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Befejeződött a sakkozók NB-I B-s küzdelemsorozata, ahol a Közösségi Ház SE együttese 
Balatonalmádi sporttörténetében eddig egyedülálló bravúrt hajtott végre, felkerült a Nemzeti 
Bajnokság legmagasabb osztályába. Különösen azért értékes ez a teljesítmény, mert 
városunkat még soha, semmilyen csapatsportágban nem képviselték a legjobbak között.

(Beszámolónk a 7. oldalon.)



Almádi utcanevek...
Az almádi utcák elneve

zésének időpontjáról, mi
kéntjéről nagyon kevés adat 
maradt fenn. Egyes utcane
vek felbukkannak valami
lyen írásban, de a későbbi
ekben már nem találkozunk 
vele. Így nem tudhatjuk 
mennyire volt az általános 
és hivatalos.

Az első biztos adatok az al
mádi Állami Elemi Népiskola 
1908/1909 tanévének anya
könyvében lelhetők fel. Itt a 
tanulók adataiban már a lak
cím is szerepel. Érdekes mó
don az 1904-ben induló isko
la ezt eddig nem szerepeltet
te, holott nyilvánvaló, hogy 
nem 1908-ban nevezték el az 
utcákat. A következő utcane
veket találhatjuk az említett 
okiratban: Erzsébet királyné 
út, Fürdő út, Kápolna út, Ap
ponyi út, Határ út, Hadak út
ja, Barátok útja, Pinkóczi út, 
Kilátó út, Sárkutai út, Beré
nyi út, Óvári út, Kossuth út, 
Véghely út.

A felsorolt 14 út közül 
konkréten négy, a Fürdő, a 
Sárkutai, a Berényi és a Határ 
út nem azonosítható. Termé
szetesen hipotézis lehetséges 
a helyüket illetően.

Az 1928. évben kiadott 
Magyar Fürdőtérképek soro
zat negyedik számában meg
jelent a „Balatonalmádi és 
környéke” című térképlap, 
amelyen az akkori utcaháló
zat minden része névvel sze
repel. Közülük a következők 
ma már nem ismertek az ak
kori nevükön, ezért zárójel
ben közlöm a mai nevüket. 
Természetesen ehhez hozzá 
kell tenni, hogy az egyes ut
cák hossza már nem azonos 
az akkorival és egyes elneve
zések ma már egészen más
hol levő utcákat jelölnek.

Gróf Andrássy Gyula út 
(Szabadság utca), Rotherme
re út (Martinovics út), Miha
lecz út (Dugonics utca), Cser
mely utca (Vessző utca), Ba
rátok útja (Remete köz), Soós 
L. út (Szőlő utca és Török

verő köz), Ady Endre út 
(Móra Ferenc utca), gróf Ti
sza István út (Esze Tamás és 
Dankó Pista utca), gróf Ap
ponyi Albert út (Budai Nagy 
Antal út), Horthy Miklós út 
(Dózsa György út), gróf 
Bethlen István út (József At
tila út), Szent László sétány 
(Véghely Dezső út), Káptalan 
utca (Iker sétány), Szent Ist
ván sétány (már nincs meg), 
Rákóczi út (már máshol van), 
Zrínyi út (már máshol van), 
Árpád út (már nincs meg).

A képviselőtestületi ülések 
jegyzőkönyveiből kevés ma
radt meg, pedig az utcaelne

vezéseket a testület hagyta jó
vá minden esetben. Álmádi 
rendezési tervének elkészíté
sét elhatározták és ehhez 
szükségessé vált az addig 
még névtelen utcák elnevezé
se. Ezt az 1936 április 15-ei 
ülésen tették meg. Ekkor a 
következő utcák elnevezését 
terjesztették elő, amit jóvá is 
hagyott a testület.

Nevezetesen: Temetőhegyi 
út, Csalogány út, Pacsirta út, 
Kakukk út, Gerle út, Galamb 
út, Nefelejts utca, Viola utca, 
Tulipán utca, Rózsa utca, 
Vitéz utca, Szent Vince út, 
Kerkápoly út, Fadrusz J. út,

Neptun utca, Görgey utca, 
Klapka utca, Brenner Lőrinc 
út, Kurcz Rudolf utca, Csont 
utca, Szent Imre herceg útja, 
Botond utca, Tass utca, Zrí
nyi utca, Rákóczi út, Berzse
nyi Dániel út, Luther Márton 
utca, Tinódi Lantos Sebes
tyén út, Dr. Horváth Gyula út 
és Lehel út.

Ezen utcák közül ma már 
jónéhány nem létezik, illetve 
más néven ismerjük. A kér
dés további tárgyalására la
punk következő számában 
visszatérünk.

Schildmayer Ferenc

Az 1928. évi térkép részlete



Anyák napja 1995
Vecsey K. Mária összeállítása

Anyám meg én
egymásba nőtt két virág.

Nem lesz soha kapcsolat, amely ennyire tiszta: 
édes nedvét egyik a másik kelyhéből issza; 

cseppnyi életért virágzó lét...
Apámtól kérte annak felét.

Minden titok, szépség átáramlik abból ebbe, 
aztán mind a kettő visszahull a végtelenbe. 

Egymásból nyílt két virág: 
anyám meg én.

Nagymama jön
Nagymama, ha jön, megváltozik minden. Ahogy kezét a ki

lincsre teszi, a tányérok megcsörrennek -  „itt van” -  mondják, 
a poharak összekoccannak -  „megjött” -  súgják.

Fölszalad az emeletre, lefut a pincébe, és minden, és min
denki örül neki. A takarók puhán fekszenek az ágyra, a va
salatlan ruhák mogorva ráncai kisimulnak, az ingek maguktól 
röppennek a vállfákra. A szekrényben a zoknik, trikók tömött 
sorokba, glédába állnak tiszteletére: „a nagymama” -  lökik 
oldalba egymást, és katonásan kiigazodnak.

A sima fedelű mesekönyvek huncutul cincognak a polcon
-  „ i t t  vagyunk, ragyogunk”, „mi jók vagyunk” -  dörmögik 
a vastag lexikonok a másik oldalon. A pókok engedelmesen 
kucorognak vissza réseikbe, amikor meglátják kezében a toll
seprűt: „a nagymama van itt” -  adják le egymásnak a drótot 
láthatatlan szálaikon. A macskák hamiskásan sündörögnek a 
lábainál -  „nagymama, nagymama” -  dorombolják. A csil
lárok kifényesednek, az ablakok világítanak, a tükrök boldo
gan ragyogják, ahogy rájuk pillant -  „óh, a nagymama”. A 
sütemények engedelmesen gurulnak ki a keze alól, és kényel
mesen helyezkednek el a tepsiben. Még sápadtak, de mire a 
sütőből előhúzza őket, pirospozsgás mosolyuk olyan ennivaló.

Nagymama nem eszik, nem iszik, csak nézi, milyen jóízűen 
falatozunk a terülj-terülj asztalkámon. Ő ezzel lakik jól -  
mondja a nézéssel.

Amikor nagymama elmegy, mindenki szomorú. Visszadugja 
varázspálcáját a zsebébe, és megcsókol minket. Az utca vé
gérő l  visszaint -  „majd jövök megint” - ,  és elröpül a nyitott 
ajtón kiáramló édes vaníliaillattal.

Weöres Sándor

Anyámnak

Termő ékes ág, te 
jó anya, 
életemnek első 
asszonya,

nagy meleg virágágy, 
párna-hely, 
hajnal harmatával 
telt kehely,

benned kaptam első 
fészkemet, 
szívem a szíveddel 
lüktetett,

én s nem-én közt nem volt 
mesgye-hegy, 
benned a világgal 
voltam egy.

Álmom öbleidbe újra 
visszatér -  
álmom öbleidbe újra 
visszatér!

Alabástrom bálvány, 
jó anya, 
életem hatalmas 
asszonya,

Szemed Isis lazur-fénye, 
tiszta szép,
hajad Pallas bronz-sisakja, 
tiszta ép,

csak arcodon lett keményebb 
minden árny, 
mint a délutáni égen 
vércse-szárny.

Első szép játékom, 
jó anya,
gyermekségem gazdag 
asszonya.

A kamaszkor tőled 
elkuszált,
szemem a szemedbe, 
nem talált.

Így tűnődtem: „Mért szült, 
mért szeret, 
ha örökre élni 
nem lehet?

Énmiattam annyi mindent 
öl, temet!
mért nem tett a hóba inkább 
engemet!”

A kamaszkor tőled
elkuszált,
férfi-szívem újra
rád-talált,

férfi-szívem a szívedre 
rátalált,
megköszön most percet, évet 
és halált.

Álmom karjaidba 
visszatér, 
álmom karjaidba 
visszatér...

Erős ház, szép zászló, 
jó anya,
sorsomnak nyugalmas 
asszonya.

Majd ha cseppig átfolyt rajtam 
mind e lét,
úgy halok az ős-egészbe, 
mint beléd.



Néhány sor 
az 55. hónapról 

a Városházán

1995. április
Legutóbb az újságunk 

márciusi számában írtam a 
gázprogramról. Azóta végre 
megszületett a megállapo
dás a Magyar Nemzeti 
Bank, a Kereskedelmi és 
Hitelbank, a Pénzügymi
nisztérium és Balatonalmádi 
város között. A szerződések 
ünnepélyes aláírásáról az 
áprilisi számban már beszá
moltunk. Ezzel megnyílt a 
tárgyalások folytatásának 
lehetősége a Kögázzal és a 
japánokkal a tényleges kivi
telezésről, a munkálatok irá
nyításáról és ellenőrzéséről. 
Az utóbbira különösen nagy 
súlyt helyeznek a japánok, 
és minden ezzel kapcsolatos 
költség minket terhel: a hi
telből kell fizetnünk.

Április folyamán 5 tagú 
japán küldöttség érkezett 
hazánkba. Három alkalom
mal folytattunk velük egész 
napos tárgyalásokat. Kide
rült, hogy az általuk elkép
zelt ellenőrzés költségeit 
nem vállalhatjuk, elvinné a 
hitel 40%-át. Mi az összes 
járulékos költségre 20%-ot 
elfogadhatónak tartunk, és 
ehhez ragaszkodunk. Úgy 
tűnik, hogy elfogadják az 
érveinket. Most hazautaz
tak, júniusban visszajönnek, 
és akkor valószínűleg meg 
tudunk állapodni velük.

A gázépítés folytatásának 
kulcsa a Veszprémi úti, és 
az Óvári utcai gerincveze
ték. Ezáltal válik lehetővé 
Vörösberény, valamint a 
Tisztviselőtelep és később 
Káptalanfüred gázellátása. 
Mindkettő nagyon nehéz 
lesz műszaki szempontok
ból, és költséges, de ebben 
az évben nagy valószínű
séggel megcsináljuk. E két 
gerinc mentén lakó polgára
inknak van tehát esélye arra, 
hogy karácsonykor gázzal 
fűtsenek, de akik az ezekhez 
kapcsolódó utcákban lak
nak, azoknak csak jövőre. 
Ezért az idén nekik, sajnos, 
meg kell venniük az olajat, 
fát, szenet.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. április 30.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület március 

30-ai rendes ülésén első napiren
di pontként Zana András építési 
csoportvezető előterjesztését tár
gyalta meg a város Általános 
Rendezési Tervéről (ÁRT) és a 
végrehajtásához kapcsolódó ön- 
kormányzati rendeletekről. Az 
ÁRT a településfejlesztési célki
tűzések megvalósításának olyan 
eszköze, amely nem örökérvé
nyű dokumentum, tartalmát fo
lyamatosan a természeti, társa
dalmi környezetváltozáshoz kell 
igazítani, mely utóbbiak a közel
múlt néhány évében igencsak 
felgyorsultak.

A politikai és gazdasági rend
szerváltás két lényeges eleme a 
termőföld tulajdonszerkezetének 
átalakulása és a vállalkozások 
számának dinamikus emelkedé
se jelentős hatással van váro
sunk fejlesztési és rendezési ter
vére. A TSZ-ek átalakulása és a 
kárpótlás a hatályos településfej
lesztési, területrendezési és épí
téshatósági tervek és szabályok 
figyelembevétele nélkül zajlott 
le. Az így kialakult birtokszer
kezet (lásd: Lozsánta, a FÓ
RUM Bevásárló Központ -  
Tobruk közötti terület) a föld
részletek számát, területét, alak
ját és a tulajdonosok számát fi
gyelembevéve csak hellyel-köz
zel elégítik ki a mezőgazdasági 
művelés feltételeit. Mindez 
szükségessé teszi a külterület te
lepülésfejlesztési, területrende
zési szabályozásának felülvizs
gálatát.

A kereskedelmi, vendéglátó 
és szolgáltató egységek privati
zációja, a szocialista nagyüze
mek átalakulása, az ebből adódó 
munkanélküliség megsokszoroz
ta a vállalkozások számát. A te
lepülésfejlesztési, területrende
zési és építéshatósági tervek, va
lamint szabályok nem hogy nem 
előzték meg, de nem is igen kö
vették ezt a változást. A nagy
számú üzlet, telephely működé
se olyan szabályozási hiányossá
gokat vet fel, amelyeket a közel
jövőben pótolni kell.

