bonyolítás
sal örömmel áll a la
kosság rendelkezésé
re.

Erre példa a Kilá
tóhegyi út felső sza
kasza, Rózsakert mel
letti köz, és a Harmat 
utca. A győri út teljes 
egészében az ott la
kók munkájának 
eredménye.

Sz.B.



Horgászsarok
Az őszi rablóhalas szezon vé

ge felé -  ha kapitális süllő zsák
mányról nem, de szerencsére 
csukáról érkezett hír. Október 5- 
én délelőtt fél kilenckor a buda
tavai horgászkikötő előtt, a nád
szélben Gönczi György barátom 
villantóval akasztott meg egy 11 
kg 70 dekás, 116 cm hosszú

„krokodilpofájút”. Szélcsendes, 
tiszta időben már a 10-12. do
básra érezte a nagy csukára jel
lemző „ránehezedést”, mintha 
vizes nagykabátot fogott volna 
meg. Bevágás után jó néhány ki
rohanást kellett kivédeni, de a 
kezdeti erős ellenállás után -  
úgy negyed óra múlva -  simán 
engedte magát a merítőhálóba 
vezetni. Horgászcikk-kereske
dőről lévén szó, nem csodálko
zunk a szerelék igényességén. 3 
m-es Balzer Edison 60 g-os bot, 
MEPS Aglia 3 ezüstszínű kör
forgó villantó, drótelőkével és 
(ami a teljesítményt igazán szép
pé teszi) 0,25-ös Tecton zsinór. 
A szerencsén kívül persze  j ó 
adag hozzáértés és tapasztalat 
kellett, amiben nincs is hiány, 
hiszen horgászunk az idén több 
mint 20 csukát merített ki a Ba
latonból, kivétel nélkül villantós 
módszerrel. A halak többségét 
elajándékozta, mert sok sportár
sához hasonlóan csak fogni sze
reti a halat. Ez a csuka sem bog
rácsban végzi, hanem teljes egé
szében kipreparálják, és remél

jük, hogy jövőre a horgászbolt 
dísze lesz.

Még egy érdekes fogásról 
számolhatok be, melynek ma
gam is szemtanúja voltam. Ok
tóber közepe táján ugyancsak 
Budataván kísérletezett a csu
kákkal két horgász. Az úszó el
merülése egyértelműen kapást

jelzett. Kis kivárás után a bevá
gás következett, majd az erős 
húzás komoly halat ígért. Annál 
nagyobb volt a meglepetés, ami
kor a víz alól egy termetes -  fe
kete-fehér színű -  madár buk
kant fel, a hátába akadt hármas 
horoggal. Izgalmas vadászat 
kezdődött, három csónak közre
működésével a minduntalan víz 
alá menekülő madár után. Per
sze az egész akció nem kevés 
derültség és különböző elmés
nek szánt megjegyzések kísére
tében zajlott.

Ritka zsákmány a Balatonon, 
hiszen mint kiderült a Magyar- 
ország madárvendégei című 
könyv illusztrációja alapján, egy 
jeges búvár akadt horogra. Nagy 
utat tett meg, hiszen Európában 
csak Izlandon és a Medve-szige
ten honos. Ezek a helyek egy 
kissé távol esnek tőlünk. Utol
jára, az említett könyv szerint 
1982 novemberében figyeltek 
meg egy példányt, s éppen Al
mádiban. Ilyen zsákmánnyal 
nyugodtan dicsekedhet horgász
társunk.

Nagy Ferenc

Teniszhírek
Gazdag eseménynaptárunk 

szerint (6 országos, 6 házi, 18 
szabadidős amatőr verseny, va
lamint 6 csapatbajnokságban va
ló részvétel) október első fel
ében megrendeztük a vértanúk 
emlékére kiírt versenyeket. Az 
almádi fiatalok 3 csoportban ve
télkedtek az érmekért és jutal
makért.

Az egyik csoport helyezettjei 
az október 6-a vértanúi emléké
re rendezett ünnepség után dr. 
Kerényi László polgármester úr
tól vehették át jutalmaikat.

HELYEZÉSEK:
1. és a Fórum Üzletközpont 

ajándékát, egy BMX kerékpárt 
Szentpéteri Zoltán nyerte.

2. Zsirai Péter

3. Erdélyi Tamás és Székely 
Balázs.

Vigaszág: 1. Erdélyi Miklós,
2. Vajai Péter 3. Kovács Zsom
bor és Nyírő Zsolt.

A másik 2 csoport október 
23-a emlékére rendezett ünnep
ség előtti napokban tartotta meg 
házi bajnokságát. A résztvevők
-  néhány szülő jelenlétében -  
megemlékeztek 1956 hőseiről, 
majd a kegyelet virágait helyez
ték el az örökmécsesnél.

