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

A pesti nemzetőrség 1848 márciusában (részlet). Filep Sándor munkája



Néhány napja lett vége a bálo
zások nagy időszakának, a far
sangnak. Nők a Balatonért Bala
tonalmádi Szervezete által rende
zett jótékonysági bál volt A lm á
diban a záró esemény. Ennek ap
ropóján tekintsünk vissza a 100- 
110 évvel korábbi Almádira. Ak
koriban egészen más volt a báli 
m ulatságok rendje. M iután A l
mádi fürdőhely volt, télen a kis
számú állandó lakosság nemigen 
bálozott, annál inkább volt ez a 
nyaralók szórakozása a szezon
ban.

A Vigalmi Bizottság az évad 
kezdetére elkészítette a teljes 
programot, ami július és augusz
tus hónapokra terjedt ki. Termé
szetesen a „hivatalos” programo
kon kívül számtalan egyéni kez
dem ényezésre is sor került. A ko 
rabeli veszprém i újságok igen 
részletesen tudósítottak mind az 
előkészületekről, mind pedig az 
éppen aktuális esemény lefolyá
sáról.

1890. jú liu s  18-án írta a 
Veszprémi Független  H írlap 
(K om polthy Tivadar lapja), "A

fü rdőévad  rendkívül élénk. Sok

kal több a fürdővendég, m int ta

valy. M inden áldott este bál van 

a társasági vendéglőben, hol a 

fü r d ő  rendes zenekara húzza a 

talpald valót ” A társasági ven

déglő a Hattyú vendéglőt je len 

tette, egyrészt azért mert az Alm á

di Fürdő Rt. tu lajdona volt, m ás

részt ez volt az egyetlen vendég
lő Almádiban.

A kkoriban term észetes volt, 
hogy szinte valamennyi bált jó té 
kony céllal rendezték és a jöve
delmet, valam int a „felülfizetése
ket” minden esetben valamilyen 
nemes célra fordították. (Petőfi, 
Kossuth, Rákóczi szobrok, tem p
lom  alapok, iskola berendezés 
stb.) 1890. augusztus 9-én m eg
jelent a Veszprémi Független H ír
lapban az A nna-bál „jövedelm i 
kim utatása”, amely szerint „be
fizettek 50 krajcárjával a szépíté
si célokra 134 vendég 67 frto t. 
Felülfizetés 15 f r t  vo lt.” Az egé
szen természetes volt, hogy a hír
adás név szerint felsorolta kik és 
m ennyivel fizettek többet.

A gyakori báloktól függetle
nül más események is szép szám 
mal szerepeltek a Vigalmi B izott
ság által összeállított program ok
ban. Lássuk az 1894. július havi 
műsort: „6-án ismerkedési est, 8- 
án tekeverseny, 11-én kirándulás 
a M alomvölgybe, 14-én tombola  
estély, 18-án M argit-bál, 19-én  
színi előadás, 22-én gőzhajó k i
rándulás Badacsonyba és F öld 
várra, 25-én tombola estély, 26- 
án lawn-tenisz verseny díjakkal, 
27-én gyermekbál, 30-án Anna- 
b á l.”

A báli m eghívókat előre k i
nyomtattatták, mint ezt az 1894-

ben készített m eghívó is mutatja. 

M inden adat szerepelt rajta csu

pán a közelebbi időpontot kellett 

utólag beleírni. Úgy látszik a m a

radékot is felhasználták, mert ezt 

a m eghívót átjavítva 1900-ban 

adták fel. Láthatóan a település 

„csinosítása ja v á ra ” rendezte a 

Vigalm i B izo ttság  a tom bolát,

vagy egyéb eseményt, m ár több 
éven keresztül.

Augusztus végi “búcsú estél
lye l” rendszerint lezárult a Vigal
mi Bizottság által m eghirdetett 
program. 1894 azonban kivételes 
esztendő volt, m ert m int a Veszp
rém Független Hírlapban olvas
hatjuk “szőlőkúra veszi kezdetét, 
erre 160-180 vendég marad szep
tem ber v é g é ig ” Az időjárás is 
kedvezett az utószezon vendégei
nek, m ert “naponta 100-nál töb 
ben fürdenek; a víz oly m eleg, 
m int jú l iu sb a n ” szól a híradás.

A nyári programsorozat egy- 
egy műsoros estjét teljes egészé
ben az Almádi nyaraló tulajdono
sok, illetve az itt nyaraló vendé
gek rendezték  és m utatták  be. 
Nagy népszerűségnek örvendtek 
az ilyen programok, nyaranta két- 
három  esetben rendeztek színi 
előadást, vagy hangversenyt. Ter

mészetesen  ezeknek a jövedelme 
is jótékony célokat szolgált. ezt 
illusztrálja az 1898. augusztus 6- 
ra szóló meghívó, illetve m űsor
ismertető.

Remélhetőleg a 100 évvel ez
előttihez hasonló anyagi sikerrel 
zárult a Nők a Balatonért Bala
tonalmádi Szervezete által rende
zett, szintén szépészeti célokat 
szolgáló jótékony célú bál.

Schildmayer Ferenc

Jótékony czélu szinielőadás és hangverseny
Balaton-A lmádiban, 1898 augusztus 6-án

dezseri Rudnyánszky Gyuláné Réthi Laura színmű
vésznő, Brestyánszky Karolina zongoraművésznő és 
Gyémánt Miklós, az országos zeneakadémia növendé

kének szives közreműködésével.

I . r é s z :  

VIRÁGFAKADÁS.
Vígjáték egy felvonásban. Irta Murai Károly. 

S z e m é l y e k :

Kovács P é te r ........................................... Scholtz Oszkár
Márta, n e j e ........................................... Drvelly Mariska k. a.
Nelli, fogadott le á n y u k .........................Pongrácz Mili k. a.
Ödön, fiuk................................................. Getső Jenő
L a c z i .......................................................Hálasy Tibor
C se léd .......................................................Getső Ilona k. a.

Történik: Kovács Péter lakásán.

Ezt megelőzi:
Polonaise, Plachy W.-től. Zongorán négy kézre előadják: Jánossy 

Ida és Anna  kisasszonyok.

I I . r é s z :
1. Nocturne, Chopintől. Zongorán előadja Brestyánszky Karolina

kisasszony.
2. Isten haragja. Pósa Lajostól. Szavalja Vermes Nándor dr.
3. a) Reverie, Vieuxtempstől; b) Hegedű szóló „Cremonai hegedüs”-

ből, Hubai Jenőtől; hegedün játsza Gyémánt Miklós, zongo
rán kiséri Brestyánszky Karolina k. a.

4. a) Csók-keringő, Ardititól ; b) Magyar népdalok, Dankó Pistától,
énekli Rudnyánszkyné Réthi Laura  úrnő, zongorán kiséri 
Toldy Tibor,

I I I .  r é s z :

AJÁNLOTT LEVÉL.
Vígjáték egy felvonásban. Irta Eugene Labiche. 

S z e m é l y e k :

Hortense, fiatal ö z v e g y ........................ Záborszky Jolán k. a.
De Courvalin Hektor, állam ügyész . . Sipőcz Géza
Fugasson, a m e r ik a i ...............................Hornyánszky Gyula dr.
Françine, szobaleány...............................Molnár Málcsi k. a.

Történik: Hortense lakásán.

Az előadás a Hattyu-vendéglő táncztermében tartatik meg.

Kezdete esti 8 ½ órakor.

H e l y  á r a k :  számozott ülőhely 80 kr., számozatlan ülőhely 60 kr., 
állóhely 30 kr., gyermekjegy (12 éven alul) 20 kr.

A tiszta jövedelem a veszprémmegyei jégkárosultak 
ja vá ra  fordittatik.

F e l ü l f i z e t é s e k e t  k ö s z ö n e t t e l  f o g a d  é s  h í r la p i la g  n y u g t á z

a vigalmi bizottság.
Az 1898. augusztus 6-i műsorismertető

1900-ban feladott meghívó



Szíves vendéglátás
A Balaton-partra a szezonalítás 

jellemző; időjárásnak, klímának 
meghatározó szerepe van. A téli hó
napokban begubóznak a part menti 
települések: kihalt utcák, ugató ku
tyák, pipázgató kémények, lehúzott 
redőnyök mindenütt. De nyáron... 
nyáron felnyitja zöld szemét a Tó, és 
forr, pezseg körülötte az élet

Almádi állandó lakosságának 
száma ilyenkor nyolcezerről hu
szonötezerre nő. Egy-egy forró hét
végén ez a szám akár negyvenezer
re is dagad. A 187 vendéglátó- üzlet, 
2 zenés szórakozóhely, 6 szálloda, 7 
panzió, 4 üdülőház, 3 kemping, 1 tu
ristaszálló, 25 idegenforgalmi szol
gáltató iroda, 5 utazási iroda 90%-a 
nyáron üzemel, a kiadott 480 iparen
gedélynek 66%-a szezonban műkö
dik.

-  A  főváros után a balatoni régió 
a legkeresettebb -  tájékoztat 
Veiland László, a Veszprém megyei 
Turisztikai Hivatal vezetője. -  A tu
ristaforgalom 40%-a itt bonyolódik. 
Megyénk törekvése, hogy a hozzánk 
látogató turisták lehetőség szerint 
teljes körű információt kapjanak a 
számukra kínált szolgáltatásokról, 
értékeinkről. A profit szektor mellett 
a non profit tevékenységnek is jól 
kell működnie, ennek érdekében mű
ködik a megye 12 tourinform irodá
ja, ezért folyik a gyűjtő és tájékoz
tató munka, ezért készülnek a tájegy
ségek, települések látnivalóiról, ér
tékeiről kiadványok, filmek. A me
gyei, térségi anyagok terjesztése 
mellett az általunk kezelt idegenfor
galmi alapítvány támogatásával se
gítséget nyújtunk a kistérségi kiad
ványok megjelentetéséhez is. Ápri
lisban lesz a Veszprém megyei turisz
tikai kiállítás és vásár, ahol elsősor
ban a hazai, de a külföldi érdeklődés 
is számottevő. Az idei “Utazás ‘99” 
kiállításnak a balatoni régió lesz a 
díszvendége. A március 24-28-ig 
tartó nagyszabású szemlén 600m2- 
en fogunk kínálatainkkal megjelen
ni.

A helyi Tourinform-iroda vezető
je: Koszorúsné Schildmayer Etelka 
egyetért azzal az állásponttal, mely 
szerint a szolgáltatások, idegenfor
galmi, utazási irodák számát nem 
lenne szabad ilyen ütemben szapo
rodni hagyni a városban. Ezek egy
más elől halásszák el a vendéget. 
Legtöbbjük ugyanis nem szervez, 
nem vonzza ide a vendéget, csak a 
már itt lévőkre alapoz. Abból is 
többnyire a németre, s arra, hogy el
csípje a télen is dolgozó irodák által 
idehozott vendégeket, és a saját ér
dekeltségei felé irányítsa. Az orszá
gos hálózatú idegenforgalmi irodák
nak össze kellene fogniuk, jobb szer
vezéssel nem lenne ennyi kihaszná
latlan busz, lefújt út, lődörgő német 
turista sem szeptemberben. A turiz
muspolitika azt célozza, hogy a Ba

latont a külföldiek a kisgyerekesek 
üdülőparadicsomaként tartsák szá
mon. Persze a vendéget -  legyen az 
hazai vagy külföldi -  ide is kell tud
ni csábítani. A németek még mindig 
szívesen jönnek, és a Magyar Turiz
mus Rt. erőteljes propagandájának 
köszönhetően újabban, mintha a ma
gyarok is újra fölfedeznék Magya
rországot. Az “Itthon otthon van” 
szlogen, vagy Veszprém megye 
“Más, mint másutt” jelmondata ked
vező fogadtatásra talált, úgy tűnik, 
nő a házon belüli turizmus. Érdemes 
a háttértelepüléseket is felkeresni, a 
falunapokat, kiállításokat, kirako
dóvásárokat megnézni, mert a ren
dezett, tiszta kisfalvakban kifejlődő
ben van egy olcsóbb, ámde minősé
gifalusi turizmus.”

A főszezon rövid (Almádiban 5- 
6 hét), ennek ellenére elmondható, 
hogy sokaknak ez jelenti a megélhe
tés első számú, vagy éppenséggel 
egyetlen forrását.

- Nem tudom, mi lenne velem e 
nélkül -  ingatja a fejét a hatvankét 
éves özvegyasszony - ,  harminc éve 
ez jelenti számomra az anyagi biz
tonságot. Júniusban kiköltözöm a 
kertbe, és csak szeptemberben költö
zöm vissza, hogy szezonban az egész 
lakást ki tudjam adni. Itt minden a 
vendégek kényelmét szolgálja. Én a 
valamikor garázs céljára készült 
melléképületet alakítottam át saját 
célra, abban lakom. Nagyon kell a 
vendéget szeretni, hogy jó l érezze 
magát és visszajöjjön.

Az ő esetében a vendéglátás tevé
kenysége legális és átlátható. De 
nem mindenhol van ez így; mivel in
formáció adási kötelezettség nincs, 
pontos adatok sincsenek arra vonat
kozólag, hányan élnek a szobakiadás 
lehetőségével, hány kiadó ágy, szo
ba van a városban. Az önkormány
zatnál 1160 magánszálláshely-enge
dély van nyilvántartva. Ám ez az 
adat jóval kisebb a valóságosnál, 
óvatos becslések szerint is a bejelen
tettnek többszöröse várja a vendége
ket nyaranta.

Mesterházy Andrea, az önkor
mányzat telekadóval és kurtaxa befi
zetésekkel foglalkozó munkatársa 
azt mondja: “Idegenforgalmi adót 
nem csak a fizető vendégeknek, ha
nem az itt nyaraló távoli rokonok
nak és barátoknak, ismerősöknek is 
fizetni kell, vagyis a szívességi ven
déglátás után is megilleti a várost ez 
a bevétel. Almádi ezeknek a bevéte
leknek nagyobb részétől bevallás, 
befizetés hiányában elesik, ami igen 
nagy veszteséget jelent a város min
den polgára számára. A behajtás na
gyon nehéz, eddig egyik technika

sem vált be igazán, és méltatlan is 
egy bizalmi elven működő közösség
ben. A  szobáztatás ideje pedig kezd 
lejárni. A fizető vendégek nem na
gyon szeretik, ha járkálnak körülöt
tük, többnyire apartmant, külön be
járatú lakrészt, üres házat keresnek. 
A vendéglátók inkább a jól fizető kül
földi vendéget várják, a honi nyara
lóknak túlságosan magasak az árak. 
Bár a megcsappant vendégforgalom 
következtében némelykor leszorul ez 
az ár, akad, ahol már 8 DM-ért is 
kapható vendégágy. Erősen rontják 
a szobakiadás esélyeit és a város 
presztízsét a nepperek, erélyesebben 
kellene fellépni ellenük.”

