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BALATONALMÁDI VAROS LAPJA

„A zért vagyu n k  a  v ilágon , h ogy  va lah o l otthon  leg y ü n k  benne"

Jubileumi ünnepség a Balatonalmádi Váci Mihály általános iskola fennállásának 30. évfordulóján

„Nem elég álmodozni 
Egy nagy-nagy álom kell! 
Nem elég megérezni, 
de felismerni kell!
Nem elég sejteni, 
hogy milyen kor jön el; 
jövőnket — tudni kell!”

V áci M ihály
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A
 kálváriák építésének tör
ténete folyamatosan kuta
tás tárgya, több szakem

ber foglalkozik a kérdéssel, könyv 
is jelent meg róluk. Az almádi kál
váriával kapcsolatosan sok kérdés 
merül fel, de viszonylag kevés adat 
áll rendelkezésre. Így mindenkép
pen érdemes összefoglalni az isme
retek körét, annál is inkább, mert 
tipikusan olyan építmények, ame
lyeknek jelentős helytörténeti érté
kük is van. A kálváriának ma már 
csak nyomai vannak meg, néhány 
alapkő formájában. Lássuk az em
lített adatokat.

1. A kálvária az egykori 
Alsóörs-Veszprém vasútvonal 
irányára merőlegesen helyezkedett 
el. Közvetlenül a vasúti pálya mel
lett indult, és felvezetett az úgyne
vezett Óvári-kereszthez, amelyen 
az 1893 évszám, nyilván a kereszt 
felállításának az időpontja állt. A 
kálvária párhuzamos volt az angol- 
kisasszonyok egykori üdülője telké
nek nyugati oldalával, és ma a 
Ferenczy Károly utca van a helyén.

Az említett üdülővel szembeni 
terület parcellázásra került, mára 
teljesen beépült. A keresztet ábrá
zoló képes levelezőlapon levő szö
veg „Ez a kereszt egy jó magas he
gyen fekszik. Tegnap ide kirándul
tunk.” tanúsítja, hogy 1902-ben 
csak a kereszt állt ott.

2. Építésének 
pontos idejéről 
keveset tudunk, 
azonban az 1928- 
ban kiadott 
bala tonalm ád i 
térképen szere
pel, „Óvári kál
vária” megneve
zéssel. Ebből az 
adatból sem 
tudható meg az 
építésének ideje, 
csak az, hogy 
valószínűleg már 
1927-ben állt.

3. A Veszprémi 
Hírlap 1934. júni
us 8-án (XXXVI- 
II évf. 23. szám 4. 
oldal) hírt ad a 
Szent Imre-temp
lom alapkőletéte
lének (június 8.) 
eseményeiről. En

nek kapcsán került sor az angolkis
asszonyok nyaralójának megáldá
sára dr. Rott Nándor püspök által, 
amivel egy időben P. Móric 
szentferencrendi atya pedig „rövid 
beszéd után a keresztutat áldotta 
meg”. Ez az adat azt bizonyítja, 
hogy ekkor már mindkét létesít
mény készen volt. Az itt közölt 
fénykép valószínűleg előbb készül
hetett, mert a stációkról még hiá
nyoznak a domborművek.

4. Dr. Dornyai Béla és dr. Vi
gyázó János Balaton és környéke 
című, 1934-ben megjelent művében 
(124. oldal) a „31. Balatonalmádi- 
K á p ta l a n t e l e p - A l s ó ö r s ” 
kirándulóutat írja le, és így említi a 
kálváriát, ami a híres almádi csár
da mellett van: „Közelében van 
igen szép helyen az Óvári-kálvária. 
Ezt a csinosan parkozott kertjével 
együtt a budapesti angolkisasszo
nyok üdülőtelepének (szépen fekvő 
emeletes ház) engedte át dr. Óvári 
Ferenc (szép kilátással a fürdő 
felé.).”

Meg kell jegyezni, hogy az 1950- 
es évekig a kálvária területe köz
igazgatásilag Alsóörs községhez 
tartozott, és csak a megyehatár 
megváltoztatása után lett almádi te
rület. Ennek ellenére eleinte Óvá
ri-kálvária, később pedig Almádi 
kálvária néven volt ismeretes.

Mint említettem, adataink hiá
nyosak, emellett nem teljesen helyt
állóak is lehetnek, ezért minden 
közlést szívesen fogad a 
szerkesztőség.

Schildmayer Ferenc

Almádi térkép részlete 
(1927-28)

Az Óvári-kereszt képe (1900 körül)

A kálváriáról készült grafika 
a Balaton és környéke című 

könyvben (1932)

Kép a kálvária egy részéről 
(1930?)
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Ha jól saccolom, akkor a 
még átment negye
dik oldal alján ez 
gunnyasztott:

A törzs nagyfőnöke, Powhatan, 
leánya, Pocahontas könyörgése 
nyomán megkímélte John Smith 
kapitány életét, és az egykori tör
zsi tanácskozást évente egyszer 
előadják élőkép vagy színjáték 
formájában. A szép és nemes lel
kű Pocahontasnak mindenesetre 
megváltozhatott az ízlése közben, 
mert egy másik angolhoz ment fe
leségül, aki hazavitte Angliába. 
Meg is halt ott rövidesen.

Külön képeslapon is látható az 
algonkin nemzetséghez tartozó 
Powhatan család utolsó előtti 
kisfőnöke, „Kék szárny”, aki egyik 
ágon a Potomac törzs főnöke, a 
félelmetes nevű Jatoazaw, a má

sikon pedig Sir Isaac Newton, a 
híres angol fizikus leszármazott
ja! Hogy mik ki nem derülnek az 
Újvilágban... Felmenői között van 
a nagy Wah-Hon-Oon-Cock, aki 
az első állandó angol települést, 
Jamestownt eltűrte a saját törzsi 
területén (ma úgy mondják, hogy 
megtiszteltetésnek vette az ango
lok kérését arra a pár ezer hek
tárnyi területre...). Megilletődöt
ten nézegettem azt az 1609-es, 
kőből készült mosdót, amiben 
Pocahontas mosta meg az arcát, 
miután elárulta a törzsi tanács tá
madási tervét az angoloknak. Ki 
tudja, mi az igazság? Pocahontast 
a szíve vagy a félelme vezette az 
angolokhoz? Leszármazottai ma 
már nem beszélik az ősi nyelvet, 
csak a nevekre emlékeznek, meg 
egy ősi dalra, amit Opechaneough 
nagyfőnök hagyott rájuk. A bátor 
főnök még öregkorában is kivitet
te magát egy hordágyon a csata
térre, ahol az alábbi dallal biztat
ta a harcosokat az angolok ellen: 
„Con-O-Waye Hon-O-U-Wah, 
Hon-O-Wa Hon-O-Way Hon-O- 
Haa”. Bár a szavak pontos fordí
tását leszármazottai ma már nem 
tudják, de nem egy üdvözlőszere
nád szövegének tűnik!

Ennyi mattaponi történelem 
után szédelegve mentünk oda al
mádi barátainkkal a vendégkönyv
höz és büszkén beírtuk a nevün
ket meg címünket: Balatonalmá
di, Hungary, Europe. Elbúcsúz
tunk a múzeumi mindenes 
kisöregtől, aki felettébb kíváncsi 
volt, hogy milyen idegen nyelven 
beszélgettünk egymás között, 
m ert neki ismerősnek tűnik! 
Mondtuk, hogy magyarul, mire 
megszólal: Az én nevem meg 
Géza. Az a városházi körökben is

ismert almádi kiszólás, hogy „le
szakadt a pofánk”, nem írja le tel
jes hűséggel megrökönyödésün
ket. Én mindenesetre megfogóz
kodtam a pultban, kisfiam nem 
sokkal korábban rámolta ki a 
kovakő nyílhegyeket belőle, po
tom 3 dollárért darabját, én csak 
egy türkizszínű mattaponi mad
zag nyakkendővel leptem meg 
magam, de ilyen abgangra, beval
lom, nem számítottam. „Na, ne”
-  kommentálta a feleségem az aj
tóból, de a többiek is kővé mered
tek a küszöbön. „Csak nem ma
gyar ivadék? -  vetettem fel a 
költői kérdést, és lelki szemeim 
előtt már vakmerő magyar utazók 
sokasága ködlött fel, akik össze
házasodtak a mattaponi menyecs
kékkel és frigyük késői gyümölcse, 
„Géza”, itt áll íme előttünk jelleg

zetes, pirospozsgás, szittya indián 
arccal...

A Gézán kívül egy árva magyar 
szót sem mondott, és ez azért le
hozott a fellegekből. Egészen 
„egyszerűen” 1956-ban diszidált 
egy magyar fiú, Matiko Ferenc -  
de, hogy terjedelmes kis hazánk
ból honnan, azt meg nem tudná 
mondani, általjött a nagy vízen és 
beházasodott a családjába. 
Törzsfőnöki származású sógorát 
nem akarta állandóan per „Wah- 
Hon-Son-Acock” néven szólon
gatni, ezért egyszerűsített. Mivel 
a sógora angol neve George 
Custalow, azt mondta neki, hogy 
a George magyar megfelelője 
Géza (szerintem György), de a 
rettenetesen nehéz kiejtés miatt 
arra a következtetésre jutott, hogy 
indián fejedelmi törzs sarja ma
gyar fejedelmi törzsi névvel érhe
ti csak be, ezért a Géza mellett 
döntött. Igaza volt. Sógorának 
még most is tetszik, pedig már 
több mint 40 heringrajzás is elvo
nult azóta a Mattaponi folyón.

Bár a többiek már az autónál 
várakoztak, de csak nem bírtam 
magammal, és megkértem, hogy 
írja már le legalább a nevét ma
gyarul, amit készségesen még is 
tett. A mellékelt képeslap hátul
ján szépen leírta, hogy GHEZA, 
mert a kiejtés így visszaadja a 
magyar eredetit. Különben 
„D zsizo” lenne, ami pedig 
könnyen összekeverhető Jézussal, 
legalábbis az amerikai kiejtés sza
bályai szerint, ezért ragaszkodnak 
ehhez a formához. Mit mondjak: 
meggyőzött!

Nem hittem volna, hogy ez a 
kiejtés még kísérteni fog, de ami
kor egyik verőfényes napon -  a 
szó szoros értelm ében, m ert

előtte havazott! -  kapok egy tele
font és bejeletkezik Csomai Géza 
barátom Floridából. Szépen elbe
szélgettünk, miután az államat 
visszaigazítottam a megszokott 
helyére, és megígértem, hogy ha
zautazása előtt még visszahívom, 
ha már volt ilyen kedves és ke
mény valutája egy részét rám pa
zarolta. Hívom másnap, senki 
nem veszi fel a telefont. Na, 
„városnézhet” vagy delfineket 
hajkurász az Atlanti-óceánban. 
Sebaj, harmadnap hívom: újfent 
senki. Negyednap megkérdezem 
a szálloda portáján, hogy ugyan 
merre mászkál a Géza barátom, 
és a portás közli, hogy Géza nevű 
vendég egy szál sincs a hotelben! 
Mondom neki biztatóan, hogy 
keresse a Csomai névnél (a kiej
tési variánsokat most hadd ne

részletezzem...), mire még hatá
rozottabban közli, hogy egyik vál
tozattal se találkozott a vendég
könyvben. M ielőtt még a 
vörösberényi számát hívtam vol
na, megkockáztattam: Na és 
Dzsizo van?, a nyakatekert „Vanni 
nincs, de volni volt” formula ad
hatja talán haloványan vissza azt 
a spanyol-amerikai szóáradatot, 
amit ekkor hallottam -  utána még 
érthetően: „Ma reggel elutazott!”

A magyar nyelv kapcsolatát az 
Újvilággal már szinte le akartam 
zárni, amikor feleségem azzal le
pett meg, hogy egy ifjú cseroki 
hölgy tanul az iskolájukban ma
gyarul. Na mondom: az Any 
Yu’Wiya, azaz a cseroki indiánok 
megérdemelnek egy sort. Párat
lan ugyanis az emberiség történe
tében, hogy egy nemzet saját 
maga kitalálja egyedülálló írás- 
rendszerét és ráadásul egy 
emberöltő alatt el is sajátítja min
denki a vadonatúj ábécét. A 
cseroki nemzet, azaz az Ani Yu 
Wiya tényleg büszke lehet telje
sítményére, és nem vagyok meg
lepve, hogy magukat a Legfőbb 
Népnek hívják. Biztosan megér
demlik. Az ábécé megalkotójáról, 
Sequoya főnökről nevezték el a 
legnagyobb amerikai faóriást, 
amit mi szikvojának nevezünk.

Amikor a virginiai Alexand
riában társadalom tudom ányt 
kezdtem tanítani amerikai tizen
éves fiataloknak, szakítottam időt 
arra, hogy megvitassam velük az 
észak-amerikai őshonos népek 
történelmét a maják, az aztékok 
és az inkák magasan fejlett civili
zációján kívül is. Diákjaim csodál
kozva tanultak meg sok-sok új 
dolgot ezekről a népekről, és még 
meg is tapsoltak, ha az előadásaim

után videofilmeket vetítettem a 
navahók, az irokézek vagy a 
cseroki indiánok életéről.

Nagyon remélem, hogy sokáig 
emlékeznek majd Sequoya 
főnökre, aki megírta a cseroki szó
tagábécét; Ross főnökre, aki a dé
liek mellé állt, de az északiak is 
tisztelték; valamint a hosszútávfu
tó atlétanőre, Ajanette Proctorra, 
aki arról álmodozott, hogy egyszer 
beválogatják majd az olimpiai csa
patba. Azt csak remélni merem, 
hogy nem felejtik el a cseroki in
diánok közös földtulajdonlását, 
nagycsaládi rendszerüket, hihetet
len alkalmazkodási képességüket, 
amikor túlélésükről volt szó. Ők 
az egyetlen őshonos amerikai nép, 
akik saját nyelvükön megírták sa
ját alkotmányukat és kormányt is 
alakítottak, hogy az USA kormá

nyával tárgyaljon. Még követeket 
is küldtek külföldre, hogy tudas
sák az egész világgal, az ő kormá
nyuk nem akar terjeszkedni, de az 
őshazájukat sem áll szándékukban 
elhagyni. Nem az ő bűnük, hogy a 
Könnyek Ösvényére kényszerül
tek 1839-ben. Címerükön a nyolc
ágú csillag szerepel (a kelet-kö
zép-európai székelyekhez hason
lóan), amely Oklahomába vezé
relte őket, mert legyőzhették 
őket, de meg nem törtek, még 
akkor sem, amikor a népük fele 
belepusztult az új hazába való ret
tenetes téli menetelésbe. Volt 
életerejük ahhoz, hogy túléljék ezt 
a megpróbáltatást is, és kétnyel
vű iskolákat létesítsenek ott és 
akkor, amikor a lányok még 
főiskolára sem járhattak az USA 
más tájain.

