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„ A z é r t  v a g y u n k  a  v i l á g o n ,  h o g y  v a l a h o l  o t t h o n  l e g y ü n k  b e n n e  ”

V á c i  M i h á l y

P I R Ó K ,  T É L E N

M elle ha jna l, 
m elle  a lkony , 
m elle  m ályva, 
ö rö m  láng ja .
H ogyha  lo b b a n  ág ró l á g ra , 

s z á rn y a  h a m v a s  s ö té t jé b e n  
m elle  s z e lít  e s ti  lám pa .

R ó z sa  v a g y  a  téli á g o n , te a -sz ín . 
H óban  fu ld o k ló  v ilá g o n  ta rk a  

hím .
F o rró  leh e le t a  s z á m o n , 
tű z  e m lék e  h ű lt p a rá z s o n , 
z uz m a rá t v e rd e s ő  á lom , 
a  d id e rg ő , h o lt v ilág o n  
k ib u g g y an ó , á ts z iv á rg ó  
z s ib b a d ó  k a rm a zs in .

S e b h e ly e in k  ró z sa sz irm a  
k é s -s z ú rá s o k  tu lip án ja . 
L obogj -  m in ia tű r fák lya, 
m in d en  á g h e g y e n  kinyílva.

E u ráz ia  te lé b e n  
sa rk o k tó l a z  A driáig , 
a  fag y o k  d ú lt e rd e jé b e n  
c s a k  e g y e d ü l te  v a g y  é b re n , 
a  fö ldközi f e h é r s é g b e n  
c s a k  m elled  p a jz sa  v ilág ít, 
m in t izzó m ed á lia , 
ö rö k k é  v e rt tü z e s  é rem , 
v é rz ő  c s illa g  ver, su g á rz ik , 
a fag y  é le s  tű h e g y é n  fen n , 
M orze-jel, h a llg a ta g  p á n ik  
a  v ilág ra  tö r t  v e sz é ly b e n .

T őr, go lyó , ra g a d o z ó  űz, 
ó , v á n d o rló  to rk o la ttű z !
Tűz, p a rán y i lán g , ten y é rn y i. 
Tűz! T e sz á rn y -k ö zö tti m é c s e s !

L e h e t a  fa g y b a n  is  ég n i, 
h a  v a n  vágy , m ely  tü z e t  é b re s z t. 
K iben c s a k  e g y  sz ívve ré sn y i 
e rő  m ara d  -  a z  e lé g  le s z  
b á rm ily en  te le t tú lé ln i!
K iben v a n  tű z  -  s z e m b e n é z n i, 
a rra  n in c s  é v s z a k  v e sz é ly e s :
-  a  jö v ő  ta v a s z t  e léri.

T ű z ! -  sze líd  rö p k ö d ő  m é c s e s , 
kívül h o rd o tt  sz ív  -  e lég h e tsz !! 
G y ú jto g a ttá l, g y ú jto g a ttá l,
-  a  v á n d o rló  tü z e k  ég n ek !



Posta, hírközlés Almádiban
Nemrég múlt 100 éve, 

hogy megjelent az első hír 
az almádi postával kapcso
latban. Eszerint az Almádi 
Fürdő Rt. „intézkedik a 
postahivatal és a csendőrség 
szállása iránt” -  olvasható a 
Veszprémi Független Hír
lap 1894. május 12-i számá
ban.

Az intézkedés eredményes 
volt mert a következő hír így 
szólt: „Postahivatal Almádi
ban. A soproni posta és táv
irda igazgatóság értesíti... f. 
hó 16-án Almádi községben 
a fürdőévad tartamára meg
nyílt teljes postai műszolgálat 
mellett, a posta takarékpénz
tári szolgálatot is fogja vé
gezni. A postahivatal össze
köttetését Szentkirályszabad
ja, Vörösberény és Almádi 
között közlekedő gyűjtő és 
kézbesítő gyalogjárat, vala
mint a Siófok, Balatonfüred 
és Almádi között közlekedő 
gőzhajójárat útján fogja nyer
ni. Kézbesítő területéhez Al
mádi község és Torgyöp 
puszta fog tartozni.” Tehát 
1894. június 15-től szeptem

ber 15-ig volt Almádiban első 
ízben postahivatal.

A  telefonvezeték kiépítésé
vel kapcsolatos első híradás 
szerint a kormány engedé
lyezte és 1894. márciusban el 
fog készülni. „Az Almádi 
posta és távirda hivatal 1896. 
június 15-én nyílik meg” -  ír
ja  a Veszprémi Független 
Hírlap június 1-jei száma. „A  
hivatal vezetője Szondy, he
lyi derék királyi postatiszt 
lesz.” A posta jelentőségét 
méltán tükrözi az 1896. júni
us 15. és szeptember 15. kö
zötti forgalom, amelyről a 
következő összegzés jelent 
meg: „feladatott 765 forint 1 
krajcár értékű franko jegy és 
értékcikk, feladatott 431 pos
tautalványon 12 832 forint 41 
krajcár. Feladatott 180 táv
irat, érkezett 247 távirat. Fel
adatott 526 ajánlott levél, ér
kezett 451 ajánlott levél, fel
adatott 115 darab kocsipostai 
küldemény. Nincs az a bala
toni fürdőhely mely ennél na
gyobb postaforgalmat mutas
son ki.” Erre az eredményre 
hivatkozva nyújtotta be az 
Almádi Fürdő Rt. az állandó

postahivatal létesítésére irá
nyuló kérelmét, mint ez ol
vasható a Veszprémi Függet
len Hírlap 1896. december 
12-i számában.

Az állandó telefon-össze
köttetést biztosító vezeték ki
építésére Veszprém és Almá
di között csak 1895-ben ke
rült sor úgy, hogy már ezen 
a szezonon működésbe is lé
pett. A posta- és távírdahiva
tal az Almádi Fürdő Rt. bér
házában (ma Bajcsy-Zsi
linszky u. 50. sz.) kezdett 
működni. A községháza 
1900-ban történt felavatása 
után oda költözött át. 1899. 
decemberben jelent meg az 
újsághír: „Balatonalmádi új 
postamestere. A balatonalmá
di kir. posta és távbeszélőhi
vatalhoz -  dr. Fenyvesi Fe
renc főispán ajánlatára -  ke
reskedelmi miniszter úr 
Schneller Gabriella kisasz
szonyt nevezte ki.” A hölgy 
ezt megelőzően Felsőörsön 
volt postamester és később 
Óvári Kálmánné néven is
merték.

Az Almádi Fürdő Rt. kérel
me eredményre vezetett, mert 
a Hivatalos Közlöny (a

Veszprémvármegye című lap 
hivatalos melléklete) 1900. 
április 15-én a következő hir
detményt tette közzé:

„A z  almádi kir. posta- és 
távbeszélő hivatal, mely ed
dig évenként csakis a fürdő 
évad tartama alatt működött, 
folyó évi április 1-jén Schnel
ler Gabriella postamester ve
zetése alatt állandóan vétetik 
üzembe.

Ezen hivatal, melynek kéz
besítő területébe Almádi köz
ség és Torgyöp puszta fog 
tartozni, összeköttetését úgy 
mint korábban a Szentkirály- 
szabadja és Almádi között 
naponként egyszer, a fürdő 
évadban pedig naponként 
kétszer közlekedő gyalogjárat 
útján és ezenkívül ugyancsak 
a fürdő évad tartama alatt a 
Siófok, Balaton-Füred és Al
mádi között közlekedő hajó
járatok útján nyeri.

Sopron, 1900. március 13.

M. kir. posta- és távirda- 
igazgatóság Sopronban.”

E rövid ismertetésből látha
tóan mostanában több évfor
duló is akad Almádi történe
tében. Nevezetesen:

-  1994. június 15-én volt 
100 éve annak, hogy Al
mádiban az első postahi
vatal megnyílott.

-  1995 márciusában lesz 
100 éve annak, hogy Al
mádiban telefon van.

-  1995. április 1-jén lesz 
95 éve annak, hogy Al
mádiban állandó posta- 
hivatal működik.

Schildmayer Ferenc

Ékszerjavítás,
ékszerkészítés,

tört arany, tört ezüst 
felvásárlása

Tiko Time ébresztőórák, karórák, 
faliórák, ajándékok, játékok, 

képeslapok, Helia-D termékek

A LEGKEDVEZŐBB ÁRON

Várjuk tisztelt vásárlóinkat! 

Telefon: 338-661

K ö n y v e k ,
prospektusok, szórólapok
n y o m ta tv á n y o k  
szám í tógépes g ra f ik a

CoPress, B u c s y  B a l á z s
Balatonalm ádi, Laposa D . u. 8.



Hidak, madarak, emberek

M
intha csak viccelni 
akart volna Lance 
Workman, a gla

morgani egyetem pszicholó
gusa, aki komoly tanul
mányban állította, hogy 
nemcsak a déli fecskék csi
vitelnek dialektusban, ha
nem a spanyol verebek is 
más tájszólásban csiripel
nek, mint másutt lakó faj
rokonaik.

Miután senki sem kételke
dett állításában, még jobban 
nekiveselkedett: az Angliában, 
valamint a Walesben fellelhető 
vörösbegyek énekét hasonlítot
ta össze, és arra a megdöbben
tő megállapításra jutott, hogy 
még szűkebb tájegységen belül 
is, mint Sussex és Wales, tel
jesen eltérő a csivogás. A sus

sexi vörösbegy annyira felide
gesítette magát a walesi vörös
begy éneke hallatán, hogy fel
borzolta tollait, majd nekiesett 
a magnetofonnak azon melegé
ben...

Arra gondoltam, hogy innen 
Vörösberényből kellene expor
tálni vörösbegyeket, biztosan 
tudnának úgy tolmácsolni, 
mint az almádi gimnazisták, 
mert azok bizony boldogultak 
az east-sussexi küldöttséggel 
meg a walesivel is. Ilyen ba
rátságos gondolatok közepette 
indultunk útnak december ele
jén az észak-waleesi Moldba, 
testvériskolánk meghívására. 
Mentünk továbbépíteni azokat 
a hidakat, amelyeket öt éve 
kezdtünk alapozni és amelyek 
az idén már összeérnek Lianel
livel is, Molddal is. Messzire

ívelnek ezek a hidak Ausztrián, 
Németországon, Hollandián, 
Belgiumon, Franciaországon 
és Anglián keresztül. Térben. 
Időben talán még messzebbre, 
mert a 12. század végén Giral

dus Cambrensis a lincolni ka
tedrálisba hívja magyar iskola
társait, akikkel Párizsban ta
nult, a 15. században a Waleset 
hódoltató Henry Bolingbroke, 
a későbbi IV . Henrik király lá
togat el Magyarországra. A le
vert szabadságharc után ma
gyar menekültek leltek otthon
ra és munkára Walesben, mért 
tisztelték Kossuthot és követő
it. Michael Daniel Jones tisz
teletes Kossuth eszméi hatásá
ra létesít walesi telepet a távoli 
Argentínában, hogy az áhított 
szabadságot ott nyerhessék el 
honfitársai...

