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Almádi első képeslapjai...
Egy település történetének maradandó emlékei a róla 

megjelent képes levelezőlapok. Az első képeslap meg
jelenésének időpontja nehezen határozható meg. Az 
Osztrák-magyar Monarchiában 1885-ben engedélyez
ték, hogy magánszemélyek is készíthessenek képes le
velezőlapot. A képeslap gyártás hatalmas lendülettel in
dult meg és 1899-ben csak Németországban hetenként 
10 millió (nem tévedés!) darabot készítettek. A hazai 
képes levelezőlap kiadás 1896-ban kezdődött, amikor 
a magyar posta megjelentette a milléniumi, 32 lapból 
álló sorozatát. Természetesen már addig is voltak ma
gyar városokat ábrázoló lapok forgalomban, ezek azon
ban külföldi kiadások voltak.

Ennyi bevezetés után lássuk mi a helyzet az Almádiról megjelent 
képes levelezőlapok területén. A kiadók bizonyára vezettek vala
milyen nyilvántartást, vagy készítettek leltárt az általuk kiadott la
pokról, ezek azonban a legritkább esetben maradtak meg. További 
nehézséget jelent az, hogy egy városról több kiadó is készített ké
peslapokat. Minden gyűjtő elsőrendű célja, hogy az általa gyűjtött 
településről kiadott lapokat megszerezze, törekedve a teljességre. Ezt 
a célt az előbb említettek miatt nem lehet elérni, hiszen ismeretlen 
a kiadások példányszáma. Nagyobb esély van az elsőnek forgalomba 
került képes levelezőlap megszerzésére.

Az első almádi lapot minden valószínűség szerint egy Auer nevű 
veszprémi fényképész készítette és adta ki, a nyomda viszont is
meretlen, mert nem látható a lapon a cég jelzése. Az 1898. augusztus 
26-án, tehát 97 évvel ezelőtt postára adott képes levelezőlap szövege 
a következő: „Kedves Barátom! Itt küldöm viszonzásul a múltkori 
képes levelezőlapra ezen kártyát, azért nem küldtem előbb, mert csak 
most kapható. Ha tudsz máshonnan küldeni, úgy küldj, én majd Fe

hérvárról küldök. Ölel szerető barátod: Jenő.” Véleményem szerint 
az idézett szöveg igazolja a képeslap elsőségét, ugyanis alig való
színű, hogy a feladó direkt erre a lapra várt volna, mert nem volt 

kedvére való a kapható választék. A szövegből egyébként az is ki
derül, hogy a képeslapgyűjtés szinte egyidős a képeslap kiadással.

A lapon két almádi fényképfelvétel látható, amire a feladó írta 
rá mit ábrázol. Egyik a „Szalay-villa” (Kiss Jancsi-villa néven is
mert), a másik a „Fürdő sétány”, azaz a mai Széchenyi sétány. Mint 
említettem, a nyomda neve nem szerepel a lapon, de két hasonló 
jellegű és papírminőségű, 1899 nyarán feladott lap a „Krausz A. 
és fia, Veszprém” feliratot viseli. Ezért lehetséges az is, hogy az 
első Auer-féle lap is ebben a nyomdában készült. Valószínűnek lát
szik, hogy e két lap már 1898-ban megjelent, de csak a következő 
évben adták postára. Ezt megerősíti az a tény, hogy 1899-es postai 
bélyegzővel ellátva már egy tíz lapból álló, Krausz nyomdában ké
szült sorozattal találkozunk.

A századfordulón nagyon fellendült az Almádiról készült lapok 
kiadása, aminek eredményeként az 1905-ig terjedő években több, 
mint 50 különféle képes levelezőlapból válogathatnak az Almádit 
látogató nyaralók. Ez a tendencia továbbra is folytatódott és 1945-ig 
több, mint 720 különféle képes levelezőlap jelent meg, közel 1700

kiadás változatban. Ez nagyon tekintélyes szám, ami bizonyítja Al
mádi jelentőségét, illetve forgalmát, mert abban biztosak lehetünk, 
hogy a korabeli kereskedők csak akkor rendeltek új lapokat, ha a 
régiek már elkeltek.

Schildmayer Ferenc

Az első almádi képeslap

Almádi látképe 1899-ben

Almádi 1899, kilátás a Balaton felé



Levél az Új Almádi Újságnak
Augusztus 21-én érkeztünk Balatonalmádiba. Négy faluból jöttünk 

Kárpátaljáról: Tiszaújlakról, Nevetlenfaluból, Orosziból és Akli
hegyről. Csoportunk 45 tanulóból és 3 vezető tanárból állt.

Hosszú volt az út idáig, hisz 600 kilométert tettünk meg vonattal. 
A budapesti pályaudvaron szeretetteljes fogadtatásban volt részünk, 
vendéglátóink vártak bennünket. Vonatunk hamarosan Balatonalmá
diba ért. Mindnyájan nagyon izgatottak voltunk. A vasútállomáson 
ismét kellemes élményben volt részünk, hiszen itt is vártak minket. 
A találkozás, a megismerkedés nagyon megható volt számunkra. 
Mindnyájan könnyeztünk.

Vendéglátóink gazdag és tartalmas programot szerveztek nekünk. 
Mindennaposak voltak a kirándulások, a múzeumlátogatás, a fürdés, 
a sétahajózás. Csodálatos helyeken jártunk: Budapesten, Balaton
füreden, Tihanyban, a Bakonyban, Pannonhalmán, Győrött, Keszt
helyen, Veszprémben. Budán, a várban megtekintettük a Mátyás 
templomot, mely lenyűgözött csodálatos szépségével. Sétáltunk a Du

na-parton, a Halászbástyán. A Fővárosi Nagycirkuszban a moszkvai 
művészek előadását láttuk.

A kéthetes üdülés során csodálatos élményekben volt részünk. 
Meghatódtunk, valahányszor egy-egy templomba, székesegyházba 
léptünk A régi templomok szépsége, a szentélyek, az ereklyék, a 
miseruhák csodálattal töltöttek el bennünket.

Boldogok vagyunk, hogy a balatonalmádiak jóvoltából olyan él
ményekben volt részünk, amelyeket magánemberként sohasem élhet
tünk volna meg. Ezért hálásak vagyunk és köszönetet mondunk mind
azoknak, akik fáradságot és anyagiakat nem kímélve megtettek min
dent azért, hogy ilyen csodálatos és feledhetetlen nyaralást bizto
sítsanak számunkra. A sok szépért és jóért, amelyben vendéglátóink 
részesítettek bennünket, köszönetünket és hálánkat szerény, rögtön
zött műsoros előadással fejeztük ki. Mindig szeretettel gondolunk 
majd rájuk, s reméljük, e kis úttörő csoportot ők is a szívükbe zárták. 

Balatonalmádi, 1995. szeptember 1.

Kertészkedjünk,
gazdálkodjunk

Felhívnám a figyelmet ker
tünk háztáji területén a lucer
na növényünkre!

Minden élőlény részére szük
séges az életfeltételek biztosítá
sa, különösképpen, mikor zárt
kertben tartjuk őket. Ezen felté
teleket legjobban a lucerna biz
tosítja. Vitaminok komplexuma 
rejtőzik e növényben: A, E vi
tamin, a növekedés, a terméke
nyítés elősegítője. A lucerna nö
vény trágyaigénye nagy. A vetés 
előtti munkák alászántása körül
belül 30 cm mélyen legyen. Por
hanyósan eldolgozott talajba

vessük a lucernát, de társnö
vényként előtte ősziárpát vagy 
búzát 30%-ba vethetünk, mely 
tulajdonképpen elősegíti a kelé
sét és a téli fagyás ellen bizto
sítja a lucernamagot. Egy hek
tárra számolva a lucernamag 
mennyisége 25 kg. Kis kertünk
ben 100 ölre elég 2-3 kg. Lé
nyeges, hogy a vetőmagot 1-3 
cm mélységbe vessük el. Fontos

a talajtömörítés, az úgynevezett 
hengerezés. A kelés gyorsítását 
vetés után három napos locso
lással segíthetjük.

Kertünk mellett a húsellátás is 
fontos saját tenyésztésünkből. 
Előnevelt háromhetes csirkék
ből, ők lesznek a tojástermelők. 
A lucerna etetésével első osztá
lyú sötétsárga tojást kapunk úgy 
télen, mint nyáron. A zöld lucer

nát a baromfiakkal szecskázva 
etessük, mert szálasan fogyaszt
va a begyben egyben marad, és 
elhullást okozhat.

Háztáji sertés nevelése is le
hetséges, és nem olyan drága. 
Sokan tartanak nyulat is. A 
nyúltartás még eladás szempont
jából is számításba jöhet, hisz az 
élő átvételi ára 150-195 Ft/kg.

A felsorolt állattartás alapfel
tétele a sok zöld lucerna etetése, 
mely télen a sertéseknek, nyu
laknak megszárított állapotban 
első osztályú takarmány.

Gyopár

SIS HONESTUS! — LÉGY EMBERBECSÜLŐ!”

MEGHÍVÓ
A BALATON AKADÉMIA harmadik tanévének ünnepi 

megnyitójára, 1995. szeptember 10-én (vasárnap) fél 11 órára.
Ünnepi beszédet mond Nemcsók János egyetemi tanár, a Ba

laton Akadémia Tanácsának tagja, a Balaton kormánybiztosa. 
Tisztelettel és szeretettel várjuk!

Szijártó István igazgató

Kirándulás Sárvárra
Kirándulást szervezünk 1995. szeptember 30-án Sárvárra, a 

termálfürdőbe. Az érdeklődők jelentkezhetnek az Idősek Klubja 
vezetőjénél (Györgyi Dénes u. 11.) vagy Felber Gyula sport
vezetőnél (Görgey u. 4. Tel: (88)338-146).

Indulás: szeptember 30-án 8.30 órakor különjáratos autó
busszal az autóbuszállomásról. Résztvételi díj: 500,- Ft/fő, ez 
az összeg a belépő árát is tartalmazza.

F.Gy.

BALATONALMÁDI AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR
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Néhány sor 
az 59. hónapról 
a Városházán

1995. augusztus

A hónap híre, hogy a Hun
garHotels részvényeket birtok
ló önkormányzatok sorra-rend
re elfogadják az Állami Priva
tizációs és Vagyonkezelő 
Részvénytársaság (ÁPV Rt.) 
ajánlatát. Az ÁPV Rt. ugyanis 
megvásárolja a szállodalánc 
önkormányzati tulajdonrészeit, 
méghozzá 120%-os árfolya
mon. A főváros például 1,5 
milliárd Ft-ot, Balatonfüred 
120 milliót, s rajtuk kívül még 
17 önkormányzat sok-sok tíz 
és százmilliót kasszíroz.

Mi nem irigyeljük szeren
csésebb sorstársainkat, de ezál
tal vált nyilvánvalóvá Balaton
almádi óriási vesztesége, tudni 
illik 1991-ben mi is váromá
nyosai voltunk 144 millió Ft- 
nyi, az Auróra, a Tulipán és 
társai belterületi föld értékének 
megfelelő HungarHotels rész
vénynek. 1991. novemberében 
azonban, két héttel a részvény- 
társasággá átalakulás előtt, va
lakik az Állami Vagyonügy
nökségben (ÁVÜ) elvonták az 
almádi objektumokat a Hun
garHotels csomagból. Erre 
ugyan megvolt a joguk, mégis, 
ki tudja megindokolni azt, 
hogy Almáditól miért vontak el 
6 egységet (Auróra Szálló, Au
róra Étterem, Auróra Strand, 
Kakas Csárda, Tulipán Szálló, 
Tulipán Étterem), Füredtől 
csak egyet, tucatnyi mástól pe
dig egyet sem?

A múltba vesző döntnökök 
hátsó szándéka eléggé valószí
nű. Egyszer még fény fog de
rülni erre. Amennyiben ez a 
manipuláció nem történt volna 
meg, most 172 millió Ft-ot 
kaptunk volna, s máris építhet
nénk a berényi iskolát. Egy
szer, 1994. augusztusában már 
elértük, hogy az ÁVÜ elismer
te az igazunkat, és mérlegelte 
Balatonalmádi kárpótlását. 
Azóta az ÁVÜ megszűnt, de a 
jogutód ÁPV Rt. és Suchmann 
Tamás miniszter úr is ígérte az 
ügyünk kivizsgálását.

Sok esélyünk nincs, de a 
küzdelmet nem adjuk fel, 
előbb-utóbb csak visszaszer
zünk valamennyit az elrabolt 
vagyonból.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Kérem a jelenlevőket, egyper

ces néma tiszteletadással emlé
kezzünk Áfrány Mihályra, az 
önkormányzat és a BSE közel
múltban elhunyt sportvezetőjé
re — ezen szavakkal nyitotta 
meg dr. Kerényi László polgár- 
mester a képviselő-testület au
gusztus 31-ei ülését.