A hatályos ÁRT-t és a vég
rehajtásához kapcsolódó, a helyi 
építési előírásokról, a környezet- 
védelemről szóló önkormányzati 
rendeleteket városunk lakossága 
részéről két irányból is kritika 
éri. Egyesek a vonatkozó szabá
lyok következetes betartatása,

sőt további szigorítása mellett 
kardoskodnak, míg mások -  el
sősorban a vállalkozók -  tevé
kenységük korlátozását látják a 
szabályokban és azok feloldását 
szorgalmazzák.

A képviselő-testület joga és 
feladata az életviszonyokat sza
bályozó helyi rendeletek megal
kotása, széleskörű szakmai, ha
tósági és lakossági egyeztetési 
eljárást követően. A testület el
határozta az ÁRT teljeskörű 
felülvizsgálatának 1995. évi in
dítását. Első ütemben az ÁRT 
tervezési programját meghatáro
zó városfejlesztési koncepciót 
kell elkészíteni és a testület ez 
év júniusi ülésére jóváhagyásra 
előterjeszteni.

Második napirendi pontként 
tárgyalta a testület az önkor
mányzat 1994. évi költségvetési 
tervének végrehajtását. Brenner 
Kálmánné a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság elnöke, bizottsága ne
vében elfogadásra javasolta a 
testületnek a múlt évi zárszáma
dást, hiányosságként megje
gyezve, hogy tavaly egyes fej
lesztések, beruházások úgy ke
rültek teljesítésre, hogy nem volt 
módosított előirányzatuk.

A képviselő-testület a zár
számadást elfogadta, egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert -  
annak érdekében, hogy az em
lített hiányosság a jövőben ne 
fordulhasson elő hogy a költ
ségvetésben nem tervezett, előre 
nem látható fejlesztési beruházá
si munkákra 1 millió forintos 
keretösszegen belül kötelezett
séget vállaljon. Erről természe
tesen a testület következő ülésén 
tájékoztatást kell adnia.

A fő napirendek megtárgyalá
sát követően számos aktualitás 
került terítékre. Először az ön- 
kormányzat nevelési-oktatási in
tézményeiben működő iskola
székek, lemondás illetve vissza
hívás következtében megürese
dett helyeit töltötték be megbí
zással: Trosits András, Zaharo
vits Sándor, Lang László és 
Schildmayer Ferenc képviselők 
személyében

Ezt követően a testület az Is
kolaügyi, Művelődési és Sport 
Bizottság javaslatára megállapí
totta az 1995/96. tanévben indu
ló általános iskolai első osztá
lyok létszámhatárait. Döntött to
vábbá a gyermekintézmények

ben fizetendő étkezési térítési 
díjakról, majd a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium költség- 
vetési támogatási kérelmének 
helyt adva, 390000 Ft kiegészítő 
támogatást biztosított a gimnázi
um részére.

Az Egészségügyi, Népjóléti 
és Környezetvédelmi Bizottság 
állásfoglalására figyelemmel 
módosította a testület a szociális 
igazgatásról és a szociális ellá
tásokról szóló rendeletét, mely
nek során ujólag megállapította 
az Idősek Klubjában biztosított 
étkeztetés térítési díjait.

A képviselő-testület felkérte 
az „Almádiért Alapítvány” kura
tóriumi tagságára Schildmayer 
Ferencet, Veszeli Lajost, Kurucz 
Györgyöt, Csoma Jánost, Ko
vács Istvánt, Nyirő Jánost és 
Illyés Pétert, a „Vörösberényi 
Iskolákért” Alapítvány kuratóri
umi tagságára pedig Csomai Gé
zát, Brenner Kálmánnét, Kurucz 
Györgynét, Navratil Jánosnét és 
Toronyi Bélát.

Befejezésül a Gazdasági Bi
zottság előzetes állásfoglalása 
alapján városi parkolók, üzletek 
bérbeadásáról döntött a testület, 
illetve megállapította az önkor
mányzati tulajdonú strandok 
1995. évi belépőjegy árait és 
egyes kedvezményeket.

Az önkormányzat jegyző
könyvei a Városi Könyvtárban 
és a Polgármesteri Hivatalban 
megtekinthetők.

A képviselő-testület április 
27-ei ülése ugyancsak bővelke
dett a megtárgylásra váró napi
rendi pontokban, nem is beszél
ve azok fajsúlyosságáról. Erre 
utalt dr. Kerényi László polgár- 
mester is a megnyitójában, s az 
idővel való gazdálkodás érdeké
ben igyekezett rövid tőmonda
tokban beszámolni a két ülés kö
zötti fontosabb eseményekről.

Első helyen említette, hogy a 
japán hitel-szerződés aláírását 
követően -  a japán fél részvé
telével -  tovább folynak a tár
gyalások Budapesten a hitel fo
lyósítására vonatkozóan.

Jelezte továbbá, hogy nem kis 
erőfeszítések árán várhatóan 
mégiscsak megnyit az ezévi ide
genforgalmi szezonban az Auró
ra Szálló, az ÁVÜ-höz benyúj



tott pályázatok elbírálása folya
matban van. Beszámolt a Bala
toni Szövetség ülésein történtek
ről, megjegyezve, hogy szerinte 
sokkal nagyobb súlyt kellene he
lyezni annak érdemi munkájára, 
mint a különböző személyi kér
désekre.

Végezetül gratulált a Balaton
almádi Közösségi Ház SE sakk
csapatának, amely nem kis meg
lepetésre bejutott az NB-I-be. 
Ezt követően átadta a szót dr. 
Hegedűs Tamás jegyzőnek, aki 
kinevezése óta első ízben vett 
részt e tisztségében a képviselő- 
testület ülésén.

A város jegyzője -  megkö
szönve a bizalmat -  feladatainak 
legjobb tudása szerinti és tisztes
séggel történő ellátására tett ígé
retet, ehhez kérve a testület 
együttműködését, megértését és 
türelmét. Utalt arra, hogy az ön- 
kormányzati törvény előírásából 
fakadóan első, rendkívül fontos 
feladatként jelentkezett az Ön- 
kormányzat Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatának felülvizs
gálata, melyet szándék szerint a 
polgármesterrel együtt első ol
vasásra terjesztettek a testület 
elé. Az SZMSZ-t szakmai kö
rökben az önkormányzat „Al
kotmányának” is nevezik, mely
nek rendelkezései -  legalábbis a 
választási ciklusra -  alapvetően 
meghatározzák az önkormány
zat és szervei működését.

Az előterjesztők hangsúlyoz
ták, hogy a korábbi szabályzat 
jól bevált, a helyi sajátosságokat 
tükröző rendelkezéseit szem 
előtt tartva végezték a felülvizs
gálatot, igényként megfogal
mazva azonban a feladatok ará
nyosabb megosztását, a hivatali 
szervezet korszerűbbé tételét, a 
testület és bizottságai szerepé
nek, súlyának növelését. Mindez 
érdekében a tervezet több alter
natív javaslatot is tartalmazott, a 
testületre bízva azok közül a 
legmegfelelőbb kiválasztását. A 
képviselők nekigyürkőzve a 
munkának, több, mint két órás 
konstruktív vita után az első ol
vasatnak szánt előterjesztést el
fogadták, s a tervezetet -  a mó
dosító javaslatok beépítését kö
vetően -  rendeleti szintre emel
ték.

Az új SZMSZ ez év június 1- 
jén lép hatályba, de a májusi 
ülésre kell beterjeszteni a még 
kidolgozásra váró mellékleteket, 
függelékeket.

Ugyanezen napirendi pont ke
retében, az SZMSZ-szel össze

függésben állapította meg a tes
tület az önkormányzati képvise
lők tiszteletdíját. A képviselők -  
elsődlegesen szem előtt tartva a 
város költségvetését -  a törvény 
által biztosított lehetőségeken 
belül a lehető legszerényebb ja
vadalmazást választották.

Rendeletet alkotott a testület 
a polgármesteri hivatalban fog
lalkoztatott köztisztviselők mun
kavégzéséről, pihenőidejéről, ju
talmazásáról és egyéb juttatásai
ról is. A rendelet -  követve az 
előzőekben már érintett hivatali 
átszervezést -  megszorító intéz
kedései mellett a lehetőségekhez 
mérten biztosítja azokat a jutta
tásokat, amelyek a köztisztvise
lői törvény keretein belül a dol
gozók részére megállapíthatók.

Új rendeletet alkotott a testü
let a közműnyilvántartásról, to
vábbá kismértékű módosítást 
hajtott végre a lakások és helyi
ségek bérletét szabályozó koráb
bi rendeletén.

Az aktualitásokon belül a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 
az Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottság együttes véle
ménye alapján döntött a testület 
az elmúlt évi pénzmaradvány el
számolásáról és annak gazdálko
dó szervenkénti felosztásáról, 
majd rátért a Gazdasági Bizott
ság állásfoglalásaival, javaslata
ival ellátott témakörök tárgyalá
sára. Többi között meghatározta 
a városban már megépült gázve
zetékre utólag történő rácsatla
kozás díját.

Döntött az önkormányzati tu
lajdonú bérlakások elidegeníté
sével egyidejűleg megvásárolha
tó gázbekötési jog fizetési felté
teleiről, valamint elfogadta a vá
ros közterületi gázközmű építésé
nek 1995-1997. évi programját.

Foglalkozott a testület egyes 
önkormányzati tulajdonú üzle
tek bérleti ügyeivel, a strando
kon történő mozgóárusítással, 
ingatlanvétellel, ingatlanra be
jegyzett elidegenítési és terhelé
si tilalom feloldásával, garázs 
átminősítéssel, garázsok elide
genítésre történő kijelölésével.

Végezetül a Város- és Kör
nyezetvédő Egyesület beadvá
nyát, valamint a Vendégváró 
Egyesület beadványát ajánlotta 
előzetes megtárgyalásra az ille
tékes bizottságoknak.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármesteri hiva
talban, valamint a Városi 
Könyvtárban megtekinthetők.

Sz.S.

Balatonalmádi Városi
Önkormányzat 1995. évi 

költségvetéséről
Örök igazság, hogy csak azt lehet elosztani, ami van, ami 

nincs, azt elosztani enyhén szólva félrevezetés, becsapás. Ön- 
kormányzatunknak nem volt előre felhalmozott egyéves, de 
még féléves kiadási fedezete sem. Ennek tudatával indult az 
1995. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének elkészítése.

Tervezni egy évre úgy, hogy már induláskor tudja a pénzügyi 
szakember, hogy év végére költségvetési hiányról beszélhetünk, 
ezt elkerülni sok álmatlan éjszakájába kerül a becsületes pénz
ügyi szakembernek. Minden igyekezetünk ellenére első össze
állításra az 1995. évi költségvetési rendelet tervezetünk 55 millió 
Ft-os hiányt mutatott.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az önkormányzat vala
mennyi intézményvezetője, a Hivatal pénzügyi vezetői több na
pon keresztül együtt keresték a kivezető utat az 55 millió Ft-os 
hiány csökkentésére. Az együttmunkálkodás nem volt hiábavaló. 
Az intézményvezetők, átérezve az önkormányzat nehéz hely
zetét, segítettek. De milyen áron? Költségvetésünk nem tartal
mazza a legminimálisabb fejlesztést, eszközbeszerzést, a köte
lező meszelésre fordítható összegeket, nem beszélve az energia 
áremelkedésről és annak költségvonzatáról.

A dologi kiadásokat tovább csökkenteni már nem lehet.
A fenti egyeztetések után 1995. február 23-án került sor vá

rosunk költségvetésének elfogadására. Összege mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalon 382 491 eFt. Ennek részletezését mutatja 
be az alábbi felsorolás.

Bevételek. Helyi adók, gépjárműadó: 54 500 eFt. Személyi 
jövedelemadó: 66 507 eFt. Közterületfoglalás: 4 000 eFt. Te
lekeladás, privatizációs bevételek: 10 734 eFt. Részvény után 
osztalék: 300 eFt. Kamatmentes kölcsöntérítés: 3 300 eFt. Fej
lesztési hitel: 10 000 eFt. Működési bevételek: 39 748 eFt. Tá
mogatás értékű bevételek: 15 483 eFt. Normatív hozzájárulás: 
138 420 eFt (ebből oktatási intézmények: 45 472 eFt). Kamat- 
bevétel: 4 350 eFt. Tb. támogatás (egészségügyi működéshez): 
23 848 eFt. Áfa bevétel értékesítésére: 11 301 eFt. Bevétel 
összesen: 382 491 eFt.

Kiadások. Személyi juttatások: 142 199 eFt (ebből önkor
mányzati intézmények: 82 560, polgármesteri hivatal: 45 406, 
egészségügyi szolgáltatások: 14 233). Személyi juttatás Tb. já
ruléka: 59 313 eFt. Dologi (működési kiadás): 112 171 eFt (eb
ből: hiteltörlesztés: 220). Pénzeszköz átadás: 5 327 eFt. Egyéb 
támogatás (szociális): 22 086 eFt. Ellátottak részbeni juttatásai: 
975 eFt. Fejlesztés: 8 940 eFt (ebből: felújítás 600, beruházás 
8 340). Céltartalék (feladattal lekötött): 17 972 Általános tar
talék: 13 508 eFt. Kiadás összesen: 382 491 eFt.

