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Almádi parkja 
és ami abból hiányzik...

Városunk parkja egyes részeit tekintve több, mint 100 éves. 
Azért nem lehet pontosan meghatározni, mert Véghely Dezső 
alispán almádi szőlőbirtokos, kezdeményezése és folyamatos tá
mogatásának köszönhetően létrehozott park egy 1890 körül el
indult folyamat eredménye. Egykori villája és a hozzá tartozó 
szőlőbirtok nagyjából a mai Bajcsy-Zsilinszky út, a Balaton utca 
és a József Attila út által határolt terület volt.

A Balaton felé szomszédos területet a tulajdonos veszprémi káp
talan hozzájárulásával, néhány esztendő alatt, az 1890-es évek első 
felében parkká alakította, az akkori Almádi életét meghatározó Al
mádi Fürdő Rt. A partvonal kiépítésére azonban csak 1902-ben ke
rült sor, addig egy rendezetlen, bokros, nádas természetes területsáv 
volt a szépen alakuló park és a Balaton vize között, amelyik a für
dőháztól a hajókikötőig terjedt.

1902-ig az említett két építmény volt csupán amelyik valamelyest 
megszakította az évezredes, természetesen vad Balaton-partot. Ez 
volt az az év, amikor a partvonal rendezésével befejező szakaszába 
érkezett a park kialakítása. Itt hozzá kell tenni, hogy a század elején 
a Remete patak adta a természetes határát a parknak. Ez évben került 
felavatásra a Petőfi szobor, mint Almádi első köztéri szobra, amivel 
megindult a további szobrok és épületek elhelyezése, illetve építése 
a parkban, aminek a területe az 1920-as években a Remete parak 
jobb partjára is átterjedve gyarapodott.

A ma már nem létező épületekre és létesítményekről egy-egy rö
vid villanásnyi ismertetéssel és képpel emlékezzünk:

Fürdőház (1. sz. kép). 1877-től 1926-ig létezett. Megnyitásától 
1922-ig, az új strand felépüléséig folyamatosan bővült. Miután tisz
tán fa építmény volt, egyre többe került a fenntartása, ezért a káp
talannal, mint a terület tulajdonosával folytatott viták után 1926-ban 

lebontásra került.
Zenepavilon (2. sz. kép). Az 1902 évi szezonra, az említett part

vonal kiépítésével és a parti sétány pompás kialakításával együtt 
felépült „egy csinos kis zenepavilon” Óvári Ferenc jóvoltából. Itt,

rendszeresen térzene volt, a nyári programokban meghatározott idő
pontokban. 1902 nyarán például kedden és csütörtökön délelőtt 11- 
től 13 óráig és délután 5 órától 8 óráig szólt a szerződtetett zenészek 
muzsikája. A mai Liget kávéház helyén állt, aminek felépítése előtt 
került lebontásra.

Váróterem (3. sz. kép). Az Almádi Fürdő Rt. igazgató választ
mánya 1902 novemberében úgy döntött, hogy az őszi pozsonyi ki
állítás „díszes pavilonját” megvásárolják, azt a fürdőház és a Petőfi 
szobor közötti téren felállítják, „melyben ezután cukrászda és egyéb 
elárusítások lesznek.” Eleinte valóban váróteremként szolgált a ki
kötőhöz, amit nagyon sok kritika ért. Az volt a vélemény, hogy 
elcsúfítja a Petőfi szobor látványát a fürdőház felől, valamint igen 
távol van a kikötőtől. Néhány évvel később már ténylegesen cuk
rászdaként működött, sőt volt egy meglehetősen csúnya, vasvázas 
toldaléka is, nyilván a nagyobb nyári forgalom miatt.

Csónakkikötő (4. sz. kép). Az 1920-as évek második felében, 
a Remete patakon átívelő híd alatti mederszélesítéssel, valamint az 
ebből kiágazó csatornával és ennek végén egy kis mesterséges me
dence kialakításával hozta létre a Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 
Ezzel biztosították a csónakok nyugodt kikötését, függetlenítve a Ba
laton hullámaitól. Nagyon kellemes nyári szórakozás volt innen a 
híd alatt kievezve -  a Panama-csatornán, amint azt az 1930-as évek
ben elnevezték a csónaktulajdonosok -  a Balaton nyílt vizén csó
nakázni.

Az utóbbi években többször felmerült a zenepavilon felépítésének 
igénye. Ezt meg lehetne valósítani, mert ez az egyetlen létesítmény, 
ami minden különösebb nehézség nélkül visszaállítható és az eredeti 
funkcióját is betölthetné. Netán az almádi zeneiskola tanulói, vagy 
vendégzenekarok hangversenyezhetnének benne. Természetesen a 
rendszeres térzene adása lenne az igazi, úgy mint régen.

Schildmayer Ferenc



Tanévnyitó a Balaton Akadémián
Szeptember 10-én (a szerencsé

sen naposra fordult időben) a már 
szokásos kerti ünnepséggel, majd 
a Győri Ütő Együttes zenei mű
sorával kezdte meg az 1995/96-os, 
immáron harmadik tanévét váro
sunk főiskolája.

Közismert, hogy igen nehéz hely
zetben vannak az oktatási és kultu
rális intézmények országszerte, 
semmire sincs pénz, illetve az álla
mi felsőoktatásban bevezetett tandíj 
ellen -  elvi és anyagi okból -  a diá
kok tiltakozásokat szerveznek, tün
tetnek. Ezzel szemben áll, javuló a 
Balaton Akadémia helyzete, mely a 
kezdeti, legnehezebb éveken túlju
tott. Ezévtől már három évfolyamon 
tanulnak itt a diákok, ami azt is le
hetővé tette, hogy a tavalyi 60 ezer 
Ft/szemeszter tandíjat 50 ezer Ft-ra, 
sőt a mostani harmadéveseknél 40 
ezerre mérsékeljük. A rendszeres 
(szociális és tanulmányi) és eseti 
tandíjkedvezményeket is figyelem
be véve az ingyenesnek indult álla
mi oktatás rövidesen drágább lesz a 
hallgatóknak, mint itt, a nonprofit 
magán-alapítványi intézményben 
való tanulás. A kollégiumi elhelye
zésen is sikerült ezévben javítani az
zal, hogy az MMI Alkotóháza he
lyett az egyik legszebb, összkomfor
tos panziót vettük bérbe a közel fél
száz bentlakónak. Az Akadémia 
üzemeltetését kezdetektől vezetők
nek, dr. Szalczinger Jánosnénak, 
Mester Ferencnek, Torda Róbertnek 
adott kitüntetések az áldozatos, 
színvonalas munkájukat ismerte el, 
hiszen az ízletes étkeztetés, az épü
let fenntartása, a recepciós szolgál
tatás is része az életképességnek.

Az ünnepségen mindezekről és a 
boglári campus ezévi megnyitásá
ról, a most kialakítás alatt lévő nyel
vi laborról, tv-studióról, oktatás
technikai, üzemeltetési fejlesztések
ről csak szerény említést tett Szíjár
tó István igazgató („van mire sze
rénynek lenni”), de részletesen, 
hangsúlyozottan szólt mindazokról, 
akik segítséget adtak, támogatták 
ezt az egyedülálló, dekonjuktúrával 
dacoló, kulturális vállalkozást.

Nemcsók János államtitkár, a Ba
laton kormánybiztosa megnyitó be
szédében a legmagasabb fokú elis

meréssel nyilatkozott a Balaton 
Akadémiáról, megböjtölt múltjáról 
és általa is támogatott jövőjéről. 
Mintaként értékelte ezt a regionális 
oktatási rendszert, ami például a ba
latoni szezon sajátos megnyújtása 
is: nyáron van a színes-forgatagos

idény, szeptembertől pedig a szor
galmi időszak a felkészülést jelenti. 
Feladatot is adott: az Akadémián 
meg kell szerveznünk (és ott fogja 
üzemeltetni) a Balaton Adattárat, 
melynek anyagi feltételeit már ezév
től biztosítja. Ezt a lehetőséget Ke
rényi László polgármester úrnak a 
BRT-nél, BSz-nél is vállalt funkció
inak köszönhetjük. (Most csak

annyit erről a térségi adatbázisról, 
hogy a kormányzati, gazdasági, kul
turális, természet- és környezetvé
delmi stb. szakvezetés átfogóan in
tegrált információs rendszerét hiva
tott biztosítani a Balaton polgárai, 
önkormányzatai, vállalkozásai javá
ra, közreműködésükkel és a legú
jabb számítástechnikai eszközökkel, 
informatikai módszerekkel.)

Sáringer Gyula rektor úr fűzött 
néhány mondatot az államtitkár úr 
beszédéhez: a Pannon Egyetem sze
retne szorosabb kapcsolatot kiépíte
ni a Balaton Akadémiával. Erre pél
dául az élő környezet megismerése, 
tanítása területén lát konkrét lehető
séget a keszthelyi tanárok közremű
ködésével. Győri István rektor úr le
vélben ajánlotta fel együttműködési 
készségét a Veszprémi Egyetem ré
széről (például a gazdag egyetemi 
könyvtár az Akadémia hallgatói 
számára is elérhető lesz, az INTER
NET-vonalukra csatlakozhatunk).

A rövid tanévnyitó ünnepséget 
követő beszélgetéseken is még sok 
érdekes és fontos témáról volt szó, 
melyek közül a város lakóit közvet
lenül érintheti az a bejelentés, hogy 
az Akadémia még jobban kinyitja 
kapuit a polgárok előtt azzal, hogy 
Szíjártó István igazgató úr engedé
lyezte egy-egy tantárgy felvételét a

külső érdeklődőknek is! Így például 
angol, német (vagy akár az olasz, la
tin, görög, francia) nyelvoktatáson 
részt vehetnek az akadémistákon kí
vüliek is, az előadások látogatható
ak -  minimális térítés ellenében -  
matematika, fizika, művelődéstörté
net stb. tantárgyak hallgathatók, ami 
fel- és előkészítő célú is lehet. Köz
vetett lehetőségeket is kínál az Aka
démia a város lakosságának: a hall
gatók vállalnak korrepetálást, egyéb 
szokásos diákmunkákkal is rendel
kezésre állnak (például gyerekfelü
gyelet színházi estén, szövegszer
kesztés, fordítás). A civil szervező
déseken keresztül is segíteni akarjuk 
tudatunk és életterünk minőségi job
bítását: támogatjuk az értékvédő és 
közérdekű kezdeményezéseket, a 
polgárok önszerveződéseit.

Létünkkel, működésünkkel (ami
hez a város választott vezetői, pol
gárai támogatást adtak) aktív része
sek vagyunk abban, hogy Balatonal
mádi ne csak (az egyik, szezonfüg
gő) fürdőhely legyen, hanem való
ban „felsőfokú” (szervezett társadal
mi életű, színesen gazdag kultúrájú, 
télen is pezsgő) várossá váljon, s ez
zel szorgalmazza a város gazdasági 
életének javítását, anyagi stabilizá
lását, harmonikus fejlesztését is.

Nikoletti Miklós

Szoboravatás Vörösberényben
A vízre néz

Kegyesek voltak hozzánk az égi
ek!... Az esős, borongós idő jóra 
váltott. Kisütött a nap, fénykévéi de
rűs meleggel simogatták a tájat. Be 
ragyogták a Veszprémi és Lehel út 
kereszteződését. Ahol a közelmúlt
ban a helyi és környékbeli polgárok 
részvételével Nepomuki Szent János 
szobrának (újra)avató ünnepségét 
tartották. A XVIII. századi alkotás 
hozzátartozik a településhez. A sok 
történelmi vihart átélt műemléket 
ezúttal visszahelyezték a patakpart
ra, véglegesen.

Trosits András, a városi önkor
mányzat képviselője köszöntötte az 
ünneplő közönséget. Tisztelgő 
hangsúllyal méltatta azt a lokálpat
rióta összefogást, otthonteremtő kö
zös munkát, aminek ez a lélekmeleg 
esemény is egyik nagyszerű példája. 
Majbó Gábor alpolgármester ki
fogyhatatlan szorgalommal tevé
kenykedik a helység értékeinek 
megőrzésében. Kutat, szervez, tobo
roz, s e nemes missziójához szíve
sen és egyre többen társulnak a 
helybeliek közül.

Illés Béla plébános, jezsuita atya 
emelkedett gondolatokat hordozó, 
nagy erejű avató beszédével tette 
számunkra emlékezetessé e kedves 
ünnepséget. Érzékletes ívet rajzolt

Nepomuki Szent János félezer év tá
volából máig érvényes és követendő 
példaadásáról: a megingathatatlan 
jellemszilárdságáról, mártíromsága 
tanulságairól. Majd a vízre néző, 
cserkészek őrizte szobrot újjászen
telte.

Megérdemelt dicséretként meg
nevezték mindazokat, akik hozzájá
rultak e nagyszerű tetthez. Kovács 
István restaurálta a szobrot. A vö
röskő talapzatot Majlik Imre farag
ta. Hansági Endre végezte a lakatos, 
Horváth Géza a kovácsmunkát. Pe
nics József a festést. A márványtáb
lát Németh József készítette. Az 
Odor-cég végezte az alapozást, be

tonozást. A berényi polgári kör adta 
a vasanyagot. A terepet a közmunka 
brigád rendezte. Koczka Pál ajándé
kozta a tuját. Az ide szükséges 
pénzt az önkormányzat képviselői 
teremtették elő. Természetesen tisz
telet illeti Kollerékat és utódaikat, 
Szendrőiéket, akik a szobrot hányat
tatásainak idején megőrizték.

A polgári kör koszorút helyezett 
a talapzatra. Többen virágot hoztak. 
Befejezésül a Szózatot énekelték el 
a jelenlevők, aztán még sokáig ott 
maradtak a pompázó, szelíd szobor 
társaságában...

A.S.



Néhány sor 
a 60. hónapról 
a Városházán

Noha folyó év májusában szü
letett meg a parlamenti döntés, 
hogy a háztartási tüzelőolaj ára 
azonosan nagy legyen az autók
ban motorhajtóanyagként elége
tett olaj árával, csak szeptember 
második felében jelent meg a 
Népjóléti (Néprosszléti?) Mi
nisztérium rendelkezése a kom
penzálásról. Állítólag azért késett 
a végrehajtási utasítás, mert a 
miniszter úr augusztusban sza
badságon volt. Helyettese nincs?
-  kérdem én halkan.

Az elmúlt években súlyos 
milliárdokat zsebelt be az olaj
maffia azt a helyzetet kihasznál
va, hogy az olajnak két ára volt. 
Ha fűtésre használtuk, akkor har
mincegynéhány forintba került, 
ha motorhajtásra, akkor ennek a 
két-, háromszorosába. Utóbbi 
esetben ugyanis az olaj árát 2 -  
300%-os útalap és fogyasztási 
adó terheli.

A kormányzati cinizmus min
tapéldája, hogy májusban 9 mil
liárd forintot ígértek kompenzá
lásra, ebből szeptemberre 5 mil
liárd lett, amiből csak 3 milliár
dot osztottak el a települések kö
zött, 2 milliárdot pedig tartalé
koltak. Ezzel szemben országos 
szinten minimum 20 milliárd fo
rint az a többlet, amit az olajjal 
tüzelők kénytelenek kifizetni, ha 
nem akarnak fűtetlen szobákban 
dideregni. Ráadásul a kompenzá
lásra szánt 3 milliárd forint el
osztásánál majdnem minden kö
rülményt figyelembe vettek, csak 
azt nem, hogy ki fűt olajjal (lásd 
levelünk a képviselőkhöz).

Balatonalmádi város a minisz
tériumban kiagyalt módszer 
alapján 2,2 millió forintot kapott 
kompenzálásra. Tekintettel arra, 
hogy mintegy 1000 család fűt 
nálunk olajjal, körülbelül 2000 
forint, azaz 20-25 liter olaj jut 
átlagosan egy-egy háztartásnak. 
Ezzel a mennyiséggel egy szobát 
két napig lehet fűteni. Ezt kelle
ne elosztanunk igazságosan, a 
szociális helyzetet mérlegelve. 
Számításaink szerint a 2 millió
nak körülbelül a negyvenszere
sét, 80 millió forintot kellett vol
na kapnunk. A lapunkban közölt, 
az országgyűlési képviselőknek 
címzett levelet megküldtük a hat 
parlamenti párt frakcióvezetői
nek. Pál Béla, Nagy Jenő és Sza
bó Tamás képviselő urak vissza
jelzései alapján remélhetjük, hogy 
az alapjában elhibázott intézkedést 
mihamarabb felülbírálják.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. október 1.

Kerényi László

A Magyar Országgyűlés Képviselőinek
Budapest

Tisztelt Képviselőnők/Képviselő Urak!

A háztartási tüzelőolaj drasztikus áremelése miatt a költségvetés 5 
milliárd forintot irányzott elő kompenzálásra. Ebből 3 milliárdot elosz
tottak a települések között, 2 milliárdot pedig tartalékoltak (lásd Magyar 
Közlöny, 75. szám, 4264-4345. old.)