Ezt követően jelentést tett a le
járt határidejű testületi határoza
tok végrehajtásáról, továbbá tájé
koztatta a résztvevőket az elmúlt 
időszakban történt fontosabb ese
ményekről.

Többek között említést tett dr. 
Nemcsók János balatoni kor
mánybiztossal a tó védelme érde
kében folytatott tárgyalásokról, 
valamint a japán küldöttség — 
úgy is mint üzleti fél — és az ér
dekelt társönkormányzatok váro
sunkban tett látogatásáról, munka- 
értekezletéről. Külön méltatta a 
Szent István-napi városi rendezvé
nyeket, az immár harmadik alka
lommal a Padlásgalériában meg
nyitott Balaton Tárlatot, a Szent 
Imre templomban megtartott ke
nyérszentelő szentmisét, dr. Hege
dűs Tamás ünnepi megemlékezé
sét a Városházán. Köszönetét fe
jezte ki mindazoknak, akiknek 
munkája lehetővé tette, hogy a 
„Szociális bolt” az ünnep alkal
mából megnyithatta kapuját a 
nagyközönség előtt.

Napirend előtt még szót kért 
Schildmayer Ferenc alpolgármes
ter — ugyancsak a Szociális bolt

megnyitását üdvözölte —, dr. Far
kas Miklós, aki az Egészségügyi, 
Népjóléti és Környezetvédelmi 
Bizottság nevében számolt be Ba
ján és Kalocsán tett látogatásuk
ról, ahol is a helyszínen szereztek 
tapasztalatokat a szelektív szemét- 
gyűjtés helyzetéről. Ujj Mészáros 
István képviselő pedig a Gazdasá
gi Bizottság közelmúlti döntései
ről tájékoztatta a testületet.

Fő napirendi pontként szerepelt 
az ülésen az 1995. évi költségve
tés első félévi végrehajtása. A jól 
előkészített előterjesztés — vala
mennyi állandó bizottság előzete
sen megtárgyalta — különösebb 
vitát nem váltott ki a képviselők 
körében, ugyanis mind a bevétel, 
mind a kiadás teljesítése időará
nyosan jónak mondható. Majbó 
Gábor alpolgármester azért felhív
ta a figyelmet az idegenforgalmi 
adó (népszerű néven a kurtaxa) 
beszedésének visszatérően jelent
kező problémáira. A költségvetés 
végrehajtásának részleteiről Bren
ner Kálmánné, a Pénzügyi Bizott
ság elnöke tollából olvashatnak 
lapunkban az érdeklődők.

Az aktualitások között a képvi
selő-testület támogatta Gruber 
Sándor rendőrszázados Balatonal
mádi Rendőrörs parancsnokává 
való kinevezését.

Harmincezer forint egyszeri tá
mogatást nyújtott az S.O.S. Rá
szorultakat Segítő Iroda beindítá
sához Balatonalmádiban.

Több előterjesztés is foglalko
zott a város gázellátásával. Közü
lük is kiemelkedik, hogy a testület 
elfogadta a közterületi gázközmű 
építésének 1995-96. évi program
ját, melyről a városgazdálkodási 
osztály munkatársa ad részletes tá
jékoztatást ugyancsak a lap mostani 
számában.

Ismert, hogy a városi strandok 
higiénés állapota több kívánniva
lót is hagy maga után, ezzel kap
csolatban az Állami Népegészség
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ész
revételeket is tett a nyár folyamán. 
Éppen ezért a testület pályázatot 
nyújtott be az Idegenforgalmi 
Alapra mintegy 2 millió Ft elnye
rése érdekében, melyből — körül
belül ugyanennyi önkormányzati 
hozzájárulás mellett — vizesblok
kok, zuhanyozók, csatorna-beköté
sek valósulnának meg a strandokon.

Foglalkozott a képviselő-testü
let a Töltés u. 6. sz. alatti műte
remlakás értékesítésével, a döntést 
azonban elnapolta azzal, hogy új 
értékbecslést kér az ingatlanról.

Végezetül az Egészségügyi, 
Népjóléti és Környezetvédelmi 
Bizottság adott tájékoztatást a fo
gászati ellátás változásairól, illet
ve tett javaslatot az ellátás várható 
jövőbeni megoldásaira, melyet a 
testület elfogadott.

Az önkormányzat jegyzőköny
vei a Polgármesteri Hivatalban és 
a Városi Könyvtárban megtekint
hetők.

Sz.S.

Rendőrségi 
hírek

Augusztus 20-ig a város terüle
tén személy elleni erőszakos bűn- 
cselekmény nem történt, valamint 
közrend elleni és köznyugalmat ká
rosan befolyásoló bűncselekmény
ről nem történt bejelentés.

BŰNCSELEKMÉNYEK:
Vagyon elleni bűncselekmé

nyek: strandi lopás 12. A lopások 
során őrizetlenül hagyott táskát, 
iratokat, ruhaneműkket tulajdoní
tottak el. Személygépkocsit 22 
esetben törtek fel, illetve 13 da
rabot rongáltak meg. Az elköve
tők autóstáskát, személyes okmá
nyokat és műszaki cikkeket tulaj
donítottak el. Kerékpárból 10 da
rabot tulajdonítottak el. A kerék
párok megtalálását megkönnyíte
né, ha azok tulajdonosa a gyári 
számát feljegyezné. Besurranásos 
lopás 5 volt családi házaknál, 
ahonnan az elkövetők készpénzt 
és ékszert vittek magukkal.

A Fórum Bavásárlóközpontnál 
5, valamint a Városháza téren 2 
esetben történt zseblopás. Nyara

ló-tulajdonosok sérelmére 11 eset
ben történt betörés, ahonnan az el
követő videolejátszót, nagy 
mennyiségű készpénzt, beltéri 
egységet, ruhaneműt, horgászbo
tot tulajdonított el. A Balatonal
mádi Horgásztanya mellett lévő 
nádasból ismeretlen elkövetők 
nagy mennyiségű nádkévét tulaj
donítottak el. A Dukai utcában és 
a Vajda János utcában külföldi 
vendégek egymást, illetve a szál
lásadót rövidítették meg televízi
óval és játékokkal. Az Aranyhíd 
Sörözőnél valaki bejelentést tett, 
hogy az épületet az éjszakai órák
ban fel fogja robbantani. Az épü
letben robbanószerkezet nem volt, 
a tulajdonos nagy anyagi veszte
séget szenvedett.

Augusztusban 18 darab sze
mélygépkocsit tulajdonítottak el.

Az ellopott gépkocsik német ál
lampolgárok tulajdonát képezték. 
A volt Nevelőotthon udvarából is
meretlen személy lakókocsit lo
pott el.

BALESET:
12 esetben történt sérülés nél

küli, hat esetben súlyos, illetve 
könnyű sérüléses közlekedési bal
eset. Az ok főként a szabálytalan 
előzés, a követési távolság be nem 
tartása, valamint a tolatás szabá
lyainak megszegése volt.

EGYÉB:
Tapasztalataink szerint a gép- 

járművezetők olyan járművel 
vesznek részt forgalomban, mely 
műszaki állapota nem megfelelő. 
Vonatkozik ez a gumiabroncsok 
futófelületére, a környezetvédelmi 
kártya érvényességi idejére, a kö
telező felelősségbiztosításra, s fő
leg a fiatalok körében az engedély 
nélküli vezetére.

Újvári Attila
Trafffipax: szeptember 8., 12., 

14., 17., 18-án.



Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
1995. I. félévi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Újságolvasók!
Au Új Almádi Újság májusi 

számában tett ígéretemhez hí
ven költségvetésünk alakulásá
ról az alábbi tájékoztatást 
adom:

Költségvetésünk ez év február 
23-án került elfogadásra 
388.491 eFt-tal.

Az első félévben ez az összeg 
459.680 eFt-ra módosult. A nö
vekedést a központi költségve
tésből kapott (előre nem tervez
hető) pénzeszközök és az Egész
ségügyi Szolgálat részére a Tb. 
önkormányzattól leutalt támoga
tás okozta. Továbbá módosult 
költségvetésünk összege az
1994. évi pénzmaradvány ös
szegével, melynek 80%-a a fe
ladattal lekötött.

Mire kapta a plusz előirány
zatot önkormányzatunk?

— gyermeknevelési támoga
tásra

-  munkanélküliek jövede
lempótló támogatására

-  részleges energia áremelés 
kompenzálására

-  nevelési segély kiegészítő 
támogatásra

— közműfejlesztési támoga
tásra (lakosság által be
folyt összeg 15%-ára)

— tankönyvtámogatásra stb.
Az alábbi első féléves mérle

günk számokon keresztül mutat
ja a módosított költségvetésünk 
teljesülését. (l. táblázat)

BEVÉTELEK:
Módosított előirányzat:

459.679,8 eFt
Teljesítés: 298.566 eFt
Ez 63%-os teljesítést mutat. 

Az időarányos teljesítést befo
lyásoló tényező az önkormány
zat lakásértékesítésből származó 
bevétele 48.935 eFt, mely elkü
lönített számlán van, és csak 
jogszabályban megjelölt kiadás
ra fordítható. Ugyancsak torzítja 
a teljesítést az, hogy az önkor
mányzatok költségvetési támo

gatását az első félévben nem 
időarányosan, hanem 7 havinak 
megfelelően utalták ki.

A fentiekhez kapcsolhatók 
még a lakossági befizetések 
(gázépítésre), valamint a pénz- 
maradvány 100%-os teljesítése.

A fent felsoroltak figyelmen 
kívül hagyása után a teljesítés 
48%-os. Időarányosnak mond
ható.

KIADÁSOK:
Módosított előirányzat:

459.679,8 eFt
Teljesítés: 221.159 eFt
Kiadások teljesítése is időará

nyosnak mondható, 48%-os. A 
Polgármesteri Hivatal teljesítése 
47%-os. Ezen belül az önkor
mányzati lakásokkal kapcsolatos 
kiadások 123%-ra teljesültek, 
egyéb feladat mutatók teljesítése 
viszont alulmaradt a tervezett
nél.

Az ÖIGI Iroda gazdálkodói 
köréhez tartozó intézmények 
gazdálkodására az átgondolt ta

karékos gazdálkodás volt jel
lemző.

Az intézmények működési 
költségre — egy-két kivételtől 
eltekintve — többet költöttek. A 
nyári karbantartási munkák a 
várható újabb áremelések költ
ségvetési kihatása a második fél
évet terheli, ezen többletkiadá
sokat nem minden intézmény 
tudja kigazdálkodni. A fentiek 
hatása a harmadik negyedév vé
gén mérhető.

Az előzőekből kitűnik, hogy a 
megszigorító intézkedéseink el
lenére és a második félévben in
tézményeinknél egy esetleges 
működési zavarral kell szembe
néznünk

A költségvetés további alaku
lásáról a Tisztelt Újságolvasót 
tájékoztatni fogjuk.

Balatonalmádi, 1995. augusz
tus 31.

Brenner Kálmánné 
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Balatonalm ádi város Ö nkorm ányzatának 1 9 9 5 . I. fé lév i k ö ltségvetési m érlege

Bevételek Előirányzat Teljesítés

1 2 3

1. Önkormányzatok bevétele 215 732,4 165 328,0

2. Polgármesteri Hivatal és az Ok. int. 
tám. ért. bev.

15 483,0 7 928,0

3. Polg.m. Hiv. és az Ök. int. egyéb bev. 39 748,0 8 650,0

4. Kamat bevételek 4 350,0 8 746,0

5. Központi költségvetésből hj. 145 670,2 87 707,0

6. Társadalombizt. Önk. támogatása 27 395,2 17 283,0

7. Áfa-bevételek 11 301,0 2 920,0

8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. — 4,0

Bevételek összesen 4 59  6 7 9 ,8 2 9 8  5 66 ,0

OTP-számla egyenleg 77 407,0

EbbőI: ÖK. lakáseladás bev. 48 935,0

Kiadások Előirányzat Teljesítés

4 5 6

1. Személyi juttatások 145 737,8 70 415,0

2. Társadalombiztosítási díj 59 880,9 28 663,0

3. Dologi kiadások 
ebből: hitel törl . 220

126 173,0 84 363,0

4. Pénzeszközátadás 5 327,0 6 472,0

5. Egyéb támogatás (szoc.) 28 445,9 17 662,0

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai 975,0 211,0

7. Felhalmozási kiadások
ebből: felújítás 600,0 

beruházás 4 446,0

8 940,0 4 783,0

8. Általános tartalék 21 344,4 —

9. Céltartalék
ebből: személyi jutt. 9 851,0 

TB. járulék 4 446,0

62 855,8 —

10. Függő, átfutó, kiegyenl. kiad. — 8 591,0

Kiadások összesen 4 5 9  6 7 9 ,8 211 159 ,0



Lábtengós párosok

A közelmúltban rendezték 
meg Balatonalmádiban a 
Holsten-Neptun-kupa páros 
pénzdíjas lábteniszbajnoksá
got. Az amatőröknél 26, a pro
fiknál 10 duó jelentkezett.

