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

Kezdődik az iskola
„Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom bontom /  Kezdődik az iskola, csak aszondom. / Kora reggel rohanás, rontom-bontom. /  Nem 

könnyű a tanulás, csak aszondom./"
Bizony nem könnyű, igaza van Weöres Sándornak. Sem a gyereknek, sem a szülőnek, sem a tanítónak. Mára az a mondás is 

sántít, hogy „kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond", mert már a kis gyerek is nagy gond. Hát még a nagy. Súlyos 
tízezreket kell a szülőnek szeptember elejére valahogy kigazdálkodnia, ha gyermekét felsőbb osztályba akarja léptetni. Nem 
könnyű. De nem könnyű a leépítés alatt álló pedagógustársadalomnak sem, hiszen a tanítás gondjai közé megélhetési problémák 

keverednek.
Hát ki meri ilyen körülmények között azt mondani a gyereknek, hogy neki könnyű?
Pedig -  Ady szavaival élve -  nemes, küzdő, szabadkelkű diáknak lenni nagyon jó dolog. Én magam úgy emlékszem vissza a 

tanévkezdésre, hogy a vakáció elmúlása feletti sóhajokat mindig felváltotta valami várakozással teli izgalom, új osztálytársak, új 
tanárok, új könyvek, friss kék papírba csomagolt füzetek, keményre vasalt iskolaköpeny, új tanév után. Ezt a fajta jó érzést 

kívánom Nektek is kedves diákok, és azt, hogy tanuljatok minél jobban. Okosodjatok, ügyesedjetek, váljatok művelt, igaz
emberekké, mert -  minden pátosz nélkül -  nagy szüksége van Rátok a

hazának!

Vecsey K. Mária

Fotó: Durst László



A lm ád i rég i ép ü le te i
L i g e t  K á v é h á z

1918. október 20-án tartotta 
alakuló közgyűlését a Bala
tonalmádi Fürdő és Építő Rt. Az 
alapító okiratban megfogalmazott 
céljuk a „természetes és mester
séges módon fürdő, illetve gyógy
fürdőüzem folytatása, telkek 
vásárlása, azokon nyaralóházak, 
szanatóriumok, szállodák és 
szórakozó helyek létesítése és 
üzembentartása; kőbánya nyitása, 
termékeinek feldolgozása s 
ezeknek, úgy egyéb építési 
anyagoknak forgalomba hozatala; 
végül mezőgazdasági és ipari üze
mek létesítése”.

Mint látható igen széles skálán 
kívánt tevékenykedni a rész
vénytársaság. A részben fenn
maradt iratanyagból kiderül, hogy 
ebből nem minden valósult meg, 
elsősorban az ipari és mezőgaz
dasági tevékenység maradt el. 
Balatonalmádi ismert fürdőhely 
volt már ez időben, noha a háborús 
évek nem éppen a fejlődés irá
nyába hatottak. Az rt. legjelentő
sebb építkezéseinek időszaka 
1922-1929 évek közé esik annak 
ellenére, hogy alaptőkéjük 1925- 
re 1.562,500.000 koronára zsu
gorodott. Az összeg nagyságát jól 
mutatja, hogy 1926 évre az alkal
mazottak bérét -  a vezérigazgatói 
tiszteletdíjtól a szobalány béréig 
bezárólag -  240,300.000 koronára 
tervezték.

Az rt. által építtetett épületek 
közül csupán a Liget kávéház

épülete létezik. Az 1928. május 
6-án megtartott közgyűlésre 
készített, 1927 év eredményeit 
taglaló jelentésben ez áll a 
kávéházról: „Megvetettük alapjait 
a klasszikus olasz stílű kávéház
nak a ligetben, amely a Park 
pavilon néven ismert régi fabódé 
helyett egyenesen látványosság 
számba megy. A kávéház 1928- 
ban üzemben lesz.” A jelentésben

levő kimutatás szerint 12.300.- 
pengő költséget irányoztak elő az 
építkezésre. Természetesen az 
épület elkészült, mert egy 1928- 
ban kiadott képeslapon már 
látható, bár még nincs egészen 
készen. Hiányoznak a tetőn levő 
díszítő elemek és a terasz mellvéd 
virágtartói, környezete nem ren

dezett, malteros láda és kőműves 
palló látszik az épület mellett. A 
villany már be van vezetve, állnak 
a külső világítást tartó fa 
oszlopok, de még nincs rajtuk a 
világító test.

Külön ki kell térni az akkori 
idők gyakorlatára, miszerint még 
meg sem nyitották a kérdéses 
létesítményt, már propagálták 
képes levelezőlapokon. Így for

dulhatott elő olyan eset mint 
például a Vasutas Üdülőnél is, 
hogy a megnyitón megjelent 
vendégek már az épületről készült 
képeslapon írhattak üdvözlő 
sorokat.

1928-ban még „Cukrászda” és 
„Ligetkávéház” néven nevezték, 
de a rákerült elnevezés már „Pan

nóniakioszk” lett és az oldalhom
lokzaton „Kávé tejcsarnok” felirat 
díszlett. Valószínű, hogy rövid idő 
elteltével igen kedvelt hellyé vált a 
kávéház, mert 1930-ra már az 
épület előtt levő szabad területen 
is az asztalok sokasága várta a 
vendégeket, amint ez a későbbi 
kiadású képes levelezőlapokon is 
látszik.

A Liget Kávéház az egykori 
zenepavilon helyére épült, az
1902-ben felavatott Petőfi-, és az
1903-ban leleplezett Kossuth- 
szobrok közötti területre, kedves 
színfoltjaként az almádi parknak. 
Kedvelt szórakozó helye volt a 
háború előtti Almádinak, de sajnos 
a háború után majd ötven évig 
nem kaphatta vissza eredeti 
funkcióját, üdülő étkezdéjeként 
szolgált.

Az alaposan tönkrement épület 
helyreállítás után, 1993. július 7- 
én nyílt meg újra „Liget Kávéház” 
néven, ezzel visszakapta eredeti 
neve mellett funkcióját is. Az 
azóta eltelt nem egészen három 
szezon alatt ismét kedvelt helye 
lett az almádiaknak és a városba 
látogató vendégeknek.

Helyi védelemre mindenképpen 
méltó, mert az egyetlen épület, 
amelyik a korának megfelelő arcu
latát nagy vonalaiban megőrizve, 
az egykori Balatonalmádi Fürdő 
és Építő Rt. nagyarányú építkezé
seit reprezentálja.

Schildmayer Ferenc

A Liget Kávéház mai képe

Az épület csaknem kész (1928) Az épület képe 1930-ban



Emlékezés Balatonalmádira II.
Somossy Tamás: Egy család Recsk árnyékában, életkarcolatok a 

múltból című könyvéből részlet.

(Folytatás)
Olyan nagy volt a barátság közöt

tünk, hogy mi négyen mindig együtt 
jártunk 11-14 éves korunkban. Halak 
módjára éltünk, reggeltől estig a 
vízben lubickoltunk. Egészen beúsz
tunk a hajójárásig. Fő tanyázóhelyünk 
a szabadstrand volt, de sokszor belóg
tunk a hatalmas területű fizetőstrandra 
piszkálni a lányokat. Mint a búbosvö
csök, a víz alá buktunk, s megfogdoz
tuk a lábukat. Aztán gyors víz alatti 
búvárúszással menekültünk a tett szín
helyéről. Vigyorogva néztük a hatást. 
A lányok visongattak és kétségbeesve 
menekültek.

A hangszórók ontották a vidám 
dalokat: „Minden kislány tizenhaton 
túl, ugrik, mint a nyúl”... Ez maradt 
meg legjobban a fülemben.

Gyakran ott strandolt Balatonalmá
di szépe, gróf Nádasdy Borcsa. Sűrűn 
kattogtak körülötte a fényké
pezőgépek. A fiúknak majd kiesett a 
szeme, úgy bámulták a gyönyörű, 
tizenhat éves arisztokrata lányt. A mi 
kamaszkori érzelmeink is felhevültek. 
Egymásközt versengtünk, melyikünké 
legyen. Csak plátói ábrándozás volt az 
egész. Lacival egy-egy kézenállással 
és hátraszaltóval hódoltunk Borcsának 
a padok támláin. Így hívtuk fel 
magunkra a figyelmet, hátha odanéz. 
Egy pillantás nekünk is jutott az 
övéből. A gyakorlat után egyszerre 
hajoltunk meg feléje, melyet mosolyá
val hálált meg. Rém büszkék voltunk. 
A gróflány anyjával elhagyta az orszá
got az 1956-os forradalom után, s úgy 
hírlik, hogy Németországban szí
nésznő lett.

De ott volt Rhéday Örzse, a másik 
ttkos szívügyünk. Énekszerenádot 
adtunk zsalugáteres ablaka alatt egy 
holdvilágos nyári estén. Az egyik lakó 
nem tudott elviselni bennünket, s ránk 
uszította lompos szőrű kutyáját. 
Menekültünk, ki merre látott, a kert
ből. Még most is ott látom Vastagh 
Gyurkát a kerítés tetején fennakadva, 
akinek nadrágjából a hegyes vas egy 
jókora darabot kiszakított. Mi kintről 
lestük a fejleményeket. Csak akkor 
tudott lemászni onnan, midőn a 
mérges eb is megunta már a csaholást, 
s morogva visszakotródott vackába. 
Csúfosan végződött romantikus kalan
dunk. De boldogok voltunk, mert 
Örzse villanyt gyújtott annak jeléül, 
hogy szívéig hatolt hódolatunk.

Nagy kópék voltunk, az igaz. A 
Pannónia Étterem kerthelyiségéből 
andalító muzsika szűrődött ki a sűrű 
lombok közül. Összeborult szerelmes
párok táncoltak. Leszállt az est. Galád

tervünkkel egy nagy bokor mögé 
vonultunk fedezékbe. Elővettem a 
zsebembe rejtett érett paradicsomot, s 
dobtam. A „lövedék” célba talált. A 
táncparketten pánik tört ki, mi pedig 
tüstént elillantunk. Kissé szégyelltük 
magunkat, de ifjúkori csínytevéseink 
listájára írhattuk e dicstelen tettünket. 
Az áldozat bizonyára ma is emlegeti 
paradicsomevés közben a vele történ
teket.

Katonásdit játszottunk. Mi voltunk 
a piros-fehér csapat. Ilyen színű 
jelvényeket gyártottunk és kitűztük a 
mellünkre. Lándzsákat is készítettünk. 
Laci volt a parancsnok. Először a 
házunk padlásán tanyáztunk, majd a 
Gyuriék terasza alatt rendeztük be a 
főhadiszállásunkat. Innen indultunk 
fel az Öreghegy tetejére, mely ideális, 
bokros terep volt a képzeletbeli ellen
ség elleni harchoz. Egyik pajtásunkat, 
Mészáros Dudit is beszerveztük a fiús 
játékba. (Imrének ma jól menő étterme 
van a centrumban.)

Almádival nem szakadt meg a kap
csolatom, családommal sokszor ott 
nyaralunk. Vettünk egy szép gyümöl
csös telket a vörösberényi szőlőhe
gyen, 1993 augusztusában. Gyönyörű 
kilátás van onnan a Balatonra. Milyen 
kicsi a világ! A véletlen folytán Geiszt 
Öcsi a telekszomszédom. Nagybáty
jának feleségénél, a kedves jó Mariska 
néninél (Gerlei Alajosné -  magya
rosított név -  férje csendőr volt) több
ször megszálltunk Vörösberényben. 
1995-ben egy tornácos faházat építet
tünk Szabó Lászlóval telkünkre. Ő is 
pápai diák volt. Szülei malomtulaj
donosok voltak Vörösberényben. 
(Innen ered a Malom-völgye név.) 
Lacit egy kommunista „jóakarója” 
kitúrta a kollégiumból a szülői háttér 
miatt és vájáriskolába kényszerítette 
őt, majd bányában dolgozott. Ezért 
csak később tudott érettségizni.

***

Szüleim bensőséges kapcsolatba 
kerültek a balázsfalvi Kiss családdal. 
Ernő bácsi a Kecskemét melletti 
bugac-pusztai ménestől került ide a 
háború után. Ízes beszédével, élces 
humorával és kellemes modorával 
igen népszerű volt az állattartó gazdák 
körében. A tősgyökeres magyar ember 
megtestesítője. Felesége, Rózsi néni, 
Sváb-Kovács Rózsa (+1965). Édes
anyám jó barátnője volt. Különlegesen 
kedves, finom érzésű szép hölgy, 
családjának lelke. Nagyobbik lánya 
Ildikó (1932-) az édesapjára ütött job
ban. Köcskeméties tájszólással beszél, 
akárcsak Ernő bácsi. Tőrőlmetszett

temperamentumos típus. Lenke 
(1939—) húga inkább a mamájára 
hasonlít arckarakterének finom vona
laival. Csinos, kedves lányok voltak 
mindketten. Ildi Angliában él, húga 
Veszprémben. A Lenkébe voltam 
először szerelmes életemben, de a 
kamaszkorú lányokra általában a 
szemérmes zárkózottság jellemző. 
Kiderült, hogy a kismányai Hangyás 
család révén oldalágon vérségi rokon
ságban vagyunk a balázsfalvi Kiss 
családdal.

A Kiss családból ketten Kossuth 
kapitányai voltak.

Érdekes egyéniség volt Almádi 
díszpolgára, dr. Cseresnyés József 
(1894-1984) ny. m. kir. százados. 
Szép kort megérve, 90 éves korában 
halt meg. Pinkócon van egy öreg 
kúriája a családnak, melyben a régi 
világ egyik ittmaradt krónikásaként élt 
remeteéletet. Mindenki szerette és 
tisztelte a nagy műveltségű és 
szellemes humorú öregurat, aki a 
Magyar Történelmi Társaságnak is 
tagja volt. Apám sokszor felkereste őt 
egy-egy baráti eszmecserére, gond
felejtő beszélgetésre. Értékes írások, 
dokumentumok szunnyadtak antik 
íróasztalának fiókjaiban a 
családtörténeti okiratokkal együtt. 
Antikváriumba illő könyvtárát 
büszkén mutogatta látogatóinak. Mi is 
felkerestük feleségemmel együtt nosz
talgianyaralásunk alkalmával.

Purgly Erzsébet unokanővéremnek 
távoli rokona volt. A Cseresnyés 
család a nagytekintélyű szentkirály
szabadjai Véghely famíliával is vérsé
gi kapcsolatban volt. Övéké volt az a 
szép tornyos villa, amelyben a Kakas 
Csárda van, közel az Auróra Szál
lodához. A Balaton-parton egy sétány 
és egy mellszobor őrzi a család nevét. 
(A Hangyás család a Véghelyekkel is 
rokonságban van az Iványosok révén.)

Lehangoló látvány fogadott ben
nünket. Szegény Jóska bácsi akkor 
már igen elhagyatott állapotban élt 
pókhálós szobájában. De sziporkázó 
szelleme és humoros lénye a régi 
maradt, mely üdítőleg hatott 
környezetére. Fiatalabb korában 
kakaskodó természetű volt a hölgyek 
körül. Feleségemnek is kifejezte 
udvarias hódolatát.

-  Kedves Szabina! -  Ha én most 
fejből tudnám a „Szabin nők 
elrablása” című mondát, elmesélném 
magának.