A z elosztásra szép képleteket alkottak az illetékesek három paraméter 
figyelembevételével: inaktív népesség, munkanélküliség, személyi jövede
lemadó fizetőképesség (lásd ugyanott). A legfontosabbról azonban meg
feledkeztek, jelesül arról, hogy ki fű t olajjal. Ennek következtében súlyos 
tíz- és százmilliókat kaptak gyakorlatilag gázzal teljes mértékben ellátott 
települések is, és nevetséges összegeket a valóban olajjal tüzelők, akiknek 
mindazon járulékokat meg kellene fizetni, amik az olajat, mint motor
hajtóanyagot terhelik.

Az elmúlt hónapokban átgondolatlan sajtónyilatkozatok azt a hiú re
ményt ültették el polgárainkban, hogy az árkülönbözetet megkapják. Erre 
jött az egyébként is borult égből a villámcsapás! Maga a rendelet is 
sokat késett, s csak most, pár nappal a fűtési szezon előtt jelent meg, 
ráadásul szarvashibával tetézve.

Tiszteli Képviselőnők/Képviselő Urak!
Kérem hatpártilag meginterpellálni Bokros urat, hogy a maradék 2 

milliárdot azonnal ossza el a ténylegesen olajjal fűtők között. Éspedig 
nem íróasztalnál konstruált matematikai modellek, hanem az önkormány
zatoktól bekért hiteles adatok alapján.

Jelentem , hogy Balatonalmádiban 1150 család fűt olajjal, és ez 1500 
literes (valószínűleg alábecsült; a pontosítása folyamatban van) átlag
fogyasztással 37 Ft/l áron 63.S25.000 Ft-ba, a mai 84,9 Ft/l-rel számolva 
pedig 146.452.500 Ft-ba kerüli, illetve kerül. A különbség 82.627.500 Ft. 
Összehasonlításul: Balatonalamádi a hivatalos formulák alapján 
2.269.918 Ft-ot kapott, azaz mintegy negyvenszer kevesebbet, mint amen
nyit a polgárainak az olajmaffia elleni harc oltárán áldozni kellene. Ha 
ez így marad, akkor sokszáz kisfizetésű polgárunk a padlóra kerül. Na
gyon remélem, hogy Önök ezt nem hagyják.

Szíves segítségüket előre is megköszönve,
maradok tisztelettel
Balatonalmádi, 1995. szeptember 23.

Kerényi László

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület szeptember 

28-i rendes ülése ugyancsak bő
velkedett megtárgyalásra váró na
pirendekben.

A szokásoknak megfelelően elő
ször dr. Kerényi László polgármes
ter adott tájékoztatást az augusztusi 
ülés óta történt fontosabb esemé
nyekről, a lejárt határidejű határoza
tok végrehajtásáról. Időrendi sor
rendben említést tett a Balaton Aka
démia tanévnyitó ünnepségéről, üd
vözölte azon erőfeszítéseket, melye
ket az akadémia vezetése fejt ki in
tézményük költségvetési gondjainak 
enyhítése érdekében.

A gázprogram megvalósítása 
ügyében újabb tárgyalásokra került 
sor Várpalotán, melynek lényege, 
hogy ez év november 30-ig el kell 
készíteni városunkra vonatkozóan a 
japán hitelből megvalósuló gázveze
tés komplett tervét. További egyez
tető tárgyalások történtek a Balato
nalmádi Rendőrörs -elhelyezését il
letően, különböző tranzakciók révén 
van remény a probléma megoldásá
ra.

Külön köszönetet mondott a szín
pompás szüreti felvonulás szervező
inek és mindazoknak, akik a Nepo
muki Szent János szobor restaurá

lásában részt vettek. (Mindezekről 
részletes beszámolók jelennek meg 
lapunk mostani számában.)

A város jegyzőjével együtt -  a 
Budapesti VIII. Kerületi Önkor
mányzat meghívásának eleget téve
-  munkaértekezleten vettek részt a 
társönkormányzat káptalanfüredi if
júsági táborában, ahol a tábor és a 
táboroztatás helyzetével foglalkoz
tak.

Normalizálódott a helyzet a Ba
konytávl at Rt. körül, s ez több, mint 
biztató a város telefonellátását ille
tően.

A témakör befejezéseként átadta 
a szót Majbó Gábor alpolgármester
nek, aki röviden tájékoztatta a tes
tületet a felvidéki Nyitragerencsén 
tett látogatásáról.

Különösebb vita nélkül módosí
totta a képviselő-testület ezévi költ
ségvetését, majd rátért a Balatonal
mádi-Vörösberény központ részle
tes rendezési tervének -  második 
fordulóban történő -  tárgyalására.

A napirendi pont kapcsán a pol
gármester bemutatta Albócziné Áb
rahám Gabriellát, a város megbízott 
főépítészét. A képviselő-testület má
jusi ülésén már foglalkozott a rész
letes rendezési tervvel, az eltelt idő

szak alatt a különböző szakhatósá
gokkal tovább folytak az egyezteté
sek, melyek során a tervi munkaré
szek kisebb átdolgozását igénylő 
észrevételek merültek fel. Köztu
dott, hogy az RRT alapvető terület- 
rendezési és építéshatósági feltétele 
az ide tervezett általános iskola to
vábbtervezésének (építési engedé
lyezési terv, kiviteli terv). A lefoly
tatott egyeztetési eljárás és a főépí
tészi állásfoglalás alapján a képvi
selő-testület az RRT-t jóváhagyta.

Központi jogszabály tette szüksé
gessé a piaci és a városüzemelési te
vékenység felülvizsgálatát és újboli 
szabályozását. A rendelettervezetet 
a pénzügyi és gazdasági bizottság 
előzetesen megvitatta és javasolta az 
elfogadását. A testület a helyi vásá
rokról és piacokról szóló rendeletét 
megalkotta, annak hatálybalépését 
ez év november 1-jével határozta 
meg. Tekintettel arra, hogy a ren
delet rendkívül fontos és új szabá
lyokat is tartalmaz, az újság szer
kesztősége a rendelet szövegét teljes 
terjedelmében leközli a lapban.

Ezt követően az önkormányzati 
vagyonnal kapcsolatos több előter
jesztés megvitatására került sor. 
Először a vagyonpolitikai koncepció 
került terítékre. Boros László, a gaz
dasági bizottság elnöke külön is 
hangsúlyozta, hogy a vagyonpoliti
kai koncepció hosszú távra határoz
za meg a város fejlesztésének fő irá
nyait. Dr. Hegedüs Tamás jegyző -  
mint a koncepció egyik kidolgozója
-  arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
koncepció sokkal több, mint egysze
rű állapotfelmérés. Meg kell hatá
rozni, hogy a jogszabály szerint 
törzsvagyonba tartozó vagyontár
gyakon kívül mi sorolandó még a 
forgalomképes, illetve korlátozottan 
forgalomképes ingatlanok sorába; a 
vállalkozói vagyonba tartozó ingat
lanok közül mit szándékozik a tes
tület rövidebb-hosszabb távon elide
geníteni. Dönteni kell arról, hogy 
városfejlesztési, városrendezési 
szempontok figyelembevételével 
mely -  jelenleg más tulajdonában 
álló -  ingatlanokat kíván az önkor
mányzat megszerezni. Értelemsze
rűen ugyanilyen szempontok vonat
koznak az értékpapírokban és üzlet
részekben megtestesülő vagyonra is.

A képviselő-testület -  kisebb mó
dosítással -  elfogadta a 12 főpont
ból és azon belül számos alpontból 
álló koncepciót, s ezt követően ke
rülhet sor az önkormányzat vagyon
gazdálkodásának szabályairól szóló 
rendeletének megalkotására, ami a 
következő ülés témája lesz.

A fentebb említett vagyonpoliti
kai koncepció részeként, de mégis 
jelentőségénél fogva kiemelt előter
jesztésként került a testület elé a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi
um fenntartói és tulajdonjogának 
rendezése. A neves, nemzetközileg 
is ismert oktatási intézmény jelenleg



ugyanis „kettős irányítás” alatt áll, 
tulajdonjoga a városé, míg fenntar
tói jogát a megyei önkormányzat 
gyakorolja. A tulajdonosi mivolt 
azonban jelentős anyagi kötelezett
ségeket róna a város önkormányza
tára, aminek pénzügyi fedezete nem 
áll rendelkezésre. Az iskolaügyi, 
művelődési és sport bizottság -  de 
az önkormányzat többi illetékes ál
landó bizottsága is -  az ügyben ak
ként foglalt állást, hogy a gimnázi
um fenntartói jogát nem javasolja 
visszavenni a megyei önkormány
zattól, viszont a tulajdonjog átadása 
ellenérték fejében történjen. Czuc
zor Sándor, a gimnmázium igazga
tója szerénytelenség nélkül azt 
hangsúlyozta, hogy az intézmény 
országos és nemzetközi rangja már 
kötelez, a megegyezés mindenkép
pen szükséges, mert ez a kettősség 
az évek során kiharcolt oktatási 
színvonalon ejthet csorbát. A kép
viselő-testület végül is felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a kéttannyel
vű gimnázium tulajdonjogának át
adásával kapcsolatban folytasson 
tárgyalásokat a megyei önkormány
zattal, azzal, hogy a tulajdonjogot 
más -  Balatonalmádiban található -  
megyei önkormányzati tulajdonú in
gatlan tulajdonjogának megszerzése 
fejében adja át a város a megyének.

A következőkben az Almádi 
Kommunális Kft.-vei kapcsolatos 
ügyeket tárgyalta a képviselő-testü
let. Javasolta többek között a kft. 
taggyűlésének az ügyvezető igazga
tó munkaszerződése módosítását, 
prémiumfeltételeinek meghatározá
sát, illetve a felügyelő bizottság tag
jainak visszahívását és új tagok 
megválasztását.

Áttekintette a testület az önkor
mányzat szociális intézmény- és el
látó rendszerének helyzetét. Megál
lapította, hogy a szociális feladatok 
súlyának növekedése kapcsán indo
kolt az ágazat fejlesztése, illetve az 
egységes és integrált irányítás meg
teremtése, következésképpen a kép
viselő-testület az Idősek Klubjáról 
és a házi szociális hálózatból 1996. 
január 1-jére létre kíván hozni az 
időskorúak és egyéb rászorulók 
gondozására egy egységes intéz
ményt. Az új intézmény létrehozá
sának előkészítésére feladatokat 
szabott meg.

Az aktualitások közül minden
képpen említésre méltó a 4. számú 
felnőtt háziorvosi körzet kialakításá
nak elhatározása, a szelektív sze
métgyűjtési rendszer bevezetése, to
vábbá pótelőirányzati kérelem az 
ominózus fűtőolaj-támogatás ügy
ben. (Ez utóbbiról a város polgár- 
mestere külön is beszámol a lap
ban.)

Az önkormányzat képviselő-tes
tületének jegyzőkönyvei a polgár- 
mesteri hivatalban megtekinthetők.

Sz.S.

Mérlegen a vízműszolgáltatás
Szeptember 27-28-án kétnapos 

önkormányzati tájékoztatót tar
tott a Dunántúli Regionális Vízmű 
Rt., amelynek célja a szolgáltató 
és az önkormányzatok közti kap
csolatrendszer finomítása.

A szimpóziumon a DRV, a mi
nisztérium, az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság képviselői tartottak 
előadást a víziközmű-vagyon tulaj
donlásának törvényéről, a várható 
kormányzati fejlesztési lehetőségek 
alakulásáról, a 38/1995. ez év júli
usában hatályba lépett kormányren
deletről, mely az eddigieknél hatá
sosabb eszközöket biztosít az üze
meltetők számára ahhoz, hogy fel

lépjenek a nem fizető fogyasztókkal 
szemben. Dr. Nemcsók János kor
mánybiztos a Balaton vízminőségét 
javító intézkedésekről beszélt, mely
hez szükséges anyagi eszközök elő
teremtésére az önkormányzatok 
együttműködését kérte. A tanácsko
zás meghívott résztvevői (polgár- 
mesterek, önkormányzati tisztségvi
selők, a sajtó képviselői) hozzászó
lásokkal, kérdésekkel, tapasztalataik 
közreadásával reagáltak az elhang
zott előadásokra.

Az üdülőterületeken a szezonali
tással összefüggő alacsony kapaci
táskihasználtság, a legkorszerűbb 
szennyvízelvezetési- és szennyvíz-

tisztítási technológiák alkalmazása 
növelő hatással van a víz- és csa
tornahasználati díjak alakulására. 
Szabad-e, lehet-e fönntartani a ki
emelt szolgáltatásokat az állandó la
kosok terhére? „A szolgáltató az ál
landó- és üdülőlakosság arányos te
herviselése érdekében kialakította 
az önkormányzatok felé azon elkép
zeléseit, melyekből további közös 
munkával lehet egy kedvezőbb díj- 
konstrukció irányába elmozdulni” -  
olvasható a DRV-Rt. által kiadott 
tájékoztató füzetecskében.

V.K.M.

Rendőrségi hírek
Bevezetésképpen köszönetet 

szeretnénk mondani a polgármes
teri hivatalnak és mindazoknak, 
akik a nyári szezonban segítették 
munkánkat, valamint a gyakorló 
szolgálatot teljesítő rendőrök fel
adatait. A gyakorlóörsön kiemel
kedő teljesítményt nyújtó fiatal 
kollégákat a polgármesteri hivatal 
anyagilag is támogatja, melyet 
szintén megköszönünk.

1995. augusztus 20-tól szeptem
ber 20-ig a város területén személy 
elleni erőszakos bűncselekmény 
nem történt. Közrend elleni és a 
köznyugalmat károsan befolyásoló 
bűncselekmény nem történt és 
ilyenről bejelentést sem kaptunk.

Bűncselekmények:
Vagyon elleni bűncselekményt a 

város területén több esetben követ
tek el az utóbbi hónapban. Strandi 
lopásról 3 esetben kaptunk bejelen
tést. A sértettektől minden esetben 
az őrizetlenül hagyott táskát és ru
haneműt vitte magával az elkövető.

4 személygépkocsit törtek fel, il
letve 3 darabot rongáltak meg. Az 
eltulajdonított tárgyak között van 
CD-lejátszó, igazolvány, ruhanemű, 
magnósrádió, készpénz.

Sajnos megnövekedett a kerékpá
rok eltulajdonítása a rendőrörs terü
letén. Kérek mindenkit, hogy a ke
rékpárját olyan helyre állítsa le nap
közben, ahol lezárható, illetve éjsza
kára zárják el. A kerékpárok meg

találását megkönnyítené, ha min
denki feljegyezné annak gyári szá
mát. Balatonalmádiból 8 bejelentés 
érkezett ezzel kapcsolatban. Volt 
olyan hely, ahol az elkövető a lép
csőházban lévő kerékpártárolót törte 
fel és onnan egyszerre 3 darabot vitt 
magával.

Besurranásos lopás egy volt, 
ahonnan az elkövető videokamerát, 
vérnyomásmérőt és billiárd dákót 
vitt magával.

Betörésről 9 esetben kaptunk be
jelentést, ahonnan műszaki cikket, 
készpénzt, élelmiszert vitt magával 
a tettes. Egy esetben sikerült felde
ríteni az elkövetőket, akik a tisztvi
selő telepen zárás után jártak a bolt
ban.

Gépkocsit a városból 4 darabot 
vittek el ebben az időben, de sze
rencsére az egyiket az elkövetővel 
együtt egy órán belül sikerült meg
találni. Az elkövető számláján több 
gépkocsilopás van, ellene eljárást 
folytatunk.

Baleset:
A városban 7 esetben történt köz

lekedési baleset, ebből egy járt sze
mélyi sérüléssel. A sérüléssel járó 
balesetnél egy motorkerékpáros el
felejtett elsőbbséget adni. Az egyik 
sérülés nélküli baleset a vasúti át
járóban történt, ahol a piros jelzés 
ellenére a gépkocsivezető a sínekre 
hajtott.

A baleseteknél az előidéző ok 
legtöbbször az elsőbbség meg nem 
adása, illetve a szabálytalan előzés 
volt.

Egyéb:
Ismét itt van az ősz, kezdődik a 

must forrása. Kérem a gépjárműve
zetőket, hogy vezetés előtt szesze
sitalt ne fogyasszanak! Elindulás 
előtt minden esetben győződjenek 
meg a gépjárművek műszaki állapo
táról. Az utak csúszóssá válnak, így 
a kopott gumikat cseréljék le jármű
veikről.

A Balatonalmádi Tüzép-telepen 
hamis tüzelőanyag-utalványok je 
lentek meg. Kérek mindenkit, hogy 
ismeretlen személyektől ne fogadja
nak el tüzelőutalványt.

Megkezdődött a gázvezetékek ár
kainak kiásása a városban, melynek 
következtében több utca leszűkült. 
Kérünk mindenkit, hogy ennek el
lenére vegyék figyelembe a közúti 
jelzőtáblák utasításait.

A rendőrörs előtt parkolási lehe
tőség nincs, ezért aki bejelentést kí
ván tenni és gépkocsival érkezik, a 
posta mögötti parkolóban parkoljon. 
Ez vonatkozik azokra is, akik ügy
intézést végeznek az OTP-nél.

Traffipax:
A város területén műszeres se

bességmérés október 7-én, 12-én, 
16-án, 19-én, 23-án, 27-én és 30-án 
várható.

