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

Olyan picinyke asszony az anyám, 

hogy bizony fel kell néznie reám... 

S mikor lehajlok öleléseér’ 

fejem akkor a csillagokba ér...
Somlyó Zoltán 

(1882-1937)

Minden halandó.

Az öröklét csak 

az anyáknak adatott meg.
Iszak Babel 

(1894-1941)

Ó ha cinke volnék, 
útra kelnék, 

hömpölygő sugárban

minden este 

morzsára, búzára

anyám ablakára.
Weöres Sándor 
(1913-1989)



Úriszéki ítéletek
Ismeretes, hogy Almádi káptalani birtok volt, így a földesúri jogokat a 

Veszprémi Káptalan gyakorolta. Ez azt is jelentette egyúttal, hogy jobbá
gyaik és birtoktalan familiárisaik felett bármely ügyben bíráskodhattak, ki
véve a halállal büntethető gonosztetteket. Ez már a XIV. században álta
lánosan kialakult jogelv volt, és amennyiben a földesúr a királytól pallosjo

got kapott akkor bármilyen gonosztett felett ítélkezhetett. Az úriszék a 
földesúr vezette bíróság volt, amelyik a testi fenyítések mellett súlyos bír
ságokkal sújtotta az eléje került bűnösöket. A fennmaradt jegyzőkönyvek
ben szereplő Almádival, illetve Veszprémmel kapcsolatos ítélkezésekből 

néhányat kivonatosan megismerhetünk a következőkből.

1830. október 6-án Csopakon tar
tott Úriszék 61. számú ítélete így 
szól:

„Az uradalmi fiskális úr a vas
banálló Nagy Mihály juhászt azzal 
vádolván, hogy az az Isteni és Hazai 
törvényeknek megtagadásával, tol
vajok ellen hozott kemény bün
tetésektül sem irtózván folyó 830-ik 
esztendei Januárius holnapban, a T. 
Uraságnak Almádi Pusztabeli birto
ka akoljánál a nyájat őrizvén nem
hogy a reá bizott takarmányt is meg
őrizte volna... vörösberényi Ángyán 
Ferenc kovács mesternek négy ízben 
az Uraság szénás és sarju 
kaszálóbul hosszu oldalu szánkón 
lopva szénát és sarjut adni... Urasá
got megkárosítván....Ángyán Feren
cet tolvajlásba keverni... megátal
kodott tagadása nékije nem 
használván.... mai naptul számlá
landó egy holnap tömlöcre és ez alatt 
kétszer elveendő 40 és 40 kemény és 
itt a helyszinen is elveendő páltza 
ütésekre; a kárnak megtéritésében 
az aki a szénát elhasználta úgymint 
Ángyán Ferenc itéltetett.”

1827. január 2-án Veszprémben 
tartott Úriszék 7. számú ítélete a kö
vetkező:

„Engel Ádám Almádi vinczellér 
és Szöllő Birtokos valamint 
Gelmajer Magdolna annak felesége 
ellen ki világosodván az, hogy ezek 
házuknál Hieber András Budakeszi 
legényt tartván, leányukkal vala szo
rosabb vétkes társalkodását nem 
akadályoztatták, úgy az is hogy a mi
dőn Nagy Ferenc Hegymester a ne
vezet személleket egy ágyban vétkes 
társaságban tapasztalván, Hieber 
Andrásnak sapkáját próba gyanánt 
magához vette, ezért amidőn Veszp
rémbe haza menni szándékozna, en
nek uttyát állani, fejérül kalapját ki 
kapni, földre ledönteni, feleségét an
nak verésére biztatni bátorkodott, 
azért magának megérdemlett bünte
tésére, másoknak pedig tanitó példá
jára, mint hogy hibás volta miatt a 
kiszabott büntetése alfelén el nem vi
selhetvén, 12 korbács ütéseknek há
tán leendő elszenvedésére itéltetik. 
Felesége azomban mivel az ütéseket 
férjének biztatására, s parancsolat
jára tette, e miatt az Úri Szék előtt 
megdorgáltatni és most szabadon 
eresztetni rendeltetett. Hieber And
rás pedig azolta a vádolt Rab 
Személleknek leányát feleségül el 
vevén, ez által a büntetés alól a kö
vetkezett Házassággal fö l mentvén”

1834. február 24-én és március 
több napján Veszprémben tartott 
Úriszék 34. számú ítélete így hang
zik:

„Ráthóti Nagy Józsefné, Máttyás 
Anna és Rozália, mint Fel peresek 
ugyan Ráthoti Máttyás István Attyok 
testvére ellen Itélteltett

Ráthoti Nagy Józsefné, Máttyás 
Anna és Rozália az eránt folyamod
ván a Tekintetes Káptalan Uri Széki
hez, hogy Máttyás István Attyok 
testvérje mag nélkül meg haláloz
ván, s ennek az Almádi hegyben egy 
szőlleje maradván mellyett felesége 
második férjével, Szabó Józseffel el 
adott s ennek árán ismétt másikat 
szerezvén, azt most ezen felesé ginek 
mostohafia ugyan Szabó József 
Veresberényi lakos birja; kérvén 
ezen szöllőtt magának megitéltetni.

Minek utánna a keresett fé l a 
Veresberényi Uraság birósága alá 
tartozván, de az eladott Máttyás Ist
ván Mámai szöllejének mimódon lett 
eladása eránt ott tétetthetne bővebb 
vizsgálat, az pedig hogy az Almádi 
hegyben levő Szabó József szőlleje

annak árából szerzetett meg próbál
va nem volna, a kereső felek a Tekin
tetes Vörösberényi Urodalomhoz 
utasittatnak.”

A következő per nem Almádiban 
történt vétséget tárgyal, de érdekes 
veszprémi esetet ismerhetünk meg 
belőle, hozzátéve azt, hogy még en
nél szókimondóbb jegyzőkönyvi 
megörökítésekkel is bőségesen talál
kozhatunk.

1834. február 10. és 11. napján 
Veszprémben tartott Uriszék 3. 
számu ítélete az alábbiak szerint ke
rült leírásra:

„Az Uradalmi Fiskális Úr Bünte
tő p örében Molnár József ellen 
ítéltetett

Az A, B és C betűk alatt e perben 
elöl mutatott két rendbeli hitelesített 
Tanuk vallásábul a Felperes Fiskális 
Urnak abbeli vádja, hogy a Vasban 
álló Molnár József Takáts Kati szol
gálót Rotfiser fogadós Kuttyánál víz

hordás közben szemtelenül kapkod
ni, a dorgálásért pedig Istentelenül 
Káromolni Krisztusát Máriáját 
Bassza teremtéssel botránkoztatólag 
illetni és szidalmazni, a magát védel
mező leányt kurvázni meg nem 
félemlett tökéletesen bé bizonyit
tatván. Ámbár ugyan a Raboskodó 
....is szabad vallásában, azzal men
tené magát, hogy ő  részeg lévén a 
káromkodásokrol semmit sem tudna, 
mivel mindazon által a részegség 
már magában is vétek lévén, senkit 
az elkövetett gonosz tetteiből ki nem 
menthetne, annak okáért a vasban 
álló magának megérdemlett bünteté
sül másoknak pedig tanittó példájá
ra most egyszerre elveendő 32 páltza 
ütésekre itéltetik melyeknek kiállása 
után jobbulása reménysége alatt 
szabadon bocsájtani rendeltetik ”

A perek igen változatosak voltak 
és a korabeli, kissé körülményesnek 
tűnő fogalmazás ellenére élvezetes 
és tanulságos olvasmányok, melyek 
híven tükrözik a kor szellemiségét. 
Az ítéletekből látható, hogy a szőlő
hegyen elkövetett vétséget, pláne 
“hivatalos személy" azaz hegymes
terrel szemben, súlyosabban ítéltek 
meg.

(Az eredeti szövegen csak a jobb 
érthetőség érdekében történtek kis 
módosítások.)

Schildmayer Ferenc

N E M  Á P R IL IS I T R É F A !

Tovább tart az átmeneti építési korlátozás a Balatonnál
1999. április 1-én hatályba lépett 

az 1999. évi XXXII. törvény a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet egyes települése
in az építési tevékenység átmeneti sza
bályozásáról.

A törvény a Balaton parti sávjában lé
vő településekre kimondja, hogy új be
építésre szánt terület -  közmű, temető és 
hulladékgazdálkodás építményeinek el
helyezésére szolgáló terület kivételével -  
nem jelölhető ki.

A települések területén a jóváhagyott 
településrendezési tervekben már kije
lölt, beépítésre szánt területen lévő telke
ken építmények elhelyezésére engedély 
csak akkor adható ki, ha a telek teljesen 
közművesített és az építés következtében 
jelentkező többletigényeket a közművek 
biztosítani tudják.