A  vendéglátásnak jelentős mun
kaerő szükséglete van, ami kedvező
en befolyásolja a munkaerőpiacot is. 
Szezonban jóval kevesebb a munka- 
nélküli, mint szezonon kívül (Bala
tonalmádiban 30%-kal kisebb a 
munkanélküliség nyáron), a vendég
látáshoz kapcsolódó szakmákkal 
rendelkezők (szakácsok, cukrászok, 
felszolgálók, kereskedelmi dolgo
zók, angol, német nyelvet beszélők, 
recepciósok) különösen kapósak.

Horváth Zsuzsanna, munkaügyi 
kirendeltség vezető tapasztalata az, 
hogy “A nyári állásajánlatok har
madára a munkavállalókkal szem
ben támasztott túlzott igény jellemző 
(kedvezőtlen munkaidő beosztás, éj
szakába nyúló műszakok, szinte fo 
lyamatos, szabadnap nélküli foglal
koztatás), ehhez képest az ajánlott 
munkabér kevés, alig haladja meg a 
minimálbér összegét. A munkáltatók 
a jól bevált, régi munkaerőket fog 
lalkoztatják szívesebben, a tartós 
munkanélküliség a szezonális mun
kakörökben sem jó ajánlólevél.”

Az üdülőövezet minősítés az itt 
élők számára -  különösen azoknak, 
akik nem az idegenforgalomból él
nek -  nem egyértelműen előny. Nya
ranta szenvednek az üzletek tumul
tusaitól, a drágaságtól, a megszapo
rodott balesetektől és bűncselekmé
nyektől. A víz- és csatornadíj a foko
zott környezetvédelmi feladatok és a 
vízi-közmű kapacitások egyre csök
kenő kihasználatlansága miatt több, 
mint kétszerese a fővárosénak (és 
nem csak szezonban).

A térségben az utóbbi években 
erőteljes az infrastruktúra kiépítése. 
A víz- és csatornahálózat, a gázveze
tés és a távbeszélő hálózat bővítése 
a lakosság komfortérzetének javítá
sa, a gazdasági tevékenységek igé
nyeinek kielégítése mellett az ide
genforgalom színvonalának javítását 
is szolgálja. A város főútjai megfe
lelőek, mellékútjaink azonban el
avultak, nem alkalmazkodnak a sze

zonban megnőtt forgalom elvárásai
hoz, nemegyszer járhatatlanok. A fo
lyamatos föld alatti vezetéképítések 
még rontanak is az állapotukon. Al

mádi úthálózata 119 km hosszú. Ek
kora úthálózat rendszeres karbantar
tása, kiépítése rengeteg pénzbe kerül 
(8-900 millióra lenne szükség). A 
most készülő rendezési terv is szigo
rú előírásokat, feladatokat, határidő
ket tartalmaz.

A zsúfolt parti sávot tehermente
síteni kéne, ami egy egészen másfaj

ta térszerkezet kialakítását igényel

né -  magyarázza Horváth László, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
területrendezési irodájának vezetője 
-, erre tesznek javaslatot mind a Ba
laton kiemelt üdülőkörzet, mind a 
megye rendezési tervei. A szükséges 
feltételek megteremtésével a forgal
mat hátrébb kell tolni, hogy aki nem 
akar lejönni a partig, az elkerülhes

se azt. A zöldterületi részeket meg
hagyva a partra merőleges irányok 
fejlesztésével kellene a part menti 
beruházási igényeket megoldani.

A  szezon kibővítésének érdeké

ben régiós összefogásra van szükség
-  avat be a tervekbe Nagyné Szintai 
Margit, idegenforgalmi referens. -  
Az új képviselőtestület által megfo
galmazott célok és feladatok a tel

jesség igénye nélkül: Balatonalmádi 
európai színvonalú üdülővárossá 
alakítása, a város arculatának javí
tása, tulajdonainak kedvező haszno
sítása, az Auróra étterem idegenfor
galmi központtá alakítása, a konfe
rencia-turizmus kiépítése, rendezvé
nyek szervezése, a strandok további 
hasznosítása, magánszálláshelyek 
minősítésének kidolgozása, és új 
“kurtaxa program” propagálása. Az 
önkormányzat tervbe vette egy váro
si tanösvény kialakítását, ami idén 
áprilisban kerül átadásra, és szezo
non kívül is járható lesz. Ehhez a ter

mészetjáró szakosztály az Almádiért 
Közalapítvány támogatásával kiad

ványt készít.
Erőfeszítések tehát vannak Almá

di idegenforgalmának javítása érde
kében. Mindehhez pénzre van szük
ség. Az idegenforgalomból élők egy 
jó részének be nem vallott, be nem 
fizetett adójára (a kurtaxára) is. Önös 
érdekből fakadó, elítélendő adózási 
moráljuk méltánytalan az adót tisz
tességesen fizető városlakó társaik
kal szemben. És önmagukhoz mérve 
is méltatlan. Hiszen magukat és vá
rosukat fosztják meg az előbbre ju
tástól. Szíves vendéglátók, akik szű
kebb pátriájukhoz, saját városukhoz 
szívtelenek.(?)

Vecsey Kiss Mária



Néhány sor 
a 100. hónapról 
a Városházán

1999. február

A hónap 26. napján érke

ze tt a h ír  Kiss M ihály ezredes 

úrtól, m egyei rendőrfőkapi

tánytól, hogy  P intér Sándor 

belügym iniszter úr rendeleté

re m árcius 1 -tő l az a lm ádi 

rendőrőrs önálló  kap itány 

ságként működik. Ez egyfelől 

azt je len ti, hogy je len tő sen  

bővül az állomány létszáma, 

m ásfe lő l három osztály, a 

bűnügyi, a közrendvédelmi és 

az igazgatásrendészeti szo l

gá lja  városunk és környéke  

polgárainak személyi- és va

gyoni biztonságát. Sokak sok 

éves törekvését koronázta  

m ost siker. Az előző  belügy

m iniszternél, Kuncze Gábor 

úrnál k ijá rtu k  a vo lt TSZ- 

KER épület m egvásárlását és 

átalakítását, a je len leg i kor

mányzatnak pedig a személyi 

és tárgyi fe lté te lek  biztosítá

sát köszönhetjük. Köszönetet 

m ondunk az e lő ző  m egyei 

rendőrfőkapitánynak, dr. 

Bartalus Antal úrnak, aki az 

e lső  tám ogatónk volt, dr. 

Horváth Imre veszprémi kapi

tány úrnak, aki szintén m el

lettünk volt, jó llehe t értékes 

m unkatársait vezényelték át 

m ost hozzánk , K iss M ihály 

ezredes úrnak, aki a hivatal

ba lépése első  napjától fogva  

m inden lehetőt m eg te tt az 

ügyünkért, s végül, de nem  

utolsó sorban  Kuti Csaba úr

nak, az e lőző  két ciklusban  

Balatonkenese polgárm ester

ének, a M egyei Közgyűlés ak

kori közrendvédelm i tanács

nokának, je len leg  a M egyei 

Közgyűlés elnökének önzetlen 

és kitartó támogatásáért. Az 

alm ádi rendőrőrsnek eddig is 

jó  híre volt, kapitányságként 

sok sikert kívánunk valamen

nyi munkatársának.

Kerényi László 
polgármester

Felolvasóparancs
Veszprém megye Rendőrfőkapitánya az 1999. március 1. ha

tállyal jóváhagyott Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetői ál

lományáról az alábbi parancsokat hozta:

GRÚBER SÁN DOR r. őrnagyot, a Balatonalm ádi Rendőrőrs őrs

parancsnokát őrsparancsnoki beosztásából felmentette és egy év idő

tartamra megbízta a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságve

zetői feladatainak ellátásával.

CZERE JÓ ZSEF r. őrnagyot, a Veszprémi Rendőrkapitányság Köz- 

rendvédelmi Osztály osztályvezetőjét beosztásából felmentette, és egy

ben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály ál

lományába kinevezte osztályvezetőnek.

AM BR US R IC H Á R D  r. századost a Balatonalm ádi Rendőrőrs 

Bűnügyi Alosztály alosztályvezetőjét előző beosztásából felmentette, 

és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába 

megbízta a bűnügyi osztályvezetői feladatok ellátásával egy év időtar

tamra.

UJV ÁRI ATTILA r. főtörzszászlóst a Balatonalm ádi Rendőrőrs 

Közrendvédelmi Alosztály megbízott alosztályvezetőjét előző beosz

tásából felmentette és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság Közrend- 

védelmi Osztály állományába megbízta az osztályvezető-helyettesi fel

adatok ellátásával egy év időtartamra.

SZILÁGYI ERZSÉBET r. őrnagyot a Veszprém megyei Rendőr

főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály Rendészeti Alosztály alosz

tályvezetőjét előző beosztásából felmentette és kinevezte a Balatonal

mádi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjének.

Konferencia
A Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelő

dési Szövetség (Csem adok) 

Galántai Területi Konfe

renciáját február 5-7 . között 

Almádiban tartotta. Ebből 

az alkalom ból a Városházán 

találkozót tartottak a vágsel

lyei és galántai járás m agyar

lakta településeinek polgár- 

mesterei a Kelet-Balatoni k is

régió polgárm estereivel. Az 

idén először testvér-régiónk

ból, Zoboraljáról is érkeztek 

polgármesterek a találkozóra. 

A szlovákiai korm ányváltás 

következtében bizakodó han

gú rendezvény vendége volt 

Mészáros Viktor, a szlovákiai 

Mezőgazdasági Minisztérium 

állam titkára és Kuti Csaba, a 

Veszprém Megyei Közgyűlés 

elnöke.

Információs 
füzet ’99

Balatonalm ádi Város Ö nkor

mányzata az idén is megjelenteti 

a már jó l ism ert Információs Fü

zetet. A m ár itt levő vendégek

nek, nyaraló tu la jdonosoknak , 

helybélieknek ajánljuk, ingyene

sen terjesztjük.

Az aktuális információkat tar

talmazó füzet megjelenésének ter

vezett időpontja június 1.

Március 31-ig várjuk azoknak 

a cégeknek és vállalkozásoknak a 

jelentkezését, akik színes vagy fe

kete-fehér hirdetést kívánnak el

helyezni a füzetben.

További információ és je len t

kezés a polgármesteri hivatalban 

Nagyné Szintai M argit idegenfor

galmi előadónál (Tel.: 438-408).



Belföldi díszvendég: a Balaton-régió
Felkapjuk a fejünket: miről is 

van szó tulajdonképpen?
Azok, akik az idegenforgalom

ból élnék Balatonalmádiban és 
azok, akiknek szívügyük ez a terü
let, azok már tavaly óta tudják, 
hogy az évente megrendezésre ke
rülő „Utazás” turisztikai szakvásár 
1999-ben nagy lehetőséget tarto
gat számunkra.

Igen, a címben szereplő státusz
ról van szó, azaz arról, hogy köz
ponti helyen, kb. 600 m2-en ki
emelt vendéglátókká, turistacsalo
gatókká lépünk elő

Mind a szaklapok, mind a me
gyei sajtó hírt adott már arról, 
hogy jelentkezőket keresnek a ba
latoni üdülőfalut stilizáló standra. 
Akár a Kamarákon, akár a Turisz
tikai Hivatalon keresztül találtak 
egymásra a kiállítók, a 6 kiemelt 
turisztikai termékcsoport köré tö

mörülő szolgáltatók helye már biz
tosított és gőzerővel dolgoznak a 
kínálatuk minél vonzóbb “tálalá
sán”.

Az eddig megszokott rend sze
rint ajánlják portékájukat a nyere
ségorientált cégek és külön kiállí
tási teret kapnak a non profit mó
don üzemelő Tourinform irodák 
közül azok, akik a nagy kihívásra 
tettekkel kívánnak válaszolni. Mi, 
17-en hat március végi napon át 
igyekezünk meggyőzni a vásár kö
zönségét arról, hogy itt érdemes 
eltölteniük a szabadságukat vagy 
legalábbis annak egy részét.

Ehhez alapvetően két dolog 
szükséges: dolgozó, aki invitálja a 
reménybeli vendéget és olyan in
formációs anyag, amely szétoszt
ható. Az első feltételt biztosítjuk, 
az utóbbihoz kéri irodánk a segít
séget a vállalkozóktól illetve szol

gáltatóktól, hiszen a díszvendég 
szerep nagyobb prezentációra kö
telez mindannyiunkat.

Azokhoz szólunk tehát, akik él
ni kívánnak azzal a lehetőséggel, 
hogy invitáló, tájékoztató anyaga
ik ingyen eljussanak a legnagyobb 
turisztikai börzére.

Kérjük mindazokat; akik pros
pektusaikat, árlistáikat, stb. a vásá
ron megjelentetni szeretnék, hogy 
anyagaikat hozzák ill. küldjék be a 
Tourinform Balatonalmádi irodá
ba, (Baross G. u. 2.) hétköznap 9- 
16 óra között, legkésőbb március 

22-ig.
A szervezéshez sok utánajárás 

kapcsolódik, így nem mindig tu
dunk a helyünkön tartózkodni. Ké
rünk szépen minden jönni szándé
kozót; hogy előtte hívjon fel min
ket telefonon, nehogy véletlenül

elkerüljük egymást. Számunk: 
88/438-408.

Segítsenek meggyőzni minél 
több turistát, hogy ez a terület ké
nyelmes szobákkal, jóízű ételek
kel, selymes balatoni hullámokkal 
várja vendégeit, de akkor sem jön 
zavarba, ha azok szelíd paripák, 
gondűző programok, romantikus 
kirándulások, vidám hajókázás, 
reális árú szolgáltatások avagy lé
leknemesítő kiállítások iránt ér
deklődnek.

Az 1999. év Magyarországon a 
„Bor és a Gasztronómia éve”, va
lamint reflektorfénybe kerül ked
ves tavunk és környezete. Éljünk a 
lehetőséggel, tegyünk meg m a
gunkért is mindent, amit csak tu
dunk.