A hidakat nemcsak fel kell 
epíteni, hanem tartós közleke
désre is alkalmassá kell tenni 
őket. Hadd járjon rajtuk több 
generáció. Ahogy a madarak 
tájszólását kutató walesi tudós, 
ahogy a magyar népmesék ma
darak nyelvét értő fiúja, ugyan
úgy mi is meg tudjuk magun
kat értetni immár évszázadok 
óta még a walesiekkel is.

Már csak saját magunkkal 
kellene tudnunk szót érteni!

Czuczor Sándor

HOZZÁNK
ÉRDEMES BENÉZNI...
Balatonalmádiban 
a Fórum iparcikkáruházban

OLASZ STÍLBÚTOROK VÁSÁRA!
A bútorokat ingyen házhoz szállítjuk!

Villanybojlerek
teflonos belsővel

REKLÁMÁRON!

50 l-es 12 500 Ft 
80 l-es 13 900 Ft 
100 l-es 16 500 Ft

Moulinex
mikrohullámú sütők 
ENGEDMÉNNYEL

Háztartási alulétrák 
10% ENGEDMÉNNYEL!

Olasz fagyálló járólapok 
990 Ft/m2-tőI

A FÓRUM EGY UTAT 
FELTÉTLENÜL MEGÉR!



Néhány sor 
az 51. hónapról 
a Városházán

1994. d e ce m b e r

A 14 tagú, új Képviselő- 
Testületnek pontosan a fele 
„továbbszolgáló”, a másik fele 
friss erő. Polgáraink letették a 
voksot a folyamatosság mel
lett, mert minden újra induló 
régi képviselő biztosan bjutott. 
Különösen örvendetes, hogy 
kellő legitimitással bír a Tes
tület, ugyanis az 52%-ot meg
haladó részvételi arány a sza
vazáson szinte példa nélküli a 
városok között.

Meg is kezdtük, illetve ha
hadék nélkül folytattuk a mun
kát. Már túl vagyunk az alaku
ló (dec. 16.), és az első plenáris 
(de. 29.) ülésen. Megalakítot
tuk a Pénzügyi Ellenőrző Bi
zottságot Brenner Kálmánné 
vezetésével. -  Szerény ajándék 
kiséretében köszöntöttük 70 
éven felüli polgártársainkat az 
ünnepek alkalmából. E látoga
tások során szerzett, olykor 
megrendítő tapasztalatok alap
ján elhatároztuk, hogy elkészít
tetjük városunk szociális térké
pét. -  Elhatároztuk azt is, hogy 
fenntartjuk a már megszokott 
szombat délelőtti fogadónapot, 
felváltva az alpolgármesterek, 
a polgármester és a jegyző 
állnak polgártársaink rendelke
zésére. -  Az egyes városré
szekben „falugyűléseket” fo
gunk tartani több képviselő és 
tisztségviselő részvételével. -  
Aztán egyeztettük a vélemé
nyeinket személyi kérdések
ben. Hamarosan feláll a többi 
bizottság is, felkérünk külső 
szakértőket, többnyire a Testü
letbe be nem került jelöltek kö
zül, és megválasztjuk az alpol
gármestereket.

A jövőre nézve biztató, 
hogy a pár nappal ezelőtti el
lenfelek pártkötődéseket és ho
vatartozásokat félretéve, a vá
lasztási eredményeket tisztelet
ben tartva, a célirányos, közös 
munka hullámhosszára váltot
tak, mintegy varázsütésre. Kell 
is az összetartás, mert a prob
lémáink embert próbálóak, é az 
energiáinkat ne fordíthatjuk 
másra, csak a közösség haszná
ra.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. január 9.

Kerényi László 
polgármester A város polgármestere leteszi az esküt

Önkormányzati hírek
Az Új Almádi Újság de

cemberi számában lapzárta 
után rövid hír keretében tájé
koztattuk olvasóinkat arról, 
hogy megalakult a város új 
önkormányzata, az alakuló 
ülésen a megválasztott pol
gármester és a képviselők át
vették megbízólevelüket és 
letették az esküt.

Azt már nem tudtuk közöl
ni, hogy az alakuló ülést 
mindjárt munkaülés is követ
te, melyen az önkormányzati 
törvény előírásából fakadóan 
a képviselő-testület pénzügyi 
és ellenőrző bizottságot vá
lasztott. A bizottság egyelőre 
3 főből áll, nevezetesen: 

Elnöke: Brenner Kálmánné 
Tagjai: Boros László, Fel

ber Gyula képviselők.
A későbbiek folyamán ter

mészetesen a bizottság külső 
szakértőkkel bővülni fog.

Döntött továbbá a képvise
lőtestület arról is, hogy -  a 
hagyományokhoz híven -  a 
város időskorú (70 éven fe
lüli) állampolgárait szerény 
kis karácsonyi ajándékkal le
pik meg, 1000 Ft-os vásárlási 
utalvány formájában.

A képviselők egyöntetűen 
és örömmel vállalták azt is, 
hogy a mintegy 781 érintett 
időskorú lakost -  körzeten

kénti bontásban -  személye
sen felkeresik, és az ajándék 
átadása mellett egyúttal kelle
mes ünnepeket is kívánnak.

A már hivatkozott törvény 
értelmében végezetül megál
lapította a képviselő-testület a 
polgármester illetményét is. 
A megalakulását követően -  
a két ünnep között -  decem
ber 29-én tartotta meg első 
rendes ülését az újonnan vá
lasztott képviselő-testület.

Dr. Kerényi László polgár- 
mester szokásos napirend 
előtti tájékoztatójában külön 
kiemelte, hogy a Györgyi Dé
nes u. 11. szám alatt benső
séges kis ünnepség keretében 
nyílt meg az Idősek Klubja.

A megnyitón a Váci Mi
hály Általános Iskola és Ze
neiskola tanulói adtak színvo
nalas műsort, köszönet érte.

A Balaton-parti polgármes
terek megbízásából részt vett 
a Hogyan tovább, Balaton 
címmel Budapesten megtar
tott konferencián. Az Or
szággyűlés környezetvédelmi 
bizottsága, az illetékes mi
nisztériumok, idegenforgalmi 
szervek, valamint a tudomány 
jeles képviselői egyetértettek 
abban -  amit a Balatoni Szö
vetség már régen javasolt 
hogy kormánybiztost kell

megbízni a feladatok végre
hajtásának irányításával. Vár
hatóan aparlament költség
vetése mintegy másfél milli
árd forintot tartalmaz elsősor
ban a vízminőség-javításának 
céljára, mely összeget jó len
ne négymilliárd forintra fel
srófolni. Mint ismert, önkor
mányzatunk tagja a Balatoni 
Regionális Fejlesztési Kft.- 
nek, melynek közgyűlésén 
ugyancsak részt vett. Bízik 
benne, hogy a kft. rendelke
zésére álló pénzeszközeit a 
Balaton védelme érdekében 
fogja felhasználni.

A városházán, illetve Vö
rösberényben megtartott ka
rácsonyi ünnepségek szerve
zéséért köszönetet mondott a 
közösségi háznak és a Polgári 
Körnek.

A képviselő-testületi ülés 
egyetlen fő napirendi pontja 
az önkormányzat jövő évi 
költségvetési koncepciójának 
megtárgyalása volt. Tulaj
donképpen ezt a koncepciót a 
korábbi testület novemberi 
ülésén már megvitatta és el
fogadta, tekintettel azonban 
arra, hogy a testület fele rész
ben kicserélődött, indokolt a 
téma újbóli napirendre tűzé
se. A koncepciót a képvise
lő-testület azzal fogadta el,



hogy a költségvetés előkészí
tői és előterjesztői lehetőség 
szerint mindenki számára vi
lágos, érthető módon próbál
ják az anyagot összeállítani.

Az 1995. évi költségvetés 
megtárgyalására és elfogadá
sára várhatóan február hónap
ban kerülhet sor.

Az aktualitások közül állást 
foglalt a képviselő-testület 
abban, hogy rendes üléseit to
vábbra is havonta egy alka
lommal -  csütörtöki napon -  
délután 5 órai kezdettel tartja.

A képviselők ezt követően 
egyenként számoltak be -  a 
fentebb már említett -  az 
időskorúak megajándékozása 
során, a személyes találkozá
sok alkalmával szerzett ta
pasztalataikról. Általános 
megállapítás: az idős embe
rek meghatódva fogadták a 
figyelmességet, de leginkább 
a képviselőkkel történt talál
kozásoknak, elbeszélgetések
nek örültek igazán.

Fény derült néhány nyil
vántartási hiányosságra is, s 
megerősítést nyert az a tény, 
hogy mielőbb el kell készíte
ni a város szociális térképét.

Javaslatok hangzottak el a 
képviselők részéről a lakos
sággal, a választópolgárokkal 
való közvetlenebb kapcsolat- 
tartás módozataira.

A kötelezően előírt évi 
egyszeri közmeghallgatáson 
túlmenően mindenképpen 
szükséges városrészi gyülé
sek időnkénti megtartása.

Elhatározta a képviselő- 
testület, hogy további tárgya
lásokat folytat a szekszárdi 
székhelyű Alisca Patent Rt.- 
vel, mely cég behatóan fog
lalkozik a kistérségek fejlesz
tésével, a legkülönbözőbb 
szempontok alapján.

Állást foglalt abban is, 
hogy a Közösségi Ház SE 
OB-I.-B-ben eredményesen 
szerepelő sakkcsapatának tá
mogatása érdekében levélben 
megkeresi a szomszédos Ba
latonfűzfő Nagyközség Ön- 
kormányzatát.

Kedvező válasz esetén sor 
kerülhet erre vonatkozóan

együttműködési megállapo
dás kidolgozására és megkö
tésére.

Végezetül megalakította az 
önkormányzat gazdasági bi
zottságát, megválasztotta an
nak 5 tagját. (Az elnök sze
mélyére később tesznek ja
vaslatot.)

A bizottság tagjai:

Horváth István 

Lang László 

Ujj Mészáros István 

Boros László 

Lőrincz Attila 

képviselők.

Természetesen ez a bizott
ság is a későbbiek során kül
ső szakértő tagokkal fog ki
egészülni.

Az önkormányzati ülés 
jegyzőkönyvei a polgármes
teri hivatalban és a városi 
könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.