Többször megfordult Jókai Mór a 
pinkóci kúriában, akinek Cseresnyés 
József unokaöccse volt.

-  Ide figyelj ecsém! -  mesélte. Úgy 
nézz erre a kopott díványra, amelyen 
most ülünk, hogy az a vén „zsivány” 
ebbe verdesett bele engem játékból

gyermekkoromban. Egyik unokája, 
Cseresnyés László szép eredményt ért 
el military lovas sportban a moszkvai 
olimpián 1980-ban (csapat 4. 
helyezés). Értékes könyvállományát 
úgy tudom, hogy a városházára hagy
ta. Elbúcsúzásunkkor kikísért bennün
ket botjára támaszkodva, de előtte egy 
csárdást is „eltáncolt” Szabinkával. 
Megmutatta, hogy legény még a 
gáton. Így köszönt el tőlünk: a wieder 
kikiriki-örökre.

***

Többször nyaraltunk Bolla Ferenc 
tiszteletes úréknál is, kinek kedves 
felesége, Erzsike néni szintén rokon
ságban van a Cseresnyésekkel. Ferenc 
bátyám már akkor is református 
lelkésze volt a fürdőhelynek, amikor 
ott laktunk. Nem régen ment nyugdíj
ba Isten szolgálata után. Aranyos, 
melegszívű emberek. Bolla Ferenc is 
pápai diák volt.

Egy igen szomorú esemény is 
fűződött Balatonalmádihoz. Apám 
állása megszűnt 1949 februárjában. 
Alkalmi munkákat vállalt. Mint azt 
már írtam, őt itt érte utol sorsának 
végzete, amikor 1949. június 22-én 
letartóztatta az Államvédelmi 
Hatóság. Internálták, s ártatlanul 
meghurcolták, Recsket is megjárta. 
Ezzel családunk lába alól is kicsúszott 
a talaj. Édesanyám emberfeletti 
erőfeszítéseket tett a kilátástalan és 
egyre bizonytalanabb lét fenntartására, 
jóformán pénz nélkül, eredményte
lenül.

Törékeny, többször betegeskedő 
asszony volt. Mindezek ellenére alkal
mi munkával próbálkozott a napi 
betevő falatra valót megkeresni. Egy 
vállalatnál takarított. A lakbérhátralék 
miatt a ház tulajdonosa kilakoltatta. 
Miután anyám az utcára került, a 
jószívű Somody család -  akikkel jó
szomszédi viszonyban voltunk -  
átmenetileg befogadta őt a nagy 
házukban lévő személyzeti kis szobá
ba. A család apa nélkül maradt. Recsk 
sötét árnyéka hét évig kísértette a 
családot. A „történelmi árvák” sorsára 
jutottunk László testvéremmel.

A legtragikusabb pillanatban nyúlt 
felénk a segítő kéz. Szerencsére az 
isteni gondviselés kiemelt bennünket -  
gyerekeket -  e súlyos helyzetből. Így 
kerültünk már 12 éves korunkban, 
1949 őszén a nagy hírű, ősi Pápai 
Református Kollégium szárnyai alá, 
mint a fészekből kihullott madár
fiókák.

E szomorú esemény ellenére Bala
tonalmádi gyermekkori emlékét 
mélyen a szívemben hordozom, s gon
dolataim sokszor visszakalandoznak e 
kedves és idillikus fürdőváros hajdani 
színhelyére.



N éhány sor  
a 70. hónapról 
a V árosházán

1996. augusztus

Az elmúlt hónapban bi
zonyossá vált, hogy végre szá
mottevő segítséget sikerült el
nyernünk a Vörösberényi Iskola 
felépítéséhez. Régi kedves 
tanárunkkal, Brandeisz Elzával 
közösen fordultunk egy pályázat
tal Soros György úrhoz, és kap
tunk tőle 250.000 dollárt, mai 
árfolyamon mintegy 38 millió 
Ft-ot (az erről szóló dokumentu
mot, jelesül Horn Gábor ország- 
gyűlési képviselő véleményét a 
pályázatunkról, rajta pedig Soros 
György kézjegyét, lapunk 5. 
oldalán közöljük).

Elza néniről az Új Almádi 
Újság júliusi számában olvashat
tunk Czuczor Sándor igazgató úr 
cikkében. Az ötvenes-hatvanas 
években ő volt a tornatanárnő a 
Györgyi Dénes Iskolában. Ne
véhez fűződik a legendás, orszá
gos bajnok almádi leány tor
nászcsapat felnevelése (Bagoly 
Gyöngyvér, a Pusztai testvérek, a 
Vágvölgyi testvérek és Török 
Lívia). Elza néni ma 90 éves, és 
Sopronban él, csodálatos testi
lelki kondícióban. S hogy milyen 
kapcsolatban van Soros 
Györggyel, arról remélem ő 
maga fog beszélni az az iskola 
alapkőletételekor.

A Vörösberényi Iskoláért 
Alapítány számláján össze
gyűjtött 40 millió forintunk, 
valamint a most elnyert 38 millió 
Ft valószínűleg elegendő fede
zetet nyújt az alsó tagozat 
felépítéséhez, azonban a tor
nateremre, a felsőtagozatra, és a 
szintén ide tervezett óvodára 
nem futja belőle. Csak a szaka
szos megvalósítás lehetséges a 
számunkra. Jövő szeptemberig 
felépítjük az alsó tagozatot, 
akkor átadjuk az egyháznak a 
mostani alsó iskolát. Az érte járó 
állami kárpótlásból megvalósul
hat a tornaterem és a felső 
tagozat 1998 őszére, a mostani 
felső iskoláért járó kárpótlásból 
pedig az óvoda 1999-ben. Ez 
persze egy általunk elképzelt 
menetrend, amely a körülmé
nyektől és a kiszámíthatatlan 
kormányzati intézkedésektől 
függően lehet gyorsabb, vagy 
lassúbb is. Biztos, hogy számos 
előre nem látható nehézséggel 
kell majd megbirkóznunk. 
Állunk elébük. Úgy, mint az 
eddigieknek.
Balatonalmádi-Öreghegy, 1996. 
augusztus 28.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A nyári szünetet követően augusz

tus 15-én ülésezett a város képviselő
testülete. Dr. Kerényi László pol
gármester tájékoztatta a képviselő- 
testületet arról, hogy az eltelt időszak 
igencsak bővelkedett eseményekben. 
Elsődlegesen a Millecentenáriumhoz 
kapcsolódó nemzetközi, kulturális, 
művészeti programokról szólt. Jú
nius hó utolsó napjaiban felvidéki 
magyar polgármesterek -  Nyitrage
rencsér és környéke -  tettek látoga
tást Balatonalmádiban és a város
környék településein. Részt vettek 
Gödöllőn a Magyarok Világszövet
sége által szervezett találkozón, va
lamint ennek keretében jártak 
Ópusztaszeren is. A vendégek külön 
köszönetüket fejezték ki a baráti 
fogadtatásért, az igazi magyaros 
vendéglátásért.

A Városháza Padlásgalériájában -  
közel félezer érdeklődő jelenlétében
-  került sor Veszeli Lajos fes
tőművész jubileumi kiállításának 
megnyitására. Ezt követte Kajári 
Gyula festőművész ugyancsak nagy 
sikerű grafikai tárlata. Mintegy 150 
vitorláshajó felvonulása fémjelezte a 
millecentenáriumi vitorlás napot, el
ismerés illeti a szervezőket, különö
sen Bisztray urat. A hagyományos 
Cimbora Vakáció -  filmszemlével és 
kiállítással bővítve -  egy hetet töltött 
városunkban, köszönet érte Érdiné 
Szabó Mártának. Az ugyancsak ha
gyományos Almádi Napok kereté
ben, szinte megszámolhatatlan ren
dezvény, műsor gazdagította váro
sunk kulturális életét.

Mindezek közepette tovább foly
tatódott a város gáz- és csatornaprog
ramjának szervezése. Az osztrák 
Swietelsky cég nyerte el Vörösbe
rény és részben Almádi csatorná
zásának kivitelezését, a munka 
szeptemberben indul. Nem várt for
dulatot vett -  pozitítv előjellel -  a 
Vörösberényben megvalósítandó új 
iskola ügye, elsősorban a Soros 
Alapítvány támogatásának jóvoltá
ból. (Erről bővebben szólok a későb
biekben.)

A képviselőtestület a polgármester 
tájékoztatását tudomásul vette, 
egyúttal elfogadta az önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentését is.

A fő napirendi pontok közül el
sőként az S.O.S. Szociálisan Rá
szorulókat Segítő Munkaközvetítő 
Iroda tájékoztatóját hallgatta meg 
Tornainé Farkas Elvira irodavezető 
előadásában, amelybe lapunk előző 
számában már némi betekintést nyer
hettek olvasóink.

A képviselőtestület rendkívül 
hasznosnak ítélte meg az iroda 
munkáját, és a város lehetőségeihez

mérten további támogatásáról is biz
tosította az iroda vezetőjét.

Meglehetős vitát váltott ki a jelen
lévők körében a „Szociális bolt” 
egyéves működésének tapasztala
tairól szóló számadás. Bohon Tibor, 
a Vöröskereszt Veszprém megyei 
Szervezetének titkára bejelentette, 
hogy most már perben és „haragban” 
állnak az APEH Veszprém megyei 
Igazgatóságával az ominózus áfaügy 
miatt. A Szociális Boltot -  mint 
tudjuk -  a Vöröskereszt üzemelteti, 
az APEH viszont nem akarja elis
merni a Vörökereszt áfamentességét, 
ami országosan negatív példa.

Annak következtében, hogy az 
áfát nem kapják vissza -  az összeg 
már több millió forintra rúg -, a 
Vöröskereszt nem tud eleget tenni 
szerződésben vállalt kötelezettségei
nek, többek között nem tudja támo
gatni anyagiakkal az „Együtt 
Egymásért” Közalapítványt.

A képviselők közül Lang László és 
Felber Gyula csalódottságának adott 
hangot és nem sok reményt fűztek 
ahhoz sem, hogy a pert a Vörös- 
kereszt megnyeri. Dr. Farkas Mik
lós, az ENIKŐ bizottság elnöke 
ugyanakkor arra kapacitálta a 
Vöröskeresztet, hogy az ország- 
gyűlési képviselők segítségét is kér
jék az ügyben, akár interpellálás for
májában is.

Trosits András, az „Együtt Egy
másért” Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke az alapítvány ugyancsak egy
éves tevékenységéről szóló tájékoz
tatójában kapcsolódott az előző 
problémához. Hangsúlyozta, a leg
rászorultabb polgáraink segítése 
szinte elképzelhetetlen a mintegy 
egymillió forintos vöröskeresztes 
támogatás nélkül. A kuratórium 
elnöke az alapítvány tevékenysé
géről lapunk mostani számában 
rövid összegezést ad.

Az önkormányzat 1996. I. félévi 
költsévetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolójában dr. Kerényi 
László polgármester hangsúlyozta, 
hogy a teljesítés időarányos, egyúttal 
jelezte azokat a várható nehézsé
geket (pl.: energiaár-emelés), ame
lyek a költségvetést negatívan fogják 
érinteni. Ezen véleményhez csatlako
zott Brenner Kálmánné, a pénzügyi 
bizottság elnöke is, megtoldva azzal, 
hogy szeptember 30-i (háromne
gyedéves) költségvetési zárás mutat 
majd reálisabb képet a teljesítésről.

Amint azt fentebb említettem, újra 
napirendre került a vörösberényi 
intézményi területen megvalósítandó 
fejlesztési koncepció, elsődlegesen 
az iskola építése. Az előzményekből 
ismert, hogy a katolikus és a refor
mátus egyház is visszaigényelte az

államtól a berényi iskola és óvoda 
épületeit, melynek fejében jelentős 
kártalanítási összeget kell majd kap
nia az önkormányzatnak, ami alap
vető forrását képezné a beruházás 
megvalósításának. A Soros Alapít
vány említett támogatása viszont új 
helyzetet teremtett az ügyben, annál 
is inkább, mivel a 250.000 dollár jut
tatása feltételezi a kivitelezés ezévi 
megkezdését és jövő év őszére tör
ténő befejezését. Meglehetős gyor
sasággal -  Kovács Piroska osztály- 
vezető irányításával -  felül kellett 
vizsgálni a terület fejlesztési koncep
cióját, kidolgozni az új tervezési 
programot. A képviselőtestület ál
landó bizottságai megtárgyalták az 
előterjesztést és javasolták annak 
elfogadását. Időközben további 
egyeztetések történtek a leendő ter
vezővel (Pannonterv), illetve külön 
Ruttkay úrral, mint vezető tervező
vel. Nem könnyen, de sikerült 
egyezségre jutni a tervezési díjban és 
a határidőkben.

Az építés több ütemben valósulhat 
meg, az I. ütemben az általános isko
la alsó tagozata és -  szerencsés eset
ben -  a tornaterem. A pénzügyi fede
zetet -  a már említett Soros Alapít
vány mellett -  a Vörösberényi Isko
láért Alapítvány, valamint az önkor
mányzat viselné. A képviselőtestület 
az új fejlesztési koncepciót, a ter
vezési programot elfogadta, felhatal
mazta egyúttal a polgármestert, hogy
-  az iskolaügyi, művelődési és sport, 
a pénzügyi, valamint a gazdasági 
bizottság elnökeivel, az alpolgár
mesterekkel és a jegyzővel egyet
értésben -  a tervezés, a kivitelezés, 
valamint a jogi és gazdasági konst
rukció megalkotása során felmerülő 
kérdésekben döntsön, illetve a 
vonatkozó szerződéseket aláírja, a 
szükséges pályázatokat kiírja.

Az aktualitásokon belül a testület a 
vörösberényi gyermekintézmények 
nitrátmentesítő készülékkel történő 
ellátásához biztosított fedezetet. 
Helyt adott a Vörösberényi Polgári 
Kör kérelmének és 80.000 Ft-ot 
szavazott meg a szüreti felvonulás 
költségeihez.

Állást foglalt az Öreghegyi Köz
műépítő Közösség beruházásában 
megvalósult vízvezeték-hálózatra 
történő rácsatlakozásban, valamint a 
Fűzfői úti nyárfasorral és a József 
Attila úti juharfasorral kapcsolatban. 
Ez utóbbira a fákra vonatkozó szak- 
vélemény elkészülte után vissza
térünk.

Befejezésként a Szent István napi 
ünnepség előkészületeiről váltottak 
szót a jelenlévők.

A képviselőtestület jegyzőkönyvei 
a polgármesteri hivatalban és a 
Városi Könyvtárban megtekinthetők.

Sz. S.



Feljegyzés

a Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtott pályázathoz

Balatonalmádi Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Soros Alapítványhoz, melyben 

támogatást kér a tervezett Vörösberényi iskola megépítéséhez.

A helyt Önkormányzat iskolaépítési tervének megvalósítását a polgármesterrel folytatott 

személyes megbeszélés és helyszíni tájékozódás alapján melegen támogatom.

Terveiket igen jói előkészítettnek tartom, sajnálatos, hogy a megvalósulás anyagi nehézségek 

miatt egyre inkább húzódik. A beruházás I. ütemének 79 millió Ft-os költségvetéséből 40 millió 

Ft már jelenleg rendelkezésükre áll, de az I . ütem biztos megvalósításához még szükségük lenne 

további 250 ezer USD támogatásra. A beruházás további két ütemterve a jövőben hazai 

forrásokból megvalósíthatónak látszik.

