
ÚJ
A l m á d i  Ú j s á g

1996. október X. szám

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA

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

Mezey Katalin

I m á d s á g

Ötvenhatban megperzselődtünk, 
hatvannyolcban bekormozódtunk  
nyolcvannyolcban lángra gyulladtunk, 
dereng a horizont alattunk.

Adja lsten, hogy őrtüzképpen 
lobogjunk a keleti égen. 
Fényünk  kitartson virradatig,  
míg a szabadság megadatik.
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Gecső nyaraló (Lujza-lak)

Ma már kevesen tudják hol is 
volt a Gecső nyaraló, másként 
Lujza-lak Almádiban. Sajnos 
tényleg csak volt, mert a II. 
világháború végén, szinte az utol
só napokban, bombatalálat pusztí
totta el. Romjait felhasználva a 
Balatonalmádi Kőfejtő Vállalat 
irodáit alakították ki benne, majd 
többszöri átalakítás, bővítés során 
szolgálati lakásokká építették át az 
épületet, amelyik a Bajcsy-Zsi
linszky u. 36-38. sz. alatt talál
ható. Annak ellenére, hogy nem 
látható az épület, megismerése 
mégis hozzátartozik Almádi 
történetéhez, annál is inkább mert 
a korabeli írások szerint Almádi 
egyik legszebb épülete volt.

Mint eddig, most is az 1858. évi 
kataszteri felmérésből indulhatunk 
ki. Akkor Németh Sámuel csizma
dia, veszprémi lakos volt a tulaj
donosa az 1 katasztrális hold 543 
négyszögöl nagyságú birtoknak, 
amelyből 1284 négyszögöl volt a 
szőlő, és a 81. számú épület állt 
rajta. A mellette levő birtok 
Németh József földműves, szintén 
veszprémi lakosé volt, nagysága 
pedig 1458 négyszögölt tett ki.

Gecső Ignác, Németh Sámuel 
birtokát, amelyik ekkorra már 2 kh 
485 négyszögölre gyarapodott, 
1894. augusztus 3-án vette meg, 
950 oszták értékű forintért. 
Németh József birtoka pedig 
1894. október 27-én, 1100 o. é.

forintért került Gecső Ignác és 
felesége, Czink Lujza tulajdonába. 
A szembetűnő árkülönbség nyil
ván a szőlőbirtokok állapotával, 
valamint a rajtuk levő teherrel füg
gött össze. Így 1894 végére a 
Gecső birtok nagysága összesen 3 
kh és 40 négyszögöl lett.

1895. szeptember 1-jén kelt 
községi bizonyítvány alapján, „az 
előbbi présház helyébe épült 214 
népsorszámú villa kitüntetésével 
az eddigi tulajdonosok javára leje
gyezték” szól a korabeli te
lekkönyvi adat. Ebből következik, 
hogy az 1858. évi adatok szerinti, 
81. számú épület elbontása után 
épült fel a Lujza-lak.

1921. március 22-én Gecső 
Ignácné eladta férje részét Fe

renczy Etelka budapesti lakosnak, 
majd ugyanezen év júniusának 
elején saját 1/2 tulajdoni hányadát 
is, ugyanennek a személynek. Így 
a birtok ismét egy egység lett. 
1923. július 17-én ismét változott 
a tulajdonosa a szép, nagy birtok
nak Szörcsey József kormányfő
tanácsos, budapesti lakos szemé
lyében. Nagyon valószínű, hogy 
az akkori, háború utáni évek gaz
dasági nehézségei indukálták a 
gyakori tulajdonosváltozásokat.

1925. július 12-től a „Magyar 
Királyi Posta személyzetének 
jóléti, háziipari, fogyasztási, 
takarék és hitelszövetkezete, mint

az OKH tagja” a legújabb tulaj
donos. Alig kétévenként változá
sok láthatók a telekkönyvben a 
tulajdonosok személyében. 1927. 
június 29-én a „Magyar Királyi 
Posta Jóléti Alapítvány” került 
telekkönyvezésre mint tulajdonos. 
Ez utóbbi nem látszik igazi eladás
nak, inkább szervezeti változásból 
következő telekkönyvi bejegyzés.

1935. június 2-án avatták fel a 
telken épült „Postás üdülőház”-at, 

az akkori Almádi legnagyobb, 35 

szobás üdülőjét, amelyik még ma 

is változatlanul áll a szépen 
parkosított környezetében, il

lusztrálva a hajdani almádi bir

tokok nagyságát. A Gecső villa, 

illete Lujza-lak változatlanul 
működött, mint a postások üdü
lőtelepének része.

A Gecső villa szépségében ma 
már nincs lehetőségünk gyö
nyörködni. Azonban még megvan
nak az almádi vörös kőből faragott 

kerítésoszlopok és a kovácsolt vas 
kerítés is. Ezek emlékeztethetnek 

bennünket az egykori pompás 

épületre.
A kerítés helyi védelemre 

méltónak látszik, mert az almádi 
kőfaragók munkájának egyik 
megmaradt remekét láthatjuk 
benne.

Schildmayer Ferenc

1898 körül készült fénykép a villáról

A Lujza-lak képe 1900 körül, még nincs meg a szép kerítés

1927-ben kiadott képes levelezőlapon 
már postás üdülőként szerepel az épület



WASHINGTONI VISSZHANG
Különösen a távolságok meglepőek 

Észak-Amerikában. Már a repülőn is azt 
érezte az ember, hogy csak egy ugrás 
Boston, vagy Washington, pedig még 
két-három órás út volt vissza. A térkép 
csapja be leginkább az európai utast, 
különösen ha a kontinens keleti tájain 
tanulta a topográfiát. Azt hiszem többen 
emlékszünk még a régi iskolai földrajzi 
atlaszra, amelynek első lapjain Ma
gyarország volt, majd rögtön utána a 
Szovjetunió. Mi szerényen meghúzód
tunk két lapon, de a hatalmas birodalom 
több lapot foglalt le, mint Afrika s 
Amerika együttvéve. Igaz volt egy oldal 
külön Észak-Amerikának, de ezzel 
azután ki is fújt az „imperialisták 
propagálása”. Nos ezen az USA 
térképen megszokta az ember, hogy ott 
van az a nagy New York, meg a pici 
Washington, aminél még Chicago is 
nagyobb. A keleti parton egy paraszt- 
hajszál választotta el Baltimore városát 
Philadelphiától, a nyugati parton pedig 
Los Angeles alig egy söröskupaknyira 
volt San Franciscótól.

Kiérkezésünk után a gyerekek mind
járt leadták a „megrendelést”, hogy hová 
ugorjunk el és Miami, Hollywood meg a 
Yellowstone Park volt az első hétvégére 
beütemezve, úgy, hogy azért futólag 
érintsük a Niagara vízesést is... Az igaz, 
hogy Springfield és Washington közötti 
távolságot fél óra alatt le lehet „darál
ni”, de az ott van a külvárosok között. 
Ha viszont a Florida félsziget csücskébe 
akarunk „leugrani”, akkor a félúton lévő 
Atlanta 15 órányira van száraz, rendőr-  
és radarmentes útviszonyok mellett. San 
Francisco csupán 62 (!) órányira van, de 
ki akar ilyen mazochista módon bekerül
ni a Guinness rekordok könyvébe? Azért 
írok inkább időtartamokat, mert a mér
földek még jobban megzavarnák az 
olvasókat és talán érzékelhető a különb
ség, ha tudjuk, hogy kis hazánk bármi
lyen irányban átszelhető 5-6 óra alatt 
kocsival.

A hatvanas évek egyik legjobb vicce 
volt a Kennedy-Hruscsov sorozatból az, 
amikor kötetlenül beszélgetnek a tár
gyalások után és Hruscsov elejtette, 
hogy a Szovjetunióban akkora kukori
catáblák vannak, hogy órákig megy mel
lette az autó. Kennedy erre csak annyit 
mondott: „Nálunk is voltak ilyen 
autók...” Ha most Amerikában ki
tévedünk a mezőre, vagy a földekre, 
ehhez legalább 30-40 percet kell autózni 
errefelé és akkor felettébb kell figyelni, 
mert sehol sem láthatók a mezei utak! 
Már 9 éve is elámultam a kétszer-két
sávos „mezei dűlőkön”, de mostanára 
már szélesebb utak is vannak.

Ami azokat a nagyon széles 
autósztrádákat illeti, én még csak hat
sávosat láttam, viszont már többet és

igencsak kapaszkodtam a kormány
kerékbe, hogy megmaradjak a saját 
sávomban. Egyedi az az itteni KRESZ- 
szabály is, hogy négysávos útra való 
balra kanyarodásnál, mindig csak a leg
belső sávra szabad rámenni, mert külön
ben elsodorják a járgányt a többi sávon 
robogók, vagy a jobbról kanyarodok. 
Nekem legjobban az tetszik, hogy a 
piros lámpánál is szabad jobbra kanya
rodni, ha külön tábla nem tiltja, sőt balra 
nagy ívben is, ha egyirányú utcába hajt 
be az ember. Ezt a törvényt állítólag egy 
rabiátus szenátor járta ki, mert 
idegesítette a várakozás, meg allergiás 
volt a piros színre.

A kanyarodás még külön művészet 
errefelé, mert ilyen sebességeknél bájos 
hangokat hallatnak a gumik és nemcsak 
az otthoni illedelmes kanyarodást 
engedik meg, hanem a „tangens ka
nyart “ is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
szemközti irányból közeledők a négyes 
útkereszteződésben balra nagy ívben 
való kanyarodáskor levághatják az ívet 
és hasmánt elsiklanak egymás mellett. 
Higgyék el, mindig sikerül nekik! 
Mostanában már én is csinálom, de még 
mindig kiegyenesedik a bajuszom min
den szála a koncentrálástól.

Bár a rómaiak korában hosszabb- és 
hepehupásabb közlekedési utak voltak, 
de azért Amerika sem akármi a maga 
42500 mérföldes (alig több mint 60000 
kilométer) sztrádahálózatával és akkor a 
többi főútról és mellékútról még nem is 
beszéltünk, nemhogy a mezei utakról... 
Ezen utak közül a legforgalmasabbakon 
és a hidakon általában fizetni kell, de 
azért még így is olcsóbbak, mint a nem
régiben bevezetett Magyarországi tari
fák! Az útvám fejében viszont olyan 
rend és tisztaság van még az utak mellett 
is, hogy az szinte bámulatos. Az utakon 
száguldozókat könnyen kilövik a 
helikopteres rendőrök, mert aki cikázik 
a sávok között, az holtbiztos, hogy 
gyorsabban megy, mint az egyenesen 
„tépők”. Azért is „illik” legalább tíz 
százalékkal túllépni az ajánlott 
sebességet, mert különben a csúcsforga
lomban bizony rádudálnak az emberre, 
hogy talán visszafelé akar araszolni?

Egy tabu azért van, az pedig az 
iskolák környéke és különösen az isko
labusz! Örökké hálás leszek Attila bará
tomnak, aki a lelkemre kötötte, hogy a 
25 mérföldes villogó lámpát, meg az 
álló iskolabuszt respektáljam, mert az 
szent! Akármelyik irányból közeledünk 
az álló iskolabusz felé, azonnal le kell 
állni, egészen addig, amíg a gyerekek ki 
nem szálltak és a busz elindult. Erre egy 
nyolcszögletű, leffentyűs, piros tábla 
figyelmeztet a busz oldalán, és az elején 
meg kinyúlik egy járdaszigettel

párhuzamos, többméteres terelőlapát
szerű karmantyú, hogy a gyermek még 
véletlenül se szaladhasson át az úttesten. 
Nem is szalad, különösen az iskola előtt 
nem, mert már hajnalhasadtakor ott áll 
az igazgató és bármelyik renitens diák
nak röptében osztja a fegyelmit. Segít 
neki az iskola előtt álló egy-két 
rendőrautó is, meg a technikai dolgozók. 
Van is fegyelem, legalább is ami a bejáró 
diákok ellenőrzését illeti!

Igazi autós társadalom az amerikai, és 
ezt úgy kell érteni, hogy a fogamzástól a 
temetésig mindig fontos szerepet játszik 
a járgány. Nagyon szegény az a család, 
akinek legalább két-három autója ne 
lenne, de a biztosítók általában ked
vezményt adnak, ha valaki több mint tíz 
autót biztosít. Egészen addig 
kételkedtem ebben, amíg a rend
számtáblákon fel nem tűnt a jelölés. A 
„JHN 3. CAR” rendszám például annyit 
tesz, hogy Johnnak az autója a harmadik 
a sorban, a „JIMMY 12” pedig még 
ennél is többet. Egyetlen szabály van a 
10 dollárért külön kiváltható rendszám
mal: nem lehet hét betűnél, vagy szám
nál hosszabb. Én aki otthon nem tudtam 
megjegyezni a saját rendszámomnál töb
bet, most szívesen vadászgatok a furcsa 
rendszámtáblákra. Mindegyiknek külön 
története van. A „TANYALE” nem 
üzenet a magyar ugarról, hanem Tanya 
Lee autója, a „FOTO 4 U” pedig egy 
különösen csicsás rendszámtábla egy kis 
maszek festménnyel. A „TINÓ 32” tábla 
sem a tanulóvezetők itteni jelzése, 
hanem latin-amerikai úrvezetők kedvenc 
beceneve és talán életkora. Egyetlen 
magyar rendszámtáblát láttam eddig: 
„DÉKÁNY” felirattal.

Hogy mennyire autós társadalom az 
amerikai, arra már csak egy példa: a biz
tosító időről- időre ellenőrzi, hogy hány 
autója van a polgárnak. (Nálam aztán 
emberükre találtak!) Ezen felül még arra 
is kíváncsiak, hogy a családban hányan 
férnek hozzá az autókulcsokhoz és hány 
családtagnak van jogosítványa. Eddig 
még rendben is lenne, még azt is lenyel
tem, hogy a fiam miatt több biztosítást 
kell fizetnem, mert még nem múlt el 
ötven éves(!) és hiába vezet biztonsá
gosabban, mint mások, ez a biztosítót 
egyáltalán nem érdekli. Magyarázatot 
kellett viszont adnom arra, hogy a lá
nyom miért nem rendelkezik jogosít
vánnyal? Olyan rublika nem volt, hogy 
Magyarországon ménkü drága lett volna 
egy egyetemistának kiizzadni ezt az 
összeget, ezért arisztokratikusra vettem 
a figurát és azt írtam be, hogy neki nincs 
szüksége rá! Tényleg nincs momentán, 
mert hárman hajkurászunk egy autót és 
ideje sem volt még megszerezni a 
jogosítványt. Meg is lett a jutalom az

őszinteségért: 150 dollárral több biz
tosítást kell fizetnem a jövő hónaptól 
kezdve!