A települések mezőgazdasági terüle
tének -  a volt zártkerti -  részén lévő tel
keken építési engedély csak az 5000 
négyzetmétert meghaladó nagyságú, 
szőlőműveléssel hasznosított telkekre

legfeljebb 1%-os beépítettséggel, egy
szintes, legfeljebb 4,5 m homlokzatma
gasságú, tájba illő építményre adható.

Az egyéb mezőgazdasági területeken
-  az előzőben meghatározott építmé
nyekre is -  csak a 2 hektárnál nagyobb 
szőlőműveléssel hasznosított telkekre 
adható építési engedély.

Az engedély kiadásának további fel
tétele:

- az érintett területekre érvényes sza
bályozási tervvel és építési szabályzattal 
rendelkezzenek,

- a szőlőművelés tényét az ingatlan
nyilvántartás adataival igazolják,

- a tulajdonos szőlőművelés fenntar
tásáról szóló kötelezettségvállalását az 
illetékes hegyközség hegybírája igazol

ja.
A fenti kategóriába nem tartozó, be

építésre nem szánt külterületi területeken 
építmény elhelyezésére építési engedély 
nem adható ki.

A tilalom alól kivételek:

- a közlekedési építmények és műtár

gyai,
- egyéb nyomvonalas létesítmények 

és műtárgyai.

A még be nem épített part menti 30 

m-es területsávban - függetlenül az adott 

terület terület-felhasználási besorolásá

tól -  új épület nem létesíthető.

A törvény a Balaton Kiemelt Üdülő

körzet Területrendezési Tervéről szóló 

törvény hatálybalépésével veszti hatá

lyát.

A törvény rendelkezéseit az I, fokú 

határozattal még el nem bírált ügyekben 

is alkalmazni kell.

A törvény a települések egyes részei

re közigazgatási határozattal elrendelt te

lekalakítási és építési tilalmakat, továb

bá a törvény hatálybalépése előtt kiadott 

jogerős, végrehajtható és még érvényes 

elvi építési engedélyeket és építési enge

délyeket nem érinti.



Jószolgálati úton levő diplomatáktól Szirti Árpádig

Balatonalmádi tízéves külkapcsolatai
Talán nagyzolónak tűnik a cím, hi

szen országok, legfeljebb régiók kül
kapcsolatairól szoktak írni az évköny
vek -  egészen a rendszerváltásig. 1989- 
től kezdve ugyanis, ha lassan, is, de 
polgárjogot nyert „népi diplomácia” 
gyakorlata, mert az elmélete már 50 éve 
létezett nálunk is, csak a gyakorlatba 
való átültetése ütközött volna komoly 
akadályokba. Ami az akadályokat ille
ti, azok mind a mai napig megvannak, 
bár nem vasfüggöny zár el immár ben
nünket a külföldtől hanem egyrészről 
az néha az érdeklődés hiánya, másrész
ről a külső kapcsolatok távlatai nehezí
tik meg az egymásra találást. Szándé
kaink és érdekeink egyértelműek, hi
szen Balatonalmádi városa nem rendel
kezik semmilyen más számottevő stra
tégiai bevételi forrással az idegenfor
galmon kívül. Ezt. a kifejezést is fino
mították már a távolabb látó helybeli
ek, egyértelműen jelzi ezt a „Vendégvá
rók Egyesülete” elnevezés, sőt maga a 
mozgalom is, bár szándékaik talán ke
reskedelmi és vendéglátó szempontból 
fogalmazódtak meg valamikor.

Aki azt hinné, hogy a külkapcsola
tok korábban egyáltalán nem léteztek, 
azokat hadd emlékeztessük a balatoni 
útikönyvek múlt századi elterjedésére 
és az egyre növekvő vendégforgalom
ra. Ennek eredményeként amerikai, an
gol, francia, olasz és német látogatók 
fedezték fel a Balaton északkeleti ré
szét és vitték el a hírét a nagyvilágba. 
Az ide látogató hazai művészek, első
sorban festők, műveik útján népszerű
sítették Almádit, Vörösberényt, Buda
tavát és Káptalanfüredet. Ezeknek a 
festményeknek a legjavát ma már csak 
rangos külföldi képtárakban lelhetjük 
fel, akár adásvétel okán, akár jóvátétel 
ürügyén kerültek oda.