Elfogadott költségvetésünk csupán 2,4%-os fejlesztést tartal
maz, melynek fedezete fejlesztési hitel. Ha a tervezett bevéte
lünk valamely pontja nem teljesül, úgy az önkormányzatunknak 
egy esetleges működési zavarral kell szembenéznie, mely újabb 
hitel felvételt jelenthet. Ezt mindenáron el kell kerülni. Keres
nünk kell a bevételi lehetőségeket. Vizsgálni kell kiadásainkat, 
addig, amíg nem késő. Mindent meg kell tennünk annak ér
dekében, hogy működésünk zavartalan legyen, hisz a fejlesztésre 
fordítandó japán hitel feltételei megtermetődtek.

A költségvetés alakulásáról a Tisztelt Újságolvasót folyama
tosan tájékoztatjuk. Tájékoztatást adunk továbbá a jövő évi kon
cepcióval kapcsolatos ismeretekről.

Brenner Kálmánné
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke



A Közösségi Ház Se 
sakkcsapata az NB-I-ben!

Befejeződött a sakkozók 
NB-I/B-s küzdelemsoroza
ta, ahol a Közösségi Ház SE 
együttese Balatonalmádi 
sporttörténetében eddig 
egyedülálló bravúrt hajtott 
végre, felkerült a Nemzeti 
Bajnokság legmagasabb 
osztályába. Különösen azért 
értékes ez a teljesítmény, 
mert városunkat még soha 
semmilyen csapatsportág
ban nem képviselték a leg
jobbak között.

Hát ezt is megértük! Pedig 
annak idején, 1990. őszén 
Kerényi László polgármester 
és még néhány sakkbarát 
csak egy éppen szélnek 
eresztett gárdát akart meg
menteni, azt is kifejezetten 
önös érdekből. Nevezetesen, 
hogy ne veszítsen el a város 
egy akkor még pelyhedző ál
lú, de óriási tehetségként szá
montartott kislegényt, akit 
Fáncsy Iminek hívtak. Úgy 
került a vörösberényi fiú vég
re szülőhelyére, s külön 
öröm, hogy követték őt csa
pattársai is. Velük érkezett az 
országos hírű edző, Kurucsai 
István, s ezzel letettük a 
csúcsra vezető út alapkövét. 
Bajnoki cím a megyei ifibaj
nokságban, majd egyéves 
tagság után aranyérem az 
NB-II-ben. Megváltva ezzel a 
sportág második vonalában 
való szereplés jogát, amitől, 
valljuk be őszintén, féltettük 
a csapatot. Itt már javában 
fellelhető a profizmus min
den külső és belső megnyil
vánulása, a tehetősebb csapa
tokban sokszoros válogatot
tak ülnek. Ennek ellenére jól 
sikerült a bemutatkozás, hisz 
a bennmaradást célul kitűző 
gárda végül is a középme
zőnyben végzett. Közben 
egyre inkább éreztette hatását 
városunkban a sakksport je
lenléte, sakkiskola indult a 
Közösségi Házban, egyre 
több helyi amatőr kereste fel

a vörösberényi iskolában és a 
Kéttannyelvű Gimnázium
ban. A gimnázium csapata 
eséllyel indul az országos kö
zépiskolai bajnokságon. Vá
rosunk polgármestere és a 
szomszédos Fűzfő polgár- 
mestere magánalapítványt 
hozott létre Almádi és kör
nyéke sakksportjának támo
gatására.

Ezzel elérkeztünk az 
1994/95-ös szezonhoz, ami 
azt hiszem, örökké emlékeze
tes lesz valamennyi sakkbarát 
számára. Más célunk nem le
hetett most sem, mint a má
sodvonalbeli tagság meg
hosszabbítása, ám az eredmé
nyek másképp alakultak. Lé
nyegesen esélyesebb csapa
tok véreztek el a Közösségi 
Ház SE gárdája ellen, s az 
egyenletes teljesítményt látva 
már a szakembereket sem 
lepte meg, hogy a bajnokság 
második félidejétől feljutásra 
esélyesként emlegetik a csa
patot. A tavaszi szezonban 
becsúszott egy-két kellemet
len eredmény, ám ezek ará
nya lehetővé tette, hogy az 
utolsó fordulóig megmarad
jon az esély. Itt aztán már 
olyan káprázatosan játszott a 
társaság, hogy a félpontos le
maradást ledolgozva két és 
fél ponttal előztük meg a ri
vális Ajka csapatát, megsze
rezve ezzel az első osztályban 
való szereplésre jogosító má
sodik helyet. Hogy mi volt a 
siker titka? Azt hiszem, ez 
alaposabb elemzést igényel, 
de azt a töretlen csapatszelle
met ami végig jellemezte a 
játékosokat, s talán leginkább 
hiányzott a sztárokat felvo
nultató riválisainkból -  min
denképpen ki kell emelni. 
Ebben volt a csapat ereje, s 
leginkább erre számíthatunk 
a jövőben is. Kétségtelen, 
hogy egy, maximum két he
lyen meg kell erősíteni az 
együttest (ne feledjük, most

már az MTK Portisch Lajos
sal, vagy a Budapesti Honvéd 
a fél olimpiai válogatottal az 
ellenfél), de elsősorban azok 
kapnak játéklehetőséget, akik 
kivívták a sikert. S hogy mire 
lesz elég ez a játéktudás, azt 
majd a jövő eldönti, minden
esetre büszkén elmondhatjuk, 
az idei produkciónak köszön
hetően a sakksport kiemelke
dő sztárjait hozzuk el Balato
nalmádiba.

Köszönet illeti mindazokat, 
akik eddig is, vagy a jövőben 
akár anyagilag, akár bármi
lyen más formában támogatta 
az együttest, csak így szület
hetett meg ez a siker:

Balatonalmádi Önkor
mányzata, Közösségi Ház, 
Fórum Bevásárlóközpont, 
OTP Bank Rt. helyi fiókja, 
Komfort Rt., I.V.E. Kft., 
GYIVI, Balatonfűzfő Önkor
mányzata és sok-sok helyi és 
máshol élő sakkbarát.

Eddig nem közölt ered
mények:

1995. április 9. Balatonal
mádi. Közösségi Ház SE - 
Paksi Atom 5:7. Nyert: Ko
vács, Forgács, Horváth M., 
Horváth Miklósné. Döntet
len: Fáncsy, Orsó M. Atom
csapás Almádiban, ahogy a 
megyei lap fogalmazott, és 
valóban itt veszni látszottak 
az álmok.

1995. április 23. Budapest. 
Statisztika II. - Közösségi 
Ház Se 3:9. Nyert: Fáncsy, 
Orsó M., Horváth, Orsó J., 
Kovács, Sulyok, Vargyas, 
Horváth Miklósné. Döntet
len: Kubacsny, Forgács. Fan
tasztikus győzelem annak a 
Statisztikának az otthonában, 
aki mindkét riválisunkat le
győzte.

A bajnokság végeredmé
nye:
1. Hemo EGER 96.5
2. Balatonalmádi 

KHSE___________ 94.5
3. Ajkai Bányász 92.0

4. Sárospatak 85.5
5. Paks 77.0
6. Debrecen 76.0
7. Statisztika 75.5
8. Nyíregyháza 74.5
9. Tapolca 72.0

10. Gyula 71.0
11. Győr 71.0
12. Vasútépítők 70.0
13. Szeged 70.0
14. Keszthely 65.5 

Az NB-I-be jutott Eger és
Balatonalmádi csapata, ki
esett Keszthely. A másik ki
eső csapat egyelőre ismeret
len, mert a Vasútépítők gár
dája a vasutassztrájk miatt 
nem tudott elutazni az utolsó 
fordulóra.

Akik a sikert kiharcolták: 
Fáncsy Imre 1. tábla: 20 
éves, nőtlen, Vörösberényben 
él szüleivel. 45%-os teljesít
ményt nyújtva 5.5 pontot 
szerzett a magyar válogatot
takat (Sax, Hazai) felvonulta
tó táblán.

Kubacsny László 2. tábla: 
44 éves, nős, műszerész. Tak
tikai okokból került erre a 
táblára, 45%-os teljesítmé
nyével elégedettek lehetünk.

Orsó Miklós 3. tábla: 39 
éves, nőtlen, gimnáziumi ta
nár. A csapat legnevesebb já
tékosa, hisz hosszú évekig az 
OB-I-es Budapesti Honvéd 
játékosa volt. Megszerzett 10 
pontja igazi bravúr.

Horváth Miklós 4. tábla: 
33 éves, nős, műszerész. A 
kezdeti bizonytalanságot kö
vetően az utolsó nyolc fordu
lóban nem talált legyőzőre. 
Teljesítményével kritikus pil
lanatokban lendített a csapa
ton.

Orsó János 5. tábla: 41 
éves, nős, az együttes alapító 
tagja, jelenleg vezetőedzője. 
Közel 60%-os eredményével 
beváltotta a hozzá fűzött re
ményeket.

Kovács Előd 6. tábla: 27 
éves, nős, gimnáziumi tanár. 
Azt a ritka bravúrt mondhatja



magáénak, hogy (a csapatban 
egyedül) a bajnokság során 
végig megőrizte veretlensé
gét. Ez a tény önmagáért be
szél.

Forgács Attila 7. tábla: 31 
éves, nős, tanár. 76%-os tel
jesítményével egyik legered
ményesebb pontszerzőnk. Er
re a bajnokságra érett be iga
zán játéka, reméljük, a maga
sabb osztályban is tartja ezt a 
formát.

Sulyok Sándor 8. tábla: 37 
éves, nős, vállalkozó. Már- 
már azt hittük, hogy a végére 
elfogyott lendülete, ám a 
döntő pillanatban, az utolsó 
fordulóban bravúros győzle
met aratott.

Vargyas Zoltán 9. tábla: 
42 éves, nős, az Európa 
Könyvkiadó egyik vezetője. 
50%-os teljesítményével, az 
utolsó fordulóban szerzett 
pontjával sokat tett a feljutá
sért.

Angyal Ferenc 10. tábla: 
53 éves, elvált, mérnök. A 
csapat legidősebb tagja, sok
szor (például Ajka ellen) lét- 
fontosságú pontokat hozott. 
Nyíregyházán fair-playből je
lesre vizsgázott.

Kisházi István 11. tábla: 
27 éves, nőtlen, rendőr. A he

tedik fordulótól azt hittük 
nem tud veszteni, ám a ked
vezőtlen munkabeosztás, la
káscseréje a végén visszave
tette teljesítményét. Az NB-I- 
ben javíthat.

Horváth Miklósné 12. 
tábla: 28 éves, férjezett, je
lenleg GYES-en van. A baj
nokság előtt igazolt Almádi
ba, akkor még nem is sejtet
tük mekkora értékre leltünk. 
12 mérkőzésen 10.5 pontot 
szerzett, ekkora bravúrt az 
egész mezőnyben nem ért el 
senki.

Játszottak még: Sárkány 
Petra: 16 éves, a Kéttannyel
vű Gimnázium tanulója. Az 
előtte állók kiváló formája 
miatt csupán ötször kapott já
téklehetőséget, ám egyértel
műen övé a jövő, az NB-I- 
ben kulcsszerepet kap az ifi
táblán. Forgács Mihály: 40 
éves, egy mérkőzésen szere
pelt, a bajnok Eger ellen ér
tékes fél pontot szerzett. Dr. 
Oláh Zsigmond: 42 éves, el
vált, politikus. Munkahelyi 
elfoglaltsága miatt egyszer 
állt rendelkezésre -  sajnos ki
kapott.

Összeállította:
G.T.

Horgászsarok
Kissé felborzolta a kedé

lyeket egy hír, amely a múlt 
hónapban röppent fel Almádi 
horgászberkeiben.

Ez a hír arról szólt, hogy 
egyesületünk horgásztanyájá
nak bérleti díját a tulajdonos 
Dunántúli Regionális Vízmű 
Vállalat évi 30.000 forintról 
300.000 forintra kívánja meg
emelni. Ha ez így igaz, akkor 
bizony keresztet vethetünk a 
tanyára -  hangzott a véle
mény. Minden horgász tudja, 
hogy merre van a szóbanfor
gó terület. Ha kiállunk a Ha
tárcsárda elé, mely már év
századok óta irányadó pont 
volt a siófoki meg a kenesei 
halászoknak is, akkor éppen 
előttünk van, a maga pár 
négyzetméteres területével és 
szerény faházával. Ez a kis 
horgász-menedék állítólag 
csak ideiglenesen állomáso
zik ezen a szent helyen, de 
már jó néhány éve...

Nos, ezért kellene most 
évente tízszeres bérleti díjat 
lepengetni a horgászok 
amúgy is szerény pénztárá
ból.

