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

Tavaszi avangarde

Ahogy jönnek ezek a friss szelek, 
ahogy elpucolják a tél itthagyott 

lucskát, mocskát: jégcsapot, fagyot, 
sáros hókupacot, korhadt levelet, 

ahogy fölforgatják a teret, 
szökdösnek hajnalonként kertről-kertre, 

fütyülnek a temető csendre, 
és ahogy gúnyosan búcsút intenek, 

szemtelenek, de, szemtelenek.
S az elmenőfélben levő vén szülőn

-  megfáradt, halálba készülőn -  
korbácsként suhog, csattog a barkás ág; 

ó, milyen féktelen barbárság, 
és nincs bennük gyász, nincs semmi tisztelet, 

ahogy temetik az agg telet, 
s ahogy jönnek az új szelek...

Vecsey K. Mária

Tisztelt olvasó!Előfizetőink meglepőd
tek, amikor a márciusi 
számunk kézbevétele

kor visszakapták a postától a 
további előfizetési díjat. Ta
lálgatás is volt, (ahogy érte
sültünk) hogy valószínűleg 
megszűnik az Új Almádi Új
ság — mondták.

Tájékoztatásul közlöm, nem 
szűnik meg a 6 éve működő 
városi lapunk, csak a példány
száma és terjesztése változik 
meg.

Régi vágy volt, hogy a helyi 
újság minden városunkban la

kó családhoz eljusson. Április
tól ingyenesen viszi ki a kéz
besítő lapunkat, keressék pos
taládájukban. Az új terjesztési 
kft.-vel, a Rábahírrel kötött 
szerződés alapján az Almádi 
Alapítvány egy oldal hirdetést 
biztosít a lapból a kft.-nek en
nek ellenértékeként.

Az almádi önkormányzat se
gíti a felemelt példányszám 
különbözetének kifizetését. Az 
eddigi eladott példányok bevé

tele elenyésző volt a kiadások
hoz képest. Mivel a nyomda, a 
papírárak is emelkednek, egyre 
nehezebb lesz így is biztosítani 
a kiadás feltételeit. Úgy gon
doltuk, hogy évente két alka
lommal az újságban egy csek
ket küldünk olvasóinknak, 
hogy körülményeikhez képest 
segítsék a lap előállításának fi
nanszírozását.

A lényeg, hogy Almádi vá
ros lapja most már minden itt

lakó polgárhoz eljut. Az újsá
gos pavilonokban és azokban 
az üzletekben, ahol eddig is 
kapható volt, kis példányszám
ban ezután is megtalálható 
lesz, és ingyenesen hozzáfér
hető.

A terjesztés beindulása bizo
nyára nem lesz könnyű, így aki 
esetleg nem jut újsághoz ott
hon, a pavilonokban megkap
hatja. A városi terjesztéssel Jó
zsáné Döbröntei Etelka, a Rá
bahír almádi munkatársa fog
lalkozik, aki a városi postahi
vatalban megtalálható.



Szezon előtt...
Áprilisban már ébredezik 

egy nyaralóhely, megjelennek 
a hirdetések, jönnek a helyfog
laló levelek, vissza-vissza tér
nek a régi vendégek és jönnek 
akik először keresik fel a tele
pülést. Ma ez eléggé természe
tes, észre sem vesszük az éven
te ismétlődő folyamatot. Egy 
régi almádi birtokos jóvoltá
ból, aki emellett még főszer
kesztő és laptulajdonos, meg
jelent a Veszprémi Független 
Hírlap című hetilap. Ez az em
ber Kompolthy Tivadar volt, 
akinek erős almádi kötődésé
ből -  négy villája volt Almá
diban -  következően nagyon 
sok hír, tárca, tudósítás és hir
detés jelent meg Almádiról az 
említett, 17 éven át folyamato
san megjelenő lapban. Nagy 
valószínűséggel az első olyan 
hirdetést köszönhetjük a lap
nak, ahol a korhoz képest je 
lentős választékot kínálva, egy 
csokorban jelent meg 1883. 
április 21-én egy hirdetés, 
amelyikben 22 nyaraló kínálta 
szolgáltatásait a vendégeknek.

Ebből következően Almádi 
akkoriban már nyaralóhely 
volt, pedig még a filoxera vész 
nem pusztította el a szőlőket, 
holott azt gondolhatjuk, hogy

Almádi szőlőhegyből üdülő
hellyé válásának ez a pusztítás

volt az elsődleges oka. Ezt 
részben cáfolni látszanak az 
1880-as évek hírei, amelyek 
már nyaralók építéséről tudósí
tanak. Természeti adottságai
ból következően minden bi
zonnyal akkor is üdülőhellyé 
válik Almádi, ha nem mennek 
tönkre a szőlők, csak lényege
sen hosszabb lett volna a fo
lyamat. Nagy kérdés, milyen 
lenne ma Almádi arculata, ha 
a szőlők fennmaradása mellett 
megy végbe az átalakulás.

A  múlt század 80-as éveiben 
a szőlőbirtokok adásvételére 
vonatkozó hírek és hirdetések 
is helyet kaptak az újságokban. 
Ezeknek növekedő száma egy 
folyamatot mutat, de nem tud
juk  mi volt az indító ok. Több
nyire a szőlő megtartása mel
lett, a terület egy részének 
funkcióváltása következett be 
az első időkben.

Erre jó  példa az egykori 
Hattyu vendéglő területének

eladása, illetve megvásárlása. 
Ez a terület a Huber-féle sző
lőbirtok volt a korabeli telek
könyvi bejegyzések szerint. 
Területét mai jellemzőkkel le
határolva, megközelítően a Ba
ross Gábor út, a Széchenyi-sé
tány nyugati oldala, a Jókai ut
ca és a Petőfi Sándor út keleti 
oldala volt a határa. Ennek a 
szőlőnek a Baross Gábor út 
melletti szélén, a meglévő épü
let továbbépítésével jött létre 
az Almádi Fürdő Rt. híres ven
déglője, a Hattyu .

Az 1900-as évek elején a 
szőlőrész eladásra került, így 
különvált a Hattyu területéről, 
majd parcellázásra került. A 
vendéglőhöz tartozó területből 
mára már szinte semmi sem 
látható, csupán az ABC áruház 
melletti néhány gesztenyefa 
emlékeztet bennünket Almádi 
nagyhírű vendéglőjére.

Schildmayer Ferenc

Kiadó nyaralók 1883-ban

Eladó szőlő 
A lm á d ib a n .

(A Balaton mellett.)

Almádiban egy teljesen jó kar

ban levő, mintegy 5 hold terjedelmü 

karós szőlőbirtok alkalmas pinczeépü

lettel az ugynevezett Polczer-fele ke

reszt közelében szabad kézből eladó. 

Bővebb felvilágositást a vörösberényi 

jegyzőség ad.

Kis hirdető.
Almádi, balatoni fürdőben

a nyári fürdőidényre kiadandók a következő lakások. Bővebb értesítést a kiadó
hivatal ad. — Hirdetési dij árszabály szerint. — Bélyegdij nem fizetendő.

NEMETH JÓZSEFNÉL 
3 külön hajléknál 1 — 1 szoba, 

butorral, külön konyhákkal. 
Istálló, kis kert.

NYÉK JÓZSEFNÉL 
1  szoba, takaréktüzhelyes konyha, 

butorok. Kis kert.

SIMON FERENCZNÉL  
1 szoba, nyitott konyha. Kert.

BERLEG JÓZSEFNÉL
1 szoba, butorral, konyha. Istálló.

PINTÉR JÓZSEFNÉL
1  szoba, butorral, konyha. Kis kert.

SEGESDI SÁNDOR NÉ
1 butoros szoba, takaréktüzhelyes 

konyha.

KOVÁTS IMRÉNÉ.
1 butoros szoba, konyha. Kis kert.

BERECZ BOLDIZSÁRNÉ
2 butoros szoba, konyha.

ELSZASSZE R ENDRE
2 butoros szoba takaréktüzhelyes 

konyha, veranda. Kert. Istálló.

ÖZV. FEIIIR JÁNOSNÉ
2 szoba, előszoba, takaréktüzhelyes 
konyha, éléskamra. Külön 1 szoba,

konyha. Kerti sétány, istálló.

SZMERTNIGG BÉLA 
1 szoba, butorral takaréktüzhelyes 

konyha. Istálló.

N A G Y  IGNÁCZ 
1 szoba, butorral, konyha. Kis kert.

VARGA JÁNOS
1 szoba, butorral, takarékostüz

helyes konyha. Kis kert.

MESZLENYl JÁNOS
3 butoros szoba takaréktüzhelyes

konyha. Veranda. Terrasse.

HAJDU ANTAL
2 butoros szoba, takaréktüzhelyes

konyha. Veranda.

HERCZEG JÓZSEF 
1 butoros szoba, konyha.

PRIBÉK JÓZSEFNÉ 
1 szoba, konyha. Kert. Sétány. 

Istálló.

CSIK ISTVÁN
2 butoros szoba, konyha. Istálló,

KRISZTIÁN JÓZSEF
3 butoros szoba, takarékkonyha, 
éléskamra. Kert, veranda, istálló. 
Külön 1 szoba 2 ágygyal, butor.

TEX JAKAB 
1 butoros szoba, konyha.

NESZMÉLY ANTALNÉ
3 butoros szép szoba, takarék

konyha, Kert. Istálló.

SZALAY FERENCZNÉ
11 szoba butorral, takarékkonyha 
minden szobához, két külön haj

lékban. Kis kert.



Közös felelősséggel...
Sopron ősi falai és a Lőverek fe

nyőkoszorúi közé kaptunk meghí
vást, szakmai találkozóra. Óvodape
dagógusok, tanítók, logopédusok, 
orvosok gyűltünk itt össze, hogy be
szélgessünk munkánk közös talál
kozási pontjairól, a kisgyermekek
ről.

A Soproni Logopédiai Napok 
volt az első összejövetel, ahol a pe
dagógia különböző területein közös 
céllal dolgozó szakemberek ismer
hették meg egymást. A konferencia 
nemcsak előadásokból, hanem 
egyéni tapasztalatokon alapuló be
számolókból is építkezett. Ezért úgy 
gondoltuk, hogy nekünk is van 
mondanivalónk arról a közös mun
káról, melyet 1991-ben kezdtünk el 
Balatonalmádiban.

Beszámolónk témája az iskolakö
teles gyermekek szűrővizsgálata, 
melynek célja a dyslexián (olvasás- 
írászavaron) alapuló teljesítmény- és 
magatartászavarok megelőzése.

Gyakran tapasztaljuk, hogy a 
gyerekek értelmi képességei jobbak, 
mint ahogy azt olvasásuk, írásuk 
alapján feltételezhetnénk. Egy ré
szük -  az iskolások kb. 5-10%-a -  
olvasás- és írászavarban szenved, 
dyslexiás, akiket a szokásos mód
szerekkel igen nehezen és rossz 
színvonalon lehet megtanítani ol
vasni, valamint túl kevés a tanterv 
által az olvasás elsajátítására bizto
sított idő és gyakorlás. Mindezek
nek a későbbiekben gyengébb tanul
mányi eredmény a következménye, 
amely magatartási zavarokhoz ve
zethet. Ha a gyermek nem kap idő
ben segítséget, elutasíthatja az írást, 
az olvasást és más tantárgyakban is 
rosszul teljesít (nyelvtan, történe
lem, idegen nyelv). Ezért előfordul
hat, hogy butának tartják, s így le
hetetlennek tűnik számára, hogy 
megfeleljen az iskolában. Bohócko
dóvá, agresszívvé vagy túlérzé
kennyé válhat.

A megelőzés érdekében az ön- 
kormányzat már ötödik éve biztosít
ja az anyagi hátteret a gyermekek 
vizsgálatához és az azt követő terá
piához, fejlesztő foglalkozásokhoz.

Erre a vizsgálatra minden ősszel 
a szülők előzetes tájékoztatása után 
az óvodában, vagy a nevelési 
tanácsadóban kerül sor az iskolakö
teles gyerekek körében.

A vizsgáló módszerek már óvo
dás korban megmutatják a későbbi 
írás- és olvasászavarra utaló jeleket.

A szűrést végző logopédusok tá
jékoztatják a szülőket a vizsgálat 
eredményeiről, egy óvodai szülői 
értekezlet és egyéni megbeszélések 
formájában. Ha fejlesztésre van 
szükség ismertetik a lehetőségeket, 
a kialakult módszereket, amelyekkel 
a problémák csökkenthetők, meg
előzhetők.

A fejlesztéshez kb. egy tanév áll 
rendelkezésre, (az úgynevezett 
nagycsoportos kor). A szűrés lehe

tővé teszi, hogy a szülő kérésére is
kolába lépés előtt megkezdődjön a 
készségfejlesztés, megelőzve az is
kolai kudarcokat.

Az együttműködést az óvónők, a 
logopédusok és más szakemberek 
között a közös gondok megbeszélé
se indította el. A problémák feltá
rása rávilágított arra, hogy az óvo
dában is többet tehetünk. Lehetősé
geket kerestünk, mit tehet az óvónő 
a csoporton belüli egyéni foglalko
zással a gyerekek érdekében. Az 
óvodás gyermekek életkorának 
megfelelő, az óvodai életbe beil
leszthető fejlesztési lehetőségeket 
kerestünk. Ezeket a játékba, a moz
gásba, a zenébe és a kézügyesség 
fejlesztésébe építjük be, amelyek 
minden gyermek számára fontosak 
az olvasás-írás megtanulásához.

A szülővel való megegyezés 
alapján a logopédusok megkezdik a 
fejlesztő foglalkozásokat az erre rá
szoruló gyerekekkel.

A sikeres fejlesztés feltétele: szü
lők, óvónők, fejlesztést végző szak
emberek együttműködése. Ilyenkor 
fontos, hogy mindannyian odafi
gyeljünk és segítsünk gyermekek
nek a sikeres előrejutásban.

A fejlesztő munka folytatása és 
a további segítségadás lehetősége 
adott az iskolás években is. Itt az 
együttműködő felnőttek egyik lánc
szeme a tanító lesz.

A referátumot követő érdeklődés
ből úgy tűnt, hogy ez az egész vá
rost átfogó szűrővizsgálat kollégá
ink számára újszerű.

