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„A zért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”

„Tekints reánk, tekints szabadság, 
Ismerd meg mostan népedet: 
Midőn más könnyet sem mer adni, 
Mi vérrel áldozunk neked."

(Petőfi: Európa csendes, újra csendes...)



Petőfi-szobrunkról
Az elmúlt év márciusá

ban került vissza eredeti he
lyére Almádi első köztéri 
szobra, a parkban levő Pe
tőfi-szobor. Hogy pontosan 
a helyén van, azt bizonyítja 
a visszahelyezés előtti „ku
tató” munka.

Egyrészt a korabeli képes 
levelezőlapokon történt vizs
gálódás, majd ezt a helyszí
nen szerszámokkal folytatva 
sikerült megtalálni az eredeti, 
1902-ben készült alapozást. 
Így ma elmondhatjuk, úgy áll 
ott a szobor, ahogy elődeink 
felállították és felavatták.

Nem ismert, hogy ki volt 
az ötletadója a szobor létesí
tésének, de bátran mondhat
juk, az Almádi Fürdő Rt. tag
jai valamennyien felkarolták 
ezt, nem kevésbé az almádi 
lakosok és fürdővendégek. 
Mint az időben mindent, a 
szobor költségeit is jótékony- 
sági rendezvények bevételei
ből, illetve közadakozásból 
szedték össze a lelkes almádi 
birtokosok és nyaralók.

Nem tudjuk azt sem, mikor 
kezdték el a gyűjtést, de az 
első hírek egyike a Veszp
rémvármegye című hetilap
ban 1899. szeptember 17-én 
jelent meg. Eszerint a vigalmi 
bizottság által augusztus 5-én 
rendezett Petőfi-emlékünne
pély külön jövedelme 85 fo
rint volt. „Ezt az összeget a 
vigalmi bizottság Petőfi mell
szobrának beszerzésére szán
ja. A szobrot valószínűleg a 
megyepark egyik szép terén 
fogják felállítani.” Meg kell 
említeni, hogy ekkor volt Pe
tőfi Sándor halálának 50. év
fordulója, és számtalan újság
cikk emlékezett meg erről. Ez 
biztosan inspirálta a szobor 
felállítását már korábban el
határozó almádiakat.

A gyűjtés mind nagyobb 
lendületet vett, és 1900 júli
usában a Hattyúban megren
dezett Anna-bál bevételét is a 
szoboralap javára fordították. 
Ugyancsak e célra augusztus

18-án műkedvelő előadást és 
hangversenyt rendezett a vi
galmi bizottság. 1901 őszén 
az Almádi Fürdő Rt. elhatá
rozta, hogy kiirtatja a nádat a 
hajókikötő és a fürdőház kö
zött. Ezt a munkát 1902 ta
vaszán el is végezték, és a 
májusban megjelent híradás 
szerint készen van az espla
nád (sétány) a parton, és már 
áll a zenepavilon, ami Óvári 
Ferenc áldozatkészségének 
volt köszönhető. (A Liget ká
véház helyén állt.) A Petőfi- 
szoborra is időközben össze
gyűlt a pénz, amint ez a 
Veszprémni Hírlap 1902. 
március 9-i számában olvas
ható.

A Veszprémvármegye 
1902. május 11-i tudósítása 
szerint „a csinos kivitelű kis 
mellszobor már megérkezett 
az ércöntödéből”, a leleple
zésre július 31-én kerül sor. 
Az említett újság saját tudó
sítóját küldte ki a nagy ese
ményre, amiről természetesen 
részletes beszámoló jelent 
meg. A leleplezési ünnepély 
este 6 órakor kezdődött. Elő
ször a szentkirályszabadjai 
dalárda elénekelte a him
nuszt, majd Vutkovics Sán
dor pozsonyi jogakadémiai 
tanár ünnepi beszédet mon

dott. Utána szebbnél szebb 
koszorúkat helyeztek el, töb
bek között a budapesti Vörös
marty kör, Veszprém város 
közönsége, a veszprémi Kos
suth kör és a veszprémi Pe
tőfi kör nevében. Ezután dr. 
Óvári Ferenc, a szoborbizott
ság elnöke buzdító, szép be
széd kíséretében az Almádi 
Fürdő Rt. elnökének gondja
ira bízta a szobrot. Végül a 
szentkirályszabadjai dalárda 
elénekelte a szózatot és ezzel 
befejeződött az ünnepség.

Este társas vacsora volt a 
Hattyú vendéglőben, ahol sok 
neves vendég jelent meg. Így 
Kolossváry József alispán, dr. 
Véghely Kálmán tb. megyei 
főjegyző, Horánszky Lajos, 
Veszprém város országgyűlé

si képviselője, Szeglethy 
György, Veszprém polgár- 
mestere, dr. Csete Antal vá
rosi főügyész, Doktorits Sá
muel veszprémi főszolgabíró. 
Dr. Fenyvessy Ferenc főispán 
Berlinből küldött üdvözlő 
táviratot a szoborbizottság
hoz, amelyet a következő 
szavakkal fejezett be.

„Lásson e szobor virágzó 
Almádit és benne mindig a 
maihoz hasonló lelkes, haza
fias magyar közönséget. 
Szívből kívánja a Fenyvessy 
főispán”

Ehhez csak annyit tehetünk 
hozzá, hogy ma is nagyon ak
tuális a gondolat és a kíván
ság.

Schildmayer Ferenc

Az Új Almádi Újság
számítógépes szedőt

és
korrektort

keres havonta egy alkalommal megjelenő 
lapjához

Érdeklődni, illetve jelentkezni 
Balatonalmádi, Széchényi sétány 1. sz. alatt 

az Almádiért Alapítványnál lehet

A Petőfi-szobor 1905 körül



Beszélgetés Felber Gyula 
képviselővel

A ’94. évi önkormányzati 
választáson hét új képvise
lőnek szavazott bizalmat a 
lakosság, ezért lapunk feb
ruártól újraindítja soroza
tát, amelyben egy-egy kép
viselőt (s rajta keresztül a 
testület munkáját) mutat
juk be kedves olvasóinknak. 
Ez alkalommal Felber Gyu
lával készült a beszélgetés.

-  Képviselő úr! A válasz
táson indulók zöme tősgyöke
res almádi, de legalábbis ré
góta él településünkön. Talán

Ön az egyetlen kivétel.
-  Valóban így van, hisz 

gyermekkoromban Litéren 
éltem, majd iskolai és mun
kahelyi elfoglaltságaim is 
máshová kötöttek. Nemesvá
mosról költöztem ide 1991- 
ben. De hogy nekem is le
gyen kötődésem, büszkén 
mondhatom, hogy a felesé
gem egész rokonsága Almá
diban él. Mindenesetre a 
sport által rövid idő alatt sok 
emberrel megismerkedtem, 
azt hiszem, zökkenőmentesen 
sikerült a beillesztkedés.

-  Bizonyítja ezt a választá
son elért igen előkelő negye
dik helye is. Mégis mi inspi
rálta az indulásra?

-  Almádiba költözésem 
után hivatásomból adódóan 
felmértem a helyi sport hely
zetét, felállítottam egy mér
cét, ez lett a vezérfonal. Rá
jöttem, hogy a szabadidősport 
igencsak elhanyagolt, s ennek 
javítása érdekében kezdtem 
el tevékenykedni. Eközben 
szükségszerűen sok emberrel 
kerültem kapcsolatba. Közel
gett a választás napja, s egyre 
többen kapacitáltak. A képvi
selőség nem volt feltett szán
dékom , de aztán rájöttem, 
hogy a sportért itt is tehetek 
egy s mást. Természetesen az 
alkalmasságomat illetően vol
tak kétségeim, de tapasztalat
ból tudom, hogy akik okosab
bak nálam, azok nem foglal

koznak közügyekkel, ők in
kább pénzt keresnek. Olyan 
józan paraszti ésszel gondol
kodókra, mint én, pedig igen
is szüksége lehet a testület
nek. Tudom, hogy akarok és 
tudok is tenni a közösségért.

-  Az eredményt már ismer
jük, Ön lett a testület Jolly 
Jokere, hisz három bizottság
nak is tagja. Honnan ez a

sokrétűség?
-  Bármennyire is hihetet

len, de kitűnő általános isko
lai eredmények után a szüle
im nem engedtek gimnázium
ba, lakatos tanuló lettem. Ezt 
elvégezve, talán dacból is, a 
katonai pályát választottam, a 
koszt, kvártély és magasabb 
fizetés motivált. Na meg az 
önállóság. Végül is a szolgá
lat alatt levelezőn végeztem 
az összes iskolát, köztük két 
főiskolát. Közben aktívan 
sportoltam. Először atletizál
tam, majd tájfutóként hétszer 
voltam katona válogatott. 
1969-ben megalakítottuk a 
Veszprémi Honvéd szakosz
tályát, aminek mindenese 
voltam. E sportágban szerez
tem szakoktatói, majd edzői 
képesítést is. Első osztályú

versenybírói végzettségem 
van atlétikában és tájfutás
ban, másodosztályú úszásban, 
cselgáncsban és síben. De a 
dzsucsey kyoksult (a karate 
egyik ága, a szerk.) szintén 
oktathatnám.

-  Maradjunk az oktatásnál, 
de az iskolainál. Milyen be
nyomásokat szerzett az elmúlt

időszakban?
-  Legnagyobb problémá

nak az iskolás korúak egy ré
szének megoldatlan elhelye
zését vélem. Ez azért van, 
mert az egyház visszakérte a 
jelenlegi vörösberényi iskola 
épületeit. Ez ügyben kell va
lami megoldást találnunk. A 
másik alapvető gond, hogy az 
intézmények (elsősorban az 
iskolák) a város költségveté
sének jelentős részét fel
emésztik. Már az idén nyá
rom át kell tekintenünk az in
tézmények racionalizálásának 
lehetőségeit, nem visszariad
va az esetleges keményebb 
beavatkozásoktól sem.

-  Ezt már, gondolom, a 
pénzügyi szemlélet mondatja 
Önnel, hisz a pénzügyi ellen
őrző bizottságnak is tagja. A 
költségvetés készítésekor nem 
lehetett könnyű egyszerre ad
ni és faragni is.

-  Nem kis lelki terhet je 
lentett. Felmerült bennem a 
kérdés, hogy egyáltalán mi
lyen alapon mondom én azt 
az intézményvezetőnek, hogy 
ez vagy az a költségvetési té
tel túlzott. Aztán persze rájöt
tünk, hogy az intézmények 
szinte valamnnyiében vannak 
tartalékok. A másik fontos té
nyező az volt, hogy a bevételi 
oldal nem volt szinkronban 
tartható a kiadási oldallal. Rá 
kellett jönnünk a költségvetés 
készítésekor, hogy ha a bevé
teli oldal csökkenő tendenci
ája ilyen arányban kerül 
szembe a kiadási oldallal, ak
kor már jövőre szembesül
nünk kell az adható személyi

juttatások elvonásának lehe
tőségével.

-  Nem lesz egy népszerű 
gondolat!

-  Éppen ezért elkerülhetet
len az intézményi racionali
zálás.

-  Ez adott esetben létszám- 
leépítést is jelenthet?

-  Akár a létszámleépítést, 
akár az előbb említett szemé
lyi juttatások elvonását is. 
Ugyanis hamarosan eljutha
tunk a választási lehetőség
hez: nem fűtünk és világítunk 
az iskolában, és a létszám és 
személyi juttatások tekinteté
ben minden marad a régiben.

-  Egészségügy? Merthogy 
ez a harmadik terület, ahol

tevékenykedik.

-  A sport preventív egész
ségmegőrző és rehabilitációs 
jelentősége óriási. Emellett, 
mint tájfutónak, versenyzé
sem terepe a természet, 
amelynek pusztulását közvet
lenül érzékelem. Ebből a 
szempontból szinte hivatalból 
védjük, óvjuk a természetet. 
Elsősorban ezen a területen 
szeretném segíteni az egész
ségügyi bizottság munkáját.

-  M iko r lenne elégedett a 

négyéves ciklus lejártakor?