Újvári Attila r.tzls

Felhívás
Evek óta hál’Istennek hagyomány lett, hogy Halottak Napja előtt közös szervezésben 

rendbetesszük temetőinket. Sajnos, most is „ráfér” .
Ezúton kérünk mindenkit, hogy 

1 9 9 5 .  O K T Ó B E R  2 8 - Á N  ( S Z O M B A T O N )
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a szükséges szerszámokkal vegyen részt ebben a munkában mind a Vörösberényi temető, 
mind a Pinkóczi úti temető rendbetételén.

Bízva abban, hogy ezévben is teljesen ki tudjuk takarítani temetőinket és méltó módon adhatunk 
így is tiszteletet őseink emlékének, szeretettel várunk minden kedves polgárunkat.

Trosits András



Horgászsarok
Az Új Almádi Újság olvasói a Horgászsarok című rovatban 

már többször találkozhattak a horgászversennyel foglalkozó be
számolóval. Horgászegyesületünk ebben az évben vette fel a Ba
latonalmádi Sporthorgász Egyesület nevet. Ennek apropóján 
szeretném egy kicsit bővebben tájékoztatni a házunk táján meg
rendezett -  évről-évre gazdagabb -  programmal szolgáló ver
senyekről, és azokban egyesületünk és a versenycsapat szerepé
ről az olvasókat.

1993-ban a Sporthorgász című nemzetközi hobbylap és a Balzer 
Hungária Kft. vezetése elhatározta, hogy az általános tilalom utáni 
első szombaton balatoni szezonnyitó horgászversenyt rendez a ba
latonalmádi „négyméteres” partszakaszon. A versenyre neves po
litikusokból, újságírókból, színészekből, sportolókból -  és még so
rolhatnám, hogy kikből -  álló versenycsapatokat hívtak meg. Ter
mészetesen az almádi versenycsapatot is, hiszen a nemes vetélkedés 
a mi területünkön került megrendezésre és egyesületünk vezetősége 
a szervezői, rendezői feladatokból is kivette a részét.

Versenycsapatunk az elmúlt két évben is kitűnően szerepelt. (Elő
ször a IV., majd a II. helyezésével) az idén -  a most már III. Sport
horgász-Silstar Horgászkupának nevezett versenyen -  a résztvevő 
30 csapat közül a VI. helyezést érte el, de ifjúsági versenyzőnk, 
Szenthe Zsolt két értékes díjat is megnyert. Mivel ő volt a legered
ményesebb ifjúsági versenyző -  amiért különdíj járt, de ugyancsak 
ő kapta a súlyra legtöbb halat fogó versenyzőnek kijáró különdíjat 
is. A jó szereplésért dr. Kerényi László polgármester is megjutal
mazta.

Horgász Egyesületünk a szokásos évi háziversenyét az idén június 
4-én tartotta az egyesületi horgásztanya előtti vízterületen. Felnőtt 
versenyzőink csónakból, az ifjúságiak partról horgásztak.

A verseny eredménye:

„Középkorú” kategória: I. Séllei János, II. Ifj. Czetti György, III. 
Benke László.

„Nyugdíjas’' kategória: I. Csobay Zoltán.

„Ifjúsági” kategória: I. Szenthe Zsolt, II. Grósz Krisztián, III. Var
ga Ádám.

Az idén harmadik alkalommal a közösségi ház által szervezett 
„Almádi Napok” Kupa nyílt horgászversenyen egyesületünk ver
senyzői ismét helytálltak. Igaz, hogy az I. díjat egy pápai versenyző 
vitte el, de a második helyezett Takács Gyula, a harmadik Szenthe 
Zsolt, a negyedik Libik Károly, ötödik pedig Szenthe Zoltán, mind 
a négyen egyesületünk versenyzői. (1993-ban a kupát egy alsóörsi 
horgász vitte el néhány dekagramm kifogott hallal megelőzve Szent
he Zsolt és a sorban következő III. helyezett Szenthe Zoltán ver
senyzőinket. 1994-ben azonban Szenthe Zoltán revansot vett, mert 
ő vitte el az első díjat jelentő csodaszép Almádi Kupát.)

Versenycsapatunk az ezévi HEVNESZ I. osztályú csapatbajnok
ságon az erős mezőnyben a jó eredménynek számító IV. helyezést 
érte el.

Csapat tagjai: felnőtt: Benke László, Libik Károly, Szenthe Zol
tán, Takács Gyula. Ifjúsági: Horváth Zoltán, Szenthe Zsolt. Női: 
Gönczi Anita.

Az Országos Csapatbajnokságon -  ahol a megyék válogatott csa
patai versenyeznek -  Szenthe Zsolt ifjúsági versenyzőnk az ott nyúj
tott kiemelkedő teljesítményéért meghívást kapott az Országos Egyé
ni Horgászbajnokságra. Ezen a versenyen az ifjúsági kategória II. 
helyezettje lett.

Végezetül Pápa közelében a mezőlaki tőzegtavakon megrendezett 
Megyei Egyéni Horgászbajnokságon ismét egyesületünk versenyzői 
jeleskedtek.

Szenthe Zoltán felnőtt megyei egyéni bajnok, Szenthe Zsolt pedig 
ifjúsági egyéni bajnoka lett megyénknek, mindketten immáron har
madik alkalommal.

BHSE Vezetősége

Tenisz hírek
Veretlenül elsők teniszezőink

Tenisz klubunk legjobbjai az őszi fordulóban sem találtak le
győzőre és így fölényesen nyerték meg az OB III ’95 évi csa
patbajnokságát.

A II. forduló eredményei időrendi sorrendben:
Pápai TC - Balatonalmádi TC 1/8
Győri Lombard - Balatonalmádi TC 0/9
Balatonalmádi TC - ZTE 7/2
Veszprém - Balatonalmádi TC 1/8
Balatonalmádi TC - Martonvásár 9/0
Balatonalmádi TC - Balatonszárszó 9/0
A Szárszó elleni mérkőzés után közös ebéden vett részt a csapat, 

ahol a klubvezetés nevében az elnök értékelte a játékosok csapat
bajnoki szereplését, megköszönte az edzőnek és a játékosoknak e 
kiemelkedő teljesítményt, majd a költségvetésben biztosított keret
összegnek megfelelően jutalmakat osztott ki az elért eredmények 
arányában.

A csapat játékosai közül külön ki kell emelni Szabó Lajos és 
Kovács Lajos telejsítményét, akik minden mérkőzésen szerepeltek 
és egyéniben veretlenek maradtak, az előbbi párosban sem talált le
győzőre. Ugyancsak megnyerte minden mérkőzését ifj. Varga László 
és Dudás Zsolt is, de ők csak az őszi fordulóban szerepeltek.

A játékosok csapatbajnoki szereplését az alábbiakban összegez
zük:

A táblázat oszlopai sorrendben: egyéni játszott mérkőzések szá
ma, győzelem, %, Páros: játszott mérkőzések száma, győzelem, %

Kovács Lajos 12 12 100,0 12 10 83,3
Hitter Csaba 12 11 91,7 12 11 91,7
Szabó Lajos 12 12 100,0 12 12 100,0
Varga László 6 6 100,0 4 4 100,0
Dudás Zsolt 3 3 100,0
Rajnai Kálmán 4 3 75,0 5 5 100,0
Rajnai Csaba 11 9 81,8 9 8 88,9
Solymosi László 8 5 62,5 8 3 37,5
Bolla Bálint 2 0 0 5 1 20,0
Szabó Zoltán 1 1 1 4 2 50,0

A fenti eredmények elérésében természetesen az elsődleges érdem 
az edzőé és a játékosoké, de a megfelelő feltételek, a nyugodt, za
varmentes felkészülés biztosítása „csapat munka” eredménye volt 
és köszönet illet mindenkit, aki ebben klubunkat támogatta. 1995. 
évben klubunk fő szponzorai voltak: Balatonalmádi Önkormányzat, 
az OTP helyi kirendeltsége, a Colombus Kft., Kutics Balázs, az Au
róra strand, az Ottilia vendégló és a „Jákói sport”. Köszönjük se
gítségüket!

A jövő évi feladatok még nagyobb erőfeszítéseket igényelnek, 
ugyanis a magasabb osztályban szereplés anyagi és szakmai köve
telményei lényegesen nagyobbak az eddigieknél. Az edző és a já
tékosok ígérete szerint ók mindent el fognak követni a siker ér
dekében.

A felkészülést rövid pihenő után máris elkezdi a csapat. Igyek
szünk továbbra is csak almádi játékosokra építeni csapatunkat.

A klub az edző vezetésével a téli felkészülés során -  kellő je
lentkezés esetén (nem csak teniszezők jelentkezhetnek) -  sítábort

is szervez kedvező anyagi fel

tételekkel, az erdélyi havasok

ba. A szervezést már most el

kezdjük, szeretnénk felmérni az 

igényeket, úgyhogy akit érdekel 

a túra, az előzetesen jelentkez

zen Szabó Lajos edzőnél.
HIS



LOTTÓSORSOLÁS 
ALMÁDIBAN

November 11-én 16 órától 
gálaműsor keretében a 6-os Lottó sorsolása  

lesz a Kéttannyelvű Gimnáziumban.

A Közösségi Ház 
októberi programjából

5. 9,00: Farmervásár
6. 16,00: Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére

Helyszín: Őspark, Örökmécses.
Közreműködik a Váci Mihály Általános Iskola.

13. 9,00: Ruhavásár
20. 17,00: A tenger gyöngyei.

Kiállítás a tengerek élővilágából.
23. 11,00: Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom

áldozataira. Beszédet mond: Dr. Farkas Miklós 
képviselő. Helyszín: Őspark, Örökmécses.

29. 10,00: NB-I-es sakkmérkőzés a Közösségi Ház SE. 
és a Törekvés csapatai között.

Vecsey K. Mária

Ha keresnél

Ez az én házam, ez az én kertem, 
ez az a vidék, ahol tanyát vertem; 
ez az én testem, ez az én lelkem, 

nyugalmamat hát, ebben kell megleljem; 
ez itt a villám, ez meg a késem, 

s, hogy tudd, hol találsz, homlokomra vésem.

ALMA 
T É K A

BALATONALMÁDI, MARTINOVICS UTCA 1/A

Szere te t te l  várunk minden 
videofilm-rajongót  

most megnyílt új tékánkban

Itt mindenki megtalálja a neki tetsző filmeket!

NYITVA:REGGEL 8.00-TÓL 10.00-IGDÉLUTÁN 16.00-TÓL 22.00-IG

Sporttörténeti siker
Úgy gondolom, hogy a cím 

már sok mindent elárul, de 
azért ne szaladjunk annyira 
előre az időben, hisz történt 
egy és más az első osztályú 
sakkozók bajnoki rajtjáig.

Például befejeződött a csapat 
megerősítése. A már Almádi 
színeket viselő Adorján András, 
Izsák Gyula és Galyas Miklós 
mellé sikerült még két igen nagy 
nevet igazolni. Az elkövetkező 
bajnokságban a KHSE játékosa 
Tolnai Tibor, a tavalyi bajnok 
Budapest Honvéd 2. táblása, il
letve menyasszonya Grábics 
Mónika, aki mellesleg az ország 
egyik legtehetségesebb női játé
kosa. (Eredményüket lásd ké
sőbb!) Itt ragadjuk meg az alkal
mat, hogy Balatonalmádi sakk
barátai nevében nagyon sok bol
dogságot kívánjunk október kö
zepén tartandó házasságkötésük 
alkalmából. Reméljük, frigyük
ből megoldódik együttesünk 
utánpótlása.

Újság még a csapat házatáján, 
hogy a helyi önkormányzat, a 
Fórum Bevásárlóközpont, Wos

sala György és Számfira István 
vállalkozók mellé újabb szpon
zort sikerült megnyerni egy né
met üzletember, Rózsa Sándor 
személyében. Anyagi támogatá
sa mellett lehetőség nyílik 
együttesünknek, hogy az elkö
vetkező időszakban többször 
megmérkőzzön Rózsa úr német 
csapatával.

S ha már ilyen jó hírekkel 
szolgálhattam eddig, jöjjön a lé
nyeg:

1995. október 1. Balatonal
mádi

Közösségi Ház SE - Tungs
ram Nagykanizsa 6.5:5.5

Nyert: Tolnai, Izsák, Galyas, 
Grábics, Sulyok.

Döntetlen: Adorján, Kovács, 
Horváth.

Szép számú közönség előtt 
(sokan akarták látni az Adorján- 
Ribli összecsapását) szoros mér
kőzésen sporttörténeti siker, első 
győzelem az első osztályban. El
ső NB-I -es pontunkat Grábics 
Mónika szerezte meg.

Gróf Tibor

REALLÍZING KÖTVÉNY
egy évre nettó

30,25%
vagyis 100 000 Ft-ra 30 250 Ft kamatot fizet!

 A REALLÍZING KÖTVÉNY
6  ÉVE ÁLL MEGBÍZHATÓAN AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN, 

MINDIG A LEGJOBB KAMATOKKAL!

BÁRMIKOR KAPHATÓ ÉS BÁRMIKOR VISSZAVÁLTHATÓ! 

A KAMAT KÜLÖN IS BÁRMIKOR FELVEHETŐ!

realbank
a BALATONTOURIST irodájában 

Balatonalmádi, P e tő fi u .6. 88/338-588 88/338-707

Címletek: 25 000 Ft, 100 000 Ft, 1 millió Ft.



Új szeptember, új tanév

TAN-KÖR-KÉP
Új szeptember, új tanév, ve

le együtt új örömök és minden 
évben megújuló gondok. A  
nyáron nagyre nőttek a gyere
kek, ez öröm, de új cipő, nad
rág is kellene, a tankönyvek 
nagyon drágák, s talán jó len
ne egy új táska is -  ez gond. 
A szülők számára egyre na
gyobb anyagi terhet jelent 
gyermekeik iskolába indítása.

Az önkormányzat is egyre 
többet költ intézményei fenntar
tására, ez a feladat 1995-ben tel
jes városi költségvetési kiadási 
oldalának felét vitte el, miköz
ben az intézmények a lehető leg
szűkebb költségvetéssel működ
nek. Az energiaárak emelkedése 
miatt a nevelési-oktatási-közmű
velődési intézmények kénytele
nek voltak pótelőirányzati kére
lemmel fordulni a képviselő-tes
tülethez, a 2 millió 265 ezer Ft- 
ról éppen a szeptemberi ülésen 
döntöttek.

Az önkormányzat a rászoruló 
családok anyagi gondjain enyhí
tendő 700.000 Ft-ot különített el 
tanévkezdési támogatásra. A 
legfeljebb 4.200 Ft/fő támoga
tást azok a tanulók kaphatják, 
akiknek családjában az egy főre 
jutó nettó jövedelem nem éri el 
a legkisebb öregségi nyugdíj 
(8.400 Ft) mértékét, és ezt az is
kola igazgatójának benyújtott 
kérelem mellett igazolni tudják. 
(Előzetes felméréseink szerint 
körülbelül 170 tanuló kap ilyen 
támogatást.) Hasonló módon 
kérhető a napközi, menza étke
zési térítési díjakhoz is önkor
mányzati támogatás. Az állami 
költségvetés 860 Ft/általános is
kolai tanuló tankönyvtámogatást 
adott az idén, ezt -  a nevelőtes
tületek által meghatározott el
osztási elvek szerint -  kiosztot
ták az iskolákban.

A magas költségek és a csök
kenő értékű állami támogatás 
miatt a tavalyi tanévben meg

szorító intézkedésekre is sor ke
rült, csoportösszevonások tör
téntek, csoportbontási lehetősé
geket vont vissza az önkormány
zat, szűkítette a tanórán kívül 
(szakkör, korrepetálás, sport 
stb.) szervezhető foglalkozások 
idejét, óvodai és iskolai pedagó
gusokat kellett elbocsátani. Az 
intézkedések jelentős részét mi
nőségi visszalépésként élték 
meg az intézmények és a szülők, 
de elmondható, hogy működnek 
óvodáink, iskoláink (ez nem ke
vés!), s a szorosan vett kötelező 
feladatokon felül maradtak lehe
tőségeik sajátos arculatuk őrzé
sére.

Minden gond ellenére óvodá
ink, iskoláink rendben -  a tisz
tasági meszelést és nagytakarí
tást elvégezve -  nyitották meg 
kapuikat a gyerekek, tanulók 
előtt.

Az óvodákban a 275 férő
helyre 273 gyermeket irattak be 
szüleik, 11 csoportban 22 óvó
néni foglalkozik a kicsinyekkel.

A Györgyi Dénes iskolába 
267 tanuló jár, 15 osztályban + 
2 napközis csoportban tanulnak, 
az elsősök száma: 27. Gyerme
keinket itt a napközis tanárokkal 
együtt 25 pedagógus neveli-ok
tatja, 8 fővel kevesebb, mint ta
valy.

A Váci iskolában az összevo
nások következtében 1 tanuló
csoporttal kevesebb (10) van, a 
tanulók száma: 206 fő, hattal 
több a tavalyinál. Egy 25 fős el
ső osztály indult. A tanári stá
tusok száma 18.

Vörösberényben a tanulók 
száma 263 fő, 15 tanulócsoport, 
1 eltérő tantervű csoport és 2 
napközis csoport működik, 34 
első osztályos kezdte meg tanul
mányait. A tanári státusok szá
ma 1,5-del csökkent.