Az új képviselő-testület a beiktatási szertartáson

Szemét
Az októberi számban ígér

tem, hogy a hulladékgyűjtés 
és -elhelyezés témájára rend
szeresen vissza fogok térni. 
Mindjárt a probléma sarok
pontjával, a szemét végső el
helyezésével kezdeném. Az 
ugyanis, hogy hogyan, mivel 
gyűjtjük a szemetet, az csak 
egy aktuális probléma, hol
nap akár el is felejthetjük, 
megváltoztathatjuk.

Az azonban, hogy hova 
tesszük az összegyűjtött sze
metet, az évszázadokra terje
dő hatással bír, a felelősség
gel az utódainknak tartozunk.

Míg ezt a veszélyt nem is
mertük fel, addig folytathat
tuk azt a gyakorlatot, amit a 
megye-hegyi szeméttelep is 
reprezentál.

A  veszélyt felismerve 
azonban sürgősen lépni kell.

A csapadék ugyanis -  át
csurogva a szeméttömbön -  
kioldja annak oldható tartal

mait, és az érzékeny helyeken 
az ivóvízbázist képező felszín 
alatti vizekbe jut.

A bomló szerves anyagok
ból felszabaduló gázok a lég
kört szennyezik.

Szemétdepót csak akkor le
het elfogadhatónak tekinteni, 
ha ezt a két káros hatást meg 
tudja szüntetni. A szeméttö
meget alul is, felül is víz-, il
letve gázzáró réteggel kell el
szigetelni. A csurgalékvizet 
össze kell gyűjteni és szenny
vízként kezelni. Ennek indo
koltságát az összegyűjtött vi
zet látva is meggyőződhet
tem. A giffhorni depónia alól 
kijövő víz teljesen átláthatat
lan, sötétbarna volt, mint a 
kávé. A bomlás során felsza
baduló biogázok begyűjtése -

túl a közvetlen környezetvé
delmi nyereségen -  még a te
lepi infrastruktúra energiael
látásait is biztosítja. Az előb
bi követelményeknek megfe
lelő szeméttelep létesítése és 
üzemeltetése sem olcsó. Nyu
gat-Európában a sok kicsi te
lep helyett ezért inkább regi
onális, minimum 100 ezer 
embert kiszolgáló, 20-40 km 
sugarú begyűjtési körzetű 
szeméttelepben határozták 
meg az optimális üzemmére
tet.

Ennek megfelelő elvek 
szerint épült Magyarországon 
is több szemétlerakó, pl. Deb
recenben, Marcaliban.

A jövőt én is úgy képzelem 
el, hogy az almádi szemét a 
veszprémivel közös depóniá
ra kerüljön, ennek előkészíté
sét már most kell megkezde
ni.

Szabó Balázs 
városgazda



Félidőben figyeljük a feljutókat!
Nem véletlen a kissé bu

gyutácska, ám annál aktuáli
sabb cím!

Amit a Közösségi Ház SE 
sakkozói az OB-I.-B első fél
idejében produkáltak, az min
den álmot felülmúlt. Az 
’93/94-es bajnokság végén a 
középmezőnyben végzett gár
da (jelentősebb erősítés nélkül) 
a tavaszi folytatás előtt az igen 
előkelő harmadik helyen ta
nyázik ebben a szezonban, 
mindössze három ponttal le
szakadva a feljutást jelentő po
zíciótól. S ha ehhez hozzá
vesszük, hogy a csoport lege
rősebb csapataival már leját
szották mérkőzéseiket, igazán 
nem meglepő az egyesület ve
zetőinek lángolása, „harci ked
ve”, nevezetesen mindent meg
tesznek a feljutásért. Nem egy
szerű a feladat, mert erősítésre 
lenne szükség, s az anyagiak 
előteremtése mellett szabadon 
igazolható nagymestert sem 
könnyű találni a bajnokság kö
zepén. Pedig sporttörténeti 
szenzáció lennne a feljutás, 
hisz Balatonalmádinak soha 
semilyen sportágban nem volt 
első osztályú csapata. Ha csak 
egy idényre szólna a belépő, 
akkor is felbecsülhetetlen mér

tékű impulzust adna a sportág
nak Portisch Lajost, Csernyint 
és a többi nagymestert a mie
ink ellen élőben játszani látni.

S hogy ezt az álmot egyál
talán papírra mertem vetni, an
nak némi realitása is van. A 
fűzfői önkormányzat állítólag 
nagy rokonszenvvel nézi 
együttestünk törekvéseit, s el
képzelhető, hogy a jövőben be
kapcsolódik a sakkot támoga
tók sajnos nem túl széles tábo
rába. De ne fussunk ennyire el
őre az időben, remélhetőleg 
februárban csupa kellemes hír
rel lephetjük meg a kockás táb
lák szerelmeseit. Mert mint 
tudjuk: az álmok néha valóra 
válnak!

A Közösségi Ház SE eddig 
nem közölt eredményei:

1994. október 29., Debrecen 
Debrecen SE-Közösségi 

Ház SE 4:8 
A 6. fordulóban előrehozott 

mérkőzésen a hajnalban indu
ló, 5 órát utazó csapat óriási 
bravúrt elérve, lelépte a tavaly 
még OB-I-es hazai csapatot.

Nyert: Orsó Miklós, Orsó 
János, Kovács, Forgács, An
gyal, Kisházi, Horváth Miklós
né

Döntetlen: Sulyok, Vargyas

1994. október 30., Nyíregy
háza

Nyíregyháza-Közösségi 
Ház SE 5:7

Bravúros győzelem a jó ké
pességű, orosz idegenlégióso
kat felvonultató szabolcsi 
együttes otthonában. Ezzel ide
genben két nap alatt két rivá
lisát győzte le együttesünk.

Nyert: Kubacsny, Orsó Mik
lós, Forgács, Sulyok, Horváth 
Miklósné

Döntetlen: Fáncsy, Orsó Já
nos, Kovács, Vargyas

1994. november 13., Bala
tonalmádi 

Közösségi Ház SE-Ajkai 
Bányász 

5,5:6,5
Alaposan megnehezítették a 

dolgát a bajnoki cím legna
gyobb esélyesének vélt megyei 
riválisnak.

Nyert: Kovács, Angyal, 
Horváth Miklósné 

Döntetlen: Orsó Miklós, 
Horváth M., Forgács, Sulyok, 
Vargyas

Gróf Tibor

A tavaszi szezon sorsolása:
1995. január 29.

Közösségi Ház SE—Gyula 
1995. február 19.

Keszthely-Közösségi Ház SE 
1995. február 26.

Közösségi Ház SE-Bp. Vasútépítő 
1995. március 12.

Közösségi Ház SE-Szeged Portál SE 
1995. március 26.

Sárospatak-Közösségi Ház SE
1995. április 9.

Közösségi Ház SE-Paksi Atom
1995. április 23.

Statisztika PSC-Közösségi Ház SE

Horgászsarok
Várható, mégis mellbevágóan rossz hírrel kell 

kezdenem ezt az évet is. A halászati rt. ugyanis 
a tavalyi 1500 Ft-os balatoni horgászjegyet 3000 
Ft-ra emelte fel a partról, illetve csónakból hor
gászok részére. Akik viszont vitorlásról -  tehát 
a csónakokra vonatkozó 1500 m-es távolságon 
túl -  szeretnének halat fogni, kénytelenek lesz
nek 7500 Ft-ot fizetni. Tudni kell, hogy ez az 
elképesztő mértékű áremelés is kompromisszum 
eredménye. A Veszprém Megyei Horgászszö
vetség szerint a halászok ennél sokkal mesz
szebbre akartak elmenni. Külön déli és északi 
parti horgászjegyek kiadását tervezték magasabb 
áron, olyan bonyolult szabályzás mellett, amihez 
vaskos könyvet kitevő útmutatóra lett volna 
szükség.

A megkülönböztetés parti és vitorlásról (ha
jóról) való horgászat között még talán igazságos 
is lehet, hiszen sokkal kevesebb az esélye egy 
helyhez kötött, vagy mozgásában meglehetősen

korlátozott horgásznak, mint annak, aki az egész 
tó felületén próbálkozhat a halfogással. Különö
sen érvényes ez ősszel, a süllőszezon idején.

Attól tartok, hogy a hatékony ellenőrzés hiá
nyában a tó kirablása tovább gyorsul, ugyanis 
a horgászok -  bevallottan -  arra fognak töre
kedni, hogy legalább az engedély árát „vissza
fogják”. Nem törődve a méret- és mennyiségi 
korlátozással. Számtalan hasonló véleményt hal
lottam már. Az erkölcsi hátteret pedig -  sze
rintük -  a 7500 Ft-os engedély adja, mondván: 
„ha ők nem játszanak tisztességesen (ti. a ha
lászok), akkor nekem is jogom van felrúgni a 
szabályokat”. A Balaton pedig jó nagy víz, és 
lehetetlen minden horgász mellé ellenőrt állíta
ni. Így aztán egy kicsit rossz szájízzel rendez
getjük szerelékeinket a téli tétlenségben.

Nagy Ferenc

A Balatonalmádi 
Horgászegyesület 
februári rendezvé
nyei:

• 3-án este a Bu
datava étte
remben hor
gászvacsorára 
várják az ér
deklődőket.

• 4-én délelőtt 
10 órakor kez
dődik az éves 
küldöttgyűlés a 
balatonalmádi 
városházán.



Aki több akar lenni...
Sokszor eltűnődtem azon, 

vajon mennyi mindenen múlik 
az ember életútja. A meglévő 
adottságokon kívül milyenek a 
lehetőségei és emberi támasza. 
Hogy mennyi kitartás és szor
galom, milyen háttér kell ah
hoz, hogy valaki a dobogóra 
jusson. A reflektorfénybe ke
rülő sikeres emberekről leg
többen azt gondolják, hogy a 
győzelem a velük született te
hetség gyümölcse.

Ezek a gondolatok kavarogtak 
a fejemben, mikor Mihályfi Gá
borhoz, a NIKE FA K 14 éves 
tehetséges sportolójához indul
tam a Györgyi Dénes Általános 
Iskolába.

Kíváncsi voltam, ki ez a fiú, 
aki az elmúlt évben tízszer nyert 
országos bajnokságot. Akit 
Széchy Tam ás is meghívott a 
felnőtt magyar válogatott Dal
lasban tartott 2 hónapos edzőtá
borába. Gáborral és Halmai 
Györgygyel testnevelő tanárral 
hármasban ültünk le beszélgetni. 
Egy szerény, csendes fiú ült 
mellettem és a büszke testnevelő 
tanár. Hogy Gábor kezdeti zava
rát oldjam, Halmai Györgyöt 
kérdeztem.

-  Milyen a sportélet az isko
lában?

-  Annak ellenére, hogy nincs 
tornatermünk, sok jó  eredményt 
értünk el atlétikában és labdajá
tékokban. Az iskolánknak na
gyon jó  a kapcsolata a Fűzfői 
Úszó-szakosztállyal. Epres Imre 
és Tóth Ferenc az almádi gye
rekek nevelőedzője. Gábor m el
lett több tehetséges, többszörös 
bajnok úszónk van. Novák 
Ádám, Vajai András, M adár 
Szabina.