Külön érdeme e beruházásnak, hogy a pályázó önkormányzat az épülő létesítmény nyílt és 

széleskörű felhasználásában gondolkodik (oktatási, kulturális, sport, közösségi és egyéb 

rendezvények), így a jövőben akár más intézmények, alapítványok együttműködő partnerévé 

válhat.

A fentiek alapján a pályázat támogatását javaslom.

Budapest, 1996. június

Horn Gábor 

Közoktatás-fejlesztési program 

kuratóriumának ügyvezető alelnöke

Horn Gábor képviselő úr véleménye a benyújtott pályázatunkról, rajta Soros 
György kézjegye. -  Az önkormányzatnak nem ez a pályázat volt az első kísér
lete. E sorok írója tanúja volt 1992-ben, a Művelődési Minisztériumban lefoly
tatott tárgyalásoknak az első pályázat beadásakor. Akkor a Magyar Közlöny
ben jelent meg a magyarázat nélküli elutasítás.

1993-ban újra pályázott az önkormányzat, és hosszas lobbizás ered
ményeképpen rákerültünk az ún. 1994-es ígérvénylistára. Az ígérvénylista 
intézménye azonban 1994-ben megszűnt. 1995-ben, csakúgy, mint 1996-ban 
nem is lehetett központi állami pénzekre pályázni. A Soros Alapítványnál most 
sikerült! (szerkesztő megjegyzése)

FIGYELEM!
ÚJ SZOLGÁLTATÁS ALMÁDIBAN!

A v o lt  b a u x itk u ta tó  h e ly é n  (Rákóczi u. 37.) 
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Hégely é s  Társa Kft.
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s z o m b a to n :  08—13 óráig

Rendőrségi hírek
1996. augusztus 9-én két idős 

német házaspár sétálgatott az 
Auróra Szálló melletti parkban, 
amikor két fiatalkorú az idős höl
gyet fellökte, és kezéből a táskáját 
kitépve a Városháza tér irányába 
elszaladt. Hiába kiabáltak segít
ségért, a forgalmas vásárban a két 
fő eltűnt.

1996. augusztus 2-án a Bala
tonalmádi Wesselényi parkban az 
egyik törvénytisztelő vállalkozó 
felfigyelt két fiatalra, akik az üzlet 
mellett lévő nyilvános telefon- 
fülkében a készüléket piszkálták. 
A bejelentésre azonnal reagáltunk, 
és kiderült, hoy nem a Bakonytel 
alkalmazottjaik ürítik a ké
szüléket. A két személy előállí
tásakor elismerte, hogy tizennégy 
napig rendszeresen „ürítették” a 
nyilvános telefonfülkéket, és 
ebből a pénzből próbáltak megél
ni. Őrizetbevétel mellett indítot
tunk eljárást ellenük.

Augusztus 9-én Alsóörsön bolti 
lopáson tettenért húszéves fia
talemberről kiderült, hogy megél
hetését ilyen lopásokból tartotta 
fenn. Legtöbbjét Balatonalmá
diban, különböző ABC-kben kö
vette el.

Augusztus 23-án a fentiekben 
említett telefonfülkénél egy fiatal 
nő és egy fiatal férfi ugyanazon 
módszerrel akarta megélhetését 
biztosítani, mint előző két társuk. 
A szemfüles vállalkozó szeren
csére megint időben értesítette a 
rendőrörsöt, így a járőrök a tele
fonfosztogatókat a helyszínen tet
ten érték. Őrizetbevétel mellett 
folytattunk szintén eljárást elle
nük.

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a segítőkész vállalkozó
nak, akinek segítségére továbbra 
is számítunk.

A város területén tizenkét eset
ben kértek rendőri intézkedést 
betörés helyszínéhez. Az elkö
vetők a nyaralókból, illetve az 
egyik társasházi lakásból műszaki 
cikkeket, ruhaneműket, aranyék
szereket és készpénzt tulajdonítot
tak el. Gépkocsit kilenc alkalom
mal törtek fel és huszonnégy eset
ben rongáltak meg. A gépkocsik
ból rádiósmagnót, valamint 
készpénzt és személyes okmá
nyokat vittek el az elkövetők. A 
gépkocsirongálások nagy részénél 
az elkövetők a zárbetéteket 
kihúzták, feltehetőleg azzal a 
szándékkal, hogy eltulajdonítsák a 
gépjárművet. Augusztus hónapban 
ugrásszerűen megemelkedett a

kerékpárlopások száma, összesen
27 darab kétkerekűt lovasítottak 
meg. A gyors rendőri intézkedés 
eredményeképpen előkerült egy 
100.000 Ft-ot érő kerékpár. Sik
erült elfogni olyan személyt is, 
akinek a számláján ezidáig több 
kerékpár szerepelt. Keressük az 
alábbi rendszámú személygépkoc
sikat: RV-JM 27 frsz-ú Audi, RE- 
H 6767 frsz-ú, VW, MA-T 8788 
frsz-ú Mercedes, DA-DK 92 frsz- 
ú Mercedes.

Egyéb
Augusztusi hónappal végetért a 

nyár és végetért a gyakorló szol
gálatos rendőr kollégák nyári 
gyakorlata is. A rendőr szak
középiskolások nagy segítséget 
nyújtottak munkánkhoz. Rajtuk 
kívül köszönjük mindazok segít
ségét, akik az ő munkájukat 
segítették, könnyebbé tették. A 
polgármester úr a legeredménye
sebb szakközépiskolást jutalom
ban részesítette, amit ezúton is 
köszönünk.

Az utóbbi hónapban elsza
porodott az ittas járművezetés. 
Kérünk mindenkit, hogy vezetés 
előtt szeszesitalt ne fogyasszon!

Garázdaság miatt négy főt jelen
tettek fel a járőrök, akik a Tapolca 
és Budapest között közlekedő 
személyvonat egyik kocsijában 
ablakokat törtek ki és üléseket 
szaggattak fel. A Balatonalmádi 
Árnyas Panzióból ismeretlen 
személyek porral oltó készülé
keket tulajdonítottak el, és az 
utcán parkoló gépkocsik közül 
többet lefújtak a készülékkel.

Baleset
A legtöbb baleset augusztus 

hónapban a város területén történt, 
összesen 18 alkalommal in
tézkedtek járőreink. Súlyos 
sérüléssel járó közúti baleset négy 
esetben következett be. A balese
tek főként figyelmetlen vezetés, 
elsőbbség és tolatás szabályainak 
be nem tartása miatt történtek. 
Három kerékpárosbaleset volt, 
ahol kétszer a figyelmetlenség ját
szott szerepet, egyik esetnél gya
logost ütött el és segítségnyújtás 
nélkül továbbkerekezett. Ezen 
személy kiléte ismeretlen.

Traffipax
Műszeres sebességmérés a 71- 

es főútvonalon szeptember 13-án, 
14-én, 24-én, 26-án és 30-án lesz.

Újvári Attila r. ftzls.



S P O R T
Sikerekben gazdag 
július— augusztus

Sajnos előző számunkból tech
nikai okok miatt kimaradtak a 
teniszhírek, így a júliusi ese
ményekkel kezdem a tájékoz
tatást.

Július 12-14-én rendezték meg 
a korosztályos és felnőtt egyéni és 
páros megyebajnok
ságot. A korosztályos 
versenyen, a kevés 
induló miatt, össze 
kellett vonni a külön
böző korcsoportokat. 
Így együtt indultak a 
10 és 12 évesek, vala
mint a 12 és 14 éve
sek. A 16, 18 éves 
korosztálynak még 
így sem lehetett ver
senyt rendezni, mert mindössze 
két almádi fiú jelent meg a ne
vezéskor. A felnőtteknél azonban 
teljes volt a mezőny: az OB I és II- 
ben szereplő veszprémi, fűzfői és 
almádi éljátékosok teljes létszám
ban neveztek az egyéni és páros 
versenyekre.

A mi játékosaink eredményei 
időrendi sorrendben a következők: 
a korosztályos versenyen, a 10-12 
évesek között indult az éppen csak 
10 éves Papp Péter, aki szenzációs 
játékkal a II. helyet érte el. Ebben 
a korosztályban lett III. Szász 
Balázs. A felnőttek között a 
legjobb négybe két almádi fiú is 
bekerült, Kovács Lajos (a tavalyi 
bajnok) és Hitter Csaba. Az utóbbi 
a nyolcba jutásért egy korábbi 
megyebajnokot, az OB I-es 
Vizkeleti Attilát verte igen nagy 
csatában. A legjobb négy között 
azután egymás ellen küzdött a két 
almádi fiú és győzött a nagyobb 
rutinnal rendelkező Kovács Lajos. 
A döntőre azonban elfogyott az ő 
ereje is (vagy inkább a párosra 
koncentrált már?), és túl könnyen 
adta meg magát a fűzfői Szlotta 
Rolandnak. Végül párosban sem 
sikerült nyerni. Az elődöntőben 
még óriási küzdelemben, a döntő 
szettben 2:5-ről fordítva, nyertek 
fiaink a jóval összeszokottabb, 
rutinosabb Vizkeleti- Tkálics 
(Veszprém) páros ellen. A dön

tőben ismét nagy küzdelemben, 
igen szoros meccsen, de alul
maradtak a fűzfői Lázár-Szlotta 
párossal szemben.

Július 28-án, a Veszprémben 
megrendezett Király Kupa rend
szerű, OB I—II. osztályban sze

replő megyei csapa
toknak kiírt Verga 
Kupát viszont
fölényesen nyerték 
fiaink. Fűtötte őket a 
viszszavágási vágy a 
megyei egyéni és 
páros bajnokság 
elvesztése miatt. A 
Kovács Lajos, Hitter 
Csaba összeállítású 
csapatunk ragyogó 

játékkal győzte le mindkét első 
osztályú vetélytársát, és veret
lenül, másodszor nyerték el az 
igen értékes kupát.

Az OB-s csapatunk többi tagja 
közben Győrben III. osztályú 
egyéni versenyen szerepelt, és ifj. 
Varga László II. helyezést ért el.

Augusztus 17-19-én zajlott a 
hagyományos Almádi Kupa II. III. 
osztályú országos egyéni férfi
verseny, ahol minden eddigit 
felülmúló hatalmas mezőny gyűlt 
össze: mindkét számban 64-es 
tábla volt. A versenyt eredetileg 
kétnaposra terveztük, de a hatal
mas mezőny és a közben Fűzfőn is 
elkezdődött Balaton Bajnokság 
miatt (több versenyző mindkét 
helyen érdekelt volt), négynaposra 
húzódott el. A jövőben, jobb 
szervezéssel, el kell kerülni az 
ilyen kellemetlenségeket.

A verseny nagy hazai sikerrel 
zárult, ugyanis Hitter Csaba meg
nyerte a III. osztályt, és 3. lett a II. 
osztályban, miközben több olyan 
játékost megvert, akik a magyar 
rangsorban lényegesen előbbre áll
nak nála. Gratulálunk a szép siker
hez!

Augusztus második felében 
megkezdi csapatunk a felkészülést 
az OB II. rájátszásos őszi forduló
jára, ahol a másik csoport 4. helye
zettje, a Baja lesz az ellenfél.

HIS

Olimpikonok 
kicsit másképp...
Azt hiszem sokak nevében kijelenthetem, igencsak kitett magáért a 

nyáron Varga Csaba, a Wesselényi strand üzemeltetője, hisz olyan 
szabadidős programokkal lepte meg a nálunk nyaraló vendégeket, ame
lyekre különböző okok miatt (elsősorban anyagiak hiánya) régen volt 
példa városunkban. Sztárvendégeknek tapsolhattunk, elsősorban a 
könnyűzene világából, ám számomra mégis az augusztus 18-i ren
dezvény volt a legkedvesebb. A MOB mellett működő Spinder Bt. 
szervezésében azokkal a sportolókai találkozhattak az érdeklődők, 
akikkel alig egy hónapja az atlantai közvetítések alatt szinte együtt 
„feküdt és kelt” az ország, szurkolt a mind fényesebb érmek eléréséhez. 
Kovács Ágnes úszónő (vagy inkább úszólányka a maga 14 évével, aki 
hamarosan az új „egerünk” lehet, bravúrbronza legalábbis erre enged 
következtetni), Mohamed Aida vívónő (a törékeny egzotikus szépség), 
Kántor Anikó és Kökény Bea, a Fradi és bronzérmes válogatott kézi
labdás sztárjai (utóbbi feltűnően sokat volt együtt Imre Gézával, szin
tén bronzérmes vívónkkal), az egyetlen izomtoronyból álló kenus Pulai 
Imre, vagy ugyanez egy emelettel kisebb kiadásban Zala György, a 
csak mosolyból, vigyorgásból (na persze meg izomból) álló Czene 
Attila, ezüstérmes úszótársa, Güttler Károly, az elválaszthatatlannak 
tűnő éremhalmozók, Kolonics és Horváth, a közönségkedvenc Kovács 
István ökölvívó és a már említett K. B. mellett legyeskedő Imre Géza 
találkoztak itt, hogy az elmúlt időszak fárasztó fogadási, protokollprog
ramjai után (mellett, között?) végre valami sporthoz hasonló program
mal szórakoztassák a közönséget és természetesen önmagukat. A 
párokba osztott csapatok (képzeljék el egymás mellett Mohamed Aidát 
és Pulai Imrét, mint a Hotel Auróra és az újságospavilon az ABC előtt) 
B uza Sándor műsorvezető sípjelére indultak a különböző akadályok 
ellen. Volt itt vízibicikli-rallie, sorváltó, csúszdalovaglás, a vívók ked
véért lufidurrantó verseny és ahogy mondani szokták, móka, jókedv, 
kacagás. Kedves színfolt volt, hogy néhány (sajnos csak idehaza) sztár
futballistánk is kíváncsi volt az igazi nagyokra, elgondolkodva talán 
azon, hogy mikor jutnak ilyen magasságokba. A verseny során aztán 
nyert az erő és a fifika, akikben e két tulajdonság leginkább ötvöződött, 
azok léphettek a képzeletbeli dobogó fokaira.

A díjkiosztón szebbnél szebb ajándékokkal kedveskedtek elcsigázott 
olimpikonjainknak, akik megígérték, amint tehetik visszajönnek váro
sunkba. Reméljük nem kell a sidney-i olimpiáig várni!

Végezetül a verseny végeredménye:
1. Mohamed Aida -  Pulai Imre; 2. Zala György -  Imre Géza; 3. 

Kökény Bea -  Czene Attila; 4. Kovács Ágnes -  Kovács István; 5. Kán
tor Anikó -  Güttler Károly; 6. Horváth Csaba -  Kolonics György

Gróf Tibor 
Fotó: Zwicker Tamás



I. Pannónia Kupa 
Nemzetközi Sakkverseny

Tíz ország közel másfélszáz sakkozója találkozott 
augusztus utolsó tíz napjában, hogy 9 forduló alatt 
eldöntse, ki nyeri a közkedvelt étteremről elnevezett 
kupát és a velejáró nem csekély pénzdíjat. A és B cso
portban folytak a küzdelmek, a mezőnyben igen elis
mert tudású játékosokkal találkozhattunk. Vadász 
László olimpiai bajnok nemzetközi nagymester, 
valamint orosz és svéd mesterek mellett természete
sen a Közösségi Ház SE versenyzői is az esélyesek 
közé tartoztak, elvégre 
mégiscsak NB I-es 
szakosztály működik a 
városban. Ambrus Zol
tán, a Magyar Sakkszö
vetség főtitkára meg
nyitó beszédében elis
merően szólt a kezde
ményezésről, örömét fe
jezte ki, hogy a tradi
cionális sakkfellegvárak 
mellett végre a Balaton 
északi csücskében is 
ennek kialakulásának 
lehetünk tanúi.