Polyák István igazgató úr a 
múlt tanév végén elköltözött, át
helyezését kérte, ezért az önkor
mányzat pályázatot írt ki a ve
zetői megbízás betöltésére, az 
eljárás most folyik, legkésőbb 
novemberben új igazgatója lesz 
az intézménynek. Addig a veze
tői feladatokat Némethné Virágh 
Gyöngyi látja el.

A nevelőtestületeknek, intéz
ményvezetéseknek köszönhető
en zökkenőmentesen elindított

tanévkezdés nem jelenti azt, 
hogy nem maradtak bizonyta
lansági tényezők.

A múlt tanévben végzett 110 
nyolcadikos (mindannyian fel
vételt nyertek középfokú tanin
tézménybe) helyén 86 elsős 
kezdte meg tanulmányait, tehát 
még mindig csökken a tanulók 
száma Almádiban.

Viszonylag új jelenség, hogy 
a Györgyi Dénes iskolából 4, a 
vörösberényi iskolából 2 tanulót 
vettek fel 6 illetve 8 osztályos 
gimnáziumba. Ez öröm a gyere
keknek, szüleiknek, s végső so
ron az intézményeknek is, hi
szen a tanulók kiválóan megáll
ták helyüket a kemény felvételi 
vizsgákon. Ugyanakkor aggasz
tó tendencia is a középiskolák 
„lefelé” terjeszkedése a helyi is
kolák számára, mert legjobb, 
példamutató tanulóikat viszik el 
a gimnáziumok.

Szállingó, néha ellentmondá
sos hírek jönnek a tanulócsopor
tok létszámának, a tanári köte
lező óraszámoknak törvényi fel
méréséről, így nem lehetnek tel
jesen nyugodtak az intézmény
ben dolgozók, sőt az önkor
mányzat sem. Semmi biztosat 
nem tudunk, de ha így módosít
ják a törvényt, s azzal együtt 
csökkentik az önkormányzat ál
lami támogatását, illetve a csök
kenés irányába ható módon vál
toztatják meg az állami felada
tok finanszírozását, akkor újabb 
csoportösszevonásokra, állás
hely megszűntetésekre kerülhet 
sor.

Ha a kormány az idén elfo
gadja a Nemzeti Alaptantervet, 
pedagógusainknak -  napi fel
adataik teljesítése mellett -  ko
moly szakmai munkát jelent 
majd a helyi tantervek kidolgo
zása vagy adaptálása.

Minden bizonytalanság, jó és 
rossz változás, alakulás ellenére 
az oktatás-nevelés maga a jövő
be vetett hit, minden ilyen tett 
cselekedet a jövőért. Ennek szel
lemében tanárnak és tanítvány
nak, szülőknek és gyerekeknek 
eredményes, sikeres tanévet kí
vánunk!

Kp.

Továbbtanulási 
lehetőség

A kereskedelmi és vendéglátó üzletek szakmai színvona
lának emeléséhez kívánunk segítséget nyújtani.

A helyi szakiskolákkal együttműködve ez év október hónap 
első felében öt helyszínen: Siófokon, Fonyódon, Keszthelyen, 
Nagyatádon és Kaposváron ismét indítjuk a 200 tanórás, inten
zív jellegű (heti 2 alkalom) középfokú szakképzettséget nyújtó 
kereskedő boltvezető, illetve vendéglátó üzletvezető tanfolya
mokat. Mindkét tanfolyam végzettsége az Országos Képzési 
Jegyzékben szerepel. A tanfolyamokra „könnyített” feltétellel le
het jelentkezni, mivel bármilyen szakmunkás, vagy középiskolai 
végzettséggel felvételt nyerhet a hallgató. A tanfolyamokat 
1996. január-február hónapban záróvizsgával fejezzük be.

A tanfolyam részvételi díja: 36.000 Ft /tankönyv, vizsgadíj 
nélkül), melyet előleg fizetése nélkül, részletekben is fizethet 
a hallgató. Keszthelyen -  alapfokú végzetteknek -  ABC- és ven
déglátó-eladói tanfolyam is indul.

Azon a tanfolyami hallgatóknak, akik a polgármesteri hiva
talra hivatkozással jelentkeznek tanfolyamunkra, 1 000 Ft árked
vezményt adunk a részvételi díjből.

A tanfolyamra jelentkezés módja, hogy a hallgató felhívja a 
(82)320-045-ös üzenetrögzítős telefont és elmondja a nevét, cí
mét, a választott tanfolyam helyét és típusát, mi írásos tájékoz
tatót és jelentkezési lapot küldünk számára.

Fodor Tünde 
ker. és vállalkozási ig.



Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
20/1995./IX.28./számú rendelete

a helyi vásárokról és piacokról
I .

A rendelet hatálya 

1 .  § .

/1/ A rendelet hatálya Bala
tonalmádi Város közigazgatási 
területén engedélyezett vásá
rok rendezőire, piacok fenntar
tóira, e területeken tartózkodó, 
értékesítő tevékenységet végző 
természetes és jogi személyek
re, valamint jogi személynek 
nem minősülő szervezetekre 
terjed ki.

/2/ E rendelet alkalmazásá
ban

a./ vásár: helyi jelleggel idő
szakosan rendezett olyan adás
vételi lehetőség, ahol az áruk 
kínálatát kijelölt helyen kirako
dással mutatják be.

b ./ piac: általában napi, ese
tenként heti szükségletek kielé
gítésére szolgáló -  rendszerint 
szabadtéri -  adásvételi lehető
ség, ahol jellemzően élelmisze
reket, élelmiszer nyersanyago
kat, illetve egyes háztartási 
cikkeket árusítanak.

c./ A vásár és a piac terü
letén létesített üzletek működé
sére, annak üzletkörébe tartozó 
áruk forgalmazására a vonat
kozó jogszabályok az iránya
dók.

II.

Általános rendelkezések 

2. §.
/ 1/ Időszakos vásári tevé

kenység végzéséről, piac léte
sítéséről vagy megszűnéséről, 
rendeltetéséről, valamint üze
meltetéséről a Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának 
Képviselő Testülete határoz.

/2/ Vásár rendezésével, piac 
fenntartásával, működtetésével 
kapcsolatos kérelmeket a jegy
ző veszi nyilvántartásba.

/3/ Balatonalmádi város köz- 
igazgatási területén piaci tevé
kenység végzésére kijelölt te
rület: a Baross Gábor úti piac 
(hrsz: 4444) -  rendeltetése: 
élelmiszer, iparcikk.

/4/ Időszakos vásár a Kép
viselő Testület Gazdasági Bi
zottságának egyedi döntése 
alapján tartható, elsődlegesen a 
Városház téren, a Fórum-par
kolóban, a Posta mögötti par
kolóban, illetve a vörösberényi 
intézményterületen.

/5/ Vásár rendezésére vagy 
piac üzemeltetésére az önkor
mányzat, gazdálkodó szerve
zet, gazdálkodó szervezetnek 
nem minősülő jogi személy, il
letve egyéni vállalkozó jogo
sult.

Piacok fenntartása

3. §.
/ 1/ A  piacok, vásárok nyit

vatartási rendjét: napi árusítási 
időt azok üzemeltetője a jegy
zővel egyeztetetten állapítja 
meg.

/2/ a 20.00 óra utáni nyitva
tartást a rendőrkapitányság vé
leményének kikérésével a 
jegyző engedélyezheti.

/3/ A  nyitvatartás rendjét, az 
árusítási időt minden piacon 
jól látható helyen ki kell füg
geszteni.

III.

Árusításra jogosultak, 
forgalmazható áruk köre

4. §.

/ 1/ Vásáron és piacon csak 
az árusíthat, aki a devizajog- 
szabályok alapján belföldinek 
minősül. /35/1995./IV.5./sz. 
Korm.rend. 4.§./

/2/ A z  árusítónak -  ha nem 
a maga termelte árut árusít, il
letve ha nem alkalmi árus ma
gánszemélyről van szó -  az áru 
forgalombahozatalához eredeti 
okirattal, vagy hiteles másolat
tal igazolt jogosultsággal kell 
rendelkeznie.

/3/ A  piacon áru- és termé
kértékesítésen kívül vendéglá
tóipari, kölcsönző, megőrző, 
szolgáltató és javító tevékeny
ség is folytatható, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések és 
hatósági előírások betartásával.

/4/ Vásáron és piacon 
35/1995./IV.5./sz.Korm.rend. 
3.§./2/bek.-ben foglaltakon fel
ül nem hozható forgalomba

a./ erotikus áru, szexuális 
eszköz,

b./ gomba,
c ./ baromfi, füstölt áru, tej, 

tejtermék (kivéve: mg-i kister
melő)

továbbá minden olyan ter
mék, amelynek forgalombaho
zatala jogszabályba ütközik.

/5/ A  piacon, vásáron be
szerzettt árut, terméket viszon
teladónak értékesíteni, illetőleg 
a piacon viszonteladás céljára 
terméket vásárolni, azzal ügy
nöki tevékenységet folytatni ti
los.

5. §.

A vásári és piaci árusítás so
rán az elárusító helyen az áru
sítást végző személyre, és az 
árusított termékre vonatkozó 
kereskedelmi, közegészségü
gyi, állategészségügyi, nö
vényegészségügyi, köztisztasá
gi előírásokat be kell tartani.

IV.

Az önkormányzati piac 
helyhasználatának rendje

6. §.

/ 1/ Az árusítást végző a piac 
üzemeltetőnek a rendelet mel
lékletében feltüntetett díjsza
bás szerint helyhasználati díjat 
fizet.

/2/ A piac üzemeltetője az 
elárusító helyeket bérbeadás 
útján hasznosítja. Az e célra 
kijelölt helyek napi , havi, sze
zonális időszakra (május 1 - 
szeptember 30-ig) vehetők 
igénybe.

/3/ A  szezonális bérbeadás a 
piac elárusító helyeinek 60%- 
áig terjedhet.

/4/ A paic üzemeltetője a 
bérbeadható elárusítóhelyek 
30%-át helyi kistermelők ré
szére tartja fenn.

/5/ 60 éven felüli és mező- 
gazdasági terméket árusító he

lyi kistermelők 50%-os díjked
vezményben részesülnek.

7. §.

/ 1/ Az árusító napi helyhasz
nálatra kijelölt terület igénybe
vételére dátumbélyegzővel el
látott helyjegy megváltásával 
szerez jogosultságot.

A helyjegy át nem ruházha
tó.

/2/ A napi helyhasználat ese
tén ugyanaz a hely többször is 
kiadható, ha azt a helyhasználó 
kiürítette. A  helyhasználónak a 
használat időpontjától függet
lenül mindig egész napra meg
állapított díjat kell fizetnie.

/3/ A  bérlettel rendelkező 
árusítók a bérelt helyekre 7.00- 
ig tarthatnak igényt, ezt köve
tően az elárusítóhely napi
jeggyel elfoglalható.

/4/ A  bérelt hely díját előre 
egy összegben kell az árusító
nak befizetnie.

Amennyiben az árusító e be
fizetési kötelezettségének az 
igénylést követő 10 napon be
lül nem tesz eleget, az eláru
sítóhely további igénylőnek el
adható.

/5/ A  bérlőt a bérlet hely
használati joga a szerdai és 
szombati piaci napokon illeti 
meg.

/6/ A  helyhasználat megszű
nésével a használó az árusító
helyet köteles kiürítve, tisztán, 
az átvett eszközökkel és szerel
vényekkel a piacfelügyelőnek 
átadni.

8. §.

A vásáron, illetve piacon 2 
évig nem árusíthat, akit a vá
sár, illetve piactartás rendjének 
megsértése vagy veszélyezteté
se, a kereskedés vagy ipari te
vékenység gyakorlásával, fo
gyasztók megkárosításával 
összefüggő bűncselekményért 
elítélték vagy szabálysértésért 
két éven belül három alkalom
mal megbüntették. Azok a jogi 
és magánszemélyek sem áru
síthatnak két évig, akik a pi
acon beszerzett terméket vi
szonteladóknak értékesítik, il
letőleg a piacon viszonteladás



céljából terméket vásárolnak, 
azzal ügynöki tevékenységet 
folytatnak.

V. 
A vásárokra vonatkozó 

külön szabályok 

9. §.

/ 1/ A vásárokra a piachasz
nálatra megállapított szabályo
kat a jelen fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

/2/  A rendelet 2.§./5/bek.- 
ben felhatalmazottak az alka
lomhoz és időszakhoz kötött 
vásárt legalább a vásár kezdési 
időpontjától számított 30 napot 
megelőzően az önkormányzat 
hirdetőtábláin kötelesek közzé
tenni.

/3/ A közzétételben szere
peltetni kell a vásár időpontját, 
helyének meghatározását, a vá
sár jellegét, a résztvevők terü
leti helyfoglalásra és a hely
használati díjra vonatkozó in
formációkat.

/4/ Az éves (időszakos) 
rendszerességgel megtartott 
vásár szervezője, rendezője a 
helykijelölések során az érke
zési sorrenden túl az előző 
évek (időszakok) helykijelölé
seit a kijelölhető helyek 50%- 
ának arányában köteles figye
lembe venni.

/5/ A vásár szervezője, ren
dezője a helyi kereskedők és 
szolgáltatók részére, a helyki
jelölések során -  sorrendiség 
kizárásával -  a kijelölhető he
lyek 20%-át köteles fenntartani 
a kihirdetett vásár kezdési idő
pontjáig.

VI. 
A piacok és vásárok 

rendje

/ 1/ Zöldséget, gyümölcsöt a 
termelő csak akkor árusíthat, 
ha általa vezetett permetezési 
naplóval rendelkezik, betartja a 
növényvédelemre vonatkozó 
élelmezésegészségügyi vára
kozási időt és garantáéja, hogy 
az előírtnál nagyobb vegyszer 
maradvány nincs az árujában.

/2/ Az egyéb ellenőrzésre jo 
gosultakon kívül a piacfelü
gyelő is ellenőrizheti a piacra 
szállított áruk minőségét, osz
tálybasorolását és a fogyasztói 
érdekvédelem körébe tartozó 
egyéb feltételeket. Az áruból 
mintát vehet, és a romlott vagy 
gyors elváltozást mutató áruk

forgalombahozatalát felfüg
gesztheti. Az ellenőrzéseket és 
a tett intézkedést írásban rög
zíteni kell.

1 1 . § .

/ 1/ Tilos az árusító helyeket 
és közlekedő utakat a piaci te
vékenységet nem szolgáló esz
közökkel (göngyöleg, autó) el
foglalni, az ott tartózkodók tes
ti épségét veszélyeztetni, rom
lott, intenzív szagot terjesztő 
árut árusítani.

/2/ Tilos élelmiszert földre 
rakni, és onnak árusítani.

/3/ A  piac területére kutyát 
bevinni -  vakvezető kutya ki
vételével -  tilos.

/4/ A piac és vásár területén 
hangoskodni, perlekedni, lár
mázni, botrányt okozni, sze
rencsejátékot játszani tilos.

12. §.

A helyhasználó az árusító 
helyen és közvetlen környékén 
köteles a hulladékot és a sze
metet az árusítás idején folya
matosan összeszedni, és a ki
jelölt tárolóba tenni.

13. §.

/ 1/ Értékesítési hellyel ren
delkezők kötelesek cégtábláju
kat nevük, lakhelyük, székhe
lyük, szakmájuk feltüntetésé
vel kifüggeszteni. A vásárlók 
könyvét és az árusításra jogo
sító igazolványokat kötelesek 
maguknál tartani, a helyfogla
lási engedéllyel együtt.

/2/  Az árusító köteles az el
adásra szánt áruk árát, osztá
lyos jelzését jól látható módon 
feltüntetni. Az árusító az áru 
eredetéről, erre alkalmas irat
tal, minőségéről, mennyiségé
ről, és az alkalmazott árról az 
ellenőrzésre jogosultnak felvi
lágosítást köteles adni.

/3/ Az árusító helyen csak 
hitelesített mérleg, súly, mérő
eszköz használható.

14. §.

/ 1/ Piacon árut szállítani, 
árut elhelyezni, ott járművel 
közlekedni, vagy járműről áru
sítani csak az üzemeltető által 
megállapított módon, illetve 
helyen szabad.

/2/ A z  áru lerakása után gép
járművel az árusító hely terü

letét azonnal el kell hagyni, azt 
parkolásra használni tilos.

VII.
Vegyes rendelkezések

15. §.

A vásárok és piacok terüle
tén az e rendeletben szabály
zott hatósági feladatokat Bala
tonalmádi Város jegyzője, il
letve a jogszabály által felha
talmazott egyéb hatóságok lát
ják el.

16. §.