Meg vagyok győződve arról, 
hogy az ifjú cseroki Washington 
Buffalo Gouge, az a tehetséges 
festő, aki népe történetét viszi 
vászonra, egyszer majd mindezt 
megfesti törzse hagyományos ne
mes színeivel. Azért tartanám ezt 
rendkívül fontosnak, mert az itte
ni történeti emléktáblák zöme 
feltűnően elítélőleg emlékezik 
meg a bennszülött amerikaiakról, 
az őslakosokról, akiket mi (má
sokkal együtt) csak indiánoknak 
nevezünk.

Hát ennyit mára az indiánok
ról, különösen a cserokikról, meg 
a Gézákról, amikor már csak har
mincegy nap van vissza a hazau
tazásomig. Addig egy ősi matta
poni dalt dúdolgatok és átnézem 
a korai írott mattaponi emlékeket, 
amelyek közül csak egyet közlök 
ízelítőül, amelyet 1658-ban rög
zítettek Powhatan főnök vezeté
sével.



Néhány sor 
a 79. hónapról 
a Városházán

1997. május

Újabb 80 millió Ft-ot nyer
tünk el csatornaépítésre vissza 
nem térítendő támogatásként 
a Belügyminisztérium által 
meghirdetett céltámogatási 
pályázaton. Aki tudja, hogy a 
mai ínséges időkben mi mun
ka kell ekkora pénz megszer
zéséhez, az jogosnak fogja tar
tani, hogy itt is megköszönöm 
mindazon munkatársaimnak, 
akik ebben időt és energiát 
nem kímélve közreműködtek, 
időrendi sorrendben: Szabó 
Balázsnak, Hegedüs Tamásnak, 
Szabó Jenőnek és Zana András
nak. -  A 80 millió Ft-ból a sza
bályok szerint minden aktuá
lis csatornaszámla 30%-át fi
zethetjük, ameddig el nem 
fogy. Ebből egyrészt az követ
kezik, hogy minden számla 
70%-át nekünk kell állni a ja
pán hitelből és a polgáraink 
befizetéseiből, másrészt 260- 
270 millió Ft-os csatornaberu
házás megvalósítása esetén 
tudjuk felhasználni a 80 millió 
Ft-os támogatást. Ráadásul 
időkorlát is van: kb. 150 millió 
Ft-os beruházást még az idén, 
további 110-120 millióst 
jövőre kell eszközölnünk, más
különben visszaveszik a pénzt. 
Kérdés, hogy mikor építsünk? 
Télen nem lehet, mert tél van, 
nyáron nem lehet, mert szezon 
van, tavasszal és ősszel gyak
ran esik az eső, akkor meg a 
sár az akadály. Naponta ka
pom a két homlokegyenest 
ellenkező javaslatot, nemrit
kán ugyanazon környékről. Az 
egyik vélemény, építsünk nyá
ron is. A másik: azonnal hagy
juk abba az építést, mert el
megy a vendég. Tudom, tavaly 
is ment el vendég. De olyan 
vendég is volt sok, aki azt 
mondta, hogy örül, mert 
fejlődünk, a fejlődésnek ez az 
ára. Ön mit tenne, kedves ol
vasó?

(PS.: Az Új Almádi Újság
nál az elmúlt három hónapban 
kicsit megállt az idő. Egymás 
után három számban a 76. hó
napra datálták a rovatomat. 
Kéziratban megvan a 77. és 78. 
hónap is, ezért hát jelzem, hogy 
ezúttal 79. alkalommal róttam 
e sorokat.)

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. május 21.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek

A  hivatalos külföldi kikülde
tése miatt távol lévő dr. Kerényi 
László  polgárm ester helyett 
Schildmayer Ferenc alpolgár
mester elnökletével tartotta a 
képviselő-testület a május 29-i 
rendes ülését.

A tanácsokozás megnyitását 
követően az alpolgármester tá
jékoztatást adott az előző ülés 
óta tö rtént fontosabb esemé

nyekről, továbbá jelentést tett a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.

A  vörösberényi új iskola tor
natermére vonatkozó kivitelezői 
szerződést megkötötték, az épít
kezés üteme némileg lelassult, 
ezért is tartottak az érintettek 
koordinációs megbeszélést e 
tárgyban.

A Kelet-balatoni Területfej
lesztési Társulás május hónap
ban két alkalommal is ülésezett, 
legutóbb Csajágon a falunapi 
ünnepségek keretében. A kis
térség területfejlesztési koncep
ciójának kidolgozására további 
megbízást adott a társulás, to
vábbá megtárgyalta az ez évi 
pályázati lehetőségeket is.

A Vöröskereszt Vörösberé
nyi Szervezetének rendezésé
ben családias hangulatban kö
szöntötték a berényi időskorú
akat. Eggenfelden német test
vérvárosunkból a Kolping Egye
sület 50 tagja tett látogatást vá
rosunkban, melynek keretében 
hivatalos tárgyalások is folytak 
a delegáció vezetőjével, Rudi 
H ekkerrel a viszontlátogatás 
előkészítéséről.

Nagy sikerű iskolarajz-kiállí
tás nyílt a Padlásgalériában a

Közösségi ház és Veszeli Lajos 
festőművész szervezésében. „30 
éves a Váci iskola” címmel szín
vonalas kulturális programmal 
köszöntötték a tanulók iskolá
jukat, pedagógusaikat. A május 
24-i észak-balatoni szezonnyitó 
horgászverseny a szakadó eső 
ellenére jól sikerült. (Erről la
punkban bővebben is lesz szó.) 
N apirend elő tt Lang László

képviselő kérte, hogy a hivatal 
keresse meg a Közúti Igaz
gatóságot avégett, hogy helyez
zenek Vörösberénybe olyan el
igazító táblát, amelynek alapján 
a hozzánk érkező külföldi ven
dég is m egtalá lja  az M 7-re 
vezető utat.

A fő napirendek közül az első 
három előterjesztője Albóczyné 
Á brahám  Gabriella, a város 
főép ítésze  volt. Az első  
előterjesztést -  Balatonalmádi 
volt nevelőotthon és térsége 
RRT-programjának megállapí
tása -  a testület az egyeztetések 
elhúzódása m iatt érdem ben 
nem tudta tárgyalni, ezért azt ez 
év augusztusáig elhalasztotta.

A városközpont Részletes 
Rendezési Terv programjának 
megállapítására a tervező há
rom  változatot is kidolgozott. A 
főép ítész  asszony, de a 
képviselők nagy többségének 
véleménye alapján is az A vál
tozatot fogadta el a testület, 
melynek lényege:

-  megtartja a forgalmi rendet, 
a városközpont funkcionális 
megosztottságát. Bár számol a 
vörösberényi átkötés megépíté
sével, a forgalomnak csak kis
mértékű csökkentését várja ettől,

-  a Petőfi Sándor u. és a Baross 
Gábor u. között tömbfeltárást 
további út nyitással tárja fel,
-  a terü le t funkcióváltásai -  
mely a Baross G. u., Petőfi S. u. 
sarkán, a piac körül, a jelenlegi 
Közösségi Háznál és a volt Au
róra étteremnél javasol -  elfo
gadhatók.

A kijelölt megyehegyi ipari 
terü le tte l kapcsolatban több

képviselő is hangoztatta, misze
rint elhibázott döntése volt ez a 
jogelőd tanácsnak. Éppen ezért 
a Balatoni Regionális Rendezé
si Terv elkészülte után felül kell 
vizsgálni azt.

Elhagyatva, 
gazda 
nélkül?

Áll egy kis épület a Wesselé
nyi strand főbejáratával szem
ben, valaha talán szebb napokat 
látott.

Jelenleg még csak az enyé
szet kezdeti jelei láthatók rajta. 
Környezete kulturált, rendezett. 
Most kapuja kitörve, fele rész
ben még megvan. Ki a kapun 
belép, magasra nőtt fű, gyom 
fogadja, az ablak betörve, haj
léktalanoknak, garázdáknak, 
tolvajoknak kitűnő lehetőség. 
Vajon ki a gazda?

Volt idő, mikor alkotóház
ként működött, de nem sok si
kerrel. A környezet idegenfor
galom szempontjából forgal
mas, érdemes lenne hasznosítá
sát komolyan venni. Lehetne 
talán „tájház”, Balatonalmádi 
történeti, néprajzi, halászati stb. 
bemutatója. Vagy egyéb kultu
rális hasznosításra felhasználni.

Remélem, m iham arabb jó 
gazdája lesz, és nyitott kapuján 
nem az enyészet várja a látoga
tót.

Balatonalmádi, 1997. május 
18.

Tisztelettel:
Galgóczy Lajos, 

Ond u. 15.

Aki a virágot 
szereti...

Tavasszal kivirulnak a kertek, megújulnak a parkok, színpom
pás virágokkal teli ládáikkal díszlenek erkélyek, ablakok. Ügyes 
kezek ültetgetik, locsolgatják, ápolgatják a csemetéket, palántá
kat, hogy árnyat adó bokrokká, fákká, szemet gyönyörködtető vi
rágokká cseperedjenek. Mígnem... másik kezek gyökerestől (vagy 
anélkül) kitépik, kicsavarják őket. A városháza virágládáiba kiül
tetett petúniákat is sorra ellopkodta valaki.

Petőfi szép sorait kicsit továbbgondolva: aki a virágot ily módon 
szereti, az igenis rossz ember.

V. K. M.



RENDŐRSÉGI HÍREK

Zsúfolt, eseményekkel teli 
április hónapról számolhatok be 
önöknek. Kezdeném a sort a 
már hagyománnyá váló, az ide
genforgalom várható feladatai
val kapcsolatos értekezletről 
szóló tájékoztatóval, amelyet 
először sikerült a rendőrség 
épületében megtartanunk. Az 
értekezleten részt vettek az őrs 
illetékességi területéhez tartozó 
ö nkorm ányzatok  vezető i, 
képviselői, valamint a polgárőr 
egyesületek elnökei, titkárai. 
Felhasználtuk az alkalmat arra, 
hogy tájékoztassuk a megjelen
tek e t azokról az 
intézkedésekről, m elyeket a 
rendőrség központi fe lad at- 
meghatározás alapján a terüle
ten tervez az idegenforgalmi 
szezon alatt bevezetni. Ennek 
legfontosabb eleme az, hogy 30 
fős gyakorlószolgálat települ az 
őrsre, az összetételét illetően 
kedvezőbb megosztásban, mint 
a tavalyi évben. A 30 fő tulaj
donképpen már végzett, állo
mányban lévő rendőr, akik ren
delkeznek intézkedési jogosult
sággal. Ez azt jelenti, hogy vég
re mód nyílik arra, hogy az ide
genforgalmi szezon által legin
kább érin te tt terü le teken  és 
időszakokban  gyalogos 
járőrszolgálat dolgozzon. Min
denképpen közvetlenebb lakos
sági kapcsolatok alakulhatnak 
ki annak érdekében, hogy a köz
rend, közbiztonság javulhasson. 
A p o lgárő r egyesüle tek  
képviselőitől azt kértük, hogy 
erejükhöz és lehetőségükhöz 
mérten segítsék ezt a fajta szol
gálatot, mert megítélésünk sze
rint nagyon jó visszhangja lehet 
annak, hogy közös polgárőr- 
rendőr járőrök felügyelnek a

rendre a területen. Ezzel egyéb
ként lehet pótolni a fiatal kollé

gák helyismereti hiányosságait 
is. Sikerült elfogni a budatavai 
városrész nyaralóiban garázdál

kodó és különböző betöréseket 
e lköve tő  3 fő  veszprém i 
ille tőségű  elkövető t. N ekik 
egyébként korábbról is van el
szám olnivalójuk az igazság
szolgáltatás felé, úgyhogy biz
tosnak tűnik, hogy hosszabb 
időre sikerült őket kivonni a for
galomból. Sikeres akciót hajtot
tunk végre a város terü letén  
földmunkákat végzők körében 
is, melynek során 6 körözött sze
mélyt állítottunk a különböző 

bíróságok elé.
Á llam polgári b e je len tés  

alapján fogtuk el azt a három 
személyt, akik egy idős hölgy 
sérelmére követtek el tyúk- és 
sertéslopást. A három, szintén 
veszprém i fé rfi kom oly 
bűnözőmúlttal rendelkezik, s 
kihallgatásuk során kiderült, 
hogy egyfajta kedvező „terep
n ek ” tek in te tték  a várost, s 
különböző besurranásos lopáso
kat, illetve nyaralóbetöréseket 
követtek el. Bárm ennyire is 
örömteliek ezek a sikerek, meg 
kell jegyeznem, hogy ez csak a 
jéghegy csúcsa, tekintettel arra, 
hogy 17 nyara ló b etö rés 
elkövetőjével, tetteseivel va
gyunk adósak, akik április hó
napban követték el a bűncselek
ményeket.

Mire ez az újságcikk az önök 
kezébe kerül, már javában ben
ne leszünk az idegenforgalmi 
szezonban, ezért szeretném  
önöket néhány olyan várható 
eseményről tájékoztatni, amely 
egyébként a bevezetőben leírt

é r tek ez le ten  is e lhangzo tt. 
Elsősorban az autólopásokkal 
kell foglalkoznunk. A tapaszta
latok azt mutatják, hogy a nagy 
értékű (BMW, Mercedes, Audi, 
VW) gépkocsikat már nem a 
parkolókból lopják el, hanem a 
nyaralók udvaráról, a lezárt ga
rázsból, rosszabb esetben a ház 
előtt, az utcáról. Nagyon fontos 
tehát, hogy az ilyen típusú gép
kocsikkal érkező vendégeik fi
gyelmét hívják fel arra, hogy fo
kozottabban ügyeljenek a gép
kocsik zártságára, a biztonsági 
berendezéseik üzemképességé
re, valam int arra, hogy csak 
ellenőrzött helyen parkoljanak 
a kocsival. A polgárőrök és a 
rendőrök -  tek in te tte l arra, 
hogy ez az „elkövetési m ód” 
rendkívül időigényes, hiszen 
nemcsak a gépkocsi zárját kell 
hatásta lan ítan i -  rendszeres 
járőrözést folytatnak a terüle
ten, pontosan annak érdekében, 
hogy ne hagyjunk idő t az 
elkövetőknek, állandóan zavar
juk őket.