Sári Jánosné óvodavezető 
Molnár Enikő vállalkozó, 

logopédus 
Kránicz Tímea logopédus, 

nevelési tanácsadó

Aláírták a japán 
hitelt

Megszületett a szerződés a 
Pénzügyminisztérium és hat 
önkormányzat képviselői 
között a Várpalota és térsé
ge környezetvédelmi kom
munális fejlesztéséhez szük
séges hitelről. A szerződést 
pénteken írták alá a Pénz
ügyminisztériumban.

A kölcsönt a japán kormány 
nyújtja kedvezményes formá
ban. A hitelt a magyar állam 
veszi fel, és adja tovább hat 
településnek. A program kere
tében Várpalotán, Balatonal

mádiban, Berhidán, Ősi, Öskü 
és Tés községekben fejlesztik 
a gázellátást, a csatornázást és 
a vízellátást. A Pénzügymi
nisztérium a Magyar Nemzeti 
Bankot bízta meg a hitellel 
kapcsolatos teendők ellátásá
val.

Az aláírásnál Draskovics 
Tibor PM-államtitkár és Ke
mény Attila KTM-államtitkár 
is jelen volt. Balatonalmádi 
város részéről dr. Kerényi 
László polgármester és dr. 
Szűcs Sándor vett részt.

Hiányzol, doktor néni!
Furcsa egy világot élünk, ha az oktatásban az alaptevékenységre le

szorítva arra kényszerül egy iskola, hogy a külső munkatársainak fel
mondjon, legyen az számítógépkarbantartó, másológépszervizelő, jog
tanácsos, vagy iskolaorvos. Bár mindegyikük hiányát megérzi az in
tézmény, mégis az iskolaorvos távozása fáj a legjobban. Fáj azért, mert 
az iskola alapítása óta velünk és értünk dolgozott, sokszor rendelési 
időn túl, az ünnepélyeken kollégáimmal együtt ápolta az elájult gyer
mekeket és végezte a szűrővizsgálatokat. Végezte, amíg az iskola egyre 
szűkülő anyagi lehetőségei ezt megengedték, azaz március végéig. Hi
ányozni fog tanulóinknak Maja néni, azaz dr. Bandúr Mária, akit azért 
ezután is felkereshetnek, de már csak akut esetben és ha éppen rendel... 
Tudjuk, hogy ő sem felejti el még a legelső rendelését, az elsőként nála 
jelentkező tanulót és az utolsó napot sem. Csak egy szál rózsával kö
szöntünk el tőle, de az a rózsa mindennél és mindenkinél ékesebben 
beszél.

Cz. S.

Húsvétvárás Kárpátalján
Húsvét 1994. Alsóverecke. Eu

rópában már javában dúlt a há
ború. Ereztem a felnőttek aggo
dalmát, de ez a csodás vidék még 
olyan békés volt. Hófödte hegy
csúcsai alatt már érződött a ta
vasz illata, a föld meleg lehelete.

A száraz leveleket, gallyakat ku
pacokba gyűjtve meggyújtották. Bí
bor alkony borult a tájra és a pa
rázsló dombocskák füstjével kevere
dett a még kissé csípős levegő. Éde
sanyám énekelt egy szép dalt: 

„Este van már, késő este, 
Pásztortüzek égnek messze. 
Messze-messze, más határon,
Az alföldi rónaságon” 
Valószínű, honvágya volt.
Az emberek készültek a Húsvét

re. A lakosság nagyobbik része sze
gény ruszin volt, de az ünnep a sze
gény számára sokkal többet jelent. 
A hétköznapokon ha koplal is, 
ilyenkor megadja a módját. Nagy

péntek volt, amikor összeverődött 
egy gyereksereg, engem is elkértek 
a szüleimtől. Elmondták, hogy a 
domb tetején lesz egy temetés. Les
sük meg! Felmásztunk a dombra, és 
valóban egy érdekes temetést lát
tunk. Közben besötétedett, így elin
dultunk visszafelé. Társaim elkezd
tek szaladni, én, a legkisebb nem 
tudtam felvenni a versenyt, lema
radtam. Szörnyű félelem fogott el. 
A sötétség, az erdő, a különös te
metés emléke miatt szívem a tor
komban dobogott, míg végre elém 
tárult egy ablakban pislákoló lámpa 
fénye. Fellélegeztem. A ház az 
egyik gyerek szüleié volt a csapat
ból. Behívtak. Csodálatos kalács il
lata csapta meg az orromat. Már ki
sültek a gyönyörű „pászkák” -  nagy 
kerek kalácsok, fonott koronával 
szegélyezve, középen szintén fonat
ból egy kereszt -  számomra is sü
töttek egyet kicsiben, amit hazavi

hettem. Nagyon meghatott a ked
vességük. Hétfőn sokan jöttek lo
csolni. Anyukám süteménnyel, ka
kaóval kínálta őket. A piros tojás és 
a zsebpénz sem maradt el. Soha 
nem felejtem rózsás, boldog gyer
mekarcukat.

A FONATOS KALÁCS RE
CEPTJE:

1 kg liszthez 1 reszelt citrom hé
ja, 5 dkg tejben futtatott élesztő, csi
pet só, 5 dkg cukor, 5 tojás sárgája, 
és annyi langyos tej, hogy könnyen 
kenhető tésztát kapjunk. Dagasztás 
közben 20 dkg olvasztott margarint 
dolgozunk bele, hólyagosra dolgoz
zuk. Egy óra hosszat meleg helyen 
kelesztjük, tepsibe egy sima részt te
szünk, majd fonattal koronázzuk. 
Megkenjük tojás sárgájával és ismét 
egy órát kelesztjük, lassú tűznél süt
jük.

Kellemes ünnepeket!
P. J.



Néhány sor 
az 54. hónapról 

a városházán

1995. március

Záporoztak a megszorító 
intézkedések az egész hó
napban. Bokros pénzügymi
niszter úr új seprője fárad
hatatlanul seper. Az önkor
mányzatok meg -  mi mást 
is tehetnének? -  igyekeznek 
igazodni. Igazodni a szociá
lis rendszer átalakításához, 
a forintleértékeléshez, a he
lyi feladatok meredek növe
kedéséhez, az ugyanakkor 
kilátásba helyezett létszám- 
csökkentéshez, és így to
vább. A központ meghozza 
a szigorító döntéseket, s a 
végeken az önkormányzat 
kerül szembe a tanáraival, 
mert nem tudja felemelni a 
fizetésüket, az orvosaival, 
mert nem tudja szinten tar
tani a társadalombiztosítás 
által alulfinanszírozott 
egészségügyi ellátás támo
gatását, a fiataljaival, mert 
már az első lakáshoz járó 
kis pénzre sem futja, a kö
zépnemzedékkel, mert egy
re kevesebb a munkaalka
lom, és idős polgáraival, 
mert napról-napra keveseb
bet ér a nyugdíj.

Évtizede mondogatjuk, 
hogy 2-3 évig húzzuk még 
meg a nadrágszíjat, aztán 
majd jobb lesz. Úgy érezzük 
azonban, nemhogy jobb, 
mindig minden egyre 
rosszabb. Pedig bízni kell, 
elsősorban magunkban. Bíz
ni abban, hogy eddig min
den csapást kibírtunk. A 
mostaniakat is ki fogjuk bír
ni. A legutóbbit is, az Au
róra-csapást. (Erről lapunk 
más hasábjain bővebben 
írunk.)

Előbb-utóbb elfogynak a 
csapások, és elindulnak fel
felé.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. március 30.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 1995. 

március 9-i ülése -  amint azt je
leztük -  folytatása volt a két hét
tel előbbinek, ugyanis több ak
tualitás megtárgyalására már 
nem volt idő. A napirend előtti 
szokásos tájékoztatójában dr. 
Kerényi László polgármester be
jelentette, hogy március 1-jétől 
Grúber Sándor százados lett a 
balatonalmádi rendőrőrs pa
rancsnoka, míg elődjét, Czere 
József századost, a Veszprém 
városi kapitány közbiztonsági 
helyettesévé nevezték ki.

Röviden utalt még arra is, 
hogy a HungarHotels -  Auróra 
-  privatizációja ügyében tárgya

lást folytatott Nagy Jenő or
szággyűlési képviselőnkkel, 
melynek elhúzódása városunkat 
sok szempontból hátrányosan 
érintheti (lásd bővebben lapunk
ban).

Ezt követően került sor a már 
említett aktualitások megtárgya
lására, melyek nagy részét a 
gazdasági bizottság előterjeszté
sei tették ki: helyiségbérleti 
szerződések, bérletidíj-mérsék
lési kérelmek, kintlévőségek be
hajtása iránti intézkedések, stb.

Befejezésül a képviselő-testü
let hozzájárulását adta, hogy az 
OTP Bank Rt. balatonalmádi fi
ókja az általa használt, de a vá

ros tulajdonában lévő székházá
ba bankjegykiadó automatát és 
klímaberendezést telepítsen.

A másnapi rendkívüli képvi
selő-testületi ülésnek egyetlen 
napirendi pontja volt, a beérke
zett jegyzői pályázatok elbírálá
sa.

A képviselő-testület 1995. áp
rilis 1-jétől kezdődően -  határo
zatlan időre -  dr. Hegedűs Ta
más veszprémi ügyvédet nevez
te ki a város új jegyzőjévé.

Az önkormányzati ülések 
jegyzőkönyvei a polgármesteri 
hivatalban és a városi könyvtár
ban megtekinthetők.

Sz. S.

Márciusi megemlékezés
Március 15-én ünnepi meg

emlékezés volt városunkban a 
Petőfi-szobornál. A hideg idő el
lenére szép számú érdeklődő 
hallgatta Schildmayer Ferenc al
polgármester beszédét, amelyből 
néhány gondolatot idézünk. A 
Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulói irodalmi összeállítása 
emelte az ünnep színvonalát, 
Völgyi Zsuzsa tanárnő készítette 
fel a diákokat a műsorra. Ezután 
Sulyok Margit előadásában 
Gyóni Géza Csak egy éjszakára 
című verse hangzott el a közön
ség nagy tetszésére, majd koszo
rúzás zárta az ünnepi megemlé
kezést. Ezt követően városunk 
vezetői, a településen működő 
pártok, az Almádiért Alapít
vány, a helytörténeti kör tagjai

helyezték el koszorúikat a láng
lelkű költő szobrának talapza

tán. Az ünnepséget a közösségi 
ház munkatársai rendezték.

Az irodalmi műsor résztvevői

Schildmayer Ferenc alpolgármester beszédet mond
Fotó: Durst László



Bizottsági hírek

Jövőnk az intelligens, kulturált, egészséges ember
Bemutatkozik az önkormányzat iskolaügyi, művelődési és sportbizottsága

Fenti jelmondat mögött senki 
ne sejtsen semmiféle hangzatos 
választási szlogent, de ebben a 
gondolatban benne foglaltatik 
mindaz, amit az előző bizottság 
elkezdett, és ennek a bizottságnak 
az elkövetkező időszakban foly
tatnia kell.

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a régi bizottság minden 
tagjának, akik ellátták mindazon 
feladatokat, melyek Balatonalmá
di négy esztendejének oktatási- 
kulturális-sport feladatai megoldá
sához vezettek. Külön köszönet il
leti Kovács Piroska önkormányza
ti szakreferens emberi és szakmai 
munkáját és hozzáállását. Bizott
ságunk az önkormányzati válasz
tások után rövid időn belül meg
alakult, és alapvető célul tűzte ki 
az előzőekben megfogalmazott 
koncepciónak, a mindenkori tör
vényi rendelkezések folytatását, 
illetve az élet adta szükségszerű
ségekhez való igazítását.

A bizottság tagjai:
Elnök: Trosits András 
Képviselők: Felber Gyula 
Gróf Tibor 
Zaharovits Sándor 
Külső tagok: Eszes Béláné, ta

nárnő
Herczegné Budai Bea, óvónő

Szőllősi Máté, tanár.
Az így felállt testület meghatá

rozta saját feladatkörét és féléven
kénti munkatervét. Ennek alapján 
az elfogadott munkatervben meg
határozásra került, hogy felül kell 
vizsgálni a balatonalmádi önkor
mányzat által fenntartott intézmé
nyek (óvodák, általános iskolák, 
közösségi ház, városi könyvtár, 
városi zeneiskola, nevelési taná
csadó) alapító okiratát, szervezeti 
és működési szabályzatát, kollek
tív szerződését, és a dolgozók 
munkaköri leírásait. Első lépés
ként az elmúlt időszakban a kö
zösségi ház szakmai szempontok 
szerinti felülvizsgálata már meg
történt, melynek az adott elsődle
gesen aktualitást, hogy a képvise
lőtestület a közösségi ház gazdál
kodási jogkörét még 1994. de
cemberében önálló gazdálkodóból 
részben önállóvá módosította.

Az intézmények felülvizsgála
tának következő lépcsőfoka az ál
talános iskolák teljes tevékenységi 
körének áttekintése. Az önkor
mányzat képviselőtestületének 
pénzügyi ellenőrző bizottsága az 
1995. évi költségvetés tárgyalása 
során megbízta az önkormányzat 
oktatási referensét, hogy szakmai 
szempontokból ellenőrizze az ok

tatási intézmények évi költségve
tés-tervezetét, bér és létszám vo
natkozásában, valamint a vizsgá
lat terjedjen ki a kötelező óra
szám, a túlórák, a pótlékok, az 
eseti megbízások területére is, és 
erről írásos jelentést adjon mind a 
pénzügyi ellnőrző bizottság, mind 
az iskolaügyi, művelődésügyi és 
sportbizottság részére. A szakrefe
rensi vizsgálat március hó köze
pén kezdetét vette, melynek során 
minden intézményvezetővel kü
lön-külön első körben a szakmai 
egyeztetés megtörtént.

A törvény kimondja, hogy az 
intézmény szakmailag autonóm, 
önálló, maga határozza meg fel
adatát. Ennek alapján sem a bi
zottságnak, sem az önkormányzat
nak nincs beleszólása a szakmába. 
Ugyanakkor az önkormányzat a 
fenntartó, ez törvényi alapfeladat. 
A megszorító intézkedések nem a 
szakma, hanem a költségek olda
láról kerülnek vizsgálatra. Min
denfajta kiadás növekszik, nőnek 
a bérek, nőnek a rezsi költségek, 
ugyanakkor a normatívák arra 
szorítják az önkormányzatot, hogy 
csökkentse a költségeket, racioná
lisabb gazdálkodásra szorítsa in
tézményeit.