/ 1/ Szabálysértést követ el és 
10.000 Ft-ig terjedő pénzbír
sággal sújtható az, aki e ren
deletben meghatározott alábbi 
rendelkezéseket megszegi, il
letve nem tartja be.

a./ Aki vásáron és piacon 
forgalomba nem hozható árut 
forgalmaz. (4.§./4/bek.)

b ./ Aki a piacon és vásáron 
beszerzett árut, terméket vi
szonteladónak értékesít, illető
leg a piacon viszonteladás cél
jára terméket vásárol, azzal 
ügynöki tevékenységet folytat. 
(4.§./5/bek.)

c./ Az a vásárszervező, aki 
a vásári időpont közzétételének 
nem tesz eleget (9.§./2/bek.)

d ./ Aki a piac elárusítóhelye
ket és közlekedő utakat, a piaci 
tevékenységet nem szolgáló 
eszközökkel (göngyöleg, autó) 
elfoglal, és az ott tartózkodók

testi épségét veszélyezteti. 
( 11.§./1/bek.)

e./ Aki az élelmiszert a föld
re rakja, és onnan árusítja. 
( 11.§./2/bek.)

f ./ Aki a piac területére ku
tyát bevisz -  vekvezető kutya 
kivételével. ( ll .§ ./3 /bek.)

g ./ Az a helyhasználó, aki az 
árusítóhelyen és közvetlen kör
nyékén a hulladékot és a sze
metet az árusítás idején nem 
szedi össze, és nem a kijelölt 
tárolóba helyezi. (12.§.)

VIII.

Záró rendelkezések

17. §.

/ 1/ E rendelet 1995. novem
ber 1. napján lép hatályba.

/2/ A  rendelet hatálybalépé
sével egyidőben a 
10/1993./IV.29./ sz. Ör. hatá
lyát veszti.

/3/ A z  e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben a vá
sárokról és a piacokról szóló 
35/1995./IV.5./ sz.
Korm.rend., valamint a kör
nyezetvédelemről szóló 
21/1991./XI.25./ sz. Ör. előírá
sait kell alkalmazni.

Balatonalmádi, 1995. szep
tember 19.

Dr. Kerényi László sk 
polgármester 

Dr. Hegedüs Tamás sk.
jegyző

1. sz melléklet
A 20/1995./IX .28./ számú Ök. rendelethez

Baross Gábor úti piac 
(hrsz.: 4444) helyhasználati díjai

 
A helyhasználat szempontjából minden megkezdett m2

egésznek számít.
Zöldségárusítás

1 egész asztal 200 Ft/nap
1/2 asztal 100 Ft/nap 

Virágátusítás
1 egész asztal 250 Ft/nap
1/2 asztal 125 Ft/nap
Palántaárusítás ládánként 15 Ft 

Saját tulajdonú használtcikk
1 egész asztal 100 Ft/nap 

Iparcikk
asztalról (kereskedők, vásározók) 250 Ft/m2 
saját puskáról (asztal) kereskedők, vásározók 150 Ft/m2

Dinnyeárusítás 100 Ft/nap/m2
Gépjárműről történő árusítás 1000 Ft/nap 

A fenti helyhasználati díjak az áfát is tartalmazzák.



Szüret-ünnep Berényben
Hangos, eleven, száz színű volt a magtár környéke. Derűs, vidám 

népség gyülekezett a délutáni verőfényben. Lányok, legények, me
nyecskék, meglett férfiak. Gyerekek. Mint ahogy az a szüreteken 
is szokás. Merthogy Vörösberényben a polgári és a kertbarát kör 
szüreti felvonulást rendezett. Mindenki kedvére, örömére.

E tájt is régtől amolyan jó han
gulatú munkafolyamat a szüret. A 
termés örömteli betakarítása. En
nek tartották az ünnepélyét!

Ostorpattogtatás és zeneszó 
csalogatta a kíváncsiskodó tö
meget. Múltba gyökerező, ré
ges-régi hagyomány elevenedett 
meg, kelt életre s töltötte be né
hány órára a falut, az almádi 
központba vezető utakat, a vá
rosháza terét.

Akkurátusan rávert dobjára a 
kisbíró. Jel az indulásra. Lóra 
pattant, gazdagon díszített ko
csikra szállt a jó nép. Elindult a 
menet. Nagy parádé! Prüszkölő 
paripákon délceg lovasok. A 
bendériumban, lám, egy büszke 
póniló. Bátor lovasa szép kisle
ány. A tamburmajort pezsdítő 
ritmusban követi stramm zene
kara. Könnyű hintaján léptet a 
bíró, bíróné. Az ülés alatt üveg 
bor lapul... S jöttek a szüret elő
kelőségei. Fess puskások, királyi 
vadászok méltó utódai. Elbűvölő 
csinos lányok virtuóz tánckara.

Fúvószene vérpezsdítő ütemére 
vonult a szüreti had. Szőlőszedő 
magyarlányok, puttonyosok, 
pincemunkások, gazdák, kerü
lők, csőszök, vincellérek, min
denféle hegyi népek, pásztorok, 
vándorok... Pattogott a kariká
sostor s néha mintha mozsárá
gyú is belebődült volna a menet
zajba. Meg-megálltak s ilyenkor 
talp alá húzták a csárdást. Víg 
nóta kélt és tapsolt a közönség.

Finom szőlővel, gyümölccsel, 
tüzes borral kínálgatták a néze
lődő tömeget. Feszes lányok töl
tögették pohárba a jó öreghe
gyit. S amikor a menet végén 
begördülő Bacchussal koccintot
tunk, ínyünkön érezhettük, hogy 
„milliónyi évnek hömpölygő 
lángtengere, hője szűrődött le és 
szorult a szőlőbe.” Pogácsával, 
poháremelő köszöntéssel várták a 
menetet a városházánál. A jókedv 
ekkor már magasra szökött s foly
tatódott virradatig szüreti bálon, a 
Vörösberényi kultúrházban.

Albrecht Sándor



Mindig közösségi ember voltam!
(Beszélgetés Zaharovics Sándor képviselővel)

Életpályáin közel fél évszáza
dos ideje alatt, mindig szerettem 
közösségben élni, és az adott kö
zösségért jót cselekedni. Ez az ala
pagondolat vezérelt akkor is, ami
kor a 94. évi önkormányzati vá
lasztásra készülve Balatonalmádi 
város problémáinak megoldásá
ban az emberek képviseletét elvál
laltam.

Berhidán születtem, iskoláimat 
Peremarton-gyártelepen, majd Ber
hida és Pétfürdőn végeztem. 1965- 
67-ben katona voltam Veszprém
ben, leszerelésem után Fűzfőgyárte
lepre kerültem. Aktív sporttevé
kenységem által hobbimnak és élet
hivatásomnak szenteltem életem 
egy részét.

Nős vagyok, két nagykorú leány
gyermekem van, 10 éve élünk Al
mádiban.

-  Mi motiválta Önt abban, hogy 
képviselőként a közösség szolgálatát 
vállalta?

-  Örömmel és önként teszem, 
mivel lelkiismereti hitelességet ér
zek a környezetemben élő emberek 
problémáinak tényleges megoldásá
ban. Mindig érzékeny voltam csalá
dom és munkám mellett, ha valaki 
segítségre szorult, annak gondjait 
lehetőségeimhez mérten megoldani.

Mai világunk súlyosbodó gazda
sági problémáit látva én is azon 
emberek közé tartozok, akik tényle
ges segítséget nyújtanak az arra rá
szorulók részére. Így volt ez sport
pályafutásom alatt is a különböző 
egyesületeknél, ahol futball edző
ként „nemzedékek” kerültek ki a ke
zeim alól. Mindig is szerettem fog
lalkozni az ifjúság szellemi, testi 
fejlődésével.

E lelkületet kívánom most is át
ültetni képviselői munkám során az 
előttünk tornyosuló döntések meg
oldásában.

-  Képviselővé választása után 
milyen feladatkört határozott meg 
önmagának ?

-  Örülök annak, hogy a képvise
lő-testület az iskola-művelődési 
sportbizottságnak, valamint az 
egészségügyi népjóléti környezetvé
delmi bizottságnak is tagjává vá
lasztott. Így mindkét bizottságban 
maximálisan hozzájárulok mind
azon munkához, amelyet vállaltam, 
és úgy érzem, teljesíteni is tudok. 
Az előző testület munkáját nagyra 
értékelem, mert nem csak, hogy jól, 
hanem a városunkban működő de
mokrácia alapjait is lerakták. Jó 
eredményeket értek el, s így gondo
lom ennek az irányvonalnak a foly
tatását örökségként nekünk kell to
vább vinni.

Az élet adta szigorító rendelke
zések átültetése jelen testületünkre 
is kemény faladatokat ró.

-  A z elmúlt 10 hónap során mi
lyen döntéseket kellett meghozniuk, 
bizottsági előkészítés szintjén és tes
tületi határozatokban ?

-  Mindenki előtt ismert, hogy az 
iskolai művelődési és sport bizott
ság szakmai javaslatára több hóna
pos előkészítő munka után, a de
mokratikusan, szabadon választott 
önkormányzat legnehezebb döntését 
hozta meg a pedagógus létszám le
építéssel kapcsolatban. E döntés 
előkészítésénél minden javaslatom 
arra irányult, hogy a létszám leépí
tést emberi módon, minél kisebb el
bocsátással tudjuk megoldani. Csak 
ebben az esetben tarthatjuk bizott
ságunk célkitűzéséhez magunkat, 
amelyben egyértelműen meghatá
roztuk az intelligens, a kulturált 
egészséges ember jövőképének fo
galom-rendszerét.

Döntésünket alapvetően a pénz
ügyi megszorító intézkedések kény
szerítették ki mindazért, hogy intéz
ményeink működőképességét meg 
tudjuk tartani. A bizottságunk szak
mai munkájához a későbbiekre vo
natkozóan nincsenek még olyan tör
vényi rendelkezések, amelyekben 
egyértelműen igazítani lehetne szak
mai jövőképünket. A teljes forron
gásban és nem láthatni változásban 
van az országos iskolaügyi rendsze
rünk, nincs nemzeti alaptanterv, a 
legfelsőbb szakmai vezetés sem tud
ja a sarokpontokat kijelölni. E fel
tétellel rendszerben kell „hajóz
nunk” a pénzügyi megszorító intéz
kedések közepette képviselve és 
védve a gyermekeket, a pedagógust, 
a szülőt és mindannyiunkat.

-  Egészség- 
ügyi, népjóléti és 
környezetvédelmi 
bizottságba is be
választott, milyen 
megvalósítandó 
célt tűzött maga 
elé képviselői 
munkája során?

-  A bizottság 
felállása önmagá
ban véve összetett 
az egészségügyi 
vonalnál; mind
azon jelentkező 
problémákat, me
lyeket ez a szakte
rület érint mélysé
geiben folyamato
san megismerem 
és a döntések elő
készítésében lehe
tőségeimhez ké

pest részt vezsek. Az egészségügy 
is rendeletek módosításával szinte 
havonta változik.

Nagyon nehéz feladatunk van 
mindenki számára jó döntést hozni 
e területen is. Ugyanakkor a bizott
sági munkában a szociális kérdések 
megoldása területén aktívan kive
szem részemet. Balatonalmádi város 
szociális hálójának és szociális tér
képének minél alaposabb kimunká
lásában az elmúlt hónapok során ak
tívan kivettem részemet. Tevéke
nyen dolgoztam a szociális bolt be
indítási munkálatai során. Megkö
szönöm mindazoknak, akik meg
érezték ennek szükségszerűségét. 
Támogatásukkal, társadalmi munká
jukkal, ötleteikkel, javaslataikkal 
hozzájárultak a megvalósításához. 
Az eltelt több, mint egy hónap bi
zonyította, hogy elgondolásunk 
megvalósítása jó úton jár, a tenden
ciát kiszélesítve folytatnunk kell. 
Közösségi emberként én is szeret
nék hozzájárulni ahhoz, hogy a 
megkezdett folyamat további konk
rét segítségben nyilvánulhasson 
meg. Gondolok itt arra, hogy a szo
ciális bolt kiszolgálási rendszere ne 
csak az alapvető élelmiszerekre ter
jedjen ki, hanem a Vöröskereszt 
alapvető tevékenységébe illeszkedő
en ruhák és szilárd tüzelőanyagok 
szétosztására is kiterjedjen a tényle
gesen rászoruló emberek javára. 
Egy szociális háló felépítését elkez
deni talán könnyű feladat, de abban 
dolgozni a szürke hétköznapok alatt 
igazán nemes cél. Természetesen 
ezt egyedül végezni nem lehet, eh
hez a munkához kérek minden jó 
akaratú embert, hogy ötleteivel, ja 
vaslataival járuljon hozzá. Úgy gon
dolom, mindez közös feladatunk.

-  A z előbb említett képviselői te
vékenysége mellett mit tart még fo n 
tosnak a közügyek szolgálatában?

-  Az előző képviselő-testület 
élén dr. Kerényi László polgármes
terrel rövid közép- és hosszútávú 
koncepciókat határozott meg váro
sunk infrastrukturális lemaradottsá
gának csökkentésére. Az a munka, 
amelyet második ciklusát töltő pol
gármesterünk elkezdett, annak gyü
mölcsei kezdenek beérni.

E feladatok előkészítéséhez a tő
lem telhető módon kiveszem része
met. Én is azt akarom, hogy a japán 
hitellel történő gáz és csatorna be
ruházás minél gyorsabban megvaló
sulhasson, s annak előnyeit váro
sunk polgárai közmegelégedéssel 
élvezhessék. Tudom és látom, hogy 
városunkban is a nyári szezonális 
idegenforgalom az elmúlt évekhez 
viszonyítva komolyan visszaesett. 
Tudom azt, hogy változtatni kell a 
régi szemléleteken. Úgy gondolom, 
ha mi minőségi változásról beszé
lünk, nekünk ennek érdekében 
konkrétan tenni is kell. A tiszta, vi
rágos Balatonalmádiért gondolat 
nem csak családomnál fogalmazó
dott meg, hanem nagyon sokunknál. 
Ezért is, mint ahogy jó hírnevünk 
visszaszerzéséért is elkövetkező 
időszakban közösen szívósan kell 
dolgoznunk. Erre vonatkozóan a ké
sőbbiek során konkrét megvalósítási 
javaslattal fogok élni. Remélem, 
mint ahogy szociális kérdésekben 
eddig is és ezután is közös partne
rekre fogok találni.

-  Képviselő úr, Ön évek óta a 
Kereszténydemokrata Néppárt B a
latonalmádi szervezetében is aktív 
tevékenységet folytatott képviselői 
és politikai munkájával célkitűzéseit 
hogyan kívánja megvalósítani?

-  A kereszténydemokrácia alap
elvei képviselői munkám során 
szinte teljes mértékben azonosítha
tók. A polgári demokrácia alapelve
ire épülve az Ember áll középpont
ban a kereszténydemokrácia és a 
képviselői munka ebben erősíti egy
mást. A szabadság és igazságosság 
az emberekkel és mindazok a törek
vések, amelyeket munkám során 
meggyőződésem alapján e város fej
lődésének érdekében vállaltam és 
megvalósítani is akarok.

-  A célkitűzéseihez és már eddig 
megvalósított munkájához további 
sok sikert kívánok és biztos vagyok 
abban, hogy tetteiben még több ba
rátra talál.

Köszönöm a beszélgetést.

G.T.

Zaharovics Sándor képviselő
Fotó: Durst



Zoboralján jártam...
Nem először, remélem nem is 

utoljára. Szeptember 9-10-én a séd- 
völgyi (északbalatoni) kistérség tele
püléseinek polgármesterei kaptak 
meghívást Zsére nevű településre.

Ez egy Nyitra környéki -  tehát zo
boraljai -  település 65%-os lakosság
gal, ahol a történelmi megbékélés re
ményében felállított emlékmű első 
éves évfordulójának alkalmából rende
zett ünnepségen vettünk részt. Jelen 
voltunk kistérségünk képviseletében a 
jószomszédi kapcsolatokat ápoló és 
fenntartó községek, települések: Ki
rályszentistván, Balatonkenese, Vilo
nya. Litér, Öskü, Csajág, Küngös, 
Papkeszi, Balatonalmádi képviselői 
polgármesteri, avagy alpolgármesteri 
szinten. Ugyanígy a felvidéki, főkép
pen magyarok lakta települések hason
ló képviselői: Zsére, Berencs, Csehi, 
Cétény, Geszte, Kolony, Felsőkirályi, 
Nyitragelencsér, Nagykérről ugyan
csak magyarok, polgármesterek.

Szombaton, áthaladva Berencsen, 
Gulka Ede polgármester fogadott 
mindnyájunkat szeretettel. Ő és a la
kosság már szorosabb kapcsolatban áll 
Litérrel. Csereüdülést is szerveztek a 
nyár folyamán. Ugyanilyen kapcsolat 
létesült Királyszentistván és Csehi kö
zött is.

Továbbhaladva, Nyitrán ebéd köz
ben sok mindenről, közös gondjaink
ról és feladatokról esett szó. A délután 
egy e városban rendezett autókiállítást 
szemlélhettünk meg, ahol a világ min
den számottevő gépkocsikat gyártó cé
ge kiállította legújabb termékeit: sze
mélygépkocsi, teher- és speciális jár
művek. Valódi élmény volt.

„Nyelvünk közös” alapon, igen kel
lemes kikapcsolódásnak bizonyult a 
cétényi polgármester meghívása pin
céjébe, ahol meglepetésként egy ke
mencében, ropogósra sült malac került 
az asztalra. Erre bizony igencsak jól 
esett a gazda, Bencsik Lajos polgár
mester saját termésű bora. Volt ebben 
az italban valami, amitől dőlt a társa
ságból a nóta. Azt hiszem, egy kicsit 
túl magyarok lettünk. Kialudtuk.