Az egyesület vezetősége a 
tárgyalások során sikerként 
könyvelhette el, hogy ezt a 
kifizethetetlen összeget egy 
nagyobb terület rendbentartá
sával válthatja meg. Ezek 
után a damilfrissítésbe és sze
relékigazgatásba belefáradt 
horgászok a tilalom hátralevő

idejében kapára-kaszára kap
hatnak, mert nem kis munkát 
vállaltak. Az senkit se szo
morítson el, hogy az adott 
helyzetben ez volt a lehető 
legjobb választás. Hogy aztán 
a terület tulajdonosa mikor áll 
elő újabb szerződés-módosí
tási javaslatokkal? Azt csak a 
jó ég tudja.

Közben azért horgásztunk 
is az elmúlt egy hónapban. 
Elméletben csak április 19. 
éjfélig. Az írástudó horgá
szok, akik vették a fáradságot 
és gondosan elolvasták fogási 
naplójukat, -  a márciusi Új 
Almádi Újságot viszont nem
-  még április 21-én is vígan 
áztatták a zsinórukat a 4 mé
teres partszakaszon. A kutya 
sem szólt rájuk.

Említésre méltó „fogás” -  
amiről tudunk -  csak egy 
esett. Az viszont emlékezetes 
marad sokáig. A Neptun 
strand stégjén pecázó kis tár
saság legfiatalabbik tagja, 
szürkület táján önetetős fene
kező készségével egy remek 
dobás után, röptiben egy ka
pitális denevért fogott. A fá
rasztás viszonylag könnyűnek 
bizonyult, ellenben a zsinór 
kibogozása komoly szakértel
met és türelmet igényelt úgy 
a horgász, mint a denevér ré
széről.

Nagy Ferenc

A SZERENCSEJÁTÉK RT. TÁJÉKOZTATJA FOGADÓIT:

A HA G Y O M Á N Y O S  KO LLE KTÍV  SZELVÉNYEK  
FE LDO LG O Z ÁS A IG AZ G A T Ó S Á G U N K O N  M E G S Z Ű N I K !

AJÁNLJUK 
A GÉPI ÁTVÉTELŰ SZELVÉNYEK 

KITÖLTÉSÉT, FELADÁSÁT

TÖBBFÉLE VARIÁCIÓBAN:
-  HETI, ÖTHETI (HAVI)

-  KOMBINÁLT TOTÓ ÉS LOTTÓ SZELVÉNYEKEN

KORSZERŰBBEN, EGYSZERŰBBEN, 
BIZTONSÁGOSABBAN FOGADHAT A RÉGI JÁTÉKOKRA, GÓLTOTÓRA ÉS 

A JOKEREKRE

KERESSE AZ ON-LINE 
MŰHOLDAS JÁTÉKGÉPEKET!

JÁTÉKBAN A SZERENCSE 
MINDEN HÉTEN VELÜNK 

NYERHET A LEGTÖBBET

ÚJ LEHETŐSÉG!
Tippjei biztos beérkezését, nyereménykifizetését biztosítja

az ON-LINE
műholdas Játékgép

TÓRA CENTER
tel: 0 6 -60 /388 -143  

Balatonalmádi-Budatava 
Balatonfűzfői u. 61. 

Benzinkút mögött

Nyitva: kedd: 14.00-17.30 óráig
szerda-péntek: 10.00-17.30 óráig 
szombat: 8 .00-11.00 óráig

Egyéb szolgáltatások:
-  betörésgátló fóliák üvegfelületre megrendelhetők,

-  szőnyegtisztítógép kölcsönözhető



Vendéglátós városatya
Beszélgetés Lang László képviselővel

Súlyos egyéniség, és ezt 
nem is tagadja. Mindez 
munkájából fakad. Mert, 
mint mondja, az igazi cuk
rász nem csak előállítja, ha
nem szereti is a termékeit. 
Súlyos egyéniség a képvise
lő testületben is, mindig 
hallatja véleményét. Lang 
Lászlóval készült a beszél
getés.

-  Képviselő úr! Nagyon ér
dekelne, hogy egy jól menő 
vállalkozás vezetője, köztisz
teletben álló mestercukrász 
miért adja politizálásra a fe 
jét?

-  Talán ezt is pont a vál
lalkozásoknak köszönhetem, 
hisz szerencsére sokan meg
fordulnak az üzletben, s a 
rengeteg tennivaló mellett 
azért mindig szakítok időt ar
ra, hogy megbeszéljük a napi 
problémákat. E beszélgetések 
alatt gyorsan kiderül, hogy 
mi foglalkoztatja a lakossá
got, s végül is a tenniakarás 
inspirált, hogy elinduljak a 
választáson.

-  Pedig Önnek még a vá
lasztási törvény sem kedve
zett, hisz ha a gyerekek is 
szavazhatnának (egy jó cso
kifagyi, vagy egy finom kré
mes emléke nagy úr), biztos 
nyugodtan dőlhetett volna 
hátra karosszékében decem
ber 11-én.

-  Őszintén szólva valóban 
meglepett, hogy bekerültem a 
testületbe, mert semmiféle 
propagandaanyagom nem 
volt, választási gyűlésekre 
sem jártam. Ezt az eredményt 
valóban a munkámnak kö
szönhetem, hisz éppen 30 éve 
dolgozom Almádiban. Ebből 
20 évet a cukrásztermelőben 
üzemvezetőként. Lényegében 
ez volt az első vidéki cuk
rászüzem, amelynek kollektí
vája megkapta a védnöki táb
lát, a vendéglátásban a leg
magasabbnak számító szak
mai elismerést. Ezt követően 
váltottam, s tíz éve magán
cukrászdát üzemeltetek Vö
rösberényben és Budataván.

-  Két településrész, kü
lönböző problémák. Érzékeli- 
e ezt munkája során?

-  Azt hiszem, azt mindenki 
látja, hogy a megszorító in
tézkedések hatására az embe
reknek kevesebb a pénze, 
egyszerűen eltűnik a középré
teg. Ez talán Budataván 
hangsúlyosabban érzékelhető, 
mert ott most a családok zö
me az önkormányzati lakását 
próbálja megvásárolni. Ilyen 
gazdasági helyzetben nem kis 
teljesítmény.

-  Azt, hogy milyen is most 
Almádiban a valóságos hely
zet, kevesen tudhatják jobban 
Önnél, hisz a gazdasági bi
zottság tagja, mely azt a nem 
kis terhet vette a vállára, 
hogy megpróbálja orvosolni 
ezeket a problémákat.

-  Valóban a mindennapi 
élet gondjai, problémái kerül
nek felszínre, s a többórás vi
ták után a legjobb megoldást 
próbáljuk megtalálni. Alapel
vem az, hogy igyekszem 
mindig a partnerek fejével 
gondolkodni, s így közelebb 
kerülhetek a helyes döntés
hez.

-  Azt hiszem, a külső kö
rülmények sem segítik elő 
manapság az almádi polgá
rok meggazdagodását. Gon
dolok itt a sokat emlegetett 
Auróra ügyre.

-  Az ÁVÜ egész egysze
rűen hozott egy olyan diszkri
minatív döntést, amellyel az 
Auróra komplexumot kivette 
az önkormányzati kártalanítá
si csomagból. Ez azt jelenti, 
hogy a város nem részesül az 
eladásból származó bevétel
ből. Egy ideig még az is kér
déses volt, hogy egyáltalán 
kinyithat-e a szezonra. Újabb 
bevételkiesést (üdülőhelyi 
díj) okozva esetleg a város
nak. Szerencsére ez a problé
ma most már talán megoldó
dik, a kártalanítással kapcso
latban pedig véleményem 
szerint az Alkotmánybíróság
hoz kellene fordulni.

-  Úgy tudom, jelen pilla
natban a Panoráma Klub 
sorsa is tisztázatlan.

-  Az  alternatíva, hogy vagy 
megtartjuk, vagy eladjuk. A 
megtartás mellett szól, hogy 
így a városé marad és ellenő
rizhető, ha eladjuk, ez a fel
ügyelet megszűnik, viszont 
hirtelen egy nagyobb pénz
összeghez jut a város, amit 
fontos dolgokra lehetne el
költeni. Mert azt tudni kell, 
hogy jelen pillanatban Almá
dinak nincs pénze fejlesztés
re, az üzemeltetés elviszi a 
költségvetés 95 százalékát.

-  Olyan hangokat is lehet 
hallani, hogy egyszerűen le 
kellene bontani a Panorámát.

-  Maradjunk annyiban, 
hogy eleve nem szabadott 
volna megépíteni egy ilyen 
szórakozóhelyet a park köze
pébe. Mi most csak görgetjük 
magunk előtt ezt a problémát.

-  Évek óta megoldatlan az 
üdülőhelyi díj, köznapi nyel
ven kurtaxa beszedése, pedig 
ez az önkormányzat egyik fő  
bevételi forrása. Mi erről a 
véleménye?

-  Valóban nagy gond ez, 
mert minden befizetett forint 
után az állam két forinttal tá
mogatja az önkormányzato
kat. Talán sokan nem is tud
ják ezt. Hogy miért nem fi
zetnek az emberek? Vélemé
nyem szerint nem látják a be
fizetésből származó előnyö
ket. Kevés a fejlesztés, 
rosszak az útjaink, járdáink. 
Visszatartó erő, hogy a szo
bakiadásból származó jöve
delemből kis százalékot szá
molhatnak el költségtérítés 
címén. Mint képviselő én azt 
mondom: előbb adni kell, az
tán kapni. Például helyi adó
engedményekkel serkentsük 
fizetésre a szobakiadókat. Az 
igaz, hogy akkor itt keletke
zik bevételkiesés, de ne fe
ledjük, hogy a kurtaxához jár 
a kétszeres állami támogatás. 
Hosszabb távon így biztos 
jobban járnánk.

-  Még egy témát megemlí
tenék, mégpedig a japán hi
telt. Mint vörösberényi lakos
nak, gondolom ez a szíve 
csücske képviselői munkája 
során.

-  A választások idején tett 
ígéretek alapján Vörösberény 
valóban nagy szeletet hasított 
a hitelből, hisz e városrész 
közműépítésére lett megpá
lyázva. Azóta már alá is írták 
a szerződést. Reméljük, az új 
pénzügyminiszter sem tesz 
keresztbe ennek a város szá
mára oly előnyös hitelkonst
rukciónak.

-  Balatonalmádi, úgy gon
dolom, népszerű üdülőváros. 
Mint vendéglátós szakember 
és képviselő, milyen receptje 
van arra vonatkozóan, hogy 
ez a népszerűség ebben a ne
héz gazdasági helyzetben is 
megmaradjon?

-  Három szempontot kell 
szem előtt tartani: minőségi 
áru, elfogadható ár, udvarias 
kiszolgálás. Ha ezek a felté
telek megvannak, oda a ven
dégek visszajárnak, és száj
ról- szájra terjed a kedvező 
benyomás. Azt hiszem, mind
ez vonatkozik a város mű
ködtetésére és benne a ven
déglátásra is. Fontosnak tar
tom, hogy az önkormányzat 
támogasson minden olyan he
lyi vállalkozót, aki hosszabb 
távon gondolkodva, üzletével 
segíti Almádi jó hírét.

-  Képviselő úr, köszönöm a 
beszélgetést!

-  Itt szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy én is kö
szönetet mondjak mindazok
nak, akik megtiszteltek bizal
mukkal. Mindezt szeretném 
meghálálni négyéves képvi
selői munkámmal.

Gróf Tibor

Fotó: Durst László



„Bogarasok" találkozója 
Almádiban

(1995. május 20.)
Az autósok táborában vitat

hatatlanul a legnagyobb nép
szerűséget a világhíres német 
multinacionális cég, a Volks
wagen vívta ki magának. 
Közismert tény, hogy a négy
kerekű járgányok közül föl
dünkön a kis bogárból (Kä- 
fev) fut a legtöbb. Sőt az 
utóbbi esztendőben olyannyi
ra felerősödött a nosztalgia a 
megbízható VW-ek iránt, 
hogy a konszern jól megfon
tolt üzleti indíttatásból Mexi
kóban és Brazíliában újra 
gyártatja azokat a licence for
mában.

Nos, ami a hazai helyzetet 
illeti, nálunk is felértékelő
dött a népautó, igencsak ke

resik őket a piacon. A közel
múltban (április 1-jén) a tévé
ben többször is láthattuk a 
több, mint félezer bogár fő
városi felvonulását. Talán ez 
adta az ötletet a Veszprém 
megyei bogarasoknak, akik 
pár hónappal ezelőtt beje
gyeztették a Balatoni Bogara
sok Klubját a cégbíróságon. 
Komolyságukat bizonyítja, 
hogy máris nagy fába vágták 
fejszéjüket. Meghirdették 
1995. május 20-ára az első ta
lálkozójukat, méghozzá ha
gyományteremtő szándékkal. 
Lapzártáit több, mint félszá
zan jelezték részvételi szán
dékukat a nagy eseményre 
Budapesttől Szegedig.