Az intézményeknek be kell lát
niuk azt, hogy ez kényszerhelyzet, 
figyelembe kell venni az adott 
pénzügyi keretet, ettől semmiféle 
eltérés most nem lehetséges. Az 
önkormányzat és a bizottság 
egyértelmű álláspontja a közös, 
mindenre kiterjedő, tárgyalásos 
kompromisszum. A megoldás 
csak egy lehet, a gyermek érdeke. 
Az egyik oldalon nem lehet olyan 
helyzetbe sodorni tanulóinkat, 
hogy továbbtanulásuk során ne le
gyenek versenyképesek a közép
iskolákban, a másik oldalon pedig 
a túlkínálat miatti túlterheltség 
sem egészséges, sőt, hovatovább 
veszélyes is lehet.

Ugyanakkor van az éremnek 
egy harmadik oldala is: az önkor
mányzat nem teheti meg és nem 
is teszi meg, hogy pénzügyi meg
gondolások miatt lecsupaszítsa a 
programot, nem mondja, hogy 
csak azt engedélyezi, ami bent 
van a törvényben, a költségvetés
ben. Közösen keressük a megol
dást, törekszünk a mindenki által 
elfogadható -  egy cicerói idézettel 
élve „Aurea mediocritas”, arany 
középút -  megvalósíthatóságára.

IMS-bizottság elnöke

Rendőrségi hírek
Bűncselekmények

Az utóbbi két hónapban Bala
tonalmádi város területén személy
elleni erőszakos bűncselekm ény 
egy esetben történt. J. István ba
latonalmádi lakost a Szabolcs utca 
19. számú ház előtt ismeretlen 
személyek tettleg bántalmazták, 
melynek során állkapocstörést 
szenvedett.

Vagyon elleni bűncselekmény 
az elmúlt két hónapban 29 esetben 
történt nyaralótulajdonosok sérel
mére. Ezekből a nyaralókból az 
ism eretlen elkövetők gázpalacko
kat, ruhaneműket, háztartási ro
botgépeket tulajdonítottak el. A 
legtöbb nyaralót Káptalanfüred te
rületén törték fel. A Fűzfői úton 
lévő emeletes lakásoknál a múlt 
hónapban két esetben történt la
kásbetörés, ahonnan aranyékszert

és fényképezőgépet vitt magával a 
tettes.

Gépkocsit hat esetben törtek fel 
ismeretlen elkövetők, az eltulajdo
nított tárgyak nagyobb része há
tizsák és autóstáska a benne lévő 
igazolványokkal. Ismételten fel
hívjuk a gépkocsivezetők figyel
mét arra, hogy a gépkocsiból tör
ténő kiszállás előtt győződjenek 
meg arról, hogy nem maradt-e ér
ték az autóban.

Üzletek sérelmére öt esetben 
történt bűncselekmény. Keressük 
a P 5645 B forgalmi rendszámú 
BMW 50 i típusú, az ETB-412 
frsz-ú LADA combi típusú sze
mélygépkocsikat, valamint az 
UAV-953 frsz-ú Aprilla Tuareg 
típusú motorkerékpárt.

A rendőrjárőrök két esetben in
tézkedtek ittas gépjármű vezető
vel szemben. A gépkocsivezetők 
vezetés előtt, vagy alatt szeszesi
talt ne fogyasszanak.

Baleset

A múlt hónapban a Baross Gá
bor utcában lévő gyalogosátkelő 
helynél gyalogosgázolás történt. 
A gyalogos féktávolságon belül 
lépett az úttestre, ennek következ
tében gázolta el az ott elhaladó 
személygépkocsi.

Értesítem a város polgárait, 
hogy 1995. április 01-től a polgár
mesteri hivatalban ismételten lesz 
személyi igazolvány ügyintézés.

Ügyfélfogadás ideje
Hétfőn és pénteken 7.30-12 

óráig
Szerdán 7.30-15.30 óráig.

Traffipax

Április hónapban a város terü- 
létén, a 71-es számú főútvonalon 
1-jén, 5-én, 9-én, 18-án, 22-én, 
27, 30-án lesz műszeres sebesség- 
mérés.

Megalakult 
a Balatonalmádi 

Polgárőr Egyesület
Március végén 42 fővel 

megalakult a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület. Elnöke 
Hansági Endre, titkára Bodor 
Barna. Az alakuló ülésen részt 
vett Lengyel Ferenc a megyei 
szövetség titkára és Czere Jó
zsef a veszprémi rendőrkapi
tányság parancsnok-helyettese.

Az egyesület célja a lakos
ság nyugalmának, biztonságá
nak elősegítése, a rendőrség 
munkájának támogatása. A kö
zeljövőben együttműködési 
szerződést köt a helyi rendőr
őrssel és az önkormányzattal, a 
későbbiek során pedig a város
ban működő egyesületekkel, 
szervekkel. Hivatalos működé
sét a cégbírósági bejegyzés 
után azonnal megkezdi, május 
1-től pedig rendszeres járőrö
zést végez területünkön. Veze
tői kérik lakosságunk segítsé
gét, támogatását.



Tudomány, művészet 
egy előadásban

Március 22-én a Víz Világnapján a városi könyvtár olvasótermében dr. 
Alexay Zoltán főiskolai docens tartott diavetítéssel egybekötött előadást a 
Szigetköz világáról.

A hallgatóság (örvendetes módon gyerekek is szép számban) érdeklő
déssel figyelte a tudást magas fokon tartalmazó előadást, nézte a művészi 
értékű diafelvételeket.

A biológus-fotóművész előadó oly csodálatos légkört tudott teremteni, 
hogy röpke ideig a természet egyenrangú részének érezhettük magunkat. 
Valóban csak röpke ideig, mert a vetítés végén -  mintegy kontrasztként
-  láthattunk képeket a „Magasabbrendű” élővilágba való beavatkozásának 
megrendítő eredményeiről is.

A könyvtár vezetője befejezésül elmondta, hogy egy előadássorozat első 
része volt ez a mostani, melyet a jövőben több hasonló fog követni. Min
denkit szeretettel várnak!

V. K. M.

KÖLTÉSZET NAPJA
1995. IV. 11.

József Attila születésnapja 
„-Dolgom lényege 

nem abban áll, hogy célt érjek, 
hanem, hogy folyton 
haladjak a cél felé.”

Egy könyv kapcsán 
Szokoly Tamásról

Ez a pár sor ars poeticája Szokoly Tamás emberségének, költéészetének. 
Ő ilyen. Konok, céltudatos, a megalkuvás ismeretlen fogalom szédületesen 
gazdag szókincsében. Legjobb, legtermékenyebb évei, évtizedei azzal teltek 
el, hogy megszállottan, makacsul küzdjön a kultúra, a költészet szabadsá
gáért, hitelességéért.

A gyümölcs beérett. Bizonyság erre az a verseskötet, ami most végre 
megjelent, s minden jó verset kedvelő olvasónak ajánlani tudom.

Szokoly Tamás kötődése Almádihoz annyi, hogy éveken keresztül az 
ő jóvoltából működött a könyvtárban irodalmi színpad, s szellemi kisugár
zásával sok fiatalt „fertőzött” meg a költészet és előadóművészet varázsával. 
A Költészet Napja „küszöbén” álljon itt még két verse.

Kő
Kő vagyok, kemény, nehéz, 

fejet betörni jó darab.
Foga reccsenve törik szét, 
aki bátor, s belémharap.

Az út porában fekszem itt, 
valaki talán felemel.

Ha nem, hát magam pattanok 
csillagnak fel, az égre fel.

Lehet, hogy egy hűs tenyér 
szennyes vizek mélyire dob, 

iszapban ülve akkor is, 
még akkor is Kő maradok.

Sz. T. megyénk szülötte, Veszprémben élt és Almádiban dolgozott nép
művelőként, majd -  miután elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
rendezői szakát -  a Petőfi Színházban is.

Jelenleg Szombathelyen a főiskolán tanít emberséget, esztétikát, rende
zést.

Sz. T. Tarkódnak fordítva c. verseskötete a Városi Könyvtárban meg
vásárolható.

HBA

Tavaszi tárlat Almádiban

Kilátó Európára

Almádiak, művészetpártolók, 
Almádi barátai szorongtak a kö
zösségi házban a hagyományos, 
ezúttal VI. tavaszi tárlat megnyitó 
ünnepségén. Dr. Zongor Gábor, a 
megyei közgyűlés elnöke, a gaz
dag kiállítási anyag mottóját is 
megfogalmazta beszédében, 
mondván: a közszemlére tárt al
kotások „almádiságukkal” euró
pai léptékű gondolkodást sugall
nak. Magyarország rendkívül ne
héz úton tart. Minden ilyen, a szű
kebb pátria határain messze túl
mutató tett felvillantja a jobbító 
akaratot.

Példaértékű és művészetszervező 
erejű az a folyamat, ami évek óta 
gyarapszik Almádiban. Annak ide
jén hat helybeli alkotót számlált az 
első bemutatkozás. Mára megnégy
szereződött a létszám. Festők, gra
fikusok, szobrászok, textilesek, fo
tósok alkotják a sort. Friss, színes, 
változatos az összkép.

Festményein Balogh Ervin az il
lanó időt állítja meg, Balogh István 
Péter áhítatot kelt, Dobos Lajos a 
balatoni sugárzás részesévé avat,

Fábián László új kompozícióit mu
tatja, Fülöp Lajos a korszerű változ
tatás irányában lép, Hunyady Gábor 
érzékenyen kutatja a kifejezés öve
zeteit, Hunyady István bölcs világ
látással mereng elveszett értékeink
ről, Makray János a szellem röptét 
állítja szembe a valóság súlyával, 
Sági Sándor a magunkban hordozott 
Balaton-képet idézi érett színeivel, 
Szöllősi Máté a leghívebb tájszere
tetre int, Vágfalvi Ottó ecsetjéhez 
odaszegődik a színtünemény, Ve
szeli Lajos képén gondolat, lélek, 
szárnyalás, kincsestárában pedig 
nagy tartalékok még, Vizer Júlia 
magas színvonalon idézi meg iram
ló életünket, Győrffy Elekné finom 
akvarelljével hat ránk. Lászlóné Pa
ré Éva elegáns grafikájával tűnik ki, 
Táncos László színezett lapjain re
mek rajztudással bizonyítja, hogy a 
rend nemesíti meg mindennapjain
kat. Bognár László fekete dió fa
szobra remekmunka, Mihály Gábor 
nagy ívű munkáival arra tanít: kijár 
az embernek a méltóság. R. Kiss 
Lenke ismét meggyőz arról, hogy a 
térbeli formáknak szépsége s hatal
ma van. Várhelyi György elegáns 
kompozíciója méltán lehetne a tárlat 
jelképe is. Szorcsik Ferenc textil fa
liképe maga az anyagszeretet és 
anyagismeret, Áfrány Gábor fotói
val tudatos szakmai törekvésről vall. 
Durst László a szűkebb hazát, lak
helye otthonosságát rögzíti. Milos 
József objektívjével békés balatoni 
öblök felett bolyong. Novák László 
hóleplet áttörő virágaival hirdeti: 
minden örömért fizetni kell!

Szívmeleg baráti beszélgetés kö
vette a megnyitó ünnepséget az al
mádi művészek törzshelyén, az Ot
tília vendéglőben, ahol is egy nagy
méretű tablón, alla prima, egy-egy 
jellemző krétarajzzal lepték meg a 
pártfogó vendéglőtulajdonost.

Albrecht Sándor

A tárlatot Zongor Gábor nyit
ja meg



SAKK

Még minden 
megtörténhet...

Az elmúlt hónapban tovább foly
tatódott a kiélezett küzdelem -  fel
jutásért, bennmaradásért -  a sakko
zók OB IB. osztályában. A tabellát 
vezető hármas (B. almádi, Ajka, 
Eger) elszakadva a mezőnytől ádáz 
csatát vív az OB I-es tagságot je
lentő első két hely valamelyikéért. 
Ellenfeleink mellett szól, hogy ta
pasztalt, rutinos nemzetközi meste
rek szerepelnek náluk, ám kimond
va-kimondatlanul nekik csak a fel
jutás jelentene elfogadható ered
ményt. A Közösségi Ház SE. együt
tesét viszont viszi a szív, a lendület, 
s akkor sem lesz tragédia, ha végül 
is a dobogó harmadik fokán végez
nek fiataljaink.

De ne szaladjunk ennyire előre az 
időben, hisz az elmúlt két forduló
ban történt egy és más. Például fö
lényesen legyőztük Szeged csapatát, 
s így a bajnokság előtt a biztos 
bennmaradást célul megjelölő gárda 
a 10. forduló után a tabella élére ug
rott. Ezt követte a Sárospatak elleni 
mérkőzés, ahol talán először a baj
nokság során megremegett a fiúk 
keze, s ennek következtében mini
mális arányú vereséget szenved
tünk. Így (reméljük csak átmeneti
leg) a 3. helyre került a KHSE, de 
még így sincs veszve semmi, már

csak azért sem, mert legközelebb 
Ajka az Egert, míg együttesünk a 
rapszodikusan szereplő Paks csapa
tát fogadja. Folytatódik tehát a pont- 
vadászat, s igazán jó érzés, hogy 
Balatonalmádi csapata is a főszerep
lők között található.

Eddig nem közölt eredmények: 
Balatonalmádi, 1995. március 12. 
Közösségi Ház SE -  Szeged Por

tál 8,5:3,5
Fölényes győzelem a kiesés elke

rüléséért küzdő alföldi gárda ellen.
Nyert: Orsó J., Forgács, Vargyas, 

Angyal, Kisházi, Horváthné
Döntetlen: Fáncsy, Orsó M., Hor

váth, Kovács, Sulyok
Sárospatak, 1995. március 26. 
Sárospataki Elektromos -  Közös

ségi Ház SE 6,5:5,5
Idei első vereségünk a negyedik 

helyen tanyázó, egy sor idegenlégi
óst felvonultató „villanyos” csapat 
otthonában.