Még egy dolog volt furcsa nekem az 
első látásra, az pedig az autósoknak 
kötelező és ajánlott tartozékok be
szerzése. Nálunk kitüntetett helyen 
szerepelnek a pótalkatrészek, szer
számok meg az elakadásjelző. Tartalék 
ékszíj nélkül azóta nem indulok, mióta 
Skodám van, a legendás Trabantos kor
szakomban pedig bowden-huzal volt 
még a fülem körül is. Hát, itt egy picit 
másképp néz ki a helyzet: első és leg
fontosabb a térkép, sőt térképek, utána 
az utazási csekkek és a váratlan idő
járáshoz illő ruha (hónaljig érő horgász
gatya hurrikán esetére stb.) Hatodik 
helyen szerepel az elakadásjelző fáklya 
és foszforeszkáló ruha (ezeket nézik 
ufonauta szkafandernek az álmos hely
béli farmerek), majd közvetlenül utána a 
napszemüveg és az elsősegélykészlet. 
Majd csak a 13. helyen jön a tartalék
olaj, és ha én ezt a szaúd-arábiai sej
kekre kalibrált, olajzabáló kis Skodám
mal megtenném, akkor biztos, hogy a 
termosztát lázadna fel először. (Meg
jegyzem, tavaly nyáron már sejthette a 
járgány ezt a cikkemet, mert Alsóörs és 
Balatonfüred között hatszor forrt fel a 
hűtővíz, miközben óránként húszkilo
méteres sebességgel repesztettem egyik 
szombat délelőtt...)

Szóval nehezebb akklimatizálódni, 
mint gondoltam volna, és különösen az 
szokatlan, hogy az egyik benzinkútnál, 
ahol másodszor fordultam meg, már 
törzsvevőként üdvözölt az automata és 
hatcentes engedményt adott gallo
nonként, ami bizony derék összeg 
otthon is. Bár az összegeket nem 
érdemes és nem szabad rögtön átszámol
ni, mert más kereseti és kiadási viszo
nyok uralkodnak errefelé, azt azonban 
megszimatolja a magyar is, hogy a 
légitársaságok mennyire udvarolnak az 
utazóközönségnek. A szó szoros ér
telmében. Több vállalat egyharmadára 
vitte le az árakat; egy utat kell fizetni, és 
a retúrjegyet ingyen adják. A legújabb 
variáns a legtakarékosabb: utazz el 
akárhová, és visszafelé ingyen hozhatod 
a barátodat, vagy a barátnődet!

Amikor dömpingáraikat hirdetik, 
akkor a televíziós állomások (mind a 
százhúsz, amit én tudok fogni) bevágnak 
egy-egy képet a tülekedésről. Képzel
hetik azt a közelharcot, amikor 300 dol
lár helyett 30 dollárért lehetett utazni az 
első ötven, vagy száz jelentkezőnek. 
Megkérdezték az első komát, hogy aztán 
hová lesz az utazás? Nem mindegy? -  
lihegte boldogan -  Akárhová, összevisz
sza, csak adják már azt a jegyet. Azt 
hiszem, én sem tudtam volna okosabbat 
mondani a helyében.

Czuczor Sándor



N éhány sor  
a 71. hónapról 
a V árosházán

1996. szeptember

Hosszú évek kitartó küz
delmeinek eredményeképpen meg
indulhat Belső-Berény, a Kis
berényi út környéke és Káptalan
füred csatornázása. A beruházás 
összesen 387 millió Ft-ba kerül. 
Ebből az összegből 115 millió Ft- 
ot különféle pályázatokon (céltá
mogatás, vízügyi alap, környe
zetvédelmi alap) vissza nem térí
tendő támogatásként szereztünk, 
210 millió Ft hitelt veszünk fel a 
japánoktól, 62 millió Ft azonban 
hiányzik. A hiányt az infláció 
okozza, ugyanis 1995-ben kellett a 
támogatásokért pályáznunk, az 
akkori árakon. 1996. májusában 
döntött számunkra kedvezően az 
Országgyűlés, a munkát most 
kezdhetjük és 1997-ben fejezzük 
be. A kivitelezőnek számolnia kel
lett a kétévi inflációval. Ezért na
gyon fontos, hogy a polgáraink be
segítsenek csatornatársulás formá
jában. Nyolc éven keresztül, éven
te 10 000 Ft (leírható a helyi adó
ból!) befizetését kellene megsza
vazni az érdekelt 923 polgártár
sunk 2/3-ának, és ennek fejében 
meg tudnánk építeni a gerinc
vezetékeken kívül mind a gravitá
ciós, mind az átemelős bekötéseket 
a kerítéseken belül. Berényben és 
Káptalanon is folyik a szervezés, 
de nagyon nehezen. Ha nem in
dítjuk meg idén ősszel a be
ruházást, elveszítjük a 115 millió 
Ft-os állami támogatást, sőt kizár
ják Balatonalmádit 1 évig a pá
lyázatokból, és nem tudjuk folytat
ni a jövő őszre tervezett csator
názást Kelet-Berényben és az 
Öreghegyen. Ez esetben nem te
hetünk mást, minthogy elhagyjuk a 
kerítéseken belüli bekötéseket, 
csak a gerincvezetékeket fektetjük 
le, és mindenkinek saját költségén 
kell azokra rácsatlakozni. Kérem 
az érdekelteket, fontolják meg a 
fentieket, és döntsenek a csator
natársulatba belépés mellett. Tu
dom, hogy sokaknak az évi 10 000 
Ft nagy teher. Az is nyilvánvaló, 
hogy sokan idegenkednek a házi 
átemelő szivattyúktól, dimbes- 
dombos utcáinkon azonban ez el
kerülhetetlen. Egy biztos, ha most 
elszalasztjuk a lehetőséget, sokáig 
várhatunk, mire még egyszer alkal
munk nyílik a csatornahálózat 
jelentős bővítésére.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1996. szept. 27.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Manapság sokszor hallani -  főleg 

nemzetközi, országos jelentőségű 
kérdésekben -, hogy ez vagy az a 
találkozás, megbeszélés történelmi 
jelentőségű. Mindez elmondható a helyi 
településpolitika szintjén is, figyelem
mel természetesen a nagyságrendbeli 
különbségre.

A két „szomszédvár” polgármesterei
-  dr. Kerényi László és dr. Varjú Lajos
-  közösen aláírt meghívóval szeptember 
12-re településeik életében első együttes 
ülésére invitálták Balatonalmádi Város 
és Balatonfűzfői Nagyközség Önkor
mányzatainak képviselőit. A színhely a 
házigazda fűzfőgyártelepi művelődési 
ház volt. Az ülés megkezdése előtt a 
képviselők közös „határszemlét” tartot
tak, mely szervesen kapcsolódott a tár
gyalandó napirendhez. A résztvevők 
elsőként áttekintették a két település 
helyzetét, beleértve a térségben betöltött 
szerepüket, kapcsolataikat. Mindezek 
keretében felülvizsgálták a két település 
jelenlegi közigazgatási határát, döntöt
tek annak kisebb mérnöki korrek
ciójáról, területek egymás közötti 
átadás-átvételéről (csere). Konkrétan 
városunk képviselőtestülete hozzájárult 
ahhoz, hogy a volt papírgyári strand 
melletti terület -  a határ módosítása 
következtében -  Balatonfűzfő közigaz
gatási területéhez csatolódjék, elő
segítve ezen döntésével az ottani kao
tikus állapotok megszüntetését. A nagy
község képviselőtestülete ugyanakkor 
biztosította, hogy Vörösberény közmű
vesítésével összefüggő szennyvíz ge
rincvezeték a hozzájuk tartozó területen 
végigmenjen és egyben vállalták, a 
szennyvízátemelő és védterülete elhe
lyezéséhez szükséges földterületet 
önkormányzatunk tulajdonába adják.

Végezetül együttes határozatban 
kinyilvánították annak szükségességét, 
hogy a két település külterületén -  a 
Tapolca-Székesfehérvár vasútvonal 
alatt fekvő -  balaton-parti területek 
(nádas) a létesítendő Balatoni Nemzeti 
Park részei legyenek, illetve annak 
hiányában országos, vagy helyi ter
mészetvédelmi területté váljanak.

Összegezésként megállapítható, hogy 
a közös tanácskozás mindkét fél 
számára hasznosnak bizonyult. Foly
tatás jövőre Balatonalmádiban!

A képviselőtestület szeptember 26-i 
munkaterv szerinti ülésének kezdetére 
zsúfolásig megtelt a városháza kisterme. 
Dr. Kerényi László polgármester 
napirend előtt bemutatta és köszöntötte 
Toldi Évát, a Napló tudósítóját, majd 
szót adott Mészáros Zoltánnak, a Rádió 
Jam képviselőjének, aki a testület segít
ségét kérte ahhoz, hogy városunkról 
minél több közérdeklődésre számot 
tartó tájékoztatás jelenhessen meg a 
médiában. Dr. Farkas Miklós képviselő 
ugyancsak napirend előtti felszó

lalásában az önkormányzat vagyonának 
megtartására és megóvására hívta fel a 
testület figyelmét.

Ezt követően a polgármester tá
jékoztatta az előző ülés óta eltelt 
fontosabb eseményekről a hallgatósá
got, külön kiemelve településünk gáz-  
és csatornaprogramja megvalósításában 
jelentkezett újabb nehézségeket (pl.: 
elkészült gázvezetékek gáz alá he
lyezése körüli huza-vona a bá
nyakapitánysággal; a csatornatársulatok 
megalakulásának elhúzódása stb.).

Biztatónak ítélte viszont, hogy -  több 
egyeztető tárgyalás eredményeként -  
elcsitultak a kedélyek a Vörösberényben 
megépülő új iskola tervezése körül, 
folytatódhat az érdemi munka. Bár a 
különböző érdekek kemény ütköztetése 
jellemzi a KÖGÁZ-részvények meg
szerzését és kiadását, várhatóan önkor
mányzatunk számára kedvezően alakul
nak a dolgok. A sok gond közepette elis
meréssel szólt az augusztus 20-i ünnep
ségről, az ehhez kapcsolódó kulturális 
és sportprogramokról. Külön köszönetét 
fejezte ki a Vörösberényi Polgári 
Körnek az általa szervezett -  immáron 
hagyományos és nagy sikerű -  szüreti 
felvonulásért, dicsérte a résztvevőket, 
akik a kedvezőtlen időjárás ellenére 
kitartottak. Ugyancsak elismerését és 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
a meghirdetett „szemétszüret” alkal
mából több mázsa szemetet gyűjtöttek 
össze városunk különböző területein.

A képviselőtestület a tájékoztatást és 
a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen
tést elfogadta azzal, hogy mindent meg 
kell tenni az elkészült gázvezetékek 
mielőbbi gáz alá helyezése érdekében, 
egyúttal a csatornatársulások meg
szervezésére további 30 napot adott.

A napirendek közül a legnagyobb 
érdeklődést és vitát a Kommunális kft. 
tevékenységének elemzése, további 
sorsának meghatározása és az ezzel 
összefüggő egyéb szervezeti kérdések 
váltották ki. Ismert, hogy a kft. által 
üzemeltetett távfűtőműről láncreakció
szerűen válnak le Budataván a lakások. 
A gimnázium, mint legnagyobb 
fogyasztó ugyan még a rendszeren van, 
de számolni kell és lehet azzal, hogy az 
intézményt fenntartó megyei önkor
mányzat előbb-utóbb az egyedi fűtésre 
áll. Ez esetben a kft-nél likviditási prob
lémák jelentkezhetnek, de veszélybe 
kerülhetnek az önkormányzatnak, mint 
a kft. tulajdonosának a társaságba 
apportált vagyontárgyai is.

A képviselőtestület egy korábbi dön
tése ugyanakkor feladatul szabta, hogy 
komplex áttekintésben szükséges a 
város szolgálató, kommunális és in
tézményi rendszerének vizsgálata, értve 
ez alatt a kft., az Önkormányzati 
Intézmények Gazdasági Irodája, a 
közterületfelügyelet és a polgármesteri 
hivatal közötti feladatmegosztás kérdé
seit. Kiterjedt továbbá a vizsgálat a

szervezett szemétszállítás igény- 
bevételéről szóló rendelet végrehajtásá
nak, valamint a kft. használatába adott 
önkormányzati ingatlanok hasznosításá
nak témakörébe is. A több alternatív 
javaslatot is tartalmazó anyagot az 
önkormányzat illetékes bizottságai 
előzetesen megtárgyalták és 
összegezésként azt indítványozták a 
képviselőtestületnek, hogy a kft-nél 
alapvetően csak a szilárd hulladék szál
lítása és kezelése, a távhőszolgáltatás, 
illetve az ehhez kapcsolódó admi
nisztráció maradjon. Az e tevékenységi 
körön kívül eső feladatok pedig döntő 
többségében kerüljenek át a polgármes
teri hivatal városgazdasági osztály által 
ellátott -  nem hatósági jellegű -  felada
tokkal együtt az ÖIGI jelenlegi fel
adatköréből és a közterületfelügyeletből 
létrehozandó önálló költségvetési 
szervként működő intézmény tevé
kenységi körébe. Ezzel egyidejűleg a 
kft. telephelyhasznosításához kapcso
lódó tulajdonosi feladatkör a polgármes
teri hivatal pénzügyi osztályához (va
gyonkezelő), a hatáskör pedig a gaz
dasági bizottsághoz kerüljön át.