Koszorusné 
Schildmayer Etelka 

Turista Információs Iroda

Rögbifesztivál és wales-i népzene
Március első napjaiban látoga

tott el hozzánk immár sokadszor a 

dél-wales-i Llanelli város képvise

letében Meirion Bowen tanácsos, 

Paul Hinder, akikkel együtt jött a 

brit szigetek legjobb rögbicsapatá

nak edző-igazgatója, Gareth 

Jenkins.

Régóta fennálló walesi kapcso
lataink továbbfejlesztésére gon
doltunk M eirion Bowennel, aki 
már többször fogadta diákjainkat 
hazájában és beleszeretett Bala
tonalmádiba. A város és a gimná
zium tízéves évfordulója tisztele
tére a kelet-balatoni kistérség leg
rangosabb nyári eseményének

megszervezését indítottuk el, 

amelynek gáláját az 1999. július 

31-éré tervezzük. Llanelli rögbi

csapata játszik barátságos mérkő

zést Kelet-Közép-Európa váloga

tottjával, mivel a magyar váloga

tott még nincs egy súlycsoportban 

velük és a magyar közönséggel is

szeretnék megkedveltetni ezt az 
inkább észjátékot, mintsem erőfi
togtatást kívánó játékot. A rögbi
pálya nem sokban tér el a 

labdarúgópályától, talán a kapuk 
H-alakja a legszembetűnőbb, ame
lyet könnyen elhelyezhetnek ná
lunk is. Mindhárom walesi vendé
günk egyetért abban, hogy gyö
nyörű a pályánk fekvése, még a 
gyep is jó, csak az öltözőket kelle

ne egy kicsit helyrepofozni. Lesz 
tehát mit közvetítenie a brit és ma
gyar televíziósoknak, akik a játé
kosokat elkísérő Jac-Y-Do népze
nei együttes első magyarországi 

koncertjére is kíváncsiak. A Jac-Y- 
Do szombat este hat órakor fel
csendülő dala külön erre az alka
lomra íródott és még egy CD-t is 
felvettek a tiszteletünkre.

A részleteket tervezgető, a kul
túrát és sportot összekapcsoló és 
ötéves távlatban gondolkodó wale
si vendégeket azért is szívesen fo
gadta polgármesterünk, dr. Keré

nyi László  és Keszey János, a 
Sport-Idegenforgalmi és Városfej
lesztési Bizottság elnöke, mert a 
későbbiekben edzőtáborozásaikat 
szeretnék itt tartani. D ergez 
György tanár úr pedig annak örül, 
hogy a tizenéves korosztály új já 

téklehetőséggel ismerkedhet meg, 
még pedig itthon.
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S zámítástechnikai
Szaküzlet és szerviz

Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

INTERNET-előfizetés 

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

CD-írás, archiválás, iratmásolás

Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

B ala tonalm ád i, Jóka i u. 1. Tel./fax: 438-309

Rigips
Első a szárazépítésben

-forgalmazás, 
tetőtérbeépítés, 

válaszfal, álmennyezet

4M J és T 

Betéti társaság
8220 Balatonalmádi, 

Szellő u. 14. 
Tel./fax: 06 88/432-131 
Mobil: 06 20/9475-739



Megkérdeztük...

A versenysport végnapjai Almádiban
Február végén az új képviselő- 

testület megalakulása óta talán legvi
tatottabb határozatát hozta meg az 
Önkormányzat Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Sportbizottsá
ga. Átruházott hatáskörben (testületi 
döntés nélkül végrehajtható) a váro
si sportegyesületek eddigi támogatá
si rendszerét változtatták meg úgy, 
hogy sokak szerint szinte kilátásta
lan helyzetbe hozza Almádiban a 
versenysportot. Az ügy pikantériája, 
hogy a bizottság elnökének előter
jesztésével szemben egy módosító 
indítványnak adott zöld utat a ta
nácskozás.

Dr. Dávid Gyula képviselőt kér
deztük, mi késztette módosító indít
ványának elkészítésére.

Dr. D. Gy.: Elképzelésem abból 
indul ki, hogy a város feladata pol
gárai felé a sportolási lehetőség biz
tosítása, a sport mindenki számára 
elérhetővé tétele. Az Önkormányzat 
célja az kell legyen elsősorban, hogy 
minden sportolni vágyót támogas
son, egyenlő mércével mérjen. Egy 
normatív rendszer kialakításánál 
sportágtól függetlenül kell támoga
tást nyújtani. A módosító javaslat ki
emelten támogatja az ifjúsági spor
tot, hiszen egészségre nevelt, sport

szerető fiatalságból nőhet ki az 
egészségesen élő család.

-A z  elmondottakkal maximálisan 
egyetértek, ám azt nem tartom való
színűnek, hogy az egyesületek eddig 
elüldözték a sportolni vágyó gyere
keket.

Dr. D. Gy.: Úgy gondolom, hogy 
az új rendszer még ösztönzőbben hat 
a fiatalság minél szélesebb körű be
vonására, növelheti a tömegsport
rendezvények, városi bajnokságok 
számát. Egyébként a sporttámoga
tásra szánt összeg meghaladja a ta
valyit, csupán az elosztás módosul 
aszerint, hogy az egyesületekben 
hány sportköri tag van, illetőleg az 
egyesületek milyen rendezvényeket 
vállalnak fel.

-  Egyetért-e azzal, hogy e rend
szer a versenysport végét jelenti Al
mádiban, felvállalja-e a képviselő
testület, hogy a jövőben nincs szük
ség versenysportra?

Dr. D. Gy.: A döntés nem jelenti 
a versenysport megszűnését, csupán 
azt jelenti, hogy a versenysport-tá
mogatásához az egyesületeknek fel 
kell vállalnia a tömegsportrendezvé
nyek megszervezését. Nevezetesen a 
taglétszám alapján kiosztott 2 millió 
Ft normatív támogatás mellett, mint
egy 1 millió 600 ezer Ft áll rendelke

zésre az ilyen rendezvények támoga
tásához. Az átadott ingatlannal ren
delkező egyesületek az ingatlanok 
közcélú hasznosításával jelentős tá
mogatáshoz juthatnak a normatív 
összegen felül. Azok az egyesületek, 
amelyek terembérletbe kényszerül
nek sportcsarnok hiányában -  szin
tén a normatív összeg felett kérhet
nek támogatást.

- A  város sporttörténetében eddig 
egyetlen NB I-es együttes, a sakkcsa
pat nem rendelkezik semmiféle in
gatlannal. Mivel tudja őket meg
nyugtatni?

Dr. D. Gy.: Kétségtelen, hogy a 
sakkcsapat helyzete ebben a támoga
tási rendszerben kritikussá válhat, 
hiszen az eddigi 700 ezer Ft körüli 
támogatáshoz képest csupán 100 
ezer Ft normatív támogatáshoz jut. 
Mivel tömegsport rendezvényre a 
sakk-klub részéről magam sem látok 
sok lehetőséget -  így az egyesület
nek egyéb bevételi, szponzori forrá
sok után kell kutatnia. Nem jelenti ez 
persze azt, hogy az Önkormányzat
tól további támogatása kizárt lenne.

Feltétlen egyet kell érteni a dön
téshozók azon szándékával, hogy a 
fiatalság minél szélesebb rétegét kí
vánják bevonni a sportba. Hiszen a

nagyhírű országos klubok is azért 
kerülnek gazdaságilag lehetetlen 
helyzetbe, mert utánpótlás-nevelés 
helyett költséges átigazolásokkal 
próbálják a jobb eredményeket elér
ni. Addig viszont míg nem alakulnak 
ki átlátható piaci viszonyok -  ez csak 
látszatmegoldás.

Van azonban ennek a mi kis támo
gatási rendszerünknek is egy-két 
gyenge pontja. Félő, hogy mire 
özönlene a sportolni vágyó gyerek
had, nem lesz hova, mert:

1. Az egyesületek számítottak a 
korábbi évek támogatására, előzetes 
bejelentés nélkül vonták el tőlük,

2. Igaz ugyan, hogy lehet tömeg
sportra pályázni, de egy pályázati 
pénzt illik arra felhasználni, amire 
kapja az ember. Márpedig ebből nem 
telik vízdíjra, utazási költségre stb.

*
Van egy olyan érzésem, hogy a jó 

szándékú távlati elképzelést nem 
előzte meg kellő fokú hatáselemzés. 
Márpedig sok-sok ember több éves 
(társadalmi) munkája válhat sem
missé ezen elképzelés bevezetésé
vel. Biztos vagyok benne, hogy a 
döntéshozók sem ezt akarják!

Az érintett egyesületek képvise
lőinek szívesen adunk lehetőséget 
áprilisi számunkban, amelyben el
mondhatják véleményüket a megho
zott döntés ismeretében.

Gróf Tibor
A Klub elsődleges célja az, hogy felkutas

sa és tanfolyamain felnevelje Balatonalmádi 
tehetséges fiataljait. Ennek érdekében az elnökség át
szervezte tömegsportját. Szervezett tanfolyamaink szá
mát megnöveljük, ütőt, labdát és természetesen a 6 db 
teniszpályát is biztosítunk. Ezen oktatások időpontját 
az iskolai elfoglaltságon kívül a szülők kéréseihez iga
zítjuk. Fejlődésüket biztosítja a szakedzőn kívül az, 
hogy edzéseken minősített versenyzőinkkel is játszhat
nak. Természetesen felnőtt tanfolyamok is indulhat
nak. Városunk lakosainak egyéni játékra, előzetes be
jelentkezés alapján (20-913-63-66) az összes pálya a 
rendelkezésére áll.

Családi teniszhétvégékkel szeretnénk a tenisz nép
szerűségét növelni és bizonyítani azt, hogy ez a szép 
labdajáték mindenki számára hozzáférhető. Kérésükre 
ütőt és labdát is biztosítunk.

Terveink szerint március második felében elkezdő
dik a pályák helyreállítása. Elkészültük után azonnal 
megrendezésre kerül hagyományos idénynyitó verse
nyünk felnőtteknek és gyerekeknek is.

Tanfolyamainkra való jelentkezésről, versenyeink
ről részletes tájékoztatást az újság következő számban 
adunk.

Balatonalmádi OB-II teniszcsapatának a csoport- 
beosztása is megtörtént. A következő csapatokkal mér
jük össze tudásunkat:

-  Haladás VSE
-  Trófea SE

-  Ászok SE
-  Kőszegi SE
-  Racket Hotel Sopron TK
-  Győr BVTC
-  Tordas SE
-  BALATONALMÁDI „TENNIS CLUB“ 1925 ha

gyományaihoz híven idén is megrendezi idénynyitó te
nisz bálját. Az esemény várható időpontja április 17. 
szombat.

-  A Klub híreit, szervezett tanfolyamait továbbra is 
nyomon követhetik az újságban. Kérdéseikre a tenisz
szel és a klubbal kapcsolatosan a 20-913-63-66-os tele
fonszámon kaphatnak választ.

Az egyesület működését az Almádi Ifjúsági Sportjá
ért Alapítványon keresztül tudják Kedves Olvasóink az 
1998. évi személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatni. 
Kérjük befizetéseiket a Polgári Bank, Veszprém Kos
suth L u. 6. címen a 12519017-30001500-49010009 
számú bankszámlára szíveskedjenek eljuttatni.

A Balatonalmádi „TENNIS CLUB” 1925 PÁLYÁ
ZATOT hirdet PÁLYAGONDNOKI állás betöltésére. 
Olyan (elsősorban nyugdíjas) munkavállalók jelentke
zését várjuk, akik munkájukkal hozzájárulnak a te
niszpályák és környezetűk folyamatos rendben tartásá
hoz. A pályázatokat február végéig írásban kérjük be
nyújtani a következő címre:

Balatonalmádi „TENNIS CLUB“ 1925, 8220 Ba
latonalmádi, Csendes út 9.

Vezetőség

SERVO-TENNIS 

SZABÓ
-Teniszoktatás 

egész évben 
kezdők, haladók, 
versenyzők részére

-  Egyéni és csoportos 
foglalkozás 6-7, 8-11, 
12-15 éveseknek. 
Felnőtteknek is!

-  Teniszütők húrozása.

JELENTKEZNI:
tel.: 88/430-506 vagy 

06-20/9754-701 
Szabó Lajos 

teniszszakedzőnél



HORGÁSZSAROK
A februárt horgászsarokban egy 

kissé megtréfált minket a „nyomda ör
döge”. Három nulla került véletlenül 
a telepített pontymennyiség után, így 
lett 250 tonnából 250 ezer tonna. (Is
tenem! de szép is lenne, ha évente en
nyi ponty kerülne a Tóba.)

Szeretnék visszatérni a februári 
küldöttértekezlet eseményeire. Nem
csak beszámolók hangzottak el, hanem 
vélemények és kérdések is. Többek 
között szóba került, hogy az új képvi
selő testület beszámolót kért egyesüle
tünktől és annak alapján munkáját igen 
jónak értékelték, külön kiemelve az 
összefogást, aminek következtében 
felépülhetett a horgásztanya. Élénk 
visszhangot váltott ki a balatoni vihar
jelzés őszi szüneteltetése. A hozzászó
lók egyetértettek abban, hogy emberi 
életeket nem lehet pénzben mérni, és 
ezért mindenképpen el kell érni, hogy

legalább a fő süllőszezonnak számító 
október hónapban működjön a vihar
jelzés. Így talán elkerülhető lesz a
1998-ban Fűzfő előtt bekövetkezett 
kettős tragédia. A motorcsónakok 
használatát firtató érdeklődésre a vízi
rendőrség őrsparancsnoka elmondta, 
hogy tudomásuk szerint 200 motoros
ra adtak ki működési engedélyt, men
tési és személyszállítási célokra. Csen
desen megjegyezte, hogy a viharos vi
zeken nemigen látják ezeket a csoda
masinákat.