Élvezetes és csipkelődésektől 
sem mentes harcokat vívtak a fi
úk. A szervezők az amatőr in
dulókat csoportokba osztották, 
és a legjobb 16 között egyenes 
kieséses rendszerben küzdöttek 
tovább. Érdekesség, hogy a ta
valyi győztes Balla-Fehér páros 
ezúttal a második helyet szerezte 
meg a cseréjét is kihasználó Ko
vács, Novák, Kiss csapat mögött.

A profik, akik között több 
kontinensbajnoki érmes is ját
szott, komoly küzdelmeket pro
dukáltak. A legjobbnak az aka
rattyai klub színeiben versenyző 
Tatár-Vadász duó bizonyult, mi
után a szolnoki Márkus testvé
reket legyőzték. Egyébként 
mindkét kategória első helye

zettje 20-20 ezer forintot vihe
tett haza, a helyezettek értékes 
tárgyjutalmakkal lettek gazda
gabbak. A nap fő eseménye a 
szuperdöntő volt, ahol meglepe
tésre az amatőrök diadalmaskod
tak, elnyerve az ötliteres pezs

gőt, amelyet aztán minden részt
vevő közösen el is fogyasztott.

VÉGEREDMÉNY
Profik: 1. Tatár, Vadász (Ba

latonakarattya, a döntőben: 2:0), 
2. Márkus Z., Márkus L. (Szol
nok), 3. Kovács, Novák, Kiss 
(Budapest, a 3. helyért: 2:1), 4. 
Királyvölgyi, Koltai (B.akarattya).

Amatőrök: 1. Kovács, Novák, 
Kiss (a döntőben: 2:0), 2. Balla, 
Fehér (Szolnok), 3. Horváth J., 
Horváth A. (Kaposvár, a 3. he
lyért: 2:0), 4. Karalyos, Nizák 
(Fót).

A szuperdöntőben: Kovács, 
Novák, Kiss-Tatár, Vadász 2:1 
(15:12, 8:15, 15:13).

Sakk
Júliusi számunkban beszá

moltunk már a Közösségi Ház 
SE sakkcsapatának felkészülé
séről, új igazolásairól. Ami ak
kor még bizonytalan volt, má
ra valóság. Biztos, hogy októ
ber 1-jén 10 órakor a Nagyka
nizsa elleni nyitómérkőzésen 
Adorján András nemzetközi 
nagymester ül asztalhoz Almá
di színeiben, s próbálja meg
szerezni első pontját — Ribli 
Zoltán nagymester, olimpiai 
bajnok ellen. Aki szereti a sak
kot, biztos nem hagyja ki ezt 
a nem mindennapi csemegét.

Adorján nagymester egyéb
ként kétéves szerződést kötött 
egyesületünkkel. Úgyszintén a 
mi sportolónk már Izsák Gyula 
és Galyas Miklós is. Velük meg
erősödve reális célnak tűnik a 
biztos bennmaradás.

Almádi és Fűzfő polgármes
terei létrehoztak egy magánala
pítványt „Almádi és környéke 
sakksportjáért”. Ennek lényege, 
hogy az NB-I-es csapat gazda
sági hátterének biztosítása mel
lett felkarolja a környéken fel
tűnő tehetségeket, támogassa az 
amatőr sportot. Az alapítvány
nak köszönhetően indíthatjuk el 
tartalékcsapatunkat a megyei 
bajnokságban, játéklehetőséget 
biztosítva ezzel a nagycsapatból 
kimaradottaknak, illetve a helyi 
reménységeknek. Köszönet érte 
mindazoknak, akik már eddig is 
támogatták az alapítványt, az 
alapítók mellett Wossala 
György és Számfira István vál
lalkozók. Remélhetőleg a csapat 
eredményei még többeket inspi

rálnak arra a jövőben, hogy le
hetőségeihez mérten támogassa 
a fent vázolt elképzeléseket. Az 
alapítvány számlaszáma, ame
lyet a helyi OTP kezel: 872- 
1379-8.

Augusztus 19-én nyílt ver
senyt rendezett egyesületünk. A 
hétfordulós, svájci rendszerben 
lebonyolított bajnokság vég
eredménye:

1. Izsák Gyula, KHSE 6.5 
pont, 2. Fáncsy Imre, KHSE 5.5 
pont, 3. Horváth Miklós, KHSE 
5.5 pont, 4. Kovács Előd KHSE, 
4 pont, 5. Kurucsai István, Pét
4 pont, 6. Marton András Né
metország 4 pont. 

Befejezésül közöljük az NB-I. 
1995/96-os bajnokság sorsolá
sát: 1995. október 1. Közösségi 
Ház SE-Nagykanizsa, október 
8. Szombathelyi Haladás-Kö
zösségi Ház SE, október 29. Kö
zösségi Ház SE-Törekvés SE, 
november 12. Közösségi Ház 
SE-Dutép Kecskemét, novem
ber 26. Miskolc-Közösségi Ház 
SE, december 17. Közösségi 
Ház SE-Postás SE, 1996. január 
14. Mattador-Közösségi Ház 
SE, február 4. Közösségi Ház 
SE-Csuti SE Zalaegerszeg, feb
ruár 18. Vasas SC-Közösségi 
Ház SE, március 10. Közösségi 
Ház SE-Statisztika PSC, márci
us 24. Bp. Honvéd-Közösségi 
Ház SE, április 14. Közösségi 
Ház SE-Ajkai Bányász, április 
28. MTK-Közösségi Ház SE.

Gróf Tibor

Tenisz hírekTenisz klubunk életében au
gusztus hónapra az események 
változékonysága volt a jellem
ző: a jó, a kevésbé jó és a rossz 
hír váltogatta egymást.

Jó hírnek kell tekinteni min
denképpen, hogy az I osztályúra 
minősített 300 ezer forinttal dí
jazott Balaton Bajnokságon a 
Nikecell kupáért a rendkívül 
erős mezőnyben Kovács Lajos a 
36 fős selejtezőből küzdötte fel 
magát a főtáblára és ott a leg
jobb 8-ig jutott. Miközben verte 
a 7. helyen kiemelt és a hazai 
rangsor 15. helyezettjét, Szilá
gyit. Sajnos, a 4-be jutásért már 
kikapott Pajortól. Teljesítménye 
így is a megyénkből indultak — 
teljes élgárda — közül a legjobb 
volt. Versenyzőink közül Hitter

Csaba és Rajnai Csaba indult 
még e versenyen: az előbbi a fő
tábla I. fordulójában esett ki, az 
utóbbi a selejtezőből nem jutott 
a főtáblára.

Ugyancsak Fűzfőn került 
megrendezésre a több héten át 
zajló „Angyal József” nyári sza
badidős verseny legjobbjainak 
döntő versenye. Itt is szép almá
di sikerekről tudunk beszámolni. 
A női egyéni verseny győztese 
Rajnai Judit, férfi egyéni II. he
lyezettje pedig Rajnai Csaba 
lett, aki indult a fiú egyéniben 
is és azt meg is nyerte.

Augusztus 26-27-én került 
megrendezésre a megyei egyéni

meghívásos ranglista verseny. 
Az itteni szereplésünket nem kí
sérte szerencse. Négy verseny
zőnk indult: Kovács Lajos, Hit
ter Csaba, Solymosi László, 
Szabó Zoltán. A legtovább jutott
— a legjobb 8-ig — Kovács La
jos és Hitter Csaba. A legjobb
4 közé egyiküknek sem sikerült 
bekerülni, az előbbi a fűzfői 
Szlottától, az utóbbi a veszprémi 
Vízkeletytől szenvedett veresé
get.

A hónap legfájdalmasabb hí
re, hogy eltávozott közülünk a 
senior csapat erőssége, a klub 
számvizsgáló bizottságának tag

ja, a mindnyájunk által szeretett 
Áfrány Misi barátunk. Ő volt az 
a sportember, aki a teniszpályán, 
a focipályán, a tekepályán pél
daképül szolgált sportteljesítmé
nyével, lelkesedésével, sport 
iránti szeretetével mindnyájunk
nak, de különösen a fiataloknak, 
akiket egy-egy összecsapáson 
ugyancsak „helyben hagyott”. 
Halálhíre mindnyájunkat meg
döbbentett, hiszen pár hónappal 
ezelőtt még kemény csatákat 
vívtunk Vele a salakon és a zöld 
gyepen. Emlékét klubunk tagsá
ga megőrzi és az évenkénti házi 
versenyünket rá emlékezve „Áf
rány Mihály emlékverseny”- 
ként rendezzük meg.

HIS



Zenei hangversenyek 
Vörösberényben

— Ugye, idén is lesznek kon
certek? — kérdezi nyaralószom
szédunk.

— Jövünk ám pénteken! — 
mosolyog rám a kedves gyógy
szerésznő.

Ilyenkor látom, érdemes volt 
a sok fejtörés, telefonálgatás, 
egyeztetés, Piroskával való leve
lezés, esti plakátragasztás, reg
geli szórólap-hordás. Érdemes 
volt, hisz langyos nyári estéken 
ünneplőbe öltözött emberek 
gyűlnek a vörösberényi reformá
tus templom kertjébe, arcukon 
várakozás. A későn jövők már- 
már visszafordulnak, aztán még
is vállalják a lépcsőn-ülés vagy 
a padkán-szorongás fáradalmait. 
A templom-belső máris áhitatot, 
harmóniát sugall — itt a hibát
lan arányok, nemes formák ad
ják minden történés mértékét. 
Aztán felcsendül a zene, s lét
rejön az a titokzatos kapcsolat 
művész és hallgatói között, 
amely nélkül a legjobb előadás 
is élettelen produkció csupán.

Mindegyik itt szereplő mű
vészkollégám így lelkesedett: 
tökéletes akusztika, remek kö
zönség! Az előbbi adott, az 
utóbbit azonban — s ezt négy 
év óta minden alkalommal így 
éreztem — a hely szelleme, va
lamiféle közös „lelki ajándék” 
teremtette meg. Tegyük hozzá: 
áldozatkész, fáradhatatlan helyi 
„stáb” közreműködésével, ami 
jelenti Kovács Piroska csalhatat
lan jóízlését, tapintatát, szigorú 
igényességét éppúgy, mint Ku
rucz György Nagytiszteletű úr

és Sacika végtelen kedvességét 
és vendégszeretetét — hogy 
csak a főszereplőket említsem.

Szép, tartalmas, változatos 
koncerteket hallottunk idén is, 
felléptek igazi világhírességek 
és sugárzóan tehetséges zene
akadémisták, hallottunk hárfát, 
fuvolát, csemballót, gambát, do
rombot, klarinétot, szólistát, ki
segyüttest, zenekart, gregoriánt 
és Bachot, reneszánsz tánczenét 
és Monteverdit, Mozartot és De
bussyt...

— Ezek a hangversenyek a 
világon mindenütt megállnák a 
helyüket — mondta egy ismeret
len német hölgy — legyenek 
büszkék rá!

Kérem, legyenek rá büszkék, 
szeressék, látogassák — és tán 
nem ünneprontás, ha hozzáte
szem: segítsék! Segítsen, aki te
heti, mert kultúránkat, művésze
tünket — s ezzel legnagyobb 
nemzeti kincsünket — napjaink
ban sötét veszély fenyegeti, a 
megoldást csak a polgárok mű
vészetpártolásától, összefogásá
tól remélhetjük.

Remélem, 1996-ban a hon
foglalás évfordulójának ünnep
ségeihez méltó módon tudunk 
majd csatlakozni, a magunk esz
közeivel bizonyítva a magyar 
keresztény kultúra európai he
lyét és folyamatosságát.

És jövő júliusban ismét fel
gyúlhat majd a fény Vörösbe
rény fölött a dombon...

Horváth Anikó 
művészeti vezető

Óvodásainkról - 
óvodáinkról

Nagy külső és belső változá
sokkal kezdjük az új nevelési 
évet. A költségcsökkentés mi
atti létszámleépítés igen átgon
dolt munkaszervezést és több
letmunkát kíván majd óvodá
ink minden dolgozójától.

Az óvoda javaslatának elfoga
dásával viszont a legkevésbé sé
rül a nevelőmunka. A munkakö
rök átcsoportosításával és a 4 
órában foglalkoztatott óvónők 
segítségével kitűzött progra
munk, a „személyiségközpontú 
nevelés”, megvalósítható.

