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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Fotó: Korniss Péter



Egy régi Almádi szőlősbirtokról...
Az 1858. évi kataszteri felmérés 

előtti időből nagyon ritkán lehet 
egy szőlőbirtok történetét követni, 
illetve megismerni. Akkoriban az 
úgynevezett „Szőlő levél” igazolta 
hitelesen a birtok tulajdonjogát, 
ami megfelelt a mai telekkönyvi 
tulajdoni lapnak. Minden adás-vé
tel esetén szőlőlevelet állítottak ki 
a Hegyközség tisztségviselői. Eb
ben az eladó és a vevő neve, a vé
telár, valamint a szomszédok ada
tai szerepeltek. Térkép híján így 
tudták behatárolni a birtok fekvé
sét. A név nagyon fontos adat szá
munkra, elsősorban akkor ha nem 
egyszerű (Szabó, Kis, Nagy stb.) 
névről van szó, mert csak így kö
vethető az adatsor.

Kövessük egy birtok adatait 
1764-től napjainkig, a levéltárban 
fennmaradt szőlőlevelek és telek
könyvi adatok alapján. Az 1764. 
május 28-án kelt szőlőlevél erede
ti szövege így szól:

„Alább meg irt személlek 
adgyuk emlékeztetőül mindazok
nak akik ezen Levelünknek ren
diben, hogy mi magunk Szabados 
akaratábul adtuk el és be is vallot
tuk a T. N. Weszprémi Káptalanbe
li Uraság Almádi Hegy nevü szölö 
hegyén lévő egy darab szölönket 
kilenczven forintokért Weszp
rémben lakó Godina Jánosnak és 
hitves társának s mindkét ágon 
levő és leendő maradékiknak örö
kössen megmásolhatatlanul. Sem
mi nemü Jussunkat most vagy 
jövendőben Magunk vagy ma
radékunk hozá nem Tartván sza
bad és örökös birásában bocsát
tyuk Melynek árát minden hiba és 
Fogyatkozás nélkül föl vettük. 
Mely szölönek szomszédi Föl szel
rül Ország uttya, all szélrül Hegy 
Uttya, Nap Keletrül maga Godina 
János, Nap nyugotrul Simon Mihál 
Határozzák. Birják ezért mint igaz 
pénzel és örökös Jussal szerzett 
Jogászokat a Fönt Titulált Földes 
Uraság Dézmájának meg adáséval 
a szokott legalis Erictiot pedig 
minden Impetitorok ellen föl 
válolván Melynek nagyobb va
loságára adtuk ezen fönt nevezett 
Almádi Hegynek eskütt Birái és 
Személlei előtt Költ örökös 
szölöbéli Levelünket Neveikel 
usualis Pecsetyekkel ugy hason
loképpen Neveinkel és Kezünk 
kereszt Vonásával meg erösitvén. 
Almadi Die 28 ra May 1764.

Én Simon Imre 
Én Csepeli Judit 
Rados András Hegy Biro, Hor

vát János vice Biro, Foky Mihál,

Hajagos Pál, Csikász György, Blas
ky Josef, Pinter Pál eskütt, Kocsis 
Ferenc Hegy Mester Novák Imre 
Hegy Mester”

A szőlőlevél lényege, hogy 
Godina János és felesége megvet
ték Simon Imre és felesége, 
Csepeli Judit szőllejét, amelyik a 
szomszédjuk volt. Az eddigi ada
tokból még nem határolható be a 
birtok fekvése, azonban egy 
másik szőlőlevél segít ebben.

Az 1767. március 18-án kelt 
szőlőlevél szerint „a Weszprém
ben lakozó Godina János és hit
vese Hejvizi Éva asszony” megve
szik a „napnyugatról” szomszédos 
Simon Mihály és felesége szőlejét 
130 forintért. A birtok szomszé
dai a kiállított szőlőlevél szerint:

„Napkeletrül maga Godina Já
nos, Föl Szélrül Ország ut, Nap 
nyugotrul és all szélrül Szölök 
Uttya vagyis Hegy Ut határoz
zák.” A szőlőlevél szövege egyéb
ként lényegében azonos az 1764 
évivel. Aláírások: „Mellári Mihál 
Eöreg Hegy Biro, Godina István 
Vice Hegy Biro” továbbá hét es
küdt és hegymester.

Az 1858. évi kataszteri adatok a 
birtokról a következők: Tulajdo

nos Polczer Amand veszprémi ko
vácsmester és neje Godina Anna. 
A birtok megnevezése: „Szőlő 
pincével, a berényi dűlőben” 
nagysága pedig 2 katasztrális hold 
132 négyszögöl, és a 42 számú ház 
áll rajta. 1871. május 17-én kelt 
bejegyzés szerint Polczer Antal

hajmáskéri plébános vette meg a 
birtokot, nagysága némileg csök
kent, és 1 khold 1526 négyszög
ölet tett ki.

1898. július 16-án kelt bejegy
zés szerint Polczer Erzsébet örö
költe a birtokot, aki 1908. január 
13-i telekkönyvezés szerint el
ajándékozta Sturm Ilona, Sturm 
Erzsébet és Sturm Mária székes- 
fehérvári hajadonoknak. 1924. ja
nuár 30-i adat szerint az örökösök 
Strum Ilona és Sturm Mária. Az 
1939. évi kataszteri birtokívek 
összesítése szerint Sturm Ilona és 
Sturm Mária a tulajdonosai az ak
kor már csak 1 khold 1410 négy
szögöl nagyságú birtoknak.

Az 1767. évben kelt szőlőlevél
ből egyértelmű adat, hogy a birto
kot három út határolja. Az 1858. 
évi kataszteri térképen ezek be
azonosíthatók. Nevezetesen: föl
szélről (északról) a mai Hunyadi 
János út, napnyugatról a mai Fe
hérkereszt utca, alszélről (délről) 
pedig a mai Pinkóci út határolták 
a birtokot. Az „országút” a Hu
nyadi János út volt, mert a Kis
berényi út felé, illetve azon to
vábbhaladva a Pinkóci csárda 
előtti út akkoriban „a vámosra 
menő postaút” néven volt ismert. 
Ezen az úton járt gyalogosan a 
postás Szentkirályszabadjáról Al
mádiba a múlt század végén. A 
tárgyalt birtok ma is létezik a 
Pinkóci út 27 szám alatt.

Schildmayer Ferenc
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Víziúttörők Balatonalmádiban
Mélyen tisztelt Szerkesztőség
Azzal a javaslattal fordulok Önökhöz, hogy az ide mellékelt képeket és a tör

ténést az Almádi Újságban leközölni szíveskedjenek. Mivel a leírt események 
Balmádi jó  hírnevét több esetben is igazolják, érdemes lenne az újságon ke
resztül is tudatni. A másik célom hátha valamelyik iskola elgondolkodna 
azon, hogy egy ilyen mozgalmat elindítana, ami szép színfoltja lehetne ismét 
Balmádi ifj. vízisportjának.

A Nevelőotthon, valamint almá
di úttörői egy kis kikötőt hoztak 
létre, ahol 2 db csónakkal kezdték 
meg a vízisport elsajátítását. Ami
kor híre ment, hogy jól működik a 
kis csapat, tucatjával jelentkeztek a 
tanulók a vízisport elsajátítására. 
Így sikerült a megyétől, valamint 
más vállalatoktól több vízijárművet 
megszerezni. Ahogy a csapat lét
száma nőtt, úgy a vízijárművek is 
szaporodtak. Pár év alatt közel 18 
járművel gazdagodott a víziút

törőcsapat, -  a létszám pedig közel 
80 fő volt. Úttörőink az úszástól az 
evezésig, valamint a „Kalóz vitor
la” kezeléséig mindent elsajátítot
tak. A vízijárművek karbantartását 
(javítás, festés) mind az úttörők vé
gezték vezetőjük irányításával. Jó 
munkájuk eredményeképpen felfi
gyelt rájuk az Országos Úttörő El
nökség, és a Bfüredi Vitorlás Egy
let, így a nyári hajózások ünnepé
lyes megnyitójára minden esetben 
meghívást kaptunk, ahol szépen

szerepeltek úttörőink. Később fel
vetődött hogy a csillebérci vasút 
mintájára hozzunk létre a Balatoni 
MAHART hajókon víziúttörő szol
gálatot, amit a Közlekedésügyi Mi
niszter is támogatott, -  Így kerültek 
fel úttörőink a hajókra, ahol a kikö
téstől a kormányzásig mindent 
megtanultak. A hajókon szolgála
tot teljesítő úttörők munkájukkal, 
kedvességükkel megnyerték úgy a 
hazai, mint a külföldi vendégek tet
szését. Az újságokban a TV adá
sokban is láttunk. Mindez Radvá
nyi Brigitta, valamint Radványi Ilo
na ifivezetők segítségének volt 
köszönkető. Almádiban is minden 
megmozduláson, ünnepségen részt 
vettek víziúttörőink, ami nagyban 
öregbítette Almádi jó hírnevét. 
Víziúttörőinkről postai levelezőlap 
is készült. Almádi jó hírnevét az a 
tény is igazolja, hogy az „Európai 
Findingi Vitorla Versenyre” az al
mádi víziúttörőket hívták meg a 
Nemzetek zászlójának a felvonásá
ra, valamint a reprezentálásra. Na
gyon sok tanuló szerette meg a ha
józást és életpálya lett belőle. Így 
került a hajózáshoz Róka István, 
iskoláit elvégezve a MAHART ten
gerhajózáshoz került. A másik 
nagy hajósunk Turcsányi Péter, aki 
jelenleg a balatoni hajózás Győrök 
hajó kapitánya, -  És még lehetne 
sorolni, akik a hajózást választották 
foglalkozásnak. Víziúttörőink jó 
munkájuk eredményeként egy ten
geri tanulmányiútra kaptak meghí
vást Németországba (Ükemün

débe) a Balti tengerre, ahol nagy 
tengeri hajon láthatták a hajózás 
tudományát.

Előző képen: ünnepélyes felvo
nulás Balmádi kikötőjében a Siófoki 
Úttörő csapat meghívásával. Az ün
nepség a Belojánisz hajón. Jelen 
voltak a megyei vezetők, a Közleke
dési Miniszter, a MAHART vezér- 
igazgatója és az oktatási miniszter 
megbízottja. Az említett ünnepség 
az almádi víziúttörők sikerét méltat
ta. A Közlekedésügyi Miniszter ok
irattal is elismerte mindezt.

Balogh Jenő

Az Úttörő vízicsapat 1951-ben alakult. A kép 1963-ban készült az almádi 
kikötőben

Úttörőink szolgálati beosztásban 
Tihany felé tartanak amiről postai 
levelezőlap készült.

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.

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők  u. 1/A. 
Telefon: 432-854, 

06-20/685-221 
Konyha, szobabútor, 

üzletberendezés, 
egyedi elképzelések kivitelezése 

Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 
Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2. 

Telefon: 06-20/685-221



Néhány sor 
a 89. hónapról 
a Városházán

1998. március

A kedvező időjárásnak köszön
hetően március folyamán teljes 
gőzzel folytathattuk a közműveze
tékek lefektetését. Az Öreg-hegyen 
a Kazamatabau Kft., Kelet-Berény
ben a Swietelsky Kft. több utcában 
csatornát épített, Káptalanban és a 
Belvárosban pedig a Rajó Kft. és a 
Baumeister Kft. több km-rel bőví
tette a gázhálózatot. Ahhoz képest, 
hogy tavaly csak április közepén 
kezdődhetett el az érdemi munka, 
az idén jól állunk. A DRV hama
rosan befejezi a Baross úti vízveze
ték rekonstukcióját. S ha már az 
ivóvíznél tartunk, márciusban el
dőlt az is, hogy a japán program 
keretében még a szezon előtt meg
építünk egy nyomásfokozót a Fó
rum felett a 71-es út kanyarjában, 
majd egy töltővezetéket a Magtár és 
a Thököly utcában. E töltővezeték 
további szakaszát a Veszprémi 
úton tavaly a csatornával együtt 
már lefektettük kb. a Glóbusz 
Csárdáig. Ezt folytatjuk a Megye
hegy tetejéig, ahol a DRV 1998. IV. 
negyedévében megkezdi egy 500 
m3-es tározó építését, és 1999 tava
szán be is fejezi. Köszönetet mon
dunk ezért a DRV-nek, mert a táro
zó költségei már nem fértek bele a 
japán hitelkeretbe. Jövőre ezáltal 
végleg megszűnik a vízszűke Vörös
berény magasabban fekvő utcái
ban, és korlátozás nélkül bevezet
hetik a vizet mindazok, akik eddig 
erre nem kaptak engedélyt. Nem 
ilyen biztató a helyzet a telefont il
letően, az ún. „2-es fázis” megépí
tése továbbra is késik. Még mindig 
vannak 50-60-an városunkban, 
akik 4-5 évvel ezelőtt fizettek be a 
telefonra, és máig nem kaptak. 
Sajnos nincs semmi ráhatásunk a 
folyamatra, mert nem az Önkor
mányzat a beruházó. Folyamatban 
van ezzel szemben az útrekonstuk
ciók előkészítése. Erről a témáról 
következő számunkban bővebben 
fogok írni.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1998. április 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek

A képviselő testület március 26-i 
ülésén számos napirendi pont meg
tárgyalása várt a képviselőkre. Dr. 
Kerényi László polgármester úr a 
legutóbbi testületi ülés óta történt 
fontosabb események közül első
ként említette a Kelet-Balatoni Ön- 
kormányzati Területfejlesztési Tár
sulás március 2-án Balatonalmádi
ban megtartott ülését, amelyen a 
Veszprém Megyei Területfejlesztési 
Tanács által 1998. évre kiírt pályáza
ti lehetőségeket egyeztették a kistér
ség polgármestereivel. Megtárgyal
ták továbbá a Nitrokémia Rt. „Ipari 
Park” létesítésére irányuló pályáza
tát, támogatva azt. Tiltakozását fe
jezte ki a közgyűlés azzal az elképze

léssel, hogy az ÉDÁSZ Balatonal
mádiban működő kirendeltségét a 
tulajdonos meg akarja szüntetni, 
mert ez a kistérség lakosságát rend
kívül hátrányosan érinti.

Érdekességként említette, hogy a 
Magyar Posta vezetői az iránt érdek
lődtek nála, hogy hol lehetne a vá
rosban -  központi helyen -  új posta- 
hivatalt építeni a jelenlegi helyett. 
Szóba jöhet esetleg részükről régi 
épület megvásárlása és felújítása is.

A kistérség és a felvidéki testvér- 
települések polgármestereivel 
együtt részt vett a Gödöllőn meg
rendezett Magyar Polgármesterek 
II. Világtalálkozóján, majd ennek 
folyamányaként hivatalos küldött
séggel látogatást tettek a szlovákiai 
Svit városban áttekintve a települé
sek együttműködésének további le
hetőségeit.

Köszönetét és elismerését fejezte 
ki mindazoknak, akik eredményes 
szervező munkájukkal elősegítették, 
hogy az 1848-as szabadságharc 150. 
évfordulójáról méltóképpen meg
emlékezhessünk. Külön kiemelte a 
számos rendezvény közül a tavaly 
augusztusban ismeretlen tettesek ál
tal megsemmisített Petőfi szobor új
bóli avatását, amelynek elkészítésé
ben Majbó Gábor alpolgármester úr 
szerzett vitathatatlan érdemeket.

A március 15-i ünnepségen került 
sor a díszpolgári cím adományozá
sára, amelyben Kopár István tenge
résztiszt részesült -  mindenki előtt 
ismert -  világra szóló sportteljesít
ményéért. Bár az időjárás ennek né
mileg ellentmondott, szép számú 
közönség előtt került sor az 
immárott hagyományos IX. Tavaszi 
Tárlat megrendezésére a Közösségi 
Házban, amelyet Vándorfi László a 
veszprémi Petőfi Színház igazgatója 
ajánlott a résztvevők figyelmébe.

A főnapirendi pontok között tár
gyalta a testület az önkormányzat 
1997. évi költségvetéséről és a pénz- 
maradvány felosztásáról szóló be
számolót. Rénes Mária könyvvizsgá
ló hivatalos értékelése szerint a be
számoló hitelesen és valósághűen ad 
képet az önkormányzatvagyonának 
alakulásáról, hasznosításáról, a 
közpénzek felhasználásáról. A költ
ségvetés teljesítésének alakulása azt 
bizonyítja, hogy a városban az ellá
tandó feladatok és a rendelkezésre 
álló erőforrások még összhangban 
voltak. Mindez a képviselő testület 
felelősségteljes hozzáállását tükrözi. 
(Szerk. megjegyzés: a zárszámadás
ról -  amint azt már olvasóink meg

szokhatták -  Brenner Kálmánné 
képviselő asszony a pénzügyi bizott
ság elnöke ad részletes tájékoztatást 
lapunk következő számában.)