A kilenc forduló aztán 
igazán jó propagandája 
volt a sportágnak. Az 
élen szinte állandóan változott a helyzet, s milyen jó 
leírni, a mieink ebben végig aktív szerepet vállaltak. 
A B-csoportban dr. Fekete István (mellesleg a torna 
legidősebb résztvevője) végig az élcsoporthoz tarto
zott, de a fiatal Koch Janka és Mengyi László ered
ményeivel is elégedettek lehetünk. Az erősebb cso
portban a KHSE éljátékosai, Izsák Gyula, Fáncsy 
Imre, Galyas Miklós esélyesekhez méltóan szerepel
tek, az utolsó forduló előtt mindhármójuknak esélye 
volt akár a végső siker elérésére is. Egy igazi drá
maíró sem írhatta volna jobban meg a befejezést. 
Izsák Gyula, ha nyer az addig vezető orosz Purtov

ellen, első, ha Fáncsy Imre nyer a legmagasabb 
élőpontszámmal játszó svéd Hellsten ellen, második, 
s ha Galyas Miklós legalább fél pontot szerez, 
nemzetköz mesteri normát szerez. Nos, kívánságaink 
kétharmada valóra vált. Galyas hamar begyűjtötte a 
fél pontot, elégedetten állt fel az asztaltól. Hamarosan 
követte őt Fáncsy Imre is, aki szépségdíjas játsz
mában fölényes győzelmet aratott vetélytársa ellen. 
Már csak egy táblánál játszottak immár hetedik órája, 

amely a bajnoki címet volt 
hivatott eldönteni. Izsák 
Gyula végig elhárította az 
orosz döntetlenajánlatait, 
hisz tudta, neki csak a 
győzelem elég a végső 
elszámolásnál. Roppant 
idegfeszítő csatában végül 
is meg kellett elégednie a 
fél ponttal, s ezzel az I. 
Pannónia Kupa sorsa 
eldőlt.

A záróünnepséges dr. 
Kerényi László pol
gármester és Rózsa Sándor 

főtámogató adta át az 
értékes díjakat, mindketten 
hangsúlyozva kívánságu

kat: jövőre találkozzunk ugyanekkor, ugyanitt!
Az I. Pannónia Kupa végeredménye:
B-csoport: 1. Monda László, 2. dr. Köstner Német

ország, 3. Horváth Péter, ... 5. dr. Fekete István Ba
latonalmádi

A-csoport: 1. Andrei Purtov Oroszország 7,5 pont,
2. Fáncsy Imre Balatonalmádi 7 pont, 3. Oleg Eis
mont Oroszország 6.5, 4. Johan Hellsten Svédország 
6.5,5. Izsák Gyula Balatonalmádi 6.5,6. Daniel Carl
son Svédország 6.5,7. Galyas Miklós Balatonalmá
di 6.5

G.T.

Kézilabda
Városunk mindkét nemű kézil

abda csapata igen szép sikert ért el 
az előző bajnoki szezon végén.

Több esztendei megyei bajnok
ságban való biztató szereplés után 
idén augusztustól az NB II. észak- 
nyugati csoportjában versenyez
hetnek, mind a női, mind a férfi 
kézilabdásaink, akik hazai mér
kőzéseiket a kéttannyelvű gimná
zium szabadtéri pályáján rendezik. 

NB Il-es mérkőzések időpontjai 
1996. ősz 

08.25. 10 óra B ala tona lm ád i 
Herkules Se-Tata (Férfi)
08. 25 11.30 óra Balatonalmádi 
Kézilabda Klub-Győri Mischek 
SE (Női)
09.04. 17 óra B ala tona lm ád i 
Kézilabda Klub-Székesfehérvári 
MÁV Magyar Kupa (Női)
09.08. 11.30 óra Balatonalmádi 
Kézilabda Klub-Győri ETO II. 
(Női)
09.08. 13 óra B a la tona lm ád i 
Herkules SE-Komárom (Férfi) 
09.20. 17 óra B a la tona lm ád i 
Kézilabda Klub-Nitrokémia FÁK 
(Női)
09. 22 11 óra B ala tona lm ád i 
Herkules SE-Körmend (Férfi) 
09.29. 11 óra B ala tona lm ád i 
Herkules SE-Mogac (Férfi)
10. 13 11 óra B ala tona lm ád i 
Kézilabda Klub-Székesfehérvári 
MÁV Előre (Női)
10.13. 13 óra B ala to n a lm ád i 
Herkules SE-Szombathely (Férfi) 
10. 27. 10 óra B a la tona lm ád i 
Herkules SE-Ikervár (Férfi)

Horgászsarok

Csak remélni tudom, hogy egyszer nálunk is 
rendeznek olimpiát, s akkor esetleg a horgászat is 
olimpiai sportág lesz. Atlanta után, ahol softball, 
strandröplabda és még ki tudja milyen 
elvarázsolt sportok jelentek meg, nem is 
tűnik lehetetlennek, akkor talán nagyobb 
nyilvánosságot kapnának válogatott 
versenyhorgászaink, mint az idén, júliusban, 
amikor is részt vettek a X. Ifjúsági Édesvizi 
Horgász Világbajnokságon. Az almádi horgászat 
számára különösen érdekes volt ez a verseny, 
hiszen egyesületünk egyik tagja: Szenthe Zsolt is 
a versenyzők között volt. Szűkeb baráti kör 
szurkolt a csapatnak, már csak azért is, mert jó
szerivel semmi hír sem jelent meg róluk. Pedig 
alaposan megdolgoztak érte. Központi támogatás 
híján csak a MOHOSZ-ra és egyéni szpon
zorokra számíthattak. Portugália közelebbről: 
Coruche nevű városka, ahol már harmadik alka
lommal rendezték a versenyt, egy kicsit odébb 
van. úgy 3500 km-nyi távolságra. Az útvonal: 
Ausztria-Olaszország-Franciaország. (Itt azért 
kiszorítottak egy röpke fürdésnyi időt a Rivi
érán.) Spanyolország, majd Portugáliában 
Liszabontól 40 km-re értek célhoz.

A kétnapos autózás egyaránt megviselte a 
csapat mind a tizenkét tagját. Ennek ellenére már 
néhány órai alvás után a verseny helyszínén egy

kis duzzasztott folyó partján lesték a halakat. A 
verseny napjáig kb. ez a tevékenység tette ki az 
idő nagy részét, kivéve azt a pár órát, amit az

óceán partján egy kis pihenéssel töltöttek, aztán 
irány vissza a folyóra, előkészíteni a fejenként 
6-8 db Match-botot, az önsúlyos úszókat és -  
szintén fejenként -  8-9 liter csontkukacot és ken
dermagot az etetéshez. Az már hamar kiderült, 
hogy a folyóban szinte kizárólag márna és tőpon
ty fogható. Az átlagsúly 20-25 dkg. körül moz
gott, de akadtak kiló körüli példányok is. 
Régeben itt járt magyar versenyzők tapaszta
latára alapozta taktikáját a csapat.

(Bármilyen furcsán hangzik, létezik taktika a 
horgászatban is, nemcsak a focipályán.) Ha van 
taktika, akkor az lehet hibás is, mint Zsoltiék 
esetében például. Nem kellett volna a távoli 
etetést és horgászatot erőltetni, mert az idén 
kevés néző volt és így a halak sem menekültek át 
a folyó túlpartjára. Azért meglehetősen jó a 
tizenöt ország csapatai között elért 8. helyezés a 
kétnapos versenyen. Külön öröm, hogy a közel

90 indulóból Szenthe Zsolt egyéniben a 30. 
helyen végzett. Mint elmondta, ilyen profi 
módon lebonyolított versenyt még nem látott. 

Egy nagy össznépi buli kerekedett ki a 
versenyből. Az egész kisváros végignézte a 
csapatok felvonulását: (köztük a kissé 
egzotikus dél-afrikai társulatot, sivatagi kalap
ban, térdigérő, vastag gyapjúzoknikban, 
bakancsosan a 35 °C melegben) végighallgat

ták mind a tizenöt himnuszt és a helyi rezesban
da műsorát, miután mind a tizenöt nyelven 
üdvözölték a csapatokat. Egyszóval a körítés is 
méltó volt a verseny rangjához. Ha pedig valaki 
azt gondolná, hogy nagy versenyhez nagy fogás 
dukál, hát téved. Az öt tagú magyar csapat két 
nap alatt összesen 14 kg halat fogott és ez -  mint 
említettem -  a nyolcadik helyhez volt elég.

Hasonló eredményt -  ha nem is bármikor, de 
elég sűrűn lehet produkálni Almádiban a 4 m-es 
környékén. Jó lenne, ha tévednék és nem kellene 
feltétlenül olimpiát rendezni Magyarországon 
ahhoz, hogy a horgászat nagyobb teret kapjon a 
sajtóban. Hiszen nincs még egy sportág, amely
nek annyi lelkes híve lenne nálunk, mint a 
horgászatnak.

Addig is: gratulálunk fiúk!
Nagy Ferenc



Telefonépítés minden áron?
Balatonalmádit sem kerülte el a 

telefonmánia, amely olyan mámor
ba sodorta a polgármesteri hivatalt, 
hogy a nyár kellős közepén engedé
lyezte az utcák feltárását, teljes 
anarchiát teremtve. A szervezetlen
ségről tettek tanúságot a helyi 
lakosság, és az ide 
érkező vendégek 
előtt.

Ezt bizonyítja, 
hogy a helyi vezetők 
utcáját kivéve 6-8 
héten át a munka
árkok nyitottak vol
tak kábelhiány miatt.
A kábel megérkezé
sekor az utcákat teljes 
szélességben átvág
ták, a szükséges jel
zőtáblák kihelyezése 
nélkül. A közterület
felbontási engedély
ben előírtak betartá
sát az illetékes osz
tály egyetlen dolgozója nem 
ellenőrizte, amelyet bizonyít a kihe
lyezett jelzőtábla, arra figyel
meztetve, hogy nyitott munka
ároknál dolgoznak, ám aki veszi a 
bátorságot, 30 km/h sebességgel 
átugrathat, ha a műanyag jelzősza
lagot át meri szakítani. Ezt bizonyít
ja a készített fényképfelvétel.

A kábel betemetése után a vissza
maradt földkupacokban és aszfalt-, 
betontörmelékben gyönyörködhet 
az itt élő és az ide látogató.

A polgármester úr kérését a 
lakosság megértette, de a végrehaj
tásban részt vevők nem igyekeztek 
elviselhetővé tenni a munkálatokat, 
az idegenforgalom lényegesen 
csökkent, amely az önkormányzat

bevételében is megmutatkozik. 
Felelőse lesz-e?

A szervezetlenséget mutatja, 
hogy az ingatlantulajdonos bele
egyezése nélkül, a telkét feltúrva 
erőszakkel beviszik a csatlakozó 
kábelt, ezáltal birtokháborítást 

követnek el, mely
nek a hivatal még 
asszisztál is.

Ilyen munka
végzés mellett hol 
vannak a közterü
let-felügyelők a 
maguk szigorával, 
amikor magánem
bereket bírságol
nak közterület 
igénybevételekor, 
a szabálytalan 
munkát végző ki
vitelezőt is bírság 
kiszabásával súj
tották?

Hol van a mun
kavédelem betartásáért felelős 
megyei, vagy egyéb szervezet?

A magánépítkezések vállalkozás
ból folyó munkáknál tartanak 
ellenőrzéseket, az önkormányzati 
munkáknál miért nem?

A munkaárok kiépítésénél még 
gyalogosforgalom biztosításához 
sem készítenek átjárót, ezt minden 
ingatlantulajdonos kötelességévé 
tették. Hol van a beruházó műszaki 
ellenőre? Így segíti a vállalkozót 
jogtalan kölségek érvényesítéséhez 
jutni?

Jó a telefon, de remélem nem
minden áron. 

Nagy István
Balatonalmádi 

Szabadság u. 37.

Nagy István -  egyébként a 
Naplóban olvasói levélként is meg
jelent írására második megszólít
tatásra szükséges néhány pontban 
reflektálnom.

1. A telefonhálózat ilyen ütemű 
kiépítésében senkinek sem volt 
tapasztalata, illetve a telefonellá
tottságban évtizedek alatt fel
gyülemlet lemaradás, valamint a 
szolgáltatás átvétele körüli huza
vona miatti időzavar együttesen 
olyan helyzetet teremtett, amelyből 
már csak előre lehet kimenni.

2. Ugyanakkor jó  lenne néhány 
adattal, vagy legalább példával 
alátámasztani azt az állítást, hogy a 
telefon- (és egyéb közmű-) építés 
ütemét az határozza meg, hogy „hol 
laknak a helyi vezetők”

3. Nem felel meg a valóságnak az 
a kijelentés, hogy a hivatal bármi
lyen birtokháborításhoz segítséget 
nyújtana.

A külső telefonhálózat kiépítése, 
amennyiben az ingatlan tulajdonosa 
hozzájárul, a ház külső faláig 
történik. Tévedésből előfordulhat, 
hogy ott is kiépítik a vezetéket a 
magánterületen, ahol az ingatlan 
tulajdonosa ahhoz nem járult hozzá, 
a tudomásomra jutott egy-két eset a 
tulajdonos utólagos beleegyezésé
vel és megnyugvásával, hatósági 
beavatkozás nélkül megoldódott, 
ennek hiányában a kivitelező az 
eredeti állapot teljes helyeállítását 
végezte volna el.

Ha a telefonbevezetés kérdésében 
társtulajdonosok vitatkoznak, ez 
már a tulajdonosok ügye elsősor
ban, melyben a szomszédok és a 
hatóságok segítségét csak a 
megfelelő eljárási szabályok 
betartásával vehetik igénybe. Ilyen 
segítséget eddig még egyetlen 
igantlantulajdonos, vagy szabályos 
meghatalmazottja sem kért.

Szabó Balázs városgazdasági 
osztályvezető

Úttalan utakon
„Soha ne hidd, hogy ami rossz, az nem lehet még rosszabb!” Murphy törvénye 

ez, vagy én találtam ki, nem is tudom, de ez a lakonikus igazság. Almádi útál
lapotaival kapcsolatban legalábbis.

A májusi számunkban megjelent e témájú írás lehozatalakor még nem gondol
tunk erre. Az abban beígért kátyúzási munkálatok ugyan megtörténtek, az aszfal
tot befoltozták, ám a gáz-, a csatorna-, a telefonkábel-vezetés miatt szaporodtak a 
gödrök, árkok, földkupacok. Egész utcák váltak járhatatlanná az idegenforgalmi 
szezon elején. És ki gondolta volna, hogy az egyébként telekommunikációs 
csúcstechnológiát szállító, részben nyugati vállalkozás gyors, frappáns 
munkafolyamatok, korszerű gépek helyett az ország másik végéből hozatott 
emberek tucatjainak kínkeserves, rosszul fizetett kézi munkájával ásatja végig a 
várost.