Az érdekesnek ígérkező 
összejövetel helyszíne az Au
róra étterem parkolója és az 
almádi sportpálya lesz, ahol 
délelőtt tíz órakor veszi kez
detét a nagy show. Merthogy, 
a program valóban gazdag
nak ígérkezik: felvonulás, 
aszfaltrajz-verseny, szlalom, 
motorblokkhajító csatározás 
és különböző ügyességi meg
méretések várnak a résztve
vőkre. Külön csemegének 
számít a mintegy három órás 
városi tájékozódási verseny.

Mindehhez a tollforgató
nak csupán egyetlen kívánsá
ga lehet: kellemes kikapcso
lódást és jó időt!

Szalay Attila

Rendőrségi hírek
Tájékoztatom a lakossá

got, hogy 1995. március el
sejétől a Balatonalmádi 
Rendőrörs parancsnoksá
gán változás történt: Czere 
József rendőr-főhadnagy a 
Veszprémi Rendőrkapi
tányság Vezetőjének Köz- 
biztonsági Helyettese lett. 
Az új parancsnok Grúber 
Sándor rendőr-százados.

BŰNCSELEKMÉNYEK

Az utóbbi időben a város 
területén személy elleni erő
szakos bűncselekmény nem 
történt, valamint közrend el
leni bűncselekményt nem kö
vettek el, illetve ilyenről be
jelentést nem kaptunk.

Vagyon elleni bűncselek
ményt nyaralótulajdonosok 
sérelmére 15 esetben követ
tek el ismeretlen tettesek, 
ahonnan nagyobb részben té
vékészülékeket, ágyneműket, 
háztartási robotgépeket tulaj
donítottak el. A Határ úton az 
elkövetőt valaki, vagy valami 
megzavarta, mert a kikészített

gázpalackokat, ruhaneműket, 
mikrohullámú sütőt már nem 
tudta magával vinni.

Beigazolódott, hogy érde
mes volt megalakítani a város 
területén a polgárőrséget. 
Megalakulását követően már 
eredményről is beszámolha
tunk: Kovács István polgárőr 
április 12-én az Árpád u. 35. 
szám alatt észlelte, hogy is
meretlen személy utolérte, 
akinél egy pár edzőcipő volt 
kabátja alatt. Kiderült, hogy 
ez a személy besurranás 
módszerével hozta el a cipő
ket, így a rendőrjárőr kiérke
zéséig az elkövetőt a helyszí
nen visszatartotta. K. S. haj
léktalan ellen a Veszprémi 
Rendőrkapitányság Vizsgála
ti Osztálya folytat eljárást lo
pás miatt.

BALESET

A városban három esetben 
történt közlekedési baleset. A 
baleseteket a figyelmetlen ve
zetés, és az elsőbbség meg 
nem adása okozta. Az egyik 
balesetnél, okozó egy pár ló

volt, amit a gazdája elfelejtett 
kikötni.

TRAFFIPAX

Műszeres sebességmérés 
május hónapban a 71. számú 
főútvonalon 2-án, 7-én, 12- 
én, 18-án, 22-én és 27-én 
lesz.

EGYÉB

A rendőrjárőrök közleke
dési szabálysértés miatt tíz 
esetben intézkedtek, egy eset
ben pedig ittas járművezetés 
vétsége miatt. A közúti ellen
őrzések során a járőrök ta
pasztalták, hogy a gépjármű- 
vezetők úgy vesznek részt a 
közúti forgalomban, hogy 
nem ellenőrzik a járművek 
műszaki érvényességét, vala
mint elfelejtik meghosszabbí
tani a környezetvédelmi kár
tyákat. A kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítást is kössék 
meg (főleg a segédmotorke
rékpárokra), mivel 10000 Ft- 
ig terjedő pénzbírsággal sújt
ható.

Újvári Attila

Kedves 
Polgárok

Ismét köszönetemet és 
hálámat fejezem ki mind
azért, hogy a kárpátaljai 
gyermekek üdültetésével 
kapcsolatban az Új Almá
di Újságban megjelent fel
hívás alapján rövid két hét 
alatt 45 gyermek elhelye
zése megoldottá vált.

Ugyanakkor sokan je
lezték, hogy gyermekeket 
fogadni nem tudnak, de 
szívesen hozzájárulnak 
erejükhöz mérten szerény 
anyagiakkal a gyerekek 
számára lebonyolítandó 
programok sikeréhez! E 
kérdésben azonnal intéz
kedtünk, s köszönettel tu
datjuk, hogy azok, akik e 
nemes célra szeretnének 
befizetni, a következő mó
don tehetik:

Az Almádiért Alapít
vány számlaszámára a 
kárpátaljai gyermekek 
üdültetésére történő befi
zetéseket meg lehet tenni. 
A számlaszám a követke
ző: OTP Balatonalmádi 
489-98024/872-000576-8. 
Befizetési csekket az Ön- 
kormányzat portáján lehet 
kérni, a hátoldalán kérjük 
feltüntetni: „Kárpátaljai 
gyermekek”.

A sok kicsi sokra megy 
elv alapján minden ado
mányozónak köszönet az 
önzetlen segítségért. 
Ugyanakkor szeretnénk 
ezúton tájékoztatni a gyer
mekeket fogadó családo
kat, hogy az üdültetés si
keres lebonyolítása érde
kében, az érintetteknek jú
nius közepéig részletes 
programtervet adunk, s 
megbeszélésre két alka
lommal is összejövetelt fo
gunk tartani.

Itt szeretnék külön kö
szönetet mondani Felber 
Gyula képviselőtársam
nak, aki vállalta, hogy a 
sport és turisztikai progra
mok valóraváltásában se
gíteni fog.

Minden felajánlást kö
szönettel veszünk.

T.A.



Mégis kinyitott 
az Auróra!

A napilapok már hírül adták, hogy a Wossala és társa 
Kft. üzemeltetésében, mégis kinyitott az Auróra Szálló. Mi
re az Új Almádi Újság az olvasókhoz kerül, reméljük, ha 
részlegesen is, de már működik a város legnagyobb ven
déglátóipari egysége.

Április 25-én méhkashoz hasonló képet mutatott a szálloda 
és a Kakas Csárda környéke. Leltározás, műszaki átvétel -  
átadás mellett ekkor kezdték a régi-új személyzet felvételét 
is. Mint Vászolyi Árpád, az új igazgató elmondta, körülbelül 
60-80 jelentkezőt fogadott, s az első ütemben 29 főt, szinte 
kizárólag régi dolgozókat vettek fel.

A rövid rendelkezésre álló idő és egyéb okok miatt, a lép
csőzetesen történő nyitás mellett döntöttek. Először a szálloda 
műszakilag leszakaszolható része lép üzembe a reggeliző 
hellyel együtt, majd az uszoda, ahol csak a medence feltöltése 
és a vízhőfok beállítása körülbelül egy hetet vesz igénybe, a 
szakhatósági engedélyekről nem is beszélve. Az étteremről 
annyit tudunk, hogy még az előző üzemeltető részére a tisz
tiorvosi szolgálat kisebb átépítési kötelezettségeket írt elő. 
Amíg nem tisztázódik a dolog, zárva tartanak, bár az épületben 
és személyi kérdésekben sincs lényeges probléma. A strand 
felkészítése is beindult, a fürdési szezon kezdetére teljes rend
ben várja majd a vendégeket. Vászolyi úr elmondása szerint
-  aki különben nem ismeretlen a Balaton-parti és almádi ven
déglátós körökben -  hiszen a Veszprém Megyei Vendéglá
tóipari Vállalat igazgatója volt, sőt az Auróra hőskorában egy 
rövid ideig itt is dolgozott, így még a „villanykapcsolók helyét 
is ismeri” az épületben -  az április 21-ei Dunántúli Naplóban 
tett ígéretének megfelelően előnyben részesíti a régi dolgo
zókat.

A szálloda és az étterem élére új kulcsemberek kerülnek, 
a többi vezetői poszton pedig az Almádi Hotels Kft. tagjai 
szerződéses, szolgáltatói alapon adják több éves tapasztalatu
kat az üzemeltetéshez. A 150 fős személyzet nem tudni hány 
főre olvad, de a portás és szobaaszonyi létszám változatlan 
marad, a műszaki karbantartó gárda a régi felállásban dolgozik 
tovább. Az étterem és uszoda vonatkozásában április 26-án 
még nem döntöttek.

A jelenleg munkanélküli segélyen lévők nem minden szo
rongás nélkül figyelik a fejleményeket, és ahogy elmondták, 
bizakodnak, hiszen az eredeti elképzeléshez képest -  miszerint 
egész szezonban zárva tart a szálloda -  az esélyeik sokat ja
vultak. Megkönnyebbültek a környék vállalkozói is, akik a 
szállóvendégekre alapozták szolgáltatásaikat, bár a húsvéti be
vétel kiesése fajó nyomot hagyott.

A Tulipán Szállodával kapcsolatban azt az információt kap
tuk, hogy az ÁVÜ által szervezett szakmai bejáráson az épü
letet nyitásra alkalmatlannak ítélték.

Reméljük, hogy a lépcsőzetes beindítást minél előbb teljes 
kapacitású működés követi, és a pezsgő vendégforgalom jó
tékony hatással lesz az idei üdülési szezonra is.

N.F.

Hattyú-hír
A Rendezőség tudatja mindenkivel, hogy ezidén is -  im

már hatodszor -  megrendezésre kerül a Hattyú-bál. Ezúton 
hívunk meg minden érdeklődőt a június 24-én este 7 óra
kor kezdődő nagy eseményre.

Rendezőség

Köszönettel...
tartozom még mindazoknak, akik az utóbbi időszakban 

pénzbeli adományaikkal támogatták a nyár elején felavatásra 
kerülő köztéri vöröskőből készülő emlékmű (Csobogó) létre
hozását.

Árkádia Hotel 50 000 Ft
Almádiért Alapítvány 30 000 Ft
Czuczor Sándor 41 370 Ft
Kántor Géza 1 000 Ft
Siklósi Lajos 1 000 Ft
Sári János 1 000 Ft
A további nem pénzbeni, de épp oly értékes felajánlásokról 

is meg kell nyilatkoznom:
Mihály Gábor művész, a bronz figura tervezése,
Ruttkay Gyula főépítész elhelyezési terve,
Schmidt József cégének képviseletében a parkosítás terve 

és kivitelezése (folyamatban),
Erdőfelügyelőség növényanyag juttatása.
A korábbi -  előző évi -  támogatók a Képzőművészeti Lek

torátus, valamint képviselőtársaim és újságunkon keresztül 
már általam visszaigazolt pénzbeni adományaival, felajánlá
saival együtt sikerült -  a város pénzgazdálkodását minimálisan 
terhelve -  egy olyan örök, életreszóló emléket állítani a messze 
híres almádi vöröskőnek, az itt élt őslakosság egyetlen ipari 
tevékenységének alapanyagával, azt méltó keretbe foglalva vá
rosunk díszévé avatva.

Majbó Gábor

Lim-lom napok
Az előző évek gyakorlata alapján idén is megszervezzük 

a Lim-lom napokat a háztartásban feleslegessé vált esz
közök, bútorok és egyéb ingóságok elszállítása céljából.

A Lim-lom napok kereté
ben nem kerül elszállításra 
az ingatlanon keletkezett 
kerti nyesedék, lomb, épít
kezési törmelék.

A hulladék átvétele a te
lekhatár előtti közterület. El
szállítása május 15-én és 22- 
én történik.

Városgazdasági Csoport



Tavasz 
a kertünkben
Mikor és mivel permetezzünk 

a gyümölcsösben?

Alma és körtefák

Almavirág piros bimbós ál
lapotban virágzás előtt 1%-os 
bordói lé.

Almavirág szirom hullás 
után közvetlenül a varasodás 
bántotta gyümölcsösben 
vagy: lisztharmat bántotta 
gyümölcsösben és bordói lére 
érzékeny fajtákra 0.5%-os 
bordói lébe kevert 1%-os 
idegméreg. Gyengébb nyári 
hígítású mészkén lébe kevert 
1%-os idegméreg szükséges.

Gyümölcsfa kötődés után: 
első permetezés sziromhullást 
követő permetezéskor 10-12 
nap múlva: varasodás bántot
ta gyümölcsösben, vagy liszt
harmat bántotta gyümölcsös
ben bordói lére érzékeny faj
tákra második permetezéskor 
8-10 nap múlva varasodás 
esetén lisztharmatos és bor
dói lére érzékeny fajtákra 
erősebb nyári hígítású mész
kén lébe vagy másfél száza
lékos szilárd mészkén lébe 
kevert 0.5%-os arzénméreg.

Kajszibarack

Virága sziromhullás után 
közvetlen a sziromhullást kö

vetve első permetezés kajszi, 
cseresznye és meggyfák, szil
va és ringlófák másfél száza
lékos bordói lé, gyengébb hí
gítású mészkén lé, vagy más
fél százalékos szilárd mész
kén lé.

Őszibarack 
és mandulafák

A rügyek szétnyilása után, 
mikor a virágszirmok hegye 
láthatóvá válik, 1%-os bordói 
lé alkalmazása.