A gazdasági, vagyoni ügyek köré
ben jóváhagyta a képviselő testüle
tet az Almádi Kommunális Kft. 
1997. évi mérlegbeszámolóját, majd 
meghatározta az időközben köz
hasznú társasággá alakult szervezet 
ez évi üzleti tervét. A társaság Fel
ügyelő Bizottsága nevében Primmer 
Istvánné elnök asszony a KHT 1998- 
as üzleti tervével kapcsolatosan 
azokra a kritikus pontokra hívta fel 
a figyelmet, (pl.: a zsákos szemét- 
gyűjtés, a fűtőmű „elsorvadása” 
stb.) amelyek a terv teljesítését ve
szélyeztethetik.

Felülvizsgálta a testület korábbi 
vagyonrendeletét azzal a céllal is, 
hogy az összhangban legyen a belvá
ros -  most készülő -  Részletes Ren
dezési Tervével. Szükségessé vált az 
előzetes döntés arról is, hogy ezen 
városrészen mely ingatlanokat kí
vánja az önkormányzat tulajdoná
ban megtartani, illetve melyeket ér
tékesíteni. (Szerk. megj.: Az ingatla
nok elidegenítésére történő konkrét 
kijelölésről csak az RRT elfogadása 
után kerülhet sor, ezért a módosított 
vagyonrendelet ismertetésére a ké
sőbbiekben térünk vissza.)

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény felhatalmazása 
alapján rendeletet alkotott a képvi
selő testület a gyermekvédelem he
lyi rendszeréről. Az önkormányzat 
feladata elsősorban a törvényben 
rögzített szolgáltatások és támogatá
si formák működtetése, különös te
kintettel a megelőzésre és a csalá
dok erősítésére. Ennek értelmében 
az önkormányzat biztosítja -  többek 
között -  a rendszeres és rendkívüli

gyermekvédelmi támogatást, illetve 
a személyes gondoskodást nyújtó tá
mogatási formák keretében a gyer
mekjóléti szolgáltatást, a gyermekek 
napközbeni ellátását, átmeneti gon
dozását.

Albóciné Ábrahám Gabriella fő
építész asszony és Szathmáry Zsolt 
tervező előterjesztésében ismételten 
tárgyalta a testület a volt Auróra ét
terem helyén megvalósítandó Vá
rosi Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ építési engedélyezési terv
dokumentációját. Mintegy ehhez 
kapcsolódóan vitatták meg az intéz
mény létrehozásának koncepcióját 
Trosits András az IMS Bizottság el
nökének előterjesztésében. A testü

let -  hosszas vitát követően -  arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a 
koncepció nagyon jól bemutatja a 
szükséges teendőket, néhány pont
jának végrehajtása azonban még ko
rai, idő előtti.

Az aktualitások körében foglal
kozott a testület a városi sportcé
lokra elkülönített pénzalap fel- 
használásával. Az Ad-hoc Bizott
ság nevében Gróf Tibor képviselő 
javasolta a testületnek, hogy a 
sportcélú beruházásra szánt 7 mil
lió forintot kezdő tőkeként a Györ
gyi Dénes Általános Iskolához 
kapcsolódó sportlétesítmény fel
építésére fordítsa. Javasolta továb
bá, hogy a Wesselényi strand re
konstrukciója keretében vegye fi
gyelembe a BTC kérelmét, a te
niszpályák kiszolgálásához szüksé
ges korszerű létesítmény építésé
nek szükségességet.

Kiegészítette a testület a korábbi 
útfelújítási tervét, döntött tűzvédel
mi közalapítvány létrehozásáról, 
csatlakozva ezzel Balatonfűzfő és 
Balatonkenese önkormányzatok
hoz.

Az új választási eljárásról szóló 
törvényben biztosított jogkörében 
megválasztotta a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait és póttagjait.

A nyílt ülést zárt követte, amelyen 
személyi ügyek szerepeltek.

Ismételten pályázatot írt ki a tes
tület a Városi Gondozási Központ 
igazgatói állásának betöltésére, ki
nevezte viszont a Városi Gazdasági 
Műszaki Szolgálat igazgatójává Ko
vács Istvánnét az intézmény korábbi 
megbízott vezetőjét.

A képviselő testület jegyző
könyvei a Városi Könyvtárban és a 
Polgármesteri Hivatalban megte
kinthetők.

Sz.S.
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DR. SZALAY ANDRÁS

A Szabad Demokraták Szövetsége képviselőjelöltje

43 éves. Általános és középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte. A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán 1975-ben szerez üzem
mérnöki, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1984-ben gépészmérnöki oklevelet, majd 1990-ben doktorrá avatják. 1995—96-ben projekt fe
lelőse egy francia-magyar kutatás-fejlesztési együttműködésnek a Balaton program keretében. 1997. szeptemberétől a Veszprémi Regio
nális Innovációs Centrum Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója. Mintegy 20 éven keresztül vesz részt versenyzőként és edzőként 
Veszprém vívósportjában. Politikával a rendszerváltás hajnalán kezd el foglalkozni, mert most-vagy-soha alapon cselekvő részese kíván 
lenni a megváltoztathatatlannak hitt dolgok radikális átalakításának. A megyegyűlési választások nagytelepülési listavezetőjeként kerül be 
a Megyei Önkormányzatba, ahol alelnökké választják. Az erkölcsi és technikai modernizáció, a polgárosult társadalom híveként elkötele
zett az európai integráció iránt. A Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatrendszerében a regionális gondolat jegyében három év alatt 
jelentős munkát végez egy Balaton/Loire magyar-francia kapcsolatrendszer kiépítésében. Miért is indul egy 44 éves mérnök, egy regioná
lis innovációval foglalkozó közhasznú társaság ügyvezető igazgatója, egy helyi politikus a parlamenti választásokon? -  teheti fel a kérdést 
a választópolgár. Országos értelemben az SZDSZ válasza az „hogy tartsuk a jó irányt!” Ez alatt a kiszámítható és fenntartható gazdasági 

növekedést értjük, mely a stabilizált makrogazdaságon alapszik. Ezt követheti csak a mindennapok tisztes gyarapodása. Jó irány az egyértelmű nyugati orientáció, a legsikere
sebb országok és népek közé bekerülés esélye. Jó irány a szabadság alapértékeinek megőrzése, a szabad értékválasztás a kultúrában, a társadalmi élet minőségi irányba fordí
tása. Helyi értelemben a válaszom az, hogy lehet ezt még jobban is csinálni. A Megyei Önkormányzat alelnökeként a Balaton felvidékről szerzett átfogó képem, a Balaton/Loire 
európai regionális együttműködésben szerzett tapasztalataim, a fejlesztési projektekben való gondolkodásom és boldog családi hátterem adja számomra az önbizalmat a válasz
tásokon való megmérettetéshez. Meggyőződésem, hogy a Balaton-vidéket modern, európai régióvá lehet és kell fejleszteni. Az ország sikerei valamennyiünk közös munkáján 
alapszanak. Maradjunk a jó irányban! Nem szabad megengednünk, hogy újra kelljen kezdeni! Mérnökként és politikusként kizárólag teljesítményen alapuló jövőképben gondolko
dom és az SZDSZ-el együtt a modern világ versenyképességét kínálom Balatonalmádi város polgárainak.

ZICHYNÉ BELINSZKY KATALIN

A Független Kisgazdapárt képviselőjelöltje

1962-ben születtem Kisvárdán. Felsőfokú tanulmányaimat a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar-történelem  
szakon kezdtem és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen magyar kiegészítő szakán folytattam. Munkahelyem a balatonfüredi 
Lóczy Lajos Gimnázium. Balatonfüreden házasságban élek, egy fiam van. 1989-óta a Független Kisgazdapárt tagja vagyok. 1990. és 
1994. között a balatonfüredi város önkormányzat képviselőjeként a Művelődési, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöki teendőit 
láttam el. Választási körzetem a Balaton északi partjának reprezentatív részét képviseli, ezért a körzet városainak és falvainak egyéni ar
culatát kihangsúlyozva és megőrizve, önkormányzatbarát országgyűlési képviselő kívánok lenni. Gazdasági programomban a Független 
Kisgazdapárt Alternatív Gazdasági Programjában felvázoltak szerint a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése a legfontosabb. 
A választókörzet földrajzi adottságai prioritást biztosítanak az idegenforgalomnak és a turizmusnak. Az idegenforgalomból származó be
vételeket vissza kell forgatni az infrastruktúra fejlesztésére és a közbiztonság megerősítésére. A Balatonfelvidék -  hazánk egyik történel
mi borvidéke - ,  amely kiemelt és hangsúlyozott fejlesztést igényel. Ennek szellemében támogatni kell az ültetvények telepítését, a jó mi
nőségű, exportképes borok termelését. Egészségügyi- és szociális területen előre kell lépni a gyermekek, a fiatalkorúak és az idősek 

egészségügyi és szociális ellátásában. Törekedni kell, hogy valamennyi településen megfelelő szak- és háziorvosi ellátásban részesüljenek a polgárok. Az oktatás területén biz
tosítani kell az általános művelődés feltételeit a fiatalság valamennyi rétege számára. Támogatni kell a tehetséges fiatalok kiválasztását és továbbtanulását. Jó hírű középisko
láink (Balatonalmádiban is) megfelelő finanszírozásával elő kell segíteni, hogy minél több fiatal tanulhasson tovább egyetemeken, főiskolákon. A kulturális támogatással elő kell 
segíteni a művészetek fejlődését, alkotó műhelyek létrehozását, a művészek letelepedését e gyönyörű területen. A térség sportéletét a sportegyesületeken keresztül kell támo
gatni, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a sport örömeivel, nevelődjön egészségessé az ifjú nemzedék. Mindennek érdekében támogatni kell az iskolai sportcentrumok 
kiépítését, bővítését, a városi sportpályák kialakulását, továbbfejlesztését. Az önkormányzatiság továbbfejlesztésével segíteni kell a terület- és településfejlesztést. Támogatni 
szükséges a közműfejlesztést, a lakosság kényelmét és a környezetvédelmet is szolgáló gázvezeték építését, a csatornázást és a telefonhálózat fejlesztését. Segíteni kell a la
kosság jobb tájékoztatását is szolgáló kábeltelevíziós hálózatok elterjesztését, a helyi lakosság és a turisták érdekeit is szolgáló közúti fejlesztést. A kerékpárúthálózatot tovább 
kell fejleszteni. Térségünk jövőjét meghatározza a Balaton vizének minősége. Minden erőfeszítést meg kell tenni a vízvédelem, a csatornázás és a szennyvíztisztítás érdekében. 
Környezetünk védelme térségünk jövőjének kulcsa csakúgy, mint a szilárd közbiztonság, amelynek javítása érdekében fejleszteni kell a parti rendőrségek létszámát, technikai 
eszközeit. A rendőrség fejlesztése mellett kulcsfontosságú a lakosság önvédelmi szervezeteinek kiépítése és támogatása. Tisztelettel kérem programom megvalósításához a 
választópolgárok támogatását, hogy hazánk és szűkebb pátriánk egyre gyorsuló fejlődés útját járva kapcsolódjon Európához.
Bort, búzát békességet!

BENKŐ SÁNDOR

A Magyar Igazság és Élet Pártjának képviselőjelöltje

Mit akar a Magyar Igazság és Élet Pártja? Olyan országot, amelyben a piacgazdaság nem a szabadrablást jelenti, hanem a teljesítmény 
szerinti igazságos különbségeket. Átalakulást, amelynek nem a vesztesei vannak többségben. Igazságos közteherviselést, olyan adó- és 
járulékrendszert, amelyik biztosítja a kisvállalkozások talpon maradását is. A privatizáció felülvizsgálatát, a törvénytelen úton elrabolt 
nemzeti vagyon visszaszerzését. Az államadósság törlesztésének felülvizsgálatát, a külföldi adósság részbeni elengedésének és átüte
mezésének elérését, ezzel is forrást teremtve a legfontosabb feladatok teljesítéséhez. Életet, a népességfogyás megállítását, a családi 
élet biztonságát, kampányidőszakon kívül is értékálló nyugdíjakat. Az oktatás-nevelés és a nemzeti kultúra kiemelt támogatását, hogy 
legfőbb kincsünket, az emberi erőforrást kiaknázhassuk. Erdélyből származó, már a harmadik itt született generáció tagjaként, a bak 
jegyében 1948. december 24-én Szenteste, Gyulán születtem. Evangélikusnak keresztelt meg a pap. Magyar paraszt család első gyer
mekeként egy Békés megyei kis nemzetiségi faluban éltem. Általános iskolába jeles eredménnyel, de nagyon „eleven” gyermekként is 
itt jártam. Politikával soha nem foglalkoztam, mindig a politika foglalkozott velem. Klerikális kulák gyereknek, később kispolgári 
csökevénynek titulálva nem vettek fel a gimnáziumba. A megzőgazdasági technikumba is csak kis huncutsággal vettek fel, de megtalálták 

a módját, hogy később onnan is kirúgjanak. Húsz évesen nősültem, egyéni gazdaként állattenyésztéssel, üvegházi illetve fóliás kertészkedéssel, 1981-től zöldség-gyümölcs 
kereskedelemmel foglalkozott az egész család. Az ún. rendszerváltás óta új szakmát tanultam, a vendéglátást. Eladói szakmát, üzletvezetői képesítést szereztem. A kemény 
munkával töltött évek egy leánygyermek nevelésére adtak lehetőséget, akitől megkaptuk az első unokát. Tisztelt Választóim! Ha a MIÉP és jómagam partementbe kerülését 
támogatják, ígérjük, hogy minden magyar unokának ültetünk egy „diófát”!
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BÓKA ISTVÁN

A FIDESZ Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum jelöltje

A Balaton mellett nőttem fel, és iskoláim elvégzése után ide jöttem vissza dolgozni. Gyermekkorom óta ismerem és szeretem ezt a vidé
ket. Itt otthon érzem magam. Feleségemmel és két kisgyermekemmel, Bendegúzzal és Zsófiával. 1993 óta Alsóörs polgármestere va
gyok. 1994-től a megyei közgyűlés idegenforgalmi bizottságában dolgozom. Három éve a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Ala
pítvány kuratóriumának elnöki tisztét töltöm be. Nagyot fordult a világ az elmúlt nyolc évben. Mi akik itt élünk, büszkék lehetünk rá, hogy 
együtt szebbé, jobbá tettük településeinket. Közösen indítottuk el a csatornázási programot, melynek eredményeként több száz család 
életkörülményein javítottunk. Alsóörsön a Balaton északi partján nemzetközi szintű sportcsarnok épült fel, mely biztosítja a környező te
lepülések színvonalas sportolási lehetőségeit is. Kultúrált pavilonok építésével hozzájárultunk településünkön az idegenforgalom fellen
düléséhez. Sikereink bizonyítják, hogy a polgári összefogás, a polgárokért dolgozó vezetés mind többet érhet el. Csak mi, akik e telepü
léseken élünk, tudjuk, hogy vannak még tennivalóink. A Fidesz Magyar Polgári Párt a polgárok érdekeit képviseli. A polgárok valódi aka
ratát valósítja meg. Programja a Balatonhoz közeli települések lakói számára komoly lehetőségeket kínál. Nyilván Ön is tudja, hogy a tér
ségben szinte valamennyi polgár kötődik az idegenforgalomhoz. Tennünk kell azért, hogy a turisták valóban szívesen jöjjenek hozzánk. 

Fontos, hogy a Balaton és környéke valódi üdülőkörzethez méltón fogadja őket. Nálunk sok helybéli foglalkozik szőlőtermesztéssel, borászattal. Támogatjuk őket, hogy a vál
lalkozásuk biztos megélhetést jelentsen számukra. Folytatjuk a csatornarendszer kiépítését a Balatontól távolabbi területeken is. Lehetővé tesszük, hogy minden itt élő család 
otthonába eljusson a gáz. Az országos közlekedési hálózat rendezésével párhuzamosan képesek leszünk javítani a térség útviszonyain. Tehermentesíteni tudjuk a zsúfolt 71-  
es utat. Önnel együtt azt szeretném, hogy minden helybéli polgár gyermeke egyenlő eséllyel induljon a tudásért és képzettségért folyó versenyben. Fontos, hogy az itt felnövő 
gyermekek saját településeiken, helyben tanulhassanak. Támogatásokkal segítjük a kistelepüléseket, hogy megtartsák óvodájukat és iskolájukat. A pályakezdést és otthonte
remtést segítő állami programokkal maradásra bírjuk fiataljainkat. Így jól ismert környezetben kezdhetik meg pályafutásukat. Tudomásukkal, munkájukkal pedig gyarapítják kö
zösségeinket. Mindannyian nyugodtan, biztonságban akarunk élni. Kíméletlenül fellépünk az egyre jobban elharapódzó bűnözéssel szemben. A helyi rendőrség és Polgárőrség 
támogatásával véget vethetünk az autólopásoknak és betöréseknek. Önnel együtt azt szeretném, hogy mi akik itt élünk, boldogabb, szebb jövőt biztosítsunk gyermekeinknek. 
A Fidesz Magyar Polgári Párt a polgárokkal kötött szövetséget. Amit a polgárok akarnak az megvalósul. Úgy gondolom, hogy együtt képesek vagyunk megteremteni egy pol
gári Magyarországot. Képesek vagyunk rá, hogy e térség minden polgára jólétben és boldogságban éljen.
Én a Parlamentben az ország java mellett az Ön érdekeit fogom képviselni. Bízom támogatásában.