Nyert: Horváth, Forgács, Hor
váthné

Döntetlen: Fáncsy, Kovács, Var
gyas, Angyal

A bajnokság élmezőnye a 11. 
forduló után:

1. Eger81,5 pont
2. Ajkai Bányász81,5
3. Balatonalmádi80,5
4. Sárospatak71
5. Statisztika66,5
6. Debrecen66 
Hátralevő ellenfelek:
Eger: Ajka (idegenben), Debre

cen (otthon)
Ajka: Eger (o.), Nyíregyháza (i.) 
B. almádi: Paks (o.), Statisztika 

(i.)
Gróf Tibor

Labdarúgás
Van egy olyan korosztály, akikről mostanában elég sok mindent mon

danak az emberek. Egy csapat Almádiban, amely nagy részben tizenéve
sekből áll. A serdülőkről van szó. Azokról a srácokról, akik szívesen le
járnak a pályára hetente többször és a hétvégén a mérkőzésekre. Nem ritka, 
hogy 16-17 gyerek van az öltözőben a kezdés előtt. Az edzőnek jut az 
a hálátlan feladat, hogy két fiúnak azt mondja most nektek nem kell le
vetkőzni. Akik ide lejárnak, azokról csak jót lehet elmondani. Ha a további 
időben is így állnak a labdarúgáshoz, akkor nemsokára el tudjuk mondani, 
hogy az almádi csapat többségében saját nevelésű fiúkból áll össze. Ezért 
is kell több figyelmet fordítani ezekre a sportolókra edzéseken túl is. Itt 
szeretnénk megköszönni azoknak, akik valamilyen formában segítették a 
serdülő csapatot. Porció étterem, Varga Csaba, Keringő Pizzéria, Kuckó 
Kft, Grósz László, Liget étterem, Marosi László, Nyul Csaba, Resti söröző 

Jól esett a fiataloknak a segítség amit kaptak. Az eredményekről még 
korai lenne beszélni, mivel a bajnokság felénél tartanak. Egy jó tavaszi 
felkészüléssel a dobogó közelébe is kerülhetnek. A további információkkal 
a  bajnokság befejeztével tudunk szolgálni.

B. T.

Tenisz hírek
A Balatonalmádi Tenisz Klub 

rendes évi közgyűlését 1995. márc. 
17-én tartotta, ahol az elnök a na
pirendi pontok előtt beszámolt az 
alakuló közgyűlés óta végzett veze
tőségi munkáról és döntésekről. 
Ezek közül a legfontosabbak: a klub 
OB-s csapatában csak almádiakat 
nevez, nem szerepeltet idegen játé
kost és továbbra is alkalmaz tenisze
dzőt az utánpótlás tervszerű nevelé
se érdekében. Megtörtént a szerző
déskötés Szabó Lajos edzővel, Var
ga László pályagondnokkal és fo
lyamatban van Antal Albertné 
könyvelővel.

A napirendi pontok keretében el
fogadásra került a ’95 évi költség- 
vetés, a működési és szervezeti sza
bályzat, a ’95 évi tag-, tanfolyam- 
és bérleti díjak. Ez utóbbiról kissé 
részletesebben, mivel ez az almádia
kat és az idelátogató vendégeket is 
érdekelheti.

A tag-, tanfolyam-, és bérleti dí
jak a következők (1995. évre):

— klubtagok tagsági díja: fel
nőtt: 2500 Ft, versenyző:

1200 Ft, tanulók: 1000 Ft, 
versenyző: 600

— pártoló tagok: felnőtt: 3500 
Ft, vidéki: 5000 Ft, tanuló: 
1000 Ft, vidéki: 2500 Ft

— tag, de nem használ pályát: 
1000 Ft/év

— pálya bérleti díj, 50 percre: 
400 Ft/év

— ütő bérleti díj, 50 percre: 100 
Ft/év

— 2 labda bérleti díj: 100 Ft/év
— tanfolyam díj felnőtteknek: 

2000 Ft/év (júl.-aug. hónapo
kat kivéve, havi 16 óra)

— tanfolyam díj gyermekeknek: 
1200 Ft/év (júl.-aug. hónapo
kat kivéve, havi 16 óra)

Szezonban (júl.-aug.) a vezető
ség dönt a tanfolyamdíjak mértéké
ről, figyelembe véve a jelentkezők 
számát, összetételét stb.

Nagy szeretettel várjuk a teni
szezni akaró helyi lakosok és ven
dégek jelentkezését, április 1-je után 
(amennyiben az „időjárás-felelős” is 
úgy akarja) a teniszpályán, a gond
noknál.

Sportesemény 
naptár 1995.

A felsorolás csak a kimondot
tan városi szintű versenyeket, 
sporteseményeket tartalmazza.

Az egyesületek külön sportese
mény naptár szerint versenyeztetik 
versenyzőiket, rendezik saját sporte
seményeiket.

III. 25. Túraverseny (Bauxit Ter
mészetjáró SE szervezi), Orfü

III. 26. Családi túra, Várgesztes
IV. 14-17. Húsvéti torna, lab

darúgás, BSE sporttelep
IV. 15-16. Nyílt páros teniszver

seny, Öregpark
IV. 15. Amatőr sakkverseny, kö

zösségi ház
IV. 15. Tojáskereső túraverseny, 

B. almádi-öreghegy
V. 1. Almádi Duatlon, BSE- 

sporttelep, Nemzetközi kispályás 
labdarúgótorna, BSE-sporttelep, 
Kézilabdatorna, Nevelőotthon, Te
repsakk-verseny, Nevelőotthon, Ka
rate-bemutató, BSE-sporttelep, Lép
csőfutó verseny, Váci iskola

V. 20. Horgászverseny, Négymé
teres partszakasz

V. 28. Gyermeknapi versenyek, 
Öregpark -  kerékpáros ügyességi 
verseny, kispályás labdarúgás

V. 31. Kihívás napja, Almádi 
egész területén (külön terv szerint)

VI. 12-VI. 24. Nyári sporttábor 
(külön terv szerint)

VI. 26-VII. 8. Nyári sporttábor 
(külön terv szerint)

VI. 9-11 United Games, Bala
tonfüred. Nemzetközi sportjáték ak
ció, (kerékpártúra és részvétel az ot
tani eseményeken)

VII. 1-2. Strandröplabda Grand 
Prix, BSE-sporttelep (pályaavató
val)

VII. 8-9. Almádi Kupa vitorlás- 
verseny, BSE-sporttelep és száraz
földi sportesemények, strand, vala
mint vitorlásbál

VII. 14. Almádi triatlon, BSE- 
sporttelep

VII. 24-30. Almádi napok sport- 
rendezvényei, Nagystrand (kettős
próba: úszás-futás)

VIII. 5-6. Lábtenisz-verseny, 
Helye később kerül kijelölésre

IX. 1-3. Országos felnőtt ffi II- 
III. o. egyéni teniszverseny (Almádi 
Kupa), Öregpark

IX. 9. Amatőr sakkverseny, kö
zösségi ház

IX. 16. Balatonfüred-Balatonal
mádi sporttalálkozó, Balatonfüred

X. 21-23. Köztársasági Sportnap, 
Öregpark -  Köztársasági Kupa nyílt 
egyéni teniszverseny minden kor
osztálynak, lábtenisz verseny, BSE, 
Almádi kispályás bajnokság, sport
telep

Felber Gyula 
sportszervező



Teljesítménytúrát rendeztek 
az almádi természetjárók

Talán a tavasz egyik legnépsze
rűbb és sokak által nagyon várt 
teljesítménytúráját rendezheti, 
évek óta március harmadik hétvé
géjén, a Balatonalmádi Bauxitku
tató Természetjáró Sportegyesü
let. A zord időjárás, a baljós ha
vazás az idén sem riasztotta el a 
gyalogolni szerető sportembere
ket, így az ország minden részé
ből, a távoli Békés megyei Hunya 
községből, Szegedről, Pécsről, 
Kapuvárról, Bajáról és még szá
mos helyről, összesen 491 fő in
dult neki az 50 kilométeres, s 128 
fő pedig a 25 kilométeres távnak, 
hogy a megadott szintidőn belül 
(ami 12, illetve 6 óra), teljesítse. 
Akadtak persze most is, akik ma
ratoni futóedzésnek, versenyszerű 
gyaloglásnak tekintették, számuk
ra az időmérés is lényeges volt. A 
legjobb időt, 5 óra 7 perccel, Szar
vas Mátyás, a békéscsabai Kőrö
sök Völgye SE teljesítménytúrá
zója érte el, aki ötödször járt ez
úttal a Bakony 50-en.

Az előző évekhez képest nem

volt nagy lemorzsolódás, a nyolc 
ellenőrző ponton keresztül végül 
is ötven kilométeren 467 fő, hu

szonöt kilométeren 124 fő jutott el 
a városlődi célba.

A természetbarátok teljesít

ménytúrái nem versenyek a szó 

szoros értelmében, a természetjáró 
gyalogos túrázóknak csupán a 
megadott szintidőn belül kell ma

radniuk, saját maguknak „teljesí

tenek”, mintegy bizonyítva kitar

tásukat, jó kondíciójukat, erős 
akaratukat. Sajnos most is akadtak 
ügyeskedők, ők nemcsak az utat

rövidítették meg, hanem saját ma
gukat is.

Az évek óta visszatérők között 
van, aki már hatféle kitűzővel di
csekedhet. A kitűzőket elismerés
képpen a Bauxitkutató TSE, a Ba
latontourist Rt. segítségével ado
mányozta a szintidőn belül érke
zőknek. Az erdei ellenőrzőpontok 
kitelepítéséhez a huszonhat rende
ző közlekedéséhez, valamint a fo
lyadékpótlást szolgáló háromszáz
húsz liter tea főzéséhez a balato
nalmádi Geoprospect Kft. terepjá
róit használhattuk. Minden évben 
komoly erőfeszítéseket kell ten
nünk, hogy a szokott színvonalon 
maradjon a bakony teljesítmény
túra. Mára már szakadtak a sátra
ink, beszűkültek a felszerelésre 
fordítható összegek. Tavaszi ren
dezvényeknél visszatérő gond, 
hogy szinte hitelből, saját zsebből 
rendezünk. Kár, hogy a Veszprém 
megye Természetbarát Szövetség
nek sem volt módjában a saját 
megyei rendezvényére (anyagilag) 
odafigyelni. Dicséretesen sok ter

mészetjáró középiskolás jelent 
meg, egyre fiatalabbak a résztve
vők, meglepő volt több kiskamasz 
jelenléte. Legtöbb igazolt termé
szetjáró Ajkáról jött, ami az ottani 
lelkes túraszervezőket, Káldi Gé
zát és Mag Évát dicséri. De jó volt 
látni a bakonyi erdőben, mezőben 
gyalogló veszprémi ipari szakkö
zépiskolások és a Téry ODK-sok 
népes gárdáját, s bakancsot húzott 
jó néhány almádi fiatal is. A gya
logtúra a következő útvonalon 
ment végig Veszprémből: Csatár
hegy-Herend-Rendkőháta-Nagy 
nyerges-Öreghálás-Jáger rét-Tar

na patak-Városlőd. Az ötven kilo
méteres távolságon összesen 900 m 
szintemelkedés volt. Az idén elő
ször indított huszonöt km-es távol
ságon pedig négyszáz méter.

A Bauxitkutató Természetjáró 
SE következő nagyobb, saját szer
vezésű országos eseménynaptár
ban szereplő rendezvénye a X. 
Bauxitkutató Kupa lesz, 1995. 
május 27-ről 28-ra virradó éjsza
ka. Az éjszakai tájékozódási és tú
ravezetési csapatverseny egyfor
dulós, bontott távú. Kupavédők: 
Alapfokú pályán Bánki Donát 
ODK, Ajka. Középfokú pályán 
Meteor SE Székesfehérvár (Senior

50, középfokú pályán Bakony TE 
Veszprém), felsőfokú pályán a 
veszprémi Chip-AT team.

A versenyt a Magyar Termé
szetbarát Szövetség szabályzata 
alapján rendezzük, a résztvevők 
tájfutó térképet és verseny utasítást 
kapnak a tájékozódási feladatok 
megoldásához. Kötelező felszere
lés a zseblámpa!

Érdeklődni és jelentkezni lehet 
egyesületünknél, Balatonalmádi 
8221, Pf. 31. Telefon: 88/338-112 
(Kósa Éva), este 88/338-631 
(Knauer).

Természetbarát üdvözlettel:
K. Gellai Mária

Köteles Géza a teljesítménytúrázók főszakácsa, egyesületünk tagja 
egy régi rendezés közben...

Töprengésem
Tevékenységem kapcsán igen sokféle véleménnyel találkozom a 

környezetvédelemmel kapcsolatban. Különösen most, hogy a rende
zési terv módosításán fáradozunk, csúcsosodnak a vélemények és to
lódnak el a szélsőségek irányába is. Eszembe jut a kis Vuk története, 
amikor meglátja a békát, ugráló kavicsnak véli, majd utánozza ug
rálását, a béka pedig azon tűnődik, hogy rokon, vagy nem rokon. 
Mikor teljes közelségbe érnek egymáshoz, akkor jön rá a béka, hogy 
őt bizony a kisróka meg akarja enni...

Alkotmányunk 18. szakasza szerint: a Magyar Köztársaság elis
meri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. A 
Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a legmagasabb szin
tű testi és lelki egészséghez. Ugyanakkor a vállalkozáshoz is teljes 
szabadságot biztosít az Alkotmány és nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a kötelezettséget nem lehet elvonatkoztatni az ország 
teljesítőképességétől.

De a szabályozásban is van hiba, hisz például a polgármester a 
zajvédelemmel kapcsolatban kapott egyedi hatósági hatáskört, de 
csak a szolgáltató tevékenységre vonatkozólag, ugyanakkor a leve
gőtisztaság-védelemnél a hatáskör kiterjed a termelőkre is.

Most aztán döntsük el, mi itt a hivatalban, hogy ha valaki egy 
sörözőt akar lakókörnyezetben építeni, akkor azt tehesse-e a szom
szédság tiltakozása ellenére vagy sem. Hogy melyik üdülővendég 
érdekét preferáljuk, aki szórakozni akar, vagy aki pihenni.

Hogy megfelelő zajvédelmi és klímaberendezéseket építsünk, ah
hoz szegények vagyunk. Nem marad más, mint toleranciát gyako
rolni, az nem kerül sok pénzünkbe, és nem őrli úgy az idegeinket, 
mint mikor a hatóság a törvény szigorával lép fel. Vegyük tudomásul, 
hogy globálisan kell gondolkodnunk, lokálisan cselekednünk, és köz
ben nem szabad azt sem feledni, hogy régióban élünk.

Úgy hírlik, rövidesen lesz környezetvédelmi törvényünk. A ter
vezet szerint azok az önkormányzatok, amelyek nem hoznak létre 
környezetvédelmi alapot, amely kizárólag környezetvédelmi célra 
fordítható, nem fognak részesülni a törvényben meghatározott díjakból. 