Ribiszke

Gyenge pajzstetű fertőzése 
esetén rügypattanás és rügy
fakadás között téli hígítású 
mészkénlé, vagy 5%-os szi
lárd mészkénlé alkalmazása.

Köszméte

Gyengébb nyári hígítású 
mészkén lé vagy 1%-os szi
lárd mészkén lével alkalmaz
zuk a védekezést.

Bízzunk a természet védel
mében is, hogy a siker meg
hozza fáradságunk gyümöl
csét.

„Gyopár”

A Nagycsaládosok Egyesülete 
szeretettel hívja, várja 

rendezvényeire az érdeklődőket:

Anyáknapi ünnepség 
a Közösségi Házban

1995. május 8-án 15 órakor

(a helyszínen lehetőség lesz 
kedvezményes virágvásárlásra is).

A vörösberényi 
temetőről

Volt valamikor két szomszédos község, Balatonalmádi és 
Vörösberény. A temető fenntartása már akkor is települési 
alapfeladat volt. Temető nélkül nem lehetett önálló egy te
lepülés. Az almádi temető az öreghegyi vasút mellett, Pin
kócon volt. Balatonalmádi fejlődő központjáról az akkori meg
közelítési lehetőségeket figyelembe véve ugyancsak távol 
esett. A legtöbb almádi család az elhunyt szeretteit a szomszéd 
község temetőjébe temettette el.

A két község egyesült, létrejött Balatonalmádi város, a pin
kóci köztemető szépen kiépült rendezett területtel, szép rava
talozóval, kiszolgáló létesítményekkel. Az egyházak tulajdo
nában levő vörösberényi temető visszafejlesztése, lezárása is 
szóba jött. Az érvényes rendezési terv azonban mint tényt fo
gadta el a vörösberényi temető létét. A temető területének min
tegy fele rendezett volt, a másik felét azonban felverte a gaz, 
kerítés nem volt, sokan az akáccal benőtt sírokra szemetet 
hordtak.

A vörösberényi polgárok már régóta gyűjtötték az erőt és 
elszántságot a temető rendbetételére. A télen aztán megkez
dődött a húsz év alatt nőtt csihatag kiirtása. Az eredeti szándék 
az volt, hogy az értékes fákat meghagyják, de ilyent nem ta
láltak. A munkákat nem mindenki fogadta szívesen, de re
mélhetőleg az irtást felváltó építés mindenkit meg fog nyug
tatni. Az egyházközség erejéhez mérten gondoskodik a terület 
bekerítéséről. A képviselőtestület, különösen Schildmayer Fe
renc alpolgármester és Trosits András képviselő, valamint a 
polgármesteri hivatal a szakszerű tervek elkészítéséhez minden 
támogatást megad.

Régi igény, hogy legyen egy szerény, tájba illő, fedett ra
vatalozó, esőben, hóban ne ázzon a ravatal, a gyásznép, a pap. 
Ez a búcsúztató hely felekezetre való tekintet nélkül állna bár
ki szolgálatára. Egy hatvan négyzetméteres építmény is elég 
lenne, de ennek az anyaga is egymillió forint körül van. Az 
építkezés az eddigi munkafelajánlásokat figyelembe véve sok 
bérköltséget nem igényelne. A szükséges pénz viszont csak 
közadakozásból jöhet össze. Kell kétszáz ember, aki 5.000 fo
rinttal hozzájárul az építési költségekhez, és kell egy számla, 
ahova a pénzt befizetik.

Megkerestem ezért Szalay tiszteletes urat, hogy a temető 
nagyobbik tulajdonosa jogán fogadja, és tartsa nyilván elkü
lönítve az e célra érkező adományokat. Az egyházközség a 
legjobb garancia arra, hogy ezek a pénzek e célra lesznek for
dítva. Így kérem azt a kétszáz embert, de lehet több is, akivel 
erről már beszélgettem és akivel még nem, hogy ha módjában 
áll, 5 000 forintot a

Református Egyházközség Vörösberény 872001417 OTP 
Balatonalmádi számlaszámra

fizesse be. Természetesen alacsonyabb és magasabb 
összeggel is lehet hozzájárulni a költségekhez. Ne számítson 
egyházi hovatartozás, csak a kötődés a berényi temetőhöz. A 
csekkre mindenki írja rá, hogy „céladomány ravatalozó épí
tésére”.

Sok családi, baráti beszélgetés alapján leírta:

Szabó Balázs



Ösvények Európába
Furcsa fintora a sorsnak, 

hogy 1848-49 fiait csak már
cius 15-én és október 6-án 
emlegetjük -  akkor viszont 
szépen és lelkesen, majd szo
morúan és lehangoltan, 
ahogy az már ünnepi meg
emlékezéseken szokásos. 
Még a nevek sem nagyon vál
toznak, mert a főszereplők 
adottak, így aztán nyugodtan 
ünnepelhetjük őket, a gyere
kek meg hadd tudjanak meg 
minél többet róluk...

Fiáth, Madarász, Med
nyánszky és Zerffi nevei ritkán 
hangzanak el Balatonalmádi
ban, Veszprémben, sőt talán a 
megyében is, pedig sok-sok 
szállal kötődnek egymáshoz és 
hozzánk is. Fiáth főispánról 
már többször írtam vörösberé
nyi birtokai ürügyén, Madarász 
Lászlóról, a nemesgulácsi szü
letésű belügyminiszterről is 
megemlékeztem már, aki 
Amerikában halt meg 98 éves 
korában. Zerffi Gusztávról, aki 
minden volt, csak akasztott 
ember nem, Frank Tibor írt 
alapos életrajzot. Csupán Med
nyánszky Sándor honvéd alez
redes élete ismeretlen a széles 
olvasóközönség előtt. Mind a 
négyen a múlt század elején 
születtek, ezt a századot vi
szont csak Madarász László ér
te meg, ő is szegényen és el
hagyatva. A forradalom és sza
badságharc alatt a második
harmadik vonalban szerepel
tek, de később mind kitűntek, 
ki így -  ki úgy.

Mednyánszky Sándor Eger
ben született 1816-ban és isko
lái elvégzése után Sopron me
gyében hivatalnokoskodik 
1848-ig. Ekkor az I. honvéd 
utászezred hadnagya lesz és 
decemberre már főhadnagy. 
Kossuth „guerilla csapatok ala
kítására” szólítja fel a paraszt
ságot és „népfölkelési terveze
tet” nyújt be a honvédelmi bi
zottsághoz, amit rögtön el is 
fogadnak. Első csapata Győr 
megyében alakul, méghozzá 
„40 börtönből kiszabadított 
rabló képezte a magvát”, Win
dischgraetz utánpótlási csapa
tai nem véletlenül hívhatták 
Ali Babának. Portyázó csapatai

rendre megtisztították a Ba
konyt és Pápa előtt elfogták a 
császári postát. A bosszúszom
jas osztrákok Bakonybélig ül
dözték, ahol két legényét is ki
végezték, de ráadásul Pápa vá
ros írásbeli hódolatát is meg
követelték, no meg betiltották 
a veres tollas Kossuth-kalapok 
viselését...

Mednyánszky rendületlenül 
tovább toborzott és júniusban 
már a huszárokkal együtt tér 
vissza Veszprém megyébe, 
amint arról a vörösberényi sző
lőbirtokos veszprémi borbély
mester, Francsics Károly hűen 
beszámol naplójában. Klapka 
őt küldi 1949 augusztusában is 
háromezer főnyi dandárral a 
dunántúli vármegyékbe, hogy 
új hadsereget szervezzen, de 
mire összeálltak, Világosnál 
már letették a fegyvert. Termé
szetesen Komáromban csatla
kozik Klapkához és a hősies 
ellenállás után mint alezredes 
tárgyal Haynauval a szabad el
vonulásról. Ezután 18 évig élt 
Londonban és az angliai emig
ránsok őt küldik Walesbe, 
hogy köszönetet mondjon Art
hur James Johnes bírónak Cer
rig-Y-drudionban, mert mun
kát és lakást ígért a Walesben 
letelepedni kívánó magyarok
nak. Ezután Kossuth mellett él 
Torinóban és onnan hazatérve 
a 48-as párt híve, majd 1870- 
től a szigetvári kerület ország
gyűlési képviselője haláláig.

Ha csak ennyit tudnánk róla, 
már az is elég lenne egy re
gényhez, de Londonban élve 
megismerkedett a magyar 
emigránsokat támogató Lloyd 
William Birkbeck leányával, 
akit rövidesen feleségül is vett. 
Honvágya olyan erős volt, 
hogy Magyarországról írt mű
vét neje neve alatt jelentette 
meg 1854-ben: „Miss M.A. 
Birkbeck: Rural and Historical 
Gleanings from Eastern Euro
pe”. Magyarra „Néprajzi és 
történelmi tallózás Kelet-Euró
pából” címmel fordíthatnánk. 
Az elmúlt 141 év alatt kevesen 
olvashatták, legalábbis itthon, 
mert számtalan helyen idézik 
az ismert angol utazó (??) 
M.A. Birkberck (?) megjegy

zéseit a Balatonról. Hogy ma
gyarul, az még hagyján, de an
gol nyelvű művekben is! Meg
lepődve konstatálják, hogy 
mennyit tud a Balatonról, mert 
még a vastag jégpáncélt is em
legeti, amelyen „nehéz szánok 
és kocsik is átmehetnek az 
egyik partról a másikra”. Tud 
a tihanyi kecskekörmök legen
dájáról is -  de ne folytassuk, 
mert ez az „angol utazó” az er
refelé harcoló „guerillavezér” 
alapos tájékozottságát osztja 
meg az angol olvasókkal. 
Mednyánszky ugyanis tollba 
mondta nejének a művét, s 
mint jól konspiráló forradal
már, a neje nevét nyomtatta a 
címlapra is!

A londoni Birkbeck College 
még most is minden évben 
meghirdeti a Mednyánszky Dí
jat, amelynek nem az összege, 
hanem a presztizse miatt igen 
nagy tekintélye van. A korán 
elhunyt feleség így örökítette

meg férje nevét és így emlé
kezteti a londoni magyarokat 
még ma is egy nagyszerű ka
tonára, íróra és néprajzosra. 
Amikor a londoni értelmiségi 
fórum nevet keresett magának, 
nem véletlenül javasolta Czi
gány Lóránt és Iványi Grün
wald Béla -  a hírneves balatoni 
festő fia -  Mednyánszky nevét, 
de aztán mégis Szepsi Csom
bor Márton kör lett belőlük.

Szegényebbek lettünk egy 
angol utazóval, de gazdagab
bak egy magyar forradalmár 
munkásságával, akire Siklós 
István emigráns költőnk így 
emlékezett:

„várában: magyaros győze
lem, bekerített, 

veretlen had szabad elvonu
lása: külhonba, fegyverben, ha 
fegyver a kard, megtorlástól 
menten: benn a hazában, skor
pió, OKTÓBER havában. ”

Czuczor Sándor

Tisztelt Új Almádi Újság!
Nagy meglepetéssel láttuk, hogy áprilisban a postaládánk

ba került városi lapunk legújabb példánya. Az újságból aztán 
megtudtuk, hogy ezután minden almádi család havonként in
gyen kapja az újságot. Köszönet az ötletért, köszönet a meg
valósítóinak, különösen városunk önkormányzatának, amely 
-  tudvalévően szűkös anyagi helyzete ellenére -  hajlandó ál
dozni a nemes célért, a polgárok rendszeres, korrekt tájé
koztatásáért. Nekünk, itt élőknek lesz igazán jó, hogy váro
sunkról, az itteni örömökről és gondokról immár mindnyájan 
egyformán értesülhetünk az Új Almádi Újság hasábjain ke
resztül.

Kívánom, hogy mindannyiunk örömére szolgáljon a lap és 
tegye tájékozottabbá a városunkban élőket és vendégeinket.

B. Horváth Éva 
Balatonalmádi-Vörösberény 

Fürj u.4.

________APRÓHIRDETÉS________
Németországi kutyaversenyen győztes nagyszülőktől szár

mazó Rottweiler kölykök eladók. Balatonalmádi, Veszprémi 
u. 55.

Balatonfüreden a Jókai utcában lakás kiadó. Érdeklődni: 
261-9153-as telefonon (Budapest).

Budataván 88 négyzetméteres lakás eladó, két fürdőszo
bával, két kisebb lakásra leválasztható. Érdeklődni a 338-990 
telefonon.



Új parancsnok 
az Almádi Rendőrségen

Ez év márciusa óta új pa
rancsnok irányításával dol
gozik az Almádi Rendőrség. 
Megkértük Grúber Sándor 
rendőrszázados urat, néhány 
szóval mutatkozzon be az Új 
Almádi Újság olvasóinak.

-  44 éves vagyok, nős és két 
leány édesapja. A rendőrtiszti 
főiskolát 1993-ban végeztem 
el és a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányság Köz- 
rendvédelmi Osztályán szol
gáltam kinevezésemig. Ez per
sze nem azt jelenti, hogy két 
éve vagyok rendőr. Jó pár éve 
élveztem a „nyugodt rendőri 
élet” előnyeit. Mint közrendvé
delmisnek, többek között fel
adatom volt az emlékezetes ta
xis-blokád és a pápalátogatás 
megyei biztosítása, valamint a 
kapitánysághoz tartozó egyen
ruhás rendőri szervek szakfelü
gyelete.