PETHŐNÉ SCHULCZ ÁGNES

A Magyar Demokrata Néppárt képviselőjelöltje

A Balaton-felvidéken, Tapolcán születtem 1956-ban. Házasságkötésem óta -  22 éve -  férjemmel és két nagykorú fiammal 
Balatonfüreden élünk. Bejegyzett könyv- és adószakértő vagyok. 1 9 9 0 -9 4  között a balatonfüredi önkormányzat képviselője és pénzügyi 
bizottságának elnöke voltam. Saját elhatározásomból az 1994. évi helyhatósági választásokon nem indultam. 1998-ban azért vállaltam 
a Veszprém megyei 2. sz. választókerület képviselőjelöltségét -  az MDNP felkérésére, pártonkívüliként -  mert:
-  elméletileg és gyakorlatilag is dolgozom a pénz, adó és gazdaság világában,
-  mindennapos a kapcsolatom a vállalkozó és kistermelő emberekkel,
-tapasztalatok serkentenek arra, hogy olyan szociális gazdaság-politikát képviseljek, amelyben az egyén érdekeltsége, a köz érdeke 

és haszna egyensúlyba kerüljön,
-  a Balaton és a Balaton-felvidék természeti kincseinek megőrzése mellett újabb munkahelyek megteremtését tartom szükségesnek,
-  szeretném, ha az asszonyok türelme, józansága, megértő szeretete a köz dolgainak döntéseiben is jobban érvényesülne.

DR. BOTOS GÁBOR

A KDNP a nagycsaládok pártja

Képviselői tevékenységemet a keresztény-keresztyén szellemiség jegyében szeretném megkezdeni. Ez jelenti az egyházak támogatását 
az ifjúság nevelésének, oktatásának, továbbá karitatív tevékenységének megszervezésében. A volt egyházi ingatlanok visszaszolgáltatá
sát az egyházak részére, ezen tevékenységek megkönnyítése céljából. Az oktatás színvonalának emelése, a 10 osztályos általános isko
la bevezetésével, a szakirányú középfokú oktatás regionális szempontok szerinti széleskörű megindításának elősegítésével. A Balaton 
életbentartása, az ökológiai szempontok messzemenő figyelembevételével. A Balaton-parton végbemenő telekspekuláció felszámolása 
és annak kinyilvánítása, hogy a Balaton-part mindenkié, a Balaton nemzeti kincs és fokozott környezetvédelmet igényel. Az idegenforga
lom színvonalas megtartása, elsősorban a helyi lakosság érdekeinek megfelelően. Az egészségügyi ellátás szakmai és nem politikai 
szempontok szerint való megteremtése annak ingyenesség tétele, mert csak egészséges nemzet képes fennmaradni. Harc a korrupció 
és a vadkapitalizmus ellen, a szociális piacgazdaság nemcsak szavakban való megteremtése. A közbiztonság helyreállítása, a rendőrség 
megerősítése. A munkanélküliek szociális ellátása, átképzése, munkahelyteremtés. A kezdő vállalkozók adófizetési kötelezettség alól va
ló mentesítése legalább 5 évig, kamatmentes támogatása a magyar, elsősorban a helyi vállalkozásoknak, a vállalkozók által felvett köl

csönök visszafizetési feltételeinek megkönnyítése. A magyar árutermelés adómentesség tétele.

NAGY JENŐ

A Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltje

Legelőször is szeretnék köszönetet mondani annak a mintegy háromezer választópolgárnak, aki bizalmával, kopogtató cédulájával meg
tisztelt. Az elmúlt négy évben az Önök érdekében dolgoztam az ország házában, a parlamenti bizottságokban, lobbiztam a tüzelőolaj árá
nak csökkentéséért, a kéttannyelvű gimnáziumért, a rendőrség új épületéért. Számomra a legfontosabb és legkedvesebb képviselői kö
telezettség a dialógus a kerület lakosságával, önkormányzataival, civil szervezeteivel. Fogadóóráimon több mint kétezren jelentek meg 
és ennél is több levelet írtam ügyeikben különböző hatóságoknak, szerveknek. Mindenhová elmentem ahová hívtak: falvakba intézmé
nyekbe, iskolai ünnepségekre, sport rendezvényekre. Nem vagyok a merev formák embere. Hozzám bármikor el lehet jönni, az utcán is 
meg lehet állítani, a munkahelyemen is sokszor megkerestek. Amit vállaltam, teljesítettem. Itt élő szakemberként jól tudom, hogy nálunk 
közvetve vagy közvetlenül mindenkit érint az idegenforgalom, hiszen így, vagy úgy, de ebből élünk meg. Ezért az idegenforgalomnak ab
szolút elsőbbséget kell élveznie. Az idegenforgalmi bevételeket országosan és itt helyben is vissza kell forgatni, hogy több pénz jusson 
az infrastruktúrára, a Balaton vízminősége miatt oly fontos csatornázásokra, a kultúrált vendégfogadás feltételeire egyaránt. Szálloda- 
igazgatóként és magánemberként is nagy tisztelője vagyok a jó bort termelőknek. Azok mellett állok, akik a balatonfelvidéki kétezer éves 

borkultúrát szeretnék megmenteni. Eddig is azért dolgoztam és ezután is azt szeretném, hogy az állam jobban segítse a termelőket jó hitelekkel, a borhamisítók elleni követke
zetes harccal és egy korrektebb adórendszerrel. Fontosnak tartom, hogy a következő helyhatósági választásokon az e területekhez értő, menedzser típusú szakemberek kerül
jenek az önkormányzatokba is. Térségünkben így látom biztosítottnak az elmúlt négy nehéz évben megkezdett növekedés felelős és sikeres folytatását.



Rendőrségi hírek

Balatonalmádi város külső 
körzeteiben több nyaraló sérel
mére követtek el betöréses lo
pást, így az Öreghegyen, a 
Vöröshegyi úton és az Újhe
gyen. A korábbi időszakokra 
jellemző módszerek, melyből 
arra következtethettünk, hogy 
az elkövetők bent laknak vala
melyik elhagyott nyaralóban, 
mostanára már megváltoztak. 
Az Öreghegyi és a Vöröshegyi 
úti betöréseknél pl. olyan nagy 
mennyiségű eszközt, berende
zési tárgyat vittek el a mindezi
dáig ismeretlen tettesek, hogy  
azok elszállításához kisteherau
tóra volt szükség. Bár az elköve
tés körülményei még nem egé
szen tisztázottak, hiszen az 
egyik esetben úgy tűnik szá
munkra, hogy tisztázatlan tulaj
donviszonyok lehetnek a háttér
ben, mégis egyöntetű a vélemé
nyünk abban, hogy utazó bűnö
zőkről van szó, és az ellenük tett 
intézkedéseink is ennek meg
akadályozására irányulnak.

Polgártársaim több esetben 
találkozhattak közlekedés el
lenőrzést végző rendőrökkel, il
letve a külső területen gyalogos 
járőr szolgálatot teljesítő kollé
gákkal. Ez kettős fellépést je 
lent, melynek értelmében infor
mációt igyekszünk gyűjteni min
den apró változásról, amely a 
külső területeken keletkezik, il
letve fokozottan ellenőrzés alatt

szeretnénk tartani a körzetekbe 
irányuló gépjármű forgalmat.

Több autótulajdonos sérel
mére követtek el gépjármű fel
törést. A három eset mindegyi
kénél valamilyen a gépjármű
ben hagyott táska, illetve 
nagyértékű rádiósmagnó meg
szerzése volt az elkövető célja. 
Két esetben súlyosan megron
gáltak feltehetően ittas szemé
lyek gépkocsikat, jelentős kárt 
okozva ezzel a tulajdonosok
nak. A gépjárművekkel kapcso
latos az az újfajta bűncselek
mény, amely egyre inkább felüti 
a fejét területünkön. Az elmúlt 
időszakban három autó tele 
tankjából szívták el az üzem
anyagot.

Meglehetősen elszaporodott 
területünkön az engedély nél
küli fakivágás is. Két elkövetőt 
is sikerült tettenérnünk, akik 
barbár módon nagy területeket 
irtottak ki a Megyehegyi erdő
ben. A jelenlegi közmű fejlesz
téssel együtt járó sajátos bűn

cselekmény fajta az is, hogy két 
esetben vittek el a területünkről 
komplett öntöttvas csatornafe
deleket. A bűncselekményekről 
szóló rövid krónikát néhány 
kedvező esemény ismertetésé
vel zárom. Káptalanfüred és az 
azzal határos területeken elkö
vetett nyaraló betörések tette
seit sikerült a polgárőrök és a 
lakosság segítségével elfog
nunk. Rendkívül elgondolkod
tató és szomorú, hogy a tettesek 
között 11 éves gyerek is volt, il
letve egyikük sem lépte át a 20 
éves életkort. Tevékenységüket 
döntően Alsóörs, Lovas és Fel
sőörs területén folytatták, de a 
már említett területekre is ju
tott a betörésekből. A fiatalko
rú elkövetők egyébként két bí
rósági ítélet közötti szabadide
jüket használták fel arra, hogy 
további bűncselekményeket kö
vessenek el.

A közlekedéssel kapcsolatban 
továbbra sem számolhatok be 
Önöknek lényeges és kedvező 
változásról. Ismét többen gon
dolták úgy, hogy az ittas vezetés 
bocsánatos bűnnek számít. Ket
ten közülük ezt a tévedésüket 
azzal is megtetézték, hogy tett
legesen ellenszegültek a rendőri 
intézkedésnek. Továbbra is je
lentős számú -  hét darab -  gép
járművet kellett hosszabb-rövi
debb időre kivonni különböző 
súlyos műszaki problémák miatt 
a forgalomból. A legtöbbjük 
szövetig lekopott gumikkal köz
lekedett, a rendőri intézkedést 
követően szinte azonnal gon
doskodtak ezek cseréjéről. Fe
lelőtlen magatartásnak tartom 
ezt, mivel komoly veszélyforrást 
rejt magába a kopott, elhasznált 
gumikkal történő közlekedés. 
Közlekedés elleni bűntettnek 
minősül, hogy különböző tár
gyakat, farönköt, köveket, csa
tornafedelet, padokat raktak fe
lelőtlen személyek a vágányok
ra, s talán fel sem fogták azt, 
hogy tettük milyen következ
ménnyel járhatott volna. Két 
esetben a mozdonyvezető lélek
jelenlétén múlott, hogy időben 
meg tudta állítani a szerelvényt, 
így elkerülhetővé vált a komoly 
baleset. Kérem Önöket Tisztelt

Olvasóink, ne menjenek el szó 
nélkül, az események mellett, 
jelezzék felénk, vagy a MÁV il
letékeseinek a történéseket.

Az elmúlt időszakban volt a 
Balatonalmádi Polgárőr Egye
sület közgyűlése, amelyen nagy 
örömünkre ismét megerősítet
ték azt a szándékukat, hogy to
vábbra is segítik, támogatják 
erőfeszítéseinket. Megnyugtató 
dolog számunkra ez a tény, 
mert ebben látjuk a biztosítékát 
annak, hogy minden egyéb, a 
munkánkat nehezítő körülmény 
ellenére is meg tudunk felelni 
az Önök jogos elvárásainak. To
vább folytatjuk a közös járőr- 
szolgálatokat, illetve tartjuk azt 
a szoros napi kapcsolatrend
szert, amely eddig is meghatá
rozója volt a rendőri munkánk
nak. Különösen jó az együttmű
ködésünk az egyesület kápta
lanfüredi csoportjával, és az ot
taniak jó munkáját dicséri az is, 
hogy az általuk ellenőrzött és 
felügyelt területen csak elvétve 
akad egy-egy betőrés.

Értekezletet hívott össze a 
Balesetmegelőzési Bizottság is. 
Szerettük volna, ha részt 
vesznek ezen a Balatonalmádi 
Rendőrörs illetékességi terüle
téhez tartozó iskolák képviselői 
is, de meghívást kaptak külön
böző társadalmi szervezetek, in
tézmények is. Sajnálatos, hogy 
rendkívüli érdektelenség mel
lett zajlott le ez a megbeszélés. 
Különösen azért rossz ez a ta
pasztalat, mert szerettük volna 
folytatni azt az iskolai progra
mot, amelynek keretében, külö
nösen a 7-8. osztályos általános 
iskolai tanulókat készíthetjük 
fel azokkal a veszélyekkel szem
ben, amelyeket a bűnözés, a ká
bítószer-fogyasztás jelent, ter
mészetesen a közlekedés fon
tosságát is hangsúlyozva emel
lett. Erről a szándékunkról nem 
tettünk le, és reméljük, hogy a 
fogadókészség nagyobb lesz, 
mint az érdeklődés volt.

Végezetül engedjék meg, 
hogy a kollégáim és a magam 
nevében mindannyiuknak kelle
mes húsvéti ünnepeket kívánjak

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Balatonalmádi Város Önkormányzata

pályázatot
ír ki Balatonalmádi, Városház-téri parkoló 

1998. évi hasznosítására az alábbi feltételekkel:

Hasznosítás minimum időtartama:

1998. május 15.-1998. szeptember 15-ig határozott időtartamra szól.

Felajánlható minimális bérleti díj:

220 000 Ft +  25% ÁFA 55 000 Ft =  275 000 Ft

Alkalmazható legmagasabb díjtételek a parkolóban:

személygépkocsi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 F t /ó r a ..................... 520 Ft/nap

motorkerékpár ....................................... 33 F t /ó r a ..................... 264 Ft/nap

autóbusz .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 F t /ó r a ................... 1600 Ft/nap

A bérlő köteles a városi vásár rendezvények időszakára a bér
beadónak térítésmentesen rendelkezésre bocsátani a parkolót, 
valamint egységsátrakról gondoskodni, illetve az üzemeltetés
hez szükséges feltételeket biztosítani.

A pályázatokat 1998. április 21-én de. 12.00 óráig írásban le
het benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. szám alatt (Tel.: 430-296).

K ö s z ö n e t  
Csepely Miklósnak azért, 
hogy az Új Almádi Újság 
március havi számát az 
Ő anyagi támogatásával 

tudtuk eljuttatni 
olvasóinkhoz.



Visszatekintés az Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottság 1997. évi tevékenységére

Az Önkormányzatokról szóló tör
vény értelmében a Képviselő Testü
let által választott IMS Bizottság 
1997. évben mind munkatervében, 
mind a törvények, rendeletek s az 
élet adta változások megoldásában 
a szakterületére vonatkozó problé
mákat maradéktalanul elvégezte. A 
bizottság a havi rendes üléseit, a 
mindenkori testületi ülések előtti 
hét keddjének délelőttjén tartotta. 
Mindezeket elfogadott munkaterv 
alapján végezte.

Az 1997. évben -  július hó kivéte
lével -  a bizottság minden hónap
ban tartott értekezletet, februárban 
és novemberben kettőt-kettőt. Éves 
szinten a munkaterv alapján beter
jesztett fő napirendi pontokból és 
aktualitásokból 56 bizottsági hatá
rozat született, melyből 44 került a 
képviselő testület elé. A fennmara
dó 12 bizottsági határozat tárgyának 
értelmében valósult meg.

A bizottsági üléseken a részvételi 
arány 88%-os volt, a hiányzások oka 
betegség, vagy hivatalos kiküldetés. 
Az IMS Bizottság határozatai elő
készítettségében, szakmai megala
pozottságában olyan színvonalúak 
voltak, hogy testületi elfogadása mi
nimális korrekciót igényelt. Ezen 
hatékony feladat-előkészítés kö
szönhető a hivatal szakterületei által 
adott magas színtű szakmai javasla
toknak. A bizottság az 1997-es év
ben a képviselő testület által átruhá
zott hatáskörénél fogva meghatá
rozta az óvodák nyitvatartási rend
jét, valamint az általános iskolák 
körzethatárát.

Az intézmények tekintetében a 
következő témaköröket tárgyalta:

Mint minden év elején a felada
tok, az intézmények költségvetés
ének és pénzmaradványainak meg
tárgyalásával és javaslattételével 
kezdődtek. Több alkalommal is terí
tékre került az ÖBÖL TV proble
matikája, mely kérdéskör ez évre is 
áthúzódik, s hosszú távú megoldása 
valószínű, hogy több bizottsági és 
várhatóan testületi ülést is igénybe 
fog venni.

Mint minden esztendőben, így 
ebben az évben is az általános isko
lák elsős osztálylétszáma az ismert 
problémák miatt éles szakmapoliti
kai vitát váltott ki.