-  A szervezés mellet a 
sportolás feltételeinek megte
remtése is szívügyem, talán 
ezért 1994-ben Veszprém 
megye sportjáért kitüntetés
ben részesültem. Annak ide
jén Nemesvámoson szintén 
képviselőként én szorgalmaz
tam a sportcsarnok építését. 
Ma már sportolnak benne. 
Boldog lennék, ha ez itt Al
mádiban is megvalósulna!

-  Sok sikert kívánok mun

kájához, köszönöm a beszél
getést.

G. T.
Fotó: Durst László

Felber Gyula a Veszprém  
megye sportjáért kapott 
serleggel



N éhány sor 
az 53. hónapról 

a Városházán

1995 feb ru ár

Úton-útfélen, boltban és 
bálban, bizottsági és testüle
ti üléseken a február legtöb
bet feltett kérdései a követ
kezők voltak: mikor és hol 
folytatjuk a gázvezeték épí
tését? Vegyünk-e fát, sze
net, olajat a következő fűté
si idényre?

A sokat emlegetett japán 
hitel összértéke 150 millió 
dollár. Ebből 100 millió az 
ipari üzemek (Pétfürdő, Ino
ta, Fűzfő) részesedése kör
nyezetvédelmi beruházásaik 
finanszírozására, 50 millió 
pedig a 6 önkormányzaté 
(Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, 
Berhida, Balatonalmádi) 
csatorna, víz- és gázvezeték 
építésére. Bizonyára sokan 
látták-hallották kb. 1 hete a 
tv-ben, hogy az ipari üze
mek hiteléért február 28-tól 
az országnak késedelmi dí
jat kell fizetni, mert az érin
tett minisztériumok, a ban
kok és a vállalatok még 
mindig nem találták meg a 
felvétel pénzügytechnikai 
megoldásait. Hasonlóan szi
gorú dátum közeleg az ön- 
kormányzatok 50 millió 
dollárjával kapcsolatosan is. 
Amennyiben március 25-ig 
a Magyar Nemzeti Bank, a 
kereskedelmi bankok, a 
Pénzügyminisztérium és a 
Környezetvédelmi Minisz
térium nem rögzítik a szer
vezeti és a pénzügyi kerete
ket, veszélybe kerül a beru
házások ez évi megkezdése, 
sőt maga a hitelfelvétel le
hetősége is.

Polgármester kollégáim
mal naponta bombázzuk az 
illetékeseket, hogy kikény
szerítsük a döntéseket: Raj
tunk nem fog múlni, mégis 
arra a kérdésre, hogy ve
gyen-e a berényi és a tiszt
viselőtelepi polgár fát, sze
net, olajat a következő fűté
si idényre, kénytelen va
gyok azt válaszolni, hogy 
valószínűleg igen. Ennél 
biztosabban március végén 
mondhatok.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. március 1.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Zsúfolásig megtelt a város

háza kis tanácsterme a kép
viselő-testület február 23-i 
ülésén. A fokozott érdeklődés 
nemcsak a napirend, hanem -  
amint azt dr. Kerényi László 
polgármester megnyitójában 
elmondta -  a balatoni váro
sok közötti, immáron hagyo
mányos amatőr sportvetélke
dőjén nagyszerű sikereket el
ért almádi sportembereknek 
is szólt. Bensőséges ünnepség 
keretében a polgármester a 
képviselő-testület nevében 
örömteli elismerését fejezte 
ki az összesítés alapján a vá
rosok között elért II. helyezé
sért, és minden egyes részt
vevőt Milos József Balatonal
mádi c. albumával ajándékoz
ta meg. (Az eredmények 
részletezését lásd a lap sport
rovatában).

Ugyancsak napirend előtt 
kapott szót Kirchner Rózsa, a 
Nők a Balatonért Egyesület 
elnöke, aki röviden ismertette 
egyesületük tevékenységét, 
és e fórumon is kérte, hogy 
működésükről, eredményeik
ről az Új Almádi Újság ha
sábjain tájékoztathassák majd 
a lakosságot.

Az ülés fő napirendi pontja 
az önkormányzat 1995. évi 
költségvetésének megállapí
tása volt. Az, hogy a költség- 
vetés előterjesztése ezen az 
ülésen különösebb vitát már 
nem váltott ki a jelenlevők 
között, a precíz előkészítő 
munka eredményének tudha
tó be. A képviselő-testület 
382 491 000 Ft bevétellel és 
ugyanennyi kiadással a költ
ségvetést elfogadta. (Részle
tezésére és elemzésére az új
ság következő számában té
rünk vissza).

Ezt követően az ismert áre
melkedések szülte kényszer
ből módosította a testület a 
szociális ellátásokról szóló 
rendeletét, nevezetesen a szo
ciális étkeztetésért fizetendő 
térítési díjakat, majd megálla
pította az élelmezési nyers

anyagnormákat a gyermekin
tézményekben.

Az aktualitásokon belül 
először a Schildmayer Ferenc 
alpolgármester vezette ideig
lenes bizottság jelentését 
hallgatták meg a résztvevők a 
szolgálati lakások helyzeté
ről. A szolgálati lakások ér
tékesítésének avagy nem ér
tékesítésének problematikáját
-  amint azt az alpolgármester 
kifejtette -  az új testület még 
a régitől örökölte, mintegy 
koloncként cipelve magával. 
A bizottság, áttekintve az ez
zel kapcsolatos nem kis meny
nyiségű kérelmeket, beadvá
nyokat, a pro és kontra érve
ket, javasolta, hogy az intéz
ményekben lévő lakások, va
lamint a Luther utcai minden
kori jegyzői lakás kivételével 
a többi szolgálati lakást jelöl
jék értékesítésre. Alig hang
zott el a javaslat, máris sűrűn 
emelkedtek magasba a kezek. 
Egyes képviselők a döntés is
mételt elhalasztása mellett 
kardoskodtak, mások az el
adás ellen érveltek, többen 
viszont a javaslat mellett fog
laltak állást. A hosszas, időn
ként szenvedélyességet sem 
nélkülöző vita során jogi és

törvényességi kérdések is fel
merültek. A megbízott jegyző 
mindezekre egyértelmű vá
laszt adott, melyet követően 
kissé lecsillapodtak a kedé
lyek, és a képviselők nagy 
többsége az ideiglenes bizott
ság javaslatára igennel vok
solt.

A heves vita közben az idő 
jócskán megszaladt, így a 
még hátralévő témák közül 
már csak néhány kerülhetett 
terítékre (a vörösberényi 
zöldségesbolt üzemeltetésére 
benyújtott pályázatok elbírá
lása, a TURINFORM iroda 
alapító okiratának módosítá
sa, víz- és csatornahálózat 
bővítésére céltámogatás 
igénylése).

A polgármester javaslatára 
végül is a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy március 9- 
én folytatás következik, ahol 
a most elmaradt aktualitáso
kat -  többek között a gazda
sági bizottság számos előter
jesztését -  tárgyalják meg.

A képviselő-testületi jegy
zőkönyvek a polgármesteri 
hivatalban és a városi könyv
tárban megtekinthetők.

Sz. S.

FELHÍVÁS
Balatonalmádi város önkormányzata 1995-ben is 

kiadja a már évek óta hagyományosan június elején 
megjelenő

BALATONALMÁDI 
INFORMÁCIÓS FÜZETET

Legkésőbb március 31-ig várjuk mindazok jelent
kezését, akik tevékenységüket, szolgáltatásukat, 
vállalkozásukat népszerűsíteni kívánják a kiadvány
ban

Megrendelni, a hirdetési feltételekről érdeklődni a 
polgármesteri hivatalban Kovács Piroskánál lehet 
Telefon: 338-443, 338-444, 338-445/



Szolgálati lakások eladása
Az önkormányzat képvi

selő-testülete februári ülé
sén az intézményi lakások 
kivételével értékesítésre je
lölte ki az önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakáso
kat.

A lakások elidegenítésénél 
ugyanazok a szabályok vo
natkoznak a szolgálati laká

sokra, mint a vételi joggal 
érintett önkormányzati bérla
kásokra, azaz:

-  A vétel jogosultja a vé
telárat kiegyenlítheti egy 
összegben, vagy részlet- 
fizetési lehetőségével él
ve havi egyenlő részle
tekben, max. 25 év alatt 
fizetheti meg.

-  Lakása forgalmi értékét 
lakottság címén 40%- 
kal, családi ház esetén 
30%-kal csökkenteni 
kell.

-  A használat időtartamá
tól függően 10%-ig ter
jedő kedvezmény illeti 
meg.

Egy összegű fizetés esetén 
a vételárhátralék további 
40%-kal csökken. A képvise
lő-testület döntése alapján 
zömmel a városban több év
tizede tanító pedagógusok 
szerezhetik meg az általuk 
használt lakás tulajdonjogát.

Sveiczer Vilmos 
hatósági csoportvezető

Pályázati felhívás
Balatonalmádi város önkormányzata pályázatot hirdet 

Balatonalmádiban élő polgárok és közösségek közérdekű 
kulturális tevékenységének támogatására.

Pályázhatnak: önkormányzati intézményhez gazdaságilag 
nem kapcsolódó helyi alkotóközösségek, művészeti csoportok, 
civil szervezetek, magánszemélyek.

A pályázat témakörei:

1. Elsősorban helyi kulturális esemény, rendezvény szerve
zése, ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja 
és közérdeklődésre tart számot.

2. Önkormányzati intézményektől független almádi művé
szeti együttesek, csoportok, egyéni alkotók tevékenysége tá
mogatására.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Az iskolügyi, művelődési és sportbizottságnak címzett pá
lyázati leírás (kik, milyen célból pályáznak, a tervezett ren
dezvény vagy tevékenység leírása 1-3 oldalon, a tevékenység 
időpontja, a rendezvény kezdete és vége, részletes gazdasági 
terv, saját erőforrás felsorolása)

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot adhat 
be.

A pályázat elbírálása:

Az IMS bizottság a 400 ezer Ft-os keretösszeg felosztásáról 
szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák 
ismeretében.

Nem adható támogatás ingatlanvásárlásra, berendezésre, 
technikai felszerelésre, vállalkozás vagy alapítvány létrehozá
sára és támogatására. A pályázati támogatás tovább nem oszt
ható. Az önkormányzat a sikeres pályázókkal szerződést köt 
az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról. Magán
személyek támogatása esetén az adótörvények rendelkezéseit 

alkalmazni kell.

A pályázat benyújtásának határideje:

1995. március 31.
A  pályázatokat a polgármesteri hivatalba (8220 Balatonal

mádi, Széchenyi sétány 1.) kell benyőjtani. A pályázatról bő
vebb információt Kovács Piroska ad a 338-444-es telefonon.

A pályázat elbírálásának határideje:

1995. április 30.

A Magyar Vöröskereszt la
kóhelyi alapszervezete Bala
tonalmádi 1995. február 4-én 
a Budatava Étteremben jóté
konysági bált rendezett. Kul
turálált helyiség, kedvező árú 
való 3 fogásos vacsora, gyors 
kiszolgálás, valamint az étte
rem vezetője és Németh Ta
más zenéje biztosította a 
nagyszerű hangulatot.

Köszönetet kell monda
nunk mindazoknak, akik be
lépőjegy vásárlásával, ko
moly tombolatárgyak adomá
nyozásával hozzásegítették 
alapszervezetünket ahhoz, 
hogy bővíthessük kis pénzál
lományunkat, vagyis márci
usban megtarthassuk (mint 
minden évben) az idősek nap
ját, a kis városunkban élő 
mintegy 20-25 90 éven felüli 
ember születésnapi megemlé
kezést, karácsonyra kis cso
maggal való meglepetést, 
meghalt tagtársaink virággal 
való búcsúztatátsát, gyermek
napi hozzájárulást stb. A név
telen és névüket feltüntető

személyeknek még egyszer 
köszönjük, éspedig:

Bélai Gyuláné, Black Box 
videoshop, Fürdős és Tsa, 
Brokés Ferenc, Budatava 
ABC, Csicsi Kozmetika, Ci
garetta Center Hollender Jó
zsefné, DP. Bt Dankó Fride
rika, Dávid cukrászda, Doma 
Tamásné, élemiszerbolt Var
ga Péter, ELKO Kovács 
László, Fórum műszaki áru
ház, Igaz Endre, Julius Meinl, 
Kerdainé Dani Valéria, Kará
csonyiné, Kamilla gyógynö
vényüzlet, Kopár Attila, KIoó 
József, Lang cukrászda, Maj
lik Imréné, MINI ABC Ba
logh Jánosné, MANNA tex
til, PROF-L áruház, György 
gyógyszertár, PAX gyógy
szertár, Pékség-Tatai, Shop 
Baby Máray Péter, salátabár, 
Szabó Gyula, Tóth István 
műszaki bolt, ROMI ABC 
Mojzes Román, Tóth László, 
ULTRAMARIN.