A következő bűncselekmény- 
fajta a kábítószer használata és 
terjesztése. Szerény becslések 
szerin t -  erre  vonatkozóan  
ugyanis nem áll rendelkezésem
re megbízható adat -  több száz
ra tehető azoknak a fiataloknak 
a száma, akik egy vagy több al
kalommal m ár kipróbálták a 
különböző kábító hatású anya
gokat, de több tucat azok szá
ma, akik rendszeres fogyasztó
vá váltak . Egyre több

szórakozóhelyről bizonyosodik 
be, hogy ott kábítószer-fogyasz
tás zajlik, s kerülnek előtérbe 
olyan emberek, akik ezen sze
rek terjesztésével foglalkoznak. 
A világ egyetlen rendőrsége sem 
képes felvenni önmagában a 
harcot a kábítószer-használat 
elterjedésével szemben. Éppen 
ezért kérem önöket, hogy jelez
zék felénk, ha ilyet tapasztalnak, 
természetesen még a nevüket 
sem kell ehhez adniuk, ponto
san az adatszolgáltató személyé
nek védelme érdekében.

Várhatóan meg fog növeked
ni a strandi lopások, gépjármű- 
feltörések és a besurranásos lo
pások száma. Annak érdekében, 
hogy ezt meg tudjuk akadályoz
ni, ismét csak kérnem kell az 
önök seg ítségét, am ely 
elsősorban arra vonatkozik, 
hogy fordítsanak nagyobb fi
gyelmet a vendégeik értékeire, 
ne engedjék, hogy egy kellemes
nek ígérkező nyaralást egy ilyen 
nem kívánatos esemény elront
son.

Közlekedési szem pontból 
nagyon komoly feladatot fog a 
rendőrségnek jelenteni az, hogy 
a 71-es számú főútvonal város
on átvezető szakaszán segíteni 
és irányítani tudjuk a forgalmat. 
M egnövekszik ebben az 
időszakban a balesetek előfor
dulásának a veszélye is, amelyet 
tovább növel az a tény, hogy 
meredeken növekszik az ittas 
állapotban elkövetett balesetek 
száma és egyre több embert szű
rünk ki a forgalomból valami
lyen fokú ittasság miatt.

Közlekedéssel függ össze az 
is, hogy 8 alkalommal teljesít a 
traffipax  és a Fám alézer 
sebességmérő berendezés szol
gálatot a város területén. Csak 
rem éln i tudom , hogy a 
különböző földmunkákat leg
alább a város forgalmasabb ré
szein addigra befejezik, illetve 
felfüggesztik, nem nehezítve to
vább az amúgy sem könnyű köz
lekedési feltételeket. Végezetül 
engedjék meg, hogy minden 
kedves olvasónak kellemes nya
ralást és időtöltést kívánjak.

Grúber Sándor r. őrgy., 
őrsparancsnok

APRÓHIRDETÉS
Idős, magányos személyt 
segítene, ápolna
leinformálható középkorú 
házaspár, ottlakással. 
Érdeklődni lehet a Szociális 
Gondozási Központban, 
Balatonalmádi, Györgyi D. 
u. 11.

Balatonalmádi központ
jában (Szent Imre h. u.) 
gázfűtéses, panorámás 
lakás eladó. Telefon: 88/ 
430-197.

Kutyabaj a rendőrségen
A közelmúltban Almádi központjában néhány 

oszlopon az alábbi szövegű, kézzel írott papírcetli tűnt 
fel:

Figyelem! Elveszett egy zsemleszínű, középterme
tű, keverék eb. A kutya neve Bobby. A megtaláló ju
talom ellenében szíveskedjen a balatonalmádi 
rendőrségre bevinni. Köszönjük (A kutya nem ha

rap. A Balatonalmádi Rendőrőrs ezúton tisztelettel 
kéri, hogy ilyen és ehhez hasonló falragaszokat senki 
ne tegyen ki rájuk hivatkozva és főleg megkérdezésük 
nékül, mert bár ők szolgálnak és védenek, ezt a fajta 
szolgáltatást nem áll módjukban rendszeresen vállal
ni. Amúgy a kutya tényleg jól nevelt és nem harap, 
tulajdonosa a városi állatmenhelyen egészségben át
veheti. A megtaláló a jutalomra nem tart igényt.

A rendőrség munkatársai



VITORLABONTÓ ‘97

Az elmúlt évhez hasonlóan az 
idei tavasz is szeszélyesnek bizo
nyult. A hosszú tél zord időjárása 
ellenére az Édász Vitorlás SC kis
hajós flottája szorgalmasan edzett 
az idei versenyévadra. November
ben a horvát tenger hullámait szel
ték, majd a Mikulás-regattán „éle
sítették” szerelésüket. Fizikai álló
képességüket pedig az Auróra Szál
ló uszodájában lebonyolított edzé
seken növelték, s készültek az első 
hazai megmérettetésre. Minden
nek meg is lett az eredménye.

Az idei versenyévad első verse
nye Csopakon került megrendezés
re május 2—4-ig. A legtöbben ezút
tal is a népszerű Optimist hajóosz
tályban neveztek, szám szerint 22- 
en. Bors Bálint (Bubu) nemcsak 
saját korosztályában végzett az első 
helyen, hanem ifjú kora ellenére az 
abszolút győzelmet is megszerezte, 
elnyerve ezzel a Toshiba-kupát.

Nem csak ő szerepelt jól az al
mádi vitorlázók közül, hiszen Ko
vács Zsombor, Institórisz István és

Gungl László is dobogón vagy az 
élmezőnyben végzett. A kimagasló 
ÉVSC-teljesítményhez még a Ma
gyar Vitorlás Szövetség újonnan 
megválasztott főtitkára, Weöres 
László főtitkár úr is gratulált. Nagy
hajósaink három egysége közül a 
Gejzír legénysége bronzérmet 
nyert.

Bár az ünnepélyes vitorlabontó 
ceremóniája Balatonfüreden május 
17-én került megrendezésre, a 
főpróba sikeresnek bizonyult. Vi
torlázóink a hivatalos ünnepségen 
szakosztályuk egyenöltözékében, a 
díszsorfalban tisztelegtek a Bala
tonba vetett koszorú és a dagadó 
vitorlák előtt.

Eredmények:
Optimist I.: 1. Bors Bálint 

ÉVSC, 2. Vígh András VVSI, 3. 
Varga Bálint KJA.

Optimist II.: 1. Sárközi András 
BSC, 2. Institórisz István ÉVSC, 3. 
Soltész Gábor NIKE.

Eszes Béla 
edző

United Games ‘97
Balatonalmádi város második éve vesz részt a United Games, a 

nemzetek együttes játékai rendezvényekben a „közös Európáért és a 
békés világért” célok jegyében. 1997. június 4-én gyermekcsoportok, 
ifjúsági küldöttségek indulnak a United Games városokba és régi
ókba, hogy 5 napon át ismerkedjenek egymás kultúrájával, szoká
saival, életmódjával, hogy tanulják az együttműködést, a bizalmat, s 
kooperatív játékokon keresztül ismerjék meg egymást.

Magyarországon a régiós 
együttműködés szép példájaként 
Tihany, Balatonfüred, Csopak, 
Alsóörs, Balatonalmádi és 
Balatonfűzfő lesz házigazdája az 
ideérkező ausztriai, csehországi, 
grúziai, jugoszláviai, németor
szági, román és szlovák delegá
cióknak.

Almádiból Mürzsteg nevű 
ausztriai községbe utazik delegá
ció, ahonnan a United Games 
mozgalom 1989-ben elindult. 
Városunkat a Györgyi Dénes Ál
talános Iskola tanulói képviselik. 
(Tavaly a két tannyelvű gimnázi
um és a Váci iskola tanulói jár
tak Szabadkán.) A magyaror
szágra érkező küldöttségeket a 
csopaki ifjúsági táborba szállá
soljuk el, onnan indulnak napon
ta más-más Balaton-felvidéki te
lepülésre.

Almádiban június 5-én, csü
törtökön iskolanap keretében a 
Györgyi Dénes Általános Isko
lát látogatja meg a különböző 
nemzetiségű gyermekekből 
összeállt „Kooperatív játékok” 
munkacsoport, az iskola és a te
lepülés megismerése mellett 
együtt játszanak majd a helyi gye
rekekkel. A magyarországi 
United Games-megnyitót Bala

tonalmádiban tarthatjuk június 
6-án, pénteken 14.30 órakor a 
Wesselényi strandon.

Előtte 12.30-tól „Almádi-Al
mádi” találkozó lesz a helyi álta
lános iskolások részvételével. Az 
iskolások rövid bemutatkozó 
produkciója után közös játékot 
tervezünk a Kompánia Játszó
busz animátorainak és játékai
nak segítségével.

A vendégek 14.00 órakor ér
keznek hajóval, majd játékos 
akadályok legyőzése közben „át
kelnek” a Sóhajok hídján, amit 
erre a napra Bizalom hídjává 
avatunk.

Az ünnepélyes megnyitó után
-  amit Horn Gábor országgyű
lési képviselő tart -  a külföldi de
legációk rövid műsorát láthatjuk, 
majd az almádi Holiday rock and 
roll együttes műsorával zárul a 
megnyitó. Azután közös játékra 
hívjuk a vendégeket és vendég
látókat.

Reméljük, minél több gyer
mek, szülő és érdeklődő kap ked
vet ahhoz, hogy velünk játsszék 
június 6-án pénteken Balatonal
mádiban.

Bővebb információt ad: Ko
vács Piroska Rózsa, telefon: 430- 
254.

Néhány szó a tájfutásrólSokan ismerik -  még többen 
nem ismerik. Sokaknak téves róla 
az információjuk. Ezért kérem szí
ves figyelmüket, tisztelt olvasók.

A „tájfutás” a tájékozódási fu
tás rövidítése. A rövidített változat 
azonban igen jellemzően fejezi ki 
a lényeget: a futó a „tájban” fut, 
tehát mindig hegyen-völgyön, 
erdőn-mezőn, tavasszal-nyáron- 
ősszel, hóban-fagyban, melegben, 
esőben, szélben, napsütésben.

A tájfutó térképet kap rajtolása 
előtt, melyre a versenypályát felraj
zolták. Az a dolga, hogy helyes, 
optimális útvonalválasztással a 
megadott ellenőrző pontok érin
tésével a lehető leggyorsabban tel
jesítse a távot. A tájfutás nem 
túrázás,kimondottan magas szin
tű futó-állóképességet, magasfokú 
szellemi összpontosítást igénylő 
versenysport.

A tájfutás 9 évestől akár 90 éve
sig is versenyszerűen űzhető -  35 
éves kortól 5 évenként változó kor
csoportbeosztás szerint -, lelket 
erősítő fizikai és szellemi sport, hisz 
nem sportpályákon, termekben, 
bűzös autóutakon és városi forga

tagban zajlik, hanem néha csak 
földutakon elérhető autóparkolók
tól is sokszor még jó pár kilomé
terre lévő cél enged bepillantást a 
sportág szépségeibe. És ekkor még 
az odáig merészkedő laikus sem lát
hatja, ami 
benn a „ren
ge teg b en ”, 
völgyek, ge
rincek, met
sződések, li
getesek, bo
zótosok, tisz
ta bükkösök, 
sűrű fenyve
sek, dago
nyák, lápok 
világában ki
tűzött pontok 
között zajlik.

Balatonal
mádiban so
kan foglal
koztak ennek 
a szép sport
nak a műve

lésével, 1992 óta újra lehetőség van 
rá versenyszerűen űzni a Herkules 
SE keretein belül.

A jelenleg 25 fős versenyzőgár
dánk egyre jelentősebb sikereket ér 
el. Ez évben már közel 40 nemzet

közi, országos és megyei versenyen 
veszünk részt, köztük van a Hun
gária-kupa is, mely az ország leg
nagyobb tájfutóversenye, közel 
1500 résztvevővel. Nem mellékes, 
hogy versenyzőink közben megis
merik az országot, hiszen Nyíregy
házától Pécsig, Soprontól Szegedig 
számtalan turisztikailag is jelentős 
helység ad otthont a versenyek le
bonyolításának. Anyagi lehetősé
günk javulásával külföldi verseny
zésre is gondolhatunk: Szlovéniá
ból, Szlovákiából, Belgiumból ér
kezett hozzánk az idei évben meg
h ívás.

Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, 
várjuk az ifjú és idősebb korúak je
lentkezését.

Herkules SE Balatonalmádi, 
Görgey u. 4. Telefon: 338-146. 
Edzésnapok: kedd-péntek 18 óra, 
Rákóczi úti sporttelep (Budatava- 
lakótelep közepén).

Felber Gyula
sportszervező

Férfi 50-es kategória rövid távú 
versenypályája a győztes útvonalá
val



HORGÁSZSAROKKi bírja tovább türelemmel, 
az eső vagy a horgászok? 
Ez volt a fő kérdés Almá

diban, a Sporthorgász-Goldstar- 
kupa horgászversenyén. Persze 
csak költői a kérdés, mert aki egy 
kicsit is tisztában van a pecások lé
lektanával, az biztosan rájuk foga
dott és nyert is. Pedig hajnal óta jött 
az áldás az égből sűrű, kellemetle
nül hideg eső képében. Vakartuk is 
a fejünket hajnali 6 óra körül, ki fog 
ide eljönni, hogy néhány hal remé
nyében megkockáztasson egy ki
adós megfázást. A csalódás helyett 
kellemes meglepetés következett: 
egymás után érkeztek be a csapa
tok, szám szerint 31-en, hiszen ez a 
verseny nemcsak halfogásról szólt, 
hanem másról is. Nevezetesen: 
emberi kapcsolatokról, barátságok
ról, a víz, a Balaton és nem utolsó
sorban Almádi szeretetéről.