-  Gondolta-e valamikor, hogy 
Gábor ilyen eredményes sporto
ló lesz?

-  Gábort elsős kora óta isme
rem, az első uszodai képre is 
emlékszem. Pici, vékony fiú 
volt, a rajtkőre csak négykézláb 
tudott felmászni. Akkor nem 
gondoltam, hogy ilyen sokra vi
szi, de a komolyan vett edzések
nek meglett az eredménye.

-  Mit szólnak a többi fiúk, 
hogy viszonyulnak Gábor sike
reihez?

-  Gábor tagja az iskolai atlé
tacsapatnak, szeret kézilabdázni,

társai ügyelnek arra, hogy ne 
okozzanak sportsérülést. A spor
tot szerető fiúk felnéznek rá, 
mert rendkívül fegyelmezett és 
nagyon jól tud koncentrálni. 
Ennyi beszélgetés után Gábor
hoz fordultam.

-  Már bizonyára rutinosan 
nyilatkozol, hiszen a sikeres ver
senyzés következtében egyre 
több cikk jelent meg rólad.

Maga elé néz, és csak annyit 
mond: -  Igen.

-  Mikor érkeztél meg a hosszú 
edzőtáborból, és mivel töltöd 
most az idődet?

-  A téli szünet előtt érkeztünk 
haza, most megpróbálom bepó
tolni a lemaradást a tanulásból. 
Megértőek a tanáraim, segítenek 
a felzárkózásban.

-  A tanulással nem lesz prob
léma, hiszen Gábor az elmúlt 
évben is elnyerte a jó tanuló, jó 
sportoló címet -  szólt közben 
Halmai György.

-  Milyen érzés volt ilyen 
hosszú időt távol lenni otthon
ról?

-  Szokatlan, ennyi ideig nem 
voltam külön a családtól. A ne
gyedik héten szörnyű honvá
gyam volt. Szerencsére az ittho
niakkal telefonon tartottam a 
kapcsolatot. Hiányoztak a hazai 
ételek, a barátok, a család.

-  Milyen volt a programotok?
-  Szoros napirend a szerint él

tünk, Tamás bácsi vasfegyelmet 
követelt a pontosság és az 
edzésmunka elvégzése terén. 
Napi 5 órát edzettünk, a 60 nap 
alatt 450 km-t úsztam. Azért idő 
is volt vásárlásra, városnézésre, 
de moziba és vidámparkba is el
jutottunk.

-  Hogyan telnek jelenleg a 
napjaid? Nem unalmas faltól fa 
lig róni a kilométereket?

-  Reggel korán kelt, eleinte 
nehezen ment, de már megszok
tam. Úszás, majd iskola, ebéd, 
tanulás és újra edzés. Úszás köz
ben nem unatkozom, az edzők 
különböző feladatokat adnak, 
hogy mire figyeljek. Mindig van 
mit javítani.

-  Mivel foglalkoznál, ha nem 
úszhatnál?

-  Ezen még nem gondolkod
tam, 5 éves korom óta járok 
edzésre, ha van egy kis időm, 
szeretek kerékpározni, olvasni,

zenét hallgatni, és a barátokkal 
diszkóba járni.

-  Mik a távlati céljaid?
-  A  2000-ben rendezendő 

olimpiára szeretnék kijutni, 
amíg jók  az eredményeim, m in
den időmet az úszásra fordítom.

Ezt a szerény, csendes fiút 
hallgatva kíváncsi lettem a csa
ládi háttérre. Halmai György 
említette, az is nagy segítsége 
Gábornak, hogy a nagypapa is 
részt vesz a felkészítésben. Fel
hívtam telefonon, és másnapra 
megbeszéltem a találkozást az 
uszodában, az edzésen.

M ihályfi István személyében 
egy fiatalos, temperamentumos 
nagypapát ismertem meg, aki 
maga is kosárlabdázott, atleti
zált, és később elvégezte a T est
neveiéi Főiskola edzői szakát. A 
fia és menye is sportolt. Így ért
hetőbb lett szám om ra Gábor 
sportra való fogékonysága és ne
velése. A  nagyapja a sportról így 
vall:

-  Hiszek abban, hogy a gye
rekeket tudatosan lehet nevelni, 
a tanulás mellett a sportra. A m i
kor az unokáim megszülettek, 
eldöntöttem, hogy mindent m eg
teszek azért, hogy ők a sportban 
örömüket leljék. Az atlétika 
mellett az úszást tartottam annak 
az alapsportágnak, ami az életre 
való nevelésnek a legjobb esz
köze. Ahhoz, hogy a gyerekek 
indíttatásához a megfelelő háttér 
biztosítva legyen, 1987-ben e l
vállaltam a szakosztály vezeté
sét. Örömmel mondhatom, hogy 
1995-ben m ár 200 a gyerekek 
száma. Ebben nagyon fontos bá
zis az almádi Györgyi Dénes is
kola, ahol kitűnő tantestület van. 
Itt világosan látják, hogy a ta
nulás mellett a sportolás 
mennyire fontos.

Gábor már kiskorában is ki
tűnt szorgalmával. Látszott, 
hogy több akart lenni, mint tár
sai. M ellette nagyon jól tud kon
centrálni, és benne van a győzni 
akarás vágya. A  későbbiek során 
versenyről versenyre fejlődött, 
és egyre jobb eredményeket ért 
el. 1993-94-ben a korcsoportjá
ban messze a legkiem elkedőbb 
volt. Vallom azt, hogy valakiből 
jó  sportoló legyen, nagyon fon
tos a hozzáállás, és a családnak 
az iskolának a segítsége.

Beszélgetésünk közben meg
érkezett Gábor édesanyja, aki 

rendszeresen ott van fiai edzé
sein. M egkérdeztem , mennyiben 
más a család élete, mint máso

ké?

-  A  nap edzésekkel telik, be
szélgetésekre csak az étkezések 

közben ju t idő és a hétvégeken.

-  Mivel kedveskedik a fiúk
nak, ha fáradtan érkeznek az 
edzésről?

-  Szeretnek finomakat enni, 

így m indig az ő kedvére főzök, 
és előre megbeszéljük a másnapi 

ebédet is. Nálunk a sport nem 
csak szórakozás, hanem életfor
ma -  veszi vissza a szót nagy

papa - ,  majd folytatja. Ha valaki 
valamiben tehetséges, azt a szü
lőknek kell először meglátni, és 

később ezt fejleszteni. Az úszás 
filozófiájáról szólnék pár szót. 
Ez az életnek kicsiben a szim u

látora. A  gyerek a sport által 
megkapja azokat a tulajdonságo
kat, ami az élethez kell. Így lesz 

fegyelmezett. Rendszerességet 
alakít ki az életben, s mivel ke
vés az ideje, be kell osztani, 

hogy tanulásra, játékra, szórako
zásra is jusson idő. Az életben 
is küzdelem van, ahol az ember 

elbukik vagy nyer. Ha győz, a 
belső egyensúlyt megtalálja. Aki 
ezeket az edzéseket gyerekként 

m egszokja, abban biztos va
gyok, hogy felnőtt korában sem 
lesz sikertelen, hanem egészsé
ges gondolkodású emberré vá
lik.

Á llok a medence szélén, és fi
gyelem, hogy Gábor saját ritm u
sa szerint rója-rója a hosszakat. 

A  gyerekzsivaj és a víz csobba
nása különös muzsikává vegyül. 
A  vízből kiemelkedő színes sap
kákon megcsillan a téli nap fé
nye. Úgy érzem, Gábor szeren
csés ember, az adottságai és a 

lehetőségei megvannak. Az 
egész család bízik benne, tám o
gatják, fáradnak érte, segítik. 
Együtt örülnek sikereinek. Talán 
ő lesz az, aki elviszi hírét kicsi 
városunknak a nagy világba? 

A kkor majd mi mondhatjuk m a
gunkat szerencsésnek, hogy kö
zelünkben tudhattuk.

Földes Zsuzsa



Múlt, jelen, jövő...
A ’40-es évek második fe

lében öreghegyi barátaim, 
sorstársaim között szabály- 
szerű vetélkedés vette kezde
tét advent első heteiben. Ki 
készíti a jászolt, ki viseli 
öregapánk fél évszázados

kucsmáját, bekecsét, kik 
lesznek a háromkirályok, kik 
a pásztorok, kinek a húga 
lesz Mária, ki lesz a férje, Jó
zsef, ki gondoskodik a gyer
mek Jézusról, ki fekszik ke
resztbe a küszöbön, ki kopog 
háromszor a göcsörtös bot
tal?

Akkor még nem tudtuk, 
hogy ki lesz közülünk felnőve 
kőműves, reaktorkezelő, 
mérnök, művész, egyetemi 
tanár. Akkor még nem tud

tuk, hogy melyikünk fogja 
félig agyonverni a másikun
kat Kistarcsán, ’56 után. Ak
kor még nem tudtuk, hogy 
felnőve gyűlölködni fogunk. 
Akkor még nem tudtuk, 
hogy 40 év elmúltával sem

lesz köztünk béke. Szocialis
ták, liberálisok, konzervatí
vok között.

’94 karácsonyán a vörös
berényi alsó tagozatos gyer
mekeink varázslatos betlehe
mi játékkal leptek meg min
ket a városháza nagytermé
ben, majd a berényi Temp
lom téren.

Háromkirályok, pászto
rok, Mária, József, kis Jézus, 
északi szél, karácsonyfa, jég
csaptündér. Jobbak voltak,

mint mi, a ’40-es évek máso
dik felében. Felnőve is legye
nek jobbak nálunk, azt kívá
nom. Legyenek akár kőmű
vesek, reaktorkezelők, mér
nökök, művészek, egyetemi

tanárok, szocialisták, liberá
lisok, konzervatívok. 

Balatonalmádi-Öreghegy
1995. január 7.

K. L. 

pm

1994 karácsony a városházán

Tanár, diák együtt énekel

Kurucz György református lelkész beszél

János atya a berényi gyerekekhez szól

Vörösberényi karácsony Fotó: Durst László



Morzsák, szilánkok 
(ünnepek után)

-  Lányom táskájának lába 
kelt. Benne igazolványok, 
könyvek és a Jézuskára szánt 
megtakarított pénz. Pár nap 
után egy utcai árokban találta 
meg egy ismeretlen fiatalem
ber, és vette a fáradságot, 
hogy az igazolványban talált 
cím alapján eljuttassa hoz
zánk. Még csak kezet sem 
szoríthattunk vele, mert ép
pen nem tartózkodtunk itt
hon. A szomszédnak, akinek 
átadta a táskát és tartalmát, 
nem fedte fel kilétét.