A bizottság a 97-es évben szintén 
tárgyalta Balatonalmádi város kul
turális és közművelődési helyzetét, 
valamint a településen folyó sport- 
tevékenységet is. Leszögezhetjük,

hogy mind a kultúra, mind a sport 
területén ezen tevékenységeket 
mozgató szakemberek folyamatos 
minőségi munkával ezen feladato
kat nemcsak hogy szinten tartották, 
hanem fejlesztették is, amelynek 
eredményeképpen Balaton-parti te
lepülésünk hírnevét öregbítették. 
Nyugodt lelkiismerettel mondhat
juk azt, hogy Balatonalmádi a XX. 
század végén beírta magát Magyar- 
ország nevelési-oktatási történelmé
be, hazánkban e kis város egyedülál
lóan új iskolát épített. Rohanó vilá
gunkban köszönet Annak, Azok
nak, aki, akik mindezt lehetővé tet
ték!

Az IMS Bizottság a Polgármeste
ri Hivatal által biztosított szakértői 
és technikai háttérrel teljes mérték
ben elégedett volt, mert mind a 
jegyző úr, mind az oktatási szakrefe
rens asszony, mind a pénzügyi osz
tályvezető úr a szakmai anyagok 
előkészítésében a bizottság és a tes
tületi üléseken a szakértői anyagok 
tárgyalásakor a mindenkori szüksé
ges információt a döntéshozók elé 
tárták. Ennek köszönhető erkölcsi 
és jogi szempontból is vállalható 
képviselő testületi határozatok szü
lettek. A bizottsági ülések jegyző- 
könyvvezetője minden esetben az 
elhangzottak rögzítését korrektül 
végezte, és a határozatok végrehaj
tásának adminisztratív munkálatait 
is folyamatosan biztosította. A bi
zottság az 1997-es esztendőben 
minden intézményét május hó fo
lyamán meglátogatta, s ott a nevelő- 
testülettel és a dolgozókkal szakmai 
eszmecserét folytatott. El kell mon
dani, hogy a bizottság ezt a több éve 
megkezdett gyakorlatot -  melyet 
egyértelműen hasznosnak és konst
ruktívnak tartott -  ez évben is foly
tatni fogja. Mindazok az informáci
ók, melyek a beszélgetések során 
felszínre kerültek az őszinte kom
munikáció jegyében, mindkét fél 
számára biztosította a gondok-ne
hézségek között működő intézmé
nyi -  önkormányzati rendszer jobb, 
tisztább megértését. Az 1997-es esz
tendőben a pedagógusok részére 
minisztériumi meghívott előadóval 
pedagógiai szakmai továbbképző 
napot szerveztünk a NAT témakör
ében. Szintén a pedagógusok mun
kájának elismerésére magas színvo
nalú művészeti előadással tiszteltük 
meg városunk pedagógusait a Peda
gógusnap alkalmából. Mint minden 
esztendőben ez évben is szerény, de

igen bensőséges körülmények kö
zött emlékeztünk meg nyugdíjas pe
dagógusainkról a nyár elején és ka
rácsony előtt is.

A bizottság az 1997-es évre terve
zett és vállalt feladatait megoldotta. 
Mind a polgármesteri hivatal szak
területeivel, mind az intézmények
kel az évek során kialakult korrekt 
kapcsolat tovább fejlődött, vállalt 
kötelezettségein felül több esetben 
is velük megbeszélést, egyeztetést 
folytatott. Mindannyiunk előtt is
mert nemzetgazdaságunk kritikus 
helyzete. Ennek hatását városunk 
ezen szakterületei személyi és dolo
gi feltételrendszerében igencsak 
érezzük. A város intézményeire ju
tó minimális fejlesztési lehetőségek 
miatt az ott folyó szakmai munkát 
károsodás nélkül elviselni már nem 
tudjuk.

Épületeink folyamatosan romló 
állaga, közalkalmazottaink -  ezen 
belül pedagógusaink -  társadalmi 
szintű erkölcsi és anyagi megbe
csültségének változatlan hiánya, a 
normatív támogatás évek óta reálér
tékben csökkenő tendenciája mind 
az intézményeket, mind a fenntartót 
olyan súlyos problémák elé állítja, 
mely kérdésessé teheti a vállalt fel
adatok minőségi végzését.

Az elmúlt időszakban a bizottság 
több alkalommal kinyilvánította 
azon véleményét, hogy az intézmé
nyekkel szemben megtett központi

megszorító intézkedések következ
tében minőségi romlás fog bekövet
kezni. Ilyen gazdasági környezetben 
az 1998-as esztendőtől bevezetendő 
NAT következményei nem prog
nosztizáltatok. Az e területen dol
gozó szakemberektől e feltételrend
szerek óriási kihívást jelentenek.

Összefoglalva elmondható, hogy 
a bizottság s az önkormányzat is 
egyre nehezedő társadalmi-gazda
sági környezetben kell hogy végezze 
munkáját, s hiába a törekvése az irá
nyítása, illetve felügyelete alatt álló 
ágazatok tevékenységének folyama
tos színvonal emelésére, a gazdasági 
reálérték csökkenés következtében 
meg kell elégedni mindezek szin
tentartás kényszerével. Mindezek 
ellenére bizottságunk ebben a 98-as 
esztendőben is a hatáskörébe tarto
zó és megoldásra váró feladatokat 
legjobb tudása szerint lelkiismerete
sen fogja megoldani.

A Nemzeti Alaptanterv több, 
mint egy évtizedes múltra visszate
kintő kidolgozása és várhatóan ez 
évben történő bevezetése minden
képpen történelmi kihívást jelent a 
benne dolgozó szakemberek részé
re ugyanúgy, mint a felnövekvő ifjú
ság és a szülőknek egyaránt. Ehhez 
kérjük minden jóindulatú ember se
gítségét és támogatását.

Trosits András 
IMS Bizottság elnöke

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

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.



Bucsy Balázs emlékére vívtak...
Országos vívóversenynek adott 

otthont március 28-án a Vörös
berényi Általános Iskola.

Harmincnégy leány állt pástra 
az iskola egykori tanára, Bucsy Ba
lázs emlékére rendezett újonc le
ány párbajtőrversenyen. A rangos 
sporteseményt a Megyei Vívó Szö
vetség, valamint a veszprémi Dó
zsavárosi DSE szervezte a 70 éve 
született sportember emlékének 
adózva.

Az ünnepélyes megnyitón Tóth 
Attila iskola igazgató méltatta 
Bucsy Balázs érdemeit. A téli és 
vízisportok szerelmese aktív részt
vevője, szervezője volt Veszprém, 
Zirc, Balatonalmádi és Balaton
füred sportéletének. Nevéhez fű
ződik az eplényi sípálya megte
remtése, a füredi vívóélet fellendí
tése, az almádi vívók ügyének fel
karolása, a jégvitorlázás, sízés. 
Számos bajnokságot nyert vitorlá

zóként, de az iskolában -  ahol 
1975-ben bekövetkezett haláláig 
dolgozott -  is a testnevelés elköte
lezett apostolaként fejlesztette a 
fiatalok testi-lelki énjét.

Az emlékverseny fővédnőke dr. 
Szalay András -  egykori Bucsy 
növendék -  a megyei közgyűlés 
alelnöke személyes találkozásait 
elevenítette fel beszédében.

A meghívottak között ott volt a 
mester özvegye, a mindenki által 
Csöpikének becézett Bucsy Ba
lázsné is, valamint két (immár fel
nőtt, családos) gyermekük Balázs 
és Piroska.

„Büszke vagyok arra, hogy ilyen 
sportember felesége lehettem” -  
mondta pohárköszöntőjében Bu
csyné. A család nevében ifj. Bucsy 
Balázs egy míves emlékplakettet 
ajánlott fel különdíjnak.

A rangos küzdelmet a Tapolca 
Bauxit ISE versenyzője Koller

Kata nyerte. Ő vehette át Dr. 
Szalay András különdíj át, a díszes 
serleget is.

A Bucsy család emlékdíját 
Vecsey Korinna kapta (ő ugyan 
almádi lakos, de a veszprémi Dó
zsa versenyzője).

A Bucsy Balázs emlékverseny 
végeredménye:
1. Koller (Tapolca Bauxit SE)
2. Izsó (Tatai Mirella HSE)
3. Gergulás (Tapolca Bauxit SE)
4. Tóth
5. Fábián
6. Kálmán (mindhárman békés

csabai KLVE)
7. Vecsey (Veszprém Dózsavárosi 

DSE)
8. Huszár (Tapolca Bauxit ISE)

A verseny sikerét bizonyítja az
is, hogy ezentúl évente kívánják 
megrendezni a Bucsy Balázs em
lékversenyt.

Zatkalik András

t e n is z  h ír e k
Az elmúlt havi híreinkben a 

szponzorok felsorolásakor sajnálatos 
módon kimaradt az Áfrány család. 
Ezúton kérünk elnézést tőlük!

A klubház-tornacsarnok ügyben - 
mint várható volt -  a tornacsarnok 
mellett döntött a Képviselő Testület. 
Apró eredmény, hogy a határozat
ban megfogalmazásra került: a Wes
selényi-strand rekonstrukciója kere
tében a teniszpályák kiszolgálásához 
korszerű létesítmény építésének 
szükségessége is.

Április hónap eseménye lesz a ha
gyományos szezonnyitó TENISZ 
BÁL április 18-án 19 órakor a 
Nereus hotelben (volt Neviki üdülő). 
Mindenkit szeretettel vár a rendező
ség! Jegyek az üdülő irodájában 
Horváth Istvánnénál igényelhetők.

Megkaptuk az OB II CSB tavaszi 
„menetrendjét“ is eszerint:
Május 16.:
B.almádi -  Veszprém 
Május 17.:
Sz.fehérvár - B.almádi 
Május 23.:
B.almádi-NIKE FAK (Fűzfő) 
Május 24.:
Synergon SE. -  B.almádi 
Május 30.:
B.almádi -  Sopron 
Május 31.:
Zoltek SE. - B.almádi 
Június 6.:
B.almádi - Győr HIS

Bakancsos turista hírek
A Bauxitkutató Természetjáró 

Egyesület Közössége nevében öröm
mel jelentjük, az adófizetők ajándéka, 
az 1% megérkezett egyesületünk fo
lyószámlájára. Hálásan köszönjük a 
múlt évi támogatóink kitüntető figyel
mét, mely elhatározásukkal egyesüle
tünk anyagi alapját 57 133 Ft-tal erő
sítették meg. Adományukat különjá
rati autóbusz költségeinek térítésére 
fordítottuk.

Túraversenyzésben az év orszá
gosan legeredményesebben versenyző 
seniorja, egyéni versenyzője, egyéni 
női versenyzője is Balatonalmádiból 
versenyzett... (sorrendben: dr. Knauer 
József, Baross Gábor, Knauer Anna). 
A túraversenyző egyesületek között 
kiérdemeltük az országos harmadik 
helyezést.

Az idén helyet kaptunk a városi 
könyvtárban, ahol három-négy heten
ként (szerdán délután), összejövetelt 
tartunk természeti értékeink megis
mertetésével egybekötve. Progra
munk a könyvtárban hozzáférhető.

Tisztújító közgyűlést tartott a 
Veszprém Megyei Természetbarát 
Szövetség, elnökül egyesületünk titká
rát, Baross Gábort választották meg, 
aki 1997-ben a természetjárás fejlesz
téséért ezüst fokozat kitüntetést ka
pott Dobogókőn, a természetjárók or
szágos ünnepségén. (Veszprém megye 
felterjesztésében nemcsak egy almádi 
túrázó természetjáró munkáját, ha
nem az Aggteleki-karszt Világörökség 
címének megszerzése körüli szemé
lyes érdemeit is értékelték...)

Az idei rendezvényeink közül újra 
sikeresnek bizonyult a Bakony 50 és

25 km-es teljesítménytúra. Az induló
kat (50 km-en: 362, 25 km-en 199) 
nem riasztotta vissza a zord időjárás. 
A városlődi célba (50 km-en: 329, 25 
km-en 199) teljesítménytúrázó érke
zett be.

Miért ilyen népszerű ez a rendez
vény? Miért jön el közel félezer ember 
gyalogolni, ha a bauxitkutatósok meg
hirdetik „nyílt” túrájukat? Először mi 
rendezők is meglepődtünk, de most 
már tudjuk, hogy megbízható, jó útvo
nalon kijelölt, jól szervezett teljesít
ménytúra kevés van egy évben. Igény 
pedig óriási! Kicsi, nagy, öreg és fiatal, 
egyaránt erő- és állhatatosság-próbá
nak tekinti a kilométerek gyűjtését. 
Egészségmegőrző, edző, izomfejlesz
tő, vagy akár további, nehezebb telje
sítménytúrákra való felkészülésére 
egyaránt alkalmas az általunk rende
zett bakonyi gyalogtúra. Az idén egye
sületünk jubileumi kitűzőt ajánlott fel 
az 1848-as szabadságharc 150-ik év
fordulója tiszteletére azoknak a 
visszatérő sporttársaknak, akik már 
legalább 3x50=150 km-t teljesítettek 
a Bakony 50 túrán. A kitűzők elkészí
téséhez, rendezvényünk sikeréhez lel
kes sporttársaink (helyszűke miatt 
most nem tudom felsorolni), s párto
lóink mellett nagyban hozzájárultak a 
balatonalmádi GEOPROSPER Kft., 
a BALATONTOURIST Rt., s a buda
pesti HEGYISPORT üzlet (Bp. 
Ráday utca) természetbeni és anyagi 
hozzájárulásai, melyet ezúton is meg
köszönünk.

Túrázni, tessék! A Tavaszi Tájoló 
Túraversenyre különjárati autó
busszal indulunk április 19-én a Bu

dai-hegyekbe, május közepén Bodrog 
ártéri kenutúrát tervezünk, saját köz
lekedéssel. Jelentkezés: Kertész Gab
riellánál a Polgármesteri Hivatalban.

K. Gellai Mária, a BXTSE elnöke

A Balatonalmádi-MMH BAU férfi kézilabda klub tavaszi mérkőzései

MB II Észak-Nyugati Csoport 1997/98
1. Balatonalmádi-MMH BAU -  Székesfehérvár MÁV Előre 3. 26. 18.15
2. Celldömölk -  Balatonalmádi-MMH BAU 4.4. 18.00
3. Balatonalmádi-MMH BAU -  Tatai HAC 4. 9. 19.45
4. Balatonalmádi-MMH BAU -  Alsóőrsi SE 4. 16. 19.45
5. Várpalota UNIÓ -  Balatonalmádi-MMH BAU 4.19. 11.00
6. Balatonalmádi-MMH BAU -  Sopron 4. 26. 14.30
7. Nitrokémia -  Balatonalmádi-MMH BAU 5.3 . 11.00
8. Balatonalmádi-MMH BAU -  Kapuvár 5. 10. 11.00
9. Balatonalmádi-MMH BAU -  Győri ETO KC II 5. 14. 19.45
10. Mischek SE Győr -  Balatonalmádi-MMH BAU 5. 23. 15.30
11. Balatonalmádi-MMH BAU -  Solymár 5.31. 11.00
12. Széchenyi FSC Győr -  Balatonalmádi-MMH BAU 6. 5. 18.30 
Az első forduló végeredménye:
Balatonalmádi-MMH BAU -  Székesfehérvár MÁV Előre: 28:27 (14:17) 
A hazai mérkőzések Veszprémben a Vetési Gimnáziumban, a 6. és a 11. forduló 
pedig a Március 15. úti sportcsarnokban kerülnek lebonyolításra.
Minde kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!

Női Kézilabda NB II. Észak-nyugati csoport

Március 28. (szombat) 16.00 Balatonalmádi -  Csorna
Április 5. (vasárnap) 13.00 Győr -  Balatonalmádi
Április 11. (szombat) 16.00 Balatonalmádi -  Tapolca
Április 18. (szombat) 16.00 Celldömölk -  Balatonalmádi
Április 24. (péntek) 20.00 Balatonalmádi -  Hegykő
Május 3. (vasárnap) 15.15 Tata -  Balatonalmádi
Május 9. (szombat) 16.00 Balatonalmádi -  Szombathely
Május 16. (szombat) 15.00 Tatabánya -  Balatonalmádi
Május 24. (vasárnap) 9.15 Balatonalmádi -  Körmend
Május 30. (szombat) 18.00 Sárvár -  Balatonalmádi
Június 6. (szombat) 16.00 Balatonalmádi -  Komárom



Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Beszámoló a 10 évi munkáról
1988. június 18-án alakult meg a Bala
tonalmádi Nagycsaládos Csoport 16 
lelkes családdal. Alapító tagjaink közül 
többen a mai napig is velünk vannak. 
A taglétszám gyorsan növekedett, ro
hamosan a duplájára. Jelenleg 65 tag
család tartozik hozzánk és 3 patronáló 
család.