A szabályok ismertetése és a 
helysorsolás után 8 órakor vízbe 
merültek a horgok. (Addigra jó 
néhányan már túl voltunk az első 
ruhaváltáson és lélekmelegítő 
Sport büfébeli látogatáson is.) A 
csapatok tagjai óránként váltva egy
mást emelgették a sneciket és te
nyérnyi keszegeket, több-kevesebb 
sikerrel. 9 órakor, az első mérlege
lés után a kecskemétiek toporog
hattak elégedetten az időközben 
mély dagonyává taposott sétányon. 
Majdnem 2,5 kg-nyi fogással álltak 
az élre. Ők is a snecikre esküdtek. 
A következő óra az olimpikonok 
csapatának kedvezett, majd újból a 
kecskemétiek jeleskedtek. A ver
seny végéig már nem is változott a 
helyzet, már ami a helyezést illet. 
Mert az eső, belátva, hogy ilyen 
edzett és elszánt társaságon nem 
foghat ki, elállt és végre kisütött a 
nap is. Az eredményhirdetésen így 
már csak alulról áztunk át a bokáig 
érő sárban.

Az eredmények: csapatban első: 
Kecskeméti Vándorhorgászok 
Klubja 7160 gr, második: Olimpi
konok csapata 5500 gr, harmadik: 
Balatoni Halászati Rt. 4800 gr. 
Legjobb női versenyző: Nagy Ka
talin, Kecskemét, legjobb férfi: 
Nagy József, Kecskemét, legtöbb 
halat fogott: Valter Tamás, Kecske
mét (183 db), legnagyobb hal: 
Dezső Géza, Almádi 830 gr, leg
jobb ifi horgász: ifj. Mágenheim 
Mihály, Almádi.

Taroltak tehát a kecskemétiek, 
és mint kiderült, nem véletlenül, 
már egy hete itt kempingeznek, és 
három napon keresztül mást sem 
csináltak, mint a 4 méteres parton 
gyakoroltak, mérték fel a 
lehetőségeket.

Mit mondjak? Alapos munkát 
végeztek, igaz, Almádi többi 
részéből jószerivel semmit sem lát
tak. Azért nemcsak az itteni felké
szülésnek köszönhető a siker. Csa
patuk változatlan felállásban már 5 
éve járja a versenyeket, olyan segítő 
háttérrel, amit csak irigyelni lehet 
tőlük. Kecskeméten 5-6000 bejegy

zett horgász van, egy olyan város
ban, amelynek saját horgászvize 
nincs is.(!) A helyi művelődési köz
pont fogja össze és támogatja a 
Vándorhorgász Klubot, évente 2-
3 horgásztúrát szervezve, ahol csa
ládok, gyerekek, nyugdíjasok jön
nek össze, és együtt pecázik a lak
tanyaparancsnok a kiskatonával. A 
közös hobbi összetartó erejére épí
tenek. Emellett 8 éve rendszeresen 
szerveznek gyermektáborokat az 
utánpótlás biztosítására, és akkor 
még ott vannak a kecskeméti hor
gásznapok, amelyre néha 13-14000 
látogató jön el. Ahogy hallgattam 
Vajda Józseféket, már egyáltalán 
nem tűnt véletlennek csapatuk 
eredménye. Az almádi sporthor

gászoknak ezúttal nem kedvezett a 
hazai pálya, bár a 8. hely nem ad 
okot a szégyenkezésre, főleg akkor, 
ha beszámítjuk a legjobb ifihorgász 
címet is, amelyet sikerült itthon tar
tani.

Hogy aztán az „indultak még” 
kategóriába tartozó sporikat mi 
hozta Almádiba ezen a napon? Far
kas Bertalan űrhajóst pl. a jó társa
ság és egy kellemes hétvége ígére
te immár harmadik alkalommal. 
Nem volt kegyes az időjárás? 
Ugyan már, mindenhol akad kelle
metlenség, nem számít, és talán ez 
a verseny is tesz valamit a Balato
nért, ami egy külön gyöngyszem. 
Amire nagyon kell vigyázni, mert 
nemcsak „onnan fentről” csodála
tos, hanem innen a vöröskőszórás 
mellől is.

A katonai sátorban halászlét 
kanalazó eggenfeldeni horgászok 
elégedetten bólogatnak: határozot
tan javultak a tavalyi verseny óta, 
kereken 400%-ot, ugyanis az idei 4 
db hallal szemben akkor semmit 
sem fogtak. Jövőre már nemcsak a

horgokat cserélik le sokkal kisebb
re, hanem az úszókat is. Majd ak
kor kérdezzem őket az 
eredményről. Az időjárásra nem 
lehet panasz, hiszen minden hor
gásznak illik tudni, hogy esőben 
jobban harapnak a halak. Ők kü
lönben másként horgásznak: gyors 
sodrású folyókban, kishal csalival, 
ragadozókra. Az az igazi. Termé
szetesen szeptemberben visszajön
nek süllőzni.

A verseny fő szervezője, a Sport
horgász c. lap főszerkesztője, 
Petrenka János szerint az ötödik 
jubileumi versenyre nagy elánnal 
készültek, mivel úgy a szerkesztő
séghez, mint személy szerint 
őhozzá is nagyon közel áll Almádi

városa, és egyre nagyobb a remény 
arra, hogy a verseny a város életé
nek jelentős eseménye lesz. Ezúton 
mond köszönetet az önkormányzat 
segítségéért, elnézést kérve azért a 
pusztításért, amit a rendezvény a 
sétányban okozott. A verseny fő 
célja, hogy az újság olvasói (5 csa
patot állítottak ki) minél kötetle
nebb formában találkozhassanak a 
vízparton közéleti emberekkel, 
sportolókkal, színészekkel. Ezt a 
célt messzemenőkig elérték a 
szervezők.

Délután 3 órára kiürült a 4 mé
teres, a versenyzők, érdeklődők át
vándoroltak a tócsákon a 
focipályára, ahol a horgászok válo
gatottja remek mérkőzésen 13:1 
arányban „lemosta” a pályáról a 
Vígszínház csapatát.

A partra pedig lassan visszatér
tek a megszokott helyükre az öreg 
pecások, akik nap mint nap fogad
koznak, hogy megmutatják azt, ami 
a profiknak most nem sikerült: le
het fogni méretes pontyot a strand 
kerítése melletti derékig érő víz
ben is.

Nagy Ferenc

Helyreigazítás:
Lapunk áprilisi számában a Hor

gászsarok rövid hírt adott az új ta
nyaépület felépítésének körülményei
ről. Félreértésből adódóan tévesen 
írtam le az összeget, amibe maga az 
épület került. Egyesületünk gazdasági 
felelőse, Vendeli Lajos helyreigazítá
si kérelmének megfelelően közöljük, 
hogy a faház 562 000 Ft-ba, a felállí
tása 440 000 Ft-ba került, tehát az 
általam közölt 420 000 Ft-tal szem
ben 1  002 000 Ft a valós összeg. Nagy 
különbség. Elnézést kérek a tévedé
sért.Patyi Ernő, a Rábahír Kft. igazgatója átadja a legjobb almádi 

versenyzőnek járó díjat Takács Gyulának

ANITA HORGÁSZBOLT
Fórum üzletközpont

Június havi kedvezményeink:
HA ERRE A HIRDETÉSRE HIVATKOZIK 

ÉS 1000 FT FELETT VÁSÁROL, EGY-EGY ADAG CSONTIT 
ÉS GILISZTÁT AJÁNDÉKBA ADUNK.

Kínálatunkból:
fő tt b úza, kukorica, csonti, pinkl, giliszta.

OWNER horgok 
 boili roller 

fonott zsinórok minden méretben 
 r ézbo grácsok 

e te tő a n y a g -a d a lé k o k :
maros, top secret, Van Den Eynde.

Boili minden kiszerelésben kapható .
Nagy mennyiségű csontikra, pinkire, boilira rendelést 

felveszünk.
Nyitva: 8.30-20.30-ig minden nap. Telefon: 338-589/126.



Véget ért egy fejezet
Régen tudósítottunk sakkbaráta

ink csapatainak szerepléséről, s most 
ez annál is aktuálisabb, mivelhogy 
időközben befejeződött a bajnokság 
az NB I-es és a megyei gárdák küz
delmeiben is. Bizony történt egy és 
más, ám menjünk időrendi sorrend
ben. Élvonalbeli együttesünk a baj
nokság második félidejében mutatott 
stabilabb szereplésére feltette a ko
ronát a megyei rivális Ajkai Bányász 
fölényes legyőzésévéi, majd a 
zárófordulóban a vasi megyeszékhe
lyen elért döntetlennel. Ezzel össze
sen 84,5 pontot gyűjtve a kilencedik 
helyen végzett csapatunk, elmaradva 
ugyan a tavalyi kimagasló 
eredményektől, de a körülmények is
meretében mégiscsak dicséretes ez a 
helytállás. A „körülményeken” ért
hetjük azt, hogy két nagymesterünk 
az év folyamán mindössze négyszer 
tudott egyszerre asztalhoz ülni, hogy 
egy-két szépreményű fiatalunk talán 
túl hamar elégedett meg a döntetle
nekkel, s korántsem utolsó tény, hogy 
szponzoraink közül néhány nem a 
megbeszéltek szerint támogatta klu
bunkat. Mindezeket természetesen 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
a tapasztalatokból tanulni kell, s ezek 
figyelembevételével szabad csak a 
jövőt tervezni... A jövőt, amelynek 
alapja az Orsó Miklós munkáját egy
re inkább bizonyító tartalékcsapa
tunk lehet, akik fölényes biztonság
gal nyerték meg a megyei bajnoksá
got. Hiába, a szervezett sakkoktatás 
már érezteti hatását, egyre több fia
tal bontogatja tehetségét nemzetkö
zi mesterünk foglalkozásain. S ha ez 
a folyamat megmarad, jövőre már 
reálisabb célként említhetjük az NB 
Il-t, idén még esélytelenül vállaltuk 
volna a magasabb osztályt.

Sok szó esett már a jövőről, a ha
gyományos szezonzáró közgyűlésen 
remélhetőleg valamennyi kérdés 
megválaszolásra kerül, úgyis, mint kik 
mennek, kik maradnak, milyen ter
vekkel vágunk neki az új bajnokság
nak, sikerül-e végre megnyugtatóan 
rendezni az egyesület támogatását 
stb. Nem egyszerű kérdések ezek, 
remélhetőleg hamarosan megtudjuk 
a választ.

Eddig nem közölt eremények, 
NB I.

1997. április 20., Balatonalmádi, 
Közösségi Ház SE-Ajkai Bányász 
9:3. Fölényes győzelem a megyei 
rangadón. Nyert: Tolnai, Kubacsny, 
Orsó M., Horváth, Kovács, Grábics, 
Forgács. Döntetlen: Izsák, Fáncsy, 
Galyas, Sulyok.

1997. április 27., Szombathely. 
Szombathelyi Haladás-Közösségi 
Ház SE 6:6. Igazságos eredmény a 
tehetséges fiatalokból álló vasiak el
len. Adorján nagymester az utolsó 
fordulóban nyert először a bajnokság 
során. Nyert: Adórján, Grábics, Su
lyok. Döntetlen: Izsák, Fáncsy, 
Galyas, Orsó M., Kovács, Kisházi.

A bajnokság végeredménye:
1. Bp. Honvéd
2. Elektromos
3. MTK
4. Miskolc
5. Nagykanizsa
6. Zalaegerszeg
7. Postás
8. Statisztika
9-10. Közösségi Ház SE
Haladás
11. Hajdúszoboszló

12. Ajkai Bányász
13. Mattador
14. Vasas
15. Kecskemét
16. Törekvés
Kiesett a Vasas, Kecskemét és a 

Törekvés gárdája.
Megyei bajnokság
1997. május 4., Tapolca., Tapolcai 

Honvéd-Közösségi Ház SE 1:11. Rit
ka nagyarányú győzelem a megyei 
bajnokság zárófordulójában. Ennek 
köszönhetően tartalékcsapatunk baj
noki címet szerzett. Nyert: Fáncsy, 
Orsó M., Forgács, Kisházi, 
Horváthné, Sárkány, dr. Fekete, 
Fáncsy L., Horváth, Papp. Döntetlen: 
Juhász, Nagy, Borsos.

Ifjúságiak: Tapolcai Honvéd-Kö
zösségi Ház SE 3:9. A jövő remény
ségei is kitettek magukért a 
zárófordulóban, összességében a 4. 
helyet szerezték meg. Nyert: Koch J. 
2, Koch K. 2, Szőnyi P. 2, Szöllősi D.
2, Szöllősi N.

Beszámolónk végén köszönetet 
mondunk mindazoknak, akiknek tá
mogatásával részt vehettünk három 
bajnokság küzdelmeiben: Balatonal
mádi Város Önkormányzata, Repro 
Rózsa Kft., Fórum Bevásárlóköz
pont, Komfort Rt., Wossala Rt., Kar
ton Kft., Inhibitor Kft., Számfira Ist
ván vállalkozó, Miki büfé, Ottilia 
vendéglő.

G.T.

Újra nyári 
napközis 

tábor!
A Herkules SE ismét megren

dezi nyári táborát 1997. június 23- 
július 4-ig. Elsősorban azok jelent
kezését várjuk, akik napközben 
dolgoznak, ezért gyermekeik fog
lalkoztatásáról és étkeztetéséről 
nem tudnak gondoskodni. A prog
ram keretében közelebbi környeze
tünket gyalogos túrákon, a távolab
bit autóbuszos kirándulásokon 
mutatjuk meg a résztvevőknek. A 
foglalkozásokon szerepel még lo
vaglás, kocsizás, vitorlázás, hajóki
rándulás, strandolás, játék.

Részvételi költség tíz napra 
(szombat, vasárnap szünet van) 
reggeli, ebéd, uzsonnával 5500 Ft, 
melyből előlegként 2500 Ft-ot a je
lentkezéskor kell befizetni.

Jelentkezés és bővebb felvilágo
sítás:

Felber Gyula, Balatonalmádi, 
Görgey u. 4. illetve a 338-146 vagy 
06-30/574-830-as telefonon.

t e n i s z h Ir e k
Május első napjaiban az Orszá

gos Csapatbajnokságra (OB II) 
való felkészülés utolsó állomása
ként egyéni és páros versenyeken 
indultak versenyzőink.

Az első hétvégén Fűzfőn került 
megrendezésre az amatőrök hagyo
mányos versenye és a diákolimpia 
megyei döntője. Az amatőröknél 
két almádi fiú, Szabó Zoltán és 
Solymosi László játszotta a döntőt, 
az előbbi 3:6; 6:4; 6:2 arányban 
győzött. A diákolimpián a 14 év fe
letti fiúknál is almádi döntő volt, 
Szentpéteri Zoltán és Czuczay Do
nát között, az előbbi győzelmével.