Kedves ismeretlen ISME
RŐS! Tettével tovább erősí
tette bennem, hogy még 1994 
karácsonyán is ember az EM
BER!!!

* * *

-  Szívhez szóló ajándék: 
Szívélyes meghívást kaptam 
a Györgyi Dénes Általános 
Iskola igazgatójától a kará
csonyi műsoros délutánra. 
Megható volt a gyerekek által 
előadott jelenet. A kollégák 
jó műsorválasztását dicséri. 
Akik ott voltunk, úgy távoz
hattunk, hogy életünkből a 
család SZENT MELEGE és 
az ÖRÖMSZERZÉS nem 
hiányozhat. Miután volt kol
légáimmal kölcsönösen bé
kés, áldott karácsonyi ünne
peket kívántunk egymásnak, 
hazaindultam. Amíg házunk 
elé értem, kavarogtak ben
nem 40 tanításban eltöltött év 
karácsonyi emlékei, amikor -  
Laci bácsi! Laci bácsi! -  ör
vendező kiáltásra lettem fi
gyelmes. Visszafordultam, 
egy kislány futott felém. 
Megpuszilt, s a kezembe nyo
mott valamit... Egy szem sza
loncukor volt, amit ő kapott 
az iskolai közös karácsonyfá

ról... Amíg a könnyek fojto
gattak, az a nagy igazság ju 
tott eszembe, hogy a boldog
ság semmi egyéb, csak jó ér
zés: az az érzés, amelyért ér
demes az embereknek élni.

* * *

A  hagyományos karácso
nyi teniszversenyen tizenegy
néhány gyerek vett részt. 
Eredmények: I. Fényes Sán
dor, II. Erdélyi Tamás, III. 
Czuczai Donát és Erdélyi 
Miklós. Teljesítménye alap
ján ezüstérmet kapott még 
Raffai Gyula, bronzot Holecz 
Krisztina és Nyírő Zsolt.

-  Felejtésre születtünk!? 
Sok-sok éve már, hogy Be
rényben egymásra talál tan
testület, szülők, gyerekek... 
Ebből nagy dolgok születtek: 
játékudvar, teniszpálya, tor
naterem, zsibongó, sí- és 
szánkópálya, korcsolyapálya, 
felejthetetlen ünnepi műso
rok, ki mit tudok, táborozás 
stb. stb.

Amikor 1976-ban gyer
meknapon átadásra került a 
közösen megálmodott és 
megteremtett „CSODA”, és a 
fanfárok hangja mellett ma
gasra csaptak a tábortűz lát
jai, és az égre rajzolódtak a 
tűzijáték szivárványszínei: 
több százan együtt énekel
tünk: „Rakd meg, rakd meg 
ifjú pajtás azt a tüzet! Isten 
tudja, mikor látunk megint 
ilyet! Az örömkönnyek, mint 
megannyi gyémántgyöngyök 
ültek a szemekben. 20 évvel 
később 94 voks. Nem akarom 
elhinni, hogy már csak ben
nem él (ég) az a láng! Annál 
is inkább nem, mert a beré
nyiek (iskola, szülők, gyere

kek) ismét csoda dolgokat 
művelnek.

* * *

Szennyezzük a létünket 
meghatározó Balatont. Vajon 
gondoltunk-e a befedett, 
gyermekkorom romantikus 
Remete patakjára. Mennyi 
szennyvíz folyhat bele!? 
Hány patkány, kisállattetem 
fertőzi a vizet? Tisztítjuk-e? 
Működik-e a szűrőberende
zés stb. -kérdezte tőlem Tóni 
bácsi.

„Bogi” fodrász szívén vise
li a „Tisztviselőtelepen” la
kók vásárlási gondjait, és kér
dezi: miért csak „aratáskor” 
tart nyitva a kisbolt?

-  Tibort bántja a sok sze
mét az utcán, az aluljáróban, 
s kérdezi: Mikor szúrja már 
ki a szemetelők szemét a sze
mét?

-  Sokakat elgondolkodtat, 
hogy miért kell Fűzfőre járni, 
ha télen is akarunk fürödni, 
amikor van Auróránk. Ha 
összefognak az önkormány
zat, intézmények, szolgálta
tást nyújtó vállalkozók (fod
rász, masszőr, konditerem 
stb.), mecénások és persze a 
fürdőzni vágyó almádi polgá
rok, talán olcsóbban élvezhet
nénk (utazás nélkül) az 
úszást, mint mozgást és a víz 
gyógyító erejét.

* * *

Az egyik jelölőgyűlésen el
hangzott: hol vannak a peda
gógusok, miért nincsenek itt? 
Vagy 4 pedagógus ült a kér
dést feltevő közelében! Majd 
így folytatta: az ünnepélyein
ken sem mutatnak példát 
megjelenésükkel. Én másként

tudom: összeállítják a műsort, 
kiválasztják a szereplőket, 
betanítják őket, sokszor ma

guk is szerepelnek, s akkor 
még nem szóltam a művész
tanárok által rendezett kiállí

tások ízlést formáló, nevelő 
hatásáról. Mindenesetre jel

zésértéke van a fent elhang
zott kritikának. Jelzi, hogy 

valahol baj van az informá

cióáramlással, kommunikáci
óval. Jó lenne az Új Almádi 
Újság hasábjain elindítani 
egy Szülők-nevelők párbe
széd c. rovatot, ahol nem 
egymásra mutogatnánk, nem 

bűnbakot keresnénk, hanem a 
gyermekekért cselekednénk. 

Jó terjesztői lehetnének en
nek a biztos lábakon álló IS

KOLASZÉKEK.

* * *

Ismerem a pedagógia csín

ját-bínját -  hangzott el egy 
másik hozzászólás kapcsán! 
Irigylem a felszólalót. 50 

éves gyakorlati pedagógiai 
munkám során csak a csínjáig 

jutottam el. A bínját -  míg 
élek - ,  keresem. Gondolom, 
jó  néhány kollégám is így 
van vele.

Mindent összevetve sok 

szellemes és őszinte megnyi
latkozást tapasztaltam az em
berekkel való beszélgetés és 

jelölőgyűlések során. (Sárdo

bálást soha!!!) Leszűrtem: a 
szellemesség és az őszinteség 
utánozhatatlanok! Vagy van, 
vagy nincs! Tegyünk róla, 

hogy az esetleges bajkeverő
ket lehetetlenné  t e g y e  a  
SZELLEMESSÉG és az 

ŐSZINTESÉG!(Laci bácsi)



Jó bor, jó egészség!
Mondja a közmondás. Ez 

a mondás igaz, ha a jó  bort 
megfelelő mértékkel fo
gyasztjuk. Nem minden bor 
használ az egészségnek, 
csak az egészséges bor!

A borászat kezdetétől nap
jainkig az egészséges bor ké
szítésének egyetlen kémiai 
szere a kén, a kénessav.

Eltekinteni tőle nem lehet! 
A bor kénezésének szüksé
gessége vitathatatlan. A fel- 
használáskor, alkalmazáskor 
annyi ként kell adagolni, 
hogy a szükséges, minimális, 
de hatékony szinten marad
junk. A hazai előírások már 
a legszigorúbb EV-szabályo
zással egyeznek. Eszerint mi
nőségi kategóriától, cukortar
talomtól és színtől függően, 
az összes kén legfeljebb 160- 
260 mg/l lehet, míg a szabad
kén egységesen 60 mg/l.

A bortároló edényekben 
e légetett kénlap, a borba ada

golt borkén kénessav formá
jában fejti ki hatását és védi, 
biztosítja a bor egészségét.

Az adagolt borkén és el
égetett kénlap hármas hatást 
fejt ki.

1. Megakadályozza a borra 
káros mikroorganizmusok el
szaporodását.

2. Meggátolja a káros oxi
dációs folyamatokat.

3. Biztosítja, őrzi a bor 
üdeségét, frissességét, a fajtá
ra jellemző ízek, illatok kiala
kulását.

A beadagolt kénből kelet
kezett kén-dioxid, kénessav 
egy idő után lekötődik, csak 
a szabad kénessavnak van ha
tása. A kénessavszintet a bor
ban biztosítani, pótolni kell. 
A Balatonalmádi Kertbarát
kor tagjai előadásokon ismer
kedtek meg az egészséges, jó 
bor készítésével és a tárolás 
közbeni tennivalókkal.

Az előbb leírtakat csak úgy 
lehet betartani, alkalmazni, 
ha a borban lévő szabad ké
nessav és összes kénszintet 
mérni tudjuk. Ez már bizto
sítva van, mivel vásároltak 
egy készüléket, amivel ezeket 
mérni tudják.

Ez évben a tagok borainak 
kénessavszintje ismert, így a 
szükséges korrekciókat el 
tudják végezni.

A márciusi borversenyen 
(III. 11.) a hozott borminták 
kénessavszintjét is meghatá
rozzuk.

A Balatonalmádi Kertba
rátkor a nem tagoknak is le
hetővé teszi a boraik kénes-

savszintjének meghatározását 
minden hónap 2. és 4. szer
dáján a közösségi házban 17 
órakor kezdődő összejövete
leken.

Az összejövetelekre, az 
előadások meghallgatására 
minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Bucs Ferenc 
elnök

A Balatonalmádi Kertbarátkörben gyakorlati foglalkozá
son mérik a borok savtartalmát

Fotó: Durst László

Vörösberény „Fábián József" 
Kertbarátkor

Gerván Károly elnök 
1994. december 21-én tar
totta az 1994. II. félévi be
számolóját. Ismertette, 
hogy a féléves munkatervet 
a balatonfüredi szőlészeti és 
borászati szakközépiskola 
előadó tanáraival egyeztet
ve állították össze. A foglal
kozások ideje minden hó
nap első és harmadik hétfő
jén van. Az első fél évben 
általában a tavaszi mun
kákkal kapcsolatos előadá
sok voltak.

Ilyen pl.:

-  Szőlő alakító- és termő
re metszése.

-  Gyümölcsfák és szőlő 
védelme a konyhakert
ben.

-  A víz szerepe, a szőlő és 
gyümölcsfák vízigénye.

Munkánk eredménye érde
kében a fentieken kívül még 
sok tennivalónk volt. Nem 
elég az, hogy tudjuk, mit kell 
tenni és hogyan, hanem azt is 
tudni kell, hogy mikor. Ez 
főleg a növényvédelemnél, a 
betegségek megelőzésénél 
nagyon fontos. Sok újfajta 
vegyszer van forgalomban. 
Ezek szakszerű alkalmazását 
ismerhetjük meg az előadáso
kon. A vörösberényi kertbarátok a félévi beszámolón



A vörösberényi kertbarátok a félévi beszámolón
Fotó: D. L.