Az igazán kényes kérdéseket, mint 
rendesen a Halászati Rt. képviselője 
kapta. Komolyan mondom, minden 
tiszteletem Szakái Tamás úré, aki - an

nak ellenére, hogy nem bánunk Vele 
kesztyűs kézzel - évek óta rendszeres 
résztvevője az egyesület küldöttgyűlé
seinek. Hogy aztán a válaszai olyanok 
amilyenek, az inkább a körülmények
ből, mint jelleméből fakadnak. Egye
sületünk titkári beszámolójából hiá
nyolta a Balatonnal kapcsolatos pozi
tív észrevételeket. (Hm! ami nincs, azt 
legfeljebb egy bűvész tudja elővará
zsolni, bár az is csak szemfényvesztés, 
aminek nincs sok helye egy beszámo
lóban.) Azt azért ő is elismerte, hogy 
kevés a hal a Balatonban. Természete
sen a régi jól bevált recept szerint az 
orvhorgászokat, orvhalászokat tette 
felelőssé. Az észrevételre, miszerint a 
halászati törvény a halászati jog tulaj
donosának, illetve bérlőjének köteles
ségévé teszi a halállomány védelmét, - 
a Balaton esetében ez a Halászati Rt. - 
nem reagált az igazgató úr. Kár, mert 
talán kiderült volna, hogy kötelességet 
mulaszt-e az Rt., vagy pedig képtelen 
megfelelni a fenti kötelességnek, vagy 
egész egyszerűen nem vonatkozik rá
juk a törvény ezen szakasza. Ne tessék 
csodálkozni, bizony ez a lehetőség is 
előfordulhat, hiszen - miután elmond
ta, hogy 1998-ban február elejétől 
kezdve folyamatosan halásztak, tehát 
az ívás előtt álló, ikrával teli halakat 
fogták ki tonnaszám -  semmiféle tör
vény nem írja elő számukra pl. hogy 
mikor mit emelhetnek ki a Tóból.

Gondos gazdáról, lelkiismeretről, 
mivel nem törvényi kategória nem 
esett szó.

Adott azért konkrét választ is az 
igazgató úr. A kérdés így hangzott: 
„Igaz-e, hogy a finn halászhajók több 
mint 100 millió forint veszteséget 
okoztak?” A válasz: „A 100 milliós 
veszteséget a busahalászat azért okoz
ta, mert nem megfelelő felszereléssel

nem lehet halászni”. Bumm.! Ki az ör
dög vásárolta a hajókat és hirdette a 
sajtóban mindenfelé, mint a busafogás 
csalhatatlan eszközét? A választ azt hi
szem mindannyian tudjuk.

A januári horgászsarok sarok nél
kül „tudósítója” kár, hogy szégyenlő
sen elhallgatta nevét, pedig igazán 
büszke lehetne gyakorlatias jó tanácsá
ra. Bizonyításául annak, hogy a jó ta
nács nem volt pusztába kiáltott szó áll
jon itt Igali - Mészáros József kiváló 
horgászíró század eleji balatonszepez
di története: “ a három kilós pontyot él
ve akartam hazavinni... fél zsemlyét 
tömtem a szájába és arra jó adag rumot 
öntöttem. Pár pillanat múlva mozdu
latlanná vált az addig erősen fickándo
zó hal. Friss fű közé csomagoltam és 
betettem haltartó hálómba. Az egész 
művelet alatt meg sem mozdult. Aztán
- mintha csak arra várt volna, hogy el
készüljek a munkával - hirtelen magá
hoz tért. Ki kellett bontani a jól elké
szített csomagot. Még öntöttem rumot 
a szájában lévő zsemlére, ettől aztán 
olyan bódulatba esett, hogy a több 
órás utazás alatt teljesen csendben ma
radt.

Délután két óra tájt ültem vonatra, 
s esete tizenegy órakor tettem csak be
le a vízbe. Fél óra múlva lassan meg
mozdult a kopoltyúja, majd fokozato
san magához tért, s vígan úszkált a 
friss vízben.”

Igali - Mészáros József : Magyar 
vizeken, Lampel R. / Wodiáner F. és 
fiai kiadásában Budapest.

Nagy Ferenc

Szerveződő diáksportkör
A kormány Ifjúsági és Sportminiszté

riumának új sporttámogatási rendszere 
szerint a szabadidő és diáksportkörök tá
mogatási prioritást élveznek. Ez adott 
ösztönzést egy -  a már meglévő eredmé
nyekre és a Váci Mihály Általános Isko
la alsó tagozatában órarendszerűen folyó 
teniszoktatásra épülő -  diáksportkör lét
rehozásának szervezésére Balatonalmá
diban.

Varga László az iskola tenisz klubjá
nak szervezésével megbízott teniszedző 
vallja, hogy egyrészt a tömegsport le
het a minőségi versenysport alapja, más
részt az egészséges életmódra nevelés út
ja a minél szélesebb tömegsportra épülő 
szabadidő és diáksport rendszerének ki- 
fejlesztése. A szervezők a jó ügynek az 
állam és az önkormányzat mellé a szülő
ket, nagyszülőket, további mecénásokat 
szeretnének megnyerni abból a célból,

hogy e költséges sportágat a kevésbé jó
módú fiatalok is élvezhessék. Tagjaik 
számára díjmentes tanfolyamokat, lab
dát és ütőhasználatot szeretnének bizto
sítani, valamint versenyek, bajnokságok, 
családi tenisz, tömegsportrendezvények 
lebonyolítását tervezik. Hisznek a sport 
egészségalakító és jellemformáló erejé
ben és abban, hogy ezt minél többen fel
ismerik és képesek is lesznek dolgozni 
érte.

Az alakuló klub első rendezvénye: 
március 1-15-ig osztályonkénti mini

tenisz verseny a Váci iskola tornatermé
ben, valamint középiskolás és főiskolás 
tanulók részére szervezett verseny a 
kéttannyelvű gimnáziumban.

Pontos időpontokról az iskolák érte
sítést kapnak.

VKM

A horgászegyesület vezetősége 
mély megrendüléssel tudatja, hogy 

DR. KONCSÁR ZOLTÁN 
1999. II. 12-én, 36 évesen elhunyt.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

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

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás

YTONG falazóelemek Gyári ár -5%

LB. KNAUF termékek Gyári ár -10%

Zalakerámia termékek Gyári ár -15%

Hajdúböszörményi nyílászárók Engedménnyel

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10%

Bramac tetőcserép Engedménnyel

Zalakerámia téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FŰRÉSZELT TŰZIFA 759 Ft/q

Pászti Autószalon-Szerviz

SUZUKIÚj arculat, új színvonal, új környezet...

...és egy régi név

Pászti Kft: Veszprém, Almádi út 40. Tel: 8 8 /4 2 6 -985



Önkormányzati képviselőink ...
Lapunk korábbi hagyományainak megfelelően lehetőséget biztosít a tavaly októberben megválasz
tott önkormányzati képviselőknek a bemutatkozásra. Rövid bepillantást nyerhetünk magánéletük
be, vallanak önkormányzati feladataikról, terveikről, elképzeléseikről.

Fiatalos lendülettel egy szebb, 
jóm ódú A lm ádiért

Miért tagadjam? A Viktória Ét
terem családias hangulatú antik 
kanapéján ülve sokkal jobban ér
zem magam, mint legutóbb, ami
kor dr. Dávid Gyula képviselő úrral 
találkoztunk. Akkor a Veszprémi 
Kórház V. emeletén gasztroen
terológusi minőségében tuszkolt 
lefelé egy ujjnyi vastag csövet a 
gyomromba. Kissé nehézkesen ha
ladt a művelet, de végül türelmé
nek köszönhetően siker koronázta 
a számomra felettébb kínos akciót.

Most kényelmesen hátradőlve, 
jó adag kajánsággal készülök fel
tenni kérdéseimet. Nem látszik, 
hogy különösebben szorongna „a 
műtét” miatt.

*  *  *

-  Személyében tősgyökeres Almá
di polgár került a testületbe. A vá
lasztás eredménye mutatja, hogy so
kan ismerik a városban, de talán nem 
mindenki.

-  Születésem, 1965 szeptembere 
óta Almádiban élek. Anyai nagyszü
leim még az 50-es években teleped
tek le itt. Nagyiékkal ikerházban lak
tunk, édesanyám mellett nekik igen 
sok köszönettel tartozom szerető 
gondoskodásukért, a felnevelése
mért. Az 1. sz. általános iskolában ta
nultam, ahol már akkoriban igen ma
gas színvonalú oktatás folyt, közü
lünk a kitűnő alapképzésnek köszön
hetően igen sokan szereztek diplomát 
is. Gyermekkoromban szerettem meg 
a sportot, több sportágban szerepel
tem az iskola, illetve a község színe
iben. Középiskolába Budapestre jár
tam az Apáczai Csere János Gimná
ziumba. Ezután az orvosi egyetemre 
felvételiztem, a pályaválasztásban 
példaképem nagynéném dr. Szabó 
Éva volt, aki jelenleg a megyei kór
ház gyermekintenzív osztályának a 
vezetője. A egyetemi években tanul
tam meg a munka becsületét, édes
anyám szárnyai alatt a nyári szün
időkben fagylaltosfiú voltam a Wes
selényi strandon lévő fagyizójában, 
dolgoztam a cukrászüzemében. Az 
orvosegyetem elvégzése 1990 óta a 
veszprémi kórház I. sz. belgyógyá
szati osztályán dolgozom, 1996-ban 
belgyógyászati szakvizsgát szerez

tem, most gasztroenterológiai szak
vizsgára készülök. A budatavai lakó
telepen élek menyasszonyommal, aki

közgazdász. A Kisberényi utcában 
építkezünk, talán már jövőre beköl
tözhetünk a családi fészekbe.

-  Almádi közéletében múlt év 
szeptemberéig nem sokat szerepelt. 
Mi ösztönözte arra, hogy feltehetően 
bokros hivatásbeli elfoglaltsága mel
lett porondra lépjen?

-  A közéleti, politikai élettől szá
mos ok miatt maradtam távol. Az or
vosi pálya kezdete teljes egészében 
lekötött, minden energiámat a biztos 
tudás elsajátítására, a gyógyító mun
kára fordítottam. Sajnos az orvosi hi
vatás pillanatnyilag nem biztosítja a 
megélhetést, így a családi vállalko
zásban is szerepet vállalok. Mind
emellett távol tartott a közszereplés
től az a véleményem, hogy a politikai 
élet szereplői legjobb szándékuk elle
nére is gyakran besározódnak. Tavaly 
szeptemberben a választásokra ké
szülő, döntően fiatal értelmiségieket 
tömörítő Összefogás a Város Jövőjé
ért csoportban lévő barátaim győztek 
meg a közszereplés felvállalására egy

szebb, jómódú Almádi megteremté
séért. A csoport programja, fiatalos 
lendülete a választások során hál Is

tennek kicsit felkavarta az 
állóvizet. A választáson 
magas volt a részvételi 
arány, s a csoportból -  az 
ismeretlenségből -  hatan 
kerültünk be a testületbe. 
Ezúton is köszönöm a vá
ros polgárainak, hogy sza
vazatukkal támogattak.

-  Az Összefogás a Vá
ros Jövőjéért csoportban a 
választások idején a vá
ros egészségügyi feladata
ival foglalkozott. Azóta a 
körülmények -  a privati
záció miatt -  megváltoz
tak. Mennyiben módosul
tak teendői?

-  Részletes progra
munk kidolgozásában fő 
feladataink meghatározá
sán dolgoztam elsősorban. 
Bár a választási gyűlése
ken én képviseltem a vá
ros egészségügyének fel
adatairól, az egészségügyi 
privatizáció lehetőségeiről

kialakult elképzeléseinket, álláspon
tunkat azonban a csoport tagjaival 
együtt alakítottuk ki. Az időközben 
lezajlott privatizáció sajnos nem min
denben felelt meg elképzeléseinknek, 
valószínűleg még számos problémá
val kell az önkormányzatnak szembe
néznie. Az egészségügy privatizáci
ója azonban nem módosított jelentő
sen a felvállalt feladataimon, hiszen 
véleményem szerint egy képviselő
nek lelkiismereti kötelessége az ön- 
kormányzati munka minden területén 
helytállni, a döntések előkészítésé
ben és meghozatalában egyaránt.

Változatlanul alapvető feladatom
nak tartom a képviselő testület tulaj
donosi szemléletének erősítését, s 
azt, hogy a város polgárai lássák, 
hogy minden adóforintjukat az ő ér
dekükben használja fel az önkor
mányzat. A bevételi források bővíté
sével a közpénzek ésszerű felhaszná
lásával, összefogással együtt egymá
sért dolgozva biztosíthatjuk csak azt, 
hogy városunk jómódú üdülővárossá

váljon. Bevételi oldalon a legszomo
rúbb helyzet, az idegenforgalmi adó, 
a kurtaxa körül alakult ki.

-  Apropó kurtaxa. Évek óta neu
ralgikus pontja a költségvetésnek. 
Vajon sikerül-e változtatni végre az 
adómorálon?

-  Tudni kell azt, hogy 1 Ft kurtaxa 
befizetés után az állam további 2 Ft- 
tal támogatja az önkormányzatot. Az
1998-as adatok alapján Almádinak 20 
millió forint kurtaxa bevétele volt 
csupán, míg pl. Fonyódnak 90 mil
lió. Ráadásul a magán szállásadóktól 
befolyt összeg jelentős részét is a hi
vatali ellenőrzések hatására fizették 
csak be. A város minden lakójának át 
kell éreznie azt, hogy az úthálózat fej
lesztése, iskolaépítés, nyugdíjasaink 
támogatása, parkosítás, sportcsarnok 
építés a tiszta, virágos város kialakí
tása kizárólag a rendelkezésre álló 
pénzből lehetséges, tehát a vendégéj
szakák eltitkolásával önmagunkat 
hozzuk egyre lehetetlenebb helyzet
be. Emiatt az Összefogás a Város Jö
vőjéért csoportban kialakítottuk az 
ún. „kurtaxa-programot" melyet a 
polgármester úr, a képviselő testület 
és a bizottságok szinte egy emberként 
karoltak fel. Az elképzelés lényege, 
hogy a kurtaxa megfizetése esetén a 
városban nyaraló vendégek részére 
kedvezményeket biztosítunk, ösztö
nözve ezzel mindenkit a vendégéj
szaka bevallására. Kedvező, hogy
1999-től a szállásadásból származó 
bevétel külön adózó jövedelemnek 
számít, tehát nem kell összevonni az 
egyéb jövedelmekkel ezután csak 
20% adót kell fizetniük a magánsze
mélyeknek. Ez a változás nagyobb 
mértékű bevallási kedvet eredmé
nyezhet. Remélem az sem álom csu
pán, hogy az Almádiban nyaraló, 
szállásdíjat nem fizető vendégek, ba
rátok után is beszedésre kerül a kur
taxa, hiszen ebben az esetben nem 
követelheti az APEH a jövedelemadó 
befizetését, de vendégünk részesülhet 
a kedvezményekből. A kurtaxa bevé
tel növekményét elsősorban az úthá
lózat javítására, bővítésére fogjuk 
fordítani, így az idelátogatók szíve
sebben hajtanak be autójukkal a „mi 
utcánkba” is. 