Egy héttel a CSB-rajt előtt -  má
jus 10-11-én -  már az első komoly 
versenyre is sor került, a férfi 
felnőtt megyei és páros bajnokság
ra, mégpedig az idén először Almá
di adott otthont a versenyeknek. 
Mindkét számban a fűzfőiek dia
dalmaskodtak, nekünk „csak” ke
vésbé értékes érmek jutottak.

Egyéniben: 1. Szlotta R. Fűzfő, 
2. Hitter Cs. Almádi, 3-4. Vizkeleti 
Veszprém és Miskolczi Veszprém. 
Párosban: 1. Lázár-Szlotta Fűzfő,
2. Szabó-Hitter Almádi, 3-4. Ko

vács Almádi-Vizkeleti Veszprém és 
Szabó Z.-Solymosi Almádi.

Május 17-én kezdődött az OB II 
csapatverseny. A tavaszi forduló
ban eddig 4 meccset játszottunk: 3 
győzelem, 1 fájó vereség Nagyka
nizsán (tavaly mindkétszer 
legyőztük őket!). Igaz viszont, hogy 
egy nem várt győzelmet arattunk az 
OB I-ből kiesett TFSE ellen!

Eredmények részletesen: Bala
tonalmádi-Bp. PMSC 6:3. Győzött 
egyéniben: Hitter, Kovács, Rajnai 
Cs., Szabó L. Dudás. Párosban: 
Hitter-Rajnai Cs.

Nagykanizsai Olajbányász-Ba
latonalmádi 5:4. Győzött egyéni
ben: Solymosi, Dudás. Párosban: 
Hitter-Rajnai Cs., Dudás-Varga.

Balatonalmádi-Bp. TFSE 6:3. 
Győzött egyéniben: Hitter, Varga, 
Szabó L., Dudás. Párosban: Szabó 
L.-Kovács, Hitter-Rajnai Cs.

B alatonalm ádi-K aposvári 
Építők 6:3. Győzött egyéniben: 
Hitter, Kovács, Rajnai Cs., Dudás. 
Párosban: Hitter-Rajnai Cs., Var
ga-Szabó Z.

HIS

SZINKRON ALMÁDI AUTÓSISKOLA
újra indítja évi szokásos kedvezményes intenzív 

személygépjármű-vezetői tanfolyamát 
1997. június 16-án 17 órakor

Jelentkezéseket az alábbi telefonszámokon várjuk: 
napközben: 20/532-615, este: 88/339-019.

A tanfolyam megnyitóhelye: Balatonalmádi, Mogyoró út 
15. (Fórummal szembeni sorházak.)

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás 

Egzakt Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása 

Emisszio Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig.



TANÍTÓNKNAK
Jankovich Ferenc
Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 
Mit kötött a szeretet,
Hála, hála, mindig hála, 
jó tanítónk teneked!

Kegyelettel gondolok rá, s az élet ezer meg ezer apró bajai közt sokszor kere
sem szelíd, nyájas arcát, mert meg vagyunk szokva valamennyien a hajdanból, hogy 
ő segített rajtunk, ha valami bajunk volt.

Összes tanítványai szerették, ő is valamennyit ösmerte és szerette, még a rossza
kat is szerette, mert mint mondá, azoknak nagyobb szükségük van a gyámolító 
kézre.

Ritka tudományos ember volt, tudott talán mindent a világon, átolvasott min
den könyvet, beutazott minden országot, ösmért minden nemzetet, de csak egyet 
szeretett: a saját édes hazáját és nemzetét -  hanem azt aztán valamennyinél for
róbban szerette...

Azok, akik még a forradalomban tanítványai voltak, beszélik, hogy egy napon 
szokatlanul emeltebb fővel jött be az osztályba, mint egyébkor, akkor fiatal tanár 
volt még ő maga is. A nagy kávészínű... köpenyeg nyakába volt ugyan kanyarítva, 
mint mindig, a könyv is ott volt a hóna alatt -  de a köpönyeg alatt ott volt a kard is.

-  Fiúk! -  mondá a köpenyeget lassan, méltóságteljesen lehámozva magáról. -  
Itt a kard, és itt van a könyv, válasszatok. A haza, mely szült benneteket, mely 
bölcsőtök volt, s mely sírotok lesz, veszedelemben van. Ha a könyvet választjátok, 
eloldom ezt a kardot, és itt maradok, mert arra vállalkoztam, hogy tanítani foglak. 
Igen, tanítani foglak a hazaszeretetre ez esetben, mert fájdalom, akkor még nem 
tanultátok azt meg tőlem. Ha pedig a kardot választjátok, akkor vezetlek bennete
ket...

Dörgő „éljen” hangzott fel, s mind kiugráltak a padokból a diákok.
-  A kardot választjuk! -  kiálták lelkesülten.
S az egész osztályból még aznap önkéntescsapat lett, mely végigküzdötte a szent 

harcot tanárával együtt. „Én nevelni nem akartam mással, csak az óra varázsával. ”
,A  pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt téte
lez fel: hogy az emberek / az eddigieknél különbbé / nevelhetők, s hogy 
/ az eddigieknél többre / taníthatók!”

Németh László

„Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, 
de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. ”
„Legyen elátkozott, ki a gyermeknek akkor, 
mikor még boldognak érezhetné magát, 
virágok helyett borostyánt mutat. ”

Eötvös József

„Almádiért” alapítvány
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Értesítjük, hogy az „Almádiért” Alapítvány az idén is megrendezi a 
hagyományos évadnyitó jótékonysági bálját, a Hattyúbált, melyre 

tisztelettel meghívjuk.
Az eseményre 1997. június 28-án, szombaton este 20 órakor az 

Auróra étteremben kerül sor.
A bál védnöke dr. Pozsgay Imre egyetemi tanár lesz.

A bál bevételét alapítványunk a nyári kulturális programok támogatá
sára kívánja fordítani. A belépődíjon felüli esetleges anyagi támogatá

sukat köszönettel fogadjuk, amely a következő számlaszámra 
fizethető be:

OTP Balatonalmádi: 11748083-20005760.
A belépődíj vacsorával 3000 Ft/fő. Vendégeink kétféle menü közül 

választhatnak:
Aperitif: Hattyú-koktél 

A: Fácán erőleves, vörösboros szarvasgerinc áfonyával, 
burgonyakrokettel, desszert.

B: Hideg libamáj, egzotikus csirkemell rizzsel, desszert. 
Ezenkívül az est folyamán svédasztalos büfé áll 

vendégeink rendelkezésére.
A bálon a zenét Németh Tamás előadóművész biztosítja. 

Asztalfoglalás, belépők megvásárlása 1997. június 2-től a közösségi 
házban (Almádi, Baross G. u. 22.) és a városházán (Almádi, Széche
nyi sétány 1.) személyesen vagy az alábbi telefonszámokon: közösségi 

ház: 88/338-011, városházaporta: 88/438-444.
Viszontlátásra a Hattyúbálon!

a rendezőbizottság

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. (Fórummal szemben) 

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett)

Balatonalmádi két pontján!

PAPÍR-ÍRÓSZER

FOTÓ:
-  Színes filmek
-  Képkeretek, 
fotóalbumok

-  Színesfilm-kidolgozás ajándék 

filmmel!

Nyitva tartás: H-P: 8-13, 14-17, 
Szo: 8-13

KÖNYV, HÍRLAP

KAZETTA:
-  akciós műsoros 

kazetták 319 Ft/db 

(mese, könnyűzene, nóták)

-  WALT DISNEY-RAJZFILMEK 

Timon és Pumba, Toy Story stb.
-  üres video- és audiokazetták

AJÁNDÉK
-  apró ajándéktárgyak
-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék
-  puzzle

-  világító díszpárnák 



Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte 
a Váci Mihály Általános Iskola

Az 1997. május 15-én megtartott 
ünnepség két jeles dátumot is tartal
maz: 30 éve -  az 1966-67-es tanév 
kezdetére -  épült fel az akkori köve
telményeknek megfelelő, korszerű 
nyolcosztályos iskola, és május 15-én 
(1972-ben) vette fel az intézmény a 
Váci Mihály Általános Iskola nevet, 
ekkor történt a névadó költő mell
szobrának felavatása is.

Az ünnepélyes megemlékezés fo
lyamán sor került a TIT Váci Mihály 
Irodalmi Színpad ünnepi műsorának 
bemutatására, Németh Béla iskola- 
igazgató iskolatörténeti megemléke
zésére, tanulók jutalmazására, fotóki
állítás, képzőművészeti tárlat meg
nyitására, számítástechnikai szaktan- 
terem avatására, az iskola életéről 
szóló videofilmek megtekintésére, fo
gadással egybekötött baráti beszélge
tésre és a következő napi majálisra.

Az ilyen esemény mindig jó alka
lom egy kis számvetésre: Németh Béla 
iskolaigazgatóval és Erős József isko
laszéki elnökkel beszélgettünk az is
kola múltjáról, jelenéről, jövőjéről.

Németh Béla: -  Az intézmény lé
tesítésének gondolata az 1960-as év
tized elején vetődött fel az akkori 
időszak magas tanulólétszáma miatt. 
1966 tavaszán felgyorsultak a munká
latok, és a következő tanévkezdésre 
felépült az iskola, hozzá tornaterem, 
salakos sportpályák, tágas, parkosított 
udvar. A kivitelezés lelkiismeretes 
munkával, jó minőségben történt, en
nek, valamint a folyamatos és időben 
elvégzett karbantartásoknak, felújítá
soknak köszönhetően az iskola ma is 
ideális feltételeket nyújt az oktatás
hoz.

1976—84-ig a közös irányítás alatt 
működő Balatonalmádi Általános Is
kola 2. számú körzete néven műkö
dött, mely időszak pozitívuma az in
tézmény működési feltételeinek, tár
gyi felszereltségének jelentős javítá
sa. 1992-ig az iskola arculatát megha
tározta a nevelőotthon közelsége, az 
állami gondozott tanulók számának 
magas aránya. Ez nagy kihívást jelen
tett az itt dolgozó pedagógusoknak, 
aminek nem mindenki tudott megfe
lelni. Kettős feladatnak kellett eleget 
tenni: felzárkóztatni a hátrányos hely
zetű tanulók sokaságát, ugyanakkor 
eredményes továbbtanulásra felkészí
teni az arra képeseket. Az évek folya
mán a gondok jelentősen megszapo
rodtak, egyre nagyobb számban kerül
te a nevelőotthonba speciális intéz
ménybe való gyerekek, míg végül 
1992-ben a Balatonalmádi 
Nevelőotthont megszüntették. Az is
kola tanulólétszáma csökkent, és az 
alacsonyabb oszálylétszámok révén 
megteremtődtek a kedvezőbb munka- 
feltételek.

A jelenlegi tanulólétszám: 10 ta
nulócsoportban 197 tanuló. A maxi
mális létszám az 1967-68-as tanévben 
volt: 14 tanulócsoportban 381 tanuló
val. Az iskolában eddig 1134-en fejez
ték be általános iskolai tanulmányai

kat, jelenleg 18 pedagógus-álláshellyel 
rendelkezünk. Az iskolai oktató
nevelő munkát 68 főállású pedagógus 
látta el, mellettük még nagyon sok 
óraadó segített. Nincs lehetőség va
lamennyiüket név szerint megemlíte
ni, de néhányan -  az intézményből tör
tént nyugdíjazásukig -  hosszú időn át 
szakterületük elismert pedagógusai

voltak: Cseresznyés Józsefné, Köcski 
Emerencia, Varga Lászlóné (tanítók), 
Bécsi Ilona, dr. Szentmiklóssy Lászlóné, 
Vörös Zoltánné (szaktanárok). Az is
kola igazgatói -  sorrendben: Becker 
László, Holló Miklós, Békési Ferenc né, 
Németh Béla.

Az alapfeladatok ellátása mellett 
az utolsó évtizeddel veszi kezdetét a 
sajátos iskolai arculat kialakítása, az 
útkeresés. Főbb állomások: 1987-ben 
bevezetésre került -  második idegen 
nyelvként -  az angol nyelv oktatása. 
Ez napjainkban emelt szintű képzés 
keretében az iskola teljes vertikumá
ban történik (1-8 évfolyam). Eredmé
nyeként az általános iskola befejezé
sekor tanulóink kommunikálni képe
sek angolul. Minden jelentkező tanu
lónk felvételt nyert angol tagozatra, a 
középiskolai visszajelzések elvárása
inkat egyértelműen megerősítik (4-es 
átlag). Időközben fakultatív alapon 
beindult a német nyelv oktatása is. A 
nyelvtanulás ideális feltételek mellett 
folyik, sikerült nyelvi laboratóriumot 
telepíteni iskolánkba.

1992-ben az alsó tagozatban 
elkezdődött a mindennapos testneve
lés. Ennek keretében 1994-től -  az év 
5 hónapjában -  teniszoktatást bizto
sítunk, ezáltal e költségigényes sport
ág alapjainak elsajátítása minden ta
nuló számára elérhetővé vált.

Időközben az intézményi felújítá
sokat kihasználva -  önerőből -  kis lé
pésekben zárt láncú, kétcsatornás 
videorendszert hoztunk létre, ami 
minden tantárgy esetében lehetővé te
szi az oktatófilmek széles körű alkal
mazását. Napjainkra egy újabb na
gyon fontos állomáshoz érkeztünk: 
szülői összefogás és adakozás révén

számítástechnikai szaktantermet 
avathatunk. Az iskola 7 számítógépe 
mellé három vállalkozó szülő (Győri 
Miklós, Happ János, Erős József) újabb
4 nagy teljesítményű számítógépet vá
sárolt. Varga Jenő szülő és Szögedi Mik
lós pedagógus segítségével megtör
tént a szaktanterem kiépítése, így 
lehetőség nyílt a következő tanévtől

az informatika oktatására, 10 gyerek 
egyidejű foglalkoztatására. Támoga
tást kaptunk még Rácz István és Ko
vács László vállalkozóktól, valamint a 
Tüzépker Rt.-től. Az egységes rend
szer számítástechnikai kialakítását 
Ferletyák Károly végezte.