Ha jól végeztük munkánkat 
az első fél évben, akkor jö 
hettek azok a feladatok, ami
ket a félévi munkaterv szerint 
végezhettünk:

-  Szüretre való felkészü
lés és karbantartások a 
pincénél.

-  Szüreti előkészületek 
(szőlő betakarítása, fel
dolgozása).

-  A mustok erjesztése, az 
erjedés hibái és gyógyí
tásuk.

-  A szép kertek kialakítá
sa.

-  Új bor kezelése.
-  Életkímélőbb növényvé

delem és tápanyag-után
pótlás.

-  A borok iskolázó keze
lése.

A fenti anyagot jól felké
szült előadók ismertették a 
tagsággal. Egy-egy alkalom

mal előfordult, hogy az elő
adó nem tudott részt venni a 
foglalkozáson, ilyenkor a tag
ság kötetlen formában felve
tette gondját, problémáját, el
ért eredményét, és egymás 
közt megvitatták, leszűrték a 
tanulságokat. Így ezek az 
órák is hasznosak voltak. 
Hasznos tanácsokat tudott ad
ni a vegyszerek fajtáiról és 
használatáról Bódai Sándor 
tagunk. Mivel a tagság nagy 
része az idősebb korosztály
ból kerül ki, nagy szakmai 
gyakorlattal rendelkeznek.

A II. fél évben két bált ren
deztünk. Kirándultunk Bükk
fürdőn. Szüreti felvonulást 
rendeztünk a Polgári Körrel 
karöltve.

Anyagi támogatással segí
tettük az iskolát, valamint a 
karácsonyi ünnepélyen a 
gyermekek megajándékozá
sát támogattuk. Itt a jó szer
vezési munkájért ki kell 
emelni Csalló Róbert elnök- 
helyettest, valamint az egész 
női kollektívát, akik szívvel- 
lélekkel dolgoztak a rendez
vények sikeréért, áldozatos 
munkájukkal.

Végül Gerván Károly meg
köszönte a tagság aktív köz
reműködését és további jó 
munkát kívánt 1995. évre.

Durst László

Fejlesztések 
japán hitelből

Több mint négy éve kezdődött az előkészítése an
nak a hitelszerződésnek, amely a japán Tengerentúli 
Gazdasági Együttműködési Alapítvány (OECF) se
gítségével lehetővé teszi Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, 
Berhida és Balatonalmádi víz-, gázellátását, valamint 
csatornázását

Az előkészítő munka folyamata külön történet, ma 
már a lényeg az, hogy a térség infrastruktúrája fejlesz
téséhez 5,4 milliárd jen külső forrás kerül a saját rá
fordítás mellé. A hitelt közvetlenül az érintett önkor
mányzatok veszik fel, de az állam vállalta a kamat, a 
kezelési költség, az árfolyamkockázat kifizetését, így az 
önkormányzatoknak 7 év türelmi idő után 18 évig kell 
törleszteni a felvett kölcsönt. Sajnálni persze az országot 
sem kell, ez a hitel az állam részére is igen kedvező 
pénz, a gazdaság élénkítésére alkalmas tőke. A kölcsön
ből megvalósítandó beruházások mindegyike szükséges, 
hitel nélkül is meg kellett volna valósítani őket. A prog
ram Balatonalmádi részére, eredetileg Vörösberény 
nagy részének csatornázása, vízellátására, valamint az 
egész város gázellátása szerepelt. Mivel az időveszteség 
a gázvezeték-építésben sokba került volna, a város gáz
hálózatát 50%-ban időközben megépítettük. Az erre a 
részre eső hitelt viszont szeretnénk lehetőség szerint 
más célokra fordítani.

Csatornázás szükséges még Vörösberény keleti és 
nyugati részén is, valamint Káptalanfüreden, az Öreg
hegyen pedig a vízvezeték-hálózat kiépítését kell meg
valósítani. Az eredeti program ezzel kiegészítve lenne 
igazán teljes, és ez a tény ad reményt arra, hogy az 
eredeti program kibővíthető lesz. Nyomatékosan szeret
ném aláhúzni, hogy ezzel az eredeti célok megvalósítása 
semmilyen hátrányt nem szenvedhet!

Az elkövetkező hetek feladata annak kidolgozása, 
hogy a hitel figyelembevételével mennyit kell most fi
zetni a csatornáért és a gázbekötésért. Ehhez csak né
hány gondolatot hadd soroljak fel. A  közműfejlesztésre 
fizetett lakossági pénzek erejéig a helyi adó csökkent
hető. Így az az adó, amelyből virágossá kellene tenni 
a várost, utat építeni, közvilágítást a parkba, az utóbbi 
években jelentősen lecsökkent a sok új közmű miatt. 

Aki korábban jutott közművekhez, az kedvezőbb 
helyzetbe került, mint aki később jut hozzá. Emi
att nem méltánytalan, ha a hitelfelvétel után a 
közművekhez fizetendő lakossági hozzájárulás 
nem emelkedik, esetleg csökken 1995-ben.

Ezeket a szabályokat természetesen a város képvise
lő-testületének kell elfogadnia.

Remélhetőleg az építési munkák a tavasszal új len
dülettel, közmegelégedésre folytatódhatnak.

Szabó Balázs 
városgazda



Az utca ilyen, az udvaron pázsit és tulipánok...

Otthon vagyunk?
Ha nem lenne meggyőződésem, 

hogy jó néhányan igen, és nem 
érezném, hogy egyre többen pró
bálnak meg szűkebb környeze
tünkben otthon lenni, nem tudnék 
környezetvédelemmel foglalkoz
ni. Azt nem tagadom, hogy nap
jainkban az elszegényedés ellen 
polgártársaink egyre nagyobb ré
sze objektíve nem tud mit tenni, 
és azt is tudom, van aki már nem 
is akar a világban otthon lenni. 
Gyanítom, sokan csak azért nem 
olvassák ezt az újságot, mert egy
szerűen nem telik rá. Meg kell ta
lálni a módját, hogy a szemlélet 
formálásával segítsük magunkat, 
hogy környezetünkben otthon le
hessünk és utódainknak ne teremt
sünk megoldhatatlan környezeti 
problémákat. Mert ha a Balaton 
állapotára gondolunk, a vészha
rang bizony megkondult. Még 
nem folyamatos a harangzúgás, de 
ha továbbra is szemetelünk, úgy 
kezeljük a szennyvizünket, ahogy 
eddig, ha a közöst nem úgy hasz
náljuk, mint a sajátunkat, ha ku
tyáink közterületen kóborolnak, 
akkor a Balatont, mint vendégho
zót elfelejthetjük.

Az első szabadon választott 
képviselő-testület múlt év novem
beri utolsó ülésére készítettem el 
egy előterjesztést városunk kör
nyezetvédelmi helyzetéről. A ké
viselők azt kérték, legyen nyilvá
nosságra hozva, hogy bárki meg
ismerhesse. Megpróbálom a lé
nyegét összefoglalva az olvasók 
elé tárni.

A város 
talaj adottságai

A város 51,88 km2-t tesz ki. 
Ebből 3,2 km2 az erdő (6,2%), 1,2 
km2 a legelő (2,3%) 7,7 km2 a te
lepülési terület (14,8%), 0,8% 
km2 a nádas (1,5%), beépített te
rület 3,3 km2 (6,4%), 34,5 km2 a 
tóterület (66,5%), 3,3 km2 az en
gedély nélkül beépített terület 
(6,4%), 0,08 km2 védett terület 
(0.15%), 1,1 km2 az ugar (2,15%).

A közvetlen partközei (71. sz. 
fő közlekedési útvonal és a Bala
ton közti terület) egy része be van 
építve (Budatava), másik része az 
egyik legkérdésesebb terület (az 
ún. kárpótlási terület), valamint itt 
húzódik a vasút. E területek alap
talaj-stabilitása nem mondható 
optimálisnak az építkezés szem
pontjából. A talaj kifejezetten se
kély mélysége miatt nehezen mű
velhető az ún. lozsántai rész. A 
termelőszövetkezet amíg műkö
dött, 1991-ig művelte ugyan, de a 
Balaton közelsége a vegyszerek

alkalmazását gyakorlatilag kizár
ta, a tápanyag-visszapótlás szintén 
veszélyeztette a Balaton vizét, 
nem tekinthető mezőgazdaságilag 
jól hasznosítható területnek.

Felparcellázása papíron már 
megtörtént, gyakorlatban még 
nem, de a terület sorsa környezet- 
védelmi szempontból nem egy
szerű kérdés. Itt található a náda
sok túlnyomó többsége, és a fosz
forfelvétel szempontjából megen
gedhetetlen, hogy akár egy szálat 
is kivágjanak belőle.

A beépített részek 100%-ban 
csatornázottak, problémát a 
szennyvízátemelők bűzölgése 
okoz, aminek szakmai oldalról 
gyakorlatilag nincs jelentősége, de 
a bűz mint pszichoszociális ténye
ző mégiscsak környezeti romboló, 
különös tekintettel az üdülőváros 
jellegre. Megítélése és minden ez
zel kapcsolatos intézkedés az 
ÁNTSZ hatásköre.

A város belterülete jó alaptalaj- 
stabilitású, különösen a déli és a 
nyugati részen találhatók olyan 
felszínek, amiket építésre ki lehet 
jelölni. Jelenleg 60%-ban csator
názott terület.

A külterületek állapota aggasz
tó. A Hársas-völgy-megye-hegyi 
részen az erdők-ligetek tisztasága 
még elfogadható, kivétel a me
gye-hegyi szeméttelep közvetlen 
környéke.

A Sátor-hegy állapota elfogad
ható.

Az Új-hegy, a Vár-hegy, a Vö
rös-hegy, az Öreg-hegy erdőszélei 
szemetesek, de a szemét összeté
tele nem túlnyomó részben kom
munális szemét, inkább kerti hul
ladék, faágak és már nem kifeje
zetten környezetidegen anyag.

A káptalanfüredi parkerdő álla
pota elkeserítő. Nagy mennyiségű 
háztartási hulladék, műanyag fla

konok tömkelege, autóroncsok, 
kályhák, feleslegessé vált lom itt 
van jelen a legnagyobb mérték
ben.

Vizeink állapota, 
minősége

Az ismert nyári felmelegedés 
és tápanyagdúsulás (elsősorban 
foszfor) miatti „vízvirágzás” és a 
halpusztulás okán mindenki előtt 
világossá kellett váljon, hogy to
vább nem halasztható a víz foko
zott védelme.

A parti sáv bakteriológiai álla
pota romlott, nem növelhető to
vább a nagymértékű igénybevétel, 
a jelenlegi higiénés állapotok fi
gyelembevételével. Augusztusban 
48 bakteriológiai jellemző közül 
27 volt kifogásolható az OKI 
vizsgálata alapján. A víz PH-érté
ke 9 fölé emelkedett, ami az ér
zékenyebb bőrűeknél dermatitiszt 
okozhat. Az OKI méréseiből az 
idény előtt csak 10% volt a po
zitív eredmények száma, júliusban 
23%, augusztusban 56%. A víz át
látszósága az algák miatt 1/5-e a 
német szabvány szerinti értéknek.