Boros László, a Gazdasági Bizottság 
elnöke, mint az anyag előterjesztője 
hangsúlyozta az átszervezés szüksé
gességét, melynek alapvető célja a város 
üzemeltetésének hatékonyabbá tétele, a 
profiltisztítás és az önkormányzat va
gyonának védelme. A közel háromórás 
vita során pro és kontra hangzottak el 
érvek az előterjesztéssel kapcsolatban.

A kft. ügyvezetése -  Őri István igaz
gató és Kiss Tibor főkönyvelő -  a vál
toztatás ellen érveltek, hivatkozva arra, 
hogy a társaság 1996. évi gazdálkodási 
terve -  a meglévő gondok mellett is -  
pozitív eredménnyel zárulhat. Jelenleg 
likviditási gondjaik nincsenek, de lehet
nek, ha a telephelyi ingatlanok 
hasznosítása a tevékenységi körükből 
kikerül.

Dr. Hegedüs Tamás jegyző emlé
keztette a testületet, hogy -  a koráb
biakat leszámítva -  ez évben negyedik 
alkalommal foglalkoznak a témával. A 
polgármesteri hivatal feladatul kapta, 
hogy a megoldásra különböző alter
natívákat dolgozzon ki, ami megtörtént. 
A politikai, koncepcionális és stratégiai 
döntés meghozatala a képviselőtestület 
feladata. Legfontosabbnak tartja, hogy a 
létrehozandó új költségvetési intézmény 
képes legyen a mostani különböző 
szervezetekben végzett tevékenységet 
hatékonyan végezni. Mindez úgy men
jen végbe, hogy sok pénzbe ne kerüljön, 
továbbá elkerülendő, hogy bármely 
vagyonterületen vagyonvesztés követ
kezhessen be a közeljövőben.

A képviselőtestület végül is kisebb 
módosításokkal elfogadta az átszer
vezésre vonatkozó indítványt, egyúttal 
utasította a gazdasági bizottságot, hogy
-  többek között -  a leendő intézmény 
alapító okiratának tervezetét, valamint 
az intézmény vezetői munkakör



pályázati kiírását készítse elő és ter
jessze be a testület ülésére.

A következőkben tárgyalta a testület 
ezévi költségvetési tervezetének 
módosítását, melyet kisebb vita után 
elfogadott. Ugyancsak rendeletet alko
tott a helyi kitüntetések és díjak 
adományozásáról, majd módosította a 
lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadá
saihoz kapcsolódó hozzájárulás igény- 
bevételének jogosultsági feltételeiről 
szóló rendeletét.

Az aktualitások közül a polgármester 
előterjesztésében tárgyalta a képvi
selőtestület a csatornaépítéssel kapcso
latos kérdéseket. Előzőekben már utal
tunk arra, hogy kedvezőtlen jelenségek 
nehezítik a csatornaépítési program 
megvalósítását. Többek között az áfa 
visszaigényléséről még mindig nincs 
döntés, a csatornatársulatok (Káptalan
füred-Vörösberény) szerveződése a 
vártnál nehezebben halad. Mindezek 
következtében önkormányzatunknál 
forráshiány léphet fel, melynek 
kezelésére több változatot is javasolt az 
előterjesztő. A testület még ilyen 
körülmények között is a program továb
bi folytatása mellett voksolt, felhatal
mazva a polgármestert, hogy mindent 
kövessen el a jelenlegi helyzet job
bítására. Külön is hangsúlyozta a tes
tület a csatornatársulatok megalakításá
nak szükségességét és gyorsítását, kérve 
egyúttal az érintett állampolgárok 
megértését és támogatását, különös te
kintettel arra, hogy amennyiben a prog
ramot mégis fel kellene függeszteni, 
úgy 110 millió forintot meghaladó 
támogatástól esne el önkormányzatunk.

A további számos aktualitás közül 
említésre érdemes még, hogy jóváhagy
ta a testület a budatavai strand be
építésének tervét, fedezetet biztosított a 
gazdálkodási tartalékból a Rét utcai 
csapadékcsatorna javítására, a gimná
zium tetőszigetelésének és fűtési rend
szerének felújítására, valamint az NBII- 
be feljutott kézilabda-csapatok verse
nyeztetésének támogatására.

A képviselőtestület jegyzőkönyvei a 
városi könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban megtekinthetőek.

Sz. S.

HIRDETMÉNY 
A város képviselőtestülete szeptem
ber 26-ai ülésén meghosszabbította a 
fűtési támogatási kérelmek be
nyújtásának határidejét 
Azok a háztartások, amelyek lakásuk 
fűtéséhez háztartási tüzelőolajat 
használnak, vagy lakásuk háztartási 
tüzelőolaj felhasználásával biztosított 
fűtését más, gazdaságosabb fűtési 
módra alakítják át és a fűtőolaj-fel
használást a vámhivatal engedélyével 
tudják igazolni, fűtési támogatás irán
ti kérelmüket -  ha eddig nem nyújtot
ták be -  1996. október 15-ig 
nyújthatják be a polgármesteri 
hivatalnál. (A határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár!)
Igénybejelentési nyomtatvány kap
ható a polgármesteri hivatal portáján.

Dr. Hegedüs Tamás jegyző

Rendőrségi hírek
A nyár utolsó hónapjában egy fia

talember szórakozni indult az Aranyhíd 
Sörözőbe, ahol egy ismeretlen sze
méllyel szóváltásba keveredett. A 
szórakozás helyett kórházba került ko
ponyatöréssel. Az ügyben nyomozást 
folytatunk ismeretlen tettes ellen.

1996. szeptember 16-án, 21 órakor 
Káptalanfüred és Alsóörs között hat 
fiatalkorú gyalogosan elindult ideig
lenes szálláshelyére. A 30-as km- 
szelvénybe érve szórakozásképpen ki
húztak egy-egy darab útszéljelző osz
lopot, majd azzal az arra közlekedő gép
kocsiknak integettek. A járőrgépkocsi 
közeledtével az oszlopokat eldobálták. 
Szórakozásukat büntető feljelentéssel 
„díjaztuk” garázdaság vétsége miatt.

A Jókai utcában lévő számítógép- 
szaküzletből alkalmi módszerrel számí
tógép-főalkatrészt loptak el. Az elkö
vető nem sokáig örülhetett a könnyen 
szerzett zsákmányának, kilétét rövid 
időn belül sikerült felderíteni.

Szerencsére közrendet és köznyugal
mat zavaró bűncselekmény a városban 
nem történt az utóbbi két hónapban.

Sajnos, betörést 13 nyaralótulajdonos 
sérelmére követtek el, ahonnan az 
elkövetők műszaki cikkeket, ékszereket 
és túlnyomórészt készpénzt vittek 
magukkal. Feltörték a Mátyás király 
úton lévő kisboltot. Innen kávét, cigaret
tát és szeszes italt vittek el. Ismeretlen 
elkövetők betörtek az Óvári utcában 
lévő katolikus templomba, ahol a per
selyt a falról levették és egyéb rongálást 
követtek el, de szerencsére értéket nem 
tudtak elvinni.

Augusztusban a városból 3 db ke
rékpárt és 1 db piros színű Babetta se
gédmotor-kerékpárt vittek el. A Babetta 
vázszáma: 244505.

Keressük az alábbi személygépko
csikat: A-D Mitsubishi, ML-AW 11 
Audi C4, WEN-HU 60 BMW típusú 
sze mélygépkocsikat.

Gépkocsit 6 esetben törtek fel, illetve 
5-öt rongáltak meg. A feltört gépkocsik
ból okmányokat, rádiósmagnót, kész
pénzt és ruhaneműket vittek el. A 
Baross G. utcában parkoló Lada gép
kocsit meglátogató elkövetők nem 
sokáig örültek a divatos ruháknak, mert 
a bűncselekményt követően rövid időn 
belül a járőrök elfogták őket. Ellenük az 
eljárás folyamatban van.

Baleset
A városban 2 közúti balesetnél kellett 

a rendőrjárőröknek intézkedni, ahol 
mindkét esetben figyelmetlenség miatt 
történt az ütközés. Az egyik helyszínnél 
a gépjármű vezetője súlyos sérüléseket 
szenvedett.

Egyéb ~
A Hunyadi utcában egy jól megrakott 

kazánból kipattanó szikra okozott 
lakástüzet. Szerencsére az időben 
érkező tűzoltók rövid időn belül eloltot

ták azt, így csak a garázs égett ki, 
személyi sérülés nem történt.

Az utóbbi hónapban elszaporodtak az 
ittas járművezetők! „Ön dönt: iszik, 
vagy vezet!” Inkább az utóbbit 
válasszák, minthogy mások életét 
veszélyeztessék.

Személyi igazolvánnyal kapcsolatos 
ügyintézés továbbra is a balatonalmádi 
rendőrörsön történik, változatlan idő
pontokban. Már sokan tapasztalták, 
hogy a rendőrörs új épületénél át
alakítási munkálatok folynak. Azt meg
mondani nem tudjuk, hogy mikor si
kerül átköltözni.

A városban még mindig tart a 
közműépítés, ezért minden közlekedő 
(ideértve a gyalogosokat is) tartsa be a 
KRESZ szabályait.

________Traffipax________
Műszeres sebességmérés az alábbi 

időpontokban lesz a 71-es számú 
főútvonalon október hónapban: 11-én, 
15-én, 18-án, 22-én, 25-én és 30-án.

A sebességhatárokat érdemes betar
tani, mert olyan készülék is van, mely 
már több mint 1 km-ről beméri a gyors
hajtót.

1996. szeptember 19-én a bala
tonalmádi polgármesteri hivatalban 
találkozót adott egymásnak 11 önkor
mányzat polgármestere, ahol értékelték 
a nyári idegenforgalom és a közbizton
ság helyzetét. Az értekezleten meghívott 
vendégként jelen volt Nagy Jenő 
országgyűlési képviselő, dr. Kerényi 
László polgármester, dr. Horváth Imre r. 
alezredes, a veszprémi rendőr- 
kapitányság vezetője és közbiztonsági 
helyettese, Czere József r. őrnagy, 
valamint 10 polgárőregyesület vezetője.

Az örsparancsnok úr tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a 11 községet átfogó 
működési területünkön ez évben 20%- 
kal csökkent a bűncselekmények száma.

Fontosnak találta megemlíteni az 
alábbiakat:

„A rendőörs nyári munkáját minden 
évben ide vezényelt ‘tanuló’ rendőrök 
segítik. Ebben az évben a szó szoros 
értelmében tanulók kerültek hozzánk, 
akik még állampolgárral jogviszonyba 
nem is léptek, az iskolapadból kerültek 
az utcai szolgálatra. Az idei segítségben 
kezdeti gondok merültek fel. Egyrészt 
bizonytalan volt jövetelük, mert június
1. helyett július 1-jén érkeztek. Másrészt 
a tervezett 30 fő helyett végül 20 főt 
kaptunk. Ebből 5 főt kihelyeztünk a ba
latonkenesei kmb. csoporthoz. A tanuló 
rendőröket fogadó parancsnokok fel
vetették, hogy nem igazán indokolt, 
hogy a Balaton-parton „dobjuk bele 
őket a mély vízbe”, azaz a munka 
sűrűjébe. Szerencsére olyan fiatal 
állományt kapott az örs, akik minden 
helyzetben helytálltak. Bízunk benne, 
hogy az eddig még szokatlan munka

nem téríti el őket a pályától. A nyári 
feladatok ellátásához a korábbi évekkel 
ellentétben szegényes technikai 
eszköztár állt rendelkezésünkre. Sajnos, 
gépjárművet, mint legfontosabb 
munkaeszközt nem kaptunk. A gondok 
ellenére folyamatos rendőri jelenlétet 
biztosítottunk Balatonalmádiban, Bala
tonfűzfőn, Balatonkenesén, Alsóörsön 
pedig napi 18-20 órás szolgálat volt. A 
rendőrörs területén sorozatos akciókat 
tartottunk, zömmel közlekedésieket. 
Augusztus 5-től minden éjszaka 6-6 fő 
helyi rendőrrel, illetve vidéki rendőrök 
bevonásával történt. Sajnos, sok 
energiát pazaroltunk el indokolatlanul a 
gépkocsilopások megállítására. Be kell 
látni, hogy így nem lehet eredményt 
elérni. Igaz, ez évben csökkent a gép
kocsilopások száma: a tavalyi 89-ről 69- 
re, bár ez a károsultakat nem vigasztalja.

A strandi lopások száma az előző 
évhez viszonyítva 10%-kal, a besur
ranásos lopások száma 5%-kal 
növekedett, míg a kerékpárlopások 
száma 40%-kal csökkent. A bűncselek
mények megvalósulását elősegítő 
tényező legtöbb esetben az állampol
gárok felelőtlensége volt.

A feszített, embert próbáló tempó sok 
esetben meghozta eredményét. Az előál
lított személyek száma 176%-kal, az 
elfogott személyek száma 30%-kal több 
volt, mint a korábbi évben. Az ittas jár
művezetők is növelték a statisztikát, 
hiszen számuk majdnem duplájára 
emelkedett.

A rendőrök létszáma és a megnö
vekedett feladatok végrehajtása között 
nincs mindig egyenes arányosság. Több 
rendőrre lenne szükség, melyre igény is 
van. A színvonalasabb munkához kor
szerűbb technika kellene. Nem szabad 
belenyugodni, hogy ilyen felké
születlenül hajszoljanak bele a nyárba 
bennünket. Az állomány nem bírja 
sokáig ezt a megterhelést.

Köszönetünket fejezzük ki a pol
gárőröknek, akik sokat segítettek 
munkánkban. Rendszeresen részt vettek 
a járőrszolgálatokban. Több bűncselek
mény elkövetőjét hathatós közbenjárá
sukkal sikerült elfogni, valamint fontos 
információkat tudtak adni különböző 
ügyekben. Ilyen hozzáállással meg
alapozottnak látjuk a rendszeres 
jövőbeni együttműködést. Köszönetet 
mondunk még a veszprémi rendőr- 
kapitányság munkatársainak is, akik az 
éjszakai szolgálatok során nyújtottak 
segítséget.

Végül, de nem utolsósorban meg
köszönjük az önkormányzatok ve
zetőinek és munkatársainak a nyári, 
illetve egész évi segítségét.”

Balatonalmádi, 1996. szeptember 24.
Újvári Attila r. ftzls.