Már Shakespeare megfogalmazta a teendőket a Rómeó és Júliában: 
„A természet kegyelmét ontja bőven:
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra vele visszaélsz!”

Szentesi István 
környezetvédelmi csoportvezető



Kinek a kamarája?
Az elmúlt hónapokban sok al

mádi vállalkozónak, cégtulajdo
nosnak okozott meglepetést a 
posta. Kikézbesítette ugyanis Az 
Üzlet című újságot, amit nem 
rendeltek meg. Erre sokan fel 
sem figyeltek -  elvégre annyi 
bedobós reklámlap jön m anap
ság, gondolták, ez is egy a sok 
közül. Pedig jobban tették volna, 
ha belenéznek -  akkor ugyanis 
kevésbé hökkennek meg azon a 
felszólításon, amely kamarai 
tagdíj fizetésére hívta fel a fi
gyelmüket.

A Veszprém Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara irodájá
ban e napokban gyakran cseng 
a telefon, s a legtöbben azt tu
dakolják - vérmérséklettől, kul
turáltságtól, jó  neveléstől vagy 
éppen annak hiányától függő 
hangnemben - ,  hogy ugyan m i
ért kellene nekik kamarai tagdí
jat fizetniük. Pedig nincs mit 
tenni: a kötelező kamarai tagsá
got törvény írja elő, a tagdíj 
mértékét pedig - a törvény által 
megállapított keretek között - a 
tagságot képviselő, dem okrati
kusan megválasztott küldöttgyű
lés határozta meg. A  törvény he
lyességét, a küldöttgyűlési hatá
rozat bölcsességét persze lehet 
vitatni, akár megváltoztatását is 
lehet kezdeményezni, betartásuk 
azonban addig is kötelező. S 
hogy miért érdemes, arra talán 
a többi telefonáló is válaszolhat

na, aki Az Üzlet üzleti partner- 

kereső rovatának ajánlatai után 

érdeklődik a kamaránál. S akik 

a kötelező tagság, a befizetendő 

tagdíj mögött a kormányzat egy 

újabb vállalkozónyúzó akcióját 

sejtik, azok, ha vesznek annyi 

fáradságot és utánanéznek, meg

tudhatják: a gazdasági kamarák 

az üzleti élet szereplőinek ön- 

kormányzatát jelentik, eredm é

nyes működésük pedig csök

kentheti az állam olyannyira -  s 

joggal -  kárhoztatott túlzott gaz

dasági szerepvállalását. A kam a

rai törvény elfogadása komoly 

m értékben korlátozta az állam 

szerepét a gazdasági folyam a

tokban. Talán nem véletlen 

ezért, hogy az azóta született 

kormányintézkedések enyhén 

szólva nem siettetik a kamarai 

törvény maradéktalan végrehaj

tását. Ha ezek után rövidlátó 

közvetlen anyagi érdekek miatt 

a vállalkozók maguk is akadá

lyozzák -  például a tagdíjfizetés 

tömeges elmulasztásával -  a 

gazdasági önkormányzatok m ű

ködését, később már csak ma

guknak tehetnek szemrehányást, 

ha nem lesz, aki megvédje őket 

Á llam Bácsi zsebeikben kotorá

szó mohó kezeitől...
L.Gy.G.

Horgászsarok
Ez a rovat ugyanaz a rovat, 

amelyet úgy három éve megsze
rettünk Balatonalmádiban, Győr
ben és Budapesten, csak ez egy
szer kivételesen egy kocahorgász 
írja, nem pedig avatott tollú isme
rőse a témának. Ugyanis most 
nem írhatja ő. Aki saját fogását -  
márpedig volt neki szépen -  soha 
nem említette, hanem a nádasról, 
a barkós cinegéről és a tavaszi bo
dorkákról mesélt, annak olyan 
„fogása” akadt, amelyet nyugod
tan nevezhetünk kapitálisnak!

Csomagot kapott és nem is 
akármilyet. Várta is, csak nem ar
ra számított -  nem is számíthatott
-  hogy az ígért horgászati szak
könyv kézirata helyett saját írásait 
kapja kézhez, méghozzá könyvíz
be kötve és művészeti grafikák
kal, csodálatos tipográfiákkal fű
szerezve.

Mindig kísért bennem Ady 
Endre próféciája és vágyálma, 
hogy „négy-öt magyar összeha
jol”, igaz ezúttal a természetben 
élő két ember találta meg egymást 
a horgászat kapcsán. Bár ez csu
pán felszín, mert ha jól emléke

zünk, a Horgászsarok sem csak 
halfogásról szólt a horgászat ürü
gyén, hanem mindenről, ami gon
dolkodó és reménykedő embere
ket mindig is foglalkoztatott. A 
természetről, az emberről, az em
beri érzésekről akartak üzenetet 
küldeni lélektől-lélekig.

A rovatvezető neve tudott, le
gyen ismert a „csak” budapesti 
horgászként emlegetett grafikus- 
művész, tipográfus, nyomdatulaj
donos (eredetileg orvos) Táncos 
László neve is. Többen ismerjük 
őt a helyi műsorfüzet, az Orvos
kongresszus és a Balatonalmádi 
könyv szerkesztőjeként és kiállí
tóművészként. (Mellékesen a Ba
laton régi rajongója és horgász).

Ők, akik először csak a múlt 
héten ismerkedtek össze -  stíluso
san az almádi művészek tavaszi 
tárlatán -  az Új Almádi Újság ré
vén találkoztak. Hogy miről be
szélgettek, én sem tudom, de gya
nítom, hogy a horgok, a zsinórok 
és a botméretek emlegetése köz
ben tényleg összehajoltak.

Czuczor Sándor

Egy kiemelt részlet az említett összeállításból illusztrációként -  „el
követte” Táncos László

Kedves Laci!
Jónéhányan horgászunk a vizeken és az életben. Talán ezért élünk. 

Baráti üzeneteddel többet, mint biztatást adtál a rovatnak és nekem is. 
Köszönettel: Nagy Ferenc

SZIGMA GMK
Felsőörs, Úttörő u. 29.
T el/fax : 87/347-364
Nyitva: hétfőtől péntekig, 6 .3 0-1 6  óráig

• SZIGMA • GNK 

8226 ALSÓÖRS 
Endrődi u. 31

OLCSÓ BETON A SZIGMA GMK-TÓL!
-  Födémbéléstest
-  Beton zsaluzóidom
-  Burkolólap
-  Gyephézagos járdalap

-  Kerti szegély
-  Útszegélykž
-  Transzport murvabeton
-  Kavicsbeton

K Ö Z Ü L E T E K  ÉS A L A KOSSÁG S Z O L G Á L A T Á B A N !  

Betontermékek gyártása, forgalmazása. Kivitelezés 

Mély-, magasépítés. Mindennem / földmunka... 

NAGYOBB RENDELÉS ESETÉN SZOMBATON IS 
RENDELKEZÉSÜKRE ÁLLUNK!

GYÓGYTORNA
GERINCPROBLÉMÁK KEZELÉSE 

ÉS MEGELŐZÉSE CÉLJÁBÓL

1995. április 3-tól 
GERINCTORNA INDUL

Helye: Rákóczi úti sporttelep 
Ideje: hétfő 17.00, ssütörtök 17.00

Helye: Váci Mihály Általános Iskola melletti edzőterem (volt 
nevelőotthon).

Ideje: hétfő 15.00, csütörtök 15.00



Idősek napja
A Vöröskereszt lakóhe

lyi alapszervezete idő
sek napját tartott 

március 25-én délután, 
melyre helyiség- és pénzszű
ke miatt sajnos csak 140 
idős embert tudtunk meg
hívni. A megjelenteket 15 
órakor dr. Réti György, el
nökünk köszöntötte szere
tettel, majd megköszönte a 
vezetőség lelkiismeretes és 
odaadó munkáját. Ezután 
Tőke Emilné titkár számolt 
be a vezetőség tavalyi mun
kájáról.

A továbbiakban dr. Keré
nyi László polgármester, Tro
sits András képviselő, Majbó 
Gábor alpolgármester és Ste
inbach József református tisz
teletes köszöntötte a nyugdí
jasokat. Végül -  a polgármes
ter úr, Trosits András képvi
selő, a Budatava Étterem ve
zetője, valamint az alapszer
vezet anyagi hozzájárulásával
-  vacsorával kedveskedtünk a 
meghívottaknak. A hangula
tot betetőzte Németh Tamás 
zenéje.

Minden közreműködőnek, 
adományozónak köszönjük a 
kellemes estét.

Tőke Emilné 
Vöröskereszt 

alapszervezeti titkár

Egy sikeres akcióról

Ismét
segítettünk

Jóleső érzéssel számolhatok be arról, hogy az elmúlt hó
napban a kárpátaljaiak részére meghirdetett élelmiszergyűjtő 
akció sikeres volt.

Balatonalmádi lakosai közül sok százan alapvető élelmisze
rekből (liszt, cukor, étolaj, rizs, konzervek, száraztészta-félék, 
stb.) juttattak a rászorulók részére. Ezúton szeretnék köszö
netet mondani minden kedves, jólelkű adományozónak azért, 
hogy vette a fáradságot, s időt és anyagiakat áldozva adomá
nyozott ezeknek az embereknek.

Külön köszönet a református és katolikus egyházközségek
nek, amelyek nemcsak adományaikkal, hanem az adományok 
egységcsomagokba rendezésével és helyiségeikben való táro
lásával is hozzájárultak a sikeres akcióhoz.

Gyűjtésünk eredményeképpen külön-külön is több száz kg 
liszt, cukor és rizs, valamint nyolc karton étolaj, több száz 
darab különféle nagyságú és minőségű konzerv, száraztészta 
és ruhanemű jött össze, amit március végén továbbítottunk az 
érintetteknek.

Még egyszer köszönet az adakozóknak.
T.A.

Vecsey K. Mária

Kicsi madár
„Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök vilá

gosság fényeskedjék nekik” - mormogta az imát szeret
teiért, és a kőkeresztbe kapaszkodva felállni készült. Ne
hezen ment. Húzta már őt is a föld, érezte, hogy rövid 
az idő.

-  Föltámadunk -  gondolta, és a bejárat fölötti feliratra 
nézett „Föltámadunk”. Akkor látta meg először. A kicsi 
madár fönt repült a magasban. Talán nem is látta, inkább 
csak érzékelte, hogy ott van: a felhők fölött. Hol előbukik, 
hol eltűnik, repül körbe-körbe.

-  Kicsi madár -  hatalmasodott el rajta valami földöntúli 
érzés -, kicsi madár.

Attól kezdve mindig várta, kereste. Jött is. Magasan kö
rözve, hol fölbukkant, hol eltűnt, de mindig érezhető volt 
a jelenléte. Átrepülte a földet, erős, nyugodt szárnycsa
pásokkal repült, repült.

-  Megfogom -  gondolta, az enyém. Meglesem, amikor 
leszáll, és... Leszállt. Két kis gombszemében a Föld, a 
Hold, a csillagok... Vékony, láthatatlan zsineget kötött a 
lábára, és hosszasan nézte, amint a madár megint a ma
gasba száll.

-  Kicsi madár -  motyogott, és hirtelen érezte, hogy súly
talanul felemelkedik, száll ő is, mint a madara, repül a 
föld körül, az övé fű, fa, virág, és valami kifejezhetetlen 
boldogság. Itt már nyugalom van, és örök világosság.

-  Elengedem a madaram -  oldozta el a kötelet, mert 
akkor már tudta, hogy az örökre az övé lett, és magasan 
szárnyal majd akkor is, ha nem látja többé. Köröz, köröz 
az idők végeztéig, és nem hal meg soha. S akkor nem is 
kell föltámadnia.



Irón
Tizenöt centiméter hosszú 

műanyag szár, a közepén Ori
ent felirat, a hegyén parányi 
gömb. Semmi különlegesség; 
olyan, amilyenből tizenkettő 
egy tucat. Ha a töltete kifogy, 
mint sok használati tárgyunk 
göngyölege, szemétkosárba 
kerül. Egyik megyei intézmé
nyünknél kértem kölcsön, mi
vel véletlenül semmilyen író
alkalmatosság nem volt ná
lam.

-  Csak vigye, de ha erre 
jár, tessék visszahozni -  szólt 
a kedves alkalmazott - , mert 
az íróeszköz nálunk leltári 
tárgy.

Az értekezleten, melyre 
igyekeztem, egy tollvonást se

kellett húznom. Olyan volt. 
Csak miután hazaértem a fa
lumba, akkor kellett volna 
valamit tüstént lefirkantani. 
Sajnos nem sikerült, mert az 
irónban egy csöpp tinta se 
volt. Igazán csak ekkor döb
bentem meg a magas hivatal
ban tartott érvelésen. Évtize
dek tapasztalata az értelmi és 
a művészeti értékekre fordít
ható összeg csekélysége, de 
hogy itt tartunk, ezt nem gon
doltam volna. Ismerve az 
árak emelkedésének ütemét, 
bármennyire praktikus, 60-70 
Ft-nál nemigen kerülhet töb
be egy ilyen eszköz. Ha el
fogadnák javaslatomat, hogy 
a betétnél drágább plexitet ne

dobjuk el, hanem töltsék újra, 
tovább csökkenne a kiadás.

Mindez azonban egy meg
szorult ember meddő okosko
dása. Tisztában vagyok vele, 
hogy nekem most nem a ter
melés ésszerűsítése és a vá
sárlók gondjainak enyhítése, 
hanem a hozzám került tárgy 
visszaszolgáltatása a felad
atom. De ezt nem tehetem 
meg. El kellene utaznom 
Veszprémbe, az útiköltség 
oda-vissza 320 Ft. Gyanakvó

világunkban azzal a mesével 
hiába állnék elő, hogy nem én 
fogyasztottam ki, ezért ven
nem kellene egy Orientet.

Máris sokat magyarázkod
tam, mintha bűnös volnék. 
Elhatároztam, hogy se ezt 
nem teszem, se azt. Fogtam 
egy másik tollat, amely még 
szuperál, és lejegyeztem egy 
halk század- és ezredvégi 
magyar jeremiádát.

Márkus Zoltán

A hirdetés gyorsan megtérülő befektetés!
Az Ön hirdetését ezentúl minden almádi család ovassa.