Végül Polyák Sándor, a Fó
rum Üzletközpont elnök-igazga
tója átadta a bajnoki szalaggal 
ékesített érmeket és jutalmakat.

(A két fődíjon kívül: ütőtok, pó
lók, labdák).

HELYEZÉSEK:
1. és a Fórum Üzletközpont 

ajándékát, egy BMX kerékpárt, 
Szénási Attila nyerte.

2. Murgás Norbert

3. Kiss Oszkár és Magyar 
Zoltán.

Vigaszág: 1. Lipóczi Gergely

2. Plank Tamás

3. Levelesi Szabolcs és Zsirai 
Péter.

A lányok versenyét Hertner 
Viktória nyerte.

2. Varga Melinda

3. Balogh Csilla.

Megjegyzés 
és kiigazítás:

Az Új Almádi Újság előző 
számában megjelent „Balatonfü
red-Balatonalmádi sporttalálko
zó”, valamint a „Teniszhírek” 
cikkekhez. Az előbbiben -  min
tegy magyarázom a bizonyítvá
nyomat -  kinyilatkoztatásra ke
rült: „A különbség (4:2 Füred 
javára) csupán egy pont lenne,



ha teniszben is jön füredi csapat. 
Úgy hírlik, nem mertek kiállni, 
félve a vereségtől.” Az ilyen ki
jelentés rossz hatással van az al
mádi és füredi teniszezők között 
évtizedek óta meglévő sport-ba
táti kapcsolatokra. Az igazság 
az, hogy a fürediek egy másik 
versenyük miatt nem tudtak Al
mádiba jönni. Ezúton követem 
meg a füredi teniszezőket a 
meggondolatlan kijelentésért.

Végezetül hadd köszönjek el 
a volt vezetőség nevében is a 
Sportrovat olvasóitól. Lassan 3 
éve, hogy szinte havonta tájé
koztattuk a teniszberkekben le
játszódó fontosabb események
ről a tenisz iránt érdeklődő ol
vasókat cikkeinkben. Arra töre
kedtünk, hogy a valóságból in
duljunk ki, és a valóság talajára 
is érkezzünk vissza.

1994. október 7-én a szakosz
tály másfél éves huzavona után 
végre önálló klubbá vált, és 
megválasztotta új vezetőségét 
(erről a klubelnök tollából tájé
koztatást kapnak), kívánunk jó 
munkát és hozzá jó egészséget.

Magamról csak annyit, soha
sem voltam a tenisz vámszedője, 
hanem mindig hűséges napszá
mosa voltam, vagyok és mara
dok. Hogy hol? És milyen kö
rülmények között? Az számom
ra mindig másodlagos kérdés 
volt!

Varga László

MEGKÉRDEZTÜK:

Mi van az új zeneiskolával, 
hogyan alakult az eltelt időszak

Az önálló Városi Zeneiskola 
élete tulajdonképpen 1993 szep
temberében kezdődött, amikor 
beköltöztünk a szépen felújított 
épületbe. Itt igen esztétikus kör
nyezetben alakíthattuk ki máso
dik otthonunkat, ami tanárok
nak, diákoknak egyaránt jó kö
zérzetet biztosít.

Valószínűleg ez is közreját
szik abban, hogy az iskola iránti 
érdeklődés egyre nő kis váro
sunk lakóinak körében. Tavaly 
173 növendékkel kezdtük az 
évet, az idén már 192 nebulót ta
nítunk. A létszám még jövőre 
valószínűleg növekedni fog, s 
várhatóan 220-230 fő között fog 
állandósulni.

Tantestületünkben nyolc tanár 
dolgozik főállásban, hárman pe
dig óraadóként tevékenykednek. 
Az itt tanuló gyerekek hét hang
szer közül választhatnak: zongo
ra, hegedű, cselló, fuvola, furu
lya, klarinét, gitár, valamint ka
marazenei csoportokban muzsi
kálhatnak. Az alapfokú zeneok
tató munkán kívül az iskola 
alapfeladata a zenei pályára való 
felkészítés. Tavaly készült elő
ször két növendékünk, s mind
kettő sikeres felvételi vizsgát tett 
a veszprémi Dohnányi Ernő Ze
neművészeti Szakközépiskolá
ba. A város alapfokú intézmé
nyeivel kapcsolatunk példásnak

mondható. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy két iskola ad helyet 
hangszeres és csoportos óráink
nak. Ennek azért is örülünk, 
mert a zeneiskola épülete kicsi 
ennyi tanuló számára. Szükség 
lenne a bővítésre, amelyre meg
van a lehetőség a tetőtér beépí
tésével, hogy minden gyereknek 
egyformán kényelmes, tágas, jól 
felszerelt helyet tudjunk biztosí
tani.