 -  Két bizottságnak is tagja. Mi
lyen konkrét elképzelései vannak a 
Pénzügyi, valamint az Idegenforgal
mi, Környezetvédelmi és Sport Bizott
ság rövid, illetve hosszú távú tervei
vel kapcsolatban?

-  Az IKS Bizottságban a kurtaxa 
program megvalósítása a legfonto
sabb rövidtávú feladatunk, emellett 
még az idén virágosítani akarjuk a fő
utcákon lévő villanyoszlopokat, sze
retnénk megoldani „a szemétkér
dést", igyekszünk biztosítani a közte
rületek, strandok tisztaságát, progra
mot dolgozunk ki a „parlagfű ültet
vények" megszüntetésére, ideiglenes 
hasznosítással az Auróra éttermet 
próbáljuk megóvni a további állag
romlástól. A sportéletben a tömeg
sport támogatására szeretnénk a 
hangsúlyt fektetni. A Pénzügyi Ellen
őrző Bizottságban végzett munkám 
jelenleg még információ és adatgyűj
tésnek felel meg, érdemi munkát itt 
csak a szélesebb körű, mélyebb isme
retek birtokában lehet végezni.

- A  választások óta eltelt négy hó
nap alatt szerzett ismeretei változtat
tak-e eredeti elképzelésein?

-  Alapvetően nem. Sajnos azon
ban igen gyorsan igazolódott a ko
rábban említett „besározódás“. A 
képviselő testület kénytelen volt 
megszavazni azt az elképesztően ma
gas víz és szennyvízdíjat, /m3-ként 
együttesen 501 Ft + áfa!/ amit a DRV 
javaslata alapján a minisztérium ne
künk megszabott. A lakossági fo
gyasztók ugyanis csak akkor kaphat
nak állami támogatást és így olcsóbb 
ivóvizet, ha a megszabott árat határ
időig jóváhagyja az önkormányzat. 
Tehát nemleges szavazás esetén a 
DRV ugyanezt az 501 Ft-os árat 
számlázta volna ki, a lakosság pedig 
elesett volna az állami támogatás le
hetőségétől. Sajnos a közületek így 
is úgy is kénytelenek ezt az irreális 
díjat megfizetni. Úgy gondolom, 
alapvető feladatunk lesz, a világ ilyen 
igazságtalanságaival harcba szállni.

Bízom abban, hogy széleskörű vá
rosi összefogás, az Almádiak megér
tő támogatása mellett a képviselő tes
tület képes lesz Almádi felvirágozta
tására.

Eddig tartott az interjú, a beszél
getést azonban még órákon keresztül 
folytattuk. Szóba került sok minden 
a sportról, a strandokról, Almádiról, 
képviselőségről. Könnyen csordult a 
szó, amíg személyes dolgokra nem 
került sor, csak véletlenül derült ki, 
hogy 1993. szeptemberétől 18 hóna
pon keresztül polgári szolgálatot tel
jesített, mert lelkiismereti okokból 
nem vette fel az egyenruhát.

Folytattuk volna vég nélkül a né
ha vitába is átcsapó diskurzust, de éj
jeli fél kettőt mutatott a fejünk feletti 
öreg óra és már így is bőven vissza
éltünk vendéglátónk türelmével.

Nagy Ferenc

T is z te lt S z e rk e s z tő s é g !

Kell a jó  bál!
Kedves barátaink invitálására az Auróra Hotelban vettünk részt az 

elmúlt hét szombatján a „Nők a Balatonért Egyesület” Város szépítő Jó
tékonysági Bálján. Mivel nem vagyunk rendszeres bálozók, egy kis ki- 
kapcsolódást reméltünk ettől az összejöveteltől, no meg természetesen 
azt, hogy ezáltal kicsit mi is részesei lehetünk a tervezett tavaszi város- 
szépítésnek. Hiszen a cél valóban nemes: szebbé, virágosabbá, vonzób
bá tenni városunkat.

A szervező hölgyek valóban mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a szombat este is hozzájáruljon terveik megvalósításához. Minél 
több ember figyelmét felhívni környezetünk megóvására és szépítésére, 
továbbá biztosítani a helybeliek jó  közérzetét. Ez utóbbi ott helyben 
máris teljesült, hisz a jótékonysági bál nagyszerűen sikerült. Volt ott 
minden, ami egy jó  mulatsághoz kell: ízletes vacsora, nyitótánc csinos 
diáklányokkal, élőzene, tombola, roskadozó éjféli svédasztal. És mind
ehhez a szervezők kedvessége, állandó mosolya. Mindannyiuk közül is 
szeretném kiemelni Otti nénit (Markó Rajfaelné), aki családjával -  lá
nyaival és már serdülővé érett unokáival -  együtt egész éjszaka őrkö
dött jó háziasszony módjára a bálozók fölött.

Az egyesület első jótékonysági bálja mondhatom, kiválóan sikerült! 
Szeretnék bízni benne, hogy ezzel ismét valami új kezdődött el váro
sunkban. Hogy hamarosan évenként ismétlődő hagyomány lesz a “Nők 
a Balatonért Egyesület” Városszépítő Jótékonysági Báljából. Mi almá
diak szívesen kivennénk máskor is a részünket ezeknek a hölgyeknek a 
kezdeményezéseiből: hisz szeretünk mi környezetet szépíteni, de báloz
ni is!

Hegyessy Éva

A Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja által 1999. 
Február 20-án tartott hagyományteremtő városszépítő jótékonysági bál 
szervezői nevében ezúton köszönjük a nyújtott támogatást.

Külön köszönetünket fejezzük ki Cserép Bélának, Trum Emilnek és 
az Auróra Hotel valamennyi dolgozójának. Nélkülük ez a színvonalas 
rendezvény nem jöhetett volna létre.

Almádiért Közalapítvány 
Anita Horgászüzlet 
Balázs Gyula -  Öböl TV  
Balogh Csaba képviselő 
Bódiss József nyomdász 
Boros László képviselő 
Bors Sándor képviselő 
Cittel Lajos -  Sirocco Alapítvány 
Cleopatra Fodrászat és Kozmetika 
Csatári Gábor 
Csepely Miklós -  Miki Büfé 
Czuczor Sándor képviselő 
Dr. Dávid Gyula képviselő 
Dr. Jósa Elemér képviselő 
Dr. Kerényi László polgármester 
Dr. Molnár Pál -  Colombus Kft.
Éles Albert -  Budatava fotószaküzlet 
Fábián László festőművész 
Ferenczy Zsuzsa -  OTP Balatonalmádi fiók 
Galambos László fitness tréner 
Gitta Imre Autósbolt
Grófné Krózser Orsolya -  Zöld Sas Drinkbár 
Gurszky János Hotel- és Vendéglátóipari 

Felszerelések 
Hegyi Zoltán Könyvkereskedés 
Hollender Éva -  Hollender és tsa Bt. 
ifj. Horváth György vállalkozó 
Jászvári Mónika -  Mónika Cukrászda Veszprém  
Jutka Butik -  Vörösberény 
Kerekes Csaba képviselő 
Keszey János képviselő 
Kiss Tibor vállalkozó 
Kócs Lajosné -  Elli fodrászat 
Kokasné Marietta fodrász

Kósa Béla -  Kósa és Fia Kft.
Kovács Lajos -  Balzer Hungária Kft.
Lang László cukrász 
LB Knauf
Lovasné Marokházi Ágnes -  Virágbolt 
Lőrincz Attila képviselő 
Manna Textil
Markó Rafaelné -  Ottilia Étterem
Mógor Dénes -  Papír-írószer-könyvkeredkedés
Mógor János
Molnár J ó z s e f-H á ló  Kft.
Obermayer Bt.
Ódor Gáspár vállalkozó 
Osváth Ibolya fodrász 
Pax Gyógyszertár Budatava 
Raffai Gyula autószerelő  
Spengler Józsefné -  Dáni Bt.
Szabó Zoltán vállalkozó
Számfira István víz-, gáz-, fűtésszerelő
Szentesi István agrármérnök
Szentesiné Brazsil Márta -  Non-stop Fitness
Tari Tibor művelődésszervező
Tóth B éla  -  patikus
Tóth István árufuvarozó
Tóth László -  Center ABC
Töltési Erzsébet -  Roche Magyarország
Ujj Mészáros István vállalkozó
Unilever Magyarország Kft.
Veszeli Lajos festőművész 
Virágbolt
Vizer Júlia festőművész 
Wollák László -  Traubi Hungária Kft.

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken, és a 2000. január 29- 

én megrendezésre kerülő, már hagyományosnak tekinthető, következő Bá
lunkon.

Sok szeretettel 
köszöntjük 
nőolvasóinkat 
a nemzetközi 

nőnapon 
e két verssel!

József Attila

R ejte lm ek

Rejtelmek ha zengenek, 
őrt állok, mint mesékbe'. 
Bebújtattál engemet 
Talpig nehéz hűségbe.

Szól a szellő, szól a víz, 
Elpirulsz, ha megérted.
Szól a szem és szól a szív, 
Folyamatosan teérted.

Én is írom énekem:
Ha már szeretlek téged 
Tedd könnyűvé énnekem 
Ezt a nehéz hűséget.

Stefan George

T e fé n y lő  

g y e n g é d . . .

Te fénylő gyengéd mint a reggel 
Te karcsú tiszta mint a láng 
Te forrás titkos édes nedvvel 
Te nemes törzs nevelte ág.

Velem jársz napsütötte réten 
Bezáporozod estemet 
Árnyékában fényt gyújtasz te

nékem
Te hűs szél forró lehelet.

Minden gondom vágyam te
vagy csak 

Téged szív be lélegzetem 
Minden italban téged iszlak 
Minden illat te vagy nekem.

Te forrás titkos édes nedvvel 
Te nemes törzs nevelte ág 
Te fénylő gyengéd mint a reggel 
Te karcsú tiszta mint a láng.

(Fordította: Vámosi Pál)



Pósa Lajos

A márciusi
ifjúság

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 
Kibontották összegöngyölt 
Zászlaját az igazságnak. 
Minden szavuk égzengés volt, 
Végig dörgött hazánk fele tt... 
Koporsói mély álmából 
Fölkeltette a nemzetet.

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak!
Virág termett a nyomukban, 
Mint a meleg napsugárnak. 
Fönn lengették a lobogót, 
Egy csöpp vér se hullott rája... 
És kihajtott egy nap alatt 
A szabadság rózsafája.

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak!
Az érzések, gondolatok, 
Mint a sasok, szállva szálltak. 
Föl az égbe, le a földre, 
Eget-földet csókolgatták...
És levették egy kis dallal 
A sajtónak vas lakatját.

Áldott legyen emléke a 
Márciusi ifjúságnak! 
Madárdalos, friss tavaszt fútt 
Ormaira ős-Budának. 
Fölpattant a börtönajtó, 
Hullott a lánc összetörve... 
Dicső nevük’ haló poruk’
Dal övezze, virág födje!

Juhász Gyula

Március idusára
Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan, 
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamint szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett, zászló lobogott;
A költő kérdett, és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőleg,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket.
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Városunk ünnepi programjai
Március 14.18.30 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a Kossuth-szoborig. Ünnepi megemlékezést tart: Horváth László, a Két
tannyelvű Gimnázium tanulója.
Március 15.11.00 Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Helyszín: őspark, Petőfi-szo
bor. Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Bóka István országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Kéttannyelvű Gimnázium tanulói. 
Március 15.18.00 10 éves az Új Almádi Újság. Műsoros est. Találkozás a szerkesztőséggel a Magyar Sajtó Napján. Helyszín: Kö
zösségi Ház

Petőfi

Vasvári

Vajda

Irinyi

Jókai



NAGYBÖJTA húsvéti ünnepet m egelő 

ző negyven napot -  a va 

sá rnapokat nem  szám olva -  

nagyböjtnek nevezzük. Ez az idő 

a böjt és a bűnbánat ideje. H am 

vazószerdával veszi kezdetét és 

nagyszom bat éjszakájáig, illetve 

húsvétvasám ap hajnaláig az Úr 

Jézus fe ltám adásának  napjáig  

tart.

Ham vazószerdán, az előző év 

v irágvasárnap ján  m egszente lt 

barka ham ujával a pap keresztet 

rajzo l hom lokunkra , s közben  

ezt m ondja: „Em lékezz ember, 

hogy porból lettél és porrá le 

szel!” Földi életünk végességére 

f igyelm ezte t bennünket ez a 

m ondat.

A  böjtölés nagyon régi szokás 

az em beriség történetében. Így 

próbálták kiengesztelni az em be

rek a bűneikkel m egbántott Is 

tent. E lőször a sivatagi rem eték 

körében terjedt el ez a szokás, 

akik azért vonultak a pusztába; 

hogy im ádkozva vezekeljenek a 

m aguk vagy sokszor m ások bű 

neiért.

A B ibliában is sokszor szere

pel a böjt és a fejre hintett 

ham u, m in t vezek lés i „m ó d 

sze r” . E lég , ha csak  a m a 

kacskodó Jónás próféta történe

tére  gondo lunk , ak it az Ú r 

N inive városába küldött, m ert az 

ott élő em berek bűnös életükkel 

m agukra haragították Istent. Az 

egyedü li m enekü lés , a te ljes 

bűnbánat volt. A  próféta szavára 

a város lakói, k irá lyukkal az 

élen, ham ut szórtak fejükre, és 

hosszú böjtölésbe kezdtek, k ife 

jezve bánatukat. A  város így e l

kerülte a büntetést. (Vö. Jónás 

1-4)
Vagy gondo ljunk  a híres D á 

vid  k irályra , aki elcsáb íto tta  h ű 

séges hadvezérének, Ú riásnak a 

feleségét. N átán  próféta figyel

m eztetésére D ávid m élységesen 

m egbán ta  tettét. M egszaggatta  

ruháját, ham ut h in tett a fejére, 

és bö jtö ln i kezdett, Is ten  m e g 

b o csá to tt n ek i, és m e g h ag y ta  

k irá ly i tró n já n . (V ö. S ám u e l 

2,11- 12.)

A z ú jszövetségi S zentírás

ban is ta lálkoztunk a bűn 

bánatnak ezzel a fo rm ájával. 