Másnap, vasárnap került sor a ma
gyarnyelvű szentmise után -  ahol min
denki énekelt -  az emlékmű egy éves 
évfordulójának ünneplésére, mely em
lékmű a két nép történelmi megbéké
lésének reményében épült egy éve. A 
helység polgármestere, Gál László be
vezetője után a jelenlévő pozsonyi ma
gyar nagykövet, Boross Jenő szólt a 
népek barátságának szükségességéről, 
az egymásrautaltságról. Jelen volt 
Nyitra város hivatalának megbízottja 
is. Többek között meg kell említenem 
a Magyarok Világszövetségének Ku
ratóriumi elnökét, Pécsi L. Dánielt, aki 
csodálatos éleslátással világított rá a 
jelen állapotokra, a jobbítás szüksé
gességére. Azt hiszem, jelen volt a fa
lu apraja-nagyja. Meg kellett állapíta
nom, mégha saját véleményem is: a 
nemzetiségi, kisebbségi kérdések itt 
egyáltalán nem érzékelhetők, pedig a 
falu 65%-a szlovák. Úgy gondolom, e 
kérdések kiélezése és az utóbbi idők
ben többféle is napirenden tartása fel
sőbbszintű kezdeményezettség. Van
nak, akik vezető pozíciójukat ilyen ké
tes értékű babérgyűjtés útján kívánják

továbbra is fenntartani. Itt a faluban 
békében, hosszú ideje együtt él a két 
nép. Hisz a szlovák nép is volt nemrég 
kisebbség, tudja jól, hogy mit nem 
szabad egymás, a szomszéd rovására 
elkövetni. További műsor egy József 
Attila vers elmondása, majd a Dorog 
város polgármestere által adományo
zott magyar zászló felvonása a him
nusz hangja kíséretében. A koszorúzá
sok után mi közösen egy általunk ho
zott két ágban növő fácskát ültettünk 
el, ezáltal is szimbolizálva a közös tő
ből, egy termőföldből fakadás tényét. 
Mondhatnám, idézhetnék: ...itt élned, 
halnod kell.

Befejezésül: engem igen vonz a 
Felvidék, talán azért is, mert apám itt 
született. Meg kellett állapítani: itt a 
magyar nyelv cseng mint ahogy ott
hon is kellene. Sajnos, a Parlamenttől 
kezdve a tévé és rádió sok esetben a 
magyar nyelv „ő”-ző nyelvgyilkosai
nak hangját hallatja. Tisztelet a kivé
telnek.

Utolsó stációként Nyitragelencsér 
polgármesterének borát kellett zsűriz
nünk. Szívesen megtettük, hisz jó 
szívvel tette, aminthogy egész kinttar
tózkodásunk időtartamára jellemző 
volt a végtelen barátság és vendégsze
retet. Ő egyébként ismeri, szereti vá
rosunkat, a nyári szabadságát teljes 
családjával együtt nálunk töltötte.

Ilyen kistérségi baráti kapcsolatok 
határok nélküli ápolása nagyban hoz
zájárul a szomszéd népek egymásközti 
jóviszonyban tartásához, magyarsá
gunk megőrzéséhez innen és túl. Ne
künk almádiaknak is szorosabbra kell 
fűznünk a ma még oly zsenge szálakat 
ragaszkodó magyar testvéreinkkel.

M ajbó Gábor

Az idegenforgalom 
közbiztonsági tapasztalatairól

Balatonalmádi város polgár- 
mestere, valamint a helyi rendő
rörs parancsnoka szervezésében 
az örs illetékességi területéhez tar
tozó önkormányzatok vezetői, va
lamint polgárőrszervezetek pa
rancsnokai részére tartottak meg
beszélést 1995. szeptember 27-én 
a Balatonalmádi Polgármesteri 
Hivatalban.

Az értekezleten részt vett dr. 
Horváth Imre rendőralezredes, a 
Veszprémi Rendőrkapitányság ve
zetője is.

A résztvevők tájékoztatót hallgat
tak meg az 1995-ös év idegenfor
galmának rendőri tapasztalatairól, 
közbiztonság helyzetéről. Grúber 
Sándor örsparancsnok a beszámoló
ban érintette a rendőrörs létszám 
gondjait és technikai eszközeinek 
rossz állapotát, valamint a központi 
segítségként a területre vezényelt 
gyakorlóörs állományának feladat
végrehajtását. A lakossági kapcsola
tokat általában jónak ítélte meg, de 
számos példát említett arra, amikor 
a lakosság, az itt élők közömbössé
ge, vagy éppen nemtörődömsége 
volt az oka a bűncselekmények be
következésének. A jövőben minden 
eszközt fel kívánnak használni an
nak érdekében -  itt elsősorban a saj
tó, a nyilvánosság segítségét kérik

hogy az itt élők jobban fel tud
janak készülni az idegenforgalomra, 
valamint az ebből eredő bűnözés ve
szélyeire. Megnyugtatónak ítélte 
meg, hogy a területet elkerülte a

szervezett bűnözés, a személy elleni 
erőszakos, garázda jellegű bűncse
lekmények -  melyből három történt 
a területen -  elkövetőit rövid időn 
belül elfogták a rendőrök.

A tájékoztató elhangzása után 
kötetlen formában a jelenlevők el
mondták gondjaikat, problémáikat, 
kritikai észrevételeket is megfogal
mazva a rendőrség működésével 
kapcsolatosan, melyekre dr. Hor
váth Imre rendőrkapitány válaszolt. 
Megállapodás született arra vonat
kozóan, hogy a jövőben rendszeres
sé kívánják tenni az idegenforgalmi 
szezonra való felkészülést, valamint 
ennek tapasztalatait értékelő megbe
széléseket. A következő, az 1996. 
év idegenforgalmi feladataival kap
csolatos megbeszélést 1996. márci
usában fogják tartani hasonló kör
ben.

Második napirendi pontként dr. 
Kerényi László polgármester tájé
koztatta a jelenlévőket a Balatonal
mádi Rendőrörs méltatlan elhelye
zési körülményeinek megváltoztatá
sára tett lépésekről. A felszámolás 
alatt álló Tsz-ker székházzal kap
csolatos eddigi intézkedések azt cé
lozták, hogy itt kerüljön sor egy eu
rópai színvonalú rendőrörs kialakí
tására. Kérte a jelenlévőket, hogy 
mindenki a maga posztján és lehe
tőségeit kihasználva segítse ezt a tö
rekvést, valamint arra kérte a veszp
rémi kapitányság vezetőjét, hogy a 
rendőrség vonalán is tegyen meg 
mindent az ügy sikere érdekében.

Balatonalmádi üstököse lesz a Salor gyógybetét?
„Föl-földobott kő földre hullva...” 

...„Hazajön a fiad...”
Már haza is jött. Tíz év emig

ráció után az Amerikai Egyesült 
Államokból, hogy világkörüli út
jára bocsásson egy új magyar sza
badalmat.

A „fiú” annak idején Balatonal
mádiban izzadta csurom vizesre 
zokniját és ruháit a teniszpályákon. 
Azután évekig egy kis teniszhúrozó 
műhelye volt a Levendula utcában. 
Közben Veszprémben tanította a jö 
vő iparosait.

A Levendula utcából azután New 
Yorkba vezetett az útja, onnan pe
dig ide vissza Balatonalmádiba.

-  Most itt az elmúlt évek össze
gyűjtött dollárjaival akar elindítani 
egy új vállalkozást?

-  Valójában nem. Egyrészt nin
csenek dollár millióim, másrészt 
nem is ez a legfontosabb kelléke 
egy új vállalkozásnak. Volt alkal
mam látni, hogyan mentek tönkre 
erős tőkéjű vállalkozások New 
Yorkban az Ötödik sugárút méregd
rága bérleti díjainak vagy a konkur
enciának a szorításában. Láttam, 
ahogy az üzleti fantázia és a szakér

telem hiánya lemeztelenítette a leg
gazdagabb vállalkozókat is. Ugyan
akkor láttam szinte hónapok alatt 
meggazdagodni cégeket, ahol az 
emberek nem voltak híján a józan 
észnek, a tisztességnek, végtelen 
szorgalomnak és szaktudásnak.

-  De, ha jó l értettem, mégiscsak 
egy új vállalkozást akar elindítani, 
vagy nem?

-  A vállalkozás nem az enyém. 
Egyelőre tisztázatlan, hogy mivel 
fogok részt venni ebben a vállalko
zásban. Majd amire a legnagyobb 
szükség lesz. A lelkesedésemet, ta
pasztalataimat adtam bele és, ha 
kell, akkor a megtakarított pénzemet 
fogom.

-  Mi ez a vállalkozás?
-  Egy közismert kémiai reakció 

az alapja annak az ötletnek, amely
ből a szabadalom lényege fakad. 
Lehetővé vált olyan anyagokat el
nyeletni közönséges talpbetétekben 
amely nedvesség, pontosabban iz
zadtság hatására működni kezd. Bő
rápoló és csillapító anyagokat tartal
maz. Akadályozza az izzadást és 
fertőtleníti a lábat és lábbelit is. 
Amikor az izzadás megszűnik, a be

tét újra „pihen” hatóanyagokat nem 
bocsájt ki. Ha más alkalommal az 
izzadás újra fellép a betét ismét mű
ködésbe kezd. Szagtalanít, megaka
dályozza a lábgombásodást. Jóval 
olcsóbb és kényelmesebb, mintha 
púderezni, sprayazni, ecsetelni kel
lene a lábat.

-  Ez elég érdekes, de az én hi
székenységemnek és az olvasók hi
székenységének is határai vannak

-  Bizony, ez most a legfontosabb 
feladatunk. Megismertetni a világ
gal az új szabadalmat amihez min
den reményünket felülmúló támoga
tást kaptunk már a szabadalmaztatás 
során. Balatonalmádiban dr. György 
László vette pártfogásába a termé
künket. Ami azt jelenti, hogy kap
ható a György Gyógyszertárban. 
Sőt, megfigyelőként piacot keresve, 
részt fogunk venni a Magángyógy
szerészek Országos Szövetsége 
Konferenciáján, Siófokon, október 
6-7-8-án. Túl vagyunk a KERMI 
engedélyeztetésen és a bőrgyógyá
szati teszteken várakozáson felüli, 
igen jó eredményt ért el a termék. 
Balatonalmádi után már Veszprém 
néhány cipőüzletében is kapható.



Walesből visszanézve
„Mindnyájan tudjuk, hogy éle

tünk véges, de amikor nyelvünk 
és kultúránk egyetemes fennma
radásáért küzdünk, úgy cselek
szünk - s kell cselekednünk 
mintha örökké élnénk."

Lőrincze Lajos messzecsengő 
üzenetét táviratban kapta meg az a 
kis balatonalmádi küldöttség, aki a 
walesi Llangollenben egy kiállítás 
előtti készülődés lázában az utolsó 
képfeliratokat rakták a helyükre, 
Európa megyéi között megjelölték 
Veszprém megyét és benne bíbor- 
arany szalaggal jelezték Balatonal
mádi helyét. A Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium dolgozói kö
szöntötték a kiállítást és vele a 2500 
kilométeres híd kiszélesítését, 
amelynek építése 6 évvel ezelőtt 
kezdődött a walesi és magyar diá
kok cseréjével.

Azóta 200 tanulónk látogathatott 
el a Clwyd grófságban levő Moldba, 
illetve a Dyfed grófságban levő Lla
nellibe és találkozhatott az ottani 
kéttannyelvű iskolák diákjaival, lak
hatott náluk és az angol nyelv gya
korlása mellett belekóstolhatott ab
ba a walesi nyelvbe, amely Coets- 
nek mondja a kocsit, Gwlash-nak a 
gulyást és Wswr-nak a huszárt. Az 
idelátogató walesi diákok a kapita
lizmus kezdeti, vad szakaszát jöttek 
tanulmányozni hozzánk és belesze
rettek a Balatonba, miközben elcso
dálkoztak azon, hogy a szép 
Pengwynn szavukból pingvin, a 
Bardd-ból bárd és a Gwlanenen-ből 
pedig flanell lett.

Egyenes út vezet tehát Balatonal
mádiból Llangollenbe és szinte vé
tek, hogy Passauban nem állhattunk 
meg Gizella királynő sírjánál, Re
gensburgban nem hajthattuk le fe
jünket azon a mezőn, ahol Bulcsut, 
a kalandozó magyarok balaton-fel
vidéki vezérét felakasztották és nem 
láthattuk Aachenben a szárberényi 
erdőkben is vadászgató Nagy Lajos 
király díszes magyar kápolnáját, 
amelyet értékes ajándékokkal is 
gazdagított 1367-ben. Gróf Széche
nyi István és báró Wesselényi Mik
lós útvonalát követtük Londonig -  
nem csupán azért, mert közöttünk is 
volt egy Gróf (!), hanem mert arra 
vitt az út Walesbe. A Birmingham 
melletti autópálya parkolójában vi
szont találkoztunk azzal a Hasznosi 
úrral, aki Wolverhamptonban lakik 
a Kossuth Street 52. szám alatti há
zában. (Mondanom sem kell: járt 
már Almádiban is!)

Régi ismerősként üdvözölt ben
nünket Dr. Philip J. Davies, a moldi 
Ysgol Maes Garmon igazgatója, 
Godfrey Williams úr a Marcher So
und rádióadó tulajdonosa és Alan 
Kilday, az ECTARC, azaz Európai 
Régiók Kulturális és Hagyományőr
ző Központjának igazgatója, aki két 
évvel ezelőtt volt Balatonalmádi és 
Veszprém vendége. Nem volt idő
zített -  legalábbis nekünk ezt mond
ták - ,  de a kultúrpalotával szemköz
ti borszaküzlet éppen magyar boro
kat reklámozott, köztük a nagyrédei

(!) rizlinget. A mellettük levő köny
vesbolt tulajdonosa viszont egy po
zsonyi úriember volt, aki „a terin
gettét, csak nem magyarul beszél
nek!” felkiáltással üdvözölt bennün
ket és addig nem nyugodott, amíg 
egy könyvet nem választottam a ha
talmas készletéből.

Gwilym Evans történelemtanár 
köszöntése „Otthonról haza jöttek” 
nem hangzott tehát furcsán és ő 
csak tudja, mert már háromszor járt 
nálunk, diákjai koncertet adtak az 
almádi református templomban, éj
szaka is fürdött a Balatonban, sőt 
már hibátlanul ejti az „egészséged

re” kifejezést, bár borainkkal még 
alaposabb ismeretséget kellene köt
nie...

Igaz ami igaz, mi hazulról men
tünk, de otthonosan mozogtunk 
Eszak-Walesben, mert barátok, Ba
latonalmádi barátai fogadtak ben
nünket szeretettel Llangollenben, 
Moldban és Wrexhamben. Láttuk 
persze Chestert is a csodálatos fa
vázas házaival, voltunk Bettws-a- 
Coedben, a Fecske vízesésnél és 
Conwy várából láttuk Wales legki
sebb házát, horgászsarkunk szer
kesztője horgászott az Ír-tengerben 
és a Dee folyóban (talán sohasem 
bocsátja meg nekünk, hogy az általa 
fogott tarisznyarákokat másnap ki 
kellett dobni az autóból, mert „mér
földekkel verték” a pálpusztai sajt 
illatát!

Walesi barátaink még tartogattak 
meglepetést, mert meghívtak a Mar
cher Sound rádióadó sajtófogadásá
ra, ahol Sir Cliff, azaz Cliff Richard 
mutatta be legújabb CD-jét. Egy 
rendőrkordonnal irányított ember
gyűrűn kellett átverekednünk ma
gunkat Mrs. Eira Davies-szel, a rá
dió walesi főszerkesztőjével, és 
szinte beestünk, amikor Sir Cliff 
megérkezett. Godfrey Williams úr 
mindjárt az ajtó mellé állított, ráadá
sul egy walesi hölgy elé, aki 25 
mérföldet gyalogolt, hogy gyerek
kori szerelmét viszontláthassa. Még 
tiltakozni sem tudtam, mert Sir Cliff 
vonult be testőrével, menedzserével 
és szóvivőjével, aki tüstént bemuta

tott neki: „Ez az ember 2500 kilo
métert utazott, hogy téged láthas
son!” Csak annyit tudtam kinyögni, 
hogy üdvözlöm az élő legendát, 
kedvenc énekesemet, akinek a dalait 
még maradéktalanul megértettem -  
mire rámnézett és megkérdezte: 
„Tényleg ennyit utaztál? Tényleg, 
mert Magyarország ennyire van 
Walestől, de nem csak miattad jöt
tem, hanem egy magyar művészt 
hoztam Walesbe...” és a többit már 
nem hallhatta, mert menedzsere már 
a távgyalogló hölgyet mutatta be, 
majd a helyi Cliff Richard vetélkedő 
nyertesét. A slepp továbbvonult, be

a stúdióba, ahol a lemezlovas vonta 
vallatóra. Utána át a nagytermen, ki 
a fogadóterembe, ahol már a brit 
olimpikonokat szponzoráló társaság 
zászlóbontását köszöntötte, a moz
gássérült gyermekeknek adandó 
nyereményeket szignálta, egy hu
szon kétezer (4) lemezzel és magnó- 
felvétellel büszkélkedő llandudnoi 
fiatalember aranylemezeit hitelesí
tette... és leült mellém. Úgy hatbvan 
harcképét dugták elé abban a pilla
natban és ő csak szignált mosolyog
va, türelmesen és fáradhatatlanul. 
Az enyémet is szótlanul írta alá, 
majd megkérdezte: „Ismernek en
gem nálatok?” Mi az, hogy ismer
nek, talán teszteld le, mert még az 
angolul nem tudók is befejezik azt 
a dalodat, hogy: „Everybody has a... 
summer holiday”. Bevallottam neki, 
hogy egyik könyvéből (már hetet 
írt) rendszeresen adtam fordítási 
gyakorlatokat és kértem, hogy üd
vözölje a hazai olvasókat. Tudod, 
nálunk az u-betű fölé két pontot kell 
tenni -  na, ezt túl bonyolultnak ta
lálta a szűnni nem akaró aláírásö
zönben. Így a felső sorokat én írtam 
le, a többit ő -  jókívánságaival 
együtt.