A Magyar Vöröskereszt 
vezetősége nevében: Tőke 
Emilné titkár.

Kihívás napja '95
Időben szólok tisztelt 

sportszerető, városunkért 
ily módon tenni akaró pol
gártársaimhoz.

Az idei kihívás napjára má
jus 31-én kerül sor.

Kérem mindazoknak, akik 
a rendezvény sikerét javasla
taikkal segíteni tudják, ké
szüljenek fel annak hozzám 
történő eljuttatására.

Kérem az iskolák vezetőit, 
hogy ha lehetséges -  miként 
1993-ban is egész napos 
sportrendezvényt tervezzenek 
erre a napra.

A ranglistán mindenképpen 
szeretnénk előbbre kerülni.

F. Gy. 
sportszervező



SAKK
Csodák 

márpedig vannak!
Mert mi mással magya

rázhatnánk a Közösségi 
Ház SE sakkcsapatának 
nagy tavaszi menetelését.

Az elmúlt bajnokságban a 
középmezőnyben végzett 
gárda ma már ott tart, hogy 
kis szerencsével jövőre a 
sportág legmagasabb osztá
lyában képviselheti városun
kat. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy e teljesítmény láttán a 
szakemberek az egész or
szágban felkapták a fejüket. 
Itt nem voltak sztárigazolá
sok (nem is sejtik, Horváth 
Miklósné idejövetele mekko
ra nyereség a csapatnak), és 
hát ugye a pénzben sem dús
kálunk. Mi lehet hát az oka 
a nagyszerű szereplésnek? 
Például ha Fáncsy Imre a 
mérkőzés előtti éjszaka kerül 
kórházba, s a helyét üresen 
hagyva érte is küzdenek tár
sai. Az eredményt lásd ké
sőbb. Vagy ha a pesti olim
pikon az első óra után meg
nyugtatja a csapatvezetést, 
hogy ma csak kis arányú ve
reséget mérnek ránk, ám 
együttesünk már csak azért is 
másképp gondolja... az ered
ményt lásd később!

Szóval biztos, hogy vannak 
csodák, s ezt Almádiban úgy 
hívják: csapatszellem. Négy 
forduló van még hátra a baj
nokságból. A Közösségi Ház 
SE pillanatnyilag feljutó he
lyen áll. Ha nem sikerülne, 
sem történik tragédia. Ám ez 
a gárda megérdemelné a si
kert!

Eddig nem közölt ered
mények:

1995. február 19., Keszt
hely. Keszthely-Közösségi 
Ház SE 3,5:8,5

Fáncsy helyét üresen hagy
va 11-en ültek asztalhoz a 
vendégek, ennek ellenére az 
eddigi legnagyobb arányú 
győzelem.

Nyert: Kubacsny, Orsó M., 
Horváth, Orsó J., Forgács, 
Vargyas, Kisházi 

Döntetlen: Kovács, An
gyal, Horváth Miklósné 

1995. Február 26., Balaton
almádi. Közösségi Ház SE- 
Bp. Vasútépítő 9,5:2,5 

Soha nem sikerült még 
nyerni a budapesti rivális el
len, most minden bejött a ha
zai csapatnak.

Nyert: Kubacsny, Orsó M., 
Horváth, Forgács, Sulyok, 
Vargyas, Kisházi, Horváth 
Miklósné 

Döntetlen: Fáncsy, Kovács

A bajnokság állása:
1. Eger_________ 67 pont

2. B.-almádi 66,5 pont

3. Ajka________66,5 pont

4. Sárospatak 57 pont

5. Statisztika 54,5 pont

6. Debrecen_____ 53 pont

7. Vasútépítő 52 pont

8. Tapolca______ 51 pont

9. Nyíregyháza 51 pont

10. Paks________50.5 pont

11. Szeged_______ 49 pont

12. Győr_________ 49 pont

13. Gyula________ 45 pont

14. Keszthely 44 pont

A Közösségi Ház SE hát
ralevő ellenfelei: 

KHSE-Szeged 
Sárospatak-KHSE 
KHSE-Paks 
Statisztika-KHSE

Gróf Tibor

Almádiak 
az élmezőnyben

Siófokon rendezték meg 
az idén immár harmadik al
kalommal kiírt balatoni vá
rosok sporttalálkozójának 
döntőit.

A nyolc balatoni város (Al
mádi, Boglár, Földvár, Füred, 
Fonyód, Keszthely, Lelle és 
Siófok) amatőr sportolói öt 
sportág hat versenyszámában 
mérték össze erejüket, ügyes
ségüket. A megyénket képvi
selő almádiak és fürediek re
mekül állták a versenyt a „dé
liekkel”, s mindkét gárda az 
élcsoportban végzett.

Asztalitenisz. 1. Almádi, 2. 
boglár, 3. Füred. A döntőben: 
Almádi-Füred 4:1. Almádi: 
Horváth, dr. Orbán, Surányi
né. Füred: Hegyaljai, Burka, 
Gyenis. Az egyéniben. Férfi
ak: 1. Horváth, 2. dr. Orbán 
(mindkettő Balatonalmádi). 
Nők: 1. Molnár (Keszthely), 
... 3. Gyenis (Balatonfüred).

Sakk. 1. Siófok 31.5, 2. Al
mádi 31, ... 7 Füred 15,5 
pont.

Teke. 1. Siófok 1691, 2. 
Almádi (Horváth, Krózser, 
Surányiné, Vezér) 1645, ... 5. 
Füred (Soós, Rózsa, Kovács, 
Kovács, Weigner) 1426 fa. A 
női egyéniben: 1. Fullér (Si
ófok) 216, 2. Surányi (Almá

di) 200, 3. Rózsa (Füred) 184 
fa.

Kézilabda. Férfiak: 1. Al
mádi 10, ... 5. Füred 4 pont
tal. Nők: 1. Boglár 10, 2. Si
ófok 10, 3. Füred 10, 4. Al
mádi 6 ponttal. (A fürediek 
rosszabb gólkülönbséggel 
szorultak a 3. helyre).

Kispályás labdarúgás: 1. 
Siófok, ... 4. Balatonfüred, 
Balatonalmádi a mezőny má
sodik felében végzett.

Az összetett pontverseny
ben: 1. Siófok, 2. Balatonal
mádi, 3. Balatonboglár, 4. 
Balatonfüred. (Keszthely, 
Lelle, Földvár és Fonyód ala
posan lemaradt az élmezőny
től.)

Az ünnepélyes eredmény- 
hirdetést színvonalas műsor
ral egybekötve zsúfolt lelátók 
előtt rendezték a Foki-hegyi 
csarnokban. A nyolc polgár- 
mester megbízásából a rangi
dős dr. Szalay László, Füred 
polgármestere méltatta a 
sportalálkozó jelentőségét. A 
díjakat és az okleveleket nagy 
ováció közepette a polgár- 
mesterek felváltva nyújtották 
át a legjobbaknak.

Jelentkezés nyári 
táborra

Az idén június 12-i kezdettel kétszer két hét időtartam
ban rendezzük meg a nyári sport napközis tábort 7-12 éves 
gyerekek részére. A program hasonló az elmúlt két évben 
szokásoshoz.

Jelentkezni lehet a Györgyi Dénes Általános Iskolában Tóth 
Mária tanárnőnél, vagy Felber Gyulánál (Görgey u. 4., illetve 
a 338-146-os telefonon).

A részvételi díj 3500 Ft, amely a reggelit, ebédet és uzsonnát 
is tartalmazza. A díj három havi részletben is befizethető (áp
rilis-május-június). A létszám turnusonként maximum 35 fő. 
Bekerülni a jelentkezés sorrendjében lehet.

Felber Gyula sportszervező



Horgászsarok
Talán a horgász

engedélyek meg
emelt árát ellensú
lyozandó volt ke
gyes hozzánk Szent 
Péter, a horgászok 
védőszentje, s ezért 
igen korán eltakarí
totta a Balaton je 
gét, jelentősen meg
hosszabítva ezzel a 
horgászat idejét.

Sokan élnek is a lehetőség
gel, hiszen egymás után je 
lennek meg a csónakok a ki
kötőkben. Szinte mindennap 
találhatunk horgászokat a ná
das előtt, a nyílt vízen és a 
horgászható partokon. Nem 
véletlenül. Gilisztával és 
csontival csalizott horgokra 
rendre megjönnek a tavasz el
ső halai, a bodorkák. Igaz, 
nem olyan sűrűn és erőszako
san, mint nyáron, de azért 
jönnek, s a tétlen téli hónapok 
után nagy élmény egy-egy te
nyérnyi keszeg a vékony zsi
nórral szerelt spiccboton. Ma
gam is kipróbáltam.

Sajnos nemcsak a horgá
szok tűntek fel a vízen, ha
nem a halászok is. Február 
közepén láttam őkat Akaraty
tya előtt, ami köztudottan jó 
süllőzőterület. A régi szokás 
szerint ívási időszak előtt az 
ikrákkal teli halakat emelik 
ki. Nem változott semmi sem, 
akárcsak a nádvágás terén. 
Mindenütt az egész északi 
parton lábon áll a tavalyi nád. 
A Fertődi Nádgazdaság meg
szűntével a vízügyi igazgató
ság feladata -  kötelessége -  
gondoskodni a nádvágásról. 
Eszközök híján saját bevallá
sa szerint ennek nem tud ele
get tenni, ezért segítséget kér 
a Balaton-parti önkormány

zatoktól, és amikor azok kö
zül néhányan tényleg segítem 
próbálnak, érdekes fordulattal 
a szigorú hatóság szerepét ve
szi fel kikötésekkel, feltéte
lekkel és fenyegetésekkel kö
rülbástyázva magát. Ezek 
után nem csoda, hogy az ér
deklődés gyorssan lelohadt, 
az avas nád pedig áll még egy 
darabig, nehezítve az új haj
tások kibújását, majd jóné
hány tonnával növeli a vízben 
rothadó szerves anyag meny
nyiségét. Eközben az egész 
magyar sajtó a Balaton meg
mentéséről papol.

Március havába léptünk, s 
ezzel elkezdődött a csuka, a 
süllő és a balin fogási tilalma. 
Érdemes ezt észben tartani, 
nehogy a horgászláz hevében 
szákba kerüljön egy-két pél
dányuk, az ellenőrök na
gyobb szigorúságot ígérnek 
erre a szezonra.

Még egy jó tanács, a 
nyomda ördöge megtréfálta a 
Balatoni Halgazdaságot. Az 
1995-ös évre érvényes fogási 
napló (melynek pontos veze
tése továbbra is kötelező) té
vesen közli a balatoni általá
nos tilalom idejét. Akárcsak 
az elmúlt években, idén is áp
rilis 20-án 0 órától május 20- 
án 24 óráig lesz életben.

Nagy Ferenc

K-bel(ügy)
Az Új Almádi Újság de

cemberi számában már hírt 
adott a Merill Kft. által be
indított észak-balatoni kábel- 
televíziós lehetőségekről. En
nek a rendszernek a köz
pontja városunkban, Bala
tonalmádiban van, de ellátja 
a szomszédos településeket is.

Elszigetelten, a város több 
részén működött már közössé
gi tv-hálózat, ami szükségmeg
oldásnak jó volt, de korszerű
nek nem mondhattuk. Hála az 
új politikai szeleknek, amelyek 
a COCOM-listát végre elfúj
ták, a hazai szakemberek is 
hozzájuthatnak a XX. század 
végi legmodernebb technológi
ákhoz. Az itteni szakemberek, 
Mészáros Dezső és Lennert 
László szerint 1995-ben az a 
rendszer korszerű, amelyben 
legalább 50 tv-adás vehető, ki
zárja a nem fizető ügyfeleket, 
többféle szolgáltatásra alkal
mas (vagyonvédelem és ener
giafogyasztás-mérők leolvasá
sa, nem beszélve a nemzetközi 
számítógépes adatbankhoz va
ló csatlakozásról).