M ég m aga az Ú r Jézus is böjtölt. 

M iután  a Jordán fo lyóban K e

resztelő János által, m egkeresz

te lkede t, a p u sz táb a  vonu lt, s 

negyven  napon át böjtölt, és így 

készült fel m egváltói m űködésé

re. (Vö. M t 4).

N agyböjtöt valószínűleg m ár 

a VI. században  h am 

vazószerdával kezdték. A bö jti 

napokon csak egyszer lehetett é t

kezni, és húson kívül m ég tejes 

ételeket sem lehetett fogyaszta

ni. A  böjti időszakban  tilos volt 

a vadászat, lakodalom , m ulatsá

gokon, való részvétel. Egyes n a 

gyobb ünnepekre is böjttel k é 

szültek . A péntek  egész évben 

„hústalan” nap volt, kivéve, ha 

ünnepre esett. A  régi kereszté

nyek ezzel az önm egtagadással 

akarták m egm utatni Isten iránti 

szeretetüket.

M
a csupán ham vazószerdán 

és nagybö jt pén tek je in  

van  hústila lom , azaz, akik  e l

m últak  14 évesek, nem  ehetnek 

húst ezeken a napokon. -  Ez alól 

kivételek  a betegek, és akik nem  

o tthon  étkeznek . -  H am v azó 

szerda és nagypéntek, az egyház 

parancsa  szerint: szigorú  böjti 

nap! Ilyenkor, ak i e lm ú lt 21 

éves, és m ég nincs a hatvanon 

túl, annak csak három szor sza

bad  étkeznie, és csak  egyszer 

lakhat jól. Ezzel is ki akarjuk fe 

je zn i tisz te le tünket és szere te 

tünket, Isten és a keresztre feszí

tett Jézus iránt.

A húsvét elnevezés is a bö jtö 

lésről kapta nevét. U gyanis a ré 

gi keresztények csak böjt végén 

vettek  m agukhoz húst. Innét te 

hát a név: húsvét.

A hústila lom  és a szigorú böjt 

m ellett, persze, sok, m ással 

is kifejezhetjük szeretetünket. A 

fon tos az, hogy  am it teszünk , 

azt szeretetből és ne pedig kény 

szerből tegyük. H ozzunk áldoza

tot Jézusért!

N agyböjtben Jézus szenvedé

sére és halálára em lékezünk. Jé 

zus azt várja tőlünk, hogy jo b 

bak  legyünk, tegyük  jóvá , am it 

eddig  elrontottunk. K ülönösen  

ilyenko r gondo ljunk  sokat J é 

zusra. M ennyire szerethete tt 

m inket, hogy képes volt az é le 

tét odaadni értünk. Ezért tegyük 

m eg az ő kedvéért azt is, am i na 

gyon nehéz!

Húsvéti előzetes
Ez évben is megrendezi családi piros tojás kereső túráját a Her

kules SE.

A részvételi szándék bejelentése az óvodákban, illetve a 338- 

146, vagy a 06-30-9574830 telefonszámon történhet.

A résztvevőket 1999. március 27-én 9.30 órára várjuk a Közös

ségi Házba, ahonnan az Óvári kilátó -  Tóállás -  Kerekes csárda 

útvonalon bonyolítjuk le a programot.

A sikeres megrendezéshez az óvodák, a Nők a Balatonért Egye

sület Izbéki Gábor, a Kerekes csárda tulajdonosa ajánlotta fel szer

vezési, tojásadomány és vendégfogadási segítségét.

Nevezési díj gyermekenként 200 Ft, melyért egy ajándékcso

m agot is adunk.

Herkules SE elnöksége



Balatonalmádi város 
1999. évi költségvetéséről

A helyi önkormányzati költségvetés tervezésének, 
elfogadásának menetét az Önkormányzati törvény, az 
államháztartási törvény és annak végrehajtási rendele
tei egyértelműen meghatározzák.

Első lépésként 1998. december 17-én fogadta el a 
Képviselő-testület a költségvetési koncepciót.

A koncepció alapját képezi a költségvetés készíté
sének, meghatározza a tervezés rendjét, folyamatát, 
rangsorolja a szakmai (működési) feladatokat, rögzíti 
az elképzeléseket, igényeket.

A törvények és a koncepció alapján összeállított 
1999. évi költségvetést az 1/1999. sz. rendeletével fo
gadta el a Képviselő-testület, melynek bevételi és ki
adási főösszege 746 213 E Ft.

Balatonalmádi Város Önkormányzat 
1999. évi költségvetésének összevont 

mérlege

Bevételek___________________ E Ft megoszl. %

Működési bevétel 579 794 77,7
Felhalmozási célú bevétel 166 419 22,3

Bevétel összesen: 746 213 100

Kiadások___________________ E Ft megoszl. %

Működési kiadás 600 088 80,4 
Felhalmozási célú kiadás 145 905 19,6 
lakáshitel törlesztés____________ 220______________

Kiadás összesen: 746 213 100

Önkormányzat által foglalkoztatott létszám: 237,7 fő 
ebből:

- közalkalmazott 185,2 fő
- köztisztviselő 52,5 fő

A költségvetési mérlegben a bevételek és kiadások 
összhangját oly mértékben lehetett megteremteni, 
hogy a működési költségek fedezetére hitelt felvenni 
nem lehet. Így került sor a 217/1998; (XII. 30.) sz. 
Korm. rendelet alkalmazására, ugyanis ha a működé
si bevételek nem fedezik a működési kiadásokat, ak
kor a fejlesztési bevételből kell fedezetet biztosítani. 
A mérleg szerint ez 20 194 E Ft, melyet az 1998. évi 
pénzmaradványból kell visszapótolni. Továbbá a költ
ségvetés nem tartalmaz szabadrendelkezésű tartalékot 
sem.

Megjegyzés: Általános tartalék nélkül veszélyes 
egy költségvetési évet elkezdeni, hisz nagyon körülte
kintő tervezés mellett is előfordulhatnak rendkívüli ki
adások, ezért erre az 1998. évi pénzmaradványból biz
tosít fedezetet a Képviselő-testület.

B evételek
A tervezett működési bevételek 53,4%-át a közpon

ti források teszik ki.
Ez 8,5 %-kal magasabb az előző évinél, de nem éri 

el az infláció mértékét.
Az intézmények működési bevételei 23%, OEP tá

mogatás 0,1%, Polgármesteri Hivatal alaptevékenysé
gi bevétele 23,6%.

A felhalmozás célú bevételek 1,9 %-át a tárgyi esz

közök értékesítéséből származó bevétel teszi ki, a 
pénzügyi befektetésből 12,2%, a saját tőke bevételből 
4,2%, a céltámogatásokból 14,6%, felhalmozásra át

vett pénzeszközökből 33,2% (a lakosságtól átvett köz

műépítési hozzájárulás és a Soros Alapítványtól a Vö
rösberényi Iskola befejezésére), fejlesztési hitel felvé
telből 33,9% bevétel lett tervezve.

Kiadások:
A működési kiadások 55,8%-át teszik ki a személyi 

juttatások és azok járulékai, így a dologi kiadásokra 

159 873 E  Ft jut.
A működési célú pénzeszköz átadása 76 895 E Ft 

(ebből: a Kommunális Kht.-nak 36 000 E Ft kerül át
adásra, a többi összeg az alapítványok, civil szerveze
tek, társadalmi szervezetek, kulturális események, a 

Régi Zene koncertsorozat, az egészségügyi ellátás, a 

sport támogatására, a Pápakörnyéki Vízitársulás részé

re, eseti pénzbeli ellátásra és rendszeres pénzbeni ellá

tásra kerül átadásra.)
Működési céltartalék összege 28 351 E Ft, mely 

a nemzetközi kapcsolatokra, a 10 éves a város rendez
vénysorozatára, a Váth János díjra, a Györgyi Dénes 
Általános Iskola 50. évfordulójára, a Családsegítő 

Központ létrehozására, valamint a szja. 47. §. (4) bek. 

alapján kötelezően képzendő (6972 E Ft) tartalékra 
lesz felhasználva.

Fejlesztésre a város összesen 145 905 E Ft-ot ter
vezett az új induló szennyvíz-beruházásra, háziorvosi 

műszerbeszerzésre, strandrekonstrukcióra, valamint a 
Vörösberényi Iskola befejezésére. A Japán program 

befejezéséhez kapcsolódó fejlesztést pontos számok 
ismeretének hiányában csak évközi módosításnál lehet 

majd tervezni.

Az 1999. évi költségvetés fedezethiány miatt nem 
minden igényt, elképzelést tartalmaz, amit a koncep

ció megfogalmazott. Ezek nagy része remélhetőleg 
majd az elmúlt évi pénzmaradványból megvalósítható 

lesz. Az 1999. évi elfogadott költségvetés tartalmilag, 
formailag megfelel a törvényességnek, de nem nélkü
lözheti a bevételi források további feltárását, a szigorú 

takarékos gazdálkodást.

A költségvetés éves felhasználásáról a tisztelt Új
ságolvasót folyamatosan tájékoztatjuk.

Balatonalmádi, 1999. február 6.
Brenner Kálmánné PEB elnöke

Köszönetnyilvánítás
A Györgyi Dénes Általános Iskola vezetése, tantestülete 
és diákjai nevében ezúton fejezem ki köszönetem Duna 
Lajos vállalkozónak az iskolai könyvtár parkettájának 
felújításáért, valamint Varjas Zoltán és felesége vállal
kozónak az iskolai abroszok mosatási költségéért járó 
összegek jótékony célú felajánlásáért.

Fábián László igazgató

Félévzárás 
a Györgyi Dénes 

Általános Iskolában
Tartalmas félévet zárt a Györgyi 

Dénes Általános Iskola tantestülete ja
nuár végén. Kiemelt helyet kapott a 
félévi munka értékelésében az idei tan
évben bevezetésre került NAT, illetve 
a helyi pedagógiai program tapasztala
tainak összegzése, a pedagógiai prog
ram tervezett módosításának megvita
tása.

Megállapítást nyert, hogy az új 
alapdokumentumok megjelenése nem 
jelentett gondot az iskola életében, to
vábbra is törekszünk az iskola hagyo
mányos értékeinek megőrzésére, pár
huzamosan azzal a fejlesztéssel, amit a 
pedagógiai program gyakorlati alkal
mazása igényel.

A szülők javaslata alapján meg
vizsgáltuk az angol nyelvoktatás beve
zetésének alternatív lehetőségét az el
ső osztálytól. Nagy igény mutatkozik 
a két idegen nyelv -  angol, német -  fel
ső tagozatban fakultatív módon való 
oktatására. Az angol nyelv oktatásá
nak 1. osztálytól történő -  választható
-  bevezetésének feltételei a következő 
tanévtől megteremthetők, a felmenő 
rendszer igényeit ki tudjuk elégíteni.

Az elmúlt félév értékelése alapján 
a tanulói teljesítmények jó színvonalú 
szakmai tevékenységről tanúskodnak. 
Tanulóink jelentős számmal neveztek 
be az idei tanévben meghirdetett tanul
mányi versenyekre. A X. Országos 
Bátaszéki Matematikaverseny eddig 
lebonyolított fordulói alapján Krivácsy 
Ádám 4 osztályos tanuló országos dön
tőbe jutott, a Szülőföldünk védett érté
kei c. könyvtárhasználati vetélkedő 
megyei fordulóján Tóth Mihály 6. osz
tályos tanuló korosztályában 2., 
Strenner Katalin 8. osztályos tanuló 
pedig 6. helyezést ért el.

A tanulmányi munka mellett neve
lőink színvonalas szabadidő progra
mokat szerveztek a diákok számára. 
Szeptemberben badacsonyi túrán vet
tünk részt, novemberben a marton
vásári Beethoven Emlékmúzeum és az 
Erkel Színházban bemutatott Oliver 
című musical nyújtott emlékezetes ki- 
kapcsolódást a résztvevők számára 
Völgyi Zsuzsanna és Nándoriné Palás
ti Judit tanárnők szervező munkájának 
köszönhetően. Január végén egy parla
menti látogatást és újabb színházláto
gatást szervezett Dudásné Pirik Mari
ann tanárnő.

Az iskola fennállásának 50. évfor
dulóját 1999 októberében ünnepeljük. 
E téren az előkészületi munkák foly
nak, a dokumentumok gyűjtése folya
matos.

Ezúton is tisztelettel kérjük Önö
ket, hogy a rendelkezésükre álló isko
lánk életével kapcsolatos dokumentá
ciós anyaggal, esetleg tárgyi eszkö
zökkel szíveskedjenek hozzájárulni az 
évforduló sikeres lebonyolításához.

Eszes Béláné



Gondolatok 
a Magyar Zene Évezrede 

országos zenei történelmi játék 
helyi fordulója kapcsán

„Emberi kultúránk gerince a jel
lem, s a zene a jellem virágzása”, 
Így vallotta Konfucius a Krisztus 
előtti ötödik évszázadban. Sok idő 
eltelt azóta, de az ókori kínai bölcs 
szavai máig megfontolandók. Óriá
si a felelőssége azoknak, akik a ze
ne csodálatos, szavakon túli hatal
mával sáfárkodnak, de hihetetlen 
lehetőség is adatott a kezűkbe. Nap
jainkban, amikor egyre inkább csak 
a megmérhető, csak a pénzben kife
jezhető számít értéknek, talán sok
kal nagyobb szűkségünk van erre a 
nonverbális nyelvre, mely legben
sőnket szólítja meg, rendezi el, s 
hívja elő onnan legértékesebb ré
szünket.

De hol találjuk azt a muzsikát, 
mely gyermekeink leikéig hatol? 
Nehéz, de egyben könnyű is a dol
gunk. Nehéz, hisz a zenei környe
zetszennyezés elárasztja minden
napjainkat -  nem tudunk csendben 
lenni, pedig ez a birodalom csak a 
csendből születhet meg. De könnyű 
is egyben, mert a gyermeki fül és lé
lek ösztönösen nyitott az értékekre. 
Erről tanúskodott az a zenei törté
nelmi játék, mely március 2-án a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimná
ziumban zajlott.