Vannak persze olyan látogatók is, 
akik életükben először kerültek el a vá
rosba és hosszabb-rövidebb időt eltölt
ve visszajáró vendégek lettek a volt 
NDK-ból, Görögországból, Hollandiá
ból, Svédországból, Szerbiából vagy 
Ukrajnából. Őket regisztrálni csak vé
letlenszerűen lehet, sokkal biztosabb ha 
intézményekben, vagy városi küldött
ségekben próbálunk tájékozódni. Még 
mindig ritka, hogy diplomaták hivata
los kiküldetésben jönnének el hozzánk, 
ráadásul ezek a látogatások is egyéni, 
intézményi vagy városi kezdeményezé
sekre vezethetők vissza. Próbáljuk meg 
tehát ezen a látszólag objektív szem
üvegen keresztül nézve felfedezni kül
kapcsolatainkat és maradjunk mindig 
szépen szubjektívak, ha az innen el
származottakról lesz szó.

Úgy tíz évvel ezelőtt az első két ide
látogató diplomata az USA kultúratta
séja Ken Moskowitz és az USIA igazga
tója, dr. Greg Orr volt, akik a Rákóczi 
utcai építkezés téglarakásait kerülgetve 
hitetlenkedve fogadták azt a hírt, hogy 
a gimnázium egy éven belül felépül. 
Később viszont többször és egyre ma
gasabb rangban jöttek vissza Japánból 
illetve Ukrajnából majd Washington
D.C.-ből. Őket követte Tom Lantos, 

California kongresszusi képviselője, 
akit megfogott az Öreghegy virágzó 
mandulafáinak látványa és szerette vol
na az elkészült gimnáziumi épületet 
zászlóstól áttelepíteni az óceánon túlra. 
Jon Keeton, az amerikai Békeszolgálat 
igazgatója, már negyven almádi diákot 
hívott meg a következő nyáron Ohióba 
és Texasba, mert az épületet nem vihet
te. David Greenawalt családjával jött el 
ide tanítani angol nyelvet, baseballt és 
az első angol nyelvű istentisztelet az al
mádi református templomban szintén 
az ő nevéhez fűződik. Legismertebb 
amerikai vendégünk viszont kétségkí
vül az a Soros György volt, akit édes
anyjával Brandeisz Elza tanárnő bújta
tott 1944-ben, és hálája jeléül az új vö
rösberényi iskola legjelentősebb támo
gatását biztosította alapítványán ke
resztül.

Brit látogatóink sorát John Gwynn 
művészettörténész-igazgató nyitotta 
meg, aki egyben az angol nyelvű szín
házi előadások szellemi atyja volt, he
lyettesével Dr. Tony Harveyvel együtt. 
Dr. Harvey ma a Britannica Inter
national School elnöke. Így juthattak el 
almádi diákok londoni színpadokra. 
John Birch, angol nagykövet végigjár
ta balatonalmádi emlékhelyeit, meg
nyitotta az országos Nagy-Britannia 
vetélkedőt és megkóstolta az igazi ba
latoni halászlét. Ma már Sir John, mert 
lovagi címet kapott ma a londoni Kö
zép és Kelet Európai Intézet igazgató
ja, aki támogatja a brit-magyar kapcso
latok regionális továbbfejlesztését. 
Alan Kilday a llangolleni székhelyű 
ECTARC (Európai Hagyományőrző és 
Kulturális Központ) igazgatója, helyi 
művészeket, kutatókat és diákokat tá
mogatott miután többször ellátogatott 
hozzánk. Gwylim Evans történész 
Észak-Walesből, Dr. Arwyn Thomas 
pedig Dél-Walesből ajánlotta a korai 
angol kapitalizmus tanulmányozását 
diákjainak, amelynek az ideális hely
színét itt a Balaton északi partján talál
ta meg. Mrs. Eira Davies azóta is wa
lesi nyelven számol be a rádióállomá
sain a város fejlődéséről, honfitársai 
Meirion Bowen és Paul Hinder pedig

rögbifesztivál szervezésén munkálkod
nak.

Ő excellenciája Khalid Amin Khan, 
Pakisztán rendkívüli és meghatalma
zott nagykövete öt éve járt nálunk és a 
Balaton-felvidék lelkes propagálója ha
zájában, akárcsak John Devaraj, indiai 
művész, aki a United Games vendége
ként jutott el városunkba és bangalorei 
intézete nyitva áll a helybeli diákok 
számára. A dél-japáni Gifu megye kül
döttsége tíz évvel előzte meg Minoru 
Honda helyi látogatásait, az előbbiek 
verseket írtak Balatonalmádiról és a 
Balatonról, az utóbbi pedig a a város 
csatornahálózatának kiépítését finan
szírozta a japán hitelből.