A kékmoszatok által okozott 
esztétikai kár jelentős, hisz ha a 
víz felszínén olajzöld színű pisz
kos nyálkaréteg úszik, az bizony 
ijesztő látvány.

Az egész Balaton hipertroffá 
vált, ami az OECD minősítése 
alapján a legrosszabb kategória.

A Balatonba torkolló legna
gyobb vízhozamú felszíni víz a 
vörösberényi Séd. Vízhozama 
nagymértékben attól függ, hogy a 
Malom-völgyben a regionális víz
mű mennyi vízzel táplálja meg. A 
nyári hónapokban a Meredek u. és 
Kővirág u. között az utóbbi két 
évben ki volt száradva, és a Kő

virág utcai források is csak a Csa
ba-közig biztosítottak vizet a me
derben, a lozsántai rész szárazon 
maradt. Vörösberényben különö
sen az Alkotmány-Balázs B -  
Vadvirág utcákkal határos részen 
nem lehet tudni, hogy milyen ál
lattartásból származó, kommuná
lis szennyvízből származó terhelé
seket kap a Séd, de hogy kap, az 
biztos.

A Remete-árokban csörgedező 
felszíni vízzel hasonló a helyzet. 
A Blaha L. sétány Kompolthy úti 
nyitott szakaszán ingatlanok mel
lett folyik. Értelemszerűen a csa
padékvízzel az ingatlanokról 
szennyezett víz is kerül az árokba. 
A Kompolthy-szobortól a vasútig 
zárt (fedett) a vízfolyás, majd ez
után torkollik a Balatonba.

A Köcsi-tó évekig ki volt szá
radva, az idén ismét megjelent 
benne a víz, remélhetőleg meg is 
marad.

Az ivóvízhelyzet a városban 
furcsa képet mutat. Sajnálatosan 
van az Öreg-hegyen olyan állandó 
lakos, akinek nincs vezetékes ivó
vize, ezt sürgősen meg kell olda
ni.

A DRV csúcsidőszakban a Ba
latonból vett tisztított vízzel látja 
el a lakosságot, ez nitrátmentes, 
ami örvendetes, de sajnálatosan 
melegebb, mint az igazi jó ivóvíz.

Az ÁNTSZ mérései azt mutat
ták, hogy a vörösberényi forrásvi
zek nitráttartalma folyamatosan 
csökkent. 1993 májusában 28,0 
mg/l volt a nitráttartalom, és mi
vel a megengedett mérték 40 
mg/l, ezért a víz már nem „tűrhető 
kategória” minősítést, hanem 
megfelelő minősítést kapott. Mi
után a vörösberényi forrásvizek a 
vezetékes rendszerben tisztán 
szinte nem jelennek meg (hanem 
keverve a tisztított Balaton-vízzel, 
ami nitrátmentes), ezért az Egész
ségügyi Szolgálat 1993. október 
1-jét az ún. csecsemővíz-kiadást 
beszüntette a város gyermekorvo
si rendelőiben.

Az 1992-ben végzett kutatófú
rások szerint a DRV által rosszul 
ellátott területeken, pl. a Megye
hegyen 120-140 m mélyen kiváló 
vízadó réteg található, egy szak
szerűen kiképzett kút minimum 
1 m3/min. hozamot biztosítana (a 
kísérleti fúráskor a csekély beme
rülés ellenére /20 m-es vízoszlop/ 
a tisztítás során a vízhozam elérte 
a 300 l/min. értéket, és a vízho
zam mellett a nyugalmi vízszint 
mérhetően nem csökkent)!

Az itt fakasztott mélységi 
karsztvíz 1992-ben minden para
méterében megfelelt az ivóvíz mi



nőségével szemben támasztott kö
vetelményeknek. A Vödör-völgy
ben a kutatás azt bizonyította, 
hogy itt is létesíthető lenne egy 
vízműkút, az ÁNTSZ vizsgálata 
szerint tűrhető minősítést kapott a 
minta, a Geoprospect Kft. labor
mérései szerint ez a víz is a meg
felelő kategóriába tartozik. A vá
ros kútkataszterrel nem rendelke
zik.

Élővilág 
és természetvédelem

Természetvédelmi területünk 
az Öregpark. Korlátozás nélkül lá
togatható a közel 10 ha terület. 
Uralkodó fafajok a fehér nyár, a 
fekete nyár és a fehér fűz. Kiemel
kedő értékek a mocsárciprus, a 
platánfasor a piramis fűzfasor. Ér
tékesek még a tiszafák, oszlopos 
tuják, nehéz szagú borókák, a na
rancsvörös vesszőjű fűzből álló 
kettős fasor, és van itt narancs- 
eperfa.

A terület terhelése a szezonban 
elég jelentős, nem megoldott a kü
lönböző egységek kiszolgálása -  
megfordulni pl. kocsival szinte 
alig lehet a zöldterület taposása 
nélkül. A parton húzódó 80 ha ná
das megvédése a tó szempontjából 
vizsgálva létkérdés.

A védett növények közül a Vö
dör-völgyben, a Megye-hegy ol
dalában kunkorodik az árvalány
haj. A Megye-hegyen és a Vörös
begyen sárgállik a tavaszi hérics. 
Különleges értéknek minősíti a 
Közép-dunántúli Természetvédel
mi Igazgatóság a Vöröshegyi út 
mellett díszlő leánykökörcsin-me
zőt. Azonnal felvették a megvaló
sulás előtt álló Balaton-felvidék 
Nemzeti Örökségpark I. védett 
zónába szereplő egységek közé.

A védett madarak közül a Lő
rinc-kertben fészkel egy pár vörös 
vércse és néhány pár vadgerle is 
található az újhegy-széli erdőben.

A levegő állapota
A városban környezetvédelmi 

szempontból a legkisebb gondot a 
levegőtisztaság-védelemmel kap
csolatos teendők jelentik. LAL- 
lap beadására, illetve évente lég
szennyezésmérték bejelentésére a 
városban két vállalatnak van kö
telezettsége, ennek eleget is tesz
nek. A gázra történő átállás sokat 
javított a kibocsátási határértéke
ken. Mérés alapján: koromképző
dés nincs, szilárd, nem toxikus 
anyagkibocsátás 0,14 kg/h, CO- 
kibocsátás 0,055 kg/h, SO2-kibo
csátás 0,042 kg/h, NO-kibocsátás 
0,036 kg/h, a pontforrás által ki
bocsátott légszennyező anyagok 
mennyisége, csúcsidőszakban.

A lakosság részéről a gázra tör
ténő átállás a téli kibocsátásokat

csökkenteni fogja. Alkalmi prob
lémákat szül a kerti hulladék ége
tése, a kommunális szemét elége
tése a ház körül.

Mindent el kell követni, hogy 
a 21/1993./XI.25/ sz. önkormány
zati rendelet ide vonatkozó ren
delkezéseit betartsák a lakók és az 
üdülőtulajdonosok.

A nyári csúcsidőszakban a köz
lekedésből eredő légszennyezés 
jelentősnek mondható. A 71. sz. 
út mentén (a városközponttól a 
Verseny utcáig) húzódó fagyalsor 
állapota azt sugallja, hogy a hely
zet nem katasztrofális, mégis ki 
kellene használni a város lakóinak 
az Óvári F. u., Dózsa Gy. u., Fel
őörsi határúr adta lehetőségeket, 
mert a megfigyelések azt mutatják 
mindenki a fő közlekedési útvo
nalat használja.

Zajhelyzet
Az utóbbbi években kardinális 

kérdéssé nőtte ki magát. Az 1994- 
es nyár után közel 400 aláírást 
gyűjtöttek össze a városban, akik 
tiltakoznak a vendéglátásból faka
dó zajterhelés ellen. A vendéglő
sök anyagi helyzete nem teszi le
hetővé, hogy olyan műszaki meg
oldásokat alkalmazzanak, ame
lyek megakadályozzák a közvet
len környezetük zavarását.

A Panoráma Disco üzemelése 
az épület jelenlegi műszaki álla
potában hosszú távon elképzelhe
tetlen. Az idén ugyan visszavették 
a hangerőt, és a mély-magas han
gok arányának megváltoztatásával 
55 dB-re csökkent a kibocsátás, 
de az Auróra Szállóban és környé
kén még ez is hangos, és nem ösz
szevethető a fő közlekedési útvo
nal okozta impulzusos zajterhelés
sel.

Arányában kisebb, de a kisipa
rosok működése is jelent zajkibo
csájtást és ebből eredően rossz
szomszédi viszonyt.

Hulladékhelyzet
A gyűjtést a Kommunális Kft. 

végzi, télen heti egyszer, míg nyá
ron heti két alkalommal.

Az összegyűjtött szemét 
mennyisége évente csökkenést 
mutat, 1990-ben 28 000 m3 volt, 
1993-ban 20 000 m3. Összetétele 
70% háztartási hulladék, 20% ker
ti hulladék, 10% építési törmelék. 
A hulladék egyszerűen lerakásra 
kerül a megye-hegyi szeméttele
pen. Ez a lerakóhely dolomiton ta
lálható, a talajvíz befolyásolása az 
áramlási irányban semmiképp 
nem zárható ki. A telep gyakor
latilag megtelt, tulajdonviszonya 
mint az a kárpótlás kapcsán kide
rült, zavaros, igen fontos feladat 
a lehetséges lerakóhelyek felderí
tése. A veszélyes hulladékok el

helyezése a tó közelében megen
gedhetetlen. Az akkumulátorokat 
el lehet ugyan helyezni a Kommu
nális Kft.-nél egy konténerben, 
ami aztán külön elszállításra ke
rül, de a szárazelemek a szemétbe 
kerülnek, és ez rendkívül környe
zetszennyező. Az ez évben beve
zetett zsákos gyűjtés enyhített az 
üdülőtulajdonosok „gondján”, de 
az állampolgári fegyelmezetlen
ség a szemét kezelése terén igen 
nagy.

Teendők
-  A talajvédelem szempontjá

ból: az ún. kárpótlási területen 
minden eszközzel meg kell akadá
lyozni mezőgazdasági termelés 
esetén a vegyszerek alkalmazását 
és a bódévárossá válást. A további 
„szabdalás”, esetleges építési tö
rekvés környezetvédelmi szem
pontból nehezen támogatható.

Az Öreg-parkból a lehető leg
nagyobb mértékben ki kell szorí
tani a gépjárműveket.