POPEYE SPORT-, HORGÁSZCIKK 
ÉS ÁLLATELEDELBOLT

Balatonalmádi, Fűzfői u. 69. (MOL-kút mögött)

Horgászcikkek 
széles választéka 

«SILSTAR» «DAM» 
Botok, orsók, 
etetőanyagok, 
fagyasztott és 

kimért száraztápok, 
díszhal-, teknős- és 

madáreleségek 
mellett kedvencei 

kényelméhez 
mindent megtalál. 

Kedvező árakkal és 
szeretettel várjuk 

vásárlóinkat

Felhívás
Az Együtt-Egymásért szociális közalapítvány széleskörű vitára bo

csátására, véleménynyilvánításra szeretettel hívunk minden érdekel

tet és érdeklődőt.

1995. április 19-én (szerdán) 17.30 órára 
a polgármesteri hivatal dísztermébe 

egy kötetlen beszélgetésre.

A  rendezvényre a megye napilapjainak újságírói és a Magyar Rá

dió Veszprém megyei tudósítója is meghívást kap.

Átalakított vendéglőnk 
szeretettel várja régi és új

v e n d é g e it

Balatonalmádi, Laposa Dániel út 7.

Családoknak húsvétkor 20% engedmény!

ÖRÖKZÖLDEK, CSERJÉK, 
ÉVELŐ VIRÁGOK, 

BOR- ÉS CSEMEGESZŐLŐ 
(2 éves) konténeres oltványok

nagy választékban 
kaphatók

a FÓRUM PARKOLÓJA mellett

Virágedények, virágtálak, 
egyedi kerti bútorok 

árusítása.



„Kényszerpályára kerültünk"

Városunk képviselőtestületé
nek legfiatalabb tagja, 
Gróf Tibor, már a rend

szerváltást követő első szabad vá
lasztásokon is indult, akkor azon
ban még nem sikerült bejutnia te
lepülésünk legtekintélyesebb dön
téshozó fórumába. A most 32. éle
tévében levő tanító-népművelő 
szakos fiatalember, bár a megye- 
székhelyen született, pici kora óta 
Almádiban él, s most annak az in
tézménynek a vezetője, amely első 
munkahelyéül is szolgált.

-  A főiskola elvégzését követően 
kerültem az akkor még művelődési 
központnak nevezett intézménybe, 
majd katonáskodásom után, 1987- 
ben tértem vissza, s ekkor neveztek 
ki vezetővé.

-  A kultúra emberei ma egyre fe 
szültebb légkörben élik napjaikat. 
Így van ez Balatonalmádiban is?

-  Sajnos, igen. Én úgy emlék
szem, hogy a múlt ebből a szem
pontból szebb volt. Kialakult itt egy 
kultúrabarát mag, akiknek a segítsé
gével jó dolgokat indítottunk el. 
Gondolok itt a Balaton Tárlatokra, 
az Almádi Napok rendezvénysoro
zatára, az évente ismétlődő egyéb 
rendezvényekre, kiállításokra. Jel
lemző, hogy a helyi művészek tár
latának indult tavaszi bemutatósoro
zat az évek folyamán erősödött, bő
vült, s ma már azon művészek al
kotásai is helyet kapnak, akik nem 
laknak ugyan itt, de erősen kötőd
nek a városhoz. Annakidején meg
kaptuk a munkánkhoz szükséges tá
mogatást, de a jelelegi helyzetben, 
amikor mindez már nem lehetséges, 
más források után kell néznünk. Jel
lemző adat, hogy az idei költségve
tésünk félmillió forinttal kevesebb a 
tavalyinál, s akkor még nem beszél
tem az infláció hatásáról...

-  Lehet-e más forrásokra számí
tani?

-  Szerencsére jó kapcsolatot si
került kialakítanom a vállalkozók
kal, s csak e rétegre támaszkodva lá
tom a további működés fenntartha
tóságát.

-  A város dolgai iránt aktívab
ban érdeklődő emberek úgy ismerik 
G róf Tibort, mint akinek természetes 
közege más gondjainak felvállalása, 
s a megoldásukra irányuló aktív te
vékenység.

-  Valóban szívesen vállalok kö
zéleti feladatokat, s ez motivált a 
’90-es választásokon való indulá
somban is. Akkor még a „márciusi 
ifjak” lendületével fordultunk az új 
lehetőségek felé. Nem éreztem ku
darcnak, hogy akkor nem esett rám 
a választás, az keserített el, hogy 
amikor az új testület munkához lá
tott, nem minden úgy történt, aho
gyan azt reméltük. A mi területün
ket felügyelő bizottságból hiányzott 
a szakmai hozzáértés, melyet a ná
luk is meglévő lelkes tenniakarás 
sem tudott pótolni. Az elmúlt négy 
év negatív tapasztalata indított arra, 
hogy ismét megmérettessem ma
gam.

-  Nem akarok ünneprontó lenni, 
de a kampány idején hallatszottak 
olyan hangok is, melyek szerint a 
közösségi ház vezetője menekül a 
képviselőtestületbe.

-  A korábbi önkormányzat elha
tározta, hogy intézményeit úgy 
szakmailag, mint pénzügyi szem
pontból átvilágítja. Mi voltunk az 
elsők, akikkel mindez megtörtént. A 
vizsgálat olyan formai kifogásokat 
emelt, melyeket elkerülhettünk vol
na akkor, ha biztosították volna te
vékenységünk személyi feltételeit. 
Az ügyet a választásokig rendezni 
lehetett volna.

-  A pénzszűke az önkormányza
tokat is egyre nehezebb helyzetbe 
kényszeríti. Hallani már csődbe ju 
tott településekről, ahol a legszük

ségesebb közösségi feladatokra 
sincs pénz.

-  Városunk költségvetésének 
90%-át emészti fel az intézmények 
fenntartása. Ilyen helyzetben min
den fillérrel takarékosan kell bánni. 
Készül egy felmérés az általános is
kolákban, s nagyon valószínű, hogy 
megszorító intézkedések keretében 
tanárokat kell majd elbocsátanunk.

-  Csökken tán a gyermeklét
szám ?

-  Sajnos nem csupán erről van 
szó. Azokkal a lehetőségekkel, me
lyekkel eddig élhettek az igazgatók
-  gondolok itt a kisebb osztálylét
számokra, a csoportos foglalkozá
sokra -  a jövőben nem számolhat
nak. Bár szakmai szemmel nézve to
vábbra is ebbe az irányba kéne ha
ladnunk, a források megcsappanása 
ezt nem teszi lehetővé.

-  A választások időszakának 
egyik sarkalatos kérdése volt a mag
tár környékén felépítendő nagyobb 
méretű általános iskola ügye. Mi a 
helyzet pillanatnyilag ezzel az elkép
zeléssel?

-  Egyértelműen kényszerpályára 
kerültünk, hiszen azt az egy-két ro
mos épületet, melyet iskolaként 
használnak Berényben, az egyház 
visszaigényelte. Előbb-utóbb ezeket 
az ingatlanokat vissza is kell ad
nunk. Létezik egy alapítvány, me
lyet az iskolaépítés céljával hívtak 
életre, melynek számláján pillanat
nyilag 30 millió forint vár felhasz
nálásra. Személyes véleményem az, 
hogy a berényieknek feltétlenül 
szükségük van egy 4-6 tantermet 
magában foglaló alsótagozatos isko
lára. A kérdésben szereplő elképze
lések ma is léteznek, de úgy érzem, 
hogy ez az igen komoly pénzeszkö
zöket igénylő terv ebben az évez
redben nem valósulhat meg. A felső 
tagozatosok esetében elképzelhető
nek tartom iskolabusz beállítását is.

-  Jelenthet-e kiutat az önkor
mányzatok számára az a most kör
vonalazódó lehetőség, mely a közü
zemek városi tulajdonba adását 
szorgalmazza ?

-  Fura élményeim közé tartozik, 
hogy a mostani költségvetés kap
csán az intézményeknek szánt kere
teket csak faragtuk, faragtuk, s nem

arról beszélgettünk, hogy miként le
hetne nagyobb bevételekre szert 
tenni. Meggyőződésem például, 
hogy ha egy vállakozónak aranybá
nya volt a Panoráma üzemeltetése, 
akkor az önkormányzat nem melen
gethet olyan gondolatokat, hogy ezt 
a szórakozóhelyet lebontja, meg

szünteti. Úgy gondolom, hogy ne
künk a további felhasználás mellett 
kell döntenünk.

Hosszabb távra előre tekintve azt 
gondolom, hogy a városban élő pol

gárok megélhetésének alapja a turiz
mus lesz. Ugyanakkor az is tény, 
hogy az itt futó vállalkozások nagy 
része veszteséges, vagy nullszaldós. 
Legalább is papíron ez így van. Ha
tározott véleményem, hogy a jöve
delmek ilyen mérvű eltitkolása sem 
vihető tovább. Nekünk, testületi ta

goknak, partnerként kell tekinte
nünk a vállalkozói rétegre, de nekik 
is meg kell érteniük, hogy nagyobb 
áldozatokat kell hozniuk a város 
fenntartása, fejlesztése érdekében.

Érzékelhető a testületen belüli 
megosztottság a tekintetben, hogy 
milyen fejlődési irányokba mozdul

jon el a város. Legyen-e ez a tele
pülés is része a „magyar Riviérá
nak” vagy legyen belőle egy csen
des alvóváros? Én az első csoportba 
sorolom magam, aláhúzva ismétel

ten azt az igényt, hogy az így be
folyó pénzekből nagyobb hányad je
lenjen meg a közösségi feladatok 
megvalósítása érdekében.

-  Köszönöm a beszélgetést.

-  Én is köszönöm a lehetőséget, 
hogy mindezt elmondhattam, s 
egyúttal hadd ragadjam meg az al

kalmat, hogy köszönetet mondjak 
feleségemnek azért, hogy átvállalja 
az otthoni feladatok nagyobb hánya
dát, kislányomnak azért, hogy sok
szor csak este találkozunk. Csak egy 

ilyen háttér teszi lehetővé számomra 
vállalt feladataim elvégzését.

R. F.

Gróf Tibor képviselő

Húsvéttól 
ismét várjuk 

kedves 
vendégeinket

Balatonalmádi, Fűzfői u. 148/C



Együtt-Egymásért
Szomorúan nehéz időszak elé néz 

a Balatonalmádiban élő emberek 
egyre nagyobb százaléka az elmúlt 
időszakban bejelentett országos 
megszorító intézkedések miatt. Rég
óta vajúdik településünk szociális 
hálójának teljeskörű kialakítása.

Tudjuk azt, hogy a régi tanácsi 
rendszer és a mostani önkormány
zat, az egyházak, a Vöröskereszt és 
a civil szervezetek, a Máltai Szere
tetszolgálat és sok-sok magánember 
is -  névtelenül -  komoly áldozatvál
lalással segítette a rászorultakat. 
Ugyanakkor teljes Balatonalmádi 
tekintetében rálátással nem rendel
keztek. Az elmúlt években az ön- 
kormányzathoz átlagosan minden 7. 
ember fordult szociális gondjainak 
enyhítése érdekében. Ez az elkövet
kezendő időszakban -  az elmúlt hó
napok tendenciáit ismerve -  oly 
mértékben fog változni, hogy váro
sunk minden 4-5. polgára válik rá
szorulttá. Ezt a problémát súlyának 
megfelelően kezelnünk kell.

„Segíts magadon...”
„Segíts másokon...”, de hogyan?
Egységben!
Felelősek vagyunk mindannyian 

egymásért!
Városunk minden szervezetének 

e probléma megoldásában is össze 
kell fognia. A megoldás felé vezető 
utat abban látom, hogy Balatonal
mádi önkormányzata a teljesség igé
nyének megfogalmazásával hozza 
létre szociális hálóját, és egyben já
ruljon hozzá lehetőségeihez mérten 
anyagi eszközökkel a rászorulók tá
mogatásához.

A szociális háló elkészítéséhez 
alapos, korrekt információ szüksé
ges. Kezdeményezzük, hogy 
Balatonalmádi önkormányzata ala
pítványt hozzon létre a város szo
ciális gondjainak enyhítésére, oly 
formában, hogy az alapítvány nyi
tott legyen, s egyben felhívjuk a vá
ros összes szervezetének figyelmét 
az alapítványi csatlakozásra.

Tudjuk, hogy városunkban sokan 
vannak, akik valamilyen oknál fog
va szégyellnek és vonakodnak va
lahonnan is segítséget kérni. A szo
ciális térképünk -  minden jószándék 
ellenére -  talán azért nem lehet tel
jeskörű, talán ezért lesz egy kicsit 
„fehérfoltos”, de ugyanakkor azt is 
látnunk kell, ha nem teszünk meg 
mindent a rászorulók érdekében, 
mulasztunk.

Mindez rövid úton való beveze
tése és működtetése a súlyosabb ba
jok megelőzését, kezelését hivatott 
szolgálni. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
vannak és lesznek emberek -  sajnos 
egyre növekvő számban -  akiknek 
nemcsak anyagi juttatásokra van 
szükségük, hanem elsődlegesen lel
ki támaszra, emberi szóra, meghall
gatásra, törődésre.

Erőnkhöz mérten gondoskodni 
kell:

-  az életüket becsületesen ledol
gozott nyugdíjasainkról,

-  a valamilyen oknál fogva meg
rokkant emberekről,

-  az anyagi nehézségekkel küzdő 
nagycsaládosokról, csonkacsaládok
ról,

-  a gyermeküket egyedül nevelő 
szülőkről, és minden olyan ember
társunkról, aki valóban rászorul a 
gondoskodásra.

Egyedül az állam tehetetlen a 
szociális pénzek előteremtésére, 
többek között ezért csapódik le a 
feladatok megoldása az önkormány
zatokra. Előzetes számítások szerint 
az alapítvány pénzügyi forrása több 
helyről biztosítható:

1./ Önkormányzat pénzügyi hoz
zájárulása

2./ A képviselői felajánlások

3./ Az alapítványhoz csatlakozó 
szervezetek, magánszemélyek, vál
lalkozók befizetései.

Számításaink szerint az alapít
ványt 1 millió forint körüli alaptő
kével kívánjuk indítani.

Az alapítvány számlájára befolyt 
pénzek szétosztását az alapítványi 
kuratórium dönti el időszakonként, 
és belép a már meglévő, de hiányos 
szociális gondoskodási rendszerbe. 
Almádi viszonylatban a tavalyi év 
adatai alapján több mint 1200 ember 
kapott segélyt szociális juttatás cí
mén. Rendszeres nevelési segélyben 
55 család részesült, ez közel 150 
gyermeket érintett, a munkanélküli
ek jövedelempótló támogatását 105 
fő kapta, lakásfenntartási támogatás
ban 41 fő, átmeneti szociális segély
ben 250 fő, átmeneti nevelési se
gélyben 181 család (kb. 400 gyer
mek) részesült.