• Közösségépítés, helyünk a városban
Eleinte néhány gyűlésünket csu

pán a gyermek szakrendelő várószo
bájában tartottuk. Hamarosan nagy 
segítséget kaptunk a Bajcsy Zs. úti 
óvodától, ahol klubnapjaink nagy ré
szét lebonyolíthattuk. Majd helyet 
kértünk -  és kaptunk az akkor még 
Pártbizottsági irodaként működő 
épületben. Ez nagy szó volt akkor, 
mert mi voltunk az első civil szerve
zet, mely a Pártbizottság falain be
lülre került. Ekkor történhetett az is, 
hogy Balatonalmádi várossá alakuló 
ünnepén, mint létező civil szervezet, 
mi köszönthettük az új várost.

A  Közösségi Házban ma egy kis 
irodát és raktárhelyiséget mondha
tunk magunkénak. Báljainkat a V ö
rösberényi kultúrházban tudjuk lebo
nyolítani, húsvéti összejöveteleink új 
helye pedig a Vörösberényi óvoda. 
Kedves kirándulóhelyünk a Malom
völgy, újabban a Horgásztanya is.
• Tevékenységi formák, kirándulások

Tevékenységünk egyik fő célja és
módja is a közösségi alkalmak m eg
teremtése. Így a klubnapok sora, a 
húsvéti tojásfestések, közös kirán
dulások, bálok, családnapok.

Az országos egyesülettel a kap
csolatot a választmányi üléseken és 
a közgyűléseken való jelenlét m el
lett a kamaraerdei kirándulások te
szik folyamatossá. Voltunk kirán
dulni az évek során Keszthelyen, 
Székesfehérváron, Ópusztaszeren, 
Sümegen, Balatonfüreden, sőt bar
langászunk is.

Szerveztünk úszótanfolyamokat, 
színházlátogatásokat. Több ízben 
varrótanfolyamot, sőt német nyelv
tanfolyam is volt. A  Balaton U szo
dától rendszeresen kapunk bérletet, 
amit tagjaink használhatnak, s van 
egy video készülékünk, mely család
ról családra jár.
• Szociális gondoskodás

Szociális gondoskodás terén ado
mányozókra kell támaszkodnunk. 
Hosszú évek óta rendszeresen van 
ingyenes használt-ruha akció a vá
ros lakosai által adott ruhákból.

Kirándulásaink vagy ingyenesek, 
vagy csekély hozzájárulást kérünk, 
Húsvétkor tojás, Karácsonykor oly
kor szaloncukor vagy ajándékcso
mag jut. Részesültünk TS-kará
csonyi ajándékból, és a Máltai Sze
retetszolgálaton keresztül igénye
sebb ruhaneműkben is. Részt vet

tünk a Héra alapítvány pályázatain, 
sok családunk kapott támogatást. 
Egy ízben tudtunk tanulmányi se
gélyt adni, s most készülünk újabb 
ilyen segítségnyújtásra.
• Támogatói kör 

Szinte lehetetlen felsorolni tám o
gatóinkat. Állandóan mellettünk áll 
az Önkormányzat, támogatást nyújt 
Polgármesterünk. Olykor a Képvi
selőtestület más tagjai is. Rendsze
resen kaptunk támogatást a volt Ba
uxitkutató vállalattól, majd az 
Árkádia Hotels Kft-től, a Balaton 
uszodát már említettem. A  Fórum 
üzletközpont is támogatóink közé 
tartozik. Báljainkat a város harminc 
-negyven vállalkozója, kereskedője

támogatja, összességében jelentős 
anyagiakkal. Ilyenkor kaptunk tá
mogatást a posta, a polgármesteri 
hivatal és az egészségügy dolgozói
tól is. Többen adminisztrációs mun
kákkal segítenek.
• Egyesületté válás

Munkánk terebélyesedése egy 
idő múlva már szükségessé tette az 
önálló egyesületté válást, aktív ve
zetőséggel. Ez 1994 áprilisában va
lósult meg. Palkovits János érdeme, 
hogy az Egyesületté alakulást vég
rehajtotta. Ő utána Bobek Antalné 
vette át az Egyesület vezetését, 
majd a tagság bizalmából újra rám 
hárult ez a feladat.

Miután Egyesületünk szervezeti
leg szilárd, évi rendes közgyűlése
ink határozatképesek, van állandó 
Elnöksége, Választmánya, Ellenőr
ző Bizottsága, alkalmasak vagyunk 
arra, hogy közhasznú szervezetként 
tartson nyilván a Bíróság. A  köz
hasznú szervezetekről szóló törvény 
értelmében ki kell bővítenünk alap
szabályunkat, megerősíteni vezető  
testületeinket, illetőleg a vezetőség
ből időközben távozottak helyére 
újakat kell választanunk.

Ilyen módon alkalmasak vagyunk 
rá, hogy igényeljük az APEH-től a 
polgárok adójának -  rendelkező 
nyilatkozat alapján adott -  1 % - 
ának hozzánk irányítását.
• Társadalmi munka

Tekintettel arra, hogy fizetett al
kalmazottunk nincs, az Egyesület
ben mindenki társadalmi munká
ban tevékenykedik, így minden be
vételünket a tagság felé tudjuk irá

nyítani: részben rendezvényeink, ki
rándulásaink lebonyolítására, rész
ben konkrét segítségnyújtás formá
jában.

Külön köszönet illeti patronáló 
tagjainkat, különösen is N ém et 
Zoltánnét, a közösségi Ház dolgo
zóit, Gróf Tibort és a már távozott 
Tari Tibort, Liát és Kócs Lajost, 
akik nélkül itteni munkánk nem lett 
volna sikeres.
• Nyilvánosság, kapcsolat 

az Önkormányzattal 
Bizonyos rendszerességgel m eg

jelenünk híreinkkel az Új Almádi 
Újságban, időnként pedig a Napló 
is foglakozott Egyesületünkkel. Így 
munkánk nyilvános, áttekinthető, a 
tagságot rendszeresen körlevélben 
tájékoztatjuk tevékenységünkről, 
programjainkról.

Eveken keresztül volt képvise
lőnk az Önkormányzati gyűléseken, 
a lakásügyi bizottságban, az eljö
vendő választási ciklusra pedig  
Egyesületünk jelöltet készül állíta
ni, hogy az Önkormányzat Szociális 
Bizottságában tudjuk képviselni 
tagságunk érdekeit.

E jubileumi év kiemelkedő ese
ményének tervezzük az évfordulón 
tartandó nagy Családi Napot. A  
rendezvényen való jelenlétet és an
nak lebonyolításában való tevékeny 
részvételt minden tagunktól várjuk.

Ilyen szellemben kívánok minden 
tagunknak boldogságot családi é le 
tében, öröm et gyermekeikben és 
unokáikban, s aktív részvételt Egye
sületünk életében.

Dr. Péterfia Katalin, elnök

Nagycsaládos 
ünnepek

Megtartotta évi rendes közgyűlését a Nagy- 
családosok Balatonalmádi Egyesülete. Ez alka
lommal jubileumot ültünk, hiszen egyesületünk 
elődje, a Balatonalmádi Nagycsaládos Csoport 
éppen 10 éve alakult, lelkes többgyerekes csalá
dokból. Ünnepünket megtisztelte városunk pol
gármestere, akitől ez évre tagdíj-hozzájárulást 
kaptunk, köszönet érte. Éppen tízéves gyerme
keinknek finom kis tortákkal kívántunk boldog 
születésnapot, s jutott finomság azoknak is, akik 
még csak 8, vagy már 12 évesek voltak.

A közgyűlés tiszteletbeli tagot is választott 
szeretett Ilikénk személyében (Németh Zol
tánné). A vezetőségből távozó tagok helyett új 
tisztségviselőket választottunk. Az Egyesület tit
kára Salavecz Györgyné lett, az Ellenőrző Bi
zottság Erdélyi Tamásnéval egészült ki, a Vá
lasztmány pedig Bakonyvári Imrével. Őket a 
közgyűlés titkos szavazással és ellenszavazat 
nélkül választotta meg. Számítunk munkájukra!

Nagy jelentőséget adott ünnepünknek az 
alapszabály komoly megváltoztatása is. A beve
zetett változtatások után már közhasznú egyesü
let leszünk. Tevékenységünket kiterjesztjük a 
város más rászorultjaira is. Elsősorban a szintén 
többgyermekes családokra, akik nem tagjai 
Egyesületünknek, de a rászoruló kisebb csalá
dokra is, főleg az érdekvédelem, családvédelem, 
egészséges életmódra nevelés területén. Jelen
tős használt-ruha akcióink eddig is hozzáférhe
tők voltak a város rászorultjai számára, ez ezu
tán is így lesz.

Döntöttünk egy nagyszabású Családi Nap 
megszervezéséről, amelyre június 13-án kerül 
sor. Akkor egész nap ünnepelünk, műsorokat, 
sportversenyeket, játszóházat, játékokat rende
zünk, s várjuk a város családjait, örüljenek ve
lünk!

Tíz éves munkánkról szóló beszámolónkat 
szintén olvashatják. Azért „rövid”, mert rendez
vényeink sokasága felsorolhatatlan lenne. Volt 
olyan évünk, melyben 15 rendezvényünk is volt.

Aki érdeklődik tevékenységünk felől, vagy 
szüksége van segítségünkre, keressen meg ben
nünket, szívesen fogadjuk.

dr. Péterfia Katalin, elnök

A K C I Ó S
bútorvásár és Kiállítás 
az Auróra étteremben!

• franciaágyak
• rekamiék
• heverők
• fotelágyak
• sarok 

ülőgarnitúrák
• 3-2-1 ülő és 

fekvőgarnitúrák
• tálalók

• 4 elemes konyhák
• konyhai sarok 

ülőgarnitúrák
• 4 fiókos komód
• TV,-videó állványok
• Verona 

szekrénysorok
• gyönyörű háló

szobabútorok stb.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tel:06/60/460-370



Kertbarátköreink életéből
• A Balatonalmádi Kertbarátkör

ben 1998. március 10-én új korszerű 
gyümölcsfajták ismertetése és telepítési 
rendszere címmel Takács Ferenc szak
tanár tartott előadást.

Tekintettel arra, hogy gyümölcsfák 
telepítésével több alkalommal is foglal
koztunk, ezért most erre nem térek ki. 
Viszont megkértem az előadót, hogy a 
sok ismertetett fajtából azokat emelje 
ki, amelyek a mi környezetünkben a 
legjobban beválnak. Ezek a fajták az 
alábbiak:
Alma: Sztarkinson, Jonathán M 45, 
Idared, Éva (nyári),
Körte: Arabitka, Lujza, Boskobak, 
Alexander, Diel (téli),
Kajszibarack: Magyar Kajszi,
Szegedi Mamut, Ceglédi Mamut, 
Őszibarack: Spring, Time,
Ford (korai), Nektarin 4 (kopasz) 
Szilva: Stahlei, Besztercei Muskotály, 
Cacanska, Rana, Althan, Ringló 
Cseresznye: Badacsonyi Óriás, 
Germensdorfi, Van 
Meggy: Pándi, Meteor (korai) Újfe
hértói (fürtös)
Mandula: Tétényi, Szigeticsépi, Akaii 
Feketeribizli: Fertődi 1.
Szeder: Hull

A Balatonalmádi Kertbarátkor 1998. 
március 14-én tartotta hagyományos 
borversenyét. 47 fehérbor és 7 vörösbor 
minta várt bírálatra.

Eredmények az alábbiak voltak:
Fehérbor: Vörösbor 

Aranyérmes 8 2
Ezüstérmes 10 2
Bronzérmes 18 1
Okleveles 10 2
Nem értékelhető 1
összesen: 47 7

Aranyérmet kaptak:
1. Magasmarti Ferenc olaszrizling
2. Bucs Ferenc rizlingszilváni
3. Schlakker Imre olaszrizling
4. Keszei József olaszrizling
5. Keszei József rizlingszilváni
6. Englert Ilona vegyesfehér
7. Vizeli József vegyesfehér
8. Nyirő János rizlingszilváni
9. Farkas István zweigelt
10. Kerekes László zweigelt 

1998. március 24-re tervezett met
szési bemutató technikai okok miatt el
maradt, helyette szabad foglalkozás 
volt. A tagok beszámolhattak szakmai 
tapasztalataikról.

1998. március 27-én Tihanyba kirán
dultunk, megtekintettük a tihanyi 
templomot, megcsodáltuk a nádfedeles 
házakat, majd megérkeztünk úticé
lunkhoz az 1822-ben épült Szerkő pin
céhez (Vörösboros pince). A pince
mester szeretettel fogadott bennünket. 
Mesélt a pince történelméről, pl. a II. 
világháború alatti bombázások idején 
nem tároltak benne bort, hanem 600

embernek adott, illetve biztosított me
nedéket. Majd ismertette a borkészíté
si technológiájukat, bemutatta borásza
ti felszereléseiket. Ezután következett a 
szakszerű borkóstoló. Ok kimondottan 
vörösbort forgalmaznak, de azért egy 
fajta fehérbort tartanak és ezzel kínál
ják meg először a vendégeket. Ez olyan 
mint a borversenyen a belövő bor, majd 
3 fajta vörösbort kóstoltunk, utána fe
hér asztalnál baráti beszélgetés követ
kezett. Nagyon jól éreztük magunkat. 
A tihanyi visszhang nem úgy működött, 
ahogy várták azok, akik megpróbálkoz
tak vele. Mindig Almádi felől feleségük 
óva intő hangja csendült a fülükbe, 
amit már otthon is hallottak indulás 
előtt (ne sokat... stb.) Az Almádi 
Kertbarátkörben a legközelebbi foglal
kozás április 14-én lesz.

• A Vörösberényi „Fábián József” 
Kertbarátkörben 1998. március 2-án 
Takács Ferenc szaktanár a haszon és 
dísznövények telepítéséről, szaporítá
sáról, gondozásáról tartott előadást. 
Felhívta a figyelmet a vetőmagok be
szerzésére és minőségére. Kezelés 
szempontjából a hibrid növények igé
nyesebbek. Áprilisban van az örökzöl
dek átültetésének, visszavágásának, 
trágyázásának az ideje. Ajánlatos 
OZMOKOT műtrágyát használni. (A 
Stark csomagküldő szolgálattól lehet 
rendelni). Sok az atka tojás. A monilia 
is már virágzáskor jelentkezik. Lemosó 
permetezéssel védekezzünk ellene. A  
lemosó permetezést +8°C foknál 1%- 
os rézgálic oldattal végezzük. A tűzel
halás fasebtől és fertőzéstől terjed. 
Ezért a metsző szerszámokat 50-60%- 
os hypóval fertőtlenítsük. Idős fáknál 
ritkító metszést, fiatal fáknál korona

alakítást végzünk. Gyümölcsfa irányítá
sa lekötözéssel is lehetséges.

1998. március 7-én tartotta hagyo
mányos borversenyét a „Fábián József” 
Kertbarátkor. 37 fehérbor és 14 vörös
bormintát értékelhetett a zsüri. 

Eredmények az alábbiak voltak:
Fehérbor: Vörösbor: 

Aranyérmes 2 2
Ezüstérmes 10 8
Bronzérmes 15 4
Okleveles 10
összesen: 37 14

Aranyérmet kaptak:
1. Zöldövezet Bt. olaszrizling
2. Penics István rizlingszilváni
3. Penics István zweigelt
4. Baróti Zoltán kékfrankos

1998. március 16-án növényvédő sze
rek megválasztásáról, alkalmazásáról

és tárolásáról tartott előadást Bódai 
Sándor kertbarátkor tag (volt mezőgaz
dasági bolt vezetője). Ismertette a ha
gyományos növényvédőszereket, a 
használati utasítások pontos betartását.

A vegyszereket lehetőleg az eredeti 
tároló edényekben (üveg, műanyag) 
megfelelő hőmérsékleten tároljuk.

Nagyon ügyeljünk a keverési ará
nyokra. A permetezést lehetőleg 
+ 10°C fok felett végezzük. Vegyszere
ket, megbízható helyről szerezzük be. 
A permetezőgépet minden permetezés 
után, alaposan mossuk ki. Régi vegy
szereket semmisítsük meg a következő
képpen: vízzel hígítsuk és a földre önt
sük széjjel (nagyobb felületre).

A „Fábián József” Kertbarátkörben 
a legközelebbi foglalkozás 1998. április 
6-án 19 órakor lesz.

A két kertbarátkor nevében:
Durst László

Balatonalmádi Kertbarátok borversenyén az eredményre várók

„Fábián József” Kertbarátkor borversenyén. A zsűri és háttérben a vezetőség

Nők a B alatonért
Kik ezek a nők, akik ahelyett, hogy ott

hon főznének, mosnának, takarítanának, 
gyereket nevelnének, a munkahelyükön dol
goznának időnként a Ligeti kávéházban 
gyülekeznek, vagy szemeteszsákokkal sza
ladgálnak a kerékpárút mellett és témájuk a 
holnapi ebéd receptje helyett a szelektív hul
ladékgyűjtés, vagy 80 m betonszegély árának 
kikalkulálása? Mit akarnak egyáltalán?