A szervezők (Lukin László és 
Varga Károly) célja -  a magyar ze
ne évezredes értékeinek felelevení
tése -  valóra vált. A résztvevő csa
patok csengő gyermekhangon szó
laltatták meg népdalainkat, táncol
tak a képzeletben felidézett magyar 
főúri rezidenciák táncmulatságán, s 
felcsillanó tekintetük jelezte: isme
rünk, felismerünk téged, értjük és 
érezzük mit akarsz mondani nekünk

Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark 
Bálint, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, 
Kodály Zoltán, Bartók Béla.

Nem az volt a fontos, hogy ki 
mennyi ismeretet halmozott fel, ha
nem hogy az önfeledt játékban meg
elevenedjék elmúlt évezredek mu
zsikája, hisz üzenetünk, egyetemes 
értékük csak így munkálkodhat 
szívben és lélekben.

A csapatok minősítést szerezhet

tek, s a legügyesebbek továbbjutot
tak a megyei fordulóra, mely május 
elején lesz Veszprémben. Az általá
nos iskolák közül arany minősítést 
kapott a Györgyi Dénes Általános 

Iskola csapata. Ezüst minősítést a 
Váci Mihály Általános Iskola két 
csapata is és a Pilinszky János Álta
lános Iskola két csapata Keneséről. 

A gimnáziumi korosztályban a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimná
zium cum lande, arany minősítést 
szerzett. Továbbjutó csapatok: 
Györgyi Dénes Általános Iskola,

Pilinszky János Általános Iskola 
egyik csapata

Magyar-Angol Tannyelvű Gim
názium.

A régi ember örömét, bánatát, 
lelkének minden rezdülését éneké
ben tudta elmondani. Összerendez
ve ezzel a belül dúló viharokat, 
megszelídítve indulatait, feloldva 

fájdalmát és sokszorosan megélve 
örömét. Ezt a kincset adjuk gyerme
keinknek, ha megtanítjuk őket zenei 

anyanyelvünkre; az éneklés, a tánc, 

a valódi zenehallgatás önfeledt örö
mére.

Nádasné Varga Katalin

Jegyzet

Őseimmel kapcsolatos 

kutatási dilemmáim
Édesapám után a Czirbusz név illet meg. E név miatt nagyon sok ne

hézségem adódott, nemcsak azért, mert ez egy jól csúfolható név, hanem 

azért is, mert minden egyes bemutatkozás, kapcsolatfelvétel azzal kez

dődött: „Hogyan? A nevét f-fel, vagy s-sel, vagy sz-szel, vagy esetleg c- 

vel, vagy cz-vel írja?” ..El sem tudja képzelni egy Szűcs, egy Gróf, vagy 
egy Veszeli nevű úr, milyen könnyű dolga van a bemutatkozáskor a hát

rányos helyzetű Czirbusszal szemben!

Megfogant nagyobbik fiam. Meg kívántuk védeni a Czirbusz név hát

rányaitól,

ezért sorba vettük a nagyszülők neveit, melyiket lehetne felvenni? A 

nagyszülők nevei közül csak egy akadt, amelyik magyaros, de az meg na

gyon gyakori, még a szlovák köztársaság elnökét is KOVÁCS-nak hív

ták. Anyai nagyanyám ZBORÓI  ZBORAI leány volt (Eperjesből). Apai 
nagyapám természetesen CZIBUSZ Kis Veszverésből (Rozsnyó mellől). 
Apai nagyanyám BENCZÚR leány volt Jaszenovóból (Rimaszombat 
mellől). Apai nagy szüleimnél a festőt,

mint Gyula bácsit emlegették, mert tartották vele a rokoni kapcsola

tot. Más választásunk nem is lehetett leendő lemenő rokonaim érdeké

ben csak az, hogy a keresztlevelekkel, anyakönyvi kivonatokkal bélelt 
kérvényt beadjuk a Benczúr név cseréjére. Megkaptuk! Azóta mind én, 
mind a család élvezi az érthető név előnyeit.

Ugye szép magyarosnak, tűnik a BENCZÚR név? De hát a család 
minden tagja onnan felvidékről származik, még a KOVÁCS is a Hernád 
folyó mellől jött, arról nem is beszélve, hogy Jaszenovóban több a BEN

CZÚR mint ahány kutya szaladgál ott, illetve Kis Veszverésen (Marina 

Poloma) több CZIRBUSZ él, mint ahány macska nyávog ott. Én pedig 
itt vagyok megdicsőült magyar BENCZÚR-ként, tiszta piros-fehér-zöld

ben!

Sőt, van még egy buktató! A nevem első tagja a BEN sémi eredetre 
is utalhat, mert a BEN valakinek a fiát jelenti! E szerint ősapám CZUR 

fiat sejtethet. Ezt még sejtelmesebbé teszi, hogy az izraeli nagy politikust 
pl. BEN GURION-nak hívták. Az ő  ősapja eszerint GURION fia? Az ara

bok is használják a BEN előnév tagot, ugyancsak valakinek a fiaként 
megjelölésre, pl. BENBELLA algériai politikus, az ő  ősapja BELLA fia?

A mai politikai divat szerint most mit tehetnék szlovák őseimmel, öl

re menjek velük? De mit tegyek az én feltételezett zsidó, vagy arab őse

immel, ugyan is lehetséges, hogy a török hódoltság után Jaszenovoban 
maradt egy arab CZUR-fi, vagy Galíciából került egy zsidó CZUR-fi Ri

maszombat mellé. Ezen ősökkel mit tegyek, a mai divat szerint használ

jak kalasnyikovot, szemtex-et, vagy plasztik bombát? -  SZÉTROBBAN  
A FEJEM ! -

Dr. Benczur György

Országos sikerek a Diákolimpián
Folytatódott a hagyomány: a 

Györgyi Dénes Alt. Iskola tíz éve 
szünet nélkül képviselteti magát a 
Diákolimpia országos döntőjén 
úszás sportágban.

Már a január 23-i megyei döntőn 
is kiemelkedően szerepeltek az isko
la tanulói. Az éremtáblázaton egy aj
kai iskola mögött az előkelő máso
dik helyen végeztek öt arany: - Ko
vács Lili, Solymos Lilla-kétszer, az

5.-6.-os (Solymos Lilla, Galló Anita, 

Kovács Ildikó, Pozsgai Patrícia) és a 

7.-8.-os (Felber Orsolya, Somogyi 

Szandra, Horváth Szilvia, Kucserka 

Tímea) leány váltók, két ezüst: - 
Kovács Lili, az 5.-6.-CS fiú váltó 

(Brencsán Dávid, Novák Viktor, 

Kaszap Levente, Csécsi Gábor), két 
bronz: Horváth Balázs, Horváth Pé

ter elnyerésével.

A székesfehérvári országos dön

tőn Tóth Ferenc úszóedző tanítvá

nyai kiemelkedően szerepeltek, kö

zöttük iskolánk tanulói is: az 5.-6.-os 

leány váltó 14., a 7.-8.-os leány vál

tó 12., Kovács Lili 7. lett. A legszebb 

eredményt Solymos Lilla érte el, 50 

méteres hátúszásban érett verseny

zéssel országos bajnoki címet szer

zett!

Dicséret illeti a gyerekeket a ren
geteg munkáért és az eredményes 
versenyzésért. Elismerés jár az edző
nek a nagyszerű szakmai felkészíté
sért, az iskolának a szervezésért és a 
körülmények biztosításáért.

Köszönet jár a szülőknek a csa
ládi háttér biztosításáért, a sok le
mondásért. További sok sikert gye
rekek!

Halmay György



A kertbarátkörök életéből
Vörösberényi 

„Fábián József” 
Kertbarátkör 

1999.02.01.
A francia borkultúráról Takács Fe

renc szaktanár tartott előadást. 
Útibeszámolójában először a svájci szo
kásokat említette. Kedvelt szőlőfajtájuk 
a saszla. Gyengébb szeszfokú borokat 
készítenek mint mi. Náluk a szőlő 15- 
16 cukorfokot ér el, de a bor szeszfokát 
nem javítják cukorral. Sekély talaj
munkát végeznek, helyette inkább 
gyomirtóznak. Franciaország két fő 
bortermelő részre osztható: déli és észa
ki bortermelő vidék. Nagyon jó mik
roklímája van. 1/4 része erdő. Északon 
biotermelést alkalmaznak. Közepes ter
mésre törekszenek, inkább a minőségre 
fektetnek nagyobb hangsúlyt. Fejmű
veléssel nem igen foglalkoznak, inkább 
a hagyományos művelést alkalmazzák. 
Főleg szövetkezeti munkában dolgoz
nak. A borokat exportra termelik. Pezs
gőt, konyakot és borpárlatot is készíte
nek. A szőlőt a tábla végén helyben dol
gozzák fel és a szín lét viszik el. A tör
kölyt a helyszínen szétszórják. A kivá
gott szőlőtőkéket apró darabokra vágják 
és azt is értékesítik, grillezésre árusít
ják. A bio kertészetekben csak kéntartal
mú vegyszereket alkalmaznak. A bio bor 
ára 2-2,5 szerese az egyéb bornak (ex
portra termelik). A híres római pincék
nél ma is római korú feldolgozást al
kalmaznak. (Faprés, római kőagyag 
edények, a szőlő lábbal tiprása). A bol
tokban dobozos bort is árusítanak és 
olcsóbb mint a tej. A déli bortermelő vi
déken a vörösbor készítésnél 2% tenger

vizet tesznek a borba, ami érdekes za
matot ad neki.

A francia borok keresettek az egész 
világon.

1999. 02.15.
Aktuális teendők a házikertekben, 

növényvédő szerek megválasztása és fel- 
használása. Előadók: Károlyi György, 
Keszey János a Vörösberény mezőgaz
dasági bolt dolgozói.

Jelenleg a kertészetben és szőlészet
ben a metszési műveletek a legaktuáli
sabb munkák. Metszésnél ügyeljünk a 
megfelelő terhelésre. Vannak olyan fák, 
ahol elégséges a korona alakítás, vagy 
ritkítás. Metszésnél győződjünk meg ar
ról, hogy nincs-e megfagyva a vessző. A 
fagyott vessző belseje fekete. A múlt év
ben komoly monília veszély volt. Ezért 
most fertőtleníteni kell a fákat. A mo
níliás maradványokat el kell távolítani, 
illetve elégetni. A szőlő közkedvelt nö
vény, szeretettel foglalkoznak vele a gaz
dák. A szőlőtelepítést jól fontoljuk meg. 
Győződjünk meg arról, hogy térségünk
ben milyen fajta a megfelelő. Előre 
döntsük el, hogy borszőlőt, vagy cse
mege szőlőt akarunk-e termeszteni. Ter
mési időpontot is meg lehet választani 
(korai, vagy kései fajták). Ha az utóbbi 
évek időjárását vesszük figyelembe, ak
kor borszőlőnél előnyösebbek a korai 
fajták. Csemege szőlőnél célszerű nem 
egy időben termő fajtákat választani, 
így kora nyártól őszig elláthatjuk ma
gunkat friss csemege szőlővel. Vesszőt 
csak megbízható helyről szerezzünk be. 
Telepítés előtt döntsük el, hogy milyen

művelési módot akarunk alkalmazni, 
(kordont, függöny, vagy hagyományos 
gyalogművelést). Az utóbbit egyre keve
sebben alkalmazzák, pedig cukor szem
pontjából a legkedvezőbb. Karónak és 
oszlopnak az akácfa a legjobb, amit kát
ránnyal, vagy kadmiummal védünk 
korhadás ellen. Oltás szempontjából 
legjobb, ha megvárjuk a fagyveszély el
múlását. Az oltóvesszőt 3-4 cm mélyen 
tegyük földbe, hogy ne tudjon kiszárad
ni, ágyazzuk be fűrészporba, majd fer
tőtlenítsük.

A vegyszeres védekezésre is most kell 
felkészülni. A szerszámokat ellenőriz
zük (szórófejeket, stb.) Nem kell idegen
kedni a magyar gyártmányú permetező 
gépektől, mert nagyon jók, megbízható
ak. A permetezőszereket mindig elzárva 
tároljuk. Permetezéskor okvetlen hasz
náljunk védőfelszerelést. Permetezési 
napló készítése kötelező, amit 3 évig meg 
kell őrizni. A vegyszerek 3 kategóriába 
vannak sorolva. Egyes vegyszereket, 
csak úgy nevezett zöldkönyvre lehet vá
sárolni. A lemosó permetezést most kell 
végezni. A veteményes kertekben is ha
marosan elkezdődnek a tavaszi mun
kák. Lehetőleg csávázott vetőmagot vá
sároljunk.

Balatonalmádi 
Kertbarátkor 

1999. 02. 09.
A Balatonalmádi Önkormányzat 

tervei az elkövetkező években. Előadó: 
dr. Kerényi László polgármester.

A polgárm ester úr három pontba 
foglalta beszámolóját: 1. utak, 2. város 
bevételei (adók), 3. földterületek meg
munkálása.

1. Balatonalmádinak 119 km útja 
van. Ennek fele pormentes, fele földút. 
Jelenleg évi 50 millió Ft van beütemez
ve 3 évig a japán hitelből. Az összes út 
felújítására, pormentesítésére még 
hosszú időre van szükség.

2. A város bevétele különböző adók 
összetételéből alakul ki. Sajnos nagyon 
sokan elfeledkeznek adózási kötelezett
ségükről. Ez főleg a kurtaxára vonatko
zik, pedig ezt nem is a szállásadó fizeti 
saját zsebéből, hanem a vendégeknek 
kell fizetnie. Nagyon nehéz a fizetési kö
telezettség ellenőrzése. Egyik kertbarát
kor tagunk hozzászólásában elmondta, 
külföldi tapasztalatait, amit a polgár- 
mester úr jónak is talált és kérte a fel
szólalót, hogy tapasztalatát foglalja 
írásba és adja be a polgármesteri hiva
talba tanulmányozás céljára.

3. A földterületek közös megmunká
lásával kapcsolatban a Lozsántai terü
letet hozta fel példának a polgármester 
úr. Ennek a területnek a felosztása, il
letve kimérése nagyon szerencsétlenül 
sikerült, de ezt a hibát nem mi követtük 
el, hanem azok a szervek, akik megvol
tak bízva a terület rendezésével. Mi úgy 
akartuk, hogy egy-egy kimért területnek 
a rövidebb oldala 20 m legyen, de ezt 
nem vették figyelembe, így lettek 6-7 m 
széles és 170 m hosszú (nadrágszíj) par
cellák, amik sem építkezésre, sem egye

di megmunkálásra nem alkalmasak. Itt 
egy lehetőség volna, ha a tulajdonosok 
szövetkezeti alapon munkálnák meg 
(legalább addig amíg egy jobb megoldás 
születik).