A közgyógyellátási igazolvány
ban részesülők köre több mint 200 
fő volt. Mindezen támogatásokat az 
önkormányzat biztosította a rászoru
lók és a nála jelentkezők részére, 
ebben nem szerepel a karitatív szer
vezetek mentális és anyagi segítség- 
nyújtása.

Sem az önkormányzat, sem a ka
ritatív szervezetek külön-külön nem 
képesek a problémát teljeskörűen 
kezelni. Fenti gondolatok mielőbbi 
konkrét megvalósítása érdekében 
minden jószándékú balatonalmádi 
polgár segítségére számítunk. A tor
nyosuló gondokat nekünk itt hely
ben, magunknak kell kezelnünk le
hetőségeinkhez mérten.

Ehhez kérjük mindannyiuk támo
gatását!

Az Egészségügyi, Népjóléti és 
Környezetvédelmi Bizottság nevé
ben

Trosits András képviselő

Kertbarát köreink életéről
Hagyományos borverseny volt a 

közelmúltban a városunkban műkö
dő mindkét kertbarát körben.

Március 11-én a Vörösberényi 
Fábián József Kertbarát Kör tagjai 
29 fehérbor-, valamint 8 vörösbor- 
mintával neveztek be a versenybe.

A balatonalmádi kertbarát kör 
március 18-án 21 bormintával ver
senyzett. A borminták mennyisége a 
tagság létszámához viszonyítva ará
nyosnak mondható.

A borverseny megmérettetés a 
borosgazdák között, olyan mint az 
iskolásoknak az év végi vizsga. 
Minden gazda igyekszik alkalmazni 
az előadásokon tanultakat, hogy mi
nél jobb minőségű borokat és egyéb 
terményeket tudjanak előállítani. A 
sikerekben és kudarcokban közreját
szik még a természet is (fagyve
szély, jégverés stb.), valamint a las
san megfizethetetlen vegyszerárak. 
A vegyszerbeszerzések is körülmé
nyesek, pedig nélkülözhetetlenek a 
kártevők és a betegségek elleni vé
dekezés miatt.

Hogyan is történik a borverseny 
levezetése?

A versenynél négyféle szempon
tot vesz a 3 tagú zsűri figyelembe: 

Szín:0-2 pont 
Tisztaság:0-2 pont 
lllat:0—4 pont 
Összbenyomás:0-12 pont 
Összesen: maximum 20 pont 
Összeredmény alapján: 
Aranyérem 18-20 pont 
Ezüstérem 17,5-18 pont 
Bronzérem 16-17,5 pont 
Oklevél 14,5-16 pont

Amelyik bor nem éri el a 14,5 
pontot, az nem értékelhető. Ilyen 
rossz minőségű bor a két kertbarát 
kör területén nem volt. A vizsgált 
boroknál a szín és a tisztaság kifo
gástalan volt, általában megfeleltek 
a max. 2 pontnak. A boroknál az il
lat árulja el leginkább a hibákat. A 
gyakoribb hibák a következők: ké
nezési hiba, hordóíz, kései fejtés, 
egymáshoz nem illő szőlőfajták 
egybe szüretelése, stb. Az összbe
nyomás pontszáma a legmagasabb. 
Vörösberény ben a 37 borminta 
eredménye a következőképpen ala
kult: aranyérem: 12, ezüstérem: 17, 
bronzérem: 8

Almádiban a 21 borminta ered
ménye: aranyérem: 6, ezüstérem: 4, 
bronzérem: 9, oklevél: 2

Vörösberényben a hivatalos zsű
rin kívül a már hagyományossá vált 
társadalmi zsűri is működött, amely 
27 kertbarát kör tagból állt. A ve

zetőség kiértékelte a hivatalos, illet
ve társadalmi zsűri munkáját, majd 
kiválasztotta azt a 4 nő, illetve 4 fér
fi társadalmizsűri-tagot, akik a leg
jobban megközelítették a hivatalos 
zsűri átlageredményét.

A verseny után batyus-bállal 
folytatódott az este. A sok finom fa
lat, a jó bor és a zeneszó meghozta 
a hangulatot, amit még színesebbé 
tett Földes Gyuláné óvónő, aki az 
öregfiúknak elektromos orgonáján 
régi, szép dalokat játszott.

Balatonalmádiban is jó hangulat
ban telt az este. A tagság és a meg
hívott vendégek is nagyon jól érez
ték magukat. Végül dr. Czeizel End
re orvos genetikus Balatonfüreden 
adott interjújából idézek: egészséges 
ember, egészséges borból naponta 6 
dl-t károsodás nélkül fogyaszthat.

Mi ezt kulturáltan be is tartottuk.

Durst László

Bírál a zsűri az almádi kertbarátoknál



Dióhéjban az Auróráról

Mi jöhet még!
Futótűzként terjedt a város

ban a hír, hogy április elsejé
vel bezárják az Aurórát, a Tu
lipánt és a hozzátartozó létesít
ményeket. 150 ember került az 
autcára. A szezonban kis vá
rosunkban üresen, beszegezve 
tátonganak majd a legna
gyobb vendégváró helyek.

Ki tette ezt? Miért? Miért ép
pen a szezon előtt? Kinek éri 
meg mindez? Csak találgatás, -  
egy biztos, ismét az igazi vesz
tes városunk, hiszen idén már 
(de ki tudja mi lesz később) egy 
fillér sem folyik be az önkor
mányzat kasszájába, s ki tudja

idővel a jogos tulajdonos beke
rülhet-e majd a kalapba. Bogoz
gatni lehetne és kell, megalapo
zott számításokkal milyen kár 
éri a központi költségvetést, az 
önkormányzatokat, s nem utolsó 
sorban az embereket. Az erköl
csi kár beláthatatlan!

Ami megtörtént már, az leír
hatatlan veszteség. Ennek elle
nére „szakértő” vezetőink hig
gadtan és nyugodtan hangoztat
ják a médiumokban, hogy majd 
jön a nagy Ő... a vevő, és de
geszre tömi a pénztárcánkat. Is
merjük már mi ezt itt Almádi
ban, hiszen a parti üdülők, szál

lodasorok mind úgy kerültek ér
tékesítésre, hogy a városnak (a 
mindig kéznél lévő törvényekre 
hivatkozva) semmi sem jutott. 
Most itt az újabb döfés, érvágás,
-  nesze neked idegenforgalom, 
önkormányzati költségvetés. 
Városunk polgármester több éve 
adja jelzéseit, hol szép szóval, 
hol ingerülten, de mind hiába.

Az alábbiakban közzétesszük 
utóbbi leveleit (az időpontok lé
nyegesek) a minisztérium és az 
ÁVÜ felé, ahol figyelmeztetés 
van, alátámasztott érvekkel, a 
rossz döntés megelőzésére.

Perger Ferenc levelét a szak
ember országgyűlési képviselő
höz címezve is rendelkezésünk
re bocsátotta. A képviselő úr en
gedélyével közüljük. Bizonyára 
nagy port ver fel az ügy, a saj
tóorgánumok részletezik majd az 
ÁVÜ állásfoglalásának jogossá
gát, valamint az ellenérveket.

A mi újságunk csak a tények
re szorítkozik, és egy villámin
terjút is közöl Nagy Jenő or
szággyűlési képviselővel, a Par
lamenti Idegenforgalmi Albi
zottság elnökével, aki önmaga is 
érdekelt az ügyben.

V. L.

Suchmann Tamás
miniszter úrnak
Budapest
ÁVÜ/ÁV Rt.

Tisztelt Miniszter Úr!
A HungarHotels csomagból 3 évvel ezelőtt 

elvont almádi objektumoknak hosszú előtör
ténete van.

Lényege: Városomat súlyos veszteség érte; 
mi mindent megpróbáltunk ellene megtenni, 
de sikertelenül Annyit mégis elértünk, hogy 
az 1994. nyarán kiírt pályázatokban kinyil
váníttatott Balatonalmádi elővételi joga.

1994. augusztusában a z  ÁVÜ IT  elismerte 
önkormányzatunk igazát és teljes körű vizs
gálatot rendelt el (Id. 1. melléklet, Világgaz
daság, 1994. szept. 1.) Hogy ez a vizsgálat 
elkészült-e, és hogy milyen eredménnyel zá
rult, arról nincs tudomásunk.

1995. februárjában újabb döntés született 
a pályáztatásról (Id. 2. melléklet, Napló, 
1995. febr. 25., MTI-hír). A z önkormányzat
ról említés nincs.

A minap arról írt a Pannon Napló, hogy 
rekordgyorsasággal kerestetnek új tulajdo
nosok (Id. 3. melléklet). A z önkormányzatról 
ismét nincs szó.

Tisztelt Miniszter Úr!
Az ügynek gazdag dokumentációja kell le

gyen a z  ÁVÜ-ben. Időrendi sorrendben Sza
bó Tamás, Csuhaj V. Imre, Slosár Gábor, 
Szakály Zsolt és Várgedő Lajos urak foglal
koztak vele, végül Hatvani Szabó János igaz
gató úrral folytathattam 1994-ben 3 alka
lommal tárgyalást.

Kérem Miniszter Urat, hogy az ügyet újból 
kivizsgálni, számomra pedig személyes meg
hallgatásra időpontot kijelölni szíveskedjék.

Szíves fáradozását előre is megköszönve, 
maradok tisztelettel:

Balatonalmádi, 1995. március 10.
Kerényi László

Both János
igazgató úrnak 
Á VÜ
Budapest

Tisztelt Igazgató Úr!
A tegnapi megbeszélésünk értelmében többször hívtam telefonon, de nem értem 

el. Ezért e levél.
Írásban is megismétlem: ha az Auróra nem nyit ki áprilisban, akkor az ön- 

kormányzatunk 5 millió Ft tervezett bevételtől esik el és több tucattal nő a mun
kanélküliek száma. Ráadásul az ÁVÜ-nek havi 2 millióba kerül az üres objektumok 
fenntartása és őrzése. Mindenki jól járna, ha az Á VÜ vállalná a II. negyedév 
ötmilliós veszteségét, lehetővé téve ezáltal az üzletek megnyitását. Ez az 5 millió 
pedig bőven megtérül a bérlők évi, visszaforgatandó 10 milliójából, ill. júniusig
5, szeptemberig 7,5 milliójából.

Ami Balatonalmádi elővételi jogát illeti, a 94 nyarán kiírt pályázatban biztosított 
volt, a mostaniban nem. Kérem szíves válaszát, hogy miért nem?

Továbbá tavaly az AVÜ-IT az elvont objektumokról részletes előterjesztés ké
szítéséről döntött, melynek ki kellett volna térnie az önkormányzatok kompenzá
lására is (Id. 1. melléklet). Kérem szíves válaszát, hogy az előterjesztés elkészült-e, 
s ha igen, milyen eredménnyel.

Végül tudatom Önnel, hogy 93 nyarán vételi ajánlatot tettünk az ÁVÜ-nek az 
Önök pályázati rendje 4. szakasz 1. pont, (i) bekezdésében foglaltak alapján (Id.
2. melléklet). Ajánlatunkra mind a mai napig választ nem kaptunk. Most újra 
kérem.

Tisztelt Igazgató Úr!
Az ÁVÜ elvonási akciója miatt Balatonalmádi kb. 100 millió Ft-nyi üzletrészt 

vesztett el. Különösen fájó sérelem, hogy az almádi belterületi partvonalon annak 
idején egyszerűen lekerekített Auróra-strandot is most Önök magánosítják. Hab 
a tortán, hogy az elvonások óta (1991) évi 12 millió Ft a helyi adó kiesése. Ugyanis 
az ÁVÜ „költségvetésből gazdálkodó” szerv, s mint ilyen, nem fizet helyi adót.

Mindezen veszteségeket egy olyan önkormányzatnak kell elszenvednie, melynek 
költségvetése alig 400 millió Ft, fejlesztésre egyetlen forintja sem jut, és minden 
pályázatát visszadobják, mert kívülről gazdagnak tűnik. Csakhogy a nagyvállalatok 
89-90-ben még időben kimentették a nagy értékű vízparti üdülőiket, majd a megyei 
tanács jogutódjának, a megyei önkormányzatnak az ölébe hullott ingyen a fél A l
mádi. Végül jött az ÁVÜ, s ami maradt, azt elvonta. Ezek után nyilván nem ki
fogásolható, hogy minden lehetséges követ megmozgatunk városunk kárpótlása 
érdekében.

Ehhez kérem az Ön szíves segítségét is.
Balatonalmádi, 1995. március 22.
Tisztelettel:

Kerényi László



Nagy Jenő
országgyűlési képviselő úrnak 
Tisztelt Képviselő Úr!
Szeretném tájékoztatni a HungarHotels-tői elvont balatonalmádi 

egységek privatizációjának jelenlegi állásáról A tavalyi sikertelen 
kísérlet eredménye kapcsán pont a mi ügyünknél hoztak egy olyan 
határozatot, hogy az összes elvont balatoni ingatlanra egy új hasz
nosítási koncepciót kell készíteni. Ez a határozat tavaly augusztus
ban a sajtóban is megjelent. Ettől az időponttól a Vagyonügynökség 
felénk semmiféle jelzést nem adott. Tudomásom szerint ez a kon
cepció nem készült el, s mint a meghirdetés mutatja, a rosszabb 
fizetési feltételeken kívül semmi nem változott.