Külső vátozás, hogy ez év 
szeptemberében kapjuk kézhez 
az új oktatási törvény által előírt 
óvodai nevelés irányelveit, mely 
ettől az időtől kezdve alapdoku
mentumnak számít. Keretet ad, 
illetve ír elő az óvodai nevelés 
számára, ezen belül tág teret 
hagy a gyermekek szükségleteit 
figyelembe vevő neveléshez.

Milyen terveink vannak? Mi
lyen programmal várjuk a gye
rekeket? Először is örülünk a ta
lálkozásnak és a bizalomnak, 
hogy a szülő ebben a legérzé
kenyebb, legfogékonyabb kor
ban mintegy társként ránk bízza 
gyermekét. Nevelőtestületünk, 
óvodapedagógusaink tudják, 
hogy az óvodába lépés pillana
tától új szakasz kezdődik a gyer
mek és a család életében. Most 
már nekünk, felnőtteknek, közös 
felelősséggel kell vállalnunk, 
hogy minden gyermek — egyé
niségének megfelelően — ter
mészetes módon élhesse át a 
gyermekkor szépségeit és meg
küzdjön nehézségeivel. Ha azt 
akarjuk, hogy valamikor majd 
egészségesen gondolkodó, ki
egyensúlyozott felnőtt váljék be
lőle, már most mindent el kell 
követnünk, hogy társakkal, az 
idegen felnőttekkel kialakuló

kapcsolatai érdekesek, tartalma
sak, biztonságot nyújtóak legye
nek. Közös célunk az emberré 
nevelés. Ami összeköthet min
ket, szülőt-gyermeket-pedagó
gust, a kölcsönös megbecsülés 
és a közös érdek. A gyerek ér
dekében nekünk felnőtteknek bi
zonyos részleteket egyeztetnünk 
kell. Az óvodapedagógus tudo
mányos elvek alapján kialakított 
nevelési célok, pszichológiai-pe
dagógiai elvek szerint készült 
gyakorlati program szerint dol
gozik. Napi tevékenységét, 
gyermekkel való kapcsolatát, a 
lehetőségek megteremtését első
sorban a rábízott gyermekek 
külső és belső szükségletei ha
tározzák meg. A gyermekek 
másságát nem csak személyisé
gük, hanem nevelésük, eddigi 
neveltetésük is meghatározza. 
Fontos tehát az együttgondolko
dás, a folyamatos párbeszéd a 
hatékonyság érdekében.

Az óvoda nyitott ajtóval várja 
a gyermeket és a szülőt egya
ránt. Biztosítani szeretnénk, 
hogy óvodásaink a nap legna
gyobb részét nyugodt, tartalmas, 
szokszínű és sokféle játékkal 
töltsék. Kulturált szokásokat sa
játítsanak el, tájékozottak legye
nek környezetükről, önállóak és 
nyitottak legyenek az új befoga
dására. Mi természetes módon, 
kényszer nélkül segítjük őket 
ebben, a napi óvodai élet folya
mán.

Kérjük a szülőket, az óvoda 
hétköznapjaiban is vegyenek 
részt, kövessék gyermekük óvo
dai életét, mondják el gondjai
kat, fogadják el tanácsainkat. Ha 
ezt az együttműködést sikerül 
megvalósítanunk, mindenki jól 
érzi majd magát saját szerepé
ben.

Óvodáink nevelőtestülete

Nyári koncertek
Már a tavasz madárcsicsergéssel ébreszt. Kora hajnalban, halk 

pittyenésekkel kezdődik a koncert, aztán egy-két bátortalan füt
tyentés után rázendít a kórus. Boldog, önfeledt, örömteli, az élet 
szépségét hirdető, drága, naív kis kórus. Meghatóan gyönyörű. Órá
kig szórakoztatják az ágyban lustálkodót, míg az erőt nem vesz ma
gán — mert hát szólítja a kötelesség —, és az édeni hangulatból 
átrántja magát a hétköznapok földi kényszerűségébe.

Így megy ez néhány hónapig, majd kis szünet után, úgy augusztus 
vége táján kezdődik a másik koncert: a tücsökzene.

Szürkületkor hangol a zenekar. Lassan kezd, ám hosszasan játszik. 
Fáradhatatlanul húzzák a köpcös kis öregurak az altatódalt — mindig 
ugyanazt, mégsem unalmas —; nótájuk álomba kísér. Egy hosszú 
nap után jó elaludni rá. Aludni hosszan, mélyen, álmodni egy szebb, 
igazabb világot...

És a két koncert között elszáll a nyár.
Vecsey K. Mária

55 éves korában elhunyt 
Áfrány Mihály, Balaton
almádi sportéletének 
egyik kiemelkedő és ak
tív szervezője. 
Búcsúzunk tőle, s meg
tartjuk emlékezetünk
ben.

Új Almádi Újság 
szerkesztősége



Tisztelt gázra váró Polgártársak!
Az önkormányzat által 

1995. júliusában meghirdetett 
gázprogram öt építési ütem 
beruházásának elindítását 
kezdeményezte a KÖGAZ-nál 
és az anyagi források megte
remtése érdekében a lakosság
hoz is fordult. A meghirdetett
5 ütem érintettjeinek 56,4%- 
ra kötött szerződést az önkor
mányzattal 1995. augusztus 
31-ig. Ütemenként részletezve:

3/I. ütem: dr. Óvári F. u. (Ba
ross G. u.-tól a Felsőörsi u.-ig), 
Vas Gereben u., Déryné u., Gár
donyi u. (Tulipán u.-ig), Katona 
J. u., Kiss E. u., Lenkei u., Csó
ka köz.

Résztvételi arány: 73,3%

3/II. ütem: Kossuth L. u., 
Dózsa Gy. u. (Deák F. u.-ig), 
Budai Nagy Antal u. (Töltés u.- 
ig), Batsányi köz, Bimbó u., 
Töltés u. (Esze T. 30-tól a Dózsa 
Gy. u.-ig), Deák Ferenc u. (Csi
kász lépcsőtől a Dózsa Gy. u.- 
ig), Vécsey u. (Dózsa Fy. u.-tól 
a Gárdonyi u.-ig), Vécsey köz, 
Gárdonyi u. (Tulipán u.-tól a 
Tóth A. u.-ig), Tulipán u., 
Feszty Á. u. (Gárdonyi u.-tól a 
Vízmeder u.-ig), Egry József u. 
(Töltés u.-tól a Vízmeder u.-ig).

Résztvételi arány: 65,8%

2/F. ütem: Veszprém u. (Ár
pád u.-tól az Ady u.-ig), Laposa 
D. u., Thököly u., Magtár u., 
Hold köz, Erkel F. u. (Veszpré
mi u.-tól a Köztársaság u.-ig), 
Köztársaság u. (a temető mel
lett).

Résztvételi arány: 60,5%

3/III. ütem: dr. Óváry F. u. 
(Felsőörsi u.-tól a 71.sz. u.-ig), 
Felsőörsi u. (dr. Óváry F. u.-tól 
a Vécsey u. torkolatáig), Rózsa 
u., Úttörő u., Ferenczy u. és köz, 
Ybl Miklós u., Fadrusz u., Mun
kácsy u., Alpár I. u., Zichy u., 
Liszt f. u.

Résztvételi arány: 59,1%

2/E. ütem: Veszprémi u. 
(Kurcz R. u.-tól az Árpád u.-ig), 
Kővirág u., Vöröskő u., Kisbe
rényi u. (Veszprémi u.-tól a Riz
ling u.-ig), Seregély u., Kakukk 
köz, Balázs B. u. (Kisberényi u.- 
tól a Vörösberényi Séd-ig), Vö
röshegyi u. (Kisberényi u.-tól az 
Avar u.-ig), Kert u., Rekettye u.,

Szömörce u. (belterületi hatá
rig).

Résztvételi arány: 52%

Az önkormányzat képviselő
testülete az 1995. augusztus 31- 
ei ülésén a program eredmé
nyességét megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a beruházás a je
lenlegi résztvételi arány mellett 
a teljes területen elindítható. Az
1995. VIII. 31-éig teljesített be
fizetéseket fogadja el szerződés 
szerinti teljesítésnek, a késedel
mes befizetések és a határidőn 
túli jelentkezések után 1995. IX. 
1-től a PTK alapján késedelmi 
kamat befizetését kell érvénye
síteni (évi 20%).

Az engedéllyel rendelkező 
(3/I, 3/II, 2/F) jelű ütemekre ki
írt versenytárgyalás eredménye
ként 1995. VIII. 25-ei munkate
rületátadással és az alábbi kivi
telezőkkel, illetve határidőkkel 
szerződéskötés történt:

• a 3/I. ütemnél a Rekord- 
Közmű Kft.-vel 12 283 
ezer Ft összeggel és 1995. 
X. 31-ei befejezési határi
dővel,

• a 3/II. ütemnél a Vertikál 
Rt.-vel 15 139 120 Ft ösz
szeggel és 1995. XI. 25-ei 
befejezési határidővel,

• a 2/F. ütemnél a FÉG
THERM-Partner Kft.-vel
9 294 ezer Ft összeggel és 
a kezdéstől számított 80 
nap befejezési határidővel.

Az engedéllyel még nem ren
delkező 3/II. és 2/E. jelű ütemek 
megversenyeztetése is folyamat
ban van, erről tájékoztatást ké
sőbb tudunk adni.

A lakosság részéről folyama
tosan merül fel a gázellátás be
kapcsolódásába az igény. Az 
épülő részekhez kapcsolódóan 
mindegyik ütemnél található 
több olyan utca, melyre egy kis 
hosszabbítással további fogyasz
tók köthetők. Ez csak néhány 
esetben (utcavég, zsákutca) old
ható meg. A hosszabbítások 
akadálya az engedélyes hálófej
lesztési terv, mely adott térkép- 
hálózatra és utcahosszra engedi 
a gázhálózat kiépítését. Az en
gedélyes hálózatterv 1989-ben 
készült, városunk azóta sokat 
fejlődött, ezért felülvizsgálatra 
szorul. A hálózat továbbtervezé
sét a bejelentett igények figye
lembevételével még ez évben

megrendeljük a KÖGÁZ-nál. A 
hálózatterv felülvizsgálatának és 
bővítésének eredményéről tájé
koztatni fogjuk az érdekelteket.

A megindult kivitelezések 
legszikrázóbb pillanatai a házi 
bekötővezetékek helyének ki
ásása, főleg, ha az a tulajdonos
nak nem megfelelő helyen van. 
A házi bekötővezetékek helyét 
elsősorban az utcai közműhely
zet határozza meg szigorú sza
bályok és szabványok alapján. 
Az ingatlanon belül épülettől, 
oldaltelekhatártól előírt átvol
ságtartás, minden föld alatti és 
feletti építmény, akna, derítő, 
olajtartály, fák léte meghatáro
zó. A bekötővezeték helye a ter
vező felelőssége, helyének mó
dosítása az ő hatásköre és min
denkor a KÖGÁZ, mint szolgál
tató hagyja jóvá. A terveken en
gedélyezett hely telekhatáron 
belül, a nyomáscsökkentő után 
már könnyebben továbbvezethe
tő, mert kisnyomású és keve
sebb megszorítást kell figyelem
be venni.

Fontos tudnivaló, hogy a gáz
vezeték létesítésének engedélye
zésekor a bányakapitányság elő
írja a gázvezetékhez tartozó biz
tonsági övezet mértékét, melyre 
a bányatörvény vonatkozó ren
delkezései az irányadók. Ha a 
biztonsági övezet magánterüle
tet érint, akkor arra a területre 
szolgalmi jogot kell telekköny
vileg bejegyeztetni. A szolgalmi 
jog bejegyzés a KÖGÁZ javára 
történik a tulajdonos és a KÖ
GÁZ között létrejövő olyan 
egyezség alapján, melyben a 
KÖGÁZ vállalja, hogy a magán- 
tulajdonon semmiféle tevékeny
séget nem végez, csak annak 
használatát korlátozza, a tulaj
donos a bejegyzéshez térítés- 
mentesen járul hozzá.

A korlátozások:
— a biztonsági övezetben épí

tési tevékenységet folytatni 
tilos (ugyanezt az előkert
ben az ÓÉSZ és a Város- 
rendezési terv is tiltja)

— a vezeték műszaki állapo
tát veszélyeztető tevékeny
séget végezni, tűz- és rob
banásveszélyt előidézni, 
tűzzel és nyílt lánggal járó 
tevékenységet folytatni ti
los

— a gázvezeték nyomvonalá
tól számított 2 méteren be

lül fa ültetése, 50 cm-nél 
mélyebb talaj művelés, sző
lő és egyéb növénynevelő 
kordon elhelyezése tilos.