Két évvel ezelőtt beszélgettem a szomszédunkban nyaraló németekkel. -  Miért 
van felásva a város? -  kérdezték. Merthogy a múlt évben is fel volt... -  Mondom: 
a gáz. Kevés a pénzünk, lassan megy. Jövőre talán már készen lesz. Tavaly már 
nem kérdeztek semmit, a fejüket csóválták. Idén nyáron megint jöttek, meg már 
mentek is. -  „Das ist eine Menge Geld” -  mondták. Vagyis: sok pénzbe kerül ez 
a kevés pénzű városnak.

Megkérdeztük a város lakóit, mi a véleményük minderről:
-  A. Péter: Nekem csak pár kérdésem lenne a város vezetőihez.
-  Tegye fel őket nyugodtan, bizonyára meg fogják válaszolni.
-  Miért engedélyeztek ekkora munkát a nyári szezonban? Kit kérdeztek meg a 

városban, hogy mit fog szólni ehhez? Mit csinálhatnak az építkezők, egy-két 
hónapra leállnak a munkával? Ki fizeti meg a kárukat? És ki kártalanítja majd az 
idegenforgalomból élőket, akiknek idejük sem volt felkészülni erre a helyzetre? 
Mennyi időre adható ki útfelbontási engedély, hogyan lehetnek hetekig nyitva az 
árkok úgy, hogy közben senki sem dolgozik rajtuk?

-  H. Ferencné: Szerettem volna megcsináltatni a télen beszakadt kerítésemet. 
Június elejére ígérkezett a kőműves, de közen felásták ennek a keskeny utcának 
mind a két oldalát, most nem lehet dolgozni. A mesterember már el is vállalt egy 
másik munkát, ki tudja, mikor ér rá megint. És ki tudja, mikor lesz visszatemetve 
az utca? Hetek óta járhatatlan.

-  M. Kálmán: Teljesen szakszerűtlen, és minden műszaki megalapozottságot 
nélkülöző az, amit itt művelnek. Komoly szakmai vezetés nélkül, fejetlenül foly
nak a munkák. Hát, nincs itt egy hozzáértő szakember, aki felelősséggel 
ellenőrizne? Rákérdeztem például, miért nem védőcsőben vezetik a telefonkábelt. 
Azt mondták, ez egy német technológia. Nekem mondják, amikor én pontosan 
tudom, milyen az a német technológia, hiszen hosszú évekig dolgoztam Német
országban. Ezt ott nem lehetne megcsinálni.

-  Minden előzetes megbeszélés nélkül elkezdték ásni az udvart -  veszi át a szót 
a feleség. A fiam segített nekik betemetni, hogy a férjem ki tudjon járni a kocsi
val. Nekünk dolgozni kell, nem várhatunk arra, hogy majd valamikor befejezik a 
munkát. Aki gyanútlanul behajt ebbe a mindkét oldalon fölásott zsákutcába, nem 
tud megfordulni sem, hogy visszakozhasson. Vadidegeneket engedünk be az 
udvarunkba, hogy a fordulási manővert végrehajthassák.

-  Írja csak meg -  szól közbe a szomszédasszony -, hogy föl vagyunk háborod
va. Csak neveket ne említsen, hátha bajunk lesz belőle. De azt nyugodtan 
megírhatja, hogy az egész utcának az a véleménye, hogy katasztrofális a helyzet. 
Almádi már teljesen lezüllött, a rendezettség, a tisztaság szempontjából. Járhatat
lanok az utcák, akadozik a szemétszállítás, bevásárolni nem tudunk elmenni, a 
munkások emelik át az idős asszonyokat az árkokon. És mindez a nyári szezon
ban.

-  Én abból élek, hogy nyaranta kiadom a lakásomat -  mondja egy özvegy
asszony a másik szomszédból. A nyugdíjamból nem tudok kijönni, nekem a 
nyaraltatás létkérdés. Alig tudtam megtartani a német vendégeimet. Kiálltak az 
utcára videofilmet készíteni, majd otthon mutogatják. Két hét múlva újabb 
vendégeket várok, ha addigra nem rendeződnek a dolgok, és azok is el akarnak 
menni, és nem tudom, mit csinálok. Kitől kérhetek segítséget, hogy el tudjam tar
tani magam? Az özvegy lányomtól nem, azt biztosan tudom.

-  Középkorú nő a Budatavai-lakótelepről: Tudomásul kell venni, hogy a város 
fejlesztése kényelmetlenségekkel is jár. Ezt el kell tudnunk viselni annak 
érdekében, hogy az életünk komfortosabb lehessen. Ez utóbbinak mindenki örül. 
Hogy közben felássák az utat? Anélkül nem megy. Mifelénk egyébként nagyon 
gyorsan dolgoznak, már a házban van a telefonkábel.

Türelmetlenek, ingerültek vagyunk? Lesz gázunk, csatornánk, telefonunk, 
örülnünk kellene neki. Csakhogy megint minden „magyar-mód”. A demokrácia 
is... Megengedi nekünk, hogy ki-ki ügyesen ugrálva vagy bukdácsolva, áldva 
vagy átkozva közlekedhessen a neki felásott úton „Európa felé”.

Vecsey K. Mária



Ismét 
a telefonról

Beszámoló a
telefonhálózat fejlesztéséről

Balatonalmádiban a közelmúlt egyik leg
nagyobb infrastrukturális beruházása a 
távbeszélőhálózat jelentős mértékű 
fejlesztése, amelyet a hosszan elhúzódó tél 
miatt csak idén késő tavasszal tudtunk 
elkezdeni. Az UTI-Bakonytel, a térség kon
cessziós társasága és az Alcatel Contracting 
GmbH, a 185 UTI által működtetett ma
gyarországi helység telefonhálózat 
bővítésének fővállalkozója előtt két 
lehetőség állt. Vagy apránként, lépésről- 
lépésre haladnak, és 24 hónap alatt fejezik 
be a munkálatokat, vagy mobilizálnak min
den lehetséges munkaerőt és eképpen 7 
hónap alatt teljesítik a vállalt feladatokat, 
mielőbb telefonhoz juttatva a hosszú évek, 
évtizedek óta várakozókat. A beruházás 
kivitelezésében érintett valamennyi fél 
tisztában van vele, hogy a második alter
natívával több kellemetlenséget okoznak a 
város lakosságának, de ez sajnos együttjár 
azzal, hogy összesen 365 kilométer kábelt 
kell lefektetni a 155 kilométer hosszúságú 
nyomvonalszakaszon és több száz ember 
dolgozik folyamatosan a város különböző 
munkaterületein. Minden híresztelés el
lenére kijelenthetjük, hogy a munkálatok 
végzését sem anyaghiány, sem pedig pénz
ügyi vagy egyéb erőforrások hiánya nem 
akadályozza, az a tervezett ütemnek 
megfelelően halad.

Célunk az, hogy telefont biztosítsunk 
mindazoknak, akik már évek óta várnak rá, 
teljesítsük a koncessziós szerződésben vál
lalt kötelezettségeinket, s időben befejezzük 
a város szempontjából oly fontos infrastruk
turális fejlesztést, és megfelelő minőségű 
munkát végezzünk.

Tudatában vagyunk annak, hogy az ilyen 
nagy mértékű mobilizációra különböző 
módon, részben érzelmeiktől vezérelve 
reagálnak az emberek. Ezért az önkor
mányzattal közösen munkacsoportot hoz
tunk létre, amelynek feladata a kivitelezés 
folyamatos ellenőrzése, biztosítva a város 
mindennapi életének minimális mértékű 
zavartatását. Annak érdekében, hogy a 
munkálatok előrehaladásáról naprakész 
információkkal szolgálhassunk, és hogy a 
lakosok kérdéseire, netán panaszaira azon
nal reagálhassunk, augusztus 26-tól ügyfél- 
szolgálati irodát nyitunk Balatonalmádiban 
a Baross Gábor u. 60. szám alatt és egy kék 
vonalat (88/338-234) működtetünk majd itt 
a hét öt munkanapján reggel 8-tól este 6-ig, 
amelyet bárki ingyen hívhat a veszprémi 
primer körzetből, és amelyen a kérdéseikre 
válaszolunk. Ezen lépéssel minden eset
leges panasszal kapcsolatban azonnal 
intézkedni tudunk.

Reméljük, sikerült érthetőbbé tennünk a 
beruházás összetettségét, és a lakosságnak 
be fogjuk bizonyítani, hogy végső soron 
érdemes volt elviselni az elkerülhetetlen 
kényelmetlenségeket.

Alcatel contracting GmbH

Az Alcatel contracting GmbH négy 
közvetlen telefonvonalat ajándékozott Bala
tonalmádi városának telefonalközponttal és 
belső hálózattal. A vonalakat és a hálózatot 
a vörösberényi új általános iskolában szere
lik fel.

Bakonytel Napok
A Bakonytel R t Bakonytel napokat szervez Balatonalmádiban a Polgármesteri Hivatalban 

(Balatonalmádi, Széchenyi I. sétány 1.) szeptember 5-7-ig. Kihelyezet ügyfélszolgálati 
irodánk az alábbi időpontokban tart nyitva:

Nyitva tartás: szeptember 5-6. 8—19-ig
szeptember 7. 9—13-ig

Balatonalmádiban a telefonhálózat kivitelezése az 
alábbi utcákban fejeződött be.
Apácai Csere János utca 1-9, 2-8
Arany János utca 1-9, 2-14
Álmos utca 1-9, 2, 6-30
Árpád utca 1-45, 2-42
Babits Mihály utca 1-3, 2-4
Bajcsy-Zsilinszky utca 2-60,1-81
Bajza utca 1-7, 2-12
Balaton utca 2—18, 1
Balatonfűzfői út 1-45, 49-75, 4-158
Baross Gábor út 29-39, 43-47, 51-91, 34-38, 

42-44, 50-62, 66-72
Bem utca 1-13, 2-14
Bocskai tér 1
Bulcsú utca 1-23, 2-22
Báthory utca 1-15, 2-16
Búzavirág utca 1-23, 2-24
Csaba köz 3-15,2-8
Csokonai köz 1,2-8
Damjanich utca 17—27, 31-39, 10-34
Dankó Pista utca 1-13, 2-8
Dembinszky utca 1-13, 2-8
Diófa utca 1-11,2-20
Dobó István utca 1-7, 8-14,4, 13
Dugonics utca 1-13, 2—18 
Dukai Takách Jenő utca 5, 18
Egres köz 1-3, 2
Előd utca 1-25, 2-28
Endre utca 1-23, 2-28
Építő utca 1, 2 
Fórum üzletközpont
Fehérkereszt utca 1-7,4-8, 12-20
Györgyi Dénes utca 1-15, 2-22
Géza utca 1-13, 2-20
Görgey utca 1-17, 2-16
Hadak útja 1, 2
Harmat utca 1-7, 2-8
Huba utca 1-21, 25, 2-26
Hunyadi utca 1-61,2-48
Hétvezér utca 1, 5-23, 2,4
Ibolya utca 1-7, 4-6
István utca 1-17, 2-18
Jegenye köz 3, 2-10
Juhász Gyula köz 1, 2-4
Jókai Mór utca 3-7, 2-16, 22
Kakukk köz 2-16
Kazinczy utca 1-7, 2-12
Kilátóhegyi utca 7-9, 2, 10-24
Kinizsi utca 1-7, 2-8
Kisberényi út 1-7, 2-26
Klapka utca 1—15, 2-18
Komjáth Aladár köz 1, 2
Kompolthy utca -5, 9-19, 2-10, 14-20
Kund utca 1-29, 2-30
Kurucz Rudolf utca 1-19, 2-12 
Kőrösi Csoma Sándor utca 2-14
Kölcsey utca 1-17, 2-16
Kövesalja utca 3, 11-15,4, 10-16
Lehel utca 1-41, 2-42
Levendula utca 3-11,2
Lomb utca 7-17
Lozsántai út 1-35,4-18
Magaspart utca 1-23, 2-18
Mandula utca 1-17, 27-53, 2—16
Margaréta utca 1-9, 2
Martinkovics utca 1-73, 2-78
Mikszáth utca 1-13, 2-14
Mogyoró utca 1-21, 2, 12-14

Móra Ferenc utca 3-9, 2-20
Mórizc Zsigmond köz 1-3, 2-4
Neptun utca 1-11
Noszlopi Gáspár utca 1-29, 2-42
Nárcisz utca 1-21
Ond utca 1-39, 2-30
Park utca 2-16
Petőfi Sándor utca 1-23, 2-12
Pinkóczi út 29
Radnóti Miklós utca 3-5, 2-20
Rezeda utca 1-31,4-28
Rozmaring utca 1-35, 39-89, 2-46
Rét utca 1-15, 2
Rákóczi utca 1-43, 2-16, 20-34
Seregély utca 1-9, 2-14
Szabadság kilátó 1-37, 81-87, 104-106
Szabadság út 1-25, 29-75, 2-58, 62-88
Szabolcs utca 9-35, 75, 2, 6, 16
Szegfű utca 1-11, 2-14
Szent Imre herceg utca 1-23, 2-24
Szilva köz 1-9
Széchenyi sétány 1-7, 25, 6-8
Szép Ilonka utca 1-11, 2-10
Szőlő utca 1-5, 2-8
Szúnyog utca 9-47
Taksony utca 1-57, 22-38
Tas utca 1-25, 29-41, 2-50
Teleki Blanka utca 1-11
Töhötöm utca 1-23, 2-20
Törökverő köz 2-4
Veszprémi út 3-5, 9-67, 71-77, 2-92
Viola utca 1-37, 2-40
Véghely Dezső utca 3-7, 99, 4, 20, 48
Vöröskő utca 1-17, 2-8
Vörösmarty utca 1-51, 2- 48
Zrínyi Ilona utca 1-15, 2-12

Az itt lakó minden Kedves Ügyfelének a Bakonytel 
Rt. szerződést küld. A Bakonytel Napok célja, hogy 
közelebb kerüljünk és személyesen is megismerked
jünk ügyfeleinkkel. Kérjük, hogy a kiküldött 
szerződéseket aláírva hozzák vissza, illetve, ha nem 
kaptak szerződést, jöjjenek el rendezvényünkre és 
adják be igényeiket. Látogatásuk alatt megtekinthetik 
telefonkészülék-választékunkat és reméljük sikerül 
kiválasztaniuk a legmegfelelőbb készüléket. Mun
katársaink természetesen minden egyéb telefonnal 
kapcsolatos témában örömmel nyújtanak segítséget, 
és várják Önöket. A Bakonytel Rt. a szerződés 
aláírásától számított 120 napon belül telefonszolgál
tatást biztosít.

Természetesen a város egészének egyszerre nem áll 
módunkban telefont adni, de a kivitelezés folya
matosan halad előre, így egyre több városrészben 
szólalnak majd meg a telefonok. Minden elkészült 
városrészben lakónkat a Bakonytel Rt. szerződéssel 
kínálja meg.