Folyó év február 10-én kaptam egy telefont, hogy az Á VÜ-től 
13-án lejönnek a területet megnézni. Ekkor találkoztam Both János 
igazgatóval és munkatársnőjével, dr. Buglos Katalinnal. Jelen volt 
még Katona András osztályvezető a HungarHotels-től. A bemutatás 
és beszélgetés közben felvetődött, miért értékesítettem eddig a szál
lodát, ha tudtam, hogy a szerződésem lejár. Én elmondtam, hogy 
az ÁVÜ részéről senki nem adott utasítást tavaly augusztusban a 
szálloda piacról történő kivonására. Ekkor közölték velem, hogy 
meghirdetik és a február 15-i IT  fog dönteni. Elmondtam, hogy az 
időpontot szakmailag helyeslem, mivel júniusra tudható, van-e új 
tulajdonos és akkor van ideje a jövő évet előkészíteni, Így bizto
sítható a folyamatos működés. Február 16-án voltam az Á VÜ-ben, 
ahol tájékoztattak a döntés 22-ére halasztásáról. Mindkét esetben 
azt akarták, nyissak meg és menet közben adjam át a házat. Én 
elmondtam a lehetőségeket, majd hazatérve másnap írásban is meg
tettem ajánlatomat. Erre csak március 7-én kaptam választ, hogy 
a legjobb verziót az IT  nem fogadta el. Próbáltak rábeszélni, hogy 
a II. negyedévet vállaljam el. Ezen tárgyalásra az általam kidol
gozott számok alapján csak március 20-án került sor, de ez ered
ménytelen maradt, mert a prognosztizált veszteségből csak 3 millió 
Ft-ot akartak vállalni. Ez számomra elfogadhatatlan, hiszen egy ma
gántársaságtól azt kérni, hogy saját zsebéből finanszírozza a pri
vatizációt és még ingyen is dolgozzon, ez nevetséges. A döntést kér
tem írásban, amely március 23-án jött meg.

Természetesen az időhúzásból már levontam a megfelelő követ
keztetést és nem tudtunk megfelelően a nyitásra sem készülni, to
vábbá február 13-tól nincs értékesítés, ami azt jelenti, akár eladják, 
akár nem, ezek az egységek az idén nem üzemelnek, így az általunk 
beszedhető kurtaxa a hozzá tartozó állami támogatással és az ál
talunk fizetendő iparűzési adóval Almádi költségvetésében több, mint 
5 millió kiesést okoz.

Sajnos ez a kocka el van vetve, mivel dolgozóink egy hónapot 
vártak és a szervezetet sem lehet már felépíteni, s a házat sem lehet 
megnyitni.

Szíves tájékoztatására mellékelem a levelezés fénymásolatait is. 
Üdvözlettel

Perger Ferenc
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Tisztelt Pergel Úr!
A HungarHotelstől elvont, balatonalmádi vendéglá

tóipari egységek üzemeltetési szerződésével kapcso
latban az alábbiakat kívánom szíves tudomására hozni: 
Az Állami Vagyonügynökség nem fogadja el az Almádi 

Hotels Kft. ajánlatát az üzemeltetési szerződés 2-3 
hónappal való meghosszabbítása tárgyában.

Fentiekre tekintettel, kérem, hogy a bérelt ven
déglátóipari egységek 1995. március 31-i átadásáról 
gondoskodni szíveskedjék, ezügyben kérem, hogy a kap
csolatot Katona András úrral, a HungarHotels szakmai 
és ellenőrzési osztályvezetőjével vegye fel. 

Budapest, 1995. március 21.
Üdvözlettel:
Both János igazgató 
Állami Vagyonügynökség
(A szerk. megjegyzése: a telefax érkezési időpontja 1995. március 

23. 11 óra 26 perc.)

Gyorsított privatizáció
Nemrég foglalkoztunk lapunk hasábjain azzal, vajon lehet-e esélye 

egyes balatoni szállodák szezon előtti privatizációjának. Olyan üz
letekről van szó, melyek korábban a HungarHotels szállodaláncról 
lettek leválasztva, a Hotel Auróra, az Aranycsillag és a Kakas Csárda 
tartozik a többi között ebbe a körbe. Both János, az Állami Va
gyonügynökség e tárgyban illetékes igazgatója a legfrissebb infor
mációkkal sietett segítségünkre. ...-  A lig egy órával ezelőtt született 
döntés a privatizációs pályázat kiírásáról. Várhatóan március 16-án 
jelenik meg két országos és egy helyi lapban pályázati kiírásunk. 
A  pályázatok benyújtási határideje pedig előreláthatólag április 12-e 
lesz. ...-  Ez a pályázat nyílt, a résztvevőkre semmiféle megkötés 
nincs, természetesen a pályázati kiírás figyelembevételével

Azt szeretnénk egyébként, ha minél több pályázat érkezne.
Van esély sikeres pályázati döntésre?

-  Nagyon szeretnénk, hogy így legyen.
(Piros György, Pannon Napló, 1995. március 9.)

ÁVÜ-állásfoglalás az átmenetről
Előterjesztést kér az IT a Balaton-parti elvont ÁVÜ-ingatlanokról, 

beleértve a szállodákat, vendéglátóegységeket, valamint az állami 

vállalatoktól elvont üdülőket is. Mindez a HungarHotelstől elvont, Ba

latonalmádiban lévő egységek pályázatának elbírálásánál vetődött 

fel.
Az öt egység értékesítésére kiírt pályázatra öt ajánlat érkezett, 

közöttük több érvénytelen is. A  pályázatot az ÁVÜ eredménytelennek 

nyilvánította, és az összes elvont Balaton-parti ingatlanáról komplett 

átfogó elemzést kér. Ennek ki kell térnie az önkormányzatok kom

penzálására.
(Világgazdaság, 1994. szeptember 1.)

Kérdések Nagy Jenő 
országgyűlési képviselőhöz

-  Mi a véleménye az intézke
désekről, a megmásíthatatlan 
gyors, idény előtti döntésről?

-  Katasztrófa, -  rideg bürok
raták lelketlen ügyintézése. Az 
állam érdekeit is rosszul képvi
selik azok, akik ilyen intézkedé
seket hoznak, nem beszélve az 
önkormányzatok és a dolgozók 
helyzetéről. Egy valami indokol
hatja a gyors döntést, ha már 
megvan kinek kell megvenni. 
Igaz, ezt fel sem merem tételez
ni. De nem tudok másra gondol
ni akkor, amikor értékes ingat
lanok fillérekért kelnek el soro
zatban. Lehet, hogy itt is ez tör
ténik?

-  Mikor értesült a rendelke
zésről?

-  Március 23-án csütörtökön 
tudtam meg, Perger úrtól.

-  Nem illett volna önt, mint 
szakértőt, országgyűlési képvise
lőt, a Hungár Hotels lánc egyik 
igazgatóját megkérdezni a bezá
ratás időpontjának kijelölése 
előtt?

-  Ha megkérdeztek volna, azt 
mondtam volna, „agyrém”. Így

majd természetesen utólag fog
nak értesíteni.

-  Nem interpellál ezügyben a 
Parlamentben ?

-  Suchmann miniszter urnak 
adtam át a Perger levelet, és be
széltem is vele. Én megbízom 
benne, hogy ő intézkedik. 
Amennyiben a tárgyalások nem 
vezetnek eredményre, természe
tesen interpellálok.

-  Számításokkal, majd kiszá
mítható lesz az anyagi és erköl
csi veszteség aránya az eladási 
árhoz viszonyítva, Hol lesz itt 
bevétel?

-  Számítások nélkül is tudom, 
hogy mindez egy rövidtávú tűz
oltásra jó csak, hosszú távon ez 
a rossz megoldás.

-  Ismét elmegyünk egy ilyen 
beláthatatlan döntés mellett és 
belenyugszunk majd, megint 
nem lesz felelősségrevonás?

-  Semmi esetre sem nyug
szunk bele. Ha törvényes háttere 
van, akkor nem támadható. Ak
kor egy esettel szaporodott az 
úgymond „törvénytelen” ügyle
tek száma.

V. L.



Kedves 
Balatonalmádiak!

A  kárpótaljai gyerekekkel ez 
év január elején történt szemé
lyes találkozás megérlelt ben
nünk egy gondolatot; mi lenne 
ha Kárpátaljáról egy csoportot 
augusztus végén itt Balatonal
mádiban vendégül láthatnánk. 
Szó szót követett és az akkori 
gondolat mára konkrét szerve
zéssé vált.

Néhány család, meghallván el
képzelésünket, máris jelentkezett, 
hogy szívesen vendégül látna és 
gondoskodna néhány napra egy- 
egy gyermekről, Mit is jelent ez 
konkrétan?

A nyár végén, augusztus 21-től 
augusztus 31-ig 40 14—15 éves 
korú gyermeket, fiúkat és leányo
kat fogadnánk itt Balatonalmádi
ban, akik Ungvárról, Beregszász
ról, Nagyszőllősről és Husztról 
jönnének ide a Balaton partjára. 
Kárpátaljáról az oda-vissza utazá
sukat ők maguk külön busszal, sa
ját szervezésben oldanák meg.

A fiatalok elszállásolását csalá
doknál egy-két gyermek fogadá
sával látjuk megoldhatónak. Eddi
gi szűk körű felmérésünk alapján 
már 22 fő részére biztosított az el

helyezés, 18 hely még kiadó. A 
gyerekek 10 napos ittléte alatt 
gazdag programkínálatot állítot
tunk össze:

-  felajánlás érkezett egy Bala
tonalmádi-Tihany-Balatonalmádi 
ingyenes hajókirándulásra,

-  szintén térítésmentesen 1 na
pos bakonyi túrát kaptunk (Zirci 
arborétum, apátság, könyvtár és a 
Bakony nevezetességei),

-  rossz idő esetén Badacsony- 
Keszthely-Hévíz kirándulás is 
szerepel a programunkban.

-  Mindezek mellett természete
sen a Balaton, a strand.

E nyárvégi porgramunkkal kap
csolatban a kérésünk az, hogy 
akik e felajánlásban részt kíván
nak venni, szíveskedjenek közölni 
velünk nevük és lakcímük feltün
tetésével, hogy fiú vagy leány ta
nulót szeretnének-e elhelyezni 
maguknál.

A jelentkezési határidő 1995. 
április 20.

Balatonalmádi Polgármesteri 
Hivatal.

Mindenki fáradozását előre is 
köszönjük.

T. A. képviselő

Megkérdeztük
Budataván a Rákóczi utca végén lévő vízparti területen 
több méter magas földhalmok jelentek meg, kik, honnan 
és miért hordták oda?

Válaszol: Szentesi István környezetvédelmi csoportvezető.
Azonnal szeretném leszögezni, nem feltölteni készülünk a szóban for

gó területet, amely a nádassal közvetlenül határos. A Vízmű KARY 
típusú beruházása miatt, melynek során felszín alatti műtárgyak épülnek, 
szükségessé vált többszáz köbméter kitermelt föld ideiglenes tárolása. 
Konkrétan kijelöltük a tárolóhelyet, különös figyelemmel a vízpart és 
a nád védelmére. A beruházási munkák befejezése után a föld 80%-a 
visszakerül eredeti helyére, a maradékot is elszállítjuk az itt található 
különböző eredetű szeméttel együtt, a területet elsimítva, kitisztítva kap
juk vissza.

Sajnos a munkákat több alvállalkozó végzi, és a rossz egyeztetés 
miatt fordult elő, hogy néhány teherautó a tó medrében rakta le terhét, 
megszegve ezzel az előírásainkat.

Az esetről jegyzőkönyvet vettünk fel helyszíni bírság kiszabása mel
lett és köteleztük őket az eredeti állapot visszaállítására április végéig.

Ugyanezet követeljük meg a Vízmű kerítése mellett betontörmelékkel 
feltöltött partszakasz esetében is.

N. F.

Áprilistól a hirdetéseket, apróhirdetéseket (adok, veszek, kö
szöntők, családi hírek) a RABA H ÍR  ÚJSÁG O S PA VILO N 
JA IN Á L is feladhatja lapunkba. Természetesen szerkesztősé
günk továbbra is rendelkezésére áll a hirdetőknek.

A közösségi ház márciusi 
programjából

5. 10.00-17.00 Kedvezményes cipővásár
6. 9.00-17.00 Húsvéti játékvásár
7. 10-17.00 Paplanvásár
9. 10.00 Közösségi ház SE-Paks OBI B-s bajnoki

sakkmérkőzés 
10.00 Video-mozi. Maci Laci kalandjai 

15. 15.00 Húsvéti játszóház
23. 10.00 Video-mozi
29. 15.00 Amatőr sakkbajnokság a közösségi ház

kupájáért. Nevezés a helyszínen 14 órától.

Tavasz a kertünkben
Sajnos jelenleg a telet érez

zük, de még kiderül!
Az örökzöldek életével kez

dem el. Ők a tél virágai, „ró
zsái”. Több éves gyakorlatom 
alatt bizonyított, hogy a tuját ta
vasszal jobb ültetni, mivel seké
lyen gyökerező fajta és őszi ül
tetésnél a tél hidegével könnyen 
kifagynak. A tény, hogy a vizet 
igényli rendszeresen, legalább 
két éven át ápolva.

A kertünk állandó szépségei
vé válnak. Két évi ültetés után 
felső szerves trágyázást, ősszel a 
fa környékére teríthetjük, melyet 
a tél ereje bevisz a talajmorzsák
ba. Különösebb növényvédelmet 
nem igényelnek, itt a Bakony er
dejében.

A fenyő a család fája, kará
csonya és a kertünk királya. Faj
tái sokaságát sorolhatnám, de az 
ezüstfenyő hamvassága minden
kit megragad.

A fenyő ültetését legjobb 
ősszel végezni, gyökérnyakon 
alul, mélyen ültetve, vízigénye 
olyan mint a tujáé, örökzöld nö
vényeké. Két éven át szükséges 
öntözni, míg a gyökerek mé
lyebbre lehatolnak. Növényvé
delemre nem szorul.

Rózsa
Engedd hadd heverjek éltető 

karodba már.
S édes árnyékodba nyerjek.
„Fészket én rideg madár.”
Zengi Csokonai Vitéz Mihály 

és igaza van, mert a rózsa a sze
retet, a szerelem, a béke szim
bóluma.

Két év múltával környékét 
trágyázhatjuk, a metszésekre vo
natkozóan figyelemmel legyünk, 
hogy nem szabad sajnálni a ró
zsa visszavágását, mert minél 
jobban hagyjuk felfejlődni, an
nál kevesebb rózsát ad le.

A rózsa a leghosszabb ideig 
virágzó cserjénk. Rügyfakadás

tól a fagy beálltáig gyönyörköd
hetünk szépségében. Édesanyám 
az Erzsébet nevet viselte és örö
möm teljes volt, amikor még no
vember 19-én is vágtam névnap
jára szép rózsákat. A rózsa ül
tetése fontos feladat. Megbízha
tó helyről vegyünk töveket, az 
igényünk szerinti fajtából. Ülte
téskor vágjuk vissza a gyökere
ket egy cm-re, lehetőleg olyan 
rózsatöveket vegyünk, amelye
ken hajszálgyökerek sokasága 
van. Ezek az éltető elemek a 
megeredés titkai. Első ültetéskor 
legjobb az a rózsa, amely föld
labdával van elültetve.

Gyopár
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