Szóval, téányleg nem csak Cliff 
Richard miatt utaztam 2500 kilomé
tert, hanem egybalatonalmádi mű
vészt kísértem walesi kiállítására, 
amely egyben nagy-brittaniai kiállí
tás-sorozatának nyitó állomása volt. 
Alan Kilday úr, az ECTARC igaz
gatója egy magyar festőművészt hí
vott meg, akinek képei úgy voltak 
európaiak, hogy megmaradtak ma
gyarnak. Vele együtt döntöttünk 
úgy, hogy Walesből kell meghódí
tani Skóciát és Angliát, mert Llan
gollen az európai régiók fővárosa. 
Ezt az ünnepélyes megnyitót üdvö
zölte Odze György, a Magyar Köz
társaság londoni kultúrattaséja és 
Mrs. Sandra Baker tanácsos, Llan
gollen polgármestere. Utánuk én kö
szöntöttem magyar, angol és walesi 
nyelven a szimbolikus expresszio
nizmus jeles képviselőjét:

„Amennyiben nem tévedek, az 
önök „paint”, azaz „festeni” jelen
tésű szava végeredményben abból 
az indoeurópai szógyökből szárma
zik, amely eredetileg „metszeni, fa
ragni és csiszolni” értelemben volt 
használatos, de az idők folyamán 
egyre inkább a „képekkel való de
korálás”, majd „színekkel való dí
szítés” jelentésben kezdték használ
ni. Ha nem feledkezünk meg a szó 
korai jelentéséről, akkor most en
gedjék meg, hogy tisztelettel bemu
tassak egy valódi „metszően csiszo
ló” művészt, Veszeli Lajost, Ma
gyarországról, Veszprém megyéből 
és Balatonalmádiból.

Kétezerötszáz kilométert utazott, 
hogy szimbolikus expresszionista 
festményeit kiállíthassa Llangollen
ben, a nemzetközi zenei találkozók 
székhelyén az európai régiók kultu
rális fővárosában. Annak a veszpré
mi kórusnak az útvonalát követte, 
amely aranyérmet nyert itt 1976-ban 
és abból az egykori fagyasztott ál
lamból érkezett, amelyik 1989 előtt 
kezdett kiolvadni és hamarosan a 
gyulladáspontig juthat, ha a művé
szek és értelmiségiek nem óvnák, fi
gyelmeztetnék a többieket.

Veszeli Lajos aggodalma Európa 
sorsáért és benne Magyarországért 
tisztán tükröződik egyik legnagy
szerűbb képén, amelyen egy lobog
va égő csónakot gyanítunk a vihar 
előtti tengeren. Valahogy a látnokok 
sorsát vetíti elénk, akik benne égnek 
ebben a csónaokban és mégis két 
végén égetik a saját gyertyájukat -  
mert még mindig hisznek egy közös 
kontinensben, amely még az ezred
forduló előtt egységes lehet. A ma
gyar középnemzedékhez tartozó fes
tőművész óv és figyelmeztet, óvja 
azokat, akik ott keleten felszedték a 

vasfüggönyt és fi
gyelmezteti azokat, 
akik nyugaton 
gyomtalanítani 
kezdték az egykori 
ösvényeket, ame
lyek hozzánk ve
zettek -  ebben az



értelemben is csiszoló és metsző, ha 
úgy tetszik.

Festményei egyúttal kitörölhetet
lenül őrzik görögországi utazásai
nak nyomait és annak a hétszázéves 
kastélynak az emlékét, amelyet egy 
görög csodálója (és gyűjtője) bocsát 
rendelkezésére és ott álmodik óce
ánokról, tengerekről és tavakról, 
köztük a magyar Balatonról és a 
walesi Bala-tóról. Torzókat fest és 
istennőket, mint Nike, szárnyrakelő 
embereket, vagy inkább olyanokat, 
akik arról álmodnak, hogy egyszer 
majd szárnyalni fognak.

Ragyogóan fényes tengerszínei 
és acélszürke egei között küzdő és 
küszködő alakok vergődnek a háló
ban. Ezek a hálók kötelekből és fo
nalakból állnak össze, s csak a rossz 
úszókra jelentenek veszélyt, akik ro
varokként gabalyodnak bele ebbe a 
pókhálóba, de a jó  úszók a kivezető 
utat is megtalálhatják a kötelek 
mentén, amelyek a természethez és 
az emberekhez, szívekhez és lelkek
hez vezetnek.

Amit javall az összefogás, ha 
nem akarunk megsemmisülni és 
meg akarjuk őrizni emberi arcunkat 
a jövőnek. Ké rem, figyeljünk rá, ve
gyük komolyan figyelmeztetését!”

Walesi, angol és magyar nyelven 
köszöntem meg a szépszámú közön
ség figyelmét, majd Veszeli Lajos 
adta át a polgármesternek Llangol
lenben festett képét. Mrs. Sandra 
Baker meghatott hangon mondott 
köszönetet a város jelképének, a 
XIV. századból származó és a vá
rost a nagyvilággal, benne Magyar- 
országgal is összekötő hídnak szen
vedélyesen szép ábrázolásáért. A 
művész nagylelkű gesztusát csak 
úgy tudja viszonozni, ha a városi ta
nács dísztermében a fő falára helye
zik el és egyben hosszabb ott tar
tózkodásra hívja meg Veszeli La
jost. (Másnap Ms. Sharon Tomas, 
az ECTARC kiállítás szervezője ka
pott egy másik képet, amelyet olyan 
áhítattal vett át, hogy az ECTARC- 
palotát érdemes lesz megnézni jövő
re. Nem csupán a Veszeli-kép okán, 
hanem a Veszprém megyei néprajzi 
kiállítás miatt is, mert erre kaptunk 
felkérést.

„A fo ben, bid bont” -  híd legyen 
az, aki élen akar járni -  tartja a wa
lesi közmondás. Talán átvehetnénk 
tőlük.

Czuczor Sándor

A Balatonon jó is van
(Magyar Nemzet, 1995. szeptember 9.)

Az augusztus 26-i számuk 1. és 
2. oldalán a régi balatoni képesla
pokkal, illetve a maiakkal fo g la l 
koznak és ennek kapcsán a szép 
múltat és a borzalmas jelent mutat
ják be. A közölt tényekkel nem kí
vánok vitatkozni, mert azokat mind 
a múltban, mind a jelenben megta
pasztaltam. 1939-44 között, mint 
gyermek, Balatonalmádiban töltöt
tem a nyarakat, idén pedig - 5 1  év 
után -  ismét két hetet tölthettem Ba
latonalmádiban. Annak elkerülése 
érdekében, hogy az elfogultság vád
ja érjen, közlöm, hogy ez utóbbi al
kalommal velem volt feleségem is, 
aki viszont most töltött először 
hosszabb időt Almádiban. (Meg
jegyzem: 51 évet nem külföldön töl
töttem, de a véletlen valahogy úgy 
hozta, hogy két napnál hosszabb 
időt és pláne nyáron nem tartózkod
tam Balatonalmádiban.)

Az elmúlt időben a sajtóban a 
Balatonról jót nem olvastam, csak 
rosszat: rossz a közbiztonság, dög
lött halak, szúnyoginvázió, drága
ság, kiadatlan szobák stb. Rövid 
cikkük is röviden utal mindezekre. 
Ezzel szemben nekem a következő 
tapasztalataim voltak:

Megérkeztünk az üdülőbe, ahová 
feleségem révén jutottunk, ahol na
gyon kedvesen fogadtak, rögtön 
rendelkezésünkre állt egy Balatonal
mádi városa által kiadott informáci
ós füzet, amelyben az üzletek fel
sorolásától és nyitva tartásától 
kezdve az összes egészségügyi szol
gáltatáson át, a vasúti, hajó- és au
tóbuszmenetrendig, az egyházi és 
kulturális programokig minden ben
ne volt. (És igaz is volt!)

Ennek alapján igen tartalmas 
programot tudtunk magunknak 
összeállítani, és alkalmunk volt az 
alábbi rendezvényeken részt venni:

-  régizenei hangversenyek a vö
rösberényi szép műemlék reformá
tus templomban, ahol a szombathe
lyi régizene együttes, illetve a Man
del kvartett adott nagyon színvona
las műsort telt házak előtt (sok kül
földivel);

-  a Balatoni Tárlat a városháza 
padlásgalériájában;

-  egy mesterkurzus növendékei
nek hegedű-hangversenye a zeneis
kolában (ez ugyan nem volt benne 
a programfüzetben, csak a városhá
za hirdetőtábláján olvastuk, pedig 
megérdemelt volna nagyobb propa
gandát);

-  egyházzenei hangverseny a fel
sőörsi református templomban;

-  egy amatőr színjátszó csoport 
előadása az almádi református 
templomban;

-  nosztalgia sétahajó a Csongor 
motoroson, amin gyermekkoromban 
is utaztam.

Mivel krőzusok nem vagyunk, 
így nem teljes panziós ellátást kér
tünk az üdülőnkben, de néha elmen
tünk egy-egy kávéra, sőt ebédre 
vendéglőbe is. Ezek nem voltak drá
gábbak, sőt némileg olcsóbbak vol
tak, mint a budapesti vendéglők, de 
nagyon tiszták, a felszolgálók ked
vesek voltak és igen jól főztek. Mi 
nem láttunk 60 forintos palacsintát, 
de lehet, hogy van. Bolond, aki 
ennyiért megveszi, amikor lépten- 
nyomon van valami kis evőhely.

Ami a nosztalgiaoldalon (1.) em
lített parkot illeti: állítom, hogy a 
mai park szebb, mint az ötven-egy
néhány év előtti, bitonyos értelem
ben nagyobb is. (Akkor például a 
nagy strandra vezető út két oldalán 
még mocsár -  nádas volt.) A 48-as 
emlékmű (akkor nem így hívták) 
körüli partrész erősen mocsaras volt 
és a part rendezetlen. Ezt fénykép
pel is lehet igazolni.

A város légköre ma is valamilyen 
mértékben sugározta, amit a negy
venes évek elején tapasztaltam és 
szüleimtől hallottam: a középosztály 
üdülőhelye volt, amit az akkori Pos
tatakarékpénztár fejlesztett ki. Sok a 
gyerekes család, magyar és külföldi, 
persze nem mind középosztálybeli, 
de ez nem baj -  volt most is.

A víz kiváló volt. Nagyokat úsz
tunk feleségemmel. A parton, ahol 
a pancsolók felkeverték a vizet, va
lóban iszapos volt, de beljebb tiszta.

Kétségtelen, hogy mi a nagy angol
navihar és szúnyoginvázió után vol
tunk ott, de három döglött angolnát 
láttunk, és -  szúnyogírtó szer hasz
nálata nélkül -  négyszer csípett meg 
a szúnyog engem, illetve felesége
met.

Igen, a gyümölcs, a zöldségféle 
drága volt. Igen, a mozi kulturálat
lan volt. Tehát láttuk a negatívumo
kat is. Mi nem lelkesedtünk a disz
kóért sem, de a fiataloknak erre igé
nyük van. (Lakóhelyünkön mind
össze egyezr zavart.)

Az is igaz, hogy a fizetővendég
szolgálat nincs kihasználva. De túl 
is van méretezve. Ha az mind tele 
lenne, akkor a Balaton elviselhetet
len lenne. De azt is meg kell kér
deznem, hogy ugyan miből épült, 
nem kis részben 1989 után, az a sok 
fizetővendég-szoba? A munkahelyi 
fizetésekből?

Ami pedig a sajtó sopánkodását 
illeti: azok után, amit a sajtó írt a 
Balatonról már évek óta, csoda, 
hogy még van vendég. Mintha fi
zették volna a sajtót más, idegenfor
galommal foglalkozó országok, 
hogy lehetőleg beszéljék le az em
bereket a Balatontól! Ezek után pe
dig csodálkozni, hogy nincs vendég, 
nem éppen (sajtó)etikus magatartás. 
No de hiszen ma csak a rossz hírnek 
van hírértéke!

Még egy dolog, amiért írógépet 
fogtam. A programfüzeten, a prog
ramokon, a kedvességen, amit az ott 
lakóktól és dolgozóktól kaptunk, 
látszik az igyekezet arra nézve, 
hogy mind a hivatalosak, mind a ci
vil szféra (ahogy ezt ma illik mon
dani) jót akar. Nem észrevenni ezt 
az igyekezetet, súlyos hiba! Ha egy 
gyereknek mindig azt mondják, 
hogy te rossz vagy, végül is azt 
mondja, igenis, akkor rossz leszek! 
Ha a Balatonon élők mindig csak 
azt olvassák, hogy ott minden csak 
rossz, akkor valóban el fogják adni 
a villájukat -  és a külföldiek lesznek 
olyan okosak, hogy megvegyék.

Dr. Ritók Pál és felesége

Egy éve s  
a Me r i l l

1994. őszén kezdte meg szervező tevékenységét a 

Balatonalmádi kábeltelevíziós társaság, amelyet ma már 

mindenki Merill Kft. néven ismer. Azok is. akik már 

élvezik szolgáltatásait, sőt azok is, akik a közeljövőben  

kapcsolódnak be hálózatukba. Az elmúlt egy év elég  

volt arra, hogy a városunkban található megközelítőleg  

3000 lakás fele már előfizetője szolgáltatásainak.
Elsőként a Budatava városrész, valamint a város 

központ lett „lefedve”. A következő szakaszban a V ö 

rösberényi Balaton Akadémiáig jutottak el. 1995. szil 

veszteréig településünk legősibb városrésze is bekap

csolódhat. Sajnos, a káptalanfüredi nyaralók kiürülése 

ideiglenesen „hátráltatja” terjeszkedésüket. Örömmel 

nyugtázzuk, hogy a gerincvezeték már az Öreghegy lá

bánál van, s megfelelő  számú jelentkező esetén semmi  
akadálya nincs az ottani továbbépítésnek.

Az eredeti műsorválaszték időközben örvendetesen 
bővült. Fogható a TOP TV. az UHF sáv 32-es csator
náján (az ATV és a Szív TV között) programajánlatuk 
az TVR Hét című újságban is megtalálható. Veszprém  
Városi TV UHF sáv 26-os csatornáján (DSG -CNN csa
tornái között) sugároz részletes műsorokat, a Naplóban

olvasható. A Séd TV-n VHF I-II sáv, 4-es csatornáján 

hozható be. amely egyben a leendő Almádi TV csa

tornája is. Műsorukat szerdán 16-20 óráig, ismétlésben 

pedig csütörtökön, esetleg szombaton 16-20 óráig lát

hatjuk. Ugyanezen a csatornán vehetjük péntekenként 

19-20 óráig megyei sportösszefoglalójukat. A fentieken 

túl működik egy információs csatorna a CH 5-os sávon, 

amely 24 órán keresztül képújságszerűen közvetít kö

zérdeklődésre számot tartó tájékoztatást.
A vagyonvédelmi rendszer kiépítése megkezdődött, 

de erről részletesebb tájékoztatást novemberben adnak 

ki.
Visszajelzést várnak a vételi lehetőségekről, esetle

ges problémákról, és minden őket érintő kérdésről az 

alábbi címen: Merill Kft., Balatonalmádi. Viola u. 37.



Kertészkedjünk, gazdálkodjunk
Az őszi munkák befejezője a 

megtermett gyümölcs megóvá
sa. Kései almafajtáink (jonathán, 
húsvéti rozmaring, golden) meg
érdemlik a gondos téli tárolást. 
Kézzel szedjük a termést, mert 
így elkerüljük az ütődések okoz
ta barnafoltosságot, ami romlás
hoz vezet. A tárolást kamrában, 
pincében, keskeny rekeszekbe 
rakva oldjuk meg, 8-10 foknál. 
A gyümölcs és az egyéb termé
nyek (zöldségek, burgonya, 
hagyma) ezen hőmérséklet alatt 
romlás nélkül fogyasztható. A 
kertésznei a következő évre is 
gondolni kell, hogy a termelési 
menet ne szakadjon meg.

Szamóca: A szamóca a jó 
tápanyag- és vizellátottságú ta
lajon él meg, bő trágyázást, jól 
előkészített talajt kíván. Ültetési 
távolság általában 50x50 cm, de 
a korainál (pl. eszterházy) 40x40 
cm. A szamóca legfeljebb 2 évig 
ad jó termést, későbbi években 
hozama, minősége csökken.