Ajánljuk Önöknek kedvezményes részletfizetési 
akciónkat is. A belépési díj befizethető:

-  rögtön a szerződés megkötésekor
-  az első telefonszámlával
-  3 hónapos részletben
-  6 hónapos részletben
A rendezvény alkalmából látogatóink közül 

szerencsés nyerteseket sorsiunk ki. Látogassanak meg 
minket szeptember 5-7-ig Balatonalmádiban, a Pol
gármesteri Hivatalban! Várjuk Önöket!



T A N É V K E Z D É S

Előzetes 
a Vörösberényi
Általános Iskola 

1996/97-es 
tanévéről

A Vörösberényi Általános Is
kolába ebben az évben is sokan 
jelentkeztek, és a fenntartó jóvá
hagyásával sikerült két osztályt 
indítani.

Az előzetes óvodai felmérések 
alapján az osztályok összetéte
lének legmegfelelőbb módszert 
szabadon választhatták az elsős 
tanítók.

A tankönyveket szeptember 
2-án, az első tanítási napon 
vásárolhatják meg a tanulók az 
osztályfőnököknél.

A szűkös anyagi viszonyok 
között is próbáljuk diákjainkat 
minél magasabb színvonalon, 
sokoldalú képzésben részesíteni. 
Ezt szolgálják az iskolában indí
tott szakkörök: magyar szakkör, 
énekkar, sportköri foglalkozások, 
gyógytestnevelés, úszásoktatás a 
Balaton Uszodában, számítástech
nikai szakkör. Intézményünk arcu
latát színesíti a színjátszó szakkör, 
amelynek tagjai rendszeresen 
szerepeltek városunk különböző 
rendezvényein. Ezt a hagyományt 
továbbra is folytatni szeretnénk.

Az idegen nyelvek közül a 
német nyelv oktatása már alsó 
tagozatban megkezdődik. Érdek
lődő gyermekeink 10 napos 
cserelátogatáson vehetnek részt 
Németországban.

A magyar nyelv és irodalom 
tanítása több osztályban, a Zsol
nai-féle nyelvi-irodalmi kommu
nikációs programnak megfelelően 
történik. Az eddigiekben a Balaton 
Akadémia számítógépeit használ
tuk tanulóink oktatására. Iskolánk 
saját bevételei úgy alakultak az 
elmúlt időszakban, hogy reális 
esélyünk van arra, hogy még 
ebben az évben számítástechnika 
termet alakíthassunk ki, korszerű 
számítógépekkel.

Saját könyvtárral rendelkezünk, 
ahol diákjaink ismereteiket nyu
godt körülmények között bővít
hetik.

Bizakodva kezdjük az 1996/97- 
es tanévet.

Iskolavezetés

Az 1996/97. nevelési év 
tényei-tervei óvodáinkban

Az új nevelési év kezdete 
mindig átgondolásra, tervezésre 
ösztönöz szülőt, pedagógust 
egyaránt.

Átgondoljuk eddigi nevelésünk 
eredményeit -  esetleges sikerte
lenségeit, keressük a változatatás 
lehetőségeit.

Az objektív okokon ugyan nem 
tudunk változtatni, de a lehe
tőségeken belül szükséges meg
találnunk azt az utat, mely közös 
nevelésünknek eredményt biztosít.

Először is örömmel szeretném 
közölni, hogy városunkban mind
három óvodánk benépesedett, lét
számcsökkenés nem tapasztalható.

Az Oktatási Törvény módosító 
határozatai a csoportlétszámok át
lag és maximált létszámadatait, 
csoportonként 20 fő átlag és 25 fő 
maxium gyermeklétszámban hatá
rozza meg.

Csoportonként 2 óvodapedagó
gus 2 óra átfedési idővel és 1 fő 
dajka látja el a rábízott felada
tokat.

Városunkban a 3 óvoda közpon
ti vezetéssel, 11 csoporttal műkö
dik, az alábbi feltételekkel:

1. sz. Óvoda Bajcsy Zs. u.: 5 
csoportban, 130 gyermekkel 10 fő 
óvodapedagógus foglalkozik, eb
ből 1 fő 4 órában, átfedési idő 
nélkül, 4 fő dajka és a közp. kony
háról meghatározott időre, meg
határozott feladatra látja el a gon
dozási, takarítási teendőket.

Mindhárom óvoda étkeztetése 
az itt működő központi konyháról 
történik.

1/A Óvoda Mogyoró u.: 3 cso
portban, 83 gyermekkel,6 fő óvo
dapedagógus foglalkozik, ebből 1 
fő szintén 4 órában átfedési idő 
nélkül, 3 fő dajka látja el meg
határozott feladatait

2. sz. Óvoda: 85 gyermekkel 5 
fő óvodapedegógus és 3 fő dajka 
foglalkozik. Délután csoport- 
összevonással történik az altatás.

Sajnos ebben az óvodában a 
jelenleg GYES-en lévő édesanyák 
3 éves korú gyermekeit nem 
tudtuk felvenni. Ezt a magas (átlag
28 fő) gyermeklétszám és a cso
portszobák kis alapterülete in
dokolja.

A törvény előírásai szerint, az 
1991 -ben született gyermekek 
kötelező jelleggel kell, hogy részt 
vegyenek az iskolai életre elő
készítő egész délelőttöt magában 
foglaló óvodai életben. így első
sorban az ő felvételükről kellett 
gondoskodnunk. Kérjük tehát a 
várakozók megértését és türelmét. 
Milyen terveink vannak? Milyen 
sajátos programunk van? Először 
is örömmel készülünk a ta
lálkozásra -  felkészülten, tudá
sunk javát adva, szeretettel várjuk 
gyermekeiket. Szeretnénk rászol
gálni a bizalomra, hogy ebben a 
legérzékenyebb, legfogékonyabb 
korban mintegy társként a neve

lésben, ránk bízzák gyermekeiket.
Óvodai életünk kiemelkedő 

tevékenysége, az óvodai nevelés 
irányelveiben meghatározottan, a 
játék. Fejlesztési lehetőségei 
közismertek, kipróbáltak, e kor
osztály teljes személyiségfej
lesztésének színtere.

Arra törekszünk, hogy minden 
egyes óvodásunk érezze a bizton
ságos légkört. Nekünk a tegnap, a 
ma és a holnap egyaránt fontos, 
fontosak azok az apró lépések, 
melyek észrevétlenül segítik a 
gyermek fejlődését. A gyermek
ben a fejlődés, a tehetségének 
jelzéseit keressük és ehhez biz
tosítjuk, illetve igazítjuk a 
feltételeket.

Testületünk a stabilitás kiala
kítására törekszik, amelyet a dif
ferenciált bánásmóddal és az önál
ló gyermeki aktivitás biztosításá
val -  az egymásra figyeléssel kí
vánunk elérni.

Ebben a hosszú távra megter
vezett folyamatban várjuk és előre 
is köszönjük segítő észrevé
teleiket.

Itt szeretném megköszönni a 
már óvodás és volt óvodás gyer
mekeink szüleinek az elmúlt 
évben nyújtott sokirányú segít
séget.

Szeretettel várjuk mindan
nyiukat óvodáinkban:

Óvodák Nevelőtestülete
S. J.-né óvodavezető

Rajt a Györgyi Dénes Általános Iskolában
Az 1996/97-es tanévet három új nevelővel kezdjük, remélhetőleg folytat

va a korábbi évek eredményes mukáját.
Jelentős ráfordítással felújítottuk a kézilabdapályát, új bitumenréteg került 

a repedezett, régi fölé.
Sajnos nagyobb felújításra manapság nem nagyon kerülhet sor, így csak a 

legszükségesebb karbantartások valósultak meg a nyári szünetben.
Tanulóinkat rendezett körülmények között tudjuk fogadni, a tankönyvek 

zöme megérkezett, bár igen sokba kerülnek, de az önkormányzat 
tankönyvsegélye a rászorulóknál valószínűleg jelentős segítséget jelent.

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára létrehozott alapítványunk 
valószínűleg szeptemberben elkészül, köszönjük az eddig kapott támogatá
sokat és örömmel várjuk mindenki segítségét az alapítvány gyarapításához.

Az új oktatási törvény alkalmazásának helyi feladatain dolgozunk, a 
Nemzeti Alaptanterv bevezetése is komoly szakmai felkészülést igényel min
den nevelőtől.

Tanévkezdésünk tehát rendezett körülmények között zajlik és az új 
törvényhez való alkalmazkodás jellemzi, ez egyben egész tanévre való 
felkészülést is jelent.

Fábián László igazgató

A Vá c i Mihály
Általános Iskola 
30. évfordulója

A jubileumi év alkalmából azzal 
a kéréssel fordulunk az iskola volt 
tanáraihoz, tanulóihoz, hogy a bir
tokukban lévő, intézményünkkel 
kapcsolatos dokumentumok (rajz, 
újságcikk, oklevél, fotó stb.) 
részükre történő átadásával járul
janak hozzá tervezett iskola
történeti kiállításunk megvaló
sításához.

Az átadott dokumentumok vis
szaszolgáltatásáért az iskola fele
lősséget vállal.

Előre is köszönettel:
Váci Mihály Általános Iskola 

vezetősége



Utcagazdahálózat Vörösberényben
Mottó:
Egy város addig terjedhet, amed
dig a szónokok szava elér.

A Vörösberényi Polgári Kör 
alapszabálya 1. fejezetének (f) 
pontja a következőképpen szól: 
„[az egyesület] utcagazdahálóza
tot szervez a település biztonsága 
és tisztasága érdekében, együtt
működve a rendőrséggel”.

A célkitűzés részben aktua
litását is vesztette. Most azonban, 
pontosítva és értelmezve az erede
ti elképzeléseket, az egyesület 
életre kelti ezt a régi elképzelését.

A település biztonságát óvó 
szervezet, a Polgárőrség időköz
ben megalakult és rendkívül ered
ményesen tevékenykedik. Ugyan

csak van már Város- és Kör
nyezetvédő egyesület, amelyik 
többek között küzd a város tisz
taságának megőrzéséért is.

Tehát a két feladat „összalmádi” 
szinten gazdára talált. Ugyanen
nek a fejezetnek van viszont egy 
(e) pontja, miszerint: „[az 
egyesület] gyűjti, egyezteti és 
képviseli a Vörösberényben lakók 
közérdeket érintő javaslatait, 
igényeit, megoldandó gondjait”.

Az (e) pontban megfogalmazot
tak éppen olyan feladatok, ame
lyeket legjobban egy utcagazda

tud felvállalni, feltételezve egy 
régóta ott lakó, köztiszteletben 
álló személyt, aki szomszédain, 
ismerősein keresztül a leginkább

alkalmas a közérdek képviseletére 
és környezete véleményének for
málására.

Nyilvánvalóan nem szükséges, 
hogy minden utcára jusson egy

kialakítani. Ezt támasztja alá, 
hogy arrafelé a Polgári Körnek is 
kevés tagja van (Kisberényben 
kilenc, a Vörösmarty u. környékén 
öt, Vöröshegyen négy stb.), ők is

belőlük, ésszerűbbnek tűnik, ha a 
jelentősebb utcákra és azok mel
lékutcáira jut egy-egy fő. Ezt 
figyelembevéve, a mellékelt 
térkép szerinti 7 körzetet jelöltünk 
ki, ami felöleli Vörösberény 
Almádival való egyesülése előtti 
teljes beépített területét.

A falu egykori közigazgatási 
határain belül egyéb, az egyesülés 
óta beépült területrészeken csak 
kis számban, mondhatni „szór
ványban” élnek berényiek, itt 
indokolatlan utcagazdakörzeteket

inkább munkájuk révén kötődnek, 
vagy kötődtek Berényhez. Nekik 
javasolható, hogy problémáikkal 
forduljanak közvetlenül az 
egyesület titkárához.

Az általánosabb érdekvédelmi 
feladatok mellett az utcagazdák 
néhány, a polgári kör számára 
hasznos gyakorlati feladatot is 
kapnak: ők szedik be a tagdíjat és 
ők továbbítják a tagok felé a 
különböző értesítéseket. Nevüket, 
címüket az egyesület hirde
tőtábláján, a vörösberényi posta 
falán lehet elolvasni.

Vörösberényi utcarészlet

I. Malom-völgyi u.
II. Gábor Áron u.
III. Ady E. u.
IV. Veszprémi út
V. Bartók B. u.
VI. Erkel F. u.
VII. Thököly út

Balatonalmádi 
Városi 

Környezetvédő 
Egyesület

KÖZLEMÉNYE

Az egyesület vezetősége 
ezúton hozza a tisztelt tagság 
tudomására, hogy az éves 
közgyűlés határozatának 
megfelelően a befolyt tagdí
jakból és az egyéb bevételek
ből a Városi Rendőrörs 
részére a városi közrend 
érdekében kifejtett munkájuk 
érdekében 8.000 Ft-ot átutalt.

Botos Ernőné 
egyesületi elnök

A segítségnyújtás első éve

Balatonalmádi Város Önkormányzata egy évvel ezelőtt létre
hozta az, „Együtt—Egymásért” Nyílt Közalapítványt. Az alapításá
nak egyértelmű célja volt, hogy Balatonalmádi város közigaz
gatási területén a 
ténylegesen rászoruló 
emberek részére -  a rá
szorultság mértékétől 
függően -  szociális 
segítséget tudjon nyújtani, pénzbeli támogatással és lelki segít
ségnyújtással. A közalapítvány vezető testülete a kuratórium, 
melyben 9 fő dolgozik: Bursch Árpádné, Felber Gyula, Gyöngyös
si Ilona, Martin Gáborné, Mester Ferenc, Nagy Éva, Palkovits 
Jánosné, Steinbach József, Trosits András.

Tevékenységének közel egy esztendeje alatt kézzelfogható 
segítséget tudott nyújtani több száz rászorult ember részére. A 
fűtési gondok enyhítésére a téli időszakban mintegy 550 mázsa 
széldeszkát tudtunk adni közel száz család részére előzetes rá
szorultsági felmérés alapján. Anyagi lehetőségeink függvényében 
ezt az akciónkat az idei télen is szeretnénk folytatni.

Április hónapban egy enyingi mezőgazdasági vállalkozó 220 
mázsa étkezési hagymát adott ingyen a szociális boltnak azzal, 
hogy a rászorultak részére továbbítsuk.

A kuratórium tagjai, a szociális bolt dolgozói, a civil szervezetek 
tagjai széles körű információgyűjtés alapján összeállították a listát, s 
ezen mennyiséget több mint 700 család részére eljuttatták.

Az alapívány kuratóriuma a tavasz folyamán határozott arról, 
hogy Balatonalmádi város általános iskolás tanulói közül -  osz

tályfőnöki javaslatra -  iskolánként 10-10 fő igazán rászorult gyer
mek részére 2000 Ft-os bónt adtunk, amelyet a szülők a szociális 
boltban levásároltak.

Az „Együtt-Egy
másért” Nyílt Köza
lapítvány kuratóriumá
nak tagjai a fenti anyagi 
segítségnyújtáson kívül 

nagyon sok olyan rászorult ember támogatását biztosították lelki 
segítségnyújtással, amely sem statisztikai adatokkal, sem forintális 
mértékben nem mérhető. Ennek a közalapítványnak ez irányú 
tevékenysége legalább olyan fontos értékű, mint az anyagiak 
gyűjtése és a mindenkori helyre való juttatása.