Örömmel mondhatom, hogy a 
szülők az iskola ügyét sajátjukként 
kezelik. A szülői munkaközösség és az 
iskolaszék működtetése mellett létre
hozták a Váci Mihály Általános Isko
láért Alapítványt, ezáltal forrást te
remtettek a költségvetésből nem fi
nanszírozható kiadásokra (pl. bizto
sítják a tanulói szaktárgyi versenyek, 
vetélkedők borsos nevezési díjait stb.), 
és több ingyenes munkaakciót is szer
veztek. A nyelvi labor telepítése isko
laszéki elnökünk -  Erős József -  ér
deme, aki rábukkant erre a 
lehetőségre egy megszüntetett külke

reskedelmi vállalatnál, s a költségek 
felét is átvállalta. Aktív szülők és pe
dagógusok végezték a bontást, szállí
tást, szerelést, és az önkormányzati 
képviselők anyagi támogatása mellett 
megvalósulhatott a vásárlás. Szintén 
Erős József közreműködésével tör
tént az iskolai sportudvar felújítása és 
a két teniszpálya kialakítása. De so
rolhatnám tovább is a neveket, hiszen 
szülői segítséggel történt a két 
főhomlokzat renoválása is a jubileu
mi évfordulóra. Nagyon jó érzéssel 
tölt el, hogy eredményeinket saját kez
deményezésből, saját elhatározással, 
a szülők kel karöltve saját magunk te
remtettük meg.

Elkövetkezendő legfontosabb fel
adatunk az előbbiekben felsorolt sa
ját arculat -  emelt szintű angol nyelv, 
tenisz, informatikaoktatás -  további 
kiteljesítésével, pedagógiai program
má alakításával felkészülni a nemzeti 
alaptanterv bevezetésére.

Erős József: -  Amikor a lányunk 
tanköteles lett, ebbe az iskolába írat
tuk be a feleségemmel, mert úgy ta
láltuk, hogy több szempontból is itt a 
legvonzóbbak a feltételek S tanulás
hoz. Nem bántuk meg, hogy így dön
töttünk. Nyolcadik éve már, hogy a

gyerek szeret idejárni. Jókedvűen, 
mosolygósan jön nap mint nap, és az 
évek folyamán nagyon sokat fejlődött. 
Ez nekünk mindennél fontosabb, és 
ez a tény akarva-akaratlan szorosabb
ra fűzi a kapcsolatot szülő és pedagó
gus közt is. Abban, hogy az intézmény 
tárgyi eszköztára és lehetőségei évről 
évre jobbak lettek, nem titkolom, ne
kem is részem van. Úgy érzem, így kell 
megköszönnöm ennek az iskolának -  
tanítóknak, tanároknak hogy ilyen 
szinten foglalkoztak a gyerekemmel. 
De ezt nemcsak a saját gyerekemért 
teszem -  hiszen a lányom idén végez 
-, hanem hosszú távra biztosítva az is
kola létét a jövő gyerekeiért is. Mert 
ennek az iskolának van múltja, van 
jelene, és lesz -  kell, hogy legyen! -  
jövője.

Vecsey K. Mária



Kitekintés 
Szombathelyen
Bizony igaz: jó volt almádinak 

lenni Szombathelyen 1997. április 
16-án. Jó volt akkor, amikor a ké
pekkel, szobrokkal megérkezve a 
vasi megyeszékhely impozáns 
művelődési központjához, meglát
tuk a homlokzaton virító hatalmas 
táblát, amely az almádi művészek 
kiállítását hirdette, és ahol már a

lépcsőházban érdeklődők sokasága 
vette körül a szállításra váró alko
tásokat. Akkor is, amikor Rasperger 
József tanácsos úr és munkatársai 
Veszeli Lajos instrukciói alapján sa
ját kezűleg nagy hozzáértéssel és -  
nyugodtan merem leírni -  a művek 
iránti odaadó alázattal rendezték 
be a három gyönyörű kiállítóter

met. Igaz, így átmeneti munkanél
külivé váltunk, de legalább alapo
san körülnézhettünk a belvárosban, 
ahol régi és új ismerősök lelkesen 
fogadták a kiállítás hírét. Aztán a 
megnyitón valóban találkoztunk ve
lük. Jó volt hallgatni a város alpol
gármesterének elismerő és dicsérő 
mondatait csakúgy, mint a látoga
tók őszinte csodálatát a falakon 
függő fotók, grafikák, festmények 
láttán vagy a szoborokat körüljár
va. Jó volt látni a megnyitót követő 
fogadáson, hogy a helybéli művé
szek milyen szeretettel dongják 
körül a „mieinket”, és végül nagyon 
jó érzés volt, hogy a nyolcezres kis 
Almádi 23, ilyen magas szinten al
kotó művészt volt képes felvonul
tatni, akik mély gyökereket eresz
tettek a Balaton északkeleti csücs
kében. Remélhetően nem csak a táj 
szépsége miatt.

N.F.

Gondolatok a továbbtanulásról a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tanulóinak tükrében

Nem könnyű ma diáknak lenni!”
-  halljuk nap mint nap, s bizony 
szülőként, pedagógusként egyaránt 
szembesülünk azzal az embert pró
báló helyzettel, mellyel gyermeke
ink megküzdenek.

Az oktatásügyben folyamatban 
lévő változások legnagyobb 
erőpróbája, s egyben megmérette
tése az első felvételi vizsga, legtöbb
ször vizsgák. A továbbtanulási 
lehetőségek palettája színesebb 
lett. A számos „eltérő szerkezetű” 
nevelési-oktatási forma közt immá
ron kétszáznál is több hat- és nyolc
osztályos gimnázium működik Ma
gyarországon, főként tagozattal.

Óriási társadalmi nyomás nehe
zedik az iskolákra a korai és képes
ség szerinti szelekció érdekében, 
ami korábban a tagozatos iskolák 
létrejöttében fejeződött ki. Ugyan
akkor a nyolcosztályos gimnáziumi 
forma hátrányosan érinti az általá
nos iskolákat, mivel a tehetséges 
gyermekek idő előtt elhagyják az 
alapfokú intézményeket, s a szeg
regáció súlyos következményekkel 
járhat.

Minthogy harc indult a „ver
senypályákért”, a szülők mielőbb 
szeretnék ezekre ráállítani gyerme

keiket. A korai felvételi vizsgákkal 
esetleges idő előtti kudarc érheti a 
gyermeket, sikeres felvételi esetén 
a tanulás melletti hosszas utazások
kal túlterheltté válnak, nincs sza
badidejük. Farkastörvények ural
kodnak, s a helyes, jó döntés egy 
életre meghatározhatja gyermeke
ink sorsát.

Egy pedagógus számára öröm, 
ha tanítványa eredményes, megfe
lel a felvételi vizsga követelmé
nyeinek. Ugyanakkor fájdalmas, 
hogy ismét néhány tehetséges gyer
mekkel kevesebb diákja lesz a 
következő tanévben.

Iskolánkban az előző évekhez 
képest csökkent a 4. és 6. osztályt 
végzett tanulók gimnáziumba 
történő távozása, s a korábi évek
hez hasonlóan sikeres a 8. osztályt 
Végzett tanulók első helyen megje
lölt intézményben történő tovább
tanulási lehetősége.

Továbbtanulási tájékoztató:
8 osztályos gimnázium 1 fő, 6 

oszályos gimnázium 2 fő, 4 oszályos 
gimnázium 15 fő, szakközépiskola 
15 fő, szakmunkásképző 11 fő, al
ternatív iskola 1 fő, 9-10. osztály 2 
fő.

Eszes Béláné

KÉRDEZŐSKÖDTÜNK..

A Vörösberényi Általános Iskola 
pedagógiai programjáról

Nagyon fontos aktuális feladat 
az iskolánknak a pedagógiai prog
ram elkészítése. A közoktatási tör
vény szerint az állami és helyi ön- 
kormányzati iskolák a pedagógiai 
programban biztosítják az ismere
tek, a vallás, világnézeti informáci
ók tárgyilagos közvetítését. Ez lesz 
intézményünk szakmai munkájá
nak alapdokumentuma, amelynek 
előkészítésében joga van részt ven
ni a szülőknek is, hiszen tartalmaz
nia kell az iskolában folyó nevelés
oktatás céljait, a helyi tantervet. 
Ezenkívül a tantárgyakat, a 
kötelező és választható tanórai fog
lalkozásokat, ezek óraszámait, az 
előírt tananyagot és a követelmé
nyeket Az alkalmazott tankönyvek, 
segédletek, taneszközök kiválasztá
sának elveit. Az iskola magasabb 
évfolyamába lépés feltételeit. A 
beszámoltatás formáit és követel
ményeit. A tanuló tudása értékelé
sének és minősítésének módját Az 
iskolai élet, a tehetség kibontako
zását, a szociális hátrányok, maga

tartási, tanulási nehézségek enyhí
tését segítő tevékenységeket

A gyermek- és ifjúságvédelem
mel összefüggő pedagógiai tevé
kenységet, a tanulók felzárkóztatá
sát segítő programot. Az iskolában 
tanuló gyermekeknek és szüleiknek 
az elmúlt időszakban kiadtunk egy 
kérdőívet, amellyel kifejthették vé
leményüket, javaslataikat a témá
val kapcsolatban.

A nemzeti alaptanterv beveze
tése után iskolánk a saját maga ál
tal összeállított pedagógiai prog
ram és helyi tanterv alapján fog 
oktatni, dolgozni, az előzetes ter
vek szerint 1998. szeptember 1- 
jétől.

A szülők és a gyerekek is nagyon 
komolyan vették ez irányú kérde
zősködésünket. Részletes, alapos, 
figyelemfelkeltő válaszokat küldtek 
vissza, szinte valamennyien. Nagy
mértékben segítették előkészítő 
munkánkat.

Pintérné Barcza Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes



Aki fát ültet, erdőt gondoz, 
bízik a jövőben!

Ezzel a jelmondattal keresett meg 
Polniczky József a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület megbízásából, hogy 
közösen tegyünk valamit ligetes terü
leteink megóvása érdekében. A kö
zös tenni akaráshoz azonnal csatla
kozott Debreceni István a Város- és 
Környezetvédő Egyesület titkára és 
segítségével közös területbejárásun
kon részt vett dr. Horváth Gyula 
erdőmérnök úr, aki a csererdők egyik

elismert szaktekintélye, nyugalmazott 
erdészeti tanácsosként ma is a megye 
erdőit járja, és ahol csak tud segít. A 
tanácsos úr a kiadós helyszíni szemle 
során megnyugtatott bennünket, 
hogy bár a káptalanfüredi belterületi 
és külterületi csertölgyes ligetek nem 
fiatalok, állapotuk nem aggasztó. Kí
vánatos, ha minél nagyobb területe
ken sikerülne a 80%-os koronazáró
dást megtartani, mert ez a

legkedvezőbb sűrűség. A laza cserje
szint megtartása is kívánatos, nem 
kell a fák közét teljesen kipucolni, de 
a szemetet jó ha eltávolítjuk. Igen sok 
kertben tapasztalható, hogy boros
tyánt vagy más kúszónövényt futtat
nak a fák törzsére. Ezt a fa nem sze
reti, bár a szemnek tetszetős. A fák
ról, ahol ez csak megoldható, a szá
raz ágakat le kell nyesni, fűrészelni, 
mert a száraz ágak elősegítik a kór
okozók megtelepedését, csúnyák és 
balesetveszélyesek.

Ha tavasszal a gyapjas pille her
nyójának tojástelepeit fedeznénk fel 
a fák törzsén illetve ágain, a Balaton 
közelsége miatt nem szabad méreg
gel védekezni, el kell távolítani a sár
ga színű telepeket (pl. lekaparni a 
törzsről) és meg kell semmisíteni: 
széttaposni tökéletesen, vagy eléget
ni (egyszerre keveset szabad a tűzre 
dobni, mert belobbanhat). Ha petró
leummal ecsettel végigkenjük a tojá
sokat, ez esetben is elpusztulnak a 
kártevők.

Káptalanfüred térségében a feke
te fenyők állapota sajnos aggasztóbb. 
A fa élettartamát 80 év körül hatá
rozza a szakirodalom. A látható el
száradt fák nem kórokozó miatt vagy 
más környezeti ráhatás miatt pusztul
tak ki, egyszerűen végelgyengültek és 
nem voltak képesek tovább élni. A fe
kete fenyő esetében ha betegség je
lei mutatkoznak, a fákat erdészeti 
szempontból érdemes kivágni és 
azonnal pótolni, esetlegesen más fa
fajjal, ami a Balaton-felvidéki tájnak 
jobban megfelel. Kívánatos lenne, ha 
a telektulajdonosok kihelyeznének 
egy-két odút kertjük csendesebb ré
szén lévő fáira, hogy az énekesmada
rak fészkelőhelye biztosított legyen, 
mert minden vegyszernél tökélete
sebb védekezés, ha a madarak szedik 
össze a kártevőket.

Míg a fák között sétáltunk, meg
vizsgáltuk állapotukat, közben hall
gattuk dr. Horváth Gyula szakértő 
megállapításait, aláfestést a madarak 
csodálatos éneke biztosított, valami
féle különleges nyugalom vett ben
nünket körül... ez nem más volt, mint 
egyszerűen AZ ERDŐ.

Mindenkit arra biztatok, hogy 
gondozza a környezetében lévő fákat, 
mert áldott tevékenységükkel nekünk 
tiszta oxigéndús levegőt biztosítanak, 
pihenhetünk árnyékukban, s még ha
láluk után is minket szolgálnak, hisz 
használati tárgyaink jelentős része fa, 
igen sokunk téli melegedését bizto
sítja, és belegondolni is rossz, mi len
ne nélkülük.

Ha olvasónknak további felvilágo
sításra, tanácsra van szüksége a fák 
ápolásával kapcsolatban, forduljon 
bizalommal akár Debreceni Istvánhoz, 
akár a polgármesteri hivatalhoz.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

G IT T A  A U T Ó S B O L T

Balatonalmádi, Thököly u. 15. Telefon: 88/431-629
Keleti típusú autókhoz alkatrész raktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 14 órán belül.
Speciális alkatrészek egy héten belül.

GITTA MOTOROSBOLT

Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. Telefon: 06-30/395-225
Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 

Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 
készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül. 

Használt japán mopedek kölcsönzése és eladása.