Almádit kétarcú városnak 
látom, kétarcú környékkel. Té
len 35 ezer ember él területün
kön, nyáron ennek többszörö
se, mintegy 600 ezer. A bűn

cselekmények jellegükben hű
en tükrözik ezt az állapotot. 
Szeptembertől májusig a nya
ralófeltörések, májustól szep
temberig a gépkocsilopás, a 
strandi lopások a jellemzőek. 
Jórészük megelőzhető lenne, 
ha jobban törődnének értékeik
kel az emberek. Például nem 
kellene nagy értékű dolgokat 
hagyni a nyaralókban télire, ut
cán parkolni több milliós au
tókkal. Elsőrendű teendők? 
Úgy gondolom, folytatni, amit 
elődöm elkezdett: feltölteni a 
hiányzó létszámot, lecserélni 
valahogy az elavult technikai 
eszközöket, a lefutott gépko
csikat, megszervezni a szemé
lyi állomány gyorsabb, hatéko
nyabb mozgatását. Határozot
tabb fellépésű, támadóbb szel
lemű rendőröket látnék szíve
sen (persze csak a bűnözőkkel 
szemben). Szeretném elérni, 
hogy az almádi rendőrök ki
harcolják az állampolgárok 
tiszteletét és ezen keresztül se
gítőkészségüket is. Enélkül 
nem tudunk eredményesen

dolgozni. Manapság pedig el
képesztő az érdektelenség. Ha 
kivonulunk egy betöréshez, a 
szomszédok legtöbbször elzár
kóznak a legkisebb együttmű
ködéstől, azt viszont elfelejtik, 
hogy holnap az ő otthonuk ke
rülhet sorra. Ha körülnéz eb
ben az épületben, amely az Al
mádi Rendőrőrs már vagy 50 
éve, láthatja, hogy kinőttük, ki
csi lett. Műszaki szempontból 
is nagyon rossz állapotban van. 
Úgy gondolom, nem méltó egy 
olyan patinás balatoni fürdővá
roshoz, mint Almádi. Sok kül
földi vendégünk van nyaranta, 
jószerivel leültetni sem tudjuk 
őket, pedig nem mindegy, mi
lyen képet alkotnak rólunk. Ne 
felejtsük el, hogy általában 
olyan emberek keresnek min
ket, akiket egy idegen ország
ban valamilyen sérelem ért. 
Érzékenyebben reagálnak sok 
mindenre. Ha sikerülne az ön- 
kormányzat segítségével meg
szerezni a volt nevelőotthon 
épületét, alapvetően megvál
tozna a helyzetünk.

Kinevezésem után fogadott 
Kerényi polgármester úr és a 
bemutatkozáson túl az azonna
li feladatokat is egyeztettük, el
sősorban a szoros együttműkö
dést, az idegenforgalommal 
kapcsolatos teendőkről. Örü
lök, hogy végre megalakult vá
rosunkban is a polgárőrség, bí
zom benne, hogy jól tudunk 
majd együtt dolgozni, mi biz
tosan mindent megteszünk en
nek érdekében.

-  Elődje, Czere úr megkez
dett munkáját szeretné folytat
ni, mint mondta. Vonatkozik-e 
az Új Almádi Újságban való 
rendszeres jelentkezésre is?

-  Természetesen, hiszen a 
lakossággal így tudjuk legjob
ban tartani a kapcsolatot.

N.F.

Pusztítás vagy rendteremtés
Ezzel a címmel a Napló április 21-ei pénteki számában 

Gombás Gabriella tollából a vörösberényi temetővel kapcso
latban olvashattunk a temető múltjáról, jelenéről és némikép
pen jövőjéről. A cikkben foglalt tények felsorolása mellett sze
retnék olyan adalékokkal szolgálni, a teljességre való törekvés 
szellemében, hogy ez a gondolatsor és a mögöttes tartalom 
a végső, mindenki számára megnyugtatóan elfogadható meg
oldást szolgálja.

Tavaly októberi lapszá
munkban ismételt felhívással 
fordultam Balatonalmádi la
kosságához, közeledvén Min
denszentek ünnepe, hogy te
gyük igazán rendbe temetőin
ket. Ezen felhívásnak foganatja 
lett, nagyon sok jóindulatú em
ber eljött, és az akkori hétvé
gék egy-egy félnapjain saját 
hozzátartozóik sírja rendbeté
telén túl a kerítések mellett, a 
sírok között, az árokparton 
szorgosan eltüntették a felgyü
lemlett szemetet. Tudtuk, hogy 
ez csupán az itt mindig 
visszatérő, akutnak mondható 
probléma tüneti kezelése csu

pán. A temető egy részének 
nincs kerítése, nincs használ
ható ravatalozója, jó részét 
szinte dzsungel fedte, e csiha
tagos-bozótos részt szemétlera
kónak használták, az építkezé
sekhez innen vittek vizet, és 
még sorolhatnám. Ez a látvány 
fájt minden jóérzésű embernek és 
szemet szúrt az idegeneknek is.

„A temető a falu lelkiisme
rete” mondotta volt annakide
jén Mindszenty József herceg- 
prímás. Igen. És most? Az elő
ző képviselőtestületből dr. Kó- 
ger Erzsébet főorvos asszony 
kezdeményezésére és munká
jával a bizony nem éppen a

közállapotoknak megfelelő 
„temető-kérdés” elmozdult a 
holtpontról. A tulajdonosok a 
Katolikus Egyházközség és a 
Református Egyházközség sa
ját kezdeményezésein túl (te
metőrendezés, sírok katalógus
ba foglalása) az önkormányzat 
is segítséget nyújtott a temető 
rendbetételéhez. A doktornő 
által kezdeményezett munkát 
Schildmayer Ferenc alpolgár
mester úrral együtt szeretnénk 
folytatni, s az anyagi lehetősé
gek függvényében a felmerült 
problémákat megoldani.

Folyamatos tárgyalásokat 
folytatunk mindkét egyházköz
séggel, s a rövid határidőn be
lül egy egészségügyi szakható
sági bejárást kezdeményezünk 
az érdekelt felek bevonásával, 
a törvényes rendelkezések be
tartása mellett arra vonatkozó
an, mi is legyen a vörösberényi 
temető sorsa. Egy biztos, fen
tiek alapján mindezek rendbe

tétele nem kevés költséggel 
fog járni. Úgy gondoljuk, szé
leskörű közös összefogással 
lesz megoldás. Azért dolgo
zunk, hogy:

-  évek múltával a temető 
körül körbe-körbe kerítés le
gyen, és a temető kapukkal 
zárhatóvá váljék

-  a katolikus és református 
rész találkozásánál egy közös 
ravatalozó épület szolgálhassa 
a kegyeleti hely céljait

-  olyan kegyeleti hely le
gyen, ahol az emberek méltó 
körülmények között kereshetik 
meg hozzátartozóik földi ma
radványait

Ezúton szeretnénk köszöne
tet mondani mindenkinek, aki 
eddig is tett és ezután is képes 
lesz dolgozni, igen-igen szűk 
anyagi lehetőségeink mellett a 
vörösberényi temető rendbeté
tele ügyében.

Trosits András
képviselő



MájusfaMásnéven májfa: a termé
szet újjászületésének 
szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-szerte 
ismert szimbolikus kelléke (zöld 
ág). A májusi-pünkösdi ünnepkör 
történelmi kapcsolatai következté
ben egyaránt tükrözi a természet 
ciklikus változásaihoz fűződő má
gikus-praktikus elképzeléseket és 
a naptári év egyházi, vallási moz
zanatait. A kereszténység előtti ta
vasz-szimbólum középkori vallá
sos magyarázatai például Fülöp 
apostol szerencsés megmenekülé
sét, majd a keresztfán szenvedett 
vértanúságát, mások Jakab apostol 
vértanúságát említik a májusfa-ál
lítás szokásának magyarázataként. 
A székelyeknél ezért nevezik a 
Fülöp-Jakab napra virradatkor ál
lított májusfát Jakab-fának vagy 
hajnalfának. Hajnalfa néven hús
vét hajnalán is állítottak májusfát 
a Székelyföldön.

A XVIII. században -  magyar 
forrás szerint -  szokás volt még 
a templomokban is májusfát állí
tani, s ez a tanítók és diákok dolga 
volt. A májusfa állításának napja 
a magyar nyelvterület legnagyobb 
részén május elseje, de történeti és 
friss adatok szerint a nyelvterület 
északi és nyugati részén pünkösd 
napján is állítottak májusfát. A két 
ünnep kapcsolatai annyira erősek, 
hogy nehéz volna eldönteni, tulaj
donképpen melyik naphoz is kö
tődött tartósan, hagyományosan a 
májusfa-állítás ünnepi szokása. A 
nyelvterület északi és nyugati ré
szén gyakori volt a május elsején 
állított fát pünkösdkor bontani.

A bontás ceremóniáinak (fára 
mászás, májusfa-kitáncolás, stb.) 
kapcsolata lehetett a pünkösdi ki
rály (pünkösdi királyság) válasz
tásával is. Erre utal a nyelvterület 
észak-nyugati részein a májusfa 
mellett vagy helyett állított máj
kerék, amely egy magas rúd vé
gére tűzött, szalagokkal, boros
üvegekkel, zsebkendőkkel díszí
tett szekérkerék. A kerék díszeit 
versenyezve próbálták leszedni a 
máj-kerékre felmászó legények. 
Az ügyességi verseny győztese 
éppúgy lehetett pünkösdi király, 
mint legénybíró, vagy a bálokat, 
mulatságokat rendező első legény.

A XV. századtól kezdődően 
szólnak forrásaink a májusfa állítá
sáról, a szokás azonban bizonyosan 
régibb. A májusfa sudár, a törzsén 
gallyaitól megtisztított, hegyén 
lombos fa vagy szép növésű ág. A 
legények éjszaka vágták ki az er
dőn, és hajnalra állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lá
nyos ház elé együttesen, vagy min
denki a maga szeretője háza elé. 
Sok helyütt csak a bíró és a pap 
háza, esetleg a templom előtt ál
lítottak fel egyetlen magas május
fát, a lányos házak udvarán kisebb 
fa díszelgett. A májusfákat szala
gokkal, zsebkendőkkel, virágok

kal, teli üveg borral, hímes tojás
sal stb. díszítették föl, mielőtt a 
földbe beásták, vagy a kapufélfá
ra, kútágasra felszögezték volna. 
Erdélyben (Csík) ki is faragták a 
fát vagy a legény rávéste a nevét 
(Háromszék).

A fa kivágása, hazaszállítása 
inkább titokban történt éjszaka,

hajnali feldíszítése is inkább a le
génybanda közös, bizalmas fel
adata volt. A reggelre díszelgő 
májusfa kiállítása, nagysága stb. 
számos helyen szokásos magyará
zatra adott okot: Ki-kinek udva
rol, kinek állítottak szebb fát, ki
nek a májusfáját csúfította el reg
gelre a haragosa stb. A bontása

(elsősorban ott, ahol pünkösdkor 
bontják, mint a Nyugat-Dunántú
lon s a Felföldön) már nyilvános, 
játékokkal, versenyekkel tarkított 
ünnep: kimuzsikálják, kitáncoltat
ják a fát, vagy zöld ágakba öltöz
tetett alakoskodók (alakoskodás) 
váltságpénzt gyűjtenek, sorra jár
va a falu házait. A  májusfa állí
tásának szokását városon is ismer
ték, ismerik ma is.

Kedves almádi ifjak! Nem len
ne érdemes felújítani ezt a szép 
hagyományt városunkban is?...

Fórum és közgyűlés
Balatonalmádi Ipartestületének 

és Önkormányzatának szervezé
sében Iparos Fórumot tartottak 
1995. március 31-én a vörösberé
nyi kultúrházban.

A megjelenteket Hansági Endre, 
az ipartestület alelnöke köszöntötte, 
a fórumot Majbó Gábor alpolgár
mester nyitotta meg. Az előadást 
Szűcs György, az IPOSZ elnöke tar
totta.

Magyarországon ma ezer lakosra 
106 vállalkozás jut, ez 66 vállalko
zással több, mint tőlünk nyugatra. 
Ma, hazánkban 1 millió vállalkozás 
működik és ugyanannyi csődbe 
ment az elmúlt négy esztendőben. 
Felelőtlenül ösztönöztek embereket 
tapasztalat és szakmai tudás nélkül 
egyéni tevékenység beindítására. 
Szűcs György felhívta a vállalkozók 
figyelmét arra, hogy a megalakult 
kamarák közjogi szervezetek és 
nem látnak el érdekképviseletet. 
Ilyen feladatok elvégzését a szakmai 
szövetségek biztosítják, mint példá
ul az IPOSZ.

Az előadás után Szűcs György 
és a megjelent egyéni vállalkozók 
kötetlen beszélgetést folytattak.