A fenti követelményeknek 
megfelelő hálózatot ez év janu
árjában kezdték kiépíteni, és a 
Szabolcs úti lakótelepen már 
közel kétszáz vételi helyen 24 
adás fogható. A munkálatok 
nem álltak meg a 71-es útnál, 
mert a Mogyoró u. és környéke 
után 1995 karácsonyáig az 
igénylők az egész város terü
letén hozzájuthatnak ugyaneh
hez a szolgáltatáshoz. A kérdés 
csak az, hogy mennyiért!

A lakótelepen a bevezető ár 
januártól március végéig 4000 
Ft. A később csatlakozók ennél 
jelentősen többet fizetnek 
majd, de ez az összeg még 
mindig alatta marad a tényle
ges bekerülési költségeknek. 
Az egész valahogy úgy mű
ködhet, mint ahogy a Lajtán túl 
a telefonhálózat: a használat 
díjában benne foglaltatik a ve
zetékrendszer építési költsége.

Nem biztos persze, hogy 
mindenkinek az a legnagyobb 
gondja, hogy több tucat, ráadá
sul idegen nyelvű tv-adást néz
zen esténként, amikor már ren
delkezésére áll az évekkel eze
lőtt kiépített -  igaz kevesebbet 
tudó -  rendszer. A Merill Kft. 
tájékoztatása szerint a két 
rendszer működése független 
egymástól, a régi szolgáltatás 
változatlan módon él tovább, 
és az abban előforduló zavarok 
nem az új vezetékek kiépítésé
ből adódnak. Változatlanul fi
zetik viszont a régi tarifát is 
azok, akik elmulasztották írás
ban felmondani a régi szerző
dést a Kommunális Kft-nél...

Balatonalmádi városi léte 
megköveteli, hogy polgárai 
hozzájuthassanak egy ilyen 
korszerű kábeltelevíziós háló
zathoz, amely magában hor
dozza a helyi tv-stúdió kiépí
tésének lehetőségét, amennyi
ben az információéhségnek ezt 
az elemi kívánságát az újonnan 
megválasztott képviselő-testü
let is hajlandó figyelembe ven
ni.

Cz. S. -  N. F.

FELHÍVÁS!
Értesítjük polgártársainkat, hogy március 25-én 9 órai 

kezdettel tartja alakuló ülését a balatonalmádi polgárőrség 
a városháza nagytermében (Balatonalmádi, Széchenyi sé
tány 1.)

Kérjük mindazokat, akik tenni akarnak az ügy érdeké
ben, a fenti helyen és időben jelenjenek meg

Azokat is várjuk, akik ez idáig a belépési nyilatkozatot 
nem adták le

Tisztelettel:
a polgárőrség szervezőbizottsága



Drága víz (2)
Természetesen megértjük az 

állampolgárok berzenkedését a 
növekvő víz- és csatornadíjakkal 
kapcsolatban, de az objektívebb 
szemlélődés, a tények ismerete 
érdekében meghívom Önt sajtó
napi rendezvényünkre -  kaptam 
a meghívást a DRV Rt. vezéri
gazatójától és titkárságvezetőjé
től egy héttel a cikk első részé
nek megjelenése után.

Örömmel vettem a korrekt 
kapcsolatteremtésre való törek
vést a sajtó képviselőivel és raj
tuk keresztül a lakossággal, hi
szen -  mint a vezérigazgató be
vezető szavaiból is kiderült -  er
re egyre nagyobb szükség lesz 
a jövőben. Nem könnyű ugyanis 
a lakossággal elfogadtatni a 
szükségszerű drasztikus áreme
lést (5 év alatt kb. tízszeresére 
emelkedtek a víz- és csatornadí
jak, de, ha pár évvel korábbra 
megyünk vissza, nem túlzás 
akár százszoros áremelkedésről 
sem beszélni, hiszen akkoriban 
olyan mérvű volt az állami tá
mogatás, hogy az állampolgár 
filléreket, 1-2 Ft-ot fizetett. Ta
lán ezért is berzenkedik jobban 
a vízdíj emelése miatt, mint a 
többi díjemelés miatt, és talán 
még azért is, mert igen nagy el
térések vannak akár régión belül 
is a fizetendő díjak között).

Szántó Imre vezérigazgató 
bevezető előadását Pálfi Imre 
közműigazgató és dr. Molnár 
László gazdasági igazgató előa
dása, majd ebéd s a fehér asztal 
mellett kötetlen eszmecsere kö
vette.

A DRV Rt. az ország egyik 
legnagyobb közüzemi vállalata 
kiemelt üdülőterületekkel, me
lyek lökésszerű teljesítményt 
követelnek. 30000 km2 területen 
kb. 3,3 millió emberrel áll kap
csolatban, a víz- és csatornaszol
gáltatás 5 megyére, 321 telepü
lésre terjed ki, a vízellátás név
leges kapacitása 430 000 
m3/nap. Az utóbbi évek változá
sai jelentősen átrendezték a tár
saság működési területét, a gaz
dálkodás feltételeit, a végkifejlet 
ebben a szektorban is valószínű
leg a privatizáció lesz. A cég 
második eredményes évét zárta 
óriási felelősség és nagy-nagy 
nehézségek árán. Miközben pi
aci feltételek szerint kell működ
nie, bizonyos szolgáltatásokat 
ingyen kénytelen végezni (tűzi

víz, nem fizetők szolgáltatásai
nak kényszerű fenntartása). A 
vízminőség-romlás, nem megfe
lelő technológiák, energia-, 
amortizációs költségek, fejlesz
tési beruházásokra gondolni, egy 
esetleges haváriát elképzelni 
sem mernek, a kapacitás kihasz
nálatlansága, fogyasztáscsökke
nés (önkormányzati tulajdonba 
vett vízi közművek, közületi, la
kossági fogyasztás csökkenése), 
a hatalmas kintlévőség (1994- 
ben 578 millió a határidőn túli 
díjhátralék, ebből 228,6 millió a 
közületi, 300,7 millió a lakossá
gi, 48,5 millió az egyéb) súlyos 
gondokat okoz az rt-nek. Szó 
volt a a bonyolult tisztítási fo
lyamatoknak, a bűzhatás meg
szüntetésének, a szennyvíziszap 
kezelésének, az utaztatásnak 
(15-20 km-es szennyvízelvezető 
cső) tetemes költségeiről is.

A Balaton térségében 3 regi
onális vízellátó rendszer műkö

dik. A 200 000 m3/nap víznek 
mintegy 52%-a felszíni víz, tisz
tított Balaton-víz, 42%-a felszín 
alatti víz, annak is 22%-a nem 
a legjobb minőségű rétegvíz, és 
csak 5%-a forrásvíz. A kapacitás 
éves kihasználtsága 37%-os. A 
jelenlegi technológiák nem al
kalmasak a Balatonból kinyert 
ivóvíz minőségének javítására. 
Különösen nagy gond az utóbbi 
időben tapasztalható algaszám- 
növekedés. Almádiban az idén 
(talán a nyár folyamán) befeje
ződik a víztisztítómű rekonst
rukciója, ami jelentős javulást 
fog eredményezni. Erről és 
egyéb helyi tervekről, gondokról 
főnökeire hivatkozva elzárkó
zott, mondván, sértve érzik ma
gukat a cikk első részének hang
vételétől és nem egészen tény
szerű voltától. Ha valamiben té
vedtem, elnézésüket és helyrei
gazításukat kérem, mivel ma
gam is úgy vélem, jobb volna,

ha e témában is szakemberek 
nyílnának meg, és nemcsak az
után, hogy megsértődtek.

Az önkormányzatokkal törté
nő egyeztetés után kerül megál
lapításra az idei víz- és csator
nadíj (1995-re 2 milliárt Ft ál
lami támogatást kap a lakossági 
szolgáltatás), ami a mi régiónk
ban várhatóan 120-130 Ft/m3 + 
12% áfa lesz (a tényleges elő
állítási, kezelési költség ennél 
jóval több). Ez az összeg már
cius 1-jétől fizetendő.

Tudomásul kell vennünk, 
hogy a víz- és csatornaszolgál
tatás ugyanolyan piaci körülmé
nyek közé került szolgáltatás, 
mint bármelyik más. Tudomásul 
kell vennünk, nem tehetünk 
mást, mert nem tudunk nélküled 
élni, kellesz nekünk, Drága Víz, 
és jó lesz, ha nagyon, nagyon vi
gyázunk Rád, mert jövőre is kel
lesz.

Vecsey K. Mária

Az ENSZ közgyűlése 1992/93. évi 47. ülésszaka a 92. évi dublini környezetvédelmi vi
lágkonferencia javaslatára március 22-ét a VÍZ VILÁGNAPJÁVÁ nyilvánította.

A víz világnapján
Március 22. a Víz Világnapja. Lehetne az 

Élet napjának is nevezni. A Föld háromnegye
dét víz borítja, az ember testének 65%-a víz.

-  Egy vízből valók vagyunk -  mondhatná Maugli, 
az embergyerek. Összatartozásunk, testvérségünk tu
datával, ennek a csodának az áhítatával kellene aj
kunkhoz emelni minden pohár vizet. Megittasulva 
önnön erőnktől nem rombolni -  elterelni, bemocs
kolni, megfertőzni - ,  hanem őrizni, megérteni kellene 
a vizeket.

Megérteni, felfedezni (magánhasználatra is), mert 
a vizek titokzatos világokat rejtenek. A legkisebb he
gyi kristálypatak, a tengerszemek és búvópatakok, a 
falusi rekettyés alatt csörgedező vízfolyás, a méltó
ságteljesen hömpölygő folyók, a felfoghatatlan, le
nyűgöző víztömegű tengerek és óceánok az élet sok- 
milliárdnyi variációját, szimbiózisát rejtik. A csepp
folyós víz az élet lehetősége. Az ősóceán, amelyben 
megfogant az élet, a magzatvíz is, amelyben kifej
lődik a megfogant magzat.

A cseppfolyós víz az állandóság és a változás 
misztériuma. Az állandóságot évmilliók óta végtele
nül egyszerű szerkezete, a változást az őbenne, ővele 
és általa létrejött folyamatok hordozzák.

A természeti népek, elődeink jobban tisztelték a 
vizet, életformáló, -fenntartó hatalmát jobban elis
merték, áldoztak a vizek isteneinek. Mi többet tudunk 
a vizekről, de „áldozataink” elégtelenek.

Pedig érzékszerveink tudják a titkot. Csodálattal 
tölt el bennünket a tiszta tó reggeli, friss kékje, az 
alkonyaiban gránitszűrke víztömeg a fodrozódó vizek 
játéka vagy a hullámok taraján képződő fehér csip

ketünemény. És évezredek óta megrémülünk az ára

dó, tomboló, mindent elnyelő folyóvizek látványától, 

a háborgó tenger emeletnyi hullámaitól.
... kifejező erővel, néha hangutánzó szavakban őrzi 

a víz mozgása kiváltotta hallásélményeinket. Moraj

lik a tenger, zúg a folyó („fecseg a felszín, hallgat 

a mély”), és cseppen a csepp, csöpög, cseppen, cso

bog, csordogál... szél-kaszabolta (Illyés) magyar 

nyelvünk változatosan.
Nem felejthető élmény: gyors vizű hegyi patakban 

tapsikolni, rekkenő hőségben egy szelíd tóban, hűvös 

tengerben megmerítkezni -  megtisztulni, érezni, 

ahogy a víz amorf módon körbesimul.
A sivatagi utazó tudja, hogy egy korty víz maga 

az élet, a megfáradt vándor nem felejti a hegyi falu 

fúrt kútjának szomjat oltó nedűjét. És nem lehet nem 

gondolni a poshadt ízű, nitrátos, káros baktériumok

tól hemzsegő csapi vizekre. Fel tudjuk idézni, milyen 

az, ha nyári kánikulában esőillatot hoz felénk a szél, 

és nem lehet nem gondolni a savas esőkre.
...Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni... 

jó lenne ezt az ókori bölcsességet ki is próbálni (nem

csak érteni az üzenetét), legalább egyszer a folyóba 

lépni -  a fertőzés veszélye nélkül.
Teendőnk mennyi lenne! Például a Víz Világnap

ján összeszámlálni a teendőket. A víz védelmére fel

kiáltójellé tenni ezt a napot, s valahol valóban el

kezdeni...
Kovács Piroska Rózsa



Fürediek kulturális 
estje

Idén Balatonfüredről, a „szomszéd várból” vándoroltak át a 
városukat képviselő írók, művészek a közösségi házban megren
dezett kulturális estre. Öt képzőművész, Kozma Imre, Pállfy Ká
roly, Németh Árpád, Magyarné Bóna Szeréna alkotásai díszí
tették a falakat, valamint az est vendégének, Pardy Istvánnak 
kerámiái. Az irodalmi vendég Kellei György újságíró, író volt. 
A jól sikerült baráti kulturális találkozó tovább erősítette a két 
szomszéd város kapcsolatát.