Igyekszünk a város kulturális 
életébe minél aktívabban bekap
csolódni. Ennek érdekében szer
veztünk az év első felében több 
hangversenyt, most szeptember
től pedig próbálkozunk egy ze
nei klub indításával, mely ha
vonta ad lehetőséget a zene iránt 
érdeklődőknek egy-egy koncert 
közös meghallgatására.

Hagyományteremtő céllal 
szeretnénk ebben a tanévben is 
megrendezni a Balaton környéki 
zeneiskolások találkozóját, ami 
elsősorban a kamarazenét ked
velő és művelő gyerekeknek 
nyújt alkalmat a szereplésre, 
együtt muzsikálásra, ismerke
désre. Minderre az iskola leg
szebb termében kerül sor, me
lyet Veszeli Lajos festőművész 
Zene c. képe díszít.

A tetőtér beépítését az is in
dokolttá tenné, hogy tanítási 
szünetekben intézményünk 
egyéb zenei, kulturális esemé
nyeknek is helyet tudna adni, 
mint: -  a Cimbora tábor zené
szeinek (eddig csak a zongorázó 
gyerekek tudtak itt gyakorolni),

-  nemzetközi zenei kurzusok
nak a többi rendezvényünk mel
lett.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
továbbra is szeretnénk a zene 
iránti tiszteletre nevelni ifjúsá
gunkat, nem feledve Babits sza
vait:

„Mindegyik embernek a lel
kében dal van,

és a saját lelkét hallja minden 
dalban.

És akinek szép a lelkében az 
ének,

az hallja a mások énekét is 
szépnek.”

Egy arc a múltból
(HALOTTAK NAPJA, BALATONALMÁDI 1994.)

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itthagyott minket magunkra. ”

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

Mindnyájan magunkra maradunk, külö
nösen, ha szívünkhöz közel álló hal meg. 
Felnőtt „gyerekként” belebetegszünk 
anyánk, apánk halálába. S mindazok hiá
nyába is, akik létükkel, egyéniségükkel for
málták, gazdagabbá tették életünket.

Mindenki életében volt, s remélhetően 
ma is van ilyen meghatározó személy.

Biztos vagyok abban, hogy nagyon so
kan emlékeznek és halála után kilenc évvel 
is gyakran gondolnak Horváth József ka
nonok plábánosra.

Kedves Józsi Bácsi!
Engedd meg, hogy ezúttal nem csupán a 
szokásos szál virág elhelyezésével és gyer

tya gyújtásával tisztelegjek emléked előtt, 
hanem ezzel a levéllel is!

Így utólag is köszönöm, hogy megtisz
teltél atyai barátságoddal!

Ha létezett volna életedben ez a kis lo
kálpatrióta újság, biztos, hogy szívesen, 
bölcsen, higgadtan szóltál volna az embe
rekhez, akik olvassák.

Nagyon fontos volt neked, hogy kapcso
latot teremts és tarts, s értékeket közvetíts.

Nem feledem, milyen nagyszerű volt el
ső beszélgetésünk, amikor a Balatonnal 
kapcsolatos műveltségi játék almádi csapat
tagjának szerettelek volna megnyerni. Sike
rült, mert ahol éltél, teljes szívvel-lélekkel

az ottani világ érdekelt, s mindent megtettél 
érte. Fiatalokat megszégyenítő fürgeséggel 
száguldoztál (néha a szó szoros értelmében) 
a levéltár, Almádi, Káptalantóti, Budapest 
stb. között, s tetted mindezt úgy, hogy hí
veid lelke, a szolgálat volt a legfontosabb.

Neked köszönhetjük a Vörösberény tör
ténete című alapos, alapműként használt 
könyvet, s az általad teremtett és ma is mű
ködő honismereti szakkört.

Köszönjük derűdet, örök jókedvedet, fá
radhatatlanságodat, emberségedet, azt hogy 
voltál, s hogy ilyen voltál, s hogy távozásod 
után is sokunk életében máig jelen vagy!

S végül kérlek, hogy add át OTT sze
retetünk megvallását mindazoknak, akik 
pátriánk nagyjai, akik hozzád hasonlóan 
csodálatos értékeket adtak nekünk. A tel
jesség igénye nélkül mondom -  hiszen 
hosszú a sor, de Te úgyis tudod, kikre gon
dolok -  Illyés Gyulának, Dérynek, Harmath 
Istvánnak, Németh Lászlónek, Lőrincze La
josnak... és persze szüleinknek és szerette
inknek.