-  A vízvédelem érdekében: 
minden lehetséges eszközt fel kell 
használni, hogy a csatornázottság 
elérje a 100%-hoz legközelebbi 
értéket. A kutakba engedett 
szennyvizek beömlését valahogy 
fel kell deríteni és meg kell szün
tetni.

A vörösberényi Sédbe jutó 
szennyeződéseket vissza kell szo
rítani. Kútkatasztert kell készíteni 
és évente kútvízvizsgálatok ké
szíttetésével kell tájékozódni a víz 
állapotváltozásairól.

-  A levegőtisztaság-védelem 
érdekében: propagandát kell kifej
teni, hogy műanyagokat ne éges
senek, mindent, amit csak lehet 
komposztáljanak a ház körül és ha 
mindenképp valamit el kell égetni 
az 10-15 óra közti időszakban 
történjen (ahogy a rendelet előír
ja), hogy a közvetlen környezet 
levegője elviselhető legyen.

-  A  kulturált zöldterület-gaz
dálkodás érdekében: fakatasztert 
is kell készíteni. Meg kell tervezni 
a fasorokban folyamatosan pusz
tuló fák pótlásának mikéntjét.

Sajnálatos, úgy a belterületen, 
mint a külterületeken szaporodik 
a parlagfű (közhiedelem szerint 
vadkender). Radikálisan fel kell 
lépni azokkal szemben, akik nem 
irtják ki még a virágzás előtt.

-  A zajvédelem érdekében: leg
alább az új létesítményeknél meg 
kell követelni a zajkibocsátási ha
tárétékek legszigorúbb betartását.

-  A szemételhelyezésre a leg
megfelelőbb területet kell kivá
lasztani és azt a legkorszerűbb szi
geteléssel kell elválasztani a kör
nyezettől: áteresztés folyamatos 
izotópszondás ellenőrzése: mini
mum betontiszt teljes fedés a te
rületen, amit központi keverésű 
sűrűsítőanyaggal, georáccsal és 
geotextillel vagy fóliával fednek 
le.

A területet a szigetelési mun
kák előtt alagcsövezni is kell. A 
tó szempontjából persze az lenne 
az ideális, ha a szemétszállításban 
a szelektív gyűjtés irányába tör
ténne elmozdulás, és az össze
gyűjtött szemét ártalmatlanításra 
kerülne.

Hát kedves olvasó, egyénnek, 
hivatalnak van tennivalója bőven.

Az itt élő emberek mindegyi
kének érdeke, hogy a helyzet to
vább ne súlyosbodjon. Ki-ki 
ahogy tud, járuljon hozzá a kör
nyezetünk megvédéséhez, hogy 
otthon lehessünk benne, mert ez 
csak akkor lehetséges, ha lesz jó 
vizünk, levegőnk, tiszta környeze
tünk, és a vendég is csak akkor 
érzi jól magát, ha a házigazda 
„otthonérzése” teljes.

Szentesi István
környezetvédelmi

csoportvezető
A fotók a szerző felvételei

Kát ezért szűntek meg a konténerek, mert a környékét 
folyamatosan ilyenné tettük



Felvételeink a megnyitó pillanatait örökítették meg
Fotó: D. L.

Együtt a magány ellen
Hasonló érdeklődésű em

bereknek közös szórakozás, 
művelődés céljából való 
együttléte már egy klub 
működését jelenti. Ahol a 
tagoknak kiegyensúlyozott, 
nyugodt, családias légkört 
biztosítanak. Programok, 
elfoglaltságok szervezésével 
gondoskodás arról, hogy a 
tagok megfelelő élményhez 
jussanak, amely szellemi 
aktivitásukat ébren tartja.

Mindemellett segítségnyúj
tás a napi életvitelhez, legyen 
az étkezés, tisztálkodás, mo
sás, bármilyen szociális prob
léma közös megoldása.

A legfontosabb cél az 
egyedüllét megszüntetése, a 
tétlenséggel járó káros hatá
sok megelőzése.

-  1994. december 19-én 
egy házat avattunk fel, mely
nek falára a következő elne
vezés kerül: Balatonalmádi 
Város Idősek Klubja.

Az ünnepélyes átadást az 
igények felmérése követi. 
Szerettük volna a bemutatni a 
klub épületét, hogy mindenki 
tudja, ismerje, milyen kedve
sen berendezett falak közt 
szerezhet magának helyet az 
elkövetkezőkben. Egy kis kö

zösségnek kell kialakulnia, 
hogy a ház élettel legyen teli. 
Napi jövés-menésnek, elfog
laltságnak, szórakozásnak 
kell ott helyet kapnia.

A programokat természete
sen a kis közösség jóváha
gyásával, annak tetszése sze
rint közösen választanánk

meg. Ízelítőül, hogy melyek 
azok, amit tervbe lehet venni: 
napi elfoglaltságok:

-  felolvasás

-  kártyajáték, sakk
-  zenehallgatás
-  hímzés-varrás (pl.: kiál

lítás az elkészült mun
kákból)

Havi elfoglaltságok:

-  diaképes útibeszámoló 
meghallgatása

-  orvos, gyógyszerész elő
adása

-  előadóművész meghívá
sa (mindezek közösen 
kiválasztott érdeklődési 
kör szerint)



-  közös ünnepek megtar
tása.

Negyedévi elfoglaltások:
-  kirándulás igény szerint
-  más idősek klubjába va

ló látogatás, ill. fogadás
-  zenés, táncos összejöve

tel szervezés (pl.: férfi
nap)

Sorolhatnánk tovább, de 
akkor lesz igazán célszerű, ha 
azok, akik klubtagok lesznek, 
tervezik majd meg a saját 
szórakozásukra saját prog
ramjaikat.

A jelentkezés feltételeiről a 
polgármesteri hivatalban le
het tájékozódni. Azok, akik 
már szóban jelezték szándé
kukat, személyesen lesznek a 
továbbiakról kiértesítve.

Nyitva tartás: hétfőtől pén
tekig: 8-16 óráig.

Horváth Lilla

Tisztelt olvasó!
A decemberi választási különszám miatt úgy időzítettünk, hogy az újság az ünnep 

előtt kerüljön az olvasóhoz. Így decemberben két számunk jelent meg, a januári 
példányunk a hó eleji megjelenés helyett hónap közepére időzítődött.

Februárban már a megszokott időben, a hónap első péntekén veheti kezébe új
ságunkat.

Edzőterem-avatás
Jelentős eseményre kerül 

sor 1995. január 14-én 10 
órakor. A Herkules SE fel
avatja újonnan berendezett 
edzőtermét a volt nevelőott
hon sporttelepén.

Az edzőterem avatása ré
sze a Herkules SE komplex 
életmódprogramjának. Ez a 
program a megelőzésre, az 
egészségfenntartásra és a re
habilitációra helyezi a fő 
hangsúlyt.

Magában foglalja az óvo
dások úszásoktatásán túl a tú
rázást, kerékpártúrázást, a tri
atlon és tájfutás sportág ver
senyszerű űzését, valamint a 
súlyzó- és erőfejlesztő beren

dezések segítségével végzett 
testépítést.

A Rákóczi úti sporttelep 
edzőtermeinek létrehozása 
után most a tisztviselőtelep és 
K.-füred ifjú és idősebb korú 
polgárainak testedzésére is 
van lehetőség.

Tervezzük nők számára a 
„Callan-torna”, illetve moz
gássérültek és korrekcióra 
szorulók gyógytornájának 
szervezését. Azt szeretnénk: 
ne csak azt tudjuk, hogy mi 
lenne jó, hanem így is élhes
sünk.

Nem feledkezhetünk meg 
azokról, akik egyengették 
utunkat, hogy ehhez a jelen

tős mérföldkőhöz elérkez
tünk.

Köszönet dr. Kerényi Lász
ló polgármesternek, dr. Zon
gor Gábornak, a megyei köz
gyűlés elnökének és Máhl Fe
renc vállalkozónak.

Megköszönöm „fiaimnak”, 
Szűcs Józsinak, Mórocz Ist
vánnak, Nagy Andrásnak és 
mindazoknak a fiataloknak, 
akik hozzásegítettek bennün
ket a terem határidőre történő 
megnyitásához.

A megnyitás napján bemu
tatót tartunk.

Mindenkit szeretettel vá
runk.

Felber Gyula 
sportszervező
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Az Égei-tenger partján
Tétován bolyongtam a hatalmas oszlopok között, 

és nem tudtam, hogy milyen léptékkel mérjem a létet: 
vajon emberek, vagy netán embereknek öltözött 

Istenek alkották ily csodálatosnak a képet?
Mert, ha Istenek tették, akkor az nem lehet igaz, 
hogy e fenséges építmények, csarnokok romjain, 
a lehullott oszlopfők közt csak így kinőhet a gaz. 

Így múlik ki minden dicsőség? Vad fű nő hamvain? 
Kicsi az ember, hát képzeleg, mintha Isten lenne. 

Nézem a tengert: lüktet a nagy víz, mint testben a vér.
Csillámok milliárdja villan fel, s tűnik el benne.

De lobognak a napernyők... Tenger felől fúj a szél.

Vecsey K. Mária 
Balatonalmádi, 1994. július

A Balatonalmádi 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

(Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.)

pályázatot hirdet
az intézmény épületében lévő iskolai

büfé üzem eltetésére
A pályázatban kérjük feltüntetni üzemeltetési, 

nyitvatartási, árképzési és árukészletre vonatkozó 
elképzeléseiket.

A pályázat beadási határideje: 
1995. január 20.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a Bala
tonalmádi Polgármesteri Hivatal és a helyi ren
dőrőrs dolgozóinak, akik drága halottunk, Ba
lázs Lajos temetésének szervezésében segít
séget nyújtottak, és mindazoknak, akik elkísér
ték őt utolsó útjára, ezzel a végtiszteletet meg
adva neki.

Balázs Lajosné és családja

Különleges járm ű tűnt fel a berényi végeken. A gazda, Gergely 

Ferenc, Trabantból készítette, fabrikálta mesterien a kocsit. Saját 

kedvtelésére tartott lovával „fiákerezik” a gyermekek örömére, hi

szen mindig fel-felvesz egy egy porontyot sétakocsikázásra.

Ő nem a Stefánián, hanem Vörösberényben „fiákeres” kuriózum 

kocsijával, szelíd, kedves lovával.

Köszönöm!
1994. december 11-én 

ismét választott az or
szág -  köztük Bala
tonalmádi -  lakossága.

Új önkormányzati 
képviselőkre voksolhat
tunk vagy a régieket 
erősíthettük meg a tele
pülések élén. 739 helyi, 
általam ismert és isme
retlen polgártársam ne
kem is bizalmat előle
gezett, s ezzel az ön
kormányzat legfiatalabb 
képviselője lettem.

Ezúton is köszönöm 
támogatásukat, képes
ségeimhez mérten 
megpróbálom becsület
tel teljesíteni.
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