Cimbora-találkozó
Amerikában -  sok áldozat árán

-  már rájöttek, milyen káros 
hatása lehet a tévének a nevelés
ben. Pedig a televízió megfelelő 
műsorpolitikával e téren hasznos 
is lehet.

Nálunk a gyermektelevíziózás 
történetében az elmúlt kilenc év
ben csak visszafejlődés tapasztal
ható. Kilenc esztendeje nem ké
szült animációs és gyermekfilm, 
szemben a tizenöt esztendeje szü
letett öt-hattal...

A lakosság 30%-a gyermek- és 
fiatalkorú, vagyis hárommillió 
emberrel nem foglalkozik az egyik 
potenciálisan fontos nevelő
eszköz.

A jövőre, a gyermekekre nem 
figyel oda a médiatörvény.

A gyermekstúdió munkatársai 
mégis bíznak abban, hogy lehet a 
rendelkezésünkre álló pénzből 
műsort varázsolni, s emléke
zetessé tenni több mint 300 gyer
mek részére a Balatonalmádiban 
töltött augusztusi napokat. A 
Néreus (azaz „vegyész”) üdülő 
parkja a Balaton-parton hem
zsegett a gyermekektől és a sürgő- 
forgó televíziós csoportoktól.

Az egyik fűzfa alatt a versíró 
cimborák balatoni legendákat 
találtak ki, természetesen rímbe 
szedve, s irányítójuk nem más 
volt, mint Rigó Béla költő. Tőlünk

néhány méterrel odébb a Mozi
varázs ifjú stábja forgatott, három 
gyerek egy VHS-kamerával. Alig
12-13 évesek, de már megtaláljuk 
közöttük a rendezőt, az ügyelőt, a 
színészt. Humoros gegeket ké
szítettek a vízparton teljes 
komolysággal, megfontoltsággal, 
odafigyeléssel.

Arrébb, egy másik fűzfa alatt 
Békés Pál író „meseláncosai” 
egyenesen a Föld és a Nap 
keletkezését találgatták, szőtték 
mesévé, s mindezt ámult cso
dálkozással figyelték a Vakáció 
külföldi gyermektelevíziós kol
légái, ugyanis ezekben a napokban 
rendezték meg a gyermekfilmeket.

Az értékelést a felnőtteknél a 

három magyar művész, Létay 

Vera, Szőcs Géza és Veszely Lajos 

festő mellett több külföldi szak

ember -  Milton Chen San Francis

cóból, Peter Nestler Stockholmból 

és Ludmilla Szukacs Moszkvából, 

Sergio Manfio Trevisóból -

végezte.
Első díjat a Cimbora Ady- 

összeállítása, az Ál(l) a bál című 
operafilm, az Eszterlánc és a Pop
per Péter pszichológus vezette 
szókimondó sorozat nyerte.

A gyermekekből álló zsűri is 
kiválogatta a számukra legked
vesebb adásokat, ezeket remél

hetőleg ősszel ismét műsorára tűzi 
a televízió.

Három -  éppenhogy leérettsé
gizett -  fiatal É. Szabó Márta 
irányításával Almádi ifjabb lakói
nak egy új csatornát hozott létre. A

stúdió régebbi anyagaiból válogat
tak, napi 6 órában sugároztak 
műsort.

Talán ezt a gyermektévét nem
csak nyaranta, az almádi táborban 
kellene működtetni, talán létre 
lehetne hozni egy igazi “égi 
csatornát” is, amelyen az összes 
magyarországi gyermek érdekes, 
színvonalas, jó filmeket nézhetne. 
Évtizedek terméséből lenne mit 
válogatni, s jó lenne, ha elterjedne 
az „erőszak-kikapcsoló gomb”, 
hogy óvja a legifjabbakat.

Ötödik alkalommal gyűltek 
össze a fiatalok a Balaton partján, 
barátokat szereztek, verseket írtak, 
mesét találtak ki, tévéfilmeket 
készítettek, angolul tanultak, tex
tileztek és muzsikáltak. S ez alatt a 
tíz nap alatt számos értékes, 
aktivitásra nevelő tévéműsor 
született, amely azokhoz is elvitte 
ennek a tábornak a hangulatát, 
akik maguk személyesen nem 
lehettek ott Almádiban.

/ Nagy Ildikó fotói a találkozó 
foglalkozásain készültek /

Újabb lehetőség 
a sportra!

Ezúton hozzuk városunk lakosságának szíves tudomására, hogy az 
Auróra Szálloda uszodája, szaunája és tekepályája télen is nyitva tart.

A lehetőséghez kíván kapcsolódni a Herkules SE azzal, hogy triat
lon-szakosztályának fejlesztésére tagtoborzót tart 1996. október 
hónap minden szerdáján, 17 órakor az uszodában.

Elsősorban azokra a fiatalokra számítunk, akik az úszósporttal sza
kosztályi keretek között már nem foglalkoznak, azonban szükségét 
érzik annak, hogy rendszeresen sportoljanak és versenyezzenek.

Tervezzük úszásoktatás szervezését is.
Erre is a fent említett időpontokban, vagy a 338-146-os, illetve a 

06(30)574-830-as telefonon lehet jelentkezni.
A tájfutás iránt érdeklődők is ugyanott és ugyanabban az időpont

ban jelentkezzenek.
Az Auróra Szálloda uszodája naponta 07 és 19 óra között tart nyit

va, minden érdeklődőt szívesen várunk.
Felber Gyula sportszervező



Musicaltáborban voltunk
Szeptember második hetében Balatonfüred (pontosabban a Hotel 

Agro) adott otthont egy nemzetközi musicaltábornak. A tábort több 
világszervezet: az United Games, a Peace Child és a Young Voices 
szervezte.

Már a csapat összetétele is sokat jelentett: voltak Horvátországból, 
Boszniából, Szerbiából, Albániából, Ausztriából, Csehországból, Német
országból, Angliából és Norvégiából. Magyarországot hárman 
képviseltük: Máté Richárd Győrből, Csontos Zsuzsanna és Rajnai Judit a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumból. A résztvevők között voltak 
fiatalok 17 éves kortól és felnőtt szervezők is. Néhányan szorosabb kap
csolatban álltak a színházi élettel: volt rendező, koreográfus; de egyvala
mi mindenképpen közös volt: a zene szeretete.

A foglalkozások angol nyelven folytak. Ötleteket egyesítve meg
próbáltunk kitalálni egy alaptörténetet, amire a musical (vagy zenés 
játék) épülne. Zenei anyagot gyűjtöttünk, terveztük a lehetséges dísz
leteket, a színpadok elrendezését, a nézők esetleges bevonását, de a fő cél 
az volt, hogy valami egyedit és eredetit alkossunk.

A tábor az első lépés volt egy nagyszabású terv: egy, a volt Jugoszlávia 
területén bemutatott előadássorozat felé. Megbeszéltük a további 
lépéseket, a nyári turné időpontjait és közben rendkívül jól éreztük 
magunkat.

A teljes műsor az év folyamán szervezett találkozók során fog 
összeérni. Terv szerint legelőször Veszprémben szerepelnénk. Az előadás 
körülbelül júliusra esik, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Rajnai Judit

 
HORGÁSZSAROK
1996. szeptember 14. em

lékezetes dátum lesz az almádi 

sporthorgászok életében. Az arácsi 

strandon megrendezett Veszprém 

megyei csapat- és egyéni bajnok

ság majd minden első helyezését 

elhozták. Nem zavarta őket az 

sem, hogy a rendező HEVMESZ 

néhány hibát vétett, nevezetesen a 

női és gyermekversenyzők alól -  

horgászat közben -  szedték ki a 

tulajdonosok a stégeket.
Az induló 11 csapat közül az 

almádiak (Gönczi Anita, Hankó 
Attila, Szenthe László, Szenthe 
Zoltán, Takács Gyula) úgy 
szerezték meg az aranyérmet, 
hogy mindegyikük „szektorelső” 
lett a háromórás versenyen. 
Délután került sor az egyéni 
bajnokok avatására. Itt aztán nem 
adtak esélyt a mieink jószerivel 

senkinek.

Az eredmények: egyéni ifjúsági 

megyei bajnok Szenthe Zoltán, aki

most -  egymás után -  harmadszor 

nyerte el, s így végleg megtarthat

ta a vándorserleget. Egyéni gyer

mek ezüstérem: ifj. Magenheim 

Mihály, aki élete első komoly 

versenyén azonnal ilyen magasra 

tette a mércét. Lassan megszoktuk 

már, hogy a Szenthe család, ha 

indul egy versenyen, mindig az 

elsők között végez. Gönczi Anita 

szintén komoly versenyhorgász 

múltat mondhat magáénak. (Nem 

csoda olyan háttérrel, mint a 

Fórumnál lévő és a nevét viselő 

horgászbolt!) Külön öröm, hogy a 

sokáig nélkülözött és nagyon 

hiányzó utánpótlás ifj. Magen

heim Misi személyében végre biz

tosítottnak látszik.

Nagy Ferenc

Szeptemberi számunkban beszámoltunk már az I. Pannónia Kupa 
nemzetközi sakkversenyről. A résztvevők személyes véleményei alapján 
elmondhatjuk, hogy egy színvonalas versenysorozat alapjait rakták le a ren
dezők. Erről tanúskodik Ambrus Zoltán, a Magyar Sakkszövetség főtitkárának 
Fáncsy László főszervezőhöz írott levele, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

ÁLLAMI IFJÚSÁGI ÉS SPORTHIVATAL

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
FÉDÉRATION HONGROISE D'ÉCHECS

1055 BUDAPEST V., NÉPHADSEREG UTCA 10. -  TELEFON: 116-616 -  319—738 -  TELEX: 225105 AISH H

Budapest, 1996. szeptember 17.

Fáncsy László úr részére 

8220 Balatonalmádi
Gábor Áron u. 15.

Tisztelt Fáncsy úr,

Elsősorban szeretnék köszönetet mondani Önnek, hogy az Első 
Pannónia Balatonalmádi Kupa nyílt nemzetközi sakkversenyt a ren
dezési ötlettől a kivitelezésig megszervezte és lebonyolításában 
oroszlánrészt vállalt. Ez a torna jó szolgálatot tett a Balaton
almádiban és környékén lakó sakkozók foglalkoztatására, de a jó 
szervezőmunkának köszönhetően hazánk tehetséges utánpótlás gár
dájának versenyeztetésére is. Míg az Ön munkáját eddig a Bala
tonalmádi Közösségi Ház SE sakkszakosztály vezetőjeként magas 
színvonalon értékeltük (három óv alatt a megyéből az NB I .  osz
tályba feljutni csak nagyon keveseknek adatik meg) most verseny
szervezőként és rendezőként is kiválóan vizsgázott.

 Tudjuk, hogy egy ilyen nagy versenyt első nekifutásra nem 
lehet zökkenőmentesen megrendezni, de ismerve az Ön képességeit, 
nagy tapasztalatát a sakk sportágban, biztosak vagyunk abban, 
hogy a következő, Balatonalmádiban Ön által szervezett verseny 
még magasabb színvonalú, még több szakmai eredményt felmutató 
rendezvény lesz. Az első Verseny híre - ha ilyen jól sikerül, 
mint ez - a folytatásra nem csak ugyanazokat a résztvevőket hív
ja, hanem azok ismerőseit, versenytársait is. Becsléseink sze
rint a második Balatonalmádi Kupán már több mint 200 versenyző
ről kell majd önöknek ugyanilyen jó ellátással és programmal 
gondoskodniuk.

A Magyar Sakkszövetség részéről biztosíthatom Önt, hogy 
legalább ilyen szinten, mint most, támogatjuk versenyrendezési 
elképzeléseit és szándékait. Bízunk abban, hogy a városi össze
fogás mellett a Polgármesteri Hivatal ismét saját ügyének fogja 
tekinteni a folytatást. A magunk részéről javasolhatjuk, hogy a 
jövő évi versenynaptárban - kapcsolódva ifjúsági Európabajnoki 
rendezvényeinkhez - augusztus 16. és 24. között ütemezzék a ver
seny lebonyolítását.

Kedves Fáncsy úr,

A Magyar Sakkszövetség Elnöksége és Versenybírósága nevében 
mégegyszer gratulálunk az I. Pannónia Balatonalmádi Kupa sikeres 
lebonyolításához és sakkozóink, valamint külföldi versenytársa
ink részére várjuk a mielőbbi folytatásról az értesítését.

Üdvözlettel:

Ambrus Zoltán 
főtitkár

HungariaSport

A Közösségi Ház SE NB-I-es sakkcsapatának 1996/97. évi sorsolása:
1996. 10. 06. 10 óra: KHSE-Csuti SK

10. 27. 11 óra: Nagykanizsa Izzó SE-KHSE
11. 09. 11 óra: Statisztika-KHSE
11. 10. 11 óra: KHSE-Dutép Kecskemét
11. 30. 14 óra: MTK-KHSE
12. 01. 10 óra: KHSE-Mattador

1997. 01. 19. 10.30 óra: Postás-KHSE 
02. 09. 10 óra: Elektromos-KHSE
02. 23. 10 óra: KHSE-Vasas
03. 08. 11 óra: KHSE-Hajdúszoboszló 
03. 09. 10 óra: Miskolc-KHSE
03. 22. 14 óra: KHSE-Törekvés
03. 23. 12 óra: KHSE-Honvéd
04. 20. 10 óra: KHSE-Ajka
04. 27. 10 óra: Haladás VSE-KHSE

Ifj. Magenheim Mihály, Takács Gyula, Gönczi Anita, 
Gönczi György (a csapat fő támogatója), Hankó Attila, 

Szenthe László (csapatvezető), Szenthe Zsolt, Szenthe Zoltán



Mustot, óbort kínáltak a gazdák
Egyik legértékesebb gyümölcsünk a szőlő. 

Tán éppen ezért számít kivételes ünnepnek a 
szüret. Ha eljön az ideje, emberemlékezet óta 
összejövünk és a legszélesebb falusi, szőlőhe
gyi közösség emlékezetes eseményévé avatjuk.