Februári megalakulásunk óta -  ha csak 
így is -  kezdünk beépülni a köztudatba. S, 
hogy mik a céljaink? Röviden: a Balaton vé
delme és városunk szebbé, tisztábbá, virágo
sabbá tétele.

Hogyan? Például hulladékgyűjtési akci
ókkal, mint amilyen a március 21-i tavaszi 
nagytakarítás volt. A kerékpárút almádi sza
kaszán 58 lelkes önkéntes -  3 évestől a 
nyugdíjasig -  közel 60 zsáknyi szemetet -  
vaskályhától a matracig -  gyűjtött. Köszön
jük az Almádi Kommunális KHT munka
társainak: Szőnyiné Évának és Szentpéteri 
Attilának a munkához nyújtott segítséget, 
valamint Kósa Klárának a csokoládét, An
gyal Etának az almalevet és minden résztve
vőnek a szorgalmas munkát! Aki egyszer 
részt vesz egy ilyen akcióban, biztosan job
ban fog vigyázni a környezetre.

Márciusban ezenkívül megszerveztük kb. 
200 db feketefenyő-csemete ültetését.

Játszótér és parkszemlét tartottunk. 
Meghívtuk egy összejövetelünkre dr. Ba
logh István környezetvédelmi szakembert, 
akitől hallhattunk többek között a szelektív 
hulladékgyűjtésről.

Felvettük a kapcsolatot a Városi Önkor
mányzattal s, a civil szervezetekkel, az óvo
dákkal, iskolákkal és a sajtóval.

Áprilisi programjaink:
Április 22-én a Föld Napján meghirdet

jük „Szép, tiszta, virágos Almádiért” verse
nyünket egy kedvezményes virágvásár kere
tében. Helyszín a piactér. A nevezési lapok
hoz itt, illetve a virágboltokban lehet hozzá
jutni.

Várjuk az intézmények nevezését is!
„A mi Balatonunk” címmel próza-, vers- 

és dalíró versenyt hirdetünk. Nevezhet min
den Balatonalmádiban élő óvodás és általá
nos iskolás saját alkotásával. Max. terjede
lem 2 gépelt oldal (kézzel írott műveket is 
küldhettek), a dalok szerzői kottázva, vagy 
kazettára énekelve is nevezhetnek! Nem 
hátrány a hangszeres kíséret.

Műveiteket helyezzétek egy borítékba 
pontos név, cím, életkor feltüntetésével, 
majd adjátok le az óvónéninek, vagy az isko
lákban:
• Vörösberényi Általános Iskola:

Istenes Károlynénak,
• Györgyi Dénes Ált. Iskola:

Gecsné Jancsó Erikának,
• Váci Mihály Általános Iskola:

Hegyessy Évának.
Elküldhetitek címünkre is:
Nők a Balatonért Egyesület 
Balatonalmádi Csoportja 
Szabolcs u. 33.I/2.8220 
Nevezési határidő: 1998. május 25.
Bővebb információ 88/430-870 telefonszá
munkon.

Az eredményhirdetésre a Gyermekna
pon kerül sor!

Védjük együtt!
Sckottné Molnár Annamária 

NABE Balatonalmádi Csoport vezetője



Márciusi ünnepi rendezvények

Emlékezetes eseményekkel 
ünnepelte városunk lakossága 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 150. évforduló
ját.

12-én délután a Közösségi 
Ház nagytermében a város há
rom általános iskolájának csa
patai mérték össze tudásukat a 
korabeli események emlékére 
rendezett vetélkedőn. Czuczor 
Sándor, a zsűri elnöke elége
detten értékelte a tanulók fel- 
készültségét, s örömmel adta át 
a Közösségi Ház könyvutalvá
nyait a Györgyi Dénes és a Vö
rösberényi iskola csapatainak, 
majd egy németországi kirán
dulásra invitáló utalványt a 
győztes Váci Mihály Általános 
iskola tanulóinak.

Másnap ismét a gye
rekeké volt a főszerep, 
hisz a Megyei Művész 
Céh rajzpályázatára ér

kezett munkákból nyílott kiállí
tás a Vörösberényi iskolában. 
Dr. Zongor Gábor a Megyei 
Közgyűlés Elnöke megnyitójá

ban elismerését fejezte 
ki az alkotások iránt és 
gratulált a díjazottak
nak. 14-én este bár az 
időjárás nem fogadta kegyeibe 
a résztvevőket, mégis sokan 
gyújtottak fáklyát a Kossuth 
szoborhoz tartó menetben. Az

emlékműnél Czuczor Sándor és 
fia András méltatta a márciusi 
forradalom jelentőségét, majd 
társadalmi szervezetek, politi
kai pártok koszorúzták meg a 
szobrot. A megemlékezés után 
a Liget kávéházban a vörösbe
rényi iskola tanulóinak összeál
lítása és Kátai Zoltán előadása 
idézte a korabeli Pilvax hangu
latát.

15-én többszáz helyi polgár 
vett részt az ünnepi megemlé
kezésen, amelynek keretében 
Nemcsák Károly és Andreiszki 
Tibor irodalmi összeállítását, 
dr. Kerényi László polgármes
ter ünnepi beszédét hallhatták 
az érdeklődők. A városi vegyes
kar műsorszámát követően 
Majbó Gábor alpolgármester 
kezdeményezésére ismét ere
deti szépségében csodálhattuk 
meg Petőfi mellszobrát, amely
nek avatására stílszerűen Izsó
falva (Izsó Miklós tiszteletére 
vette fel e nevet a település) al
polgármesterét kérte fel a vá
ros vezetése. Az ünnepség befe
jezéseként Balatonalmádi Vá
ros Díszpolgára címét adta át 
dr. Kerényi László polgármes
ter Kopár István tengerésztiszt
nek. A világraszóló eredménye
ket elért hajós távollétében 
édesapja vette át az egész város 
elismerését kifejező oklevelet.

Az ünnepi események befeje
zéseként huszárok felvonulását 
és a Bakony Néptáncegyüttes 
műsorát láthatta az ünneplő 
közönség.

Huszárok is résztvettek a 15-i ünnepségen

Ifjú alkotók a rajzkiállítás megnyi
tóján

A fáklyák fényében Czuczor Sándor méltatta 
az ünnep jelentőségét

Ismét eredeti szépségében Petőfi mellszobra

Részlet a kiállításmegnyitó ünnepi műsorából

A korabeli Pilvax hangulatáról a vörösberényi gyerekek gondoskodtak



1998. március 15-i beszéd
Tisztelt Ünneplő Közösség!
150 évvel ezelőtt, hajnaltól 

kezdve, a Pilvax kávéházban 
gyülekeztek a márciusi ifjak, a
25 éves Petőfi Sándor, a 21 
éves Vasvári Pál, az egyaránt
26 éves Irányi Dániel és Irinyi 
József, és a 23 éves Jókai Mór 
vezetésével. Ott, a Pilvaxban 
olvasta fel először Petőfi a 
Nemzeti Dalt, Jókai pedig a 
márc. 9-e óta fogalmazott, s a 
bécsi hírek hallatán mind radi
kálisabbá váló követeléseit a 
magyar nemzetnek: a Tizenkét 
Pontot. Szinte percre ponto
san 150 évvel ezelőtt, kevéssel 
dél előtt született meg a dön
tés, mely szerint a Landerer és 
Heckenast nyomdába vonul
tak, és -  cenzúra nélkül -  ki
nyomtatták a Nemzeti Dalt és 
a Tizenkét Pontot. -  Délután 3 
órakor, a Nemzeti Múzeum 
előtt már 10 000-en tettek fo
gadalmat Petőfivel együtt, 
polgárok, céhlegények, egye
temisták, patríciusok, munká
sok, hogy „Rabok tovább nem 
leszünk!” Erről 4 nap múlva, 
március 19-én írta Jókai Mór a 
következőket: „A nép szava 
megdördült és mondá: le tér
deidre, ember, az Isten beszél!
-  A nép szava is megdördült és 
mondá: föl térdeidről, rabszol
ga, a nép beszél! Tartsátok 
tiszteletben e napot, melyen a 
nép szava először megszólalt. 
Március 15-ike az, írjátok föl 
szíveitekben és el ne felejtsé
tek!”

Így kezdődött. -  Alig 3 hét
tel később győzött a vértelen 
forradalom: V. Ferdinánd ki
rály feloszlatta az utolsó rendi
országgyűlést, és kinevezte 
Batthyányi Lajos vezetésével 
az első, felelős magyar kor
mányt, melyben tárcát kapott 
a radikális Kossuth Lajos, tár
cát vállalt politikai ellenfele, a 
békés reformer Széchenyi Ist
ván, valamint a kettejük vitái
ban előbb Kossuth, majd ké
sőbb Széchenyi véleményét 
osztó Deák Ferenc is. -  Nem
zeti egységkormány, monda

nánk ma, az első, és eleddig 
egyetlen. A kulcsfontosságú 
történelmi pillanatban képe
sek voltak megegyezni és 
együtt cselekedni, ma is köve
tendő példaként. Már a vitáik
ból, azok hangneméből is ta
nulhatunk. „A szívhez szól, 
ahelyett, hogy az észhez szól
na” -  korholta szelíden Szé
chenyi Kossuthot, aki határo
zottan szembeszállt a váddal, 
de egyúttal a legnagyobb ma
gyarnak nevezte Széchenyit, 
aki, idézem: „ujjait a kor ütő
erére tévé, és megértette lük
tetéseit.”

A győztes márciusi forrada
lom, jóllehet a sokszoros túl
erővel szemben vesztes sza
badságharcba torkollott, még
is m egterem tette a polgári 
nemzetállam alapjait, amely a 
szabadságon, a nemzeti önál
lóságon, a demokrácián, és a 
keresztényi erkölcsön nyugo
dott.

Ezekre az alapokra, felhúzni 
a falakat, nyolc évvel ezelőtt 
újra lehetőséget kaptunk. 
Adódik a kérdés: vajon jól sá
fárkodtunk-e azzal a lehető
séggel? Félő, hogy nem. -  A 
történészeink és a jogászaink, 
néhányan, úgy ítélték meg, 
hogy nem kell nemzeti egység
kormány, ámbár volt ilyen ja 
vaslat. Az indok úgy szólt, 
hogy nincs szükségállapot. Két 
szekértáborba kényszerítették 
egymást, és lekötöttek majd 
minden energiát egy olyan 
problémával, amely néhány 
száz, esetleg párezer emberen 
kívül 15 millió magyarban fel 
sem merül! Bőgatyás magyar
kodó, süvölti az egyik fél, nem
zetáruló kozmopolita -  így a 
másik. A 15 milliónak magától 
értetődően természetes az, 
hogy születésünk folytán előbb 
vagyunk magyarok, s csak az
tán Európai, vagy éppen világ
polgárok. A német németnek, 
a magyar magyarnak, az angol 
angolnak születik, mindegyik 
az édesanyja nyelvén tanul 
meg köszönni, kenyeret kérni,

imádkozni, énekelni, bánkód
ni, örülni, viselkedni, aztán ír
ni, olvasni, számolni, házat, 
hazát megismerni, megszeret
ni, s arra büszkének lenni. Va
lahová tartozni, ahonnan el le
het menni, világot látni, ám 
ahová vissza is lehet térni, és 
hol otthon lehet lenni. Ettől a 
kincstől nem szabad megfosz
tani senkit.

Nyolc évvel ezelőtt nem lett 
nemzeti egységkormányunk. 
Úgy tűnik, egyelőre nem is 
lesz. Pedig a szükségállapot 
azóta is fennáll. Csak tavaly 
39.000-rel lettünk kevesebben, 
millióknak vált bizonytalanná 
a létfenntartás, és évtizeddel 
él kevesebbet az, aki itt szüle
tik, ahhoz képest, aki 200 km- 
rel nyugatabbra.

A magyar átok tovább él. 
Egy külföldi általában meg 
sem érti, hogy a vita egyáltalán 
miről szól, s ha mégis, akkor 
miért nem ott folyik, ahová va
ló: a tudományos műhelyekbe. 
Ehelyett rávetül a mindennapi 
politikára, átkel a határokon 
is, és gátolja az ésszerű cselek
vést nemcsak a maradék Ma
gyarországon, hanem Erdély
ben, a Felvidéken, a Délvidé
ken, és mindenhol, ahol ma
gyarok  élnek. A fiú eltanulja 
az apjától, a negyvenéves a 
hatvanévestől, és nem marad 
energia a nemzeti közmeg
egyezésre, amely kijelölné a 
napnál világosabban szükséges 
lépések megtételét. Marad a 
ki kit győz le, marad a maxi

mum 4 év a világ, marad a ke
vesek marakodása a közvagyo
non, s marad a vétlen milliók 
egyre félelmetesebb közönye.

A minap Veszeli Lajos mű
termében jártam. Megdöbben
tett legújabb képe: egy zilált, 
megmerevedett emberarc. 
Kérdeztem tőle, mi a címe? 
„Megkövült közöny” -  így a 
válasz. A művész zsigereiben 
érzi a veszélyt, és láttatja ve
lünk. Látni kellene az országos 
döntéshozóknak is.

Tegyük hát fel mindkét ke
zünket tarkó fölé? Nem. Jönni 
fog egy új nemzedék. Ahol sok 
a szenvedés, ott mindig új 
energiák képződnek. Bőven 
találunk példát erre a magyar 
történelemben is. A mi dol
gunk, itt Balatonalm ádiban 
az, hogy a jövő évezred elején 
az új márciusi huszonévesek, 
akik ma a gyermekeink, az 
unokáink, akik ma az általá
nos iskoláinkba, vagy a gimná
ziumunkba járnak, akik majd 
leváltanak, vagy, legyünk egy 
kicsit kíméletesebbek ma
gunkhoz, akik majd felválta
nak minket, nálunk minél oko
sabbak, előítéletektől mente
sebbek, tehetségesebbek, igé
nyesebbek, egyszóval jobbak, 
sokkal jobbak legyenek. Épít
sünk nekik iskolát, városcent
rumot, faluközpontot. Amit 
majd megszeretnek. Tisztítsuk 
meg nekik a szeméttől ezt a 
várost. Ültessünk nekik fát, vi
rágot. Vágjuk le a nádat, hogy 
nekik már szebb serkenjen. 
Fogjuk meg a kezüket, és mu
tassuk meg nekik gyönyörű 
tem plom ainkat Káptalanon, 
Almádiban és Berényben. 
Mutassuk meg nekik a Magtár 
boltíves, óriási pincéjét, mely
ben eleink az életet teleltet
ték, mutassuk meg nekik a ko
lostort, a mólót, a lerombolt 
Öreghegyi vasút m aradék 
vöröskő műtárgyait. M esél
jünk nekik nagyszerű tudósa
inkról, művészeinkről, tanító
inkról, mérnökeinkről, mes
terembereinkről.

Hogy tudják, mire voltak ké
pesek a szüleink, a nagyszüle
ink, és összes felmenőink ezer 
esztendőn át.
Hogy büszkék legyenek rájuk. 
Hogy akarják követni őket.
Hogy akarjanak túltenni, 
rajtunk

dr. Kerényi László

M E G H ÍV Ó
A Balatonalmádi Vöröskereszt Lakóhelyi Alapszervezete 1998. áp
rilis 18-án (szombaton) délután 3 órakor a Budatava Étteremben 
tartja az idősek napját, melyre szeretettel várjuk a nyugdíjasokat. 
Balatonalmádi, 1998. március 30.

Lakóhelyi Alapszervezet Vezetősége

Közlemény
Értesítjük az érintett szü
lőket, hogy az 1998/99. 
tanévre az első osztályo
sok beíratása

1998. április 27. 
(hétfő) 8-16 óráig 
1998. április 28. 

(kedd) 14-18 óráig
lesz mindhárom általá
nos iskolában.

Az iskolák 
szeretettel várják 
az új elsősöket!



Válasz a „Fájdalmas döntés“ c. újságcikkre
Dr. Farkas Miklós úr az Önkor

mányzat ENIKŐ Bizottságának elnö
ke a fenti címmel a Megyei Vöröske
reszt által üzemeltetett szociális bolt 
helyzetéről, ill. a legutóbbi képviselő- 
testületi ülésen hozott döntés körül
ményeiről jelentetett meg cikket az 
Új Almádi újságban.

A cikk első részében megfogalma
zottakkal egyet lehet érteni. A bolt je
lenlegi problémái a több mint egy 
évig visszatartott ÁFA miatt jelentke
ző nehézségekből fakadnak.

A cikk írója -  nem tudni milyen in
díttatástól vezérelve -  a logikusan le
vezetett előtörténet után hirtelen 
„huszárvágással” minden probléma 
okozójaként a Megyei Vöröskeresz
tet, ill. annak vezetőit tűnteti fel.