Az esetek túlnyomó többségé
ben a biztonsági övezet 4 m-es 
és ebből 1-2 m húzódik rá az 
ingatlanokra az utcák keskeny
sége, vagy a már benne levő 
közművek miatt. A szolgalmi 
jogra vonatkozó bejegyzést a 
gáztörvény írja elő, ennek hiá
nyában vezeték nem létesíthető, 
illetve a megépült vezeték gáz 
alá nem helyezhető.

A most elindult beruházásnál 
folyamatosan gyűjtjük az ingat
lantulajdonosok nyilatkozatait a 
3/III. és a 2/E. ütemeknél, hogy 
létesítési engedélyt kapjunk a 
3/I., 3/II. és a 2/F. ütemeknél, 
hogy a használatbavétel után 
gáz kerüljön a vezetékekbe.

Kérjük Önöket, nyilatkozata
ikkal a közös cél megvalósulását 
támogassák.

A meginduló kivitelezések 
próbára teszik úgy a kivitelezők, 
mint a lakosság tűrőképességét. 
Az utak korlátozott járhatósága, 
esetenkénti útlezárások, autóval 
történő ki- és bahajtások ellehe
tetlenülése türelmet és megértést 
kíván. A váratlan helyzeteket 
nem lehet előre falragaszon a la
kosság tudomására hozni. A dr. 
Óvári F. u. és a Dózsa Gy. u. 
kivitelezését nem párhuzamosan 
végzik, így a hegyről jövő for
galom biztosítható.

Biztosan lezárásra kerül a Dó
zsa Gy. u. kivitelezésre kerülő 
szakasza, erre legkorábban októ
berben számíthatnak. Hirdetmé
nyeken tájékoztatni fogjuk Önö
ket.

Reméljük, tüzelőjéről gondos
kodott, ha nem, sürgősen intéz
kedjen, amíg az útviszonyok en
gedik.

Gázzal történő fűtés időpont
ját előre megmondani nem tud
juk. A kivitelezések megadott 
befejezési határidejétől számítva 
minimum egy hónap a hatósági 
munka.

A Polgármesteri Hivatal fél
fogadási időben az Önök rendel
kezésére áll, hétfőn és szerdán 
8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 
óráig.

Hansági Marianna



A Balaton kis tó -  ám 
mégis tenger! A padlás- 
galériabeli tárlat egyike 

az idei képzőművészeti ren
dezvényeknek — ám mégis 
több egy kiállításnál! Teret, 
időt mérő rangos művészeti 
esemény immár. Méltán 
mondhatjuk, fölnőtt s szárnya
lásra kélt vállalt missziójában. 
A szép és nagy múltját hagyott 
balatoni tárlatok folytatója. Új 
utakon halad, miközben fi
gyelmez korábbi értékeinkre, 
friss szellemi próbákat, szán
dékokat, erőfeszítéseket vonz, 
íveléseket karol, segít. Tobor
zó erővel, szigorú igényt kiálló, 
megérdemelt sikerrel.

Csokorba fonja a mai magyar 
képzőművészet több kiválósá
gát, Kossuth- és Munkácsy-díja
sokat, elismert alkotókat. Mel
lettük helyet ad a derékhad tisz
teletre méltó képviselőinek és a

fiatal föltörek
vőknek. Nem
csak a parton 
élő, hanem a 
szerte hazánk
ban alkotó, ám 
a tóhoz kötődő 
festők, grafiku
sok, szobrá
szok, kerami
kusok, fotósok, 

textilszövők hozták el legjobb 
alkotásaikat.

Nyolcvan művész közel más
fél száz munkáját engedte köz
szemlére a szakmai zsűri. A fö
löttébb szigorú rostálás a tárlat 
javát szolgálja. Bárha mindig is 
a szakmai szigor döntene...! Ak
kor majd közelebb jutunk a kép
zőművészet céljához, miszerint 
a művész úgy adjon korrajzot, 
hogy az egyszersmind szóljon 
minden kornak is. Tehát emel
kedjék kortalanná, örökérvényű
vé.

Szemlélődésre hív bennünket 
a kiállított művek füzérlő sora. 
Tekintetünkbe olvadnak színek, 
formák, kompozíciók, idomok, 
síkban és térben ható munkák. 
Énünkben pedig érzelmek, gon
dolatok, játékos ötletek és filo
zófiák hullámzanak. Amint a 
megnyitóban is elhangzott, ez az 
almádi tárlat egy fénylő pont,

napjaink megroppantó gondjai, 
ártó bajai ellenére is győztes üt
közet. A művész és a kilátásta
lanságra ítélt művészet győzel
me. Szellemiségével, pontosan 
kitapintható tartalmával, erénye
ivel és gyengéivel együtt méltó 
a Szent István-napi ünnepkör
höz, államalapítónk erkölcsi ta
nításához: tisztességgel, önálló
an cselekedni az emberek ked
vére.

Kiváló hellyé nemesült mára 
a padlásgaléria. Rangos csarnok. 
Ahol is ezúttal a tó ihletését su
gározzák a kitárulkozó művek 
és sokféle változatból rajzolnak 
egyetlen körképet mai valósá
gunkról is.

Hatalmas érdeklődéssel tün
tette ki a vendégsokaság a pom
pás megnyitót. A fénygazdag 
órában a művek és alkotóik kö
rében nemcsak az augusztusi 
meleg forrósította szívünket. A 
tájszeretet, a hűség és a jóra haj

ló lélek áhitatos ünnepének vál
tunk részeseivé.

Bojtor Károly festőművész 
eddigi munkásságáért Veszprém 
város, Györgydeák György gra
fikusművész az Almádiért Ala
pítvány, Horváth László kerami
kusművész Balatonkenese, Mi
los József fotóművész Balaton
almádi, Szentgyörgyi Kornél 
festőművész Balatonfüred, 
Szentirmai Zoltán szobrászmű
vész Siófok, Veszeli Lajos fes
tő- és grafikusművész Veszprém 
megye önkormányzatának díját 
kapta.

Albrecht Sándor 
Fotó: Durst László 

Szentesi István

A rendezők köszönetüket feje
zik ki mindazoknak, akik közre
működtek és segítették az orszá
gos tárlat sikerét: a Közösségi 
Ház dolgozói, Pócsik Zoltán és 
Molnár Gábor, Sági Sándor, 

Pusztai házaspár, 
Jurányi házaspár, 
Almádiért Alapít
vány, Szabóné Kor
mosói Kornélia, 
Huszár Lászlóné, 
Kakas Endréné, 
Szabó Béláné, 
Schildmayer Fe
rencné, a kiállítóte
rem háziasszonyai.

Külön köszönet a 
Vendégváró Egye
sületnek, Rendes 
Ferencnek, Markó 
Rafaellnénak, Alb
recht Sándornak és 
a nemesvámosi Re
proprint nyomdá
nak

A megnyitó 
közönségének 

egy része

A kiállítás bejáratának installációja

Horváth Balázs megnyitója Oszter Sándor verset mond Tolcsvai Béla



Cselekedni jót -  jól!
Beszélgetés Trosits András képviselővel

Nem könnyű manapság 
azoknak a dolga, akik máso
kért élnek, a szegények sorsá
val, a pedagógusok helyzetével 
vagy éppen a kultúrával kötik 
össze életüket. Mostani riport
alanyom ebbe a csoportba tar
tozik, egyre többször hallha
tunk róla. Szervez, ösztönöz, 
újabb ötletekkel hozakodik elő 
— s ami ritka — azokat több
ségében meg is valósítja.

Trosits András képviselővel 
készült a beszélgetés.

-  Gondolom, a fent említett 
tulajdonságai vezérelték abban, 
hogy a közügyek szolgálatában 
mint képviselő is részt vegyen.

-  Igen. Az 1994. évi önkor
mányzati választásokra készül
ve, széleskörű információt gyűj
töttem, vajon munkámmal, szak
mámmal hol segíthetek e város 
feladatainak megoldásában. 
Hallván és látván a megoldandó 
problémákat, meghatároztam 
egy keretet, mely kereten belül 
mozogva felállítottam a négy 
éves ciklus alatt elvégzendő fel
adatokat. Ennek legfontosabb 
elemei:

-  Balatonalmádi szociális 
rendszerének minél széle
sebb körű felépítése,

-  a város nevelési-oktatási 
intézményei szakmai prob
lémarendszerének bizottsá
gi kezelése, a kulturális és 
sportrendezvények fejlesz
tése, településünk hírnevé
nek öregbítése,

-  mindazon feladatok (gáz
program, csatornaprogram) 
támogatása, amelyre ráha
tással lehetek.

-  Nagy fába vágta fejszéjét az 
előbb említett gondolatok gya
korlatban történő átültetésével 
kapcsolatban.

-  Az ember élete során tűzzön 
maga elé célt, s az általa vállalt 
feladatokat hangyaszorgalom
mal oldja is meg. Valóban, mun
kahely és a család mellett végez
ni az előbb felsorolt problémá
kat bizony embert próbáló tevé
kenység. Úgy vagyok ezzel, 
hogy a vállalat kötelezettséget 
hittel és örömmel teszem, mert 
fáradozásaim eredményeként lá
tom munkám értelmét. Ugyan

akkor ide tartozik az is, hogy 
ezen problémák megoldását 
egyszemélyben nem lehet elvé
gezni. Ez műhelymunka, csapat
munka, mely csapatban dolgo
zók szakterületük profi szakem
berei, hiszen évek-évtizedek el
méleti felkészültsége és gyakor
lati tapasztalata ültetődik át egy- 
egy bizottsági döntés, képviselő- 
testületi határozat után a végre
hajtás területére. Megnyugtató 
számomra együtt dolgozni úgy 
az önkormányzat dolgozóival és 
vezetőivel, a pedagógusokkal és 
vezetőikkel, mint a képviselők
kel a néha igencsak nehéznek 
tűnő feladatok megoldásán.

- A  decemberi választások óta 
eltelt nem egész háromnegyed 
év alatt szakmai területéről ke
mény döntések sorozatát kellett 
meghozniuk. Képviselői, tartal
mi munkájáról mondjon pár 
gondolatot!

-  A képviselőtestület decem
beri felállása után az iskolai mű
velődési és sportbizottság elnö
kének választott. Egyetlen bi
zottsági elnök sincs ma könnyű 
helyzetben. Sajnos, a pénzügyi 
források egyre drasztikusabban 
szűkülő tendenciája elérte az ok
tatás-művelődés-sport ügyre ne
hezedő megszorító pénzügyi in
tézkedéseket is. Bizottságunk jö
vőképének meghatározásában az 
intelligens, kulturált, egészséges 
ember fogalomrendszerének ki
alakítása és fenntartása az alap
vető cél. Nem volt példa az el
múlt évek-évtizedekben arra,

hogy pénzügyi meg
szorító intézkedések 
miatt Balatonalmádi
ban az intézmények 
működőképességén 
ek fenntartása érde
kében létszámleépí
tés eszközéhez kell
jen nyúlnunk. Az or
szág nagyon sok ön- 
kormányzatának gya
korlatával szemben a 
hivatal, a bizottság, a 
szakma és a testület 
több hónapos közös 
előkészítő munka 
után hozta meg a le
építéssel kapcsolatos 
döntését. Ugyanak
kor még mindig 

nincs nemzeti alaptanterv, ezál
tal még nem tudjuk kijelölni 
azon sarokpontokat, amelyek a 
jövőt koncepcionálisan megha
tározhatnák. Folytatjuk a meg
kezdett szakmai munkát, ha le
hetne Emberi módon.

-  Az iskolaügyi vonal mellett 
Ön tagja a képviselőtestület 
egészségügyi bizottságának is. 
Milyen feladatot vállalt itt?

-  Bevezető gondolataimban 
említettem Balatonalmádi szo
ciális rendszerének minél széle
sebb körű kidolgozását. Hasznos 
számomra, hogy ebben a bizott
ságban, mint a szociális terület
tel foglalkozó képviselő dolgoz
hatok.

Képviselőtársaimmal, az ön- 
kormányzati és külső szakértő
inkkel elkezdtük ez év elejétől 
a város teljes körű szociális 
rendszerének kidolgozását. Ez
zel egyáltalán nem azt akarom 
mondani, hogy településünkön 
nem volt szociális gondoskodás, 
igenis létezett és létezik a sze
gényekkel való törődés. Az el
múlt évek, évtizedek során úgy 
az önkormányzat, mint a Vörös- 
kereszt, az egyházak, a Máltai 
Szeretetszolgálat és a civil szfé
ra is letette a névjegyét és ön
zetlen munkáját erre az asztalra. 
Mindezen szervezetek külön-kü
lön végezték hasznos tevékeny
ségüket. Ugyanakkor látni kell, 
bizony az elméleti szociális tér
képünkön maradtak fehér foltok, 
mivel sok ténylegesen rászorult

ember különböző okoknál fogva 
nem maradt fenn a szociális há
lón. Az okokkal itt részletesen 
nem kívánok foglalkozni, in
kább a felépített rendszerünkről 
mondanék néhány szót.