Az est háziasszonya és Pardy István keramikus

Az irodalmi est vendégei

Németh
Zoltánné
és
Oláh
Miklós
gitárműsora

A
Nyitrai- 
Gömbös 
duó szó

rakoz
tatja 

a közön
séget

Balatoni rege '95
A tél végi váratlan napsütés vízparti andalgásra csábította az 

ifjakat. Ez még nem szokatlan. Amióta tél végi napsütés, Ba
laton-part és egymásért hevülő ifjú szívek vannak, mindig is 
így kezdődött a történet. Az ilyen andalgáshoz szükséges emel
kedett lelkiállapotot az utóbbi években megjelent hattyúk nagy 
mértékben elősegíthetik, hiszen e nemesen szép madarak -  talán 
mert ők is párban járnak -  rendkívül alkalmasak bizonyos pár
huzamok megvonására. Valószínű, hogy hasonló okokból kö
vették a parton ifjaink is azt a hattyúpárt, amely lassú, büszke 
mozgással evezgetett a parti kövezés előtti vizen. Ne legyünk 
ünneprontók, s feledjük el, hogy ez az evezgetés meglehetősen 
praktikus okokból történt, nevezetesen: élelem után kutattak. Ezt 
a tényt látszott alátámasztani, hogy időnként a víz alá nyúlva 
különböző növényeket halásztak elő, mígnem... egy mozdulat 
után egyikük valami, láthatóan emberkéz alkotta tárgyat tartott 
csőrében. Megrázta és -  ifjaink szerint -  a lány felé nyújtotta. 
Ne csodálkozzunk. Ha a világirodalom ismert hattyúvá változott 
lovagot -  miért ne lehetne lovagias hattyú is. Pláne Almádiban, 
egy tél végi verőfényes napon. A lány pedig tényleg szemre 
való teremtés. Szóval, a rázogatás után beejtette a vízbe azt a 
bizonyos valamit, követlenül a part mellé. (Elvégre azért még
sem várható el egy madártól, hogy kézbe adja az ajándékát). 
A tárgy, miután ifjaink rövid vizsgálódás után kihalászták, a 
rárakódott moszatoktól megtisztítva, egy kifejezetten nők szá
mára tervezett csinos kis Casio órának bizonyult. A történetet 
még érdekesebbé teszi, hogy a mutatók percre pontosan mu
tatták az időt, igaz a nyári időszámítás szerint.

Arra, hogy a történet nem az élénk fantázi a szüleménye, bi
zonyíték maga az óra, amit jogos tulajdonosa kellő igazolás után 
bárm ikor átvehet. Cím a szerkesztőségben.

N. F.

Vállalkozók!
Budataván, a Neptun strandon 

(megyei tanács üdülő)
2 db 

üzlethelyiség,
kitelepülőknek és büfékocsinak

terület kiadó
Érdeklődni: Horváth Mihály, Mandula u. 53. 
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Almádiból tapasztalatcserén
Izgalmas és meghatott pillanat volt az elmúlt nyáron, mi

kor Washinghton DC Hyatt szállodájának konferenciater
mében 5 napos tapasztalatszerzés után az Amerikai Sza
vazó Nők Ligája és a Soros Alapítvány Demokrácia Prog
ramjának ösztöndíjasaként kijutott magyar nők ott álltak 

Magyarország és az Egyesült Államok hatalmas térképe 

előtt, és ki-ki rámutatott a városra, ahonnét jött, és arra 

a helyre, ahova megy.

Kissé remegett a kezem, 
amikor a rám szegeződő 
szempárok kereszttüzében ki
kerestem Balatonalmádit és 
Veszprémet, majd rámutat
tam a Washingtontól 4 óra re
pülésre lévő Salt Lake mellet
ti Ogden városára.

Az Almádit ábrázoló fotó
könyv nagyon gyakran előke
rült életem óriási szellemi ka
landja és a megfeszített mun
ka során, amikor többezer

mérföldet tettünk meg a Ma
gyarországnyi területű, de 
csak 1,7 millió lakosú Utah 
államban. 43 szervezett talál
kozáson vettünk részt, ahol 
az állam kormányzói és leg
felsőbb üzleti körök fogadá
saitól a távoli indiánok föld
jén lévő munkanélküliséget 
kezelő szervezetig, idős em
berek klubjaitól Ceder váro
sának messze földön híres 
Shakespeare-fesztiváljáig na

gyon sok emberrel beszélhet
tünk és rengeteget láttunk. 
Élményeimet a világ egyik 
csodájának, a Grand Canyon
nak a látványa tetézte.

Vendéglátóim Georgia Y. 
Barker a liga Utah állami 
egyik vezetője irányításával 
és szervezésével azt szerették 
volna megmutatni, hogy az ő 
demokráciájuk, ahol az em
berek nem várják felülről a 
problémák megoldását, ha
nem amit megálmodnak, azt 
kemény racionalitással, ma
gukra és egymásra támasz
kodva megvalósítják.

Nagyon sokat tanultam, és 
lenyűgözött az emberek ma
gabiztossága, optimizmusa és 
a kemény célratörés, a leghu
mánusabb és a legszebb célok 
elérése érdekében. Több lá
dányi írásos anyag és 120 ol

dalas kéziratom vár feldolgo
zásra.

A Demokrácia Program 
második szakaszaként január 
végén nagyszabású konferen
ciát tartottunk Budapesten. A 
konferenciának Veszprémből 
és Almádiból 12 résztvevője 
volt, és ami Amerikában még 
álomnak tűnt, Almádiban és 
Veszprémben üdvözölhettük 
Georgia Barkert, akit Veszp
rémben fogadott dr. Zongor 
Gábor alpolgármester. Meg
mutattuk a helyi nevezetessé
geken kívül a zirci házi
asszonyképzőt és az almádi 
két tannyelvű gimnáziumot, 
ahol Czuczor Sándor igazga
tó beszélgetett Georgiával, 
aki igazi amerikai közvetlen
séggel ajándékozta meg az 
urakat utahi baseball-sapká
val. Biztos vagyok abban, 
hogy az ogdeni lapok újra ír
nak Balatonalmádiról.

A Demokrácia Program 
igazi jelentősége ez után bon
takozik ki,-mikor a konferen
cián hozott döntésünk alapján 
megpróbáljuk az összes ma
gyar nőszervezet tevékenysé
gét elsősorban információs 
hálózat kialakításával fellen
díteni és segíteni elsősorban a 
nőket érintő szociális problé
mákat felvállaló civil szerve
ződéseket. Ezek hatékony 
működése nélkül a társada
lom igen nagy része marad 
védtelenül. Georgia Y. Bar
ker, Orna Tamches és a többi 
amerikai társunk segíteni fog 
ebben.

Veszprémben február vé
gén megtartjuk az első ismer
kedést azokkal a nőtársaink
kal, akik kiemelkedő képvise
lői közéletünknek vagy csak 
egyszerűen a cselekvés első 
lépéseként meg akarnak is
merkedni velünk és leülni a 
most alakuló női kerekasztal
hoz.

Huszár Józsefné 
B.almádi, Óvári F. u. 81.

Jótékonyság... tavasz
Hogyan is kapcso

lódik egymáshoz e két 
fogalom? Itt a Vörös
berényi Általános Is
kolában a következő 
módon:

Február 11-én 250 
kedves vendégünk 
részvételével jótékony- 
sági bált rendeztünk. A 
közel 50 magánsze

mély és gazdasági szervezet által támogatott 
bálon hatalmas anyagi siker született. A nettó 
300 000 forintos bevétel, amely az iskola fej
lesztését szolgálja majd, a tanárok szervező- 
munkája, 40 szülő aktív közreműködése révén 
sikerülhetett.

S most következik a tavasz: a farsangi bá
lokon túl, a tavaszi programok előtt erőt gyűj
tünk soros rendezvényeinkhez: Március 15. 
alkalmából fáklyás felvonulással tisztelgünk 
elődeink emlékének. Március hónap végén a 
KI MIT TUD? borzolja majd a tanulói ke
délyeket, s ad bizonyítási lehetőséget a gye
rekeknek. Amint véget ér a tavaszi szünet, 24 
diák és 2 kísérő pedagógus vállalkozik 1300

km-es útra. Az úticél a Németországban ta
lálható Rhede nevű városka, ahol a Gudula
schuléban már izgatottan várják a magyar diá
kokat. A program az iskolai cserekapcsolat 
keretében zajlik. A 9 nap alatt iskolalátoga
tásra, nevezetességek megtekintésére, hollan
diai kirándulásra kerül sor. A május hónapot 
az iskolai tanulmányi háziversenyek, kerék
pártúrák színesítik, s irány újra külföld. Május 
26-án sportversenyen vesz részt az iskola 46 
tanulója az ausztriai Oberpullendorfban (Fel
sőpulyán), ahol 3 iskola tanulói vetélkednek 
majd. Tervünk a tavalyi második hely után 
idén győztesnek lenni. Május vége hagyomá
nyosan a MALOMVÖLGYI MAJÁLIS és 
GYERMEKNAP ideje. Szeretnénk idén is 
színvonalas rendezvényt „elkövetni” a Vörös
berényi Polgári Körrel karöltve.

A június hónap már előre vetíti az iskolaév 
végét, ám az utolsó hét lesz igazán izgalmas: 
megrendezzük a sorrendben 5. VÖRÖSBE
RÉNYI DIÁKNAPOKAT, mely diáknyelven 
szólva „nagy buli” lesz.

Így függ össze itt Vörösberényben, nálunk 
a jótékonyság és a várva várt tavasz.

Polyák István



Újabb kamarahangverseny 
a zeneiskolában

A rövid múltra visszate
kintvő balatonalmádi zene
iskola máris jelentős ren
dezvényhagyományokat 
mondhat a magáénak, s 
nem is csak kizárólag a 
szűk profilba tartozó nö
vendék- és tanári hangver
senyekkel, hanem meglehe
tős szokatlansággal olyan 
alkalmakkal is, amelyek 
vonzásköre túlnő a zeneis
kolások szüleinek körén.

A február 15-én, 17 órakor 
megtartott kamarahangver
seny a legjobb példa erre a tá
gabb nyilvánosságra, annál 
inkább, mivel a fellépő mű
vészek csakúgy nem valami
féle vidéki átlagot képvisel
nek, mint az elhangzott zene
művek. A fuvola-zongora 
felállású kamarapáros, Sztan
csek Erika és Kebuszek Ru
dolf nemcsak együtt, tehát 
duó formájában, de külön-kü
lön, mint szólisták is expo
nálták magukat egy-egy igen 
jelentős mű erejéig.