Komisz hideg szél, gyülekező esőfelhők 
fenyegetése ellenére is bebizonyították a vörös
berényi legények, menyecskék s velük együtt a 
környék fiatalsága: a berényi felvonulást 
semmi meg nem akadályozhatja!

Határtalan kedvvel, vidáman gyülekeztek a 
magtártéren a kíváncsi nép gyűrűjében a szép 
magyar lányok, nagy kedvű menyecskék, akik 
jobbára szalagdíszes kocsikon kaptak helyet. A 
mentés, szép szál legények lóra pattantak. Most 
is akadt köztük néhány szemrevaló lovászlány. 
Masszív, gumirádlis homokfutón léptetett a

menet élén a kisbíró. Méltó tekintélyt adott a 
bíró-bíróné csézája. A fess polkazenekar pezs
dítő akkordjaira mazsorettek művészi menete 
igézte tekintetünket. Fiúk-lányok szó szerint 
vállukon vitték a hegy látványos üzenetét, a 
pazar szőlőkosarat.

Taps, harsány bíztatás, üdvözlések a járdáról, 
útszélről, a házak muskátlis ablakaiból. Majd 
még egy kitűnő hangadó gárda: a sváb parti
zenekar. A kerékpáros gyerekek népes me
zőnye. Ismét itt léptek fel a fess vadászok. 
Büszke lován az „intéző”. Jött tömött sorokban 
a hegyi nép: pásztor, csősz, kerülő, kémény
seprő, cigányzenészek, a szőlők dalos munká
sai, vincellérek. A prés mellől mustot, finom 
tavalyi óbort kínáltak a gazdák. Mint régen, ha 
szomjas vándor tévedt a pince elejébe... Echós

szekéren örökmozgó, sistergő gyerekhad. 
Aztán egy színesebb, vonzó látvány az értő te
kinteteknek: választékosan elegáns dámák, le
fegyvérzőén szép hölgyek sora a hintó kon...

Korszerű „járgányok” a hagyományos 
eszközök között. Volkswagenen utaznak 
Bacchus kámzsás papjai. Teherautón a har
monikaszóra harsogó dalárda! A jó kedv immár 
nem ismert határt...

Így ért a színes menet a berényi, almádi 
utakon a Városháza térre. Szélverte, esőmosta 
jelm ezekben, ám töretlen kedéllyel. Ha
gyományhű köszöntéssel, pohár borral és friss 
pereccel várta a polgármester a víg karavánt. 
Pergő táncba kezdett a társaság s folytatták haj
nalig Berényben.

Albrecht Sándor

Szeptember 14-én, szombaton ismét sor került az immár hagyományossá 

vált szüreti felvonulásra. A Vörösberényi Polgári Kör által 1992-ben 

felelevenített és ötödik éve megszakítás nélkül megrendezett eseményen az 

idén is nagy kedvvel vett részt a berényiek apraja-nagyja.

Volt gyümölcs, bor, zenekar, minden, ami a jó  hangulathoz kellett. Az 

indulásnál az idő is biztatónak tűnt, később bizony megáztunk, de ez sem 

szegte kedvét a szereplőknek és a felvonulás nagyközönségének sem, amit mi 

sem bizonyít jobban, minthogy a kocsikra felpakolt 2 5 0  l bor az utolsó csep

pig elfogyott.

A napot az ugyancsak hagyományos szüreti bál zárta a vörösberényi 

kultúrházban, sok értékes tombolatárggyal (a tárgyak felajánlóit egy külön 

listán közöljük) és hajnalig tartó zenével, tánccal.

A felvonulás és a bál szervezésében és lebonyolításában sokat segítettek a 

vörösberényi általános iskola pedagógusai, a helyi kertbarát kör és 

Vöröskereszt tagsága, a polgárőrség és az almádi rendőrörs állománya. 

Köszönjük önzetlen segítőkészségüket!

Sokat köszönhetünk azoknak is, akik egyénileg, kocsijuk, lovaik felaján

lásával vagy egyéb módon járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Név szerint 

a következőknek mondunk köszönetet: Borsos László, Fuith Ferenc, Gáspár 
István, Gergely Ferenc, ifjabb és idősebb Horváth László, Katz István, Keszei 
Gábor, Lajtos Tibor, Molnár Gábor, Nagy Ferenc, Ódor Gáspár, Palaczky 

Pál, Pósa Károly, Rapatyi László, Szász János, Szili Gyula, Szücs Sándor, 
Tóth István, Trosits András,

Vörösberényi Polgári Kör 
vezetősége

Szüreti felvonulás Berényben

Szentesi István felvételei a felvonuláson készültek

Szponzoraink, akik tom bolatárgyat ajánlottak fel 
a szüreti bálra:

A és L élelmiszerbolt 
Almádi Hús-koktél Kft. 
Autoferro Szövetkezet 
Balog János, autószerelő 
Barta József, kereskedő 
Berény étterem 
Bors Csaba, termékforgal
mazó
Bozsó József, húsbolt 
Cseri Sándor, vállalkozó 
Drahos János, zöldség- 
gyümölcs
Faa Product Nyomda 
Fórum Rt.
Gazdabolt, Laposa D. u. 
Gergely Endre, hobbiállat-bolt 
Gitta Imre, autósbolt 
Góg és társai Bt.
Gyűrűsi Károly, zöldség- 
gyümölcs 
Háló Kft.
Hegedüs Kornél, kádármester 
Hégely Sándor, asztalos 
Hegyi Zoltán, könyvkereskedő 
Hoke Bt.
Hollander József, cigaretta 
Horgászbolt, Szabó László

Italtár, Árpád u.
Julius Apartman Centrum 
Julius Meinl, élelmiszer 
Jutka butik
Kati bolt, Vörösberény 
Kati büfé, Molnár Katalin 
Kiss József, duguláselhárítás 
Kiss Tibor, mosodai váll. 
KokasEndre, gumiklinika 
Kommunális Kft.
Kovács János, vállalkozó 
Kovács László, villanyszerelő 
Kőfalvi István, autószerelő 
Könyvesbolt, Szabolcs u. 
Kuckó étterem 
Lakó László, kertészmérnök 
Lang László, mestercukrász 
Lankó Tibor, Borkert 
Lőrincz Attila, mg. vállalkozó 
Manna textilbolt 
Marosi László, kerékpár 
Merill Kft.
Mészáros Imre, vállalkozó 
Miki büfé
Mirella szobakiadás 
Molnár László, gumiszerelő 
Nagy Károly, vállalkozó

Nagy Lajosné, lakásfelsz. 
Németh János, árufuvarozó 
Nonstop büfé
Nyírő Ferenc, épületgépész 
Orbán Zsolt, árufuvarozó 
Pipó játékbolt 
Pireus étterem 
Polgár Attiláné, vállalkozó 
Profi-L szerelvénybolt 
Rendes Ferenc, illatszer 
Sarkos büfé
Somogyi Ferenc, ép. gépész 
Steffl söröző 
STYLUS fodrászat 
Surányi Lajos, vízszerelő 
Szántó Attila, vegyeskeresk. 
Szociális bolt 
Tarsó Gábor, építész 
Tarsó Lászlóné, virágbolt 
Tóth István, TV-szerelő 
Ujj Mészáros István, lakatos 
Ultramarin Bt., fürdőszoba 
Vékonyné F. Márta, fodrász 
ifj. Vincze László, régiség 
Virág ételbár
Wollein Pál, szikvízkészítő



Bakony 
TEL NEK 
a napok

Pereg a tv reklám, „Balatonalmádiban 
a telefonhálózat kivitelezése az alábbi 
utcákban fejeződött be” címen, alfa
betikus sorrendben jönnek az utcanevek. 
Érdeklődéssel várom a „K” betűseket, 
jönnek ők is sorban. Kurucz Rudolf utca 
1—19 és 1-12 házszámokat sorolják és 
megy tovább a reklám a Zrínyi Ilona 
utcáig. Mindez megjelent az Új Almádi 
Újságban is.

Néhány dolog feltűnt nekem, mint 
nézőnek. Egyik az, hogy a legmagasabb 
házszám a Kurucz Rudolf utcában a 13- 
as. A másik, hogy például az 1. szám 
előtt -  de nem csak ott -  június 
valahányadika óta egy gödör van a jár
dában, benne kábel látszik ki a szemét 
alól. Az udvaron, a kerítés és a ház kö
zött több mint egy hónapja egy pallóval 
letakart gödör van, biztosítandó a kijá
rást. A pallókat nem a telefonhálózatot 
kivitelező „nem tudom ki” cég tette rá.

A páros számú oldal sokkal „szeren
csésebb”, ott még a lapzáráig nem ásták 
fel a járdát! Lehet, hogy ezért hitték a 
reklám, illetve a nekik utcanévsort adó 
illetékesek késznek az utcát? Egyébként 
az utca neve helyesen Kurcz Rudolf utca.

Tulajdonképpen helyénvaló a „kuruc” 
szó említése bizonyos illetékesek 
nénikéjével összefüggésben, de csak így, 
ha nem akarok irodalmi lenni és realista 
módon nevén nevezni a dolgokat.

A szerkesztőség sok levelet kapott -  
bár lényegesen kevesebbet mint a 
városháza -  az érintett polgároktól, a 
telefonépítéssel kapcsolatos anomáliák 
miatt. Az önkormányzat úgy járult hozzá 
a nyári építéshez, hogy a kivitelező cég 
azt nyilatkozta, 80-100 m hosszú sza
kaszt felbontanak, belefektetik a kábelt 
és azonnal vissza is temetik, illetve 
helyreállítják a járdát. Tette ezt azért az 
önkormányzat, hogy az almádi érintet
tek, a telefonra várók, mielőbb hozzájus
sanak, amire várnak és már régen 
befizették a szükséges összeget.

Sajnos nem így lett és ezért az önkor
mányzatot teszik felelőssé a polgárokba 
nyári időszak sok-sok kellemetlen
ségéért. Halk kérdés: mi lett volna a pol
gárok, az érintettek véleménye az önkor
mányzatról ha nem járul hozzá a nyári 
építéshez, csupán szeptemberben engedi 
elkezdeni a munkát? Nagyon valószínű, 
hogy a nyúl és a sapka tanulságos esete 
áll fenn e kérdésben.

Valóban lehet már látni teljesen 
helyreállított járdákat a városban és nem 
sokkal tehetünk többet, mint kivárjuk a 
végét a dolognak és a következő szezon
ban talán békésebb körülmények között 
telefonálhatunk az új vonalakon.

S.F.

Opusztaszer, a NOE közepe
Szeptember 21-én, reggel két felnőttekkel- 

gyerekekkel teli autóbusz indult el a Hattyú ABC-től. 
Az almádi NOE-csoport apraja-nagyja (kb. 90 ember) 
Ópusztaszerre, a Csongrád megyei 
szervezet által szervezett országos 
találkozóra utazott. A Nemzeti Emlék
park hatalmas területén 8000 főnyi 
nagycsaládos tartózkodott. Néhány lát
nivaló ízelítőként: skanzen, Erdő-temp
lom, Halásztanya, Feszty-körkép. A sok
féle helyszín bejárása egésznapos prog
ram, láthattunk gátőrházat, kézműves 
műhelyeket, népiskolát stb. A park ter
helése óriási volt, ezt a körképnél 
tapasztaltuk a legjobban: a nagy tömeg 
miatt csak 15 percünk volt megtekinteni, bár a látvány 
így is lenyűgöző. A képet, amely 38 méteres 
átmérőjével Európa egyik legnagyobb körképének 
számít, 4 évig restaurálta egy lengyel szakembergár
da. Felülete nem hagyományos, hanem a kép közepe 
felé domborodik, emiatt a képet térben látjuk.

A kiállító diorámát épített a kép tövébe és 
hangszórókat helyeztek el a külső oldalon, emiatt 
bármerre jár az ember, mindig a megfelelő zenéket, 
zajokat hallja, amit CD-ről játszanak be. Az állandó 
kiállításon kívül gazdag programmal vártak minden 
korosztályt: vetélkedők, korhű lovasbemutató, ját

szóház, bohócok, bábszínház szórakoztatott bennün
ket. A honfoglalás-kori harci eszközöket és harc
modort felvonultató látványos bemutató a szemerkélő 

eső dacára is óriási tömeget vonzott, a 
nyilazást, kardozást ki lehetett próbálni.

Séta közben megkérdeztem néhány 
gyereket-felnőttet: mi tetszett a legjob
ban?

Adrián: A falumúzeum nagyon tet
szett, de a park is jó benyomást tett rám.

Mihály. Érdekes volt a telefonhír
mondó, a képen pedig az tetszett a 
legjobban, hogy a képtől a valóságot 
alig lehetett megkülönböztetni.

Péter. A sámán lovasok tetszettek a 
legjobban, a kép élethű volt és a mezőgazdasági 
gépeket is megnéztem.

Emer néni: A madárház nagyon tetszett az Erdő- 
templomban, a park kialakítása, területe nagyon 
hangulatos.

Zsófi: A kis csacsi nagyon aranyos volt, és a körkép 
is tetszett.

Dóri: Én lovagoltam és megnéztem a körképet.
A résztvevők nevében köszönet az almádi pol

gármesteri hivatal támogatásáért, a Csongrád megyei 
és a helyi csoport szervezéséért!

Tóth Gergely középiskolai tanuló

Szeptemberi csengetés
Észrevetted már, hogy mindig 

orvul támad az ősz? Augusztus 
huszadika táján egy reggelen arra 
ébredsz, hogy valami megválto
zott. Más lett az égbolt színe, a fel
hőké, a parti nádasé. Rádöbbensz, 
hogy üres a sétány, s az 
élelmiszerboltokban sem állsz 
órákig sorban zsemléért.

Megint elmúlt a nyár! De hiszen 
alig kezdődött még! Mintha teg
napelőtt lett volna a tanévzáró, s 
máris nyakunkon a tanévnyitó. Új 
év, új arcok, megannyi új élmény
nyel, ismerettel.

Ez a hangulat jellemezte a 
Györgyi Dénes Általános Iskola 
zsúfolásig megtelt tornatermében 
felsorakozott diáksereget, aggódó 
szülőket és tanárokat.