Megkérdeztük
Mostanában nem a gombjaink 

után kapkodunk, ha kéményseprőt 
látunk, hanem a forintjaink után. 
Mert a kéményseprő újabban csak 
akkor jön, ha kéményseprési díjat 
kell fizetni. Hozzánk egy májusi, 
kánikulai napon csöngetett be a 
pénzért. Megkérdeztem, milyen 
szolgáltatást kapok én ezért? „Ha 
be tetszik fűteni, megnézem, hogy 
nem szivárog-e vissza” -  hangzott 
a válasz.

Nemcsak én méltatlankodom, 
sokan még rajtam kívül a városban. 
Éppen ezért megkérdeztük a pol
gármesteri hivatalt, mik a kötele
zettségek és mik az elvárható szol
gáltatások a kéményseprői díjakkal 
kapcsolatosan.

Zana András műszaki osztályve
zető: Törvényi rendelkezésen ala
puló Veszprém megyei önkormány
zati rendelet írja elő a kémény
seprő-ipari közszolgáltatás kötele
ző igénybevételét. Míg korábban 
bármely szakemberrel el lehetett 
végeztetni ezt a munkát, ma jogsza
bály kötelez a közszolgáltatások 
igénybevételére, s a jogszabály elő
írja, hogy a közszolgáltatást -  ese
tünkben a kéményseprést -  rende
letben megállapított díj fejében 
csak az a szolgáltató végezheti, akit 
a helyi rendelet erre kijelöl. A szol
gáltatás igénybevétele akkor is 
kötelező, ha erre külön szerződést 
nem kötöttek. Az ingatlan tulajdo
nosa köteles a közszolgáltatás el
végzését tűrni és az ellátáshoz szük
séges előfeltételeket biztosítani. A 
szolgáltató a munka megkezdése 
előtt kellő időben -  de legalább 8 
nappal megelőzően -  köteles a tu
lajdonost írásban vagy hirdetmény 
útján, illetőleg a helyben szokásos 
módon értesíteni. A tulajdonos a 
díjat fizetési felszólításra akkor is 
köteles megfizetni, ha a szolgálta
tó a közszolgáltatás elvégzésének 
idejéről időben értesítette, de a 
munka elvégzésében megakadá
lyozták, illetőleg a munka elvégzé
sének helyi feltételeit nem biztosí
tották. Ha a szolgáltatás teljesítése 
a kéményseprő hibájából marad el, 
a tulajdonos a díj fizetésére nem 
kötelezhető. A szolgáltató a díjat a 
szolgáltatás elvégzését követően 
azonnal, számla alapján jogosult 
beszedni. Aki a helyi rendelet el
len vét, szabálysértést követ el, s 
ellene eljárás indítható. A szolgál
tatás részletes feltételeit miniszte
ri rendelet szabályozza.

U. i.: Reméljük, a szolgáltató -  
„Kürtő Tüzeléstechnikai B t.” 
Balatonfüred -  ez utóbbit is olvasta.

V. K. M.



Öt mondat 
a vörösberényi 

temetőről
Az Új Almádi Újság, vala

mint a Napló is foglalkozott az 
utóbbi időben a vörösberényi 
temetővel. Csak a „száraz” té
nyeknél maradva, a polgár
mesteri hivatal nevében Szabó 
Bélának a lap múlt havi számá
ban megjelent soraihoz a 
következőket szeretném hoz
záfűzni.

A hatályos rendezési terv 
szerint a vörösberényi temető 
működő temető, s nem lezárt 
kegyeleti park, és benne a te
metkezés évszazada folyama
tos. Ezt állapítota meg jogerős
5. P. 20371/16. sz. ítéletében a 
Veszprémi Városi Bíróság is. 
Fentiekből következően az új 
sírhelyek nyitásával és a sajnos 
nem kevés temetéssel sem a 
polgármesteri hivatal, sem a 
hozzátartozók, sem a vörös
berényi egyházközségek nem 
követnek el törvénysértést, s a 
ravatalozó felépültével a még 
meglévő -  s az ÁNTSZ és a 
polgármesteri hivatal által is 
szankcionált -  hiányosság is 
megszűnik, mint ahogy 
remélhetőleg nem lesz több 
„zenés” temetés sem...

Dr. Hegedűs Tamás 
jegyző

Megjegyzés: dr. Hegedűs Ta
más jegyző úr észrevételének 
közlésével a szerkesztőség maga 
részéről „a temetőügyet” lezárt
nak tekinti.

A szerkesztőség

Helikopterek Balatonalmádi fölött
Mindenki előtt ismert és tudott, 

hogy a szentkirályszabadjai 
repülőtéren jelenleg a Magyar 
Honvédség Helikopteres Dandár
ja tevékenykedik, illetve működik. 
Ezt megelőzően elődjeik több év
tizeden keresztül tevékenykedtek 
ugyanitt. Ez a katonai objektum a 
Balaton partjától kb. 5 km-re fek
szik és jelenleg is aktívan működ
tetik. Problémám ezen utóbbi tény
hez kapcsolódik, vagyis ahhoz, ho
gyan működtetik és ebből adódó
an mi a gondja a balatonalmádiak
nak, a Balaton-parti más települé
seknek, az itt, illetve ott lakóknak 
és nem utolsósorban az idelátoga
tó nyaraló-üdülővendégeknek?

A gondok, kérdések igen régi 
keletűek. Ezekkel a ’90-es évek ele
jén az Almádi Újság is foglalkozott 
már kb. 2-3 alkalommal.

Korábban, amíg a repülőteret 
szovjet csapatok használták, a la
kosságnak nemigen lehetett kérdé
se a „tevékenységeiket” érintő té
mákban, mert azokat igen rövid 
„nyet”-tel elintézettnek tekintették. 
Úgy hallottam, annak idején a 
Veszprém város fölötti repülések 
megszüntetésének kijárása az ak
kori befolyásos pártbizottságnak is 
igen hosszú, fáradságos munkájá
ba került. Azt is hallottam, hogy a 
Balaton elkerültetését sajnos nem 
tudták -  az itt lakók legnagyobb 
bánatára -  elérni. A repülések nap
jait nem lehetett tudni, de kikövet
keztetni sem. Már korán reggel el
kezdték, és ez elég gyakran késő éj
szakáig eltartott: az időbeli gyako
riságot tekintve kb. 1-1,5 percen
ként követték egymást a helikop
terek. Sajnos a mi utcánk, illetve 
házaink fölött volt a repülési nyom
vonaluk, és szomorú, hogy a jelen
legi is itt van. Az említett repülési 
gyakoriság azt jelentette, hogy a mi 
keskeny völgyszakaszunkban a fel
bukkanási és távozási ívben 3-4 gép 
is látható volt. Az általuk keltett zaj 
nagysága a repülési magasság függ
vénye volt, több esetben olyan ala
csonyan jöttek, hogy a kertben lévő, 
magasabbra nőtt diófa levelei a 
légörvénytől mozogtak. Az is 
előfordult, hogy az utcánkat is meg
szakító Tálas-árok nyomvonalán, 
annak a közvetlen partmagasságá
ban jöttek és itt az utcánknál emel
kedtek a magasba. Ez a jelenség

már szabályos „hadiállapotnak” 
volt tekinthető.

Az akkori tanácselnök intézke
dést ígért. Ahogyan Visszaemlék
szem, az esemény után megjelenő 
következő Új Almádi Újság is meg
jelentetett Nyílt levél cím alatt egy 
cikket, feltehetően egy, az esemé
nyen részt vevő személy tollából, 
amely úgy tudom, Rácz Istvánnak 
lett címezve. Az erre adott válasz
ban felvázolódott, hogy a következő 
tanácsülésre meghívják a helyőrség 
dandárparancsnokát. Ez meg is tör
tént és erről önök szintén beszá
moltak a lap hasábjain.

A parancsnok válasza lényegileg 
az alábbiakra terjedt ki: Elnézést 
kért azért, hogy a város fölé kell oly
kor repülniük, mert ezt nem tud
ják teljesen kiküszöbölni, de igye
keznek ezekkel a minimálisra le
menni. Szabályozzák a heti repülé
si napok számát: keddre, csütörtök
re és olykor péntekre. Ezen repü
lések ideje nem fogja érinteni a 
kora reggeli és késő esti 
időpontokat. Meghatározzák a re
pülési magasságot is, amely az 
előírások szerint a min. 400 m-ben 
határozódik meg.

Ezekre emlékszem, amelyeket a 
korábbi időszakhoz képest jelentős 
határkőnek lehetett már tekinteni. 
A tapasztalat az volt, hogy a 
lehetőséghez képest ezeket a vál
laltak alapján nagyjából betartot
ták. A napok száma nagyjából 
rögzítődött. A repülési körök kiseb
bek lettek, de ugyanúgy változatla
nul a házunk felett repültek és re
pülnek továbbra is. A legrosszabb 
a helyzet a repülési magasságot 
illetően, mivel az igen gyakran nem 
több 50-80 méternél. Ebből követ
kezik, hogy a hanghatás igen 
erőteljes.

A rendszerváltással titokban azt 
reméltük, hogy a szentkirályszabad
jai repülőtér sorsa oly módon 
rendeződik, hogy a Balaton-part 
mentesülni fog a fenti kellemetlen
ségek sokaságától. Sajnos ez nem 
következett be. Sok egyénhez ha
sonlóan én is úgy vélem, jogosan 
vetődik fel az a kérdés, hogy a heli
koptereknek egyáltalán miért kell 
a Balaton fölé repülniük?

A helikopter ugyanis, szemben 
a hagyományos repülőgéppel, olyan 
légi-jármű, amelynek nincs szüksé

ge megépített kifutópályára, tehát 
gyakorlatilag majdnem mindegy, 
hogy a leszállási helyet (jelen eset
ben a repülőteret) milyen irányból 
és távolságból közelíti meg, mivel 
ez a jármű képes akár függőleges 
fel- és leszállásra is. Így ennek a jár
műnek leszállása érdekében nincs 
szükség arra, hogy „kényszerből” 
lakott területek felett repüljön. 
Ennek megfelelően nincs semmi 
olyan indok, hogy bármilyen hely
ség fölé -  de főként az idegenfor
galmilag kiemelten kezelendő ba
latoni település(ek) fölé -  repülje
nek!

Pár éve hallottam a rádióban egy 
műsort, amelyben éppen azzal fog
lalkoztak, hogy Közép-Európa leg
hosszabb gyakorlótere Magyaror
szágon, Dunántúlon található, gya
korlatilag Székesfehérvártól nyu
gatra, Várpalota-Veszprém vonalá
ban mintegy 70 km hosszúságban, 
tehát még Veszprémen is túlra. 
Ebből következik az is, hogy a he
likoptereknek bőven van -  a teljes 
balatoni térséget és a lakott terüle
teket elkerülő -  gyakorlóterepük. 
Ezt kellene igénybe venniük!

Az eddigi publikációban sehol 
sem említették meg a fenti hatáso
kon túl a gépek környezetkárosító 
hatását, vagyis azt, hogy a gépek 
hajtóanyagaiból származó égéster
mékek, a kipufogógázzal kikerülve 
a szabadba, a repülési területen ér
nek földet, szennyezve a levegőt, 
rárakódva mindenre, alaposan 
fertőzve az élővilágot! A téma Al
mádit, mint frekventált idegenfor
galmi települést érinti a bevétel 
szempontjából.

Ezek után szeretném megfogal
mazni kérdéseimet.

1. Városunk önkormányzata 
foglalkozik-e a helikopteres repü
lések ügyével? Tart-e valamilyen 
kapcsolatot a szentkirályszabadjai 
dandárparancsnokkal ebben a té
mában?

2. A részemről felvetett témák
kal önök és az önkormányzat egyet
ért-e? Ha igen, látnak-e reményt 
arra, hogy a parancsnoksággal ér
dembeli egyezségre lehet jutni a 
fent említett problémakör megol
dására?

Neumayer László,
Balatonalmádi, Székely B. u. 9.

Az 1991. évi XX. tv. értelmében a települési ön
kormányzatok hatáskörébe a helyi zaj- és rezgés- 
védelmi szabályok megállapítása tartozik.

A 12/1983./V. 12./Mt. rendelet értelmében a légi 
közlekedéssel kapcsolatos zaj- és rezgéskibocsátá
sokkal, határértékekkel, vizsgálati módszereivel a 
KHVM és a BM foglalkozhat. Az önkormányzat 
maximálisan egyetért a felvetett témák fontosságá
val, szintén évente felmerül az ezzel kapcsolatos 
panasz. Ezeket a hivatal minden esetben továbbít

ja a dandárparancsnok felé. Most is ezt fogja ten
ni. A parancsnoksággal érdembeni egyezségre jut
ni lehetetlen, mert az érdekkülönbségek nagyon 
jelentősek.

Ettől függetlenül feladni nem szabad, mert a 
helyzet mondjuk a 10 évvel ezelőttihez képest azért 
javult, és ez nem kizárólag a gazdasági romlásnak 
köszönhető.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

A utosbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

Vezérműszíjak, gyertyák, 
megszakítók, 

olajok, szűrők, fékbetétek, 
színpolírozók, gittek, 

lámpák, karosszériaelemek, 
kipufogók.

Alkatrészek minden 
autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási 

határidővel megrendelhetők.

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!



Káptalanfüred ifjúkorábanBizony meglehetősen régen volt, 
több mint ötven évvel ezelőtt. Ke
vesen vagyunk már, akik élő tanúi 
voltunk ennek az időszaknak, 
amely tulajdonképpen a második 
világháború időtartamával azonos. 
A sok újonnan megtelepedett kö
zül kevesen ismerik ezen városrész 
történetét, ezért nem haszontalan 
szót ejteni róla.

Az akkor még Zala megyéhez és 
Alsóörs faluhoz tartozó területet, 
túlnyomó részben erdőt, a veszpré
mi káptalan megbízásából a ’30-as 
évek második felében a Magyar- 
Hollandi Bank parcellázta. Ezért is 
kapta a kialakuló település a 
Káptalanfüred nevet. A telkek ér
tékesítése meglehetősen lassan 
ment, a parcellázás során létesített 
mély ásott kutakból a vizet felteker
ni kerekes szerkezetekkel ugyan
csak férfias munka volt, és ez nem 
csábította vásárlásra a vevőket.

E sorok írója 1941-ben került 
közelebbi kapcsolatba a település
sel. Akkor már állt az azóta lebon
tott hangulatos kis vasútállomás, 
már működött Görögék vegyeske
reskedése a Vasút utcában, később 
a holocaust áldozataként elpusztult 
László család boltja is a Posta utcá
ban. Ekkorra megépült az állomás 
mellett egy nagyon fontos létesít
mény, a Mikó vendéglő, és még 
szorgosan járta pályáját az Alsóörs 
és Veszprém között pöfögő viciná
lis.