Egy zenélési alkalmat min
denekelőtt az előadandó alko
tások minősítenek. A hang
verseny „étlapját” látva el
gondolható, milyen motívu
mok játszottak közre olyan 
művek kiválasztásánál, mint 
Debussy híres, szólófuvolára 
írt Syrinxe, vagy a Csónakon 
című fuvola-zongora kompo
zíció. A fafúvós hangszerek 
közül a fuvola az, amely 
mind a hozzáférhetőség, 
mind a használat vonatkozá
sában a legkedveltebb, mely
ben a hangszer karaktere, a 
különös fúvástechnikával 
megszólaltatott hangszín is 
természetszerűleg közreját
szik. Az aulosz-jelleg, ame
lyet az ókorból ismer a zene- 
történet. De talán az sem vé
letlen, hogy e hangszer helyi 
művelője éppen az a Szilvásy

Lászlóné, aki az intézet taná
raként teremtett kultuszt a fu
volának.

J. S. Bach a-moll fuvola
versenye csakúgy több válto
zatban megvan, mint a nagy 
mester művei általában, hisz 
a kor egyáltalán nem volt 
szemérmes a művek tulajdon
joga tekintetében. Ahogy a 
tanulás, a művésszé nevelő
dés eszköze jobb időkben a 
nagyok másolása volt, úgy 
vettek át egymáséból a ba
rokk kor zenemesterei, Vival
ditól Händelen át Bachig, 
mert a kompozíció lényege 
nem a dallami, hanem a fel
dolgozásbéli eredetiség volt. 
Stancsik Erika remek techni
kával, hiba nélkül játszotta el 
a közismert lassú tételét. Leg
feljebb azt kifogásolhatjuk, 
hogy a félzárlattal felfüggesz
tett tételvéget nem folytatta a 
zárótétellel.

Annál szerencsésebb volt 
megint a folytatás, amely C. 
Reinecke D-dúr fuvolaverse
nyének két tételével a népsze
rűbb zenei hangzást idézte, 
amelyből a groteszk elemek 
csakúgy nem hiányoztak, 
mint az olasz operazenéből 
kölcsönzött kadenciák és a 
Rossinire emlékeztető( !) jó 
menetű zenefolyam. Fuvolis
tánk ebben is állta a sarat, le
gyen szó feszes tempótartás
ról, vagy a trillák és egyéb 
virtuóz elemek könnyed 
használatáról.

Kebuszek Rudolfban olyan 
pianistát ismerhettek meg a 
koncertre időt áldozó almádi 
zenehallgatók, aki sokkal in
kább is szólista, mint szoná
tapartner. Már a zongorakísé
ret hangvételében feltűnt 
önállósága, muzsikusi szuve
renitása, hogy aztán végképp 
leleplezze magát Schumann
14-es opusz-számú szonátájá

ban. Zongoristánk abszolút 
ura hangszerének, akár a mű 
Chopinre emlékeztető lírai fi
nomságait, akár a diákos len
dületű indulók energiáit kel
lett megidéznie. De érti a já 
tékot, a variáció örömét, és a 
váratlan fordulatokat is, ame
lyek hirtelen megállásra, han
gulatváltásra késztetik a hall
gatót. Igazi zongorista tehát, 
akit szívesen hallanánk vala
melyik zenekaros zongora- 
versenyen is.

Az igen színvonalas, zenei 
ínyenceknek is kielégítő kon
cert befejező számaként Bor
ne Carmen-fantáziáját hallot
tuk fuvolán és zongorán. 
Georges Bizet egyetlen iga
zán sikeres operája sokakat 
ihletett átírásra, variálásra 
vagy fantáziálásra. Esetünk
ben még a más tollával ékes

kedés is megbocsátható, hi
szen a nagy francia mester 
műve bővelkedik olyan cso
dálatos részletekben, amelyek 
puszta megismétlése is indo
kolt. S Borne valóban a leg
szebb részt ragadja ki az ope
rából, egyebek között a Vég
zet motívumot, a Seguidillát, 
a Torreádor-dalt vagy a 
Csempész-kvintettet, s jósze
rével színvonalas feldolgo
zással tehát vagy hiteles idé
zetként, vagy -  ami szintén 
érdem -  teljesen átalakítva. 
Mindez persze a zeneszerzői 
beavatkozásra és nem az elő
adásra vonatkozik, amely a 
zenészek részéről minden 
igényt kielégített.

A folytatáshoz sok kedvet 
és még több lelkes hallgatót 
kívánunk.

Szelényi Pál

Kirándulás
Várgesztesre március 26-án, szombaton, 8.30 órai in

dulással.
Várgesztes a Vértesben van, szépen helyreállított vá

rában turistaszálló működik. Vadregényes erdejében 
gyönyörű túrákra van lehetőség.

Jelentkezés: Tóth Mária tanárnőnél, Györgyi Dénes Ál
talános Iskola, vagy Fel

ber Gyulánál, Görgey u. 4.
Részvételi díj: 16 éven 

aluliaknak 300 Ft, 16 éven 

felülieknek 500 Ft (1 

gyermek 300 Ft, 2 gyer

mek 150 Ft, 3 gyermek 
díjtalan). Jelentkezéskor a 

részvételi díjat be kell fi
zetni. Az önhibájukon kí

vül távolmaradóknak 

visszafizetjük, egyébként 
nem áll módunkban.

F. Gy. 
sportszervező



Tavasz 
a kertünkben

Az újjáébredő tavaszt vár
ja idősebb, fiatal. A kert 
megtelik a madarak dalával, 
a fészekrakás új reményével.

Akaraterővel, odafigyeléssel 
szépeket alkothatunk házunk 
kertjében. E sorozat megjele
nésével tanácsot adunk irány
tűként a legfontosabb tenniva
lókhoz. Végigkísérjük a rügy
fakadástól a termésig munkán
kat.

Permetezés
Almarügyek fakadása előtt 

5%-os gyümölcsfaolaj vagy 
gyümölcsfa-karboleneum eh
hez hasonló hatóanyag.

Rügyfakadáskor lisztharmat, 
bimbólikasztó bogár ellen téli 
hígítású mészkénlébe kevert 
másfél %-os sárgaméreg.

Őszibarack és mandulafák 
esetén rügyfakadáskor 1%-os 
bordóilé.

Kajszibarack, szilva, ringló, 
meggy, cseresznyefánál 5%-os 
gyümölcsfaolaj, neodendrin 
5%-os rügyfakadás előtt egy
két héttel.

Ezután még rügyfakadás 
előtt 2%-os bordóilé ható
anyaggal permetezzünk. A per
metezést ködszerűen végez
zük.

Kiegészítő teendők: téli fa
tisztogatás, gyümölcsfamúmi
ák eltávolítása, almamolyfogó 
övek alkalmazása. Figyelem
mel legyünk egészségünkre, a 
nikotin, arzén, sárgaméreg em
berre és állatra veszedelmes.

Metszés
A metszéssel alakítjuk ki a 

fa alakját, termőfelületét. A 
rossz metszés elviszi a jelent
kező termés lehetőségét.

Két metszési mód van: ala
kítómetszés és ritkítómetszés. 
Az alakítómetszést a fagyok 
után végezzük. Ritkítómetszés
nél a rossz irányba, befelé, ke
resztbe növő vesszőket, 
gallyakat vágjuk ki kis csonk

hagyásával. Távolítsuk el a rá
kos, fagyfoltos, sérült ágakat.

A cseresznyefa nem szereti 
az erős metszést. Csak a sérült 
ágakat távolítsuk el. A meggy
fát az első években alakítsuk, 
ne hagyjuk az égig nőni, bátran 
vágjuk vissza a vezérágakat.

Következő sorozatunkban a 
rózsák metszését, ültetését em
lítjük, és az örökzöldek keze
lési módját.

Egy fontos tennivaló: min
denki szereti a szép zöld pázsi
tot. Most kell vetni. Tanácsom: 
drága a fűmag, az ún. sportke
verék. Ezért most gyepesítésre 
váró területünkbe vessünk za
bot vagy tavaszi árpát, sőt őszi 
búzát is lehetséges 70%-ban, 
és 30%-ban elég a fűmag. Pu
hított, de kemény földbe szór
juk el a magot, begereblyézve, 
és ha szervestrágyában sze
gény a területünk, dúsított tő
zeggel hintsük le az elvetett 
magot és hengerezzük le. En
nek utána eső hiányában köd
szerűen szabad öntözni. A fű
mag megerősödik a társnövény 
védelmében, és egy hónap 
múlva szép pázsitunk van. A
15-20 cm magas társnövényt 
(zab, árpa, búza) fűnyíróval 
vághatjuk, és a fűmag hajtása 
megszépülve előjön.

Konyhakertünkből és piaci 
vásárlásból sok zöld, héj hul
ladék jön létre, melyet sajná
latosan kidobnak a kukába. 
Ezen értékes melléktermékből 
komposzttrágyát tudunk készí
teni, mely pótolja a talaj ener
giáját. Elkészítése: kb. 1x2 m- 
es gödör, melybe ezen hulladé
kokat berakva mindenkor meg
tapossuk. Közben állati eredetű
-  nyúl, baromfi -  trágyával ve
gyíthetjük. A felmelegedő idő
szakra méretezett pallódeszká
val fedjük le. Az ősz folyamán 
első osztályú szerves anyagot 
kapunk.

-  Gyopár -

Még mindig
Még m ind ig  fe lbo lydu l bennem minden, 
ha itt van a tavasz, 
s a kertek mellett e lhaladva  
buta kis virágok őrjítő illata megcsap.
Még m ind ig  valam i sejtelmes áhítat...
Pedig tudom, m iért ez a já té k :  
a természet önző génjei...
S a fű fák  a la tti szerelmes padokon
m ár lánya im  ülnek,
és fia im  ö le lik  kedveseiket
a nyíló  orgonafák alatt,
de még m indig, bennem is a varázs,
bennem is a kábulat.
S ha meleg kezeddel megszorítod kezem, 
még m ind ig  á tfu t rajtam az az erő, 
amely az ősrobbanást idézte elő.

Vecsey K. Mária

Március!
Gólyahír virágával 
üzem a v ilágnak!
Tavasz van!
Gyönyörű tavasz van!
Friss habok zúgnak  
a patakban!
Kiscsikó szökken 
a szabadon!
Bárányfelhők szállnak  
a magasban!

Március!
Mandulafa rózsaszín virága 
szemet gyönyörködte tő  
ajándéka a határnak! 
Tavasz elterülő 
aranyhíd csillogása, 
boldog szerelmesek 
önfeledt világa!

Napsugár 
simogatja arcukat, 
hóvirág csokorral 
k ü ld ik  csókjukat!

Március!
Zöldellő vetése a földnek. 
Termékeny anyaként 
üzen az időnek!
Nemzet zászlóját 
magasra emelve, 
m in t üzentek 
m árciusi ifjak  a jövőnek! 
Szívünk fölött 
háromszínű kokárda  
Petőfi szelleme 
örök tüze e hazának!

Katz István

Tavasz
Tavasz, tavasz, tavasz!
Bóditó, lelkesítő, felemelő 

újjászületés.
Még élvezzük a csodát!
R ak juk  tele a kisszobát élettel.
A b lakunkban  frissen vasalt keretben 
hóvirág és ibolya  
Az asztalon aranyeső, barka  
Kertünkben a kanka lin  tarka-barka 
bársonyán pihentessük szemünk. 
Idegnyugtatóként csillapítva  
Lázas a g yunk  lüktetését 
Ivódjon belénk a léte 
Őrizzük, fé ltsük ölelését 
Mert vergődve vívja harcát 
és ereje fogytán fogy.
Gyengül a karja  
Elenged, porba h u ll 
és vele az életünk.

Pusztai Irén



Morzsák, szilánkokEgy hölgy és két fiatalem
ber beszélgetett a mozi 
előtt. Az egyik fiatal 

odébb lépett, és szívet melenge
tő dolgot láttam. Egy szemét- 
gyűjtő mellett állt, és a kezében 
lévő csikk eloltásán fáradozott. 
Ha mindannyian ilyenek len
nénk! Ha meg tudnánk tenni azt 
a pár lépést... (ha lenne minden 
utcasarkon szemétgyűjtő...) ke
vesebb papírzsebkendő, cigido
boz, csikk stb. éktelenkedne ut
cáinkon, tereinken.