Ismerjük el, hogy létezik az a 
nagy pillanat, amikor „a gyermek 
először lépi át az iskola küszöbét”. 
Egyszer történik meg, és soha 
vissza nem hozható. Ezt a pillana
tot kívánta még emlékezetesebbé 
tenni az iskola nevelőtestülete 
azzal a hagyományőrző gesztus
sal, melynek során az iskola igaz
gatója, Fábián László igazgató úr

apró taneszközöket rejtő ajándék- 
csomaggal fogadta az iskola ta
nulójává az óvodából érkező ne
bulókat.

S mikor sikeres az isko
lakezdés?

A  tanítónak:
-  ha szabadon dönthet a tanítás 

módjáról;
-  ha időben felkészülhet az első 

osztályosok fogadására;
-  ha megfelelő a tárgyi feltétel- 

rendszer;
-  ha az osztály létszáma 25-nél 

nem több;
-  ha minden gyermek isko

laérett;
-  ha a tanítás rendszere megfelel 

a pedagógiai szempontoknak 
(óraszám, órarend, idő);

-  ha elnyeri a szülők bizalmát és 
támogatását;

-  ha nincs lemaradó tanítványa;
-  ha eredményeit elismerik.
A szülőnek:
-  ha a gyermeke a választott 

iskolába járhat;
-  ha pl.: „felveszik a kívánt 

tagozatra”;

-  ha a gyermek szívesen jár 

iskolába;

-  ha nincs gondja a tanulással;

-  ha sok dicséretet visz haza;

-  ha minél előbb, minél több 

sikerélményhez jut.

A kisgyermeknek:

-  ha az iskolában szeretik;

-  ha van sok barátja;

-  ha vidámak, de tartalmasak az 

órák;

-  ha minden eszköze megvan, 

amire az iskolában szüksége lehet;

-  ha érdekes a tanulnivaló;

-  ha önállóan megbirkózik a 

feladattal;

-  ha játszani is lehet;

-  ha szülei érdeklődnek, örülnek 

sikerének.

Érdemes elgondolkodnunk: mit 

tegyünk a kudarcok elkerülése 

érdekében? Talán még nem késő!

Eszes Béláné tanító



Polgárőri hírek
Röviden összefoglalva augusz

tus-szeptember hónapok történetét, 
így néz ki a polgárőrség krónikája.

Augusztus hónapban rendszere
sen járőröztek az „öreg” polgárőrök 
az ifikkel. Az augusztusban tartott 
két rendőrségi akcióban részt vettek 
polgárőreink is. A városunkban 
megrendezett I. Pannónia Kupa 
nemzetközi sakkverseny épületét 
éjszakánként a rendőrséggel felvált
va a polgárőrök is figyelték.

Fűzfőgyártelepen megrendezett
II. Megyei Polgárőr Napon tartott 
sportversenyeken egyesületünk jól 
szerepelt: csapatban VI. helyezés, 
női asztalitenisz: I. Hansági Nóra, 
lövészet: légpuska: II. Bodor Barna. 
Eséllyel pályáztuk meg az 1997. évi
III. Megyei Polgárőr Nap megren
dezését. Bizakodunk.

A vörösberényi polgári kör által 
rendezett átütő sikert hozó szüreti 
felvonuláson a menet tervszerű ha
ladásához polgárőreink adtak biz
tosítást a rendőrséggel közösen. 
Temetésen vigyáztunk a parkolóban 
elhelyezett gépkocsikra, megelő
zendő a tolvajok ténykedését.

Szeptember 18-án taggyűlést tar
tottunk: elemeztük eddigi te
vékenységünket, megvitattuk az 
eredményesebb munka feltételeit: 
figyelőszolgálat és tervszerű, min
dennapi járőrözés.

Szeptember 19-én, a Városházán 
megtartott közbiztonsági értekez
leten örömmel hallottuk, hogy a 
Balatonalmádiban és vonzáskörze
tében a bűnelkövetések száma 
csökkent. Nem volt hiábavaló a 
közös munka. Az értekezlet után a

megjelent polgárőr vezetők meg
egyeztek abban, hogy majdnem 
végleges formában leírt együtt
működési megállapodásunkat a 
közeljövőben aláírjuk egy-két 
finomítás és pontosítás megtétele 
után.

Október elejétől az üdülő
övezetek és az ősztől tavaszig zárva 
tartó vendéglők, panziók, üdü
lőtelepek ellenőrzését megkezdjük. 
Itt kérjük azokat az üdülő-, panzió-, 
vendéglőtulajdonosokat, akik úgy 
gondolják, hogy megéri, anyagilag 
támogassák egyesületünket, mert 
technikai felszereltségünket csak 
így tudjuk fejleszteni, és autóinkkal 
csak így tudunk nagyobb területet 
bejárni és ellenőrizni. Befizetéseket 
a rendőrörsön található Közbizton
sági Alapítvány Balatonalmádi el
nevezésű csekken lehet megtenni. A 
„Közlemény” rovatba kérjük beírni: 
Polgárőr Egyesület.

Végül kérjük azokat az öreghegyi 
és budatavai polgárokat, akik 
fontosnak tartják a közbiztonságot 
és tenni is akarnak érte, keressék fel 
a rendőrörsöt vagy a polgármesteri 
hivatalt, adják le nevüket és 
címüket. Grúber Sándor r. őrnagy 
úrral felvennénk a kapcsolatot 
azokkal, akik kérésünknek eleget 
tesznek. Nem titkolt célunk ezen a 
két területen önszerveződéssel 
létrehozni a polgárőrcsoportokat, 
így a Balatonalmádi egész területén 
szervezett egységek őrködnének 
városunk nyugalma felett. Bízunk 
megértő és segítő támogatásukban.

Hansági Endre elnök

Megkérdeztük...
Egyre többször hallani olyan esetekről, hogy veszélyes kutyák a nem 

megfelelő tartás miatt embereket támadnak, meg, s a budatavai tömbbel

sőben a tiltás ellenére is elszaporodtak négylábú barátaink. Szentesi 

Istvánt, a közterületfelügyelők vezetőjét kérdeztem, mit tesznek azért, 

hogy ez a „kutya helyzet” normalizálódjék.

Sz. I.: Sajnos, valóban ez a helyzet, folyamatosan keresnek minket 

elsősorban a Bartók Béla utcából, a Venyige utcából és a budatavai 

lakótelepről.

-  M i a megoldás?

Sz. I.: Mindent megpróbálunk elkövetni, hogy a törvényességet, a ren

deleteket betartassuk a kutyatartókkal.

-  Volt az idén veszett kutya, sok-sok kutyaharapás, ha jó l tudom, az 

egyik 8 napon túl gyógyuló; a játszótéren kis túlzással több a kutyapi

szok, mint a homok, miért vár a hivatal a keményebb intézkedésekkel?

Sz. I.: Valamennyi felvetés jogos! Minden eddiginél több kutyatulaj

donos lett felelősségre vonva, ebben az évben 32 tulajdonos ellen bírsá

got szabtunk ki, majdnem 50 000 Ft értékben, 4 esetben tettünk 

szabálysértési feljelentést, 34 kutyus került a végleges altatás sorsára, 24 

befogottat váltott ki a gazdája. Valamennyi esetben megpróbálunk min

den szempontot figyelembe véve dönteni, és azt ígérhetem, hogy egyre 

szigorúbban lépünk fel a mulasztókkal szemben.

-  Úgy hallottam, hogy ebzárlatot rendelt el a Megyei Igazgató Főállat

orvos.

Sz. I.: Így van, október 14-től 28-ig ebzárlat lesz. Ezt komolyan be 

fogjuk tartani.

-  M it jelent ez a gyakorlatban?

Sz. I.: A zárlat alatt közterületen csak pórázon szabad kutyát sétáltatni, 

elengedni a kutyafuttatókon sem szabad. Még egyszer jelezném, a 

szabálysértőkkel minden eddiginél szigorúbban járunk el.

-  Köszönöm a tájékoztatást.

A szerkesztőség megjegyzése: természetesen a fenti interjú nem a 

kutyák ellen készült, hisz azok nem is tehetnek semmiről. Ők ott végzik 

természetes dolgukat, ahol felelőtlen gazdájuk megengedi azt. Fenti írá

sunkat ezeknek a „gazdáknak” ajánljuk.

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 •

Kőfalvi és Társa 
Autójavító Kft.

Balatonalmádi, Fűzfői u. 156.

 60-395-206 • 30-591-786

Az akciós bútorvásár továbbra is tart 
megújuló árukészlettel 

az almádi Auróra Étteremben!
Franciaágy már 27.900 Ft-tól
4  elemes konyhabútor 28.900 Ft-tól
Hálószobabútor 44.900 Ft-tól
3+2+1 ülő- és fekvőgarnitúra 77.000 Ft-tól

Tízfé le típusús szekrénysorból válogathat, 
a megyébn a legolcsóbban!

Nyi tva t a r t ás :
hétfőtől—péntekig: 11-17 óráig • szombaton: 8-12 óráig

MOST IGAZÁN ÉRDEMES BEJÖNNI!
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt: Sanyi bácsi.
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Gyűjtsünk
katicabogarat!

A Takarítási Világnap azért szeptember 23., 
mert az ausztrálok találták ki (ott ez abszolút 
szerencsés időpont) az ENSZ ezt hagyta 
jóvá, és hát maga az ügy szívet dobogtató -  
legyen tiszta a környezetünk - , így Európa is 
megtartja.

Ráadásul a KTM a Balaton-parti 
települések számára csak a vasárnapi 
akciókat támogatta. A szervezésre is csak 2 
hét maradt, és mégis előzetesen a Bala
tonalmádi Városi Környezetvédő Egyesület, 
a Váci Mihály Általános Iskola, a vörös
berényi általános iskola, a Herkules SE táj
futó szakosztálya, a cserkészcsapat és nem 
utolsósorban a képviselőtestület tagjai, pol
gármester úrral az élen, jelezték részvételi 
szándékukat az akción, mindösszesen 90-en.

Az időjárás nem volt túl 
kedvező, mégis 105- 

en láttak neki, hogy 
fáradságos munká
val összeszedjék a 
hanyag szemetelők 
és szemétkezelők 

felelőtlen magatar
tásának eredményét,

parkjainkat, közterületeinket elcsúfító ilyen- 
olyan hulladékot. Sajnos, megint volt mit 
eltávolítani bőven. Az akció végére 50 m3 
feletti szemétmennyiség került kupacba, 
onnan a gépkocsira, majd a szeméttelepre.

Az akció résztvevői emléklapot kaptak, 
amire rá lehetett ragasztani a hozzá járó kati
cabogarat, és a további akciókon további ka
ticabogarakat lehet szerezni, ezüst-, majd 
aranyjelvényes környezetvédővé lehet válni.

Köszönet minden résztvevőnek a 
munkáért, melyet a közösségért végeztek és 
azt kívánom, hogy egyszer törölni lehessen a 
naptárból ezt a világnapot, mert nem lesz mit 
összeszedni. Sokan mondták, hogy ez álom. 
És ki nem hajlandó elismerni: vannak szép 
álmok is, amelyek édesítik az életet. 
Legyünk közösen 
édesszájúak, de 
legalább kati
cabogár-gyűjtők.

Szentesi István 
környezetvédő 
referens

Családi élet 
környezet 
természet

Okt. 10-dec. 12-ig csütörtö
könként 1/2 5-6 óráig a 
közösségi házban. A foglalkozá
sokra 12-18 éves leányokat 
várunk.

Jelentkezés az első 
foglalkozás előtt, okt. 10-én, 1/2 
5 órakor délután Fekete Istvánné 
dr. Pohl Juditnál a Baross G. u. 
22. sz. alatti közösségi házban.

Témakörök:
I. Családi élet

1. A család szerepe. Egész
séges életmód.

2. Táplálkozás. Receptek, 
saláták.

3. Szembenézni családi prob
lémákkal. Alkohol, drog, ön- 
gyilkosság.

4. Személyi biztonság
5. Fiatalok és a szex. Fe

lelősség.
6. Az asszonyok megváltozott 

szerepe
7. Párválasztás, családter

vezés
II. Környezetvédelem, 
természetvédelem

8. Az élet körforgása
9. Hogyan tűnik el a ter

mőföld?
10. A víz szennyezettsége. 

Savas eső.
11. Biokertészet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM

Takarítási Világnap
szeptember 23.

E M L É K L A P

részére,
aki környezetünkért dolgozott.

A FÖLDANYA NEVÉBEN, KÖSZÖNETTEL:

Dr. Baja Ferenc
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
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ÉLELM ISZER
a  F ó r u m m a l  s z e m b e n .

Törzsvásárlói kedvezmény indul okt 1-től!
Z ö l d s ég, gyümölcs

Balatonalmádi, Szabolcs u . 2 1 .



Gyászolunk
Az 1996-os esztendő eddig eltelt időszakában a polgármesteri 

hivatalt, ezen belül is a pénzügyi osztályt nagyon szomorú 

események zavarták meg.

Kora tavasszal elhunyt — 1989-ben betegsége miatt kény

szernyugdíjba került -  egyik kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
munkatársunk, Buzás Imréné, mindenki LENKÉJE, aki közel 30 éven 

át dolgozott a pénzügyi osztályon. Hihetetlen munkabírású, a város 

szinte minden lakását ismerő munkatárs volt. Hirtelen jött betegségét 
nem minden zavar nélkül vészelte át az adócsoport. 61 éves volt, 

amikor elragadta a halál. Túl korán és váratlanul.

Szeptember 14-én ismét temetésre gyülekeztünk. Barátok, 

ismerősök, munkatársak kísérték utolsó útjára a balatonalmádi 

temetőbe Lőrinczné Tóth Antóniát, TONCSIKÁT. Élete teljében, 46 
évesen ragadta el korunk vésze. 1975-ben került az apparátusba 

adóügyi előadónak. Az emberekkel tárgyalni tudó, türelmes, nagy 

munkabírású kolléganő értelmetlen halála felkavarta mindannyiunk 

életét. Szerette a munkáját, egy-egy nehéz „ügy” megoldása örömet 

jelentett számára. Szerette az életet, amely, sajnos, kegyetlenül bánt 

el Vele.

Betegségének súlyosságát mindannyian tudtuk, de a visszavon

hatatlan hír mégis váratlanul ért mindnyájunkat.

Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzunk tőletek:

„Keresheted Őt, nem leled, hiába, 

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 

a múltba sem és a gazdag jövőben 

akárki megszülethet már, csak Ő nem.

Többé soha nem gyúl ki 

halvány-furcsa mosolya.”

Nyugodjatok békében, emléketeket kegyelettel őrizzük.
C.Gy.

Kicsoda Jézus?
Ezzel a címmel bocsátjuk útjára azt a tizenkét alkalomból álló bib

liai ismeretterjesztő előadássorozat, mely az evangéliumok világát, 

annak is központi alakját szeretné a hallgató számára közelebb hozni.

Csabai Tamás, tanár és prédikátor, a Jézus Krisztus személyiségéből 
áradó varázs titkának ered nyomába. Eközben kiderül, hogy a Biblia 

nem egy letűnt világ fülledt levegőjét árasztja ránk, hanem nagyon is 

mai személyekkel és élethelyzetekkel találjuk magunkat szemben. A 
sorozat szívében Jézus emberi kapcsolatait követjük végig. Meg fogjuk 

látni Őt földi családja és rokonai, legkedvesebb barátai, a lelkileg 

megtörtek és egyedülmaradottak, de irigyei és ellenfelei között is.

Az előadó egyetemi évei alatt kezdte felfedezni a szentírás értékeit 

és üzenetét. Történelmi és irodalomtörténeti tárgyú tanulmányai 

nyomán pedig az egyes bibliai témák irodalmi és zenei utóéletére 

figyelt fel. Előadássorozata egyszerű, letisztult, mindenki számára 

közérthető formában szeretne lelki és esztétikai élményekkel gazdagí

tani. Az ország mintegy húsz városában tartott sorozata után október 

29-től hetente, kedden este fél hatkor Csabai Tamás Balatonalmádi 

város közönsége előtt is megszólaltja a Bibliát.

A részletes program a plakátokon és a meghívon olvasható, melyhez 

a városi könyvtárban, valamint az előadás helyszínén a közösségi 

házban lehet hozzájutni.

Minden kedves érdeklődöt szerettei vár
a szervező Közösségi Ház

Vörösberényi 
iskolatörténeti napok

Közel a pillanat, amikor végre 
elhelyezhetjük a vörösberényi Man
dulásban új iskolánk alapkövét. 
Iskolánk életében akár történelminek 
is tekinthető esemény arra indít ben
nünket, hogy tisztelettel fejet hajtsunk 
az ezeresztendős település egykori 
iskolái, a felekezeti iskolák előtt. 
Emlékezünk és emlékeztetünk a régi 
katolikus és református tanítókra, 
iskolaigazgatókra, akik példamutató 
módon oktatták, nevelték, készítették 
fel az életre Vörösberény népét, a mai 
diákok nagyszüleit, dédszüleit.

Ezért indítjuk útjára iskolatörténeti 
ünnepségsorozatunkat, amelynek első 
alkalmára október 19-én, szombaton 
délelőtt 10 órakor kerül sor a vörös
berényi művelődési házban. Ren
dezvényünkre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Ekkor a református iskola törté
netét ismerteti Balassa Benő nyugal
mazott csopaki iskolaigazgató, me
gyénk jelentős helytörténeti kutatója, 
aki éppen ezen a nyáron a Honis

mereti Szövetség nagydíját nyerte el a 
Veszprém megyei református iskolák 
történetének megírásával. Kövy 
Zsolt, a Pápai Református Kollégium 
nyugalmazott főigazgatója, a Ma
gyarok Világszövetsége Veszprém 
Megyei Szervezetének elnöke másik 
előadónk.

A katolikus iskola történetének 
bemutatására jövő tavasszal kerül sor, 
addigra készül el ugyanis tudományos 
feldolgozásban a vörösberényi kato
likus iskola története. Ebben a 
munkában az egyházi iskola
történetírás segítségére számíthatunk. 
Tavasszal ezen kívül iskolatörténeti 
kiállítás és öregdiákok találkozója 
zárja az ünnepségsorozatot. Ezt az 
eseményt közösen rendezzük a Ma
gyarok Világszövetsége Veszprém 
Megyei Szervezetével és a Megyei 
Honismereti Szövetséggel.

Támogatónk még testvérin
tézményünk, a Balaton Akadémia.

Tóth Attila igazgató

IV. Nemzeti Játékok, 
Zánka 1996.

A Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség az értelmi fogyatékosok 
sportját szervezte Zánkán, az 
üdülőcentrumban szeptember
13-18 között. Ezt volt a IV. 
Nemzeti Játék, mintegy 
1000-1200 versenyző részvéte
lével. A versenyek fővédnöke 
Göncz Árpádné és Kuncze Gábor, 
védnökei Aján Tamás, Gallov 
Rezső  és Zongor Gábor. A  
versenyek hat sportágban az 
olimpiai ceremóniák rendjét, 
előírásait követték. Ennek meg
felelően olimpiailáng-staféta in
dult Diósjenőről. Budapesten a 
Parlament előtt Göncz Árpád, a 
köztársaság elnöke fogadta őket. 
A további útvonalon a lángot 
kerékpárral, illetve Balatonke
nesétől Zánkáig a Kelén mo
toroshajóval vitték a fiatal 
résztvevők. Az útvonal városunkat 
is érintette, ahol szeptember 15-én 
az önkormányzat nevében fogad
tam a küldöttségét a kikötőben 
frissen sült pogácsával és üdítővel. 
Sajnos, az írásos menettervtől 
eltérően korábban érkeztek és 
indultak tovább, így a helyi 
iskolákat képviselő tanárok és 
diákok már csak az induló hajót 
láthatták. A szervezés nevében itt 
kérek elnézést tőlük. Én magam 
velük együtt hajóra szálltam és 
elkísértem őket Balatonfüred, Sió
fok érintésével Zánkáig. Úgy 
Balatonfüreden, mint Siófokon a

város polgármestere és küldöttsé
gek köszöntötték a sportolókat, 
zenével, avagy szimbolikus aján
dékkal. Zánkára érve már éppen 
megkezdődött az ünnepi megnyi
tó, himnusz, zászlófelvonás, zenés 
felvonulás, majd a résztvevők 
következtek. Látványos ejtőer
nyős célbaugrás is programban 
volt. Göncz Árpádné betegsége 
miatt Kuncze Gábor felesége nyi
totta meg a Nemzeti Játékokat. 
Több felszólaló, köztük Zongor 
Gábor úr is méltatta a verseny 
eszmeiségét. Köszönet mindazok
nak, akik anyagilag is támogatták 
a rendezvényt, illetve jelenlé
tükkel, közreműködésükkel való
sággá válhattak a résztvevők ál
mai. Este színvonalas műsort 
láthattak neves művészek közre
működésével. Másnap megkez
dődtek a versenyek, amelyek ren
dezésében vagy 50 almádi gim
nazista segédkezett.

A kedvezőtlen idő ellenére jól 
szervezett versenyek zajlottak, a 
részvétel fontosságát szem előtt 
tartva.

Azt hiszem, ezt az eseményt 
nem szabad abbahagyni, hisz a 
fiatalok e csoportjának igen nagy 
szüksége van sikerélményekre. A 
versenyek eredményeit a mai 
napig nem ismerem, de a későb
biekben természetesen nyil
vánosságot kell hogy kapjanak.

M .G
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Zokogni szeretnék
Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája 
sorsán évek óta síina fakad? Ez a fogalom, hogy hazám, nem légből kapott koholmány.  „ Áldjon, vagy 
verjen sors keze, itt élned, halnod kell” -  ez sem légből kapott koholmány -, egyike ez a legnemesebb szív 
örökérvényű figyelmeztetéseinek. A  szívem vérzik, egész létemben megrendülve állok felejthetetlen  
hőseink holtteste előtt, már sírni sem  tudok, és nem is tudom, m it kellene mondanom ennek a csodálatos 
magyar ifjúságnak! Egy összetört aggastyán szól hozzátok, aki zokogni szeretne, zokogva szeretné forró  
szívetekre hajtani elfáradt fejét, és arra kérni benneteket, hogy akármi következik is ránk, ti még for
róbb szeretettel zárjátok édes, fia ta l szívetekbe hazátokat, ezt a sokat, mérhetetlenül sokat szenvedett... 
Magyarországot.

 Igazság, 1956. október 30.

Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
A ‘56-os forradalom tiszteletére rendezett ünnepségünket 23-án 11 órakor tartjuk a Baross utcai Világháborús Emlékműnél. A megemlékezés 

keretében emléktáblát avatunk a forradalom emlékére.

Köszöntőt mond Majbó Gábor alpolgármester. Tisztelettel várjuk városunk lakosságát!

Magyari Lajos:

Lázár Mihály üzenete
A  rácsokon túl, ím felkel a nap,
Apró zajokkal jön  a reggel,
Ott lépdel most, túl a falakon  
Fényt iszik az, ki fényre szomjas 
Lelkét csordultig teletölti.
Aki ily itallal oltja szomját,
Tán nem is lehet azt megölni.

Mert oly szabad, oly sérthetetlen  
Mint az égbe surrogó madár.
M essze néz, arra nem figyelhet,
Hogy körül mily tivornya áll.
Hogy mily szeszekkel, szédülettel 
hajtják a népet ronda táncba.
Bíz összezúzzák, ki nem táncol,
És belerokkan, aki járja.

De felkél a nap, újra reggel 
Rácsokat olvaszt ragyogása.
A  kínt, a kínt rejtsd el mélyre, 
Egyetlen hóhér meg ne lássa!
Hát, ne sziszegj, ha körmöd tépik! 
Akkor se szólj, ha megölnek!
Lelked csordultig tele fénnyel,
S ez elég lesz túlélni őket!

Az ünnepi mellékletet összeállította: 
Hollóné Behring Anikó

Jáger István grafikája



Rókák veszettség elleni 
immunizálása

A veszettség vírus okozta ragá
lyos, súlyos klinikai tünetekkel 
megnyilvánuló -  igen ritka 
kivételtől eltekintve - ,  halállal 
végződő betegség.

Veszettségben nemcsak az álla
tok, az ember is megbetegedhet, 
ha a beteg állat megmarja vagy a 
váladéka fertőzi. Az állatok közül 
a vadon élő állatok, 
de ezek közül is a 
róka terjesztheti, 
terjeszti a beteg
séget. Az elmúlt 
évek statisztikai 
összevetése alapján 
az egész országban, 
megyénk területén 
is gyakran állapították meg a 
betegséget. Városunk területén 
évente 2-3 rókaveszettség adódik, 
sőt behurcolás útján 1996. évben 1 
kutyaveszettség is előfordult. 
Sokak által ismert, hogy az ebeket 
kötelező jelleggel évente oltja az 
állategészségügy. Most a nyugati 
országokban több éve megvalósí
tott gyakorlat szerint Balatonalmá
di területén is elvégzik a város 
külterületi részein hiányzó rókák 

immunizálását. Ezáltal a róka, 
mint a legjelentősebb veszett
ségterjesztő, elveszti szerepét.

Bizonyára sokak által ismert, 
hogy a Dunántúl nyugati részén, 
így megyénk északnyugati részén 
is több éve speciális módszert 
alkalmaztak kiváló eredménnyel a 
rókák immunizálására. Ezt idén 
ősszel nyugati anyagi támogatás
sal a Dunántúl egész területére 
kiterjesztik.

A módszer lényege, hogy előre 
meghatározott módon és terv 
szerint repülőről szórják a 
csalétkeket a rókák számára a 
települések külterületi részeire, 
tehát belterületre nem. A csalétek 
gyufásdoboz nagyságú és alakú, 
barnás színű, bűzös szagú. Anyaga 
halliszt és olaj. Ezt préselik össze 
úgy, hogy a belsejébe egy 
műanyagból készült kapszulába 
teszik a veszettség elleni 
folyékony oltóanyagot. A róka az 
„illata” alapján könnyedén meg
találja, szétrágja a csalétket, 
közben a fogai által megsértett

kapszulából kifolyik az oltóanyag. 
Az állat szájának a nyálkahár
tyájára kerül és onnan felszívódik.

A több éves felhasználás során 

azt tapasztalták, hogy az emberre 

nem jelent veszélyt a csalétkek 

kiszórása. Mégis, az óvatosság azt 

diktálja, ha valamilyen előre nem 

látható ok 

k ö v e tk ez téb en  

e m b e r i  

bőrfelületre vagy 

nyá lkahártyára  

kerül az oltó

anyag, rövid időn 

belül a kezelőor

voshoz kell for

dulni. Ő a körülményeket meg

ismerve eldönti a további

teendőket.
A csalétkek kiszórásának 

kezdete 1996. október 14., és 8 
napig tart. Az időjárási viszonyok 
az időpontokat esetleg mó
dosíthatják. A változásról az 
érdekelt lakosságot időben 
értesítik.

A kiszórási időszakra a megyei 
igazgató főállatorvos ebzárlatot és 

legeltetési tilalmat rendel el. 
Ennek alapján ebeket közterületre 
csak pórázon szabad kivinni.

Nyomatékosan szabad legyen a 
Kedves Olvasó figyelmét felhívni 
arra, hogy a csalétkeket ne szedjék 
fel!

Kérem jóakaratú támogatásukat 
az akció sikeres lebonyolításához.

Dr. Tóth László 
kerületi főállatorvos

K Ö ZLEM EN Y

A város területén a megyei igaz

gató főállatorvos 1996. október 

14-tól 28-ig ebzárlatot rendelt el. 

Kutyát közterületen kizárólag 

pórázon szabad vezetni, elengedni 

a kutyafuttatókon sem szabad.

A külterületen kóboroló ku

tyákat azonnal kilövik, a belte

rületen pedig befogásra kerülnek

Kérjük az ebtulajdonosokat az 

ebzárlat betartására.

Szelektív hulladékgyűjtés -  miért?
Egy adott ország gazdasági fejlettségét 

jelzi az 1 lakosra jutó kommunális hulladék 
mennyisége. Ez az USA-ban és Nyugat- 
Európában 350-400 kg/fő/év közötti szinten 
állt be.

Magyarországnak ezen a téren óriási tar
talékai vannak: a jelenleg képződő 180 
kg/lakos/év szemét hozzávetőlegesen 1 m3 
laza térfogatot tesz ki.