A kuratórium jövőben feladatai megoldása során e megkezdett 
folyamatot kívánja folytatni, kiszélesíteni, szponzorokat felkutatni 
belföldről és külföldről egyaránt, kapcsolatait minél szélesebb körre 
kiterjeszteni, valamint a hagyma és a fa akciók mellett más 
szervezetekkel eyüttműködve további hasonló jellegű kez
deményezéseket szervezünk.

Ez évben szeretnénk lerakni annak a szociális adatbanknak az 
alapjait és folyamatosan az ide vonatkozó fontos információkkal 
feltölteni, amely kézzelfoghatóvá teszi Balatonalmádi város szo
ciális térképének egy meghatározott szintű felépítését.

Mindezen feladataink elvégzéséhez kérjük minden jóindulatú 
ember támogatását.

Trosits András Kuratóriumi elnöke



Megkérdeztük:

Miért maradt el a berényi búcsú?
Az elmúlt napokban, hetekben 

sok különféle jelzés, kérdés, 
vádaskodás, bejelentés jutott el az 
önkormányzathoz, hogy „miért 
maradt el a vörösberényi búcsú?”

Keresztény emberként tudjuk, 
hogy a búcsú lényege a katolikus 
templom védőszentje emléknapjá
nak a megünneplése, s ezen 
keresztül a lélek megtisztulása.

A gyakorlatból azt is ismerjük, 
hogy a búcsúhoz mindenütt hozzá
tartozik a vidám ünneplés, a 
találkozások, a vásári forgatag. 
Ezt azonban sem korábban, sem 
most nem az önkormányzat 
szervezte, hanem spontán módon 
alakult ki, illetve maradt el.

A polgármesteri hivatal koráb
ban is, most is csak a feltételeket 
biztosította.

Mint ismeretes, 1990-ig az 
árusítók és a mutatványosok a 
Templom tér alsó részén és a 
Laposa D. utca alsó szakaszán, 
még korábban az erődtemplom 
környékén helyezkedtek el, majd 
1990-től a Mandulás területe lett 
számukra kijelölve. A területet a 
búcsú időpontja előtt lekaszáltat
tuk, az ivóvizet, villamosáramot, 
szemételhelyezési lehetőséget biz
tosítottuk, sőt a jurtatábort is csak 
úgy engedtük ott -  a terület alsó

részén -  felépíteni, hogy a búcsúi 
rendezvényeket ne akadályozza. A 
hivatalban azonban egy fő 
kivételével, akivel a helyszínt 
egyeztettük, senki sem érdeklődött 
a búcsúval kapcsolatban, s 
ugyancsak senki nem jelentkezett 
a helyszínen sem, pedig az önkor
mányzat kijelölt köztisztviselői -  
Szentesi István és Szőnyiné Cseh 
Éva -  a búcsú napjának reggelén 
és kora délutánján is a helyszínen 
voltak, hogy segítsék az árusok, 
mutatványosok elhelyezkedését.

Ahogy előzetesen nem jelent
kezett senki, úgy utólag sem 
tájékoztatott bennünket senki, 
hogy mi volt a távolmaradás oka, 
így csak feltételezni tudjuk, hogy 
anyagilag nem tartották kifi
zetődőnek.

A színes esemény és a sokaknak 
élményt adó „búcsú” elmaradását 
mi is fájlaljuk, de hogy netán 
ebben a képviselőtestületnek, 
vagy a polgármesteri hivatalnak 
bármilyen dicstelen szerepe is 
lenne, azt keresztény emberként és 
felelős vezetőként egyaránt 
visszautasítjuk, s a berényi em
berekkel együtt reméljük, hogy 
jövőre újra úgy lesz, ahogy régen 
volt...

dr. Kerényi László 
polgármester 

dr. Hegedüs Tamás 
jegyző

A július 22-i vezetői értekez
leten kaptam utasítást, hogy a 
Mandulás területén a jurtatábort 
úgy építsék fel, hogy a berényi 
búcsú szokásos területét hagyják 
szabadon. Ez rendben meg is 
történt.

Augusztus 4-én 8 órakor és 
13.30 órakor lett volna még 
feladatom a közterületfoglalási 
díjak beszedését elvégezni, pon
tosan úgy, ahogy a korábbi évek
ben gyakorlat volt. A területre 
senki nem érkezett, sem mu
tatványos, sem árus.

A polgármesteri hivatal 
szervezési feladatokat a korábbi 
években sem végzett a búcsúval

kapcsolatban. Attól függetlenül, 
hogy sem egyházi felkérés nem 
volt, sem civil szervezet nem kérte 
a terület biztosítását(!), feladatá
nak érezte a hivatal a ha
gyományok miatt, hogy a területet 
nehogy az új rendezvény (jurtatá
bor) elfoglalja.

Szentesi István

A vörösberényi búcsút ha
gyományosan augusztus első va
sárnapján tartja a településrész.

A templomtéri Mandulás 
területét 1990-ben jelölte ki a a 
hivatal városgazdálkodási osztá
lyának korábbi vezetője a ren
dezvény helyének. Előző területei 
a Templomtér alsó része és a 
Laposa Dániel utca alsó szakasza, 
még korábban az Erődtemplom 
környéke volt. A templomtéri ren
dezvénnyel kapcsolatban a Közúti 
Igazgatóság, mint az országos 
közutak kezelője kifogást emelt a 
csomópont megnövekedett bal
esetveszélye miatt. A Laposa 
Dániel utca alsó ingatlantulaj
donosai is szóvá tették, hogy a 
rendezvény zaja (zene) zavarja a 
nyaralóvendégek nyugalmát.

A vörösberényi búcsú ön- 
szerveződő rendezvény. A 
városgazdasági osztály a terület 
rendeltetésszerű használatát biz
tosítja.

Az előkészület lépései a 
következők voltak:

1. A Mandulás (intézmény
terület) teljes gépi, kézi kaszálása 
(71. fk. útig)

2. Ivóvíz biztosítása
3. Hulladékgyűjtő konténerek 

kihelyezése
4. Közlekedő útvonal biz

tosítása
5. Közműkapcsolás lehetőségé

nek (ÉDÁSZ) biztosítása
6. A résztvevők letelepítése
7. A rendezvény után a terület 

átvétele.
A búcsúk két klasszikus 

résztvevője a mutatványosok és 
árusítók, a rendezvény előtti héten 
nem érdeklődtek a hivatal 
városgazdasági osztályánál, 
kivéve Strausz Lászlóné tamási 
mutatványost, akivel a helyszínt 
szóban egyeztettük. A búcsú 
helyszínét 1996. aug. 4-én (vasár
nap) 7.30 órakor és 13.30 órakor 
Szentesi Istvánnal ellenőriztük.

Szőnyiné Cseh Éva

Értesítem 
Tisztelt 

vevőimet, 
hogy a

T A PÉ T A -
ÉS

ILLATSZER
BOLT

a Baross G. u. 14. sz. 
alá költözött.

(ÉDÁSZ-szal szemben)

S z e r e t e t t e l

v á r o m

r é g i  é s  ú j  

v á s á r l ó i m a t !



Búcsú a búcsútól
Vörösberény újkori

történetében az idén esett meg 
először, hogy nem volt búcsú, 
legalábbis annak világi része. A 
vasárnap délutáni vásári forgatag, 
a zene, a hinta, a sátor, ahová a 
délelőtti mise, illetve istentisztelet, 
majd a szélesebb körben elfo
gyasztott ünnepi ebéd után a 
lakosság apraja-nagyja felekezeti 
hovatartozástól függetlenül el
ment búcsúfiát venni egymást 
megajándékozandó, ahol szerel
mek szövődtek, haragosok békül
tek ki egy-két pohár ital mellett, 
ahová távolba szakadt rokonok is 
hazajöttek találkozni szeretteikkel, 
mesélni magukról és érdeklődni a 
közben történt itthoni ese
ményekről.

Nem kellett az embereket hívni, 
programot kitalálni, műsort ren
dezni, tudták mikor lesz, várták a 
nap eljövetelét, és amikor augusz
tus első vasárnapjának délutánján 
megszólalt a zene, ott volt az 
egész falu. Hol is? A templom
gyöpön, azaz a református temp
lom feletti, a mainál nagyobb, Ba
latonra néző, megkapó panorámát 
nyújtó füves területen. De jutottak 
sátrak a falu központi tereire, 
utcáira is.

A vásárosokat sem kellett hívni, 
szervezni, tájékoztatni. Jöttek 
azok maguktól, mert tudták na
gyon jól, hogy mikor is van a 
hagyományosan igen népes 
berényi búcsú. Nem csoda persze, 
ha meggondoljuk, hogy a falu a 
század derekán még a megye hete
dik-nyolcadik legnagyobb tele
pülése volt.

Tudjuk, hogy a búcsúk az elmúlt 
években vesztettek fényükből. A 
hagyományos életmód megvál
tozása, a modern szórakoztatóipar 
térnyerése óhatatlanul csökken
tette jelentőségüket. Nem is 
beszélve arról, hogy a lakosság 
egyre nagyobb hányadát tették ki a 
hagyományokat már nem ismerő, 
városi életmódra áttért új 
beköltözők. A búcsúk sze
rényebbek lettek, a lakosságnak 
csak egy részét vonzották, elsősor
ban a gyerekes családokat. Arra 
azonban senki nem számított, 
hogy e hagyománynak egyszer 
vége szakad és épp az idén, a mil
lecentenárium évében.

A búcsú éppoly természetesen 
szűnt meg, ahogy korábban 
létezett. Senki nem hozott ren
deletet eltörléséről, senki nem 
mondta a vásárosoknak, hogy ne 
jöjjenek. Valójában jöttek az idén 
is néhányan gépkocsijuk tetején a 
sátrak elemeivel, csomagterében a 
vásárfiával. Meg is álltak a Tem
plom téren, kérdezősködtek, hogy 
hova települjenek ki, majd látva, 
hogy lényegében egyedül vannak, 
nincs hol és kinek árulni, 
elmentek. A berényiek pedig 
kilépve az utcára, némileg 
csodálkozva, szomorúan tudomá
sul vették, hogy nincs többé. Se 
zene, se sátor, se búcsúfia. 
Hajóhintáról, bálról nem is 
beszélve. Az már az elmúlt évek
ben is csak emlék volt.

Vajon feltámasztható-e? Be
rényi egyesületek! Megszer
vezzük, hogy jövőre legyen? 
Ugyanaz lesz-e, mint a múltbeli, 
senki által nem szervezett búcsúk? 
Lehet-e még egyáltalán ugyanaz? 
Törekedjünk-e arra, hogy legalább

emlékeztessen rá? Vagy igazítsuk 
a modernebb idők elvárásaihoz, 
mondjuk egy amolyan turistacsa
logató, „gulasch, tschikosch, 
paprikasch” jellegű vásár 
szervezésével? Az időpont kiváló, 
augusztus első vasárnapja, az 
üdülőszezon kellős közepe. Van 
legalább öt berényi vagy részben 
berényi egyesület, amely a 
szervezésben részt vehetne (sajnos 
két iskolánkat nem sorolhatom 
ide: szünet van).

Ezeket a kérdéseket később is 
meg lehet vitatni a berényiek 
között és a berényiekkel rokon
szenvező almádiak között 
egyaránt. Meg is kell. Van rá egy 
évünk. Most elég, ha szomorúan 
tudomásul vesszük: megszakadt 
egy hagyomány. Egy falu- 
közösséget összetartó kapocs. Tet
tünk egy újabb lépést helyi tár
sadalmunk atomizálódása, emberi 
kapcsolataink leépülése irányába. 
Akarjuk-e, hogy ez a folyamat 
megálljon?

 Nándori Gyula

Szemetelési
„kultúránk”

Gondolatok az augusztusi 
„No comment!” írás körül

Törvény és helyi rendelet szabályozza a 
lakossági kommunális szemétszállítás 
rendjét. Jól átgondolt, pontos, egyértelmű, 
betartása mindenkire nézve kötelező. Men
nyit ér? Amennyire annak érvényt tudunk 
szerezni. Minden renitenskedőért keserves 
árat kell fizetnie a köznek. Gazdasági és 
erkölcsi kár ér bennünket.

Egyet azonban biztosan állíthatok: nem 
úgy vártuk a vendégeinket, ahogyan a 
fotóról visszaköszön. Gondozott parkokkal, 
rózsaágyással, virágzó egynyáriakkal, tisz
ta közterülettel, hulladékgyűjtőkkel és az 
európai normáknak megfelelő papírgyűjtő 
konténerekkel vártuk.

Akkor hol a hiba? Keressük elsősorban 
magunkban. Mit tettünk annak érdekében, 
hogy a keletkező szemét a maga törvényes 
útját járja? Milyen a fizetési morál a 
kötelező szemétszállítás terén az állandó 
lakosok és az üdülőtulajdonosok körében? 
Ha jónak értékelhető, akkor a szolgáltatón 
kell számonkérni a hiányosságokat. Ha 
gyenge, sürgősen fogjon össze az önkor
mányzat és a Kommunális Kft., szerezzen 
érvényt a helyi rendeletnek, szabálysértési 
eljárás (büntetés) során intézkedjen az ért 
erkölcsi és anyagi kár megtérítéséről.

Hol vannak a közterületfelügyelők? A 
szemét gyakran pontos információt tartal
maz tulajdonosáról, jól beazonosítható. 
Hány szabálysértés vagy feljelentés volt a 
nyár folyamán, milyen összeg folyt be 
ebből az önkormányzat számlájára? A 
közületek rendelkeznek-e saját hulladék- 
gyűjtő edényzettel, fizetik-e a szemétszál
lítás díját, és ez arányos-e az igénybevett 
szolgáltatás mértékével?

A közterületekről történő konténerek 
bevonása szerintem szükséges és jó lépés 
volt. Ne közpénzen legyen elszállítva a 
lakossági hulladék. Ez viszont felételezi a 
szolgáltatás igénybevétele mellett a szol
gáltatái díj megfizetését is. És a kör 
bezárult. A szemét járja a maga útját... 
Akkor hol a hiba?

Agg Z. Tamás

Szent Ignác hitvalló, templomuk 
védőszentje napjára a vörösberényi 
katolikus hívek visszahozatták ere
deti helyére, a Templom térre első 
világháborús emlékkeresztjüket, 
amely a hetvenes években a 
temetőbe lett száműzve. A kereszt 
az augusztus 4-i vasárnapi szent
mise után egy szerény ünnepség 
keretében újra felszentelésre került. 
elhozatalában, felállításában, kerí
tésének elkészítésében Angyal 
Lajos, Németh József, Tarsó 
Gábor, Ujj Mészáros István és Ungi 
József berényi vállalkozók és 
munkatársaik vettek részt. Köszön
jük a közösség érdekében végzett 
önzetlen munkájukat.

Fotó: Durst László



Washingtoni visszhang I.
A tihanyi visszhangról rege 

született, nagyjából ismeri is min
denki, akár a Balaton-part 
szülötte, akár nyaralóvendég. Ki is 
próbálja minden jobb torkú láto
gató, már ami a kiabálást illeti. 
Csokonai vagy Garay tihanyi 
sorait viszont jóval kevesebben 
tudnák idézni, Washingtontól 
Vörösberénybe, Alexandriából 
Almádiba, Kingstowne-ból Kápta
lanfüredre és Beverly Forestból 
Budatavára még nehezebben jut el 
a hang, és ha eljut, akkor is csak 
mesterségesen. Pedig össze van
nak építve elválaszthatatlanul itt 
is-ott is ezek a városok és város
részek, csak több ezer mérföldre 
egymástól. Valahogy így és ezért 
született a fenti furcsa sorozatom.