*

A gyerekekre rázúdul a para
bolaantennák által szállított me
sés rémtörténetek, krimik töme
ge. Sokan szorongóvá, rettegővé 
válnak. Nagyon kevés az olyan, 
aki képes feldolgozni a brutali
tásáradatot, hogy okulva tanul
jon. A felnőttek ritkán nézik 
együtt a gyerekkel, így nem tud
nak beszélgetni a látottakról. A 
fiatalban összekeveredik a jó és 
a rossz fogalma. Így válik riasz
tóvá. Ezért segíteni kellene az 
agressziót feldolgozni. Ne fo
gadjuk el, hogy rá kell hagyni 
a gyerekre. A felnőtt élettapasz
talatát nem nélkülözheti a gyer
mek. Minél többet beszélgetünk, 
cselekszünk együtt gyerme
künkkel -  és segítünk értelmezni 
a dolgokat - , annál jobban meg
ismerjük érzelemvilágát, és elő
segíthetjük egyénisége kibonta
kozását.

*

Az ENSZ 1995-öt a tolaren
cia (türelmesség) évének nyilvá
nította. Tiszteljük és bizonyos 
határokon belül fogadjuk el em
bertársaink másságát. A sport- 
szerűséget terjesszük ki az élet 
más területére is. Nagyon kicsi 
a konfliktustűrő képességünk -  
pedig nagyon sok az összeütkö
zés, nézeteltérés, lelki harc. Meg

kellene tanulnunk a konfliktus
kezelés módját! Ehhez a legjobb 
és legrövidebb út a türelmesség!

*

Elmegyünk egymás mellett, 
és nem mozdul meg a szánk. Ne 
csodálkozzunk, ha viszonylag 
kevés a jól köszönő gyermek. 
Próbára tettem néhány kis óvo
dást, iskolást. Ha találkoztam 
velük, köszöntöttem őket. Ked
vesen fogadták, sőt, legközelebb 
már ők köszöntek előre. Felve
tődhet: ki köszönjön előre? En
nek megvannak az udvariassági 
szabályai. Erről most nem írok. 
Azt hiszem, az igazán udvarias 
embernek nem lehet előre kö
szönni. Azt hiszem, az a helyes, 
ha a nagyobbacska gyermekek
nél a napszaknak megfelelő kö
szönést szorgalmazzuk, mert 
ahogy nőnek, egyre kényelmet
lenebbé válik számukra a kezét 
csókolom, és ilyenkor szokott 
elmaradni a köszönés. A másik 
ember iránti tisztelet és megbe
csülés az egyik legnagyobb ér
zelmi kincs, amit az ember bir
tokolhat mai világunkban. Ez a 
kincs egymás köszöntésével is 
megszerezhető.

Kedves felnőttek, gyerekek! 
Ugye nem veszik, veszitek pro
vokációnak, hogy felhívom a fi
gyelmet a „békés egymás mel
lett élés” írott és íratlan szabá
lyainak gyakorlására? Talán egy 
„hetvenkedő” örökifjútól elfo
gadható. Nem bántó szándékkal 
teszem. Meggyőződésem, hogy 
nem tudatos az esetleges elzár
kózás, befelé fordulás. Inkább 
csak a szaporodó gondok terelik 
el a figyelmet egymásról. Vala
hogy most a farkastörvények 
kezdenek lábra kapni a privati

záció kapcsán. Pedig én azt hi
szem, hogy ez nem törvényszerű 
velejárója a huszadik század vé
gi kapitalizmusnak. Úgy gondo
lom, hogy a mi zagyva-kapita
lizmusunk (így neveztem el) 
szüli ezt a problémát. Ifjúként 
éltem a ’30-as, ’40-es években, és 
nagyon barátságos, előzékeny, 
udvarias kereskedőkre, iparo
sokra, napszámosokra; helyi és 
itt üdülő értelmiségiekre emlék
szem vissza. A nyári forgatag
ban sűrűn hangzottak el az utcán 
a szíves jó napotok. Ezt napról 
napra tapasztaltam. Persze akkor 
is voltak, akik rátartiak voltak. 
Nekem is fájt néha a szívem, 
amikor volt elemi iskolás társa
im, amikor ők már középiskolá
ba jártak, nem ismertek meg, 
mert én csak inasgyerek voltam.

Lányok, fiúk mentek hazafelé 
az utcán. Élénken folyt a „tár
salgás” . Hülye tyúk! -  ütötte 
meg a fülemet az egyik fiú szö
vege. Még egyéb meredek kife
jezések hangzottak el.

Kis „Rómeók” ! Legyetek ud
variasak, gyengédebbek a kis 
„Júliákhoz” ! Tiszteljétek ben
nük a jövő anyáit! Még akkor is, 
ha némely Júlia lányságát meg
hazudtolva, durvaságban túltesz 
némely férfipalántán is. Igen, 
valahol a lányok, a nagy egyen
jogúság kapcsán sokat veszítet
tek a női bájból (tisztelet a ki
vételek). A jelen édesanyái, é
desapái erre is figyeljenek oda. 
Az iskola is segítse elő, hogy a 
lányokban a lányokra, a fiúkban 
a fiúkra legjellemzőbb tulajdon
ságok bontakozzanak ki és fej
lődjenek a legmagasabbra.

Laci bácsi

A közösségi ház 
márciusi programja

Március 3.
16.00 A Nagycsaládos Egyesület összejövetele 

Március 7.
18.00 A TEXSITO Kft. termékbemutatója 

Március 9.
9.00-17.00 Ruhavásár 

Március 12.
9.00 Közösségi Ház SE-Szeged Portál 

OBI/B-s bajnoki mérkőzés
10.00 Videómozi gyerekeknek

Walt Disney produkció: Fura kacsamotel 
Március 15.

10.00 Városi ünnepség a Petőfi-szobornál 
Ünnepi köszöntőt mond:
Schildmayer Ferenc alpolgármester 
Műsort ad: Györgyi Dénes Általános Iskola

Március 17.
17.00 Almádi művészek TAVASZI TÁRLATA. Megnyitó. 

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre
az Almádiban élő, illetve 
a városhoz kötődő művészek közös kiállítása 

Március 18.
A Kertbarát-kör borversenye 

Március 26.
10.00 Videómozi gyerekeknek

Walt Disney produkció: Aladdin

Értesítés
Ezúton is értesítjük a Balatonalmádi és Vidéke Ipartestület 

tagjait, hogy március 31-én (pénteken) 15 órakor tartjuk köz
gyűlésünket: beszámoló az elmúlt év eseményeiről, és elnök
választás. Minden ipartestületi tagunk megtisztelő jelenlétére 
számítunk és szeretettel várja az iparostársakat az elnökség.

Istennek hála, ismét megéltünk egy tavaszt. A csodás ter
mészet újraéledését, és az ébredező parkban ünnepelhetjük 
a szabad március 15-ét.

A hosszú tél, ami nap- és vitaminszegény, megviseli az 
emberi szervezetet. Ezért amennyire lehet, a környezetünket 
is frissítsük fel. A tiszta ablakokban vidám színfolt a töves 
ibolya és hóvirág, amit beemelhetünk a kertből cserépbe ül
tetve.

A metszésnél mandula-, őszibarackágakat, aranyesőt és 
barkát a lakás több pontján vázába helyezünk, pár nap múlva 
virágba borulnak. Az életünk is szebb lesz tőle. Ne sajnáljuk 
a fáradságot!

Őröljünk az új tavasznak és egymásnak!
Szeretettel:

Pusztainé Irénke



Megkérdeztük!
Válaszol: Szőnyiné Cseh Éva, a városgazdálkodási csoport munkatársa

Polgáraink közül egyre töb
ben tesznek fel kérdéseket, és 
érdeklődéssel figyelik a tavaszi 
munkálatokat városunk terü
letén. Megkérdeztük az illeté
keseket a parkfelújítással kap
csolatban.

A Petőfi utcai napközi melletti 
háromszög alakú parkban fel
túrták a gyepet miért? A közös
ségi ház melletti volt emlékmű 
környékén a tarackot aláforgat
ták és elplanírozták, miért?

Mennyibe kerül ez a váro
sunknak? Nem felelt volna meg 
a régi gyep? Ez volt-e a legfon
tosabb teendő a belváros terü
letén?

Miért nem a Meinl előtti teret 
rendezik végre?

Mi a helyzet az aluljáró rend
betételével? Már a felirat is jó
pár éve hirdeti a rendetlenséget, 
hiszen a város nevét jelző betűk 
is hiányoznak.

A napközi otthon melletti kis 
park, valamint a közösségi ház

melletti zöldfelület területe 
összesen 2300 m2, a benne ta
lálható játszótérrel és utakkal 
együtt. A város intenzíven mű
velt zöldfelületének 1,22%-a. A 
felújítást indokolja, hogy a több 
mint 20 éve létesített parkból az 
értékes gyepet alkotó fűfajok ki
koptak, és teret hódítottak a gyo
mok. Mind a két zöldfelület a 
központban található. A felújítás 
külön költséget nem jelent, mert 
a Kommunális Kft.-vel kötött 
fenntartási szerződésnek részét 
képezi. Külön megrendelővel, 
külső szakvállalkozóval a felújí
tás 80 Ft/m2 körüli árral számol
ható. Érdekességként megemlí
tem, hogy az eredeti létesítés 
időpontjában föld alatti öntöző- 
berendezésekkel voltak ellátva 
parkjaink, igaz, a vízdíj m3-ára 
sem érte el az 1 Ft-ot, szemben 
a mai, mindenki által közismert 
árakkal. Az alkalmazott telepíté
si technológia lépései: aláforga
tás, vetőágykészítés, terepegyen-

getés, finomvetőágy-készítés, 
vetés utáni hengerezés.

Bízom benne, hogy felújítva a 
terület mindenki megelégedésé
re sokkal szebb és ápoltabb szín
foltja lesz a városnak.

A kérdésnél maradva meg kí
vánom jegyezni, hogy intenzí
ven művelt 188 ezer m2 zöldfe
lület mellett 130 ezer m2 félin
tenzív területet műveltet a város. 
A számokat akár egy lakosra, 
akár fajlagos költségre vagy te
rületi fu n kcióra vetítve rendkí
vül kedvezőnek ítélem, bár sok 
még a teendőnk.

A városközpont (Csemege) 
előtti terület végleges rendbetétele 
a fenntartási pénzből nem oldható 
meg, csak beruházási forrásból le
hetne megépíteni egy szakszerű 
parképítési terv alapján.

Az aluljáró állapota régi prob
lémája a városnak. Rendszeres

takarítását az önkormányzat 
végzi, az építmény tartozékait a 
MÁV pótolja. 1993. évben kör
nyezetbarát vegyszerrel a falbur
kolatról a firkát eltávolítottuk. 
Az impregnáló rétegnek köszön
hetően már vízzel mosható a fe
lület. A tavaszi nagytakarítás ke
retében lemossuk a burkolatot, 
remélve, hogy a nyári szezon 
kezdetéig azt ismételni nem kell.

Az akut problémát okozó ta
lajvíz elleni szigetelés céljából a 
MÁV szombathelyi igazgatósá
gának műszaki szakemberei 
1994 őszén felvonultak. Remé
lem, ez év tavaszán a szigetelés 
befejeződik. Az aluljáró betűi
nek, jelzéseinek pótlására több
ször kaptam ígéretet a MÁV he
lyi képviselőitől. E sorokon ke
resztül kérésem megismétlem, 
bízva segítségükben.

V. L.

Halló! Telefon?
Tíz évvel ezelőtt éreztem először vágyat utánad. Tíz éve...
Írtam is egy szép levelet, ahogyan illik, ahogy kell Szívdo

bogva vártam a választ. Megérkezett. Nem volt elutasító, de nem 
is táplált vérmes reményeket. Azt írtad, hogy várjak türelmesen.

Vártam. Évekig türelmesen, aztán egyre türelmetlenebbül. El
keserített az irántad táplált érzelmek viszontagsága. Lehet, hogy 
Te nem is akarod...? Hát még, amikor a mendemondák kezdtek 
keringeni Rólad, hogy pl. -  hogy is mondjam... -  hogy vala
kiknek valamiért hajlandó vagy... Percig sem hittem el tudtam, 
hogy ez csak rágalom, mégis lassan-lassan kiábrándulttá vál
tam. Már csak legyintettem a neved hallatán.