Tudasd Nagy Lászlóval, hogy igyek
szünk megőrizni emberi arcunkat. S ezt ne
kik, s neked köszönhetjük, s ezért szívünk
ben örökké élni fogtok!

Hollóné Behring Anikó
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Modernizált mérgezés?
1994. október 27-én városunk 

benzinkútja bezárt, s mint utólag 
megtudtam, több hétig tartó fel
újítási folyamat kezdődött meg. 
A környék lakói, különösen a 
sok kisgyermek szenvedi a ben
zinkutat és most annak átalakí
tását (zaj, por, benzingőz).

Ennek kapcsán a következő 
kérdések merültek fel bennem:

Miért nem tudhatott a nyilvá
nosság időben a benzinkút bezá
rásáról és annak átalakításáról? 
(Talán tehetett volna ellene va
lamit?)

Tett-e az önkormányzat lépé
seket annak érdekében, hogy 
felülvizsgálja a kút áttelepítésé
nek lehetőségét?

Gondolt-e az önkormányzat 
arra, hogy a benzinkút helyét 
zöldövezetté alakíthatná, avagy 
a lakótelep óriási gondját, a gép
járművek parkolását oldhatná 
meg?

Lát-e az önkormányzat lehe
tőséget a benzinkút áttelepítésé
re?

Mit tehet ez ügyben a lakos
ság?

Mindezt azért kérdezem nyil
vánosan, mert közügynek tartom 
az itt élők egészségi és baleset- 
védelmi szempontjait.

Egy ilyen nagy átalakítási fo
lyamat nem adhatott volna jó al
kalmat az elgondolkodásra?

Az átalakítás költségeit pótol
va, egy új, nyílt területen épül
hetne új kút, amely nem zavarná 
a lakók nyugalmát, nem élnének 
állandó rettegésben a balesetek
től és egészségük romlásától.

Kérem ez ügyben a polgár- 
mesteri hivatal állásfoglalását és 
az esetleges áttelepítés lehetősé
gének nyilvános közzétételét.

Tisztelettel:
Dudás Zsolt 

Fűzfői u. 63.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
csatornaépítés

-javítás
Kis József 

B ala tona lmádi, R ozmaring u.41.

88/338-871
duguláselhárítás 
csatornázás-mélyépítés 
aknák építése 
földmunkák

• csapadékcsatorna épí
tése, tisztítása

• zsírfogók tisztítása
• őszi fagytalanítás

• tavaszi víznyitás
• víz- és szennyvízaknák 

készítése 

AUTÓSOK, FIGYELEM!
Nincs többé defekt, próbálja ki és használja 

extra szolgáltatásunkat, 
a Tyre Kare új amerikai gumiabroncs-tömítési 

csúcstechnológiánkat

„Tyre Kare" Veszprém megyei képviselete

„PROFIL" 
Gumikereskedés és Szerviz 
8225 Szentkirályszabadja, Zrínyi út. 
Tel.: 88/367-013

Megalakult
a Balatonalmádiban teniszezők 

önálló sportegyesülete
A Balatonalmádi SE 1994. jú

nius 14-i rendkívüli közgyűlése 
döntött a labdarúgó- és tenisz- 
szakosztály szétválásáról és két 
önálló egyesületté alakulásáról.

A teniszezők 1994. október 7- 
én 18 órára összehívott közgyű
lésükön alakították meg a BSE 
teniszszakosztályának jogutód
jaként önálló sportegyesületü
ket, melynek neve: Balatonal
mádi „Tennis Club” 1925. Az 
egyesület, alapszabályában célul 
tűzte ki Balatonalmádi város és 
a közelében lévő települések fia
taljainak és idősebb polgárainak, 
valamint a városba látogató üdü
lővendégeknek a szórakozás jel
legű és versenyszerű teniszezés
re lehetőség biztosítását, a klu
bélet kialakítását.

Az alapszabály megvitatása 
és elfogadása után a tagság meg

választotta a vezetőséget és a 
számvizsgáló bizottságot. A 
sportegyesület elnöke: Horváth 
István Sándor, a vezetőség tag

jai: Dr. György László, Debre

ceni István, Molnár Pál, Rajnai 

Kálmán. A számvizsgáló bizott
ság elnöke: Kiss Zoltán, a bi

zottság tagjai: id. Varga László, 

Markó Rafaelné.
A közgyűlés úgy határozott, 

hogy a BSE teniszszakosztályá
nak volt tagjai, akik egyéb el
foglaltságuk miatt nem tudtak 
megjelenni a közgyűlésen, de 1 
hónapon belül bejelentik belépé

si szándékukat az új egyesület

be, automatikusan az új egyesü
let tagjaivá válnak. Természete
sen várjuk új tagok jelentkezését 
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