Szeméttelepeink folyamatosan telnek, az 
újonnan kialakítandó depóniáknak már szi
gorú környezetvédelmi előírásoknak kell 
megfelelniük, így az itt tárolt szemét 
kezelésének költségei nagyságrenddel fognak 
emelkedni.

Civilizációnk nyomasztó örökséget hagy 
unokáinkra, dédunokáinkra.

Szeméttelepi analízis során feltárt 100 
éves folyóirat még olvasható volt, az 50 éves 
krumplihéj felismerhető, a 10 éves konzerves 
doboz belsejéből még majonézre emlékeztető 
és konzisztenciájú anyag került a felszínre. A 
bomlási folyamatok anaerob körülmények 
között lényegesen lassabbak a reméltnél.

Gyakorlati lépéseket kell tennünk a hul
ladék mennyiségének visszaszorítására.

Nagy lehetősége lehet a megelőzésnek: a 
vásárlói szokások átalakulásával eleve 
kevesebb hulladék keletkezhet. A fogyasztói 
szokásokon azonban nehéz változtatni, hiszen 
jobbára a gyártók és a divatirányzatok dik
tálják az aktuális göngyöleg minőségét, 
milyenségét. A törvényi szabályozás jelenthet 
adott esetben kiutat.

A „piromániás” lobbi a hulladékégetőkben 
látja az üdvözítő megoldást. Az előnyei mel
lett nem szívesen beszélnek azonban arról, 
hogy az „energianyerés” során ismeretlen, 
beazonosíthatatlan gázok és vegyületek 
keletkeznek, a visszamaradó salakanyag -  
mely az eredeti térfogatnak 1/4-é -  
nehézfémekkel szennyezett veszélyes hul
ladéknak minősül, következésképpen még 
speciálisabb (drágább) kezelést igényel a 
továbbiakban. Az égetőmű beruházási költ
ségén az adott térség komplex szelektív hul
ladékgyűjtési programja hosszú távon 
megoldható.

A szelektív (papír, műanyag, üveg, bio) 
hulladékgyűjtés előnye:

1. Közepes hatásfok mellett is 50-60%-os 
hulladékcsökkentés érhető el általa.

2. A depóniák élettartama kétszeresére nő, 
az új beruházások időben -  vélhetően egy 
kedvezőbb gazdasági időpontra -  kitolódnak.

3. A begyűjtött hulladék értékes ipari 
másodanyag, mely bekerül az újrahasznosítás 
körforgásába.

4. Energiamegtakarítás az ipari technoló
gia során.

5. Az új szolgáltatás megjelenésével új 
munkahelyek teremtődnek.

Balatonalmádi önkormányzata meg
próbálta még időben kezelni a problémát. A 
szelektív hulladékgyűjtést több lépcsőben 
vezeti be.

1995. szeptemberében megjelentek a 
papírgyűjtő konténerek. 220 db speciális 
edényzetet állítottak fel a közterületen, 
melyeket az ALTA-NOVA Kft. 3 hetente ürít. 
A deponálást, válogatást követően a karton 
Dunaújvárosba, az újságpapír Lábatlanba 
kerül újrahasznosítás céljából. (A fűzfői 
papírgyár várhatóan 1998-ban tudja fogadni e 
térségből a vegyes papírhulladékot.)

Az összegyűjtött papír mennyisége 
Almádiban és Fűzfőn (közös gyűjtőjárat)
1995. októbertől 1996. augusztus 31-ig 50 
tonna, melynek kb. 60%-a Almádiból gyűlt 
össze.

Hozzávetőlegesen 500 000 lakost érint ma 
Magyarországon a papír ilyen rendszerű 
szelektív gyűjtése. (Balatonalmádi, Balaton- 
fűzfő, Kecskemét, Kalocsa, Baja, Paks, 
Budapest II., VIII. ker.) Szeptemberben csat
lakozik a rendszerhez Balatonkenese, jővő 
évtől kezdődően pedig több Veszprém 
megyei önkormányzat.

Az így kialakuló, kulturált papírgyűjtés 
megalapozza a komplex szelektív hulladék- 
gyűjtő program sikerét.

A lakók szervezett szemétszállítása mellett 
az önkormányzatunk jelentős összeget költ a 
konténerek mellett, illetve a bevont kon
ténerek helyén keletkező szemét elszál
lítására és az egyéb köztisztasági feladatok 
ellátására.

A sikert az jelentené, ha a kötelező kom
munális szolgáltatás igénybevétele teljes 
lenne, a kihelyezett konténerek helyébe ún.
zöld udvarokat létesíthetne az önkormányzat,
ahol a teljes körű szelektív gyűjtést bevezetné 
(bio, műanyag, fém, üveg).

Magyarország az Európai Unióba igyek
szik. Ott hulladékgazdálkodás van, nálunk 
kezeletlen szeméttelepek. Irigyeljük az ottani 
rendet, tisztaságot, szervezettséget.

Valamikor ők is a szelektív papírgyűjtéssel 
kezdték...

Agg Z. Tamás

E RDÉLY
S Z É K E L Y F Ö L D
KÖZÉP- ÉS FELCSÍK

Honismereti fotóalbum jelenik meg 1996. 
novemberében 2000,— Ft-os áron. 
Megrendelhető: Balatonalmádi Pf  37 

VÁRADI PÉTER PÁL szerzőtől.
A könyveket utánvéttel postázzuk.



Kertbarát köreink életéből
A Vörösberényi Kertbarát Kör 

1992-ben választott vezetőségé

nek mandátuma lejárt. Az új 

vezetőség választására 1996. 

szeptember 2-án került sor. A 

választást megelőző héten rend

kívüli vezetőségi ülés volt, ahol 

Gerván Károly elnök jelezte, hogy 

a ciklus lejártával a régi vezetőség 

lemond, majd véleményt kért az 

újra választandó tisztségviselők 

személyére. Mindenki elmondhat

ta egyéni javaslatát, hogy kit és 

milyen tisztségre ajánl.
Az 1996. szeptember 2-i ülésen 

Gerván Károly elnök összefog
lalót tartott a négy évben végzett 
munkáról, majd bejelentette a 
vezetőség lemondását.

A tagság az elért eredményeket 
pozitívan értékelte, és megköszön
ték a lelkiismerettel végzett fárad
ságos munkát. A régi vezetőség 
munkájával maximálisan meg

voltak elégedve, ezért a lemondá
sukat nehezen vették tudomásul.

Ezután a tagság megválasztotta 
a jelölő- és a számvizsgáló 
bizottságokat, majd egyéni javas
latokat is tehettek az új vezetőségi 
tagok személyére.

A választás megtörténe után, az 
eredmények az alábbiak:

Elnök: Horváth József 
Elnökhelyettes: Havasi József 
Titkár: Vereckey Adalbert 
Gazdasági vezető: Dezős Gé

záné
Pénzügyi ellenőrök: Takács 

Károlyné, Csalló Róbert 
Kultúros: Zabó Gyula 
Jegyzőkönyvvezető: Jákói Sán

dor.

Az eredményhirdetés után a 
tagság gratulált az új vezetőségnek 
és további jó munkát kívántak az 
elkövetkező 4 évre.

A Balatonalmádi Kertbarát Kör 

szeptember 10-én tartotta az őszi

idény első foglalkozását. Bőr 

László borásztechnikus tartott 

nagyon színvonalas előadást a 

szüreti teendőkről és az új borok 

kezeléséről, amire most főleg 

nagy súlyt kell fektetni a rendkívül 

nedves időjárás miatt. A szőlőbe

takarítás most nem tűr halasztást, 

nem lehet várni arra, hogy még nő 

a cukorfok. Ha a szőlő rohadni 

kezd, és nem figyelünk oda, elő

fordulhat, hogy 3 nap múlva már 

csak a felét szüretelhetjük a várt 

termésnek. A cukorfok növelésé

vel vigyázzunk. Ha nem muszáj, 3 

cukorfoknál többet lehetőleg ne 

emeljünk. Ennyi hatóságilag is 

engedélyzett. Ha 17-19 a cukor

fok, akkor már jó bort lehet 

készíteni.
A legközelebbi foglalkozás 

szeptember 24-én lesz, amikor a 
zöldségek és gyümölcsök téli 
tárolását ismertetik.

A BALATONALMÁDI KERT

BARÁT KÖR 1996. ÉVI PROG
RAMJA:

1996. szept. 10.: Szüreti 
előkészületek, a szüret optimális 

idejének meghatározása, a must 
kezelése. Bőr László 

szept. 24.: Zöldség- és 
gyümölcsfélék betakarítása és téli 
tárolása. Takács Ferenc 

okt. 8.: Tápanyag pótlása kert

ben és szőlőben. Meghívott előadó 
okt. 22.: Szőlő és gyümölcs 

telepítése és pótlása, ajánlott 
fajták. Söptei Géza 

nov. 12.: Új borok kezelése. Bőr 
László 

nov. 23.: Katalin-bál 

nov. 26. Éves beszámoló. Bucs 
Ferenc

dec. 10. Vezetőségválasztás és 

az 1997. évi feladatok meg

beszélése
Durst László

Duplán kopogtatott 
a szerencse

Ez évben már másodszor 
invitálta játékra vásárlóit a 
lakosság széles körében egyre 
népszerűbbé váló FAMILY

FROST KFT., közismerten a sárga 
fagyisautó. Ezúttal Fortuna két
szeresen is kegyeibe fogadta váro
sunkat, hiszen a márkói központtal 
működő telephely vonzáskör
zetében két almádi lakosnak is si
került egy-egy tízezer forintos 
Centrum-vásárlási utalványt nyer
ni. Egyre gyakoribb az ilyen jel

legű játék, melyben közös érdekek 

határmezsgyéjén fognak össze 

különböző kereskedelmi és szol

gáltató cégek, és amely 

együttműködés eredménye min

den esetben a vásárlók érdekeit, 

megelégedettségét szolgálja.

Képeinken a két szerencsés, a 

hatéves Dolezsai Balázs és a 

nyugdíjas Schildmayer Pál öröm

mel vette át otthonában a 

nyereményt tartalmazó borítékot.

A VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI KÖR vezetősége tudat
ja a tagsággal, hogy november 6-án szerdán, 17 órakor 
közgyűlést tart, előreláthatólag a Vörösberényi 
Kultúrházban. A tagokat a napirendről személyesen, le
vélben értesíteni fogjuk. Akinek a közgyűléssel kapcsolat
ban észrevétele, javaslata van, jelezze levélben (8220 Ba
latonalmádi, Ady E. u. 23.), faxon (88/338-256), vagy tele
fonon (20/390-637).



A Közösségi Ház 
októberi 

programjából
Október 6., 11 óra:
Az aradi vértanúk emlékére ünnepi megemlékezés. Köszöntőt 

mond: Felber Gyula képviselő. Helyszín: Öregpark, Örökmécses
Október 7., 9-16 óra:
Ruhavásár a közösségi házban
Október 18., 17 óra:
Ballonyi László festőművész kiállításának megnyitója a 

közösségi házban.
A tárlatot megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
Október 23., 11 óra:
Ünnepi megemlékezés az ‘56-os forradalom áldozatainak 

tiszteletére. A mártírok emlékére emléktáblaavatás. Köszöntőt 
mond Majbó Gábor alpolgármester. Helyszín: világháborús 
emlékmű (Baross G. u.)

November 1., 10 óra:
A Tóbiás Színház előadása a Györgyi Dénes Általános 

Iskolában.

TELTEX M ű s z a k i  B o lt
és Híradástechnikai Szerviz 
Balatonalmádi, Viola u. 13. 

 06(60)396-612
Szolgáltatásaink:

Rádiók, televíziók, videók, műholdvevők és 
alkatrészeik, antennák és tartozékaik forgalmazása és 

szerelése, szervizelése.
Használt, de JÓ ÁLLAPOTÚ készülékek árusítása. 

Telefonok a legnagyobb választékban, legolcsóbban.

K LU B-
tagságot h ird e tü n k  m indazoknak a

SÖ R IV Ó K N A K
akik  m egőrzésre ránk  b ízzák a korsójukat. 

Korsótulajdonos törzsvendégeinknek árainkból 
20% kedvezményt adunk.

További részletekről a helyszínen:

F ehér Holló Sörbár (mozi)
8220 Balatonalmádi, Jókai M. u. 2.

Telefon: 338-288 

Jelen tkezn i leh e t m inden nap 16 órától

A Szabolcs utcai 
PAPÍR-ÍRÓSZER- 

ÉS KÖNYVESBOLT 
ajánlata:

• könyvújdonságok, árengedményes könyvek 
• fotócikkek (albumok, képtartók, filmek), elemek 

• képeslapok, csomagolópapírok, füzetek, tollak stb.
• műsoros kazetták: 269 Ft/db
• filmelőhívás ajándékfilmmel

• ajándéktárgyak

Üzletünk október közepétől koszorúvásárt tart! 
Mindenszenteki koszorúk, mécsesek és gyertyák 

nagy választékban.
Előrendelést felveszünk.

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo.: 8-13. 
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. (Fórummal szemben)

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 1996. ok
tóber 1-jétől 1997. április 30-ig ügyfélfogadá
sunk kedden, 9-12 óráig lesz a Gondozási 
Központban.

SOS Munkaközvetítő Iroda 

Balatonalmádi Kirendeltség 

Györgyi Dénes u. 11.

Ottília
Vendéglő

kellemes 
környezetben, 

kitűnő konyhájával 
egész évben várja 
kedves vendégeit. 
Vállaljuk családi 

rendezvények 
lebonyolítását, 
hidegtálak, pogácsa 
elkészítését.

Hétvégén 
ételárainkból 
családoknak 

20% kedvezmény!
Cím: Balatonalmádi, 

Bajcsy-Zs. u. 19. 
Tel.: 338-219

BALATONALMÁDI
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság: 

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, 

Schildmayer Ferenc, 
dr. Szűcs László, 
Vecsey K. Mária, 

Veszeli Lajos 
felelős szerkesztő

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/88/338-181 
Formakészítés:

VIZA Kft 
Veszprém, Hajlat u. 31. 
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