Az igaz, hogy az ENIKŐ-Bizottság 
sokszor foglalkozott a bolt ügyével (ta
lán többet is a kelleténél), de azt az ál
lítást, miszerint egyszer sem kaptak 
volna érdemi felvilágosítást, a leghatá
rozottabban visszautasítom és durva

csúsztatásnak minősítem. Hogy 
mennyire komolyan gondoltunk a bolt 
további működtetésére, azt az is bizo
nyítja, hogy még aznapi telefonhívásra 
is elmentünk a Bizottsági ülésekre.

Az pedig egyenesen rágalom, hogy 
az „ÁFA nem akart visszacsorogni 
Almádi felé”. A visszakapott általá
nos forgalmi adó arra volt elegendő, 
hogy az egy év alatt felhalmozódott 
adósságot kompenzáljuk.

Ugyanakkor a bizottsági ülésen ál
talam többször hangoztatott kérés, 
miszerint a környéken levő összes 
vállalkozás villanyszámlájával ne a 
boltot terheljék, teljesen hatástalan 
maradt. A szerződésben vállaltuk a 
város szociális alapítványa támogatá
sát abban az esetben, ha a bolt nyere
séges! Sajnos nem lett az, tehát nem 
tudtuk elszabotálni. (Egyébként ala
pítványt a Vöröskereszt csak akkor 
támogathat, ha résztvevője az alapí
tóknak!) Ezt a tényt is közöltem a bi
zottsági ülésen!

A legdurvább csúsztatás a cikk vé
gén következik a bizottság elnöke 
tollából. Tudniillik az, hogy a novem
ber végi testületi ülésen „a megyei 
titkár nem tudott -  vagy nem akart -  
érdemi tájékoztatást adni”. (Már
mint a bolt helyzetéről.) Amikor a bi
zottság tisztelt elnöke rákérdezett az 
ÁFA-ügyre (minden bizottsági ülé
sen csak ezt firtatta!) már eldöntött 
tény volt a szerződés felmondása. 
Másik probléma, hogy az elnök úr az 
idézett bizottsági üléseken végig nem 
volt tisztában saját hatáskörével. A 
Megyei Vöröskereszt nem aláren
deltje sem az ENIKŐ Bizottságnak, 
sem a képviselőtestületnek. A bolt 
működésével kapcsolatos pénzügyi 
adatok (amelyet egy felelős vezető 
csak felettes szerveknek adhat ki!) 
firtatása mögötti szándékot csak sej
teni lehet. Az elnök úr több alkalom
mal beavatkozott a bolt működési 
menetébe, amikor az Almádi Újság
ban letiltatta információinkat, ill.

nem a tényeknek megfelelően infor
málta az ÖBÖL-TV nézőit a szociális 
bolt helyzetéről.

Sajnálom azt is, hogy nem tért ki 
az elnök úr a már korábban megho
zott döntésre, hogy az önkormányzat 
hasznosítani akarja a magtár épüle
tét, s ennek útjában állt a bolt továb
bi működtetése. Ezt a szándékot úgy 
beállítani, hogy csak a Vöröskereszt 
hibájából szűnik meg a bolt, enyhén 
szólva nem korrekt magatartás. S vé
gezetül, hogy mennyire komolyan 
gondoltuk a szociális bolt további 
működtetését, arra bizonyíték az ön- 
kormányzatnak elküldött javasla
tunk, amelyben további lehetőséget 
kértünk a bolt elhelyezésére.

A megoldás körvonalazódik, s re
mélem, hogy végleg nyugvópontra 
kerül -  ha mindenki úgy akarja -  ez 
az indulatokat és sok vitát kiváltó
ügy.

Bohon Tibor
megyei titkár

A tények makacs dolgok
A válaszlevélben leírtakkal el

lentétben a tények a következők. 
Az ENIKŐ Bizottság a kényszerítő 
körülmények miatt foglalkozott a 
szociális bolt ügyeivel. Az érdemi 
felvilágosítás időpontokat és ada
tokat jelent. Ha a lényegi kérdések
re a válasz: „erre nem tudok szám
szerű adatot mondani” akkor ezt 
nem tartom érdemi felvilágosítás
nak. Való igaz, meghívásunkra a 
titkár úr mindig megtisztelte bi
zottságunkat.

Az ÁFÁ-ról. A bolt megnyitásá
tól (1995. augusztus) az ÁFA meg
nyeréséig (97. március) a forgalom 
több mint 50 millió forint volt. En
nek ÁFA tartalma minimálisan 
7 millió forint, de inkább több. Az 
árrésről most nem beszélek. A bolt 
fenntartása a másfél év alatt (dol
gozók bére) alig több, mint 2 mil
lió. A járulékok nagyobbik részét a 
Munkaügyi Központ támogatta. 
Egyéb rezsi költségek vastagon szá
molva sem haladhatták meg a 3,5 
milliót. 1997. áprilisában 700.000 
forint került a boltba árufeltől
tésre.

Ha ezt a kettőt összeadom se
hogy sem jön ki a 7 millió. Nem ál
lítom, hogy a fenti számok fillérre 
pontosak, de a tendencia világosan 
látható. Az alapításkori szerződés 
és a forgalmi adatok alapján joggal 
számítottunk az Együtt-Egymásért 
nyílt közalapítvány támogatására. 
Egyébként az alapítvány kuratóriu

mában két vöröskereszt szervezet 
is képviselve van, sőt a Megyei Vö
röskereszt számára is adott a lehe
tőség a csatlakozásra.

A titkár úr is tudja, hogy nem 
volt előre eldöntött a szerződés fel
mondása. Tarthatatlannak kellett 
azonban minősíteni azt a helyzetet, 
hogy a bolt a magtár előterére zsu
gorodott, megakadályozva a két 
nagy szomszédos tér hasznosítását. 
Miközben az épület fenntartása az 
önkormányzat feladata. Ezért 
szűnt meg közös megegyezéssel ez 
a szerződés. Ugyanakkor két egyéb 
helységet is felajánlott az önkor
mányzat, egy privát felajánlás is 
volt, de végül is egyik sem felelt 
meg az igényeknek.

Titkár úr is tudja, hogy valótla
nul rágalmaz és kioktat, hiszen nél
küle is tudjuk, hogy ki és mi tarto
zik az önkormányzat alárendeltsé
gében. Nem a könyvelést kívántuk 
ellenőrizni, hiszen sem jogunk, sem 
szakértelmünk nincs hozzá, de a 
„nem tudomnál” részletesebb tájé
koztatás még nem pénzügyi beszá
moló.

Az újsággal és a TV-vel kapcso
latos közléséről régi idők jutnak az 
ember eszébe. Szerencsére ezek a 
dolgok már csak a titkár úr gondo
lataiban merülhetnek fel. Vajon 
miért?

Az önkormányzat korábban is és 
jelenleg is hasznosítani akarja épü
leteit. Ez talán nem bűn. Korábban

úgy látszott, célszerű a közösség ér
dekében szociális boltként haszno
sítani. Nem részletezem az előké
születeket, az igyekezetet, a lelke
sedést. Sajnálhatja titkár úr, hogy 
ezt nem élhette át. Az önkormány
zat szándéka tisztességes és segítő
kész volt és maradt. A boltot nem 
az önkormányzat működtette, mi 
„csak” a feltételeket teremtettük 
meg természetbeni és anyagi támo

gatással. A bolt szükségességét 
többször hangsúlyoztuk és nyitot
tak voltunk minden megoldásra. Is
métlem megoldásra.

Örömmel tájékoztatom a lakos
ságot, hogy a Kommunális KHT te
lephelyén (Rákóczi út 43. alatt) 
kellemes helyen, remélhetőleg ke
vesebb bonyodalommal működik a 
szociális bolt.

Dr. Farkas Miklós

F i g y e l e m !

Kedves A lm ádi lakosok!

Szeretettel várjuk Önöket 
Budataván a Szabolcs u. 19. sz. alatt.

Megnyitottuk: 

baromfi, hal, vad üzletünket

a FÓRUM Üzletközponttal szemben.
Nyitvatartás: hétfőről—péntekig: 7-18 óráig

szombaton: 7-13 óráig
vasárnap zárva.

Szezonban: hétfőtől-szombatig: 7-19 óráig
vasárnap: 7-14 óráig



Kedves alm ádi Polgárok, 
Nyaraló-tulajdonosok és

üdülő Vendégeink!
Szépséges tavunk és környezetének megóvása mindannyiunk érdeke. 
Városunkban lehetőség van szelektív hulladékgyűjtésre, kérjük, használ
ják ezt ki!

Mit hová dobjanak ki?
PAPÍRT a város több pontján

kihelyezett piros gyűjtőkbe!

ÜVEGET a Fórum Üzletközpont és a
MŰANYAGOT berényi ABC melletti tartályokba!

FÉMEKET Veszprém,
ELEMEKET Kistói u. 9.
HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT alatti hulladékudvarba!

Ha a „zsákos” formát választották, kérjük alaposan kössék össze a zsák 
száját és lehetőség szerint az elszállítás napján helyezzék ki!

(A járatnapok időpontját megtudhatják a 333-688-as telefonszámon!)

F E L H Í V Á S
Az Almádi Kommunális KHT. felhívja a Tisztelt Balatonalmádi ingatlan tulajdo
nosok figyelmét, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben 
is megszervezi a LIM-LOM napokat. A szállítás időpontja: 1998. április 20. és április 27.Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zökkenőmentes szállítás érdekében 1998. április 19-én 

és 26-án szíveskedjenek az ingatlan előtti közterületre kihelyezni

a szállítandó LIM-LOM-ot. A LIM-LOM szállítás alkalmából építési törmelék, 
nyesedék és kommunális valamint veszélyes hulladékot kirakni TILOS.

Almádi Kommunális KHT.

Fölösleges, régi eszközeiket -  pl. hűtő, bútor, stb... -  a lomtalanítások al
kalmával ingyen elszállítják ingatlanjaik elől. Ami nem kerülhet ki lom
talanításkor:

-  a veszélyes hulladéknak minősülő anyag,
-  a kerti hulladék,
-  építési sitt.

A lim-lomnak, a szemétnek nem szabad az erdő, 
mező és vízpart „díszévé” válni!

Védjük együtt!

Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja 
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 33.I/2. Tel.: 88/430-870

K Ü L D J Ö N  E G Y  K É P E T

A kép 1958. június 29-én készült, e napon tartotta Vörösberény plébánosa, 
Gyöngyössy Imre gyémántmiséjét. A  körmenet a Veszprémi úton halad el az 
akkor még romos -  később a Balaton Akadémiának helyt adó -  kastély előtt. A  
képet Gabi nővér őrizte meg, aki ma a plébánia egyetlen lakója, a premontrei 
rend tagja, a templom orgonistája.

K ö n y v e s p o l c
Újságunkban többször van lehetőségünk új könyvek meg

jelenéséről tudósítani. Városunkban egyre többen vannak 
akik szépirodalommal, helytörténettel, történelemmel 
foglalkoznak, és gyakorta jelennek meg nyomtatásban 
műveik. Most Borszéki János egyetemi docens megjelent 
szakmai könyvéről írt méltatást a kortárs, Horváth István, 
Így a műszaki tudományok új megjelent irodalmáról is 
értesíthetjük olvasóinkat. Dr. Borszéki János nyaraló-pince 
tulajdonos településünkön és egyre gyakrabban veszi ki 
részét városunk közéletében is.

A z  optika i spektroszkópia m integy 100 éve a korszerű  
kém ia i analitika a lapvető  módszere, am ely az elektro
m ágneses sugárzás és a kü lö n b ö ző  anyagi részecskék  
(m oleku la , atom , elektron stb.) közö tti kölcsönhatásból 
nyerhető in form ációkka l fog lalkozik. A  sugárforrások — 
láng, ív, szikra , az induktív  csatolású nagyfrekvenciás 
p la zm a  (IC P) — az eltelt időszak alatt óriási fejlődésen  
m en tek  át.

A  m ódszer m a  a tudom ányos ku ta tásokhoz és a ru tin 
elem zésekhez egyaránt nélkülözhetetlen.

Sajnos azonban az u tóbbi időszakban a m agyar szak- 
irodalom ban nem  kapo tt ke llő  hangsúlyt e m ódszer fe jlő 
dése és a lka lm azási lehetőségei.

Dr. Borszéki János „ O ptikai spektroszkópia II. ” c. kö n y 
ve m indenképpen hézagpótló és rendkívü l értékes m u n ka  
e tudom ányterületről.

A  könyv egyaránt hasznos in form ációka t nyújt az egye
tem i hallgatóknak, o k ta tó kn a k  és ku ta tóknak, va lam int 
az ipar területén dolgozó szakem bereknek. K ellő  m élysé
gig fog la lkozik  az elm életi kérdésekkel és m inden  részletre 
kiterjedően taglalja a legm odernebb m ódszerek gyakorla
ti a lkalm azási lehetőségeit, a m in ta  előkészítéstől, az 
elem zési m u n ka  kivitelezésén keresztül, az eredm ények  
m egbízható értékeléséig.

K ülön kiem elendő  a közérthető, világos nyelvezet és az 
elm életi ill. gyakorlati in form ációk optim ális arányának  
m egválasztása.

Közgyűlést tartott a Polgári Kör

A Vörösberényi Polgári Kör március 10-én a berényi kultúrházban 
megtartotta évi rendes közgyűlését. A tagság egyhangú szavazással elfo
gadta a vezetőség éves beszámolóját, az egyesület költségvetését, idei 
munkatervét és alapszabályának több módosítását.

Ezt követően a tagság új elnököt választott Dr. Kaliczka László 
vízgazdálkodási mérnök személyében, aki eddig az egyesület titkára 
volt. Új vezetőségi tagunk lett még Jákói Sándor. Ő eddig két éven 
keresztül az ellenőrző bizottság elnöke volt. Megürült helyére lánya 
Csetényi Tamásné lett megválasztva.

Sor került három tiszteletbeli tag megválasztására is. Köztük Dalányi 
József a kultúrház egykori igazgatója személyesen is jelen volt és meleg 
szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket. Brandeisz Elza és Soros György, 
új iskolánk megvalósításának nagylelkű segítői, távollétükben szintén 
megkapták a tiszteletbeli tagságot igazoló oklevelet.

1998. évi rendezvényeink

Május 17., vasárnap 10-16 óra Madarak és Fák napja a hármas határon 
Május 23., szombat 9- 21 óra: majális és gyermeknap a Malom-völgyben 
Augusztus 21-22., péntek -  szombat Berényiek III. Találkozója 
(Lovasberényben)
Szeptember 19., szombat, 14-18 óra: szüreti felvonulás 
December 6., vasárnap: mikulásjárás
December 23., szerda 16-17 óra: Mindenki Karácsonya N.Gy.



A berényi szikvízkészítő
Én csak így ismerem Vollain Pált -  

akivel egy hónapja el kellett halasz
tanunk a beszélgetést szemműtétje 
miatt -  de amikor elkezdett mesélni 
családjáról, az elmúlt időről, egy 
rendkívül széles látókörű, sok min
denhez értő ember életútja nyílt meg 
előttem.

-  A régi berényiek közé tartozom. 
Édesapám édesapja is Vörösberény
ben született, én is itt láttam meg a 
napvilágot 1931-ben -  mutat a szülői 
házra, miközben szénsavat tölt a szi
szegő masinából egy palackba. Itt vé
geztem az elemi iskolákat, majd 
Veszprémben a négy polgárit, egy 
kereskedelmit, ezt követően szerez
tem meg a villanyszerelési szakmun
kás képesítést, és családos ember
ként a villamosipari technikum okle
velet.

Földművesek voltunk, sok értékes 
mezőgazdasági szakember került ki 
a családból: nagyapám például csi
kókat nevelt, saját csődöre, kancái 
voltak. De a paraszti élet mindig na
gyon nehéz volt, a megélhetéshez 
több lábon kellett állni, ezért kezd
tem el -  már több, mint negyven év
vel ezelőtt -  a szódavíz gyártást. Ter
vezem is, hogy új emblémával látom 
el a flakonjaimat, feltüntetve rájuk 
ezt a 40 évet. Az, hogy szüleim vé
gezték az értékesítést, lehetővé tette, 
hogy főállást is betölthessek.

A katonaság után villanyszerelő 
szakemberként több helyen is dol
goztam. Ennek az időszaknak a leg
jelentősebb része talán az volt, ami
kor az áramszolgáltatók képviselője
ként a termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok, gépállomások villamos 
energia problémáinak megoldásán 
fáradoztam. Mint paraszti származá
sú villamosipari szakember sokat 
tudtam segíteni a mezőgazdasági 
üzemeknek: számításokat végeztem, 
tanácsokat adtam, hogyan mit lehet 
megtakarítani, milyen előnyökhöz 
lehet jutni. A szolgáltató segített a 
fogyasztónak. Szép szakasza volt ez a 
munkámnak, szívesen csináltam. 
Szabadidőmben sokat segítettem a 
szüleimnek a földműves munkában. 
Nyugdíjba az ÉDÁSZ-tól mentem 
üzemirányító-jellegű (diszpécser) 
munkakörből.