Az állomás és a vendéglő szom
szédsága azzal a rendkívüli 
előnnyel járt, hogy a Veszprémbe 
utazók a rendelkezésükre álló időt 
a vendéglőben az utolsó percig ki
használhatták. Elég volt az asztal
tól akkor felkelni, amikor a vonat 
az Alsóőös felőli kanyarnál hosszas 
sípolással jelezte érkezését. Nem 
okozott különösebb problémát az 
sem, ha valaki a maradék sörének 
lekortyolása miatt némi késedelem
mel botorkált az indóházhoz. A 
vonat megvárta a késlekedőt. A 
vendéglőt az ötvenes évek elején 
sajnos üdülővé „szervezték” át.

A posta akkoriban a jelenlegi 
ABC melletti épületben működött, 
és az utca még ma is a Posta utca 
nevet viseli.

A település legfontosabb része, 
akárcsak ma is, a strandfürdő volt. 
Persze akkoriban az elnevezés jó
akaratú  túlzásnak minősült. Terü
lete a mainak csak kisebb hánya
dát tette ki. A létesítés alkalmával 
a nád kiirtása után a vízterületen 
kotrást nem végeztek, így azután a 
feneket rothadó nádtorzsák borí
tották. Komolyabb fejlődés akkor 
kezdődött, amikor a Veszprémben 
felépült Danuvia Fegyver- és 
Lőszergyár sportköre vette át a 
strandot. Ennek a gyárnak voltam 
fiatal tisztviselője 1941-től 
kezdődően.

A gyár tisztviselőkara többnyire 
fiatal emberekből állt, élükön az 
akkor 32 éves igazgatóval. Így az
után fokozott érdeklődés fordult a

strand felé, és mert anyagiakban 
sem volt hiány, a strand fejlődésnek 
indult. Új fürdőhíd készült, és most 
a mélyebb vízben álló lépcsőről a 
vízbe lépve el lehetett kerülni a 
nád torzsákon való lépkedést. Kí
sérletet tettünk a strand talajának 
homokkal történő javítására, de kí
sérletünk nem sikerült. Télen a jég
re terített homok olvadáskor ter
mészetesen lemerült a fenékre, de 
a finom iszaprétegnél nehezebb 
fajsúlyú lévén, egyszerűen helyet 
cseréltek egymással. A homok ke
rült alulra, az iszap maradt felül, és 
persze a nádtorzsák változatlanul 
megmaradtak. Evekbe telt, míg a 
nádtorzsák mind kipusztultak.

Ebben az időben mi fiatalok fá
sítottuk az addig gyér faállo
mánnyal rendelkező területet. A 
háborús munkaerőhiány miatt a 
fürdőbejáró stéget igazgatónk 
előmunkási vezetésével magunk 
vertük le. A kolléganők hordták be 
a faanyagot, a férfiak pedig végez
ték az ácsmunkát.

1942-ben a sportkör (pontosab
ban a gyár) Siófokról két hajóasz
talos szakembert szerződtetett. Ők 
a gyár egyik használaton kívül álló 
üzemrészében a sportköri tagok 
megrendelésére evezős csónako
kat, balatoni dingi típusú vitorláso
kat sőt még 25 m2-es túrajollét is 
készítettek.

Ezekkel alapozódott meg 1942- 
43-ban a sportkör hajóparkja. Eh

hez jöttek 
még a hely
ben nyaralók 
vitorlásai, K. 
Laci test
nevelő tanár 
olimpiajollé
ja , a  Bokrossy 
fivérek 14-es 
jolléja, amely
ből talán 
egyetlen da
rabot sem lát
ni már a Bala
tonon.

K. Laci 
jolléja -  
amely egyéb
ként az 1936- 
os berlini 
olimpiai játé
kokra kialakí
tott egyik ha
jótípus volt -  
egy éjszaka 
egy jó család
ból való fia
talember ak
ciója követ
keztében el
tűnt. A dolog 
már másnap 
tisztázódott, 
amikor Fűz
főn vagonba 
rakva megta

lálták a hajót. Laci barátunknak a 
fiú családja kárpótlásul egy sokkal 
nagyobb vitorlázatú , ennek 
megfelelően nagyobb értékű 
tőkesúlyos csillaghajót vásárolt. A 
hajó ugyanúgy olimpiai versenyka
tegóriához tartozott mint az O-jol
le, és még nem nagyon lehetett lát
ni a Balatonon.

A sportkör tagjai részére vitor
lás- és csónakkikötő épült kb. a 
mostani bányatröszti üdülőépület 
helyén. Akkoriban ez a rész nád
öböl volt. A csónaktároló -  egyben 
kabinsor is -  cölöpökön állt, a há
ború végén égett le.

A kikötőhöz kis kőből rakott 
móló vezetett. A móló végén a kör
nyezethez nem illó acélszerkezet 
kapott helyet. A szerkentyű a gyár 
lőterének kihelyezett darabja volt, 
állványul szolgált a 42 kg-os nehéz
puska számára. A nehézpuska csak 
néha került az állványra, éspedig 
akkor, amikor a hozzá tartozó 20 
mm-es gránátlövedékek nyomjel
zőjének működését ellenőrizték. A 
gránátokat a Balaton fölé lőtték ki, 
és figyelték, hogy a nyomjelző mű
ködik-e a röppálya megfelelő sza
kaszában.

1943-ban készült egy beton 
pingpongasztal, amely talán egye
dül maradt meg az akkori 
építményekből, évtizedekig dacol
va az enyészettel. Időközben a 
strandot több alkalommal feltöltöt
ték, az asztalon már csak guggolva

lehetett volna játszani, így az funk
ciót váltott, és a büfék vendégei he
lyezték el rajta söröskancsóikat. A 
strand ebben az időben családias 
hangulatú volt. Nyáridőben vasár
nap sem volt több fürdővendég 60- 
nál. A fürdőzők zöme személyes 
ismeretsegben volt egymással, ez 
biztosította a családias jelleget.

Ebben az időben, 1942-43-ban 
a balatoni dingi hajóosztályban már 
versenyeket is rendeztünk. Ennek 
keretében jött létre az alsóörsi vi
torlázók bevonásával az Alsóörs- 
Káptalanfüred közötti vándordíjas 
„regatta”.

A háborúból és hadifogságból 
hazatérve, 1946 nyarán láttam vi
szont kedvelt strandunkat. A cölö
pökön álló, fából készült csónaktá
roló a háború végén leégett, a 
nehézpuskaállvány is eltűnt, ugyan
így a bejáróhidak faanyaga.

A Danuvia veszprémi üzeme 
megszűnt működni, az alkalmazot
tak szétszóródtak a világban, de el
mondhatjuk, hogy a kellemes és 
akkori viszonyok között kiépített 
strand nagymértékben segítette 
Káptalanfüred kialakulását.

Évtizedek óta nincsenek már 
Görögék. Fűszerüzletük megszűnt, 
még az épületet is lebontották, 
hogy helyet adjon egy új villának, 
ugyanígy megszűnt a Mikó-féle 
vendéglő is, és már csak emlékeze
tünkben él a kis vasútállomással 
együtt. Régen eltűnt az Öreg-hegy 
oldalaban húzódó veszprémi vasút
vonal és az azon szuszogva kapasz
kodó gőzmozdonnyal vontatott vi
cinális.

Azóta többször bővült a strand, 
és már nem lehet ráismeri a koráb
bi kedves kis fürdőnkre, amely 
mindössze 12 kabinnal állt a ven
dégek rendelkezésére. Akkor még 
egytelen árusítóbódé vagy büfé sem 
vöt a területén, aki valamit inni 
akart, átballagott a Mikó vendég
lőbe.

Nekünk, fiataloknak nyáridőben 
második otthonunk lett a strand. 
Nyáron mindennap csak 14 óráig 
dolgoztunk. Akkor előállt a gyári 
autóbusz, bevitt minket Veszprém
be, így azután vonatra szállva há
rom órakor már a strandon vol
tunk. Este 10 óra, tájban indult 
Veszprémbe az utolsó vonat, és a 
Mikó vendéglő teraszáról átszállva 
a vonatba még kellő időben haza
érkeztünk.

A mostani strand már idegen 
számomra, mint egy elhagyott 
szerető. Évek telnek el, és csak 
kívülről vetek rá egy-egy pillantást 
a vasútállomásra menet. Olyannak 
őrzöm meg emlékezetemben, ami
lyen ifjúságom idején volt.

Somos István, 
az Én is voltam katona című

könyv szerzője



Gyermekrajz kiállítás Almádiban
A városháza Padlásgalériájában 

május 16-án dr. Bauer Nándorné a 
Megyei Pedagógiai Intézet igazga
tója nyitotta meg azt a kiállítást, 
amelyen a Zánkai Gyermek- és If
júsági Centrum Gyermekalkotások 
Galériájának gyűjteményéből válo
gatott képeket mutatták be.

Beszédéből idézzük az alábbi 
gondolatokat: „Különös világ a 
gyermekalkotások világa. Aki már 
körbejárt itt a teremben, 
meggyőződhetett arról, hogy ezek 
az alkotások megfognak és marasz
talnak bennünket. Mindegyik mű -  
ilyen vagy olyan okból -  kapcsolat
ba lép velünk, és nincs menekvés, 
meg kell állnunk, a mű érzelmi su

gárzása fogva tart. Mindegyik alko
tásnál valami olyannal találkozunk, 
ami úgy hat ránk, mint a szeretet, a 
félelem, az aggodalom, a hit, a re
mény, a vigasztalás. Miért? Mert ez 
kitűnő alkalom, hogy kilépjünk 
felnőttkori látványaink és élménye
ink közül, és szembesüljünk azzal, 
ahogyan gyermekeink látnak ben
nünket, látják világunkat. Kitűnő 
alkalom ez arra, hogy megérezzük 
túláradó boldogságukat, de arra is, 
hogy szíven üssön nyugtalanságuk 
vagy félelmük. Ez a tárlat emberi, 
szülői, pedagógusi mivoltunkhoz ad 
kulcsot. Ráirányítja figyelmünket 
mindarra, ami ott van gyermekeink 
lelkében. Ők nem tudnak még a 
szépségről, de szépnek látják és lát
tatják a világot. Ők nem tudnak 
még a hit megtartó erejéről, de 
hisznek. Hisznek bennünk. 
Hiszenek a jóságból építkező em
beri világban.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi Városi 

Gondozási Központ 
pályázatot hirdet 

SZOCIÁLIS 
GONDOZÓNŐI 

ÁLLÁSRA.
A jelentkezés feltételei
-  érettségi bizonyítvány;
-  szociális munkás szakvégzettség,
-  gépjármű-vezetői engedély
-  kézzel írott önéletrajz és a szak
mai tevékenység felsorolása. 
Jelentkezni lehet: Városi 
Gondozási Központ, Bala
tonalmádi, Györgyi D. u. 11., 
Határidő: 1997. június 20. 
péntek.

Tr osits András 
igazgató

FIGYELEM! FIGYELEM!
Újból nyitva Balatonalmádiban 

az Auróra étteremben az akciós
bútorvásár.

Nyitva: szombaton 8-12 óráig, 
hétköznap: 10-17 óráig.

Kínálatunkból: franciaágyak, heverők, 
fotelágyak, sarok-ülőgarnitúrák, 3-2-1 ülő-  

és fekvőgarnitúrák. Négyelemes 

szekrénysorok, konyhák, konyhai sarokülők, 
komódok, ágyneműtartók, telefonasztalok, 

íróasztalok, tv-video állványok stb.
Érdemes benézni!

Szeretettel vár mindenkit:
Sanyi bácsi 

Tel.: 06-60/460-370.

Club A ramis bisztró
JÁTÉKTEREM

C h e r r y  M a s t e r  

S u p e r  B a n k  

B a l l y  5000
M a g ic C ard

B i l i á r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, 
képkeretezés, hőszigetelt üveg. 

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Telefon: 
438-510/36 mellék

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 

Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 338-260



Naponta 
Séd Televízió!
A Séd Tv adásait már jól isme

rik Veszprém megye 29 települé
sén. Harmadik születésnapját már 
betöltötte ez a kereskedelmi csator
na, és februártól új és megújult 
műsorok várják a nézőket.

Havi rendszerességgel magazin- 
programok, többek között a Fészek 
című lakáskultúrát bemutató mű
sor és száguldás, az autók szerel
meseinek ajánlott Index jelentke
zik. Folytatódik a tizedik adásához 
érkezett fiatalos összeállítás nem 
csak fiataloknak, a Mánia. Érdekes 
emberek, különleges állatok, finom 
ételek és italok, sajtóbakik keveré
ke a Koktél. Na és?! címmel ugyan
csak havonta látható slágerlista és 
egy adott témát körbejáró hatvan 
perc. Vándorfi László, a Petőfi 
Színház igazgatója szerkeszti és 
vezeti a színház berkeibe kalauzo
ló, sztárokat felvonultató Ingujj
bant. A Botladozva Czingráber Já
nos vezetésével ma már révbe ért 
közéleti személyiségek útkeresé
séről szól. Péntek éjszaka minden 
hónapban egyszer a pikáns témák,

erotikus filmek szórakoztató össze
állítása. Az élet komoly feléről sem 
felejtkezik meg a stáb, ezt bizonyít
ja a kamarák támogatásával 
képernyőre kerülő Gazdaságlesen. 
Rendszeresen -  a napi adásokon túl
-  egy-egy szombaton monumentá
lis, 12-14 órás őrület rengeteg já
tékkal, humorral, kötetlen beszél
getéssel a Séd TV műsorában. A 
napi adásokban a megye aktualitá
saival, telefonos játékokkal és fil
mekkel természetesen a fentieken 
túl találkozhatunk.

A Séd Tv adása már Balatonal
mádiban is naponta látható az A 4- 
es csatornán esténként 19 órától.

Hangolódjon rá Ön is!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi 

KÖZÖSSÉGI HÁZ 
pályázatot hirdet szervező népművelő 

munkakör betöltésére.
Az önéletrajzzal kapcsolt pályázatok beadási 

határideje: 1997. június 15. Cím: Közösségi Ház, 
Balatonalmádi, Baross G. u. 22.

Bővebb információ, felvilágosítás a helyszínen, 
vagy a 338-011 -es telefonon.
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