Más dolog külföldre látogatni és 
más külföldön élni, és aki nem 
próbálta, annak nehéz a különb
séget elmagyarázni. Ezt leginkább 
a külföldön élő magyarok tudnák 
elmondani, mert akárhány példát 
sorolunk is fel, még mindig csak a 
felszínt vakargatjuk. De azért 
tegyünk próbát.

Alapvető eltérés mindjárt az 
óraátállítás, az időjárás és a távol
ságok. Reggel 6 órakor elindul az 
ember Almádiból és hipp-hopp 
este 6-kor már Washingtonban

van. Csak közben nem 12 órát uta
zott, hanem 18-at, mert nyugat 
felé utazva gyönyörűen fiatalodik 
az ember -  különösen a hölgyek. 
(Ha hazatérünk, majd vissza
öregszünk...) Ezt nevezik „time 
lag”-nek, mert amikor otthonról 
elindultunk, még éfjél volt Wa
shingtonban! Így amikor mi „fris
sen, üdén” kiszálltunk a gépből 
este 6 órakor a washingtoni idő 
szerint, akkor Almádiban volt 
éppen éjfél. Saját belső óránk vi
szont nem áll át, és el lehet képzel
ni azt a mosogatórongyra emlé
keztető üdeségét, ahogy az ember 
odaüget a bevándorlási ügyin
tézőhöz. Neki aztán magyarázhat 
az ember bármilyen nyelven, csak 
azt a csinovnyik nyelvjárást 
beszéli, amit a hasonló aktakuka
cok Kelet-Európában. Egyedül a 
főnöke szavára hallgat, az viszont 
hála Istennek több nyelvjárást is 
ért, példának okáért a logikus gon
dolkodáshoz hasonló, emberlép
tékű változatot is. Majd odaván
szorgunk a vámtisztviselőhöz, és 
azt hörögjük, hogy teljesen mind
egy, mit akarnak elvámolni tőlünk. 
Oscar Wilde, a híres ír származású 
író -  bár rövidebb úton utazott 
Angliából New Yorkba (igaz hajó
val, tehát neki mégis hosszabb 
ideig tartott) -  a kiszállás után 
csak annyit mondott a vám- 
tisztviselőnek: „Nincs más elvá
molni valóm, csak a lángész!” 
Nos, a mi vámtisztviselőnk vagy 
olvasta Oscar Wilde-ot, vagy látta 
a hihetetlen fáradtságot rajtunk, 
vagy esetleg tisztában volt a ma
gyar utasoktól elvámolható ér
tékek nagyságrendjével. Minden
esetre egy árva szót sem szólt, 
csak intett, hogy mehetünk. 
Gyanítom, hogy az utóbbi es
hetőség motoszkálhatott a fe
jében...

Ami az időjárást illeti, azt egy 
félénk hasonlattal úgy jelle
mezhetném, hogy a magyar klí
maingadozások egy hamvas kis
cserkész álomvilágára emlékeztet
nek a robusztus amerikai roham
rendőrök külvárosi bűnbarlangba 
való berobbanásához képest. 
Amikor a Swissair gépe Washing

tonban landolt a betonon, a szoká
sos délutáni bágyasztó 85 fokos 
hőség fogadott, ami egész tűrhe
tőnek tűnt a légkondicionált repü
lőtéri dinamoszauruszban. (Kép
zeljenek el egy nyakigláb busz
szerűséget, ami felnyomakodik a 
Jumbo ajtajához, majd lekushad a 
beton és a fűmagasság közé, ami
kor kifelé robog az utasokkal...) 
No de aztán kitámolyogtunk az 
épületből a taxiállomás felé, akkor 
úgy rendesen homlokon csókolt a 
nyugati nap lenyugvó sugara. Az 
sem vigasztalt, hogy a 85 fok Fah
renheit csak 29 fok Celsius, mert a 
levegő nedvességtartalma viszont 
90%-os volt. Az a pár méter von
szolódás a taxi-standig olyannak 
tűnt a csomagokkal megrakodva, 
mint amikor egy vihar előtti dél
utánon a Wesselényi strandról fel
araszolunk az Óvári messzelátóig.

Ha viszont itt vihar készül, 
akkor mindenki behúz mindent, a 
szó szoros értelmében, mert a 
mennybolt is leszakadhat egy 
tisztességes tornádó esetén. A le
vegő páratartalma dúsabb lesz (így 
mondják azt, amikor 96-98%-os) 
az ég szinte meg olyan, mint 
Veszeli vásznán a trianoni éjszaka. 
A jobbmódú családok Chevrolet
jei vinnyogva vonulnak be a 
garázsba, az ölebek meg befúrják 
magukat plüsspárnáik közé, és 
még a trezorbontó fűrészelést hal
lató kabócák is lejjebb veszik a 
párhívogató durrogásukat néhány 
decibellel.

Nem láthattam a mai felhősza
kadást, mert akkor a Giant hiper
marketben matattunk a sajtok kö
zött, és éppen a svájci és a francia 
polc között kialudt a villany. Sötét 
lett és hihetetlen csend, hallgattak 
még a holland sajtok előtt álló 
kínai hölgyek is, pedig addig úgy 
csiviteltek, mint az otthoni fecs
kék a villanydróton. Arra gondol
tunk, hogy majd gyertyáért sza
lasztanak valakit a raktárba, ahon
nan még görkorcsolyával is csak 
fél órán belül tekerhet vissza, de 
tévedtünk. Körülbelül két perc 
múlva kigyulladt a villany, igaz 
lassan és először haloványan, mert 
a hipermarket saját áramfejlesztő

je kezdett el dolgozni. A pénz
tárgépek nem szálltak el, a bizton
sági szolgálat nem kiabált, hogy 
mindenki őrizze meg a nyugalmát, 
megőrizték enélkül is. Az ifjabb 
vásárlók pedig nem kezdték el 
teledugdosni a gatyaszárat meg a 
melltartót nápolyival és szappan
nal. Az árukirakó fiú, aki a vá
sárolt holmikat a bevásárlókocsi
ból az autó csomagtartójába rakos
gatta, elnézést kért az áramki
maradásért, pedig ő aztán tényleg 
nem tehetett róla. A levegő lehűlt 
egy vagy két fokkal, mert a pá
rásság nem engedte lejjebb, a par
kolóban lévő autók meg jobban ra
gyogtak, mint a felhőszakadás 
előtt. A városban 3000 lakásban 
szintén visszajött a villany, csak 
pár mérfölddel odébb takarították 
az ötcentes nagyságú jeget, még a 
TV-híradó ideje alatt is. Az utakon 
szorgalmasan fűrészelték a kidőlt 
fákat, és nyolcvanas nénikék nyi
latkoztak arról, hogy kislány ko
rukban sem volt ilyen cudar idő
járás. Már pedig ők láttak már 
egyet s mást! Az újságok persze 
csak mini-felhőszakadásnak mi
nősítették... Arizonában ugyan
ekkor 110 fok volt a hőmérséklet 
és ráadásul nagyon száraz, Texas
ban hűvösebb a 101 fok, de na
gyobb nedvességtartalommal, míg 
Alaszkában 52 fokra „szökött fel” 
a hőmérő higanyszála. Hawaiban, 
ahonnan a most Almádiban kiál
lító Amerigo Makk Imre jött haza, 
reggeli záporok áztatták a honolu
lui tengerpartot, és olyan meleg 
volt, mint Almádiban.

Négy időzóna választ el Los 
Angelestől és hat időzóna Almá
ditól, és amikor itt éjfél felé befe
jezem a cikket, akkor kel fel a nap 
a kenesei dombok felett. Amikor 
viszont itt hajnalodik, akkor kell 
számítani a főszerkesztő telefon- 
hívására, mert rosszul mondták 
meg neki az időeltolódást. Leg
közelebb én fogom felhívni a késő 
esti híradó után, amikor otthon fél 
öt van, és a lehető legelbűvölőbb 
hangon megkérdezem, hogy tény
leg ragaszkodik-e a szokásos 
szösszenetemhez?

Czuczor Sándor

HONDA

Most 
alapáron, kedvező 
részletfizetéssel 

kapható 
a HONDA 

gépkocsik minden típusa!

Ugyanitt minden típusú 
gépkocsi javítása.
•  gumiszerelés, javítás •

•  új gumiabroncsok értékesítése •  
•  alsó- és felsőmosás, 

motormosás •
•  gépkocsi belső takarítás •

•  büfé •

K őfa lv i és T á r s a  
A u tó ja v ító  K ft. 

Balatonalmádi, Fűzfői u. 156.

60-395-206  30-591-786



Almádi 
legifjabb 

magyar bajnoka
Egy versenyévad igazi megméret

tetését minden sportoló számára a 
Magyar Bajnokság jelenti.

Az idei eszendőben vitorlás 
sportágban Balatonföldváron ren
dezték meg a bajnokságot, az ifjúsági 
és serdülő korcsoport számára, mely 
szép sikert hozott az ÉDÁSZ Vitorlás 
SC számára.

OPTIMIST hajóosztályban Ins
titórisz István (edzője: Eszes Béla) 
magyar bajnoki címet szerzett, mellyel 
7 ponttal gyarapította szakosztályát az 
egyesületi ranglistán. A bajnoki érem 
mellé egy csodálatos vándorserleget is 
átvehetett, mint a „Legeredményesebb 
első bajnokságos” versenyző.

Az olimpia után számos szakember 
és szaklap foglalkozott az utánpótlás
nevelés szükségességével. Úgy gondo
ljuk, Balatonalmádiban jó úton ha
ladunk ezen a téren.

További eredmények:
OPI.: Bajnok:
1. Institórisz István ÉVSC, 2. Varga 

Bálint KJASE, 3. Vígh András VVSI,
4. Major Gábor KJASE, 5. Lovas 
Samu BKV, 6. Henger Mátyás NIKE. 
... 8. Bors Bálint ÉVSC,... 18.Gungl 
László ÉVSC.

OPII.: Bajnok:
1. Szépfy Márton SVE, 2. Hodács 

Attila NIKE, 3. Sárközy András BSC,
4. Fi András NIKE, 5. Soltész Gábor 
NIKE, 6. Perényi Miklós NIKE,... 8. 
Kovács Zsombor ÉVSC.

Vöröskeresztes 
hírek!

Sajnálattal közöljük, hogy 

szeptember 3-ára a sokszoros 

véradók részére tervezett térítés- 

mentes kirándulás elmarad.

KIRÁNDULÁSI PROGRA
MUNK:

1996. szeptember 25. (egynapos 

kirándulás Ausztriába Eisenstadt 

és környéke) Ára: 1200 Ft.

1996. szeptember 20-tól 29-ig 

tengerparti üdülés Görögország

ban (Skotina béach-pieria 

Thesszalonikitől délre, 90 km-re). 

Szállás: Hotel Orfeas. Ellátás fél

panzió, utazás komfortos, 

légkondicionált autóbusszal. Ára: 

33.900 Ft.

1996. október 19-től október 

26-ig kirándulás Erdélybe 

(Nagyvárad, Kolozsvár, Maros- 

vásárhely, Segesvár, Sepsziszent

györgy, Korond, Szováta, Brassó, 

Szent Anna-tó, Csíkszereda, Csík

somlyó). Ára: biztosítással együtt 

15.220 Ft.

Jelentkezni lehet: Tőke Emil

nénél B.almádi, Rákóczi u. 30. 

Telefon: 338-752.

Tőke Emilné 

lakóhelyi alapszervezet titkára

Kézimunka-kiállítás az Idősek Klubjában a klubtagok munkáiból
Fotó: Durst László

Az örökifjú Sepsi Kádár Endrét, az atlétika és a gyógytorna kiváló 
mesterét köszöntik polgárőrtársai, 88. születésnapja alkalmából. 

(Sepsi Kádár Endre balról jobbra a második.)
Fotó: Durst László

Americo Makk Amerikában élő festőművész kiállítása augusztus 20-án nyílt meg
Fotó: Durst László
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ 
AZ ALÁBBI TANFOLYAMOKRA 

VÁRJA A JELENTKEZŐKET
angol kezdő, haladó, német kezdő, haladó 

számítógépkezelői.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás szeptember 20-ig a helyszínen 

(Baross G. u. 22.), vagy a 338-011-es telefonon.

Rock and Roll tanfolyam
Kezdő és haladó csoportok indulnak 7 éves kortól a közösségi házban 

péntek és szombat délutánonként.
Tájékoztató megbeszélés, bemutatóval egybekötve szeptember 6-án, 

pénteken 18 órakor lesz az intézmény nagytermében (Baross G. u. 22.)
Edző: Rusz Rita
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NON STOP

É L E L M I S Z E R
a  F ó r u m m a l s z e m b e n

0h—5h-ig 5% kedvezmény!

Z ö l d s é g ,  g y ü m ö l c s

Balatonalm ádi, Szabolcs u. 21.

KÖZLEMÉNY
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 

szeptember 13. és 18. között rendezi IV. nemzeti 
játékát Zánkán. Az olimpiai lángot staféta viszi a 
helyszínre Balatonalmádi érintésével. A 
versenyzőkből, élsportolókból, művészekből, 
politikusokból álló küldöttség helyi fogadása 
szeptember 15-én 13 órakor lesz a mólónál.

Szeretettel várjuk a város lakosságát.
Polgármesteri Hivatal

HELYSZÍN:
Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatal udvara 
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1996. szeptember 10. (kedd) 13.00-16.00 óráig 
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Vörösberény: Posta előtt
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AZ EBOLTÁSI IGAZOLVÁNYT KÖTELEZŐ ELHOZNI!
Féregtelenítő tablettát az orvos -  külön térítés ellenében -  a
helyszínen tud adni.
MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EB OLTÁSA 

KÖTELEZŐ!
Balatonalmádi, 1996. augusztus 

Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal

K Ö Z L E M É N Y
A Megyei Tüdőgondozó Állomás póttüdőszűrést tart Balatonalmádiban 

1 9 9 6 . sz e p t. 18— 1 9 -é n .
HELYE: Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Kommunális Szolgáltató Kft.

IDŐPONT: szept. 18-án 8.30-12 óráig, 12.30-16 óráig. (Azoknak, akik a tüdőszűrésen nem vettek részt.) 
sz e p te m b e r  1 9 -én : 8 -tó l 13  ó rá ig .

(Az általános iskolák 8. osztályai és a gimnázium 2. és 4. osztályos tanulói részére.)

Továbbra is tart Balatonalmádiban, az Auróra Étteremben 
az akciós bútorvásár, ami a megyében a legolcsóbb.

Franciaágyak 25.900 Ft-tól
Heverők 14.000 Ft-tói 
3+2+1 ülő- ós fekvőgarnitúra 70.000 Ft-tól
4 elemes konyhabútor 22.000 Ft-töl
4 elemes szobabútor 34.900 Ft-tól
Kör franciaágyak 37.900 Ft-tól
Sarokgarnitúrák 39.000 Ft-tól

N y i t v a t a r t á s
szerdától-péntekig: 11-17 óráig • szombaton: 8-20 óráig 

vasárnap: 13-20 óráig

A bútor házhoz szállításában is segítünk!
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt: Sanyi bácsi.

06-60-460-370
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