1999. 02. 20.
Kertbarátkörünk farsangi bált ren

dezett a Budatava vendéglőben. A bál ér
dekessége az, hogy nálunk most volt el
ső esetben tombola. A nyereményeket a 
tagság adta össze.

1999. 02. 23.
A biokertészkedés gyakorlatáról és 

jövőjéről tartott előadást Balikó Eszter. 
A biokertészetnél első feladat a környe
zetszennyezés megszüntetése. A biológi
ai növénytermesztéssel foglalkozó szak
emberek belátják, hogy a biotermesztés 
sem megoldás minden problémára, ab
ban viszont egyetértenek, hogy a házik
ertekben megvalósítható és remekül 
működik. Ellenálló növényfajtákkal, 
biológiai növényvédelemmel, megfelelő 
tápanyag-utánpótlással és talajtakarás
sal minőségi termékeket állíthatunk 
elő. A biotermesztés sokkal több gondos
kodást és megfigyelést igényel. Több per
metezést kíván mint a hagyományos ül
tetvény, mivel a kisebb hatásfokú termé
szetes készítményekkel csak többszöri 
felhasználással lehet eredményt elérni. 
Biológiai kertművelésben együtt műkö
dünk a természettel, ahelyett hogy an
nak ellenében tevékenykednénk. Újra 
értékesítjük a szerves anyagokat, hogy 
ezzel a talaj termékenységét növeljük. A 
biotermékek kb 30%-kal kevesebbet te
remnek, mint a hagyományos termé
kek, de egészséges terményt kapunk.

A kártevők ellen természetes ható
anyagokkal védekezhetünk. Vegyes kul
túrák összeállítása is egy védekezési 
módszer, ami abból áll, hogy kedvező 
hatású szomszéd növényekből vegyes 
kultúra tervet állítunk össze.

A társnövényeket lehet azonos so
rokban vegyesen, vagy önálló sorokban 
is külön-külön veteményezni.

Ilyen kedvező hatású szomszéd növé
nyek:
Bab - káposztafélék.
Borsó - káposztafélék
Cékla - káposztafélék
Zeller - káposztafélék.
Uborka - káposztafélék
Burgonya - kései káposztafélék
Burgonya - kései borsó
Paradicsom - hagyma
Paradicsom - petrezselyem
Paradicsom - borokbab
Paradicsom - zeller
Saláta - bab
Saláta - uborka
Saláta - cékla
Borsó - zeller
Karotta - hagyma
Pasztinák - hagyma
Saláta - retek.

Biogazdálkodásban célszerű alginit 
talajjavítót használni, mert vegyszer 
nélkül megoldható a talajjavítás, táp
anyag utánpótlás és sok esetben a nö
vényvédelem is.

A két kertbarátkor nevében: 
Durst László

Közlemény

Tisztelettel közöljük, hogy 1999. 
február 24-én a vörösberényi város
részben megalakult a Nyugdíjas 
Klub 97 fős létszámmal.

A közgyűlés az alábbi vezetőket 
választotta meg:
Boros Gyula elnök
Hajdú Károly elnökhelyettes
Deli László elnökhelyettes
Brenner Kálmánné tag 
Hofmann Józsefné tag 
Fazekas Józsefné póttag 
Schafhauzer Ferencné póttag

A nyugdíjas klub fő célkitűzése 

„Együtt Egymásért"

Szeretettel várjuk minden bala

tonalmádi nyugdíjast, településrész

től függetlenül.

Legközelebbi „programismerte

tő" összejövetelünket 1999. Március 

19-re hívjuk össze 18 órára. 

Tisztelettel:

Boros Gyula elnök

A Vörösberényi Nyugdíjasok klubja alakuló ülése



Gyalogos teljesítménytúra kiírás
BAKONY 50, 25
1999. március 20., szombat
BAKONY 50. Minősítési pontér

ték: MTSz 93, MSSZ B kát. 60/7,5.
Indítás: Veszprém vasútállomás, 

6-8 óráig. Útvonal: Veszprém vá. -  
Séd-völgy -  Csatár-h. -  Márkói híd
-  Herend vá. -  Nagy-Nyerges -  
Öreghálás -  Pápavár-alja

Németbánya, Jáger-rét -  Város
lőd. Emelkedő: 900 m. Menetidő: 
max. 12 óra.

BAKONY 25. Minősítési pontér
ték: MTSZ 4S,.MSSz D kat. 29/4. p

Indítás: Herend vasútállomás 7-9 
órái. Útvonal: Herend vá. -  Bors-te
lek -  Nagy-Nyerges -  Öre álás -  
Csehbánya -  Torna-patak -  Város
lőd. Emelkedő: 400 m.

Menetidő: max. 6 óra.
Hozzájárulás a rendezési költsé

gekhez: Március 15-éig 150 Ft/fő, a 
helyszínen 200 Ft/fő. Befizetés pos
tautalványon az egyesület fenti cí
mére, vagy átutalással a Balatonal

mádi OTP, Bauxitkutató TSE 
11748083-20015264 számra.

Az indulók útvonalvázlattal ellá
tott ellenőrző lapot, a teljesítők elis
merő oklevelet és kitűzőt kapnak. 
Azok a visszatérő teljesítők, kik 150 
km megtételét, tehát 2x50 = 100 km 
korábbi teljesítését is igazolják (jel
vénnyel és/vagy igazolt ellenőrző 
lappal), és tavaly nem kaptak, meg
kapják a jubileumi kitűzőt is!

Egyéb: Sportorvosi engedély 
nem kell, de a túrán mindenki saját 
felelősségére indul. A rendező szer
vektől, ill. a rendezőségtől kártérítés 
semmilyen címen nem igényelhető. 
Csomagszállítás a rajtból a célba 50 
Ft/csomag. A Bakony 50 résztvevő
inek zseblámpa erősen ajánlott. Elő
zetes bejelentés (március 15-ig) és 
kellő létszám eseten 19.00-kor autó
busz különjáratot indítunk a célból 
Veszprém vá.-ra.

K. Gellai Mária
a BXTSE elnöke

Tisztelt Szerkesztőség!
Az Alterra Svájci-Magyar Kiadó - mely egyaránt kíván bemutatkozási 

lehetőséget biztosítani kezdő, illetve a befutott íróknak, költőknek - felhí

vással fordul régi és új szerzőihez.

A kiadó által tervezett antológiákban, a műfaji sokszínűség jegyében 

versek, elbeszélések, novellák, elmélkedések kapnak helyet. A kéziratokat 

tehát műfaji megkötöttség nélkül, maximum 15 oldalas terjedelemben fo

lyamatosan várják a szerkesztők a következő címen: 1054 Budapest, Szé

chenyi u. 1. D/A, I. 5., tel.: 353-2176

Újra itt vagyunk!
A választások elteltével, első 

alkalommal van módunk megje

lenni a nyilvánosság előtt. Ez év 

január óta bejegyzett egyesület

ként működik az „Összefogás a 

város jövőjéért csoport".

A város és az egyesületünk éle

tében is nagyon fontos pillanat 

volt a választási eredmények ös

szegzése, hiszen kilenc általunk 

ajánlott je lö lt közül. Önök hatot 

kiemelkedően támogatva bejuttat

tak a város vezetésébe.

Természetesen a választásokon 

képviselt elveket tovább kívánjuk 

vinni, és mint egyesület a legfon

tosabb kapocsként m űködni, 

Önök és a városvezetés közt.

A választásokon egyik sarkala

tos kérdés a tisztaság és a szemét- 

szállítás m egoldása volt. Váro

sunkban sokan élnek az idegenfor

galomból, így a rólunk alkotott 

kép zsebbevágóan érinti őket. Va

lamennyiünk személyes felelőssé

ge, a saját legszűkebb környeze

tünk és köztereink óvása, tisztán, 

rendben tartása. Legyenek partne

reink a rendezett, tiszta, virágos 

városkép kialakításában! Változ

tatni csak közösen tudunk!

Az Új Almádi Újság az egyesü

let rendszeres megjelenési lehető

ségével tudja biztosítani, hogy 

program jaink, rendezvényeink, 

felhívásaink eljussanak Önökhöz, 

a legfontosabbakhoz ebben a vá

rosban!

ifj. Horváth György 

az Egyesület elnöke

Úszásoktatás 
óvodásoknak

A Herkules SE
pályázaton nyert 
támogatás-hozzájárulással

óvodás
úszásoktatást
szervez.
Ennek helyszíne ez évben 
az Auróra Szálloda 
uszodája,
vezetője, oktatója 
Kovács János.
A  tanfolyamra az óvodákban
lehet jelentkezni
1999. március 12-ig. 

Részvételi költség
tíz oktatási órára 
összesen 2 0 0 0  Ft.

Herkules SE

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

Telefon: 432-854, 439-219
Konyha-, szobabútor, üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése.

Ajtó-, ablakgyártás, 
műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 

MÉRETRE VÁGÁSA.
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221

A N I  N E T T
T i s z t í t ó s z a l o n  
A l m á d i b a n !
-  Express mosás: 1, 2, 3 napos,
-  Szőnyegtisztítás,
-  Bőrkabátok tisztítása, festése,
-  Piperemosás,
-  Vegytisztítás,
-  Papír- és háztartási vegyi áruk,
-  Babaápolási termékek

Szállodák, panziók, éttermek, textíliáinak mosása. 
R Ö V I D  H A T Á R I D Ő V E L !

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 61. Tel.: 06-20/9466-556 
Nyitva tartás: H-P: 9-11, 13-18 óráig, Szo.: 9-13 

Háztartási vegyiáru, papíráru termékek kedvező áron. 
Húsvéti képeslapok, csomagolok, tojástartók.

K e lle m e s  h ú své t i  ü n n ep ek e t  k ív á n o k !



A Közösségi Ház
márciusi programjaiból
13. 14.00 A Kertbarátkor borver

senye

14. 18.30 Fáklyás felvonulás a 

Közösségi Háztól a Kossuth 

szoborig.

Ünnepi megemlékezést tart: 

Horváth László, a Kéttan

nyelvű Gimnázium tanulója.

15. 11.00 Ünnepi megemlékezés 

az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére. 

Helyszín: őspark, 

Petőfi-szobor.

Ünnepi köszöntőt mond:

Dr. Bóka István 

országgyűlési képviselő 

Közreműködnek a Kéttan

nyelvű Gimnázium tanulói 

15. 18.00 10 éves

az Új Almádi Újság.

Műsoros est

Találkozás a szerkesztőséggel 

a Magyar Sajtó Napján. 

Helyszín: Közösségi Ház 

19. 17.00 Az almádi és a városhoz 

kötődő művészek Tavaszi Tár

lata.

Megnyitja: Kellei György 

újságíró

Helyszín: Közösségi Ház

Almádiért 
Közalapítvány

Köszönetünket fejez
zük ki mindazoknak, 
akik városunk kulturá
lis, művészeti tevé
kenységének segítsé
gére létrehozott alapít
ványunkat az előző év
ben támogatták.

Kérjük, hogy idén is 
vegyék fontolóra, hova 
ajánlják fel adójuk 1 
százalékát.

Kérjük minél többen 
támogassák alapítvá
nyunkat az 1%-kal.

Adószám:
19262259-2-19

Értesítés
Balatonalmádi, 

Baross G ábor u. 44. alatt 

a laboratórium telefonszáma 

megváltozott.

Új szám: 88/439-367

Végezze a tavaszi
nagytakarítást

könnyen, gyorsan, 
alaposan!

BÉRELJEN
korszerű, nagy hatásfokú 

száraz rendszerű

TAKARÍTÓ
GÉPET

Takarítógépünkkel 
98%-os hatásfokkal 

portalaníthat, 
atkamentesíthet.

Tel.: 88/430-192

1999. március 13-án
(szombaton)

18 órai kezdettel
a Vörösberényi Kultúrházban 

(Balatonalmádi, Gábor A. u. 6.)

Tavaszváró
szerelem

címmel

Fuchs Pál László,
a veszprémi TIT Váci Mihály 

Irodalmi Színpad tagjának

előadói estje
közreműködik:

M olnár Brigitta  (ének, vers) 
Berzevici Zoltán  (ének, gitár) 

Bevezetőt mond: 
Kovácsné W öller Anita

A BELÉPÉS INGYENES

Modell- és makettklub
Kedves modellező, makettező Barátom!

Közös hobbink a modellezés-makettezés. 
Ezt az igazán szép „sportot" rendkívül sokan 
űzik hazánkban, így Veszprém megyében is. 
Szeretnénk a Balatonalmádiban és vonzás- 
körzetében lévő makettezőket egy igazán jól 
funkcionáló -  kiállításokon, versenyeken 
résztvevő -  klubban, vagy egyesületben vi
szontlátni. Ehhez kérjük mindazok jelentkezé
sét akik kedvet éreznek e szép hobbihoz. Ala
kuló megbeszélésünk 1999. március 26-án 18 
órakor a Közösségi Házban.
Baráti üdvözlettel:

Varga Sándor,

Balatonalmádi, Tóth Á. u. 36.
Tel.: 06-30-9373-070 

Molnár Tibor 

Szellő u. 14.
Tel.: 06-88-432-131, 06-20-9475-739

Közlemény
T Ü D Ő S Z Ű R É S
Helye: Balatonalmádi,

Rákóczi u. 43. 
Kommunális Kht. 
épületében.

Ideje: 1999. április 7-től 
május 6-ig 

Hétfő: 9-12, 12.30-16 
Kedd: 8-14 
Szerda: 8-14 
Csütörtök: 8-14 
Péntek: 8—14
Megjegyzés: 30 év felettieknek, 
egészségügyi könyveseknek, pe
dagógusoknak kötelező!

Szerkesztőségi felhívás
Kérjük mindazokat, akik lapunkban rendszeresen publikálnak, hogy 

írásaikat kinyomtatva és számítógépes lemezen (floppyn) is adják le! 
Köszönjük.

APRÓHIRDETÉS
• Magyar nyelvtanból korrepetálást vállal főiskolás. Tel.: 06-30/9056-195.

SZÍNESFILM -
KIDOLGOZÁS

19 Ft/kép
2 db fotóalbum 591 Ft
H ÁZTARTÁSI ES  

FESTÉK BO LT
B a la t o n a lm á d i ,  P e t ő f i  S á n d o r  u .  6 . 

Tel.: 4 3 8 -5 8 2
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