Pedig mennyi örömet szerezhettünk volna egymásnak... Meny
nyi fárasztó utazástól mennyi aggódástól kellemetlenségtől, 
sorban állástól levélváltástól megkíméltél volna. Az éjszakáim 
is nyugodtabbak, ha tudom, hogy jól vannak idősödő szüleim, 
gyermekeim baj nélkül célba értek, hogy a hivatalban minden 
rendben, nem kell napokig futkosnom az ügyeim után.

Aztán, ahogy jött a vállalkozások kora, egyenesen nélkülöz
hetetlenné váltál. Most már szinte követelem, hogy légy az 
enyém! Pláne, hogy nem kívánom ingyen. Előre lefizettem a ho
zományt, és ha azt számolom, hogy az idő is pénz, sokba kerültél 
Te már eddig is nekem...

De most, hogy újra hallatsz Magadról, megint felcsillant ben
nem a remény.

Néha -  csendes órán -  elábrándozom: ülök a fotelban, tár
csázok, fülemhez szorítva a kagylót, belesuttogom:

—  Halló! Telefon?
És a vonal másik végén felbúg egy kedves, dallamos hang:
— Tessék! Én vagyok.

K. M.

Megkérdeztük!
Válaszol: Szentesi István, 

a közterület-felügyelet vezetője
—  Milyen intézkedésekkel le

hetne megakadályozni a város
ban összevissza kilógatott (kerí
téseken, utcakereszteződéseken), 
valószínűleg engedély nélküli, 
ízléstelen reklámhordozók egyre 
nagyobb számú megjelenését?

A választási plakátok több 
hónapja díszelegnek városunk 
központi helyein leszaggatva, 
megtépázva. Miért nem lehet 
ezeket végre már eltüntetni?

— Közterületen az 1 m2-nél 
kisebb reklámtáblák kihelyezé
sére közterület-foglalási enge
dély váltásával van lehetőség, az 
1 m2-nél nagyobb kihelyezésére 
építési engedély szükséges. Ma
gánterületre engedély nélkül he
lyezhetők ki táblák.

A városi hirdetőtáblák hátol
dalára ingyenesen lehet reklám
cédulát vagy plakátot kihelyezni.

A reklámozás szabályait a 
21/1993. (XI. 25.) sz. önkor
mányzati rendelet 16. paragrafu
sa határozza meg.

Az ízléstelen -  közerkölcsöt 
sértő -  hirdetőtáblák eltávolítá
sáról a hivatal a közterület-fel
ügyelők útján gondoskodik. A

kézzel festett, nem esztétikus 
táblák kihelyezésének megtiltá
sát úgy lehetne érvényesíteni, ha 
a fenti rendeletet kiegészítené a 
képviselő-testület azzal, hogy 
csak olyan tábla helyezhető ki, 
amit egy etikai bizottság jóváha
gyott.

A hivatal a közterület-fel
ügyelet útján mindent megtesz, 
hogy a falragaszok kihelyezé
sét visszaszorítsa. A pártokat és 
magukat a jelölteket is írásban 
hívta fel a szabályok betartására, 
az eredményesség sajnos ered
ménytelenség.

Miután a hivatal a magánsze
mélyeket, üzleteket, vállalkozó
kat sem szankcionálta ez idáig
-  kivétel, ha hatósági hirdet
mény rongálása vagy parkrongá
lás szabálysértés is megvalósult
-  ezért a választási plakátok ese
tén sem bírságolt, illetve tett fel
jelentést.

Külön öröm számomra, hogy 
a testületben olyan tisztviselők 
ülnek, akiknek nem volt szülsé
ge plakátolásra.



A fűzfői papír megéri az árát

Gyorsan, olcsón, jó minőségben
Kötvény -  bankhitel helyett

A
lig két év kellett hozzá, hogy a rész
vénytársasággá alakult állami leányvál
lalat veszteségesből nyereségessé váljék 

és megalapozza további fejlődését. Nagy lép
tekkel halad a Fűzfői Papír Rt., a teljes im
portliberalizálás dacára egyre nagyobb szele
tet hasítva ki a hazai papírpiacból.

Egyetlen számpár, ami a fentieket igazolja: 
200 millió forintos készletállomány mellett 3 mil
liárd forintos nettó árbevétel 1994-ben. Kereske
delmi vállalat legyen a talpán, amely ezt a gaz
dálkodást produkálni tudja.

Az alacsony készleteknek persze megvan az 
áruk. A termelés és eladás finanszírozása csak 
magas hitelállomány mellett lehetséges. A Fűzfői 
Papír Rt.-nek nincsenek hitelfelvételi gondjai, hi
szen gazdálkodása stabil, de neki sem mindegy, 
hogy milyen feltételekkel jut forgóeszköz-finan
szírozási hitelhez. Tavaly 120 millió forintra rúg
tak az általa igénybe vett hitelek kamatterhei, 
amelynek idei szinten tartása sem könnyű feladat. 
Ám a gyár vezetőinek -  megismerve a legújabb

gazdasági jogszabályokat -  igen jónak látszó 
mentőötlete támadt.

Pénz a borítékban
A részletekbe Juhász Nagy Sándor, a rész

vénytársaság gazdasági igazgatója avat be:
-  Piaci helyzetünk igen jó. Kapacitásainkat fo

lyamatosan le tudjuk kötni, olyannyira, hogy ta
valy négyezer tonna papírt kellet vásárolnunk to
vábbértékesítésre, s valószínűleg az idén valami
vel ennél is többre lesz szükség. Ebben az évben 
érzékelhető feszültség lesz a hazai papírpiacon, 
hiszen az igények nőnek, a kapacitások viszont 
nem. Ennek is köszönhető, hogy a teljes import
liberalizáció ellenére az iskolai és spirálfüzetek

ből a hazai felhasználás 90 százalékát mi termel
jük meg. További stratégiai területünk a boríték
gyártás, amelyet 1991-ben kezdtünk, s egy év 
alatt hét tonnát adtunk el. Azóta folyamatosan nő 
az értékesített mennyiség, az idén januárban át
lagosan három nap alatt adtunk el annyit, mint 
1991-ben összesen!

-  Minek köszönhető ez a meredek ívű fejlődés?
-  Olcsón, gyorsan, jó minőséget... Reméljük, 

hamarosan Fűzfő adja majd a hazai borítékfel
használás döntős mennyiségét. Nagy szerepe le
het abban, hogy tavalyi nyereségünket megdup
lázhassuk.

Drágul, de viszonylag olcsó marad
-  Az előbb vázolt piaci helyzet mellett hogyan 

tudják kielégíteni megrendelőik igényeit?
-  Nemrégiben még egyhetes határidővel tud

tunk szállítani „legkedvesebb vevőinknek”, saj
nos ez az idő mára 5-6 hétre növekedett.

-  Ha a kereslet jóval meghaladja a kínálatot, 
a klasszikus közgazdaságtan szabályai szerint ár
emelésnek kell következnie.

-  Valóban, mi is élünk ezzel a lehetőséggel. 
Január elsejével 7 százalékkal, februártól 10 szá
zalékkal és márciustól újabb 10 százalékkal emel
jük árainkat. Mindez még nem veszélyezteti teljes 
kapacitáskihasználásunkat, és a versenytársaknál 
is olcsóbbak maradunk. Sajnos az alapanyagok 
ára is folyamatosan emelkedik, tehát egy 10%-os 
áremelés korántsem jelent 300 milliót a tiszta 
nyereségben... A cellulóz mellett egyébként má
sik fontos alapanyagunk a hulladékapír. Elmúlt 
ősszel a dunántúli iskolák segítségével -  „Had
üzenet az újságpapír hulladéknak” jelszó alatt -  
több mint 700 tonnát gyűjtöttünk össze belőle. 
Akciónkat tavasszal vélhetően megismételjük.

A Fűzfői Papír I.
-  Most viszont új „papír” jelenik meg a pa

pírgyár palettáján, a forgóeszköz finanszírozását 
szolgáló Fűzfői Papír kötvény.

-  Ezzel 500 millió forintos hitelállományunkat 
szeretnénk csökkenteni, kihasználva az igen ma
gas hitelkamatok és a szerényebb hozamú befek
tetési formák közötti rést. Ugyancsak a kibocsá
tást segíti, hogy 1995. január 1-jétől a nyílt ki
bocsátású kötvények kamatai adómentesek, tehát 
nem kell „bevallani” az így keletkezett jövedel
met. Ehhez képest, ha valaki egy hónapig fűzfői 
papírban tartja a pénzét, már 2 százalékos (évi 
nettó 24 százalék!), egy év után 33 százalékos, 
a két év lejárat után pedig a két évre 77 szá
zalékos kamatot kap. Emellett a futamidő alatt 
-  ha szükségesnek látja -  egy héten belül visz
szakaphatja összes befektetett tőkéjét az addig el
ért kamatfeltételekkel, amelyek háromhavonta vi
szonylag egyre kedvezőbbekké válnak.

-  Mikor kezdődik a jegyzés?
-  A tervek szerint március 13-án kezdődik és 

április 7-ig tart. A jegyzés diszkontált áron tör
ténik, vagyis az első héten 9850 forintért lehet 
jegyezni egy 10 000 Ft-os kötvényt.

-  Mekkora hitelállományt terveznek így kiváltani?
-  Háromszáz millió forintig a jegyzés sorrend

jében minden jegyzést elfogadunk. A későbbiek 
megfontolás tárgyát képezik. Természetesen 
nincs kizárva, hogy az első jegyzés tapasztalatait 
kihasználva megjelenjen a Fűzfői Papír II..

Lékó Sándor

A befektetés biztonsága kétéves futamidőre:

77%  kamat!
A Fűzfői Papírgyár mindig a kitűnő m inőségű, értékes 

papírokról volt ismert. Így van ez a legújabb kibocsátású

FŰZFŐI PAPÍR KÖTVÉNY
esetében is, amely egyedülállóan magas kamatot biztosít és tényekkel igazolt bizton
ságot nyújt azoknak, akik hosszabb távra is a legjobb befektetést keresik.
Ön semmit nem kockáztat, mert egy Jól működő gyár fejlesztésébe fekteti a pén
zét. A tulajdonviszonyok rendezettek, a FŰZFŐI PAPÍR RT. 100%-ban vezetői és 
dolgozói tulajdonban van. A tradíciókra alapozott hozzáértő munkának köszön
hetően a gyár biztos piacokkal rendelkezik, három éve teljes kapacitással és 
nyereséggel dolgozik!
A gyár termékei iránti kereslet indokolttá teszi a fejlesztést, a kapacitások növelé
sét.

LEGYEN ÖN IS ÜZLETI SIKEREINK RÉSZESE, 
JEGYEZZEN FŰZFŐI PAPÍR KÖTVÉNYT!

A kötvények 1995, márciius 13. és április 7. között jegyezhetők 10 000 Ft-tól, 
felső korlátozás nélkül társaságok, befektetők, magánszemélyek részére.
A befizetésekről letéti igazolást, adunk, amely a lekötési időtől függően kamat
vesztés nélkül bármikor visszaváltható!
Ha Ön pld. 100 000 Ff-ért FŰZFŐI PAPÍR KÖTVÉNY-t vásárol, a következő időará
nyos kamattal és adómentes nyereséggel számolhat: 

Ha Ön kamataival együtt Időarányos Éves Adómentes
visszaváltja a kötvényt__________ kamat% kamat% visszafizetés
1 hónap után    2 24 102 000 Ft
3 hónap után 6,75 27 106 750 Ft
6 hónap után 14,5 29 114 500 Ft
12 hónap után 33 33 133 000 Ft
24 hónap után____________ 77  38,5 177 000 Ft

A LEGTÖBBEN A LEGTÖBBET VÁLASZTJÁK!
Jegyezhető:

Polgári Bank 8201 Veszprém, Kereszt u. 9. Tel.: 88/324-433 
FŰZFŐI PAPÍR RT. 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 41.

Tel.: 88/352-911/29-96 mellék, Komárominé Petro Melinda

77% KAMAT KÉTÉVES FUTAMIDŐRE...
EZ TÖBB MINT PÁRATLAN!
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