A minap kaptam kézhez a 
Veszprém Megyei Bíróság be
jegyzését, a Balatonalmádi Vá
ros Önkormányzata által létre
hozott és a testület által jóváha
gyott — „Együtt-Egymásért” 
Szociális Közalapítvány engedé
lyezésére vonatkozóan. Ennek a 
szociális közalapítványnak alap
vető célja és rendeltetése, hogy 
városunk lehetőleg összes szer
vezetének aktív bevonásával 
olyan adatbankot hozzon létre, 
amely a szociális háló nagy 
„lyukait” befoltozza, a szociális 
térkép fehér foltjait lehetőleg el
tüntesse.

E komplex rendszernek szer
ves része és első mérföldköve a 
Szent István napján átadott vö
röskeresztes Szociális bolt. E 
bolt működésével kapcsolatban 
újságunk elmúlt havi számában 
részletes tájékoztatást adtunk.

-  Mindezek mellett még min
dig maradt energiája a kárpát
aljai gyerekek üdültetésének 
megszervezésére és lebonyolítá
sára.

-  Nevelő pedagógusként hit
vallásom a gyermekekkel való 
megkülönböztetett törődés. Ter
mészetesen ezt a szervezést sem 
tudtam egyedül elvégezni. A 
gondolatot meghallván sok-sok 
barát, ismerős segített önzetlenül 
az ügy szolgálatában. Bátran 
mondom, ebben a tekintetben is 
csillagos ötösre vizsgázott Bala
tonalmádi városa. A részletekre 
vonatkozóan újságunk hasábjain 
a későbbiek során részletes be
számolót fogunk adni. Ezúton is 
megragadom az alkalmat arra, 
hogy köszönetemet fejezzem ki 
mindazoknak, akik segítettek.

-  Én pedig mindazok nevében 
mondok köszönetet, akiknek e 
nehéz helyzetben enyhítette 
gondjait, s kívánok további sok 
sikert képviselői munkájához.

G. T.



A Balatonalmádi Kertbarát Kör 
tájékoztatója

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az 1995. második félévi első 
foglalkozásunkat szeptember 27-én tartjuk a Közösségi Házban.

Napirendi pont: Must készítése, helyes erjesztése és az új bor ke
zelése.

Az elkövetkezendő időben amennyiben mód lesz rá, havonta kö
zöljük a foglalkozások időpontját és témáját. Az előadásokat hoz
záértő szakemberek fogják tartani, amelyekre szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt.

A kertekben, szőlőkben közeleg a betakarítás ideje. Most fog meg
mutatkozni az egész évi fáradozásunk eredménye. Az egyik legne
hezebb betakarítás a szőlő szüretelése. Ezzel a tevékenységgel kap
csolatban szeretnénk felfrissíteni a tennivalókat. Feltételezve, hogy 
a pince, a préselő, a hordó és a szüreteléshez szükséges eszközök, 
gépek megfelelően elő vannak készítve, akkor már csak a szüret 
időpontjának kitűzése van hátra, amit több tényező befolyásolhat. 
Függ az időjárástól, a szőlő fajtájától, egészségi állapotától stb.

A korán érő fajtákat, például: rizlingszilváni, furmint, hárslevelű, 
október elejétől szüreteljük. Abban az esetben, ha csapadékos lesz 
az ősz, fennáll a lisztharmatfertőzés vagy a szürke rothadás veszélye. 
A későn érő fajtákat megvédhetjük, illetve a kárt csökkenthetjük 
az alábbi szerekkel: Mikal 75 WP, Ridomil combi, csak peronosz
póra és lisztharmat ellen védenek, mindkettő várakozási ideje 30 
nap. Kizárólag szürke rothadás ellen használható: Toprin, Metil 70 
WP, Ronilan 50 WP, várakozási idő 14 nap, Ravralé 7 nap, Polyoxin 
al WP, 3 nap.

A szüretet általában a szőlő teljes érési időpontjára tanácsolt ki
tűzni. Kivétel az aszú borok készítése. A túlérett rizlingszilváni vagy 
muskotályfélék elvesztik aromájukat, savaik lebomlanak, értéktelen
né válnak. A leszedett szőlőt gyorsan dolgozzuk fel. Az illatos fajták 
mellett, az illat- és zamatanyagok jobb kioldására a cefrét lében tart
juk (áztatjuk) 3-6 órán át. Mivel a zúzott szőlő, a cefre könnyen 
károsodik, egészséges szőlő esetén 100 kg-hoz 10 g. (1 dkg) borként 
adagolunk, penészes, rothadt szőlő esetén 15 g (1.5 dkg). Más vé
lemények szerint a rothadt szőlőnél a mustot kell kénezni, de vi

gyázni kell, mert az erjedésben lévő mustot már nem szabad így 
védeni. A kénezéssel egyrészt az erjedést jobban tudjuk irányítani, 
másrészt egy sor bajtól meg tudjuk védeni az új bort, például bar
natöréstől.

Ezekkel a gondolatokkal szerettük volna a szüreti tennivalókra 
felhívni és ráirányítani a szőlőtermeléssel, borkészítéssel foglalkozó 
kistermelők figyelmét, a teljesség igénye nélkül.

A Balatonalmádi Kertbarátok nevében:
Bucs Ferenc

Vörösberényi „Fábián József" 
Kertbarát Kör

A „Fábián József” Kertbarát Kör 1995. augusztus 27-én rend
kívüli vezetőségi ülést tartott, melynek fő témája a szüreti fel
vonulás megszervezése, valamint az ünnepélyes keretek között 
megtartandó 30 éves évforduló előkészítése.

A szüreti felvonulás 1995. szeptember 16-án lesz, ezzel egybe
kötve pedig a Séd patak melletti Nepomuki szobor avatására is sor 
kerül. Indulás a Magtári parkírozóból 14.00 órakor, a szokott út
vonalon Vörösberény belterületén, majd a Veszprémi úton, Petőfi 
úton a Városháza térig és vissza Vörösberénybe. A szüreti felvonulás 
a Kertbarát Kör, a Vörösberényi Polgári Kör és a Vörösberényi Ál
talános Iskola közös rendezvénye lesz.

A szüreti bál 1995. szeptember 16-án 19.00 órakor kezdődik a 
Vörösberényi Művelődési Házban. Nyerési lehetőség és a jó zene 
biztosítva. Belépési díj: 200.- Ft.

A 30 éves évforduló ünnepélyes keretek között 1995. október 28- 
án 17.00 órakor lesz, melyre meghívót kapnak az alapító tagok, a 
volt tisztségviselők, köztük a jelenleg Budapesten élő Dalányi József 
nyugdíjas tanár, aki az első kertbarát köri elnök volt Vörösberény
ben, valamint a miskolci kertbarát körtől kb. 5-6 fős baráti küldött
ség.

Szeptemberi program:
1. Szeptember 4-én 19.00 óra - Szüretre való felkészülés és ki

rándulás megbeszélése.
2. Szeptember 18-án 19.00 óra -  Szőlő betakarítása, feldolgozása.

Durst László

Egy begyógyult sebhely
Az Alsóörs-Veszprém kö

zött 1909-től 1969-ig közleke
dett vasúti személyszállító vo
nat legromantikusabb szaka
sza a remetevölgyi megálló 
környéke.

Veszprémből érkezvén e 
megállót elhagyva pillantotta 
meg az utas a Balatont. E sza
kasz építészeti szempontból is 
különleges. Itt váltakoznak a 
sziklabevágások és a vöröskőből

szárazon épített (rakott) támfa
lak. A támfalak alatt a csapadék
víz elvezetésére kiképzett csodá
latos — átjárható — alagutak. 
Egyik ilyen alagút gyönyörűen 
kiképzett nyílását — a pinkóczi

forrással szemben — az idő vas
foga avagy tisztességtelen em
berek kikezdték, annak faragott 
köveit folyamatosan elhordták, 
amint a képen is látható. A to
vábbi rombolás megakadályozá
sa késztetett e sebhely begyógyí
tására. A lehetőségeket összpon
tosítva megfelelő kőanyagot ta
lálva sikerült Ódor Gáspár vál
lalkozó segítségével a helyreál
lítás, miként a képen is látható. 
A volt vasútvonal műtárgyai, hi
dak, átereszek, rézsük akár igazi 
műemlékké is nyilváníthatók le
hetnének így is, amikor már fel
adatukat sajnos elvesztették.

Óvjuk őket az utókor számá
ra, szomorú emlékként.

Majbó Gábor



Megnyílt a megye első 
szociális boltja Almádiban

A Vöröskereszt együttműködésre kész partnereket talált
Államalapító királyunk ar

ra nevelt, hogy egy nemzet, 
mint egy nagy család vállalja 
a sorsát, s váll a vállhoz, kéz 
a kézben igyekezzék mostoha 
sorsán enyhíteni. Üzenete má
ig ható: törődjünk egymással 
és segítsünk a rászorultakon
— mondta Balatonalmádi-Vö
rösberényben Trosits András 
városi képviselő a Vöröske
reszt első megyénkbeli szociá
lis boltjának megynitóünnep
ségén.

Az 1700-as években épült vö
rösberényi templom és kolostor
hoz tartozó magtárépületben ki
alakított tágas üzlet meggyőző 
bizonyítéka annak, hogy Balato
nalmádi önkormányzata a Szent

István-i gondolatok jegyében te
vékenykedik. Számon tartja és 
tenni igyekszik a település há
rom és fél ezernél több rászo
rultjáért, az idősekért, rokkanta
kért, munkanélküliekért és nagy- 
családosokért, akik mostantól 
kedvezőbb áron juthatnak alap
vető élelmiszerekhez.

Az önzetlen segítőkészségnek 
számos példáját adták a telepü
lés polgárai is, akik hetek óta 
több, mint 600 órát dolgoztak az 
épület rendbetételén. Akadt kö
zöttük 81 esztendős, botra tá
maszkodó néni is, aki a nyitás 
előtti takarításban segédkezett.

Ennek a közös összefogásnak 
az eredménye tehát a szociális 
bolt, amelyet megnyitása óta na
gyon sokan keresnek fel Kápta

lanfüredről, Budataváról, a vá
ros minden pontjából egyaránt.

Öröm az örömben, hogy, ha 
az élet egyszer már így hozta, 
Balatonalmádi úttörő szerepet

vállalt a rászorultak segítésében. 
Köszönet az ötletgazdának, s 
mindazoknak, akik közremű
ködtek e nemes cél megvalósí
tásában.

Fotó: Szentesi István

Tájékoztató a szelektív 
szemétgyűjtésről

A településünk felett lévő 
szeméttelep rövid néhány éven 
belül megtelik. Ide hordjuk 
ráadásul a környék szemetét 
is. Lényeges körülmény, hogy 
a telep a nyitott karszton van, 
mindenféle záróréteg nélkül.

Túlzás nélkül állítható, hogy 
időzített bombán lakunk. Másik 
fontos szempont, hogy a háztar
tási hulladék jelentős része újra 
felhasználható, nálunk lényege
sen gazdagabb országok sem en
gedhetik meg maguknak, hogy 
hasznosítható értéket a szemétbe 
dobjanak.

A probléma megoldására kül
földön kidolgozták a hulladék 
válogatott gyűjtését, ami további 
válogatás után visszakerül a fel
dolgozó üzemekbe. E módszer 
lehetővé teszi a szemét meny
nyiségének csökkentését, a 
nyersanyagok újrahasznosítását.

Az Altanova Kft. ajánlata 
egybeesik az önkormányzat kör
nyezetvédelmi elképzelésével. 
Elsőként a papír kis konténerek
be gyűjtését tervezzük. Későbbi
ekben szín szerint válogatott 
üvegek, majd műanyagok sze
lektív gyűjtése következhet.

Ez a rendszer hazánkban már 
működik, ezért az ENiKő bizott
ság meglátogatott két várost és 
két községet. A kedvező tapasz
talatok alapján a bizottság java
solja a bevezetést 1996-tól. A 
kft. vállalta, hogy ez év októbe
rétől megkezdi a kis konténerek 
telepítését. Ez a szolgáltatás a 
lakosság részére ingyenes, az 
önkormányzatnak az egyszeri 
telepítési költségen kívül évente 
állandó lakosonként 25 Ft költ
séget jelent. A gyűjtést, a kon
ténerek tisztán tartását a kft. 
végzi. Az összegyűjtött papírt 
hazai papírgyáraknak szállítják 
alapanyagként.