Petrezselyem: Gondoljunk a 
konyhánkra. Télen pár szál zöld
ségzöldje 15-20 Ft. Petrezse

lyem a jó leves alapja. Magja 
nehezen csírázik, kora ősztől 
márciusig jó vetni. Talajmenti 
lehűléskor fóliával betakarva 
szépen zöldell, arra figyeljünk, 
hogy esetleges felmelegedéskor 
(12-18 fok) takarjuk ki, és csak 
éjszakára fedjük újra vissza.

Évelők: a sóska Növényi sor
rend: talajelőkészítés, trágyázás. 
4-5 évig egy helyen hagyjuk. A 
vetőmagból 10 m2-re 2 gram
mot számítsunk. Az ősszel vetett 
sóska tavasz végén már szedhe
tő. Sok ásványi sót, meszet, va
sat, foszfort tartalmaz. Jól tűri a 
hideget, hóolvadás után vala
mennyi zöldnövény közül első
nek hajt ki.

Az ősz a legalkalmasabb a 
szervestrágyák aláásására. Lega
lább 30 cm mélyen ásava a ta
lajfelületet, ne gereblyézzük el, 
majd a talajfagy elvégzi helyet
tünk. Csak tavasz folyamán (8 - 
10 fölkészítsünk magágyat a 
veteményeinknek.

Eredményes kertészkedést kí
vánok:

Gyopár

A Garancia Biztosító Rt. 

szolgáltatásai

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK
□  Egyéni balesetbiztosítás és kockázati életbiztosítás
□  Szivárvány személybiztosítás és Panda tanulóbiztosítás
□  Hozománybiztosítás
□  Ezüstfenyő nyugdíjkiegészítő biztosítás
□  Vállalati vezetők („kulcsember") élet- és balesetbiztosítása
□  Hitelekhez kapcsolódó biztosítások

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK
□  Új Otthon-Garancia lakásbiztosítás és Építés-szerelés 

biztosítás
□  Vállalkozói vagyonbiztosítás és gazdálkodó 

szervezetek biztosítása

GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK
□  Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
□  Casco biztosítás négyféle változatban

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK
□  Általános és munkaadói felelősségbiztosítás
□  Egyedi, szakmai felelősségbiztosítások

Ügyfeleink 5% díjkedvezményben részesülnek, 
ha OTP lakossági folyószámláról utalják át önkéntes 

Garancia biztosításuk havi díját!

Vegye igénybe az OTP lakossági folyószámlát 
és a Garancia Biztosító szolgáltatásait!

Nőegyletet szervezünk 
Vörösberényben!

A háború előtti időkben már működött itt egy nagy jelentőségre 
és érdeklődésre számottartó nőegylet. Élnek még közöttünk olyan 
idős asszonyok, akiknek vannak emlékeik róla. A mostani nőegylet 
a mai kor legfontosabb kérdéseivel foglalkozna, mint a családvé
delem és környezetkultúra. Ezért lenne teljes neve:

Vörösberényi Családvédő és Városszépítő Nőegylet.
A nőegyletnek a Balaton Akadémia ad helyet, szombat délutá

nonként, amikor már nincs oktatás. Ugyancsak a Balaton Akadémia 
segítségével vehet részt a már szerveződő nőegylet pályázatokon, 
hogy pénzügyi alapokat teremthessen magának. A pályázatok el
sősorban környezetvédelmi és városszépítő programokra vannak ki
írva. A nőegylet tehát Vörösberény környezetkultúrájának megte
remtésében tölthet be kiemelkedő szerepet. A tagság részére érdekes, 
színvonalas előadásokon hazánk neves szakértői, tudósai, közéleti 
személyiségei beszélnek korunk és a magyarság fontos kérdéseiről. 
Felkészítjük az igényes családokat a kerszerű életvitelre, a színvo
nalas idegenforgalomra, lehetőség nyílik új ismeretek megszerzésé
re. Hozzásegítenek a betelepülésének 1000. esztendejét ünneplő ősi 
városrész ünnepléssorozatának méltó megszervezéséhez.

Várunk minden korszerűen gondolkodó, ismeretszerzésre, barát
kozásra vágyó asszonyt, leányt -  korhatár nélkül, aki kedvet és erőt 
érez magában egy hosszú időre szóló, a köz érdekében végzendő 
nemes tevékenységre. Nem titkoljuk ugyanakkor, hogy elsősorban 
az iskolás gyermekek édesanyáira gondoltunk első helyen, amikor 
e nemes mozgalom szervezésébe fogtunk. Az ő számukra lehetne 
a nőegylet a legnagyobb haszonnal járó közösségi forma.

Jelentkezés:
Támogatónk a KATI Élelmiszerbolt (Vörösberény, Gábor Áron 

utca). Oda kell elvinni a kitöltött jelentkezési lapokat. Az alakuló 
ülés időpontja: 1995. november 4. szombat 16 órakor a Balaton Aka
démián. Jelentkezni lehet még: Vörösberényi Általános Iskola, or
vosi rendelők, Vöröskereszt Szociális Bolt, berényi élelmiszerboltok, 
Római Katolikus Egyházközség.

Kedves nőtársainkat szeretettel várjuk!
A szervezőbizottság

Balatonalmádi-Vörösberény, 1995. szeptember 20.

A

lábizzadás legegyszerűbb
és

leggazdaságosabb ellenszere!
Az új magyar szabadalom alapján készült

Salor ® lábdezodoráló betét.
A kettős funkciójú betét speciális impregnáló anyaga az 

izzadás mértékétől függően bocsájt ki hatóanyagot, amely 
csökkenti az izzadást és dezodorálja, fertőtleníti nemcsak 

a lábat, hanem a lábbelit is!
„A Salor® gyógy betét megment a kényes helyzetekben. ” 

KÉRJE A „GYÖRGY” GYÓGYSZERTÁRBAN!



Zenei Világnap Október 1.
„Emberi kultúránk gerince a jellem. A zene a jellem virágzása.”

/Konfuciusz/

Az ember a hétköznapok forgatagában nem mindig törekszik arra, 
hogy a legértékesebbet nyújtsa önmagából. A zene akkor is alkotás, 
ha csak játsszuk, vagy hallgatjuk. Nem vagyunk a megteremtői, de 
szerves részévé válunk, mert önnön személyiségünket vetítjük át raj
ta, kapcsolatot teremtünk érzéseink és a mű között. Az alkotás csu
pán azért is szép, mert általa egy más dienzióba kerülünk. Itt fel
szabadulunk, csaponghat a fantáziánk, az emberi jellem rejtett ér
tékei bontakoznak ki belőlünk. Olyanok vagyunk, mint egy rózsa
bimbó tele varázslat ígéretével, de kell a hajnal, hogy kinyíljunk, 
s megoszthassuk kincsünket önmagunkkal.

Szauter Dóra 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

FELHÍVÁS!
Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy 1995. október 1-jétől 

bevezetjük az idegenhivatali kézbesítést Balatonalmádi 2. szá
mú postahivatalában. Ez azt jelenti, hogy értesítés után a postai 
küldeményeket (ajánlott levelet, utalványt, csomagot) a Bala
tonalmádi 2. számú postahivatalában vehetik át Vörösberény 
lakói. Szombati napokon változatlanul Balatonalmádi 1. számú 
postahivatalában vehetők át a küldemények.

Reméljük, ez az új szolgáltatás, amely az ügyfelek kényelmét 
szolgálja, elnyeri tetszésüket.

Kovács Lászlóné 
mb.pv.

Ismét elmúlt egy nyár...
Kinek-kinek gondtalanul, ki

nek-kinek gondokkal, egy biz
tos, a városunkban augusztus vé
gén itt nyaralt kárpátaljai gyere
keknek élményekben gazdagon. 
Arról a 12 napról, amelyet el
tölthettek, írásban tanuskodott 
újságunk elmúlt havi számában 
az ő köszönetnyilvánításuk, s az 
azóta kapott levelek sokasága. 
De nekünk is van mit megkö
szönni, azt a sok szeretetet, sok 
törődést, amit Balatonalmádi 
polgárai se szeri se száma adtak 
ezeknek a gyerekeknek.

Itt és most szeretném megkö
szönni mindenkinek ezt a mai 
világunkban egyáltalán nem 
szokványos gesztust, amivel en
nek a 48 főnek felejthetetlen él
ményt nyújtottak.

Köszönet a pénzügyi adomá
nyokért:

Zombor Kálmán, Babos Já
nosné, Gerlei Alajosné, Rege
nyei Julianna, Dér Andrásné- 
Vass Mihályné, Huszár László, 
Vastagh Györgyné, Köcskei Já
nosné, Molnár Imréné, Jáni Fe
rencné. Walter Rózsa, Ralyák 
György, Albert Ödönné, Péczeli 
Péterné, Bagoly Szabolcs, Kár
tyás Ferencné, Goda Lajosné, 
Nagy Jánosné, Somogyi Gábor
né, Keresztes Andor, Horváth 
Teréz, Palkovics Jánosné,Neu
mayer László, Erdei Ilona, Erdei 
Méria, Kónya József, Kiss Jó
zsef, dr. Péterfia Katalin, Né
meth Józsefné, Szabó Jenő, Mi
zsér István, Szabó Gyula, Erdé
lyi Józsefné, dr. Igaz Endre, 
Cseresnyés Béla, Varga László, 
Markó Istvánné. dr. Bandur Má
ria, Krén Istvánné, dr. Verebélyi 
László, Wéninger Gyuláné, Ko

koas Marci és Gergő, Vendely 
Lajos, Végh Lajos, Kósa Mária, 
Vas Miklósné, Németh Ernő, 
Vastagh György.

Szervezetek: György Gyógy
szertár, Veszprém Megyei Ön- 
kormányzat, Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület, Veszprém Me
gyei Bíróság dolgozói, Magya
rok Világszövetsége, Premontrei 
Nővérek, AMWAY Almádi cso
portja, Magyar Vöröskereszt al
mádi és vörösberényi szerveze
tei, Máltai Szeretetszolgálat al
mádi csoportja, KDNP fűzfői 
alapszervezete, LB KNAUF, 
Veszprém, KDNP balatonalmá
di alapszervezete.

Köszönet mindazoknak a vál
lalkozóknak, intézményeknek, 
szervezeteknek, éttermeknek, 
akik a programok lebonyolításá
ban önzetlen segítséget nyújtot
tak, ingyenesen, vagy kedvez
ményesen hozzájárultak a gyer
mekek ellátásához.

Így köszönet az ebédekért 
Liget Kávéház, Muskátli Étte
rem, Görög Étterem, Budatava 
Étterem.

Köszönet a lebonyolításban 
adott minden segítségért:

A Wesselényi strandon eltöl
tött napért, a csúszdáért és a pa
lacsintáért Varga Csaba úrnak; a 
Balaton Uszoda ingyenes láto
gatásáért Erős József úrnak; a 
Györgyi Dénas Általános Iskola 
igazgatójának a kirándulás meg
szervezéséért, és az Almádi- 
emblémás póló elkészítéséért; 
dr. Léber Mihály professzor úr
nak, a keszthelyi nap minden 
szépségéért; a MAHART-nak az 
ingyenes tihanyi hajójirándulá
sért; Sümegi Árpád hajóskapi

tány úrnak az ingyenes almádi 
hajókirándulásért, a tihanyi Fo
gas Étteremben elfogyasztott 
kedvezményes ebédért; Tőke Ica 
néninek a Győr-pannonhalmai 
kedvezményes kirándulásért; 
Hatvári Hugó Jenő úrnak és fe
leségének a szervezésért és a zá
rónapi rendezvény teljes lebo
nyolításáért.

És végül, de nem utolsó sor
ban a 21 családnak: dr. Bálványi 
Erzsébet, Battonyai Erzsébet, 
Budai Sándorné, Bélai Gyula, 
Hatvári Hugó Jenő, Horváth Lil
la, Kamarás Miklósné, Kerekes 
Lászlóné, Lőrincz Gyuláné,

Martin Gábor, Öhlmann Péter, 
Piedl Józsefné, Rácz Istvánné, 
dr. Solymosi Istvánné, Schil
mayer Ferencné, Tőke Emilné, 
Wéninger Gyula, Veszeli Lajos, 
Wrkljan Tihomilné, Zaharovits 
Sándor, Vörös Jánosné, akiknél 
a gyermekek laktak, és minden
féle „munícióban” részesültek.

Úgy tudjuk, ehhez fogható 
szervezés és rendezés a Balaton 
partján még nem volt, 1995. 
nyarán Balatonalmádi ember
ségből jelesre vizsgázott.

K ö szö n e t m in d a n n y iu kn a k !
Trosits András

Almádi „Plussz"
Végtelen öröm számomra, 

hogy beszámolhatok erről a 
sikerről, mely az iskolámat, 
a Györgyi Dénes Általános 
Iskolát érte, az Életrevaló 
Plussz országos versenyen. 
Ilyen szép eredményre nem 
számítottunk, hiszen rövid 
volt az idő a teljesítésre, s tá
mogatóink is kevesen voltak.

Nyolc feladatot kellett meg
oldani, melyek között volt fa
ültetés, plakáttervezés, aláírás- 
gyűjtés, élőképalakítás, újság- 
szerkesztés. Legnagyobb ne
hézséget egy jótékonysági va
csora szervezése jelentette 
számunkra, s támogatók meg
nyerése egy nemes cél érdeké
ben. Jelen esetben ez a cél 
sporteszközök vásárlása lett

volna. A nehézségeket azon
ban leküzdöttük, sikerrel telje
sítettük. Az újságunk olyan 
színvonalasra sikerült, hogy 
bárhol megjelenhetne.

Az izgalmas feladatok telje
sítése Gecsné Jancsó Erika ta
nárnő irányításával történt. 
Mindent dokumentáltunk fo
tókkal, adatokkal, műsorterve
zettel. Nem kevés munka, de 
elkészült. A végső eredményt 
szeptemberben kaptuk meg. 
171 iskolából mi az 53. helyen 
végeztünk. Úgy gondolom, ez 
nem rossz. Érdemes lenne 
odafigyelni, s a jövőben na
gyobb támogatással még jobb 
eredmény is elérhető volna.

Gecs Mónika 
tanuló



Tisztelt Almádi Lakosok!
Balatonalmádi Város Ön

kormányzata a központi költ
ségvetésből állami támogatás
ként 2 269 918 Ft szociális célú 

hozzájárulásban részesült.

A hozzájárulás elsősorban a laká
sok fűtéséhez, valamint a lakások 
melegvízzel való ellátásához kap
csolódó tüzelőolaj felhasználás la
kossági költségeinek kiegészítésére 
használható fel.

Támogatásra jogosultak azon 
háztartások,

1/ amelyek az általuk lakott lakás 
olaj fűtését más gazdaságosabb fűté
si móddal váltják fel, és szociális 
helyzetük alapján a fűtési mód át
alakításának költségeit teljes egé
szében nem tudják vállalni,

2/ amelyek az általuk lakott lakás 
fűtését továbbra is háztartási tüzelő
olajjal biztosítják, és a fűtési költ
ségeket szociális helyzetük alapján 
nem képesek viselni.

A polgármesteri hivatal felkéri a 
támogatásra jogosultakat, hogy igé
nyüket a hivatalnál 1995. október 
20-ig jelentsék be. Bejelentésükhöz 
mellékeljék a család tagjainak (egy 
háztartásban életvitelszerűen együtt 
lakó közeli hozzátartozók) jövedel
mi igazolását és a vámhivatal enge
délyét.

A támogatás felosztására az igé
nyek elbírálását követően kerül sor. 
Nyomtatvány beszerezhető a város
háza portáján.

Balatonalmádi, 1995. szeptember 
25.

Sveiczer Vilmos

LAKOSSÁGI és VÁLLALKOZÓI

BETÉT és BETÉTSZÁMLA
Látra szóló betét évi 17 %
30 napos lekötés évi 25 % fix
90 napos lekötés évi 27 % fix

365 napos lekötés évi 29 % fix
Ismétlődő lekötés esetén kamatos kamat!

realbank
Szolgáltatásunk igénybe vehető a BALATONTOURIST irodájában: 

Balatonalmádi, Petőfi u. 6. 88/338-588
88/338-707

Lapzártakor érkezett

A Balatonalmádi és Vörösberény története című tanulmánykötet sajtó
bemutatója alkalmával kiállítás nyílt a közösségi házban. Pozsgay Imre mél
tatta népes érdeklődő jelenlétében a könyvet, és szép szavak kíséretében 
adta át az olvasóknak. Schilmayer Ferenc és alkotótársai míves munkájáról 
az elemző írást következő számunkban tesszük közzé.

várja igényes vendégeit

A fodrászat kínálata:
Mikroszkópos fejbőr- és hajanalízis, 

hajgyógyászat mindenféle hajprobléma 
kezelése 100%-osan, természetes 
gyógykozmetikumokkal.

Hajfestés 92 féle színből.
Hajvágás a legújabb vágástechnikákkal.

Ú j d o n s á g ! !

az Ergoline Turbo Bronzárium
tiszta, higiénikus környezet 
kategóriájában a legprofibb klímás gépek 
biztosítják a gyors barnulást 

-  bevezető árak, akciók

További szolgáltatásaink:

pedikűr, manikűr

Cím: Balatonalmádi, Baross Gábor u. 9. (mozival szemben) 
Nyitva: héttőtől péntekig: 8 20 óráig 
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Bejelentkezés: (88)338-177-es telefonon
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