Társadalmi munkákkal részt vet
tem a község életében is. Lokálpatri
óta érzelmű voltam mindig. A Cson
ka Ferenc (32 évig tanított) igazgató 
úr vezette dalárdában, színkörben 
aktív tag voltam. Az 50-es évek vé
gén, a 60-as években működött itt 
egy művésztelep, melynek hű patró
nusa lettem. Rajztanárok, festők töl
tötték itt szünidejüket, miközben

megörökítették a község akkori ké
pét -  a régi házakat, utcákat az itt 
lakó emberek életét, viseletét, a me
zőgazdasági munkákat. Van egy Réti 
Mátyás képem ebből az időből, amin 
a Balaton látható a templomgyöpről 
nézve: egészen más rajta a környék, 
mint most.

Dolgoztam a vörösberényi Közsé
gi Tanácsnál, mint tanácstag, VB tag, 
de segítettem a csapadékvízelvezetés 
megszervezésében, a törpevízmű 
megalakulásában is, ami először itt 
működött, később -  a vízellátás ki
bővítésére -  vitték Almádiba a Fe
renc forrás vízét.

Én kezdeményeztem a katonasírok 
rendbetételét, amiben a lakosság és az 
úttörők is segítettek jó hozzáállásuk
kal, majd az egyház finanszírozta a te
vékenységet, míg a német vöröske
reszt támogatásával sikerült végleg 
rendbe tenni a temetőnek ezt a részét 
és méltóképpen leróni a kegyeletet az 
elesett német és magyar katonák sírjai 
előtt -  a szovjet katonákét a hivatal, a 
rendszer vállalta.

Ebben a temetőben nyugszik déd
nagyapám: Lapossa (két s-betűvel) 
Dániel, aki 48-as honvédtűzérhad
nagy, Klapka szárnysegédje volt. A 
szabadságharc bukása után sokáig 
bujdosott, 48-as zászlókat rejtegetett. 
Egyébként református lelkész volt, 
Vörösberényben, Nemesvámoson tel
jesített szolgálatot, ő volt a 19. lelkész 
19 évig. Okos, képzett ember lehetett, 
úgy tudom, vastag kézirata van a 
pápai református kollégiumban. 
Hétköznap is tartott istentiszteletekt, 
majd kiment birtokára, hogy mint 
szántó-vető ember tisztességben el 
tudja látni a családját. Három lánya 
közül a legidősebb: Lapossa Leontina 
Lilla volt az én nagyanyám. Emlék
szem a párnahuzataira -  45-ben eltűnt 
mind -  három dekoratívan megterve
zett L-betű volt hímezve mindegyik
nek a csücskében. Apám sok tulajdon

ságot örökölt ebből az ágból: igaz be
csületességet, rendszeretetet, jó ké
pességeket. Nagyapám vallása révén 
mi már katolikusok lettünk, míg a 
Lapossa család többi része református 
maradt.

Vörösberényben mindig tisztelet
ben tartották a másik ember vallását. 
Valamikor Nemes Mihály református 
tanító úr vezetésével itt egy olvasókör 
alakult (a mai kultúrház épülete), 
ahol a mindenkori felekezeti egyházi 
tanító vezetésével katolikus és refor
mátus körök működtek nagy egyetér
tésben, egymást buzgón pártolva. 
Szép, csöndes, nyugodt idők voltak 
azok, összetartás, együttérzés, békes
ség, egymás szeretete, tisztelete, segí
tése felekezetre való tekintet nélkül. 
Hogy ma mi van az emberekkel, mi 
történt a lelkükkel, én nem is értem...

Régen nem volt ennyi érthetetlen 
gonoszság, mérhetetlen közöny. 
Nemcsak a rokonok, szomszédok se
gítették egymást: mindenki számít
hatott a másikra, tudta, hogy ha baj
ban van, nyugodtan fordulhat hozzá.

A családi összetartás is sokkal na
gyobb volt.

Nekünk két lányunk van, a nagyob
bik orvos -  Veszprémben az ANTSZ- 
nél, a kisebbik tanítónő -  jelenleg a 
férjével dolgozik egy családi vállalko
zásban -  és aranyosak az unokáink, 
nagyon szeretjük őket.

Feleségem 32 éves munkaviszony 
után ment nyugdíjba, költségvetési vo
nalon dolgozott a tanácsnál. Most ne
kem segít a szódavíz készítésben, mert 
mostanában sokat betegeskedtek.

Tessék megkóstolni ezt a házilag 
készült szörpöt -  kínál -  nagyon fi
nom. A szódavíz olcsó, sokkal gaz
daságosabb így, mintha a bolti italo
kat vennénk, nem is beszélve a táp
értékről, vitaminokról. Ahol megte
rem a gyümölcs, ott érdemes elten
ni, és a mesterségesen előállított 
szirupok, -  kólák helyett azt inni -  
tölt a pohárba a felesége készítette 
sötétpiros, sűrű szörpből és tele
fröccsenti saját készítésű friss, bu
borékos szódavízzel.

Vecsey K. Mária

RENAULT

B A L A T O N
8220 Balatonalmádi, Álmos út 2. Telefon: 88/430-143, Fax: 88/430-145

S z e r v i z a k c i ó !
1998. 04. 14-1998. 05. 31-ig.

Ha az akció ideje alatt minimum bruttó 5000 Ft értékben vásárol 
vagy szolgáltatást vesz igénybe, sorsoláson vesz részt.

____________________ 1. díj___________________
Renault Kangoo egy hétvégére (teletankolva)

____________________2. díj___________________
10 000 Ft értékű Renault Balaton vásárlási utalvány

____________________3. díj___________________
10 autómosásra jogosító Balaton autómosóbérlet

Minden alkalom egy plussz esély!

„BALATON” autómosóbérlet 
8-at fizet, 10-et kap!

Nyitvatartás: h.-p.: 8.00-17.00-ig. Szo.: 9.00-13.00-ig.



Az ÖBÖL TV egyre „öb lösebb”
Bizonyára sokaknak feltűnt 

már, hogy siker koronázza az ed
digi törekvéseket: néhány hete 
már nem csak Balatonalmádi, 
Balatonkenese, Balatonfűzfő, 
Litér és Királyszentistván boldog 
„kábeles” előfizetői, hanem a 
Balaton észak-keleti régiójában 
még az egyszerű antennával ren
delkezők is kaphatnak ízelítőt az 
ÖBÖL TV adásaiból. Ugyan
csak jó hír, hogy az ÖBÖL TV-t 
néhány napja a Helyi Televíziók 
Országos Egyesülete is felvette 
tagjai sorába, ami részben szak
mai elismerésnek számít, más
részt pedig azt jelenti, hogy az 
országos médiatérképen stabil 
helyet szerzett magának régiónk 
televíziója.

Megyénk legfiatalabb, kizáró
lag közszolgálati műsorokat 
gyártó televíziós társasága, viha
ros gyorsasággal fejlődik és ter
jeszkedik, igazolván, hogy igenis 
van igény ebben a térségben is a 
gyors és pontos tájékoztatásra. 
Tavaly nyáron mindössze heti ti
zenöt-húsz, a térségbeli önkor
mányzatok által megrendelt mű
sorperccel indult a sokak által 
meglehetősen merésznek tűnt 
vállalkozás, amely mára, műsor
idejét mintegy harminc percre 
növelve egyre több és egyre szí
nesebb hírrel, tudósítással szol
gálja a térség nézőit.

Most a vállalkozás újabb jelen
tős állomásához érkezett, mivel 
sikerült megállapodni a siófoki 
székhelyű Sió TV Részvénytársa
sággal abban, hogy az hetenként 
mintegy tíz perc híranyagot át
vesz az ÖBÖL TV stábjától. Ez
zel -  sugárzással -  nemcsak több 
nézöhőz jutnak el az ÖBÖL TV 
hírei, de jelentősen megnő az esé
lye annak, hogy az „Almádin túli” 
területekről, például Alsóörsről, 
Csopakról is több hír juthasson el 
a Balaton észak-keleti partvidé
kén élő televíziónézőkhöz. S van 
egy olyan következménye is a do
lognak, hogy jelentősen javulhat 
Veszprém megye ezen „eldugott” 
csücskében is a helyi kommuni
káció, erősítve az emberekben a 
valahová tartozás érzését.

-  Egyre többen ismerik fel a 
helyi televíziózás adta előnyöket, 
s jönnek rá arra, hogy ha egy-egy 
település nem is, de több telepü
lés polgárai összefogva már ké
pesek arra, hogy minőségi 
televízióműsorhoz jussanak, 
amely saját régiójuk életéről szól
-  mondja az ÖBÖL TV Kft. ügy
vezetője Balázs Gyula, erősen 
megnyomva a „minőségi” szót. A 
látvány, illetve a mögötte álló 
technikai fejlesztés persze nem 
kevés pénzbe kerül, de az ered
mény azt mutatja, hogy minden
képpen megéri.

Az ÖBÖL TV főszerkesztője, 
Lékó Sándor szerint, számtalan 
visszajelzést kapnak arra vonat
kozóan, hogy az emberek igenis 
„szomjazzák” a szomszédjukról, 
vagy a saját szűkebb környeze
tükről szóló híreket.

-  Az ÖBÖL TV szerkesztői
nek hitvallása az, hogy minden 
hírt lehet úgy tálalni, hogy az ér
dekes legyen -  ha valóban van 
hírértéke a dolognak. Ez utóbbit 
pedig elsősorban az szabja meg,

hogy az abban rejlő üzenet mi
lyen hatással lehet életünkre. 
Ad-e ötletet, mintát életvite
lünkhöz, szolgál-e általánosítha
tó tanulsággal, vagy egyáltalán 
megmozdít-e bennünk valamit, 
ami cselekvésre, állásfoglalásra 
késztet.

A jelek mindenesetre azt mu
tatják, hogy van „vevő” erre a 
fajta televíziózásra, s alkalmas 
vevőkészülék is egyre több lesz...

Lékó Sándor

D o b o s  A n d r á s

autószerelő mester

Teljeskörű  k iszo lg á lás

• Műszaki-vizsgára való felkészítés
• Vizsgáztatás
• Ingyenes gyújtás beállítás
• Zöldkártya kiállítás helyben

Alkatrész minden autótípushoz a 
BA-DO Autósboltból

Balatonalmádi, Kisberényi út 37. Telefon: 88/431-722, 30/464-634

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/338-458

Kedvező áruk, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

YTONG falazóelemek 
LB-KNAF termékekből 
ZALAKERÁMIA csempe-padlólapok 
BAJAI nyílászárók 
CSERÉPKÁLYHÁK 
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI nyílászárók 
VÍZSZIGETELŐ lemez 
KŐRÖS 30-as falazóblokk 
NIKECELL, DRYVIT RENDSZER

GYÁRI ÁR -5% engedmény 
GYÁRI ÁR -10% engedmény 

15% engedmény 
ENGEDMÉNNYEL 

10% engedménnyel 
ENGEDMÉNNYEL

162 Ft/db. 
KEDVEZMÉNNYEL

Piramiskő támfal és kertépítő rendszer 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

S z á m ít á st e c h n ik a i

Szaküzlet és szerviz

c
p

u

❖  Új és használt számítógépek, perifériák 
telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET előfizetés
a telefondíj már csak 88Ft/éra

❖  CD írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 
installálása, betanítás, oktatás

Balatonalmádi Jókai ú t 1 Tel /Fax 438-309



A Váci Mihály Általános Iskola 
tavaszi eredményeiből

A Zrínyi Ilona országos 
matematika verseny m e
gyei fordulóján iskolánkból 
Bors Eszter 5. o. tanuló (a 
365 versenyző közül) 1. he
lyezést ért el, így részt vesz 
a tavaszi szünetben Kecske
méten zajló országos verse
nyen.

Ígéretesen szép ered
ménnyel szerepelt még 
Hosszú Éva 3. o. tanuló 
is(382 tanuló közül 15. he
lyet szerzett). Csapatver
senyben 5. osztályosaink a 
3. helyre kerültek.

A Hétmérföldes csizmá
ban vetélkedő területi for
dulóján 1. helyet elért ne
gyedikeseink, illetve a 4. 
helyen végzett harmadiko
saink a megyei fordulóban 
folytatják tovább a versen
gést. (4. o. Réti György, 
Tölgyesi Írisz, Palkovits 
Ágnes, Balogh Botond, 3.
o. Hosszú Eszter, Kiss Fru
zsina, Bors Gábor, Hosszú 
Éva)

A szabadságharc 150. év
fordulója tiszteletére meg
hirdetett városi történelmi 
vetélkedőn I. helyen vég
zett iskolánk csapata (Réti

Zsófia, Nagy Botond, Bo
ronkay Péter, Török G er
gő)

A Váci Mihály városi 
versmondó verseny 12 he
lyezési díjából verskedvelő 
tanulóink hat helyezést 
nyertek el.
1. Hosszú Eszter, 3. o.
1. Varga Borbála, 5. o.
2. Palkovits Ágnes 4. o.
2. Hegyi Sarolta 8. o.
3. Kiss Fruzsina 3. o.
3. Mengyi Ágnes 7. o.

A „Nyelvünkben élünk“ 
magyar nyelvi kommuniká
ciós verseny területi fordu
lóján Keszey Judit II. helye
zést ért el.

A Balatonfűzfőn rende
zett területi tűzoltóverseny 
II. helyezését szerezte meg 
csapatunk. (Réti Zsófia, 
Vendrey Nóra, Szögedi Ba
lázs)

A Megyei Diákolimpia 
úszóversenyén:
• Nyitrai Levente 

mellúszás: III.
• Nyitrai Balázs 

gyorsúszás: IV. 
mellúszás: V. hely

Berényi iskolai eredmények
A Vörösberényi Általános Iskolában az idén -  a tavalyi

hoz hasonló -  jó eredményekről számolhatunk be a 8. osz
tályosok továbbtanulásával kapcsolatban.

Az elmúlt évben 26 végzős diákunk közül 20-an kerültek 
be középiskolákba, 6 fő pedig szakmunkásképzőbe.

Eddigi középiskolai visszajelzéseink szerint az 1997/98-as 
tanév I. félévében elsős tanulóink átlagteljesítménye 4 
egész felett van.

A mostani felvételi mérlegünk: 24 tanulóból 17 fő gimná
ziumba és szakközépiskolába került, a többiek pedig szak
munkásképzőbe.

Valamennyi diákunkat az első helyen megjelölt intéz
ménybe vettek fel.

A legkeresettebb iskolákba, mint pl: a Veszprémi Lovassy 
László Gimnáziumba 3, a Balatonalmádi Magyar-angol 
Tannyelvű Gimnáziumba 1, a Veszprémi Közgazdasági 
Szakközépiskolába pedig 5 tanulónk nyert felvételt.

Iskolavezetés

APRÓHIRDETÉSEK

• Ezúton kérem Balatonalmádi tisztelt lakosságát segítsenek megtalálni, 
otthonomból illetéktelenül elvitt két darab nagyméretű falusi témájú 
képeimet. Telefon: 2-516-585 Balatonalmádi, Szegfű u. 4.

• A Balatonalmádi Diabetes Klubnak ajándékozott Mágori Erzsébet bal
atonalmádi lakos egy vércukormérő készüléket.

Kovács Elvira a Diabetes Klub vezetőségi tagja a tagság nevében tisztelet
tel megköszöni.

Am s te l  p o r t
B a la to n a lm á d i ,  J ó z s e f  A . 6 1 .  (A R A N Y H ÍD )

D A N C E  H A L L

é lő  R O C K -A L T E R N A T ÍV  b u l ik .
S z o m b a t o n k é n t

BUGÓ-C TEAM

B e l é p é s :  d í j t a l a n
B a n k e t t e k ,  e s k ü v ő k ,  r e n d e z v é n y e k  l e b o n y o l í t á s á t  v á l l a l j u k .

Tel .  :06 / 30  5 2 5 - 7 9 4 ,  v agy :  06 / 8 8  4 3 2 - 1 8 5

Ú j  SZOLGÁLTATÁS

S z ín es  és  fek e te -feh é r

FÉNYMÁSOLÁS
Útlevél- és 

igazolványkép 
készítése 

Színes film előhívás 
1 nap alatt 

Fotócikkek árusítása 
Képkeretezés 

Esküvők, családi ünnepek, 
gyermeksorozatok 

felvételeinek elkészítésére 
rendelést felveszünk

Balatonalmádi, Fűzfői u. 65.

BALATO NALM ÁD I VÁROS LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Telefon: 0 6 -8 8 /4 3 8 -4 4 4 , Fax: 0 6 -8 8 /4 3 8 -6 4 3  
Tipográfia: Hadadi András és Hajnalka
Nyomtatás: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.