Szakemberek szerint a hulla
dék egy harmada papír. Ez több
ször is újra felhasználható. Má
sik nagyon fontos szempont, 
hogy ez a hulladék már nem ke
rül az almádi szeméttelepre. Ba
latonfűzfő szintén bevezeti ezt a 
módszert.

Tisztelettel kérem a polgáro
kat, akiknek észrevételük, javas
latuk, tanácsuk van a fentiekkel 
kapcsolatban, azt juttassák el a 
bizottsághoz.

Dr. Farkas Miklós

Hattyú-bál 1995

Tájékoztató
Rendhagyó módon került sor idén a hagyományos Hattyú-bál 

megrendezésére. Mint ismeretes, az Auróra étterem — a bál 
megszokott helye — zárva volt és már-már úgy nézett ki, hogy 
talán nem is lehet az idén megrendezni ezt a jótékony célú ese
ményt. Végül az Auróra szálloda kis éttermébe nyílott lehetőség 
szerényebb körülmények között, maximum 150 fő elhelyezését 
biztosíthatóan a bál megrendezésére.

A résztvevők száma a tavalyihoz képest kevesebb, mintegy a fele 
(115 fő) volt. Ennek ellenére, akik jelen voltak jó hangulatú, sikeres 
eseményként élték meg. A bál tiszta bevétele 245.000,- Ft volt, nem 
sokkal kevesebb a múlt évinél. A bevételt az előzetesen meghirdetett 
célra, a „Balatonalmádi és Vörösberény története” című könyv ki
adása költségeinek támogatására fordítjuk. A könyv gyakorlatilag 
készen van és a sajtóbemutatójára — ami a hivatalos megjelenésnek 
tekinthető — szeptember második felében kerül sor.

A bál támogatói: Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész, 
Árkádia Hotels Kft., I.V.E. Kft., Balatontourist Rt., Lakás és Kert
kultúra G., Turzó Gábor, Geoprospect Kft, Nyulász Ervin, Kerényi 
Imre, Budatava ABC, Manna-Tourist és Folklór üzlet, Jutka butik, 
Dávid cukrászda, Bartha József, Kupcsik Gáborné, Ódor Gáspár, 
írisz virágszalon, Makray János festőművész, Profil Építők áru
háza, Fórum Üzletközpont Balatonalmádi, Wossala és társa Kft., 
Baumeister Kft., Colombus Kft., Szabó Zoltán Abbázia Kft., Cle
opátra szépségszalon, Nonstop Fitness szalon, Csákvári Árpád, 
Botka László „Laci” cipőbolt, Lang cukrászda, Cola cukrászda, 
Hegyi Zoltán Könyvesbolt, Kamilla gyógynövény szaküzlet, Kiss 
László, Hattyú tánccsoport. A virágdekorációt segítették: Zabó csa
lád, írisz virágszalon, Orchidea virágszalon, Fórum virágbolt, Ba
likó Eszt er, Hansági Nóra és Mesterházi Andrea.

A felsoroltakon kívül mindenkinek, aki a legkisebb mértékben 
is támogatta e jótékony célú eseményt, hálás köszönetünket fejezzük 
ki.

Rendezőség



GARANCIA
N Y I T Á N Y

Tisztelt ügyfelünk!
Az OTP Bank teljeskörű pénzügyi szolgáltatást kíván nyúj

tani ügyfeleinek, ezért leányvállalataival — köztük a Ga
rancia Biztosítóval — együtt létrehozta az OTP csoportot.

Az OTP csoport ajánlata a Garancia Nyitány Életbizto
sítás.

Mi a Garancia Nyitány?
A Garancia Nyitány egy svájci minta alapján kifejlesztett 

új termék: egy betétszámla és egy adókedvezményt is nyújtó 
élet- és balesetbiztosítás ötvözete, rugalmas (egyszeri illetve 
havi, negyedéves, féléves és éves) díjfizetéssel. Jellemzői:

— garantált magas hozam
— élet- és balesetbiztosítás
— adókedvezmény
— hitellehetőség

Mekkora a nyitány hozama?
A Nyitány negyedévente garantált hozamot ad. Az 1995. 

III. negyedévben érvényes garantált hozam mértékét éves 
szinten az alábbi táblázat mutatja. A Nyitánynak két vál
tozata van, az eltéréseket a következő oldalon ismertetjük.

Lehetséges szerződési tartamok
3 éves 5 éves 10 éves 15 éves

NYITÁNY I. 27,9% 28,4% 28,7% 28,8%
NYITÁNY II. 28% 28,5% 28,8% + 20%* 29% + 20%*

* Az adókedvezmény mértéke a befizetett biztosítási díj 20%-a.

A biztosítási díj évi 20%-át jelentő adókedvezménnyel a
10 és a 15 évre kötött Nyitány II. esetében:

Az első éves hozam 49%
Milyen adókedvezményt nyújt a Nyitány?
A 10 és 15 évre kötött Nyitány II. szerződések éves díjának 

20%-a, de maximum 50.000 Ft, véglegesen levonható a sze
mélyi jövedelemadóból.

Milyen biztosítási szolgáltatásokat nyújt 
a Nyitány?

Nyitány I.: A biztosítási díjaknak a hozamokkal növelt min
denkori értéke a biztosítási egyenleg, amiről a biztosító éven
te számlakivonatot küld. A biztosítási egyenleget fizeti ki a 
biztosító, ha a szerződés lejáratakor a biztosított életben van. 
A biztosítási egyenleg 150%-át fizeti a biztosító baleseti halál 
esetén, 110%-át nem baleseti halál esetén és a kifizetéssel 
a biztosítás véget ér. Baleseti rokkantság esetén a biztosítási 
egyenlegnek a rokkantság-fokával arányos százalékát fizeti 
ki a biztosító, és a biztosítás változatlan egyenleggel foly
tatódik. A biztosítási szolgáltatás összege adómentes.

A Nyitány II. a baleseti rokkantság szolgáltatást — te
kintettel az adótörvényre — nem tartalmazza, többi szol
gáltatása azonos a Nyitány I. szolgáltatásaival.

Egyéb szolgáltatások
Biztosítási egyenlegének fedezete mellett, kezes és jelzálog 

nélkül hitelt vehet fel az OTP Banktól, a személyi hitel min
denkori kamatánál 1%-kal alacsonyabb kamattal.

A biztosítás lejárata előtti, ügyfél által kezdeményezett 
visszavásárlás esetén a biztosítási egyenleg 2% költséggel 
csökkentett összege kerül kifizetésre.

Talptól a fejtetőig
A Boglárka gyógynövény- és illatszerbolt kínálata

Balatonalmádiban a Fórum 
üzletközpont melletti házrenge
tegben megbújik egy kis üzlet. 
Aki járt már a MOL-kútnál, bi
zonyára felfedezte a mögötte lé
vő hűs levegőjű boltocskát. A 
tulajsonosok, Birtalan János és 
felesége június vége óta várják 
itt a vevőket. Családi vállalko
zásban öt éve foglalkoznak 
gyógynövény- és illatszerárusí
tással, tapasztalataikat még a fü
redi üzletükben szerezték; ottani 
törzsvásárlóik Budatavára kö
vették őket. Birtalanék pontosan 
tudják, hogy a kozmetikai sze
rek hatása nem tartós, ha nem 
egy egészséges ember „szépsé
gét” hangsúlyozzák.

Manapság igen fontos a belső 
harmónia. Nemtől és kortól füg
getlenül érhetnek bennünket 
olyan betegségek, amelyeket 
természetes gyógymódokkal kú
rálhatunk. Gyógykozmetiku
mok, gyógyteák kaphatók reu
matikus, idegi megbetegedések, 
emésztési zavarok, hajhullás 
enyítésére, megszüntetésére. 
Ezek a készítmények semmiféle 
kemikáliát nem tartalmaznak, 
csak a természetből nyert anya
gokat. Az egészséges táplálko
zás hívei különféle müzliket ta
lálnak ebben a boltban maguk
nak, de a natura-táplálkozáshoz 
szükséges alapanyagokból is 
nagy a választék. A vitaminké
szítmények betegségmegelőző 
funkciói sokat segíthetnek kora 
ősszel, szervezetünket fel kell 
készíteni a téli gyümölcs- és 
zöldséghiányos 
időszakra, 
számtalan vita
minkombinációt 
kínálnak. A vi
taminok a bőr 
frissességének 
megőrzését is 
segítik, s az 
eredmény foko
zására az érzé
keny bőrűeknek 
a legjobb minő
ségű gyógysam
ponokat és 
gyógytusfürdő
ket ajánlják. A 
családi szlogen 
így hangzik:
„Ezekben a bio
dolgokban nem 
szabad hinni, ki 
kell próbálni!”

Nemcsak az egészséget szol
gáló terméket találják meg és 
próbálhatják ki az érdeklődők, 
hanem a szépségipar legkülön
bözőbb árucikkeit. A Margaret 
Astor és a Constance Caroll ter
mékek széles választékban csá
bítják vásárlásra a hölgyeket. 
Hétféle hajfestékkel változtat
hatnak hajkoronájukon a kíván
csiak. A boltban uralkodó finom 
illatból az is kiderül, hogy min
denki megtalálhatja kedvenc 
parfümjét. Persze nem csak „női 
osztály” van, hiszen borotvaha
bok, after shave-ek, borotvák 
jelzik, férfivásárlókra is számí
tanak. A kicsinyekről sem feled
keztek meg: a babaápolási cik
kek elérhető áron kaphatók.

S hogy mitől más ez a bolt, 
mint a többi drogéria? Nem csu
pán szezon-üzlet a Boglárka, ha
nem egész évben nyitva áll a vá
sárlók rendelkezésére. Olcsób
ban kínálja portékáját, mint a 
többi biobolt. Minden korosztály 
megtalálja a maga igényeinek 
megfelelő ismert és extra árukat. 
Sőt! Ha a kedves vendég úgy kí
vánja, kedvenc termékét kész
séggel beszerzik a tulajdonosok. 
Tehát talptól a fejtetőig megszé
pülhet, visszanyerheti, megőriz
heti egészségét, ha minél előbb 
felkeresi a Fűzfői út 63. szám 
alatt lévő Boglárka gyógynö
vény- és illatszerboltot!

Téli nyitvatartás: hétfőtől 
szombatig de. 8-12, du. 13-18 
(szombaton csak délelőtt).

Dallos Kriszta



Széles a Balaton vize, 
keskeny a híd rajta...

(szezonvégi füstölgés)
Rosszkedvűek a vendéglátók. Rosszul sikerült az idei szezon. 

A várt vendégeknek még a fele sem érkezett meg. Keresik az 
okokat. Sokan sokfélét találnak.

„Nincs négycsillagos szállodája a Balatonnak, a szolgálta
tások nem ütik meg a színvonalat és az utazási irodák szer
vezései sem jók” — mondja a Balatoni Szövetség elnöke. Mások 
mást mondanak: romló közbiztonság, elviselhetetlen drágaság, 
tisztességtelen ügyletek, nemtörődöm bánásmód, a vendég ká
rára történő azonnali meggazdagodásra törekvés, árvaszúnyog- 
invázió. Megint mások épp a szúnyogirtást teszik felelőssé az 
angolnapusztulásért, vízminőség romlásáért. A szezon lerövidü
lésének okát pedig (idén alig több, mint két hétre szűkült) a 
miénktől eltérően kiadott német iskolaszünettel magyarázzák.

Baj van a vendéglátással. De, vajon segíthetne-e mondjuk egy 
négycsillagos szálloda? Mit gondol majd a kedves vendég, ha 
kilépve az előkelő szálloda portáján hasra esik az első kiálló 
kockakőben a járdán? Vagy elcsúszik valami gusztustalan fo
lyadékon, üledéken a szórakozóhelyek táján (de nem csak ott) ? 
Mit gondol, amikor becsapják az első üzletben, amikor rájön, 
hogy majdnem mindenhol csak a pénzére utaznak? „Nem tudom 
olcsóbban adni, a hetedik bőrt is lehúzzák rólam: adó, Tb, ener
giaár, ilyen-olyan díj, járulék, kénytelen vagyok ekkora árat szá- 
molni” — mondja a vendéglátó, és valahol neki is igaza van. 
Mit gondol a vendég, amikor meglátja az út mentén álldogáló 
vendégfogová süllyedt vendéglátót a „Zimmer frei” -táblát (ke
ménypapírt) lobogtatva?