Rövid szünet után megkezdődött 
Balatonalmádi és Vidéke Ipartestü
letének ezévi közgyűlése. Az elmúlt 
év eseményeiről és a jövő év ter
veiről Hansági Endre alelnök tartott 
tájékoztatást. Az előadó beszámoló
ja elején megköszönte Szegény Ká
roly úrnak, aki 1994. decemberében 
lemondott ügyvezető elnöki tisztjé
ről, eddigi fáradságos, időt nem kí
mélő munkáját, melyet az iparosok 
érdekében végzett.

1994. februárjában két szakem
ber adott könyvelési és adótanácsot 
tagjainknak térítésmentesen. Az 
APEH munkatársa szintén tagjaink 
rendelkezésére állt egy délután 
hasznos tanácsaival. Az ingyenes 
könyvelési tanácsadást az érdekte
lenség miatt megszüntettük decem
berben.

Márciusban a Zeneiskola és a 
Györgyi Dénes Általános Iskola se
gítségével ünnepeltük a gyengébb 
nemhez tartozó iparostársainkat.

Május a munkavédelmi és a tűz
rendészeti vizsgák hónapja volt egy

előkészítő tanfolyammal egybeköt
ve -  Ipartestületi tagjaink részére 
kedvezményes áron.

Az önkormányzati képviselővá
lasztások időszakában konferencia
termünket a jelöltek rendelkezésére 
bocsátottuk. Ujj Mészáros Istvánt 
újra megválasztottuk képviselőtes
tület tagjává.

Novemberben a Szolgáltatóház
ban működő üzletekhez tartozó te
lekrészek eladásával tudtunk javíta
ni anyagi helyzetünkön

A közgyűlés előtt a Számvizsgá
ló Bizottság ellenőrizte az elnökség 
és az irodavezető munkáját. A pénz
ügyi nyilvántartás ellenőrzését Sza
bó Jenő, a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi csoportvezetője végezte. 
Megállapítása szerint egy kis hibától 
eltekintve nem merült fel semmiféle 
szabálytalanság. Ezúton is köszön
jük Szabó úrnak a lelkiismeretes 
vizsgálatot.

Már ez évben az elnökség meg
bízásából Hansági Endre úr felke
reste dr. Kerényi László polgármes
ter urat és az egyeztetések után 
megállapodtak a következőkben:

— az iparűzési adó egy részéből 
az önkormányzat kamatmen
tes kölcsönnel fogja segíteni a 
vállalkozókat megfelelő fede
zet és pénzügyi terv birtoká
ban. Az elbírálásnál azonos
ság esetében az ipartestületi 
tag előnyt élvez.

— az önkormányzat által meg
rendelésre kerülő munkákra 
beérkező árajánlatok hasonló
ságánál szintén az ipartestületi 
tag kerül előnybe.

Mindkét esetben az ipartestület 
véleményt ad tagjának megbízható
ságáról.

Az iparostársak érdekeit tartjuk 
szem előtt szolgáltatásainknál is: 
adó-, könyvelési- és TB-tanácsadás, 
nyomtatványok és vizsgák szervezé
se, szakmai védelem, hirdetés és 
fénymásolás kedvezményes áron, 
biztosítások megkötése helyben.

Bérlőnk az ALL RISKS Biztosí
tási, Befektetési Közvetítő és Szak- 
tanácsadó Kft. Megállapodásunk 
alapján a kft közreműködésével kö
tött biztosítások jutalékából bizo

nyos százalék az IPOSZ-t illeti meg, 
mely a tagdíjba beszámít. Így tag
jainknak is megtakarítást jelent.

A kft. további szolgáltatásai:
— biztosítási igények pontos fel

mérése, különböző biztosító 
társaságok ajánlatainak kidol
gozása, javaslattétel a megfe
lelő módozatra a díj és a fel
tételek szerint

— kár esetén előzetes kárfelmé
rés, a kárigény pontos megfo
galmazása és benyújtása a 
biztosítónak

— vitás esetekben képviselet 
nyújtása

Egy félévezredes hagyomány 
fennmaradása is a célunk iparosaink 
érdekképviselete mellett, az 1400-as 
években szerveződő céhek komoly 
szerepet vállaltak a települések éle
tében. Védték városunkat és a város 
is előnyöket biztosított a kézműve
seknek.

Bízunk abban, hogy a közös fel
lépés és összefogás fontosságának 
felismerése minél több iparost, vál
lalkozót fog tömöríteni a helyi ér
dekképviseleti szervezetbe.

Még pár mondatban kívánjuk is
mertetni terveinket:

— gázfűtésre átállás
— munkavédelmi és tűzrendé

szeti vizsga
— iparos és vállalkozó bál
— klubhelyiség kialakítása anya

gi helyzetünk függvényében
Ezután az alapszabályunkban ja

vasolt módosításokra történt szava
zás, melynek végeredményeként 
iparosaink azt elfogadták. A köz
gyűlés utolsó felvonásában elnök és 
alelnök választásra került sor. A je
lölő bizottság javaslata alapján a je
lenlévő ipartestületi tagok megvá
lasztották Hansági Endrét elnöknek, 
Fejes Károlyt alelnöknek.

Végül az elnökség nevében Han
sági Endre kívánt minden iparos
társnak erőt, egészséget és kapaci
tásuk teljes kitöltését.

Hansági Endre 
Balatonalmádi és Vidéke 

Ipartestület elnöke



Levél a balatoni 
horgászok asszonyaihoz

avagy: hogyan irányítsa 
a Balatonért aggódó hölgy a férfiak 

horgászati tevékenységét!

Mi a Nők a Balatonért Egyesület tagjai vagyunk, és 
ezen év január 22-én alakultunk abból a meggondo
lásból, hogy sajátos eszközeinkkel vigyázzunk a Tóra.

Szeretnénk egy alapos szemléletváltást elérni a család
ban, óvodában, iskolában. Ennek érdekében -  szakembe
rek segítségével -  készítettük el azt a szóróanyagunkat 
amelyet a balatonparti települések lakásaiba eljuttattunk. 
Munkánk során találkoztunk horgász feleségekkel akik az 
évek óta egyedül töltött idő alatt nagyon sok okos, hasznos 
megfigyelésre tettek szert. Ezeket szeretnénk közreadni 
minden horgászó férj, barát, fiú közeli nőismerősének.

Most már tudjuk, hogy Magyarországon folyó horgászat 
elképzelhetetlen a szoktató etetés nélkül, azaz a horgász
helyre előzetesen kiszórt és a halak által kedvelt élelemmel 
kell a remélt zsákmányt a halfogásra kiszemelt területre 
csalni.

Azt is tudjuk már, hogy a Balatonon főleg a dévérke
szeg, a ponty és a többi keszegféle horgászatához alkal
mazzák a beetetést. Tudjuk azt is, hogy vannak nyugat
európai vizek, ahol ez teljesen tiltott módszer. De hát, az 
ember néha hajlamos a túlkapásokra.

Tudjuk azt is, hogy a kevésbé jól sikerült ételek -  mos
lék formájában -is beetetésre szolgálnak.

Ezért kérünk minden asszonyt, hogy főzzünk jókat, íz
leteseket, nehogy embereinknek kedve legyen főztünket a 
halakkal megetetni.

Tudjuk azt is, hogy kaphatók az agyonreklámozott és 
rendszerint drága etetőanyagok, melyek sok pénzbe kerül
nek, de feleslegesek, mert a túlzott oda nem való illatok 
ártanak a Tónak. (A legdrágább nyugati etetőanyagok kö
zött is vannak Balaton-idegen, kárt okozó termékek.)

Mi a teendő kedves Asszonyok? -  Rávenni a férjeket, 
barátokat, hogy inkább selyemre, finom kelmére, illatokra 
fecséreljék a drága pénzüket, mi pedig főzzük szorgalma
san a kukoricát, s így mindenki jól jár. Mi nők szebbek 
és illatosabbak leszünk, férjeink örülnek ha ránk néznek, 
a Balaton pedig felsóhajt „na, ez a nekem való illat...”

Félretéve a viccet, kérjük segítsenek nekünk.

A következő címen vagyunk találhatók:
8230 Balatonfüred, Keöd J. u.7
Szeretettel várunk mindenkit a

NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET
TAGJAI SORÁBA!

Balaton, Balaton; 
pikkely van a halakon?

-  Nem igaz, hogy fürdésre 
alkalmatlan a Balaton vize -  
hallhattuk az állítást a rá
dió egyik reggeli adásában.
-  A víz minőségvizsgálatá
nak minden paramétere fö l
ötte van a nyugaton előírt 
normáknak.

Szezonnyitás előtt a külföl
di sajtóban minden évben 
megjelenik egy-egy rosszízű 
cikk a tóval kapcsolatosan. 
Vajon miért, ha alaptalan? 
Nem adunk-e okot minden 
évben a rosszindulatú feltéte
lezéseknek -  egy kis halpusz
tulással, egy kis algavirágzás
sal, a bűnözés ugrásszerű 
emelkedésének megfékezni 
nem tudásával, tengerparti 
árakkal vetekedő tóparti árak

kal, vagy idén mindjárt a sze
zon kezdetekor nagy valószí
nűséggel üresen tátongó szál
lodánkkal, az Aurórával? Va
jon melyik állítást látszik 
majd igazolni néma felkiáltó
jelként a város közepén ma
gasodó vendéget nem látó 
vendéglátó-egység?

De, semmi pánik! -  mond
ják -  ötszáznál is több szer
vezet működik a Balatonért. 
Sok bába közt elvész a gye
rek -  jut eszembe a népi 
mondás, meg az a kis találós 
kérdés, amelyik így kezdő
dik: hány zsiráfnyak kell ah
hoz, hogy elérjen az égig?

Ötszáznál több szervezet! 
Jó, jó de melyik az az egy?

Vecsey K. Mária

Pályázati felhívás
A Nők a Balatonért Egyesület gyermekrajz pályá

zatot hirdet 6-10 és 10-14 éves korosztály számára.

HOGYAN ÓVOM 
ÉN 

A BALATONT
A pályaművek szabadon választott technikával ké

szülhetnek.
A legjobb pályaműveket beküldőket értékes díjakkal 

jutalmazzuk.
A pályázat beküldési határideje:

1995. május 20.

A pályaműveket A Nők a Balatonért Egyesület cí
mére:

8230 Balatonfüred, Keöd J. u.7.

kérjük eljuttatni.
Eredményhirdetés 1995. június 3-án A Nők a Bala

tonért Egyesület évadnyitó bálján lesz. Az eredménye
ket a lapokban és a helyi televíziókban is közzétesszük. 
A legjobb három (1-3) helyezett rajzból képeslapot ké
szítünk, valamint a beküldött anyagból vándorkiállítást 
szervezünk.

Jó munkát, sok sikert kíván:
Nők a Balatonért Egyesület



A közelmúltban nagysikerű rendezvény volt Vörösberényben. A 
vöröskereszt berényi szervezete rendezésében öregek napját ün
nepeltek a meghívottak. A vörösberényi vöröskereszt szervezeté
ről a következő számunkban tudósítást közlünk.

Fotó: D. L.

Lapzárta

Május 1-jén sikeres rendezvénysorozat volt városunkban. Durst 
László lencsevégre kapott néhány pillanatot a sportpályán történ
tekről. A népes érdeklődő kitűnően szórakozott -  köszönet a ren
dezőknek.

A Közösségi 
Ház májusi 

programjából
5. 17.00 Sági Sándor festőmű
vész kiállításának megnyitója a 
Közösségi Házban. Megnyitja: 
Szekeres Imre országgyűlési 
képviselő.

6. 15.00 Nagycsaládosok 
Egyesületének Anyák napi 
programja.

14. 10.00 Video mozi. Flints
tone család.

18. 10.00-17.00 Cipővásár.

23. 9.00-17.00 Ruházati vásár.

25. 9.00-17.00 Cipővásár.

28. Egész napos gyermeknapi 
program a Wesselényi strand 
előtt felállított szabadtéri szín
padon.

Óvodai beiratások
Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az 1995/96. évi óvo

dai beiratások időpontja óvodáinkban:
1.sz. Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u.33.
1/A Óvoda Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.
2.sz. Óvoda Vörösberény, Ady Endre u.27.
1995. május 22-én hétfőn, 23-án kedden, 24-én szer

dán, mindhárom nap 8-16.30 óráig lesz.
Óvodába az a gyermek vehető fel, aki 3. életévét az 

adott év 1995. december 31. napjáig betölti, előjegyzésbe 
kerül az a gyermek, aki 1996. május 31-éig éri el harmadik 
életévét.

Felhívom figyelmüket arra, hogy az 1994. szeptember 
1-jével életbe lépő új közoktatási törvény 24.§(2) bek. 
alapján „A gyermek ötödik életévének betöltésétől kezdve 
óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészí
tő foglalkozáson köteles részt venni.”

Ha gyermekük ez évben eléri ötödik életévét és még 
nem járt óvodába 1995. szeptemberétől, feltétlenül meg 
kell kezdenie az óvodába járást.

Szeretettel várjuk Önöket, gyermekeikkel együtt mind
három óvodában a jelzett időpontban.

Sári Jánosné 
óvodavezető
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