Egyre nehezebb a megélhetés, egyre többen érzik magukat 
az ehhez való jogból kirekesztettnek, és a szükség sok mindenre 
rákényszerit. „Mi csak ne panaszkodjunk!” — vigasztalnak ben
nünket és vigasztaljuk magunkat olykor-olykor mi magunk is. 
Lehetne ennél sokkal rosszabb, lásd déli szomszédjaink. Hát, 
igen! Isten mentsen meg bennünket ettől és attól a többi ször
nyűségtől, amely a világ számos pontját eluralta. Nincs nap, 
hogy ne lenne valahol merénylet, robbantás, aknatámadás, le
számolás, üldözés, tömegmérgezés, mészárlás. Keményen tartja 
fogva világunkat a brutalitás, az agresszió. Talán ebben is ke
reshető a vendégek elmaradásának oka. Nincs kedvük az em
bereknek utazgatni. Talán félnek. Talán nem is tudják pontosan, 
ki háborúzik kivel, talán nem is akarják tudni, egyszerűen csak 
nem utaznak még arra a tájékra sem.

Rosszkedvűek a vendéglátók. Rosszkedvűek a vendégek. 
Rosszkedvű a világ.

Mi lesz veled, Balaton? Mi lesz velünk emberek, akik a széles 
víz keskeny hídján egyensúlyozgatunk...?

V.K.M.

Intenzív kiscsoportos

angol-német-olasz-spanyol
nyelvtanfolyamokat indítanak 

a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium nyelvtanárai

alap-közép és felsőfokon
Jelentkezés 1995. szeptember 15-16 

személyesen, írásban vagy telefonon 
a gimnázium portáján.

Balatonalmádi, Rákóczi út 39, 8220 
(88)338-888, (88)338-990, (88)338-608 

Tanfolyamok indítása október 1-től folyam atosan

Szent István-napi ünnepségek 
városunkban

Augusztus 20-án reggel szentmisével kezdődtek az ünnepi ese
mények. Csoma János atya szentelte meg a kenyeret, amelyet 
az ezt követő városi ünnepségen a képviselők osztottak szét a 
résztvevők között.

Régen volt rá példa, hogy ünnepi beszédet vastaps kövessen, már
pedig dr. Hegedűs Tamás jegyző megemlékezése méltán aratott el
ismerést.

A városi ünnepség keretében még egy jeles eseményre került sor: 
bemutatták Schildmayer Ferenc alpolgármester által szerkesztett mo
nográfiát, amelynek első példányát az ötletgazdának, Csomai Géza 
volt képviselőnek adták át.



Pályázat útján 712 000 Ft 
alapítványi pénz

Múlt év tavaszán előzetes 
felmérés alapján a HÉRA Ala
pítványhoz 57 család együttes 
pályázatát adta be az akkor 
újonnan alakult Balatonalmá
di Nagycsaládos Egyesület.

Közel másfél év elteltével 
többszöri — levélben és szemé
lyesen történő — megkeresés út
ján a HÉRA Alapítvány elfo
gadta a pályázatot, és a pénzt át
utalta a veszprémi ÉDÁSZ Rt. 
számlájára.

Ezután értesítem azt az 54 
családot (akik pénzt kértek), va
lamint azt a három családot 
(akik energiatakarékos égőket 
kértek), hogy az 1994. év tava

szán bevallott jövedelmüket, va
lamint a család létszámát (eltar
tók és eltartottak) figyelembe 
véve, a 6.900 Ft/fő feletti jöve
delem esetén gyermekenként
3.000 Ft, míg a 6.900 Ft/fő alatti 
jövedelemnél gyermekeknként
4.000 Ft, a családoknak az 
ÉDÁSZ Rt. számlájára átutalt 
pénz.

Az ÉDÁSZ Rt. az átalánydí
jas csekkeket továbbra is meg
küldi ezen családoknak is, de a 
pénzt mindaddig nem kell befi
zetni, amíg a pályázaton elnyert 
pénzösszeg ki nem merül.

Azt, hogy családonként mi
lyen pénzösszeg írható így jóvá, 
minden érintett család megtud

hatja a Balatonalmádi Nagycsa
ládos Egyesület telephelyén, Ba
latonalmádi, Baross G. u. 2. a 
kifüggesztett névsorból, illetve 
személyesen Tisler Sándornénál.

Az érintett családok nevében 
is köszönöm a HÉRA Alapít
vány adományozóinak — a sok 
magánszemélyen túl, valamint a 
nagyobb adományozók és ener
giaszolgáltató cégek közül is az 
adományaival kiemelkedő Ma
gyar Villamos Művek Rt.-nek
— az önzetlen támogatást.

Jó volt megtapasztalni, hogy 
az ígérgető, de valójában nad
rág- és torokszorító „szakembe
rek” mellett vannak olyan em
berek, szervezetek és vállalatok

is ebben az országban, akik is
merve és átérezve más társadal
mi rétegek nehézségeit, akarnak 
és tudnak is segíteni nekik - ne
künk.

Ez a segítő szándék és tett, ha 
csak egy támogatott családban is 
feléleszti a jószándékot a segítés 
bárminemű továbbadására, ak
kor már nem volt hiábavaló, 
még ha jónéhány családnak 
minden bizonnyal csak egy lé
legzetvételnyi időt, egy kapasz
kodót jelent ez a segítség, a lé
tért való küzdelem igazságtalan 
és emberhez méltatlan világá
ban.

Palkovits János

Paprika és paréj
Éveken át öröm volt járni Gyula 

kertje mellett Józsi fiával kivágták az 
elszáradt, öreg fákat, a többi alját föl
ásták, hogy a locsolóvíz könnyebben 
szivárogjon a gyökérzethez, s gyom
növények ne csökkentsék a táperőt. 
Az unokák számára terüljaszjtalkám 
volt, s egyik évben vadidegen német 
turistákat tömött degeszre a tulajdo
nos, vajkörtével.

A  gyümölcsöst kukoricatábla kö
veti. Zsinór mentén kapával vetve, 

egy fészekből két tövet növesztettek. A  
legtöbb száron is két, alkar hosszú

ságú s vastagságú cséve feszül A  
kukorica után keskeny lucer

nás, a cocák és a tyúkok  
szükségletének mértéké

ben csalingázva. N é
hány kévényi téli ete
tésre szárad.

Ezt három papri
ka- és paradicsom
sor zárja. Minden év

ben ugyanennyi, pár 
méterrel idébb-odébb, 

alaposan alátrágyázva a pa
lántáknak. Ezek sora is egye

nes, a tőtávolság kicentizett. 
Köztük sekély árok, melyben elő

melegített kútvizet szokott árasztani 
Gyula. Gazdagon abrakolt paripák szőre 
gyanánt csillogó paprikalevelek, pazar ter
mésre kész, vastag tövek, gaz egy szál se.

Azaz, hogy...
Egyik reggel lelassíto ttam  a 

félméternél is magasabbra nőtt palán
táknál, s mindjárt a lucernát követő  
sor második paprikája mellett erőtől 
duzzadó disznóparéj terpeszkedett, 
hernyószerű virágzattal. Hogy ezt 
Gyula nem érzékelte! Romlik a látá
sa? Fölszítva kísérletező szenvedélyét, 
az egymás gyökérzetébe kapaszkodó 
növények vegetációjának különbségét 
figyeli meg?

Hamarosan megtudtam, hogy az ok 
sokkal prózaibb és kegyetlenebb. Túl 
a hatvanon, de a hetventől még távol, 
súlyos betegség támadt a gazdára. Hir
telen ágynak dőlt és megműtötték.

Bár ne tették volna! Hetente kétszer 
sugárkezelésre viszik, fizikai munkát 
nem végezhet

Engem, aki naponta többször kény
szerülök arra járni, egyre erősebben 
csüggeszt Gyula állapota, s a gaz lát
ványa. Ha nem lenne kerítés, belép
nék, és mélyen a tövénél megragad
va, egyetlen rántással kitépném az ezer 
gyökérrel táplálkozó, félmillió gazmag 
érlelésére kész paréjt.

Ha én nem tehetem, ezt előbb- 
utóbb minden bizonnyal megcselek
szi Józsi. De ki menti meg a gyümölcs
fák, kukoricák, paprikák és az uno
kák hűséges gondozóját? Ki?

Márkus Zoltán



Olvasóinktól érkezett

Íme! Balatonalmádi fürdőváros központjában egy idegenforgalmi 
iroda. Körülötte, előtte szétszort virágtartók, benne elszáradt növény
zet, körben gyom, a kirakat előtt a hulladékgyűjtő stb. Nem éppen 
bizalomgerjesztő kirakat az ideérkező vendégek fogadásához.

Balatonalmádi Közösségi 
Ház októberi programjaiból

A Balatonalmádi Közösségi Ház az alábbi októberben induló 
szakkörökre, tanfolyamokra, klubokba várja a jelentkezőket:

Tanfolyamok: angol (kezdő, haladó), német (kezdő, haladó), szá
mítógépkezelói.

Szakkörök: díszítőművészeti, bélyeggyűjtő, honismereti, kertba
rát.

Klubok: városi vegyeskar, nyugdíjas, nyugdíjas pedagógus, ta
rokk, videó.

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás szeptember 22-ig az intézmény
ben (Baross G. u. 22), vagy a 338-011-es telefonon.

Balatonalmádi-Budataván 2+2 szobás, 2 fürdőszobás, erkélyes la
kás (két lakássá alakítható) eladó. Érdeklődni: Szabolcs u. 23 III./9.

Felhívás
Felhívjuk az érdekeltek fi

gyelmét arra, hogy lehetősé
gük van az iparűzési adójuk
— ami szeptember 15-ig ese
dékes — befizetését az „Al
mádiért Alapítvány” számlá
jára megtenni. Erről az alapít
vány igazolást ad, amelynek 
alapján az adójuk csökkent
hető. Kérjük, befizetéseikkel 
támogassák az alapítványt!

Számlaszámunk: 872- 
000576, csekk a városháza 
portáján kapható.

Almádiért Alapítvány 
kuratóriuma

Balatonalmádiban 120 m2 alap
területű 2 szintes családi ház 
(alsó szint igényes kivitelű, fel
ső szint szerkezetkész) kis 
kerttel eladó. Érd.: 88/457-020

Horgászsarok
Végre -  hosszú idő után -  

újból Almádi előtt úgy négy
száz méterre a parttól egy vi
torláson tárgyaljuk augusztus 
horgászeseményeit.

Botjaink bedobva, de csak né
hány garda okoz időnként páni
kot a villámkapásokkal. Meg
fogni nem igen lehet őket, akár
csak azt a nagy harcsát, „aki” a 
budatavai horgászok idegeit bor
zolja. Többen látták már, egy 
csónakot majdnem fel is lökött, 
de megakasztani csak most nem
rég sikerült. A nádas szélében 
jókora, tenyérnyi kárászra, 9,0- 
ás horogra harapott rá és körül
belül öt percig gyötörték egy
mást a szerencsés horgásszal, de 
úgy, hogy a 300 grammos bot 
néha a töréshatáron nyögött. Vé
gül a hal győzött. A 0,60-as zsi
nór bírta a terhelést, a horog 
akadhatott rossz helyen. Talán 
várni kellett volna a bevágással 
még egy kicsit. Utólag persze 
könnyű okosnak lenni.

Nem messze a harcsakaland 
helyétől horgászott augusztus 5- 
én délután Benkő Sándor beré
nyi horgász. A nádas szélében 
pontyra szerelt botokkal próbál
kozott, s a nyílt víz felé úgy 20 
méterre egy fenekezőt dobott be 
kukoricával csalizva. Mivel K a

pás nem jelentkezett, úgy dön
tött, megnézi a horgokat. Ekkor 
jött a meglepetés. Első pillanat
ban elakadásra gondolt, de gyor
san korrigálta véleményét, ami

kor a zsinórral valami lassan, de 
elemi erővel és igen egyértelmű
en elindult. Sikerült elkötnie a 
csónakot és elkezdődött egy jó 
félórás csónakvontatással egybe
kötött fárasztás. Persze, hogy a 
nagy harcsára gondoltak a jele
net szemlélői. Kiderült, hogy té
vedtek. Egy 110 cm hosszú, 88 
cm kerületű 30 kg-os busa bolt 
a tettes. Viszonylag hamar fel
feküdt a vízre, nem mutatott be 
kirohanásokat, csak éppen be 
kellett tuszkolni a merítőhálóba, 
pedig az is komoly pontyokra 
készült.

Horgászunk szerény vállvo
nogatások között mondja: pon
tyozott, nem busát akart fogni, 
a horog véletlenül és kívülről 
akadt, nem is igazán küzdött a 
hal, így nem is tartja túl nagy 
dolognak az egészet. Sportérté
kűnek pedig — egyáltalán nem.

Az ördög tudja, hogy igaza 
van-é? Magam legalább egy tu
cat horgászt ismerek, akinek 
egészen más a véleménye, igaz, 
ők még életükben nem fogtak 
ekkora busát.

Nagy Ferenc

Nonstop fitness
Vörösberény, Kővirág u. 7/A 
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