A fentebb említett idelátogató ven
dégek közül nagyon sokan szépen be
széltek, vagy megtanultak magyarul, 
de legízesebben mégis dr. Habsburg 
Ottó, az Európa Parlament képviselője 
beszél, de családtagjai is több alkalom
mal jártak már városunkban. Fogadta 
őket dr. Kerényi László polgármester és 
különböző konferenciák, kongresszu
sok valamint összejövetelek szervezé
sével még számos neves személyiséget 
hívott meg Balatonalmádiba. Munkáját 
segítette Schildmayer Ferenc és Majbó 
Gábor, akik Ausztriából, Németország
ból, Nagy-Britanniából illetve Kanadá
ból hívtak és várnak haza barátokat, is
merősöket valamint minden Bala
tonalmádiból elszármazottat. A Kelet- 
Balatoni Kistérség megszervezésével

végre megvalósul az a modem gondo

lat, amely szerint ma már nem elég glo

bálisan gondolkodni, hanem regionáli

san cselekedni is kell. Nem csak egyes 

embereket, csoportokat hanem egész 

kistérségeket kell és lehet megismertet

ni egymással. Ezt a célt városunk szá

mára az előbb említett vezetőkön kívül

É. Szabó Márta, a Magyar Televízió 

munkatársa, a Cimbora vakációk lelke, 

Herskovits Pál újságíró, a Reuters és a 

Melboume-i rádió tudósítója valamint 

dr. Szent-lványi István politikus, az Or

szággyűlés Külügyi Bizottságának tag

ja testesíti meg leginkább, hogy Vesze

li Lajosnak, az Új Almádi Újság felelős 

főszerkesztőjének munkásságát most és 

itt ne is méltassam külön.

Ha viszont tiszteletbeli balatonal

mádi konzult kellene választani a világ 

boldogabbik felében, akkor a kanadai 

Szirti Árpád úr lenne a jelöltem, aki ön

zetlen módon támogatta több városi 

szobor felállítását és a gimnázium nép

tánc együttesének, valamint könyvtárá

nak legfőbb támogatója. A legújabb ju

talmazási lehetőségünk szintén neki 

köszönhető, mert a két legjobb gimna

zista idén veheti át először a Szirti-ösz

töndíjat. Így van itthon és otthon egy 

igaz ember, aki messzire ment, hogy 

közel maradhasson hozzánk.

Czuczor Sándor

Pászti Autószalon-Szerviz

Új arculat, új színvonal, új környezet...

...és egy régi név

Pászti Kft: Veszprém, Almádi út 40. Tel: 88/426-985



Néhány sor 
a 102. hónapról 
a Városházán

1999. április

Annak a napi 200 Ft-nak az 

ellenében, amit kurtaxaként a 

városunkban tartózkodó ven

dégek tartoznak pl. 1999-ben 

befizetni az önkormányzatnak, 
kétszer annyit, azaz 400 Ft-ot 

köteles az állami költségvetés 

átutalni Balatonalmádinak a 

következő évben, azaz 2000- 

ben. Tavaly, 1998-ban kerekít

ve 20 millió Ft gyűlt össze ezen 

a jogcímen, tehát az idén 40 

millió Ft-ot kapunk a Pénzügy

minisztériumtól. Gondoljuk 
meg: ha az idén meg tudnánk 

duplázni a tavalyi 20 millió Ft- 

ot, azaz 40 milliót fizetnének be 

a vendégeink, illetve azok ven

déglátói, akkor jövőre 80 m il

lió Ft-ot kaphatnánk! M árpe

dig a kurtaxa bevétel megdup

lázására van esély, mert óvatos 

becslések szerint is a ténylege

sen befizetendő összegnek leg

fe ljebb  a 30%-a fo ly ik  be. A 

kurtaxa F t szapora Ft, ezért 

százmilliós nagyságrendű be

vételtől fosztjuk meg önmagun

kat a be nem fizetése által. A 

minap a Képviselő Testület úgy 

döntött, hogy aki befizeti a kur

taxát, ingyen mehet be a 

strandjainkra, és ingyen hasz

nálhatja a Városháztéri parko

lót. Sőt, a szállásadók által be

fizetett kurtaxa 80%-ából Ide

genforgalmi Alapot hozunk lét

re, amiből jövőre támogatni 

fogjuk a befizetők értéknövelő 

beruházásait. Ez a rendszer 
mindenkinek jó: a vendégnek, 

a vendéglátónak, az önkor

mányzatnak. Csak a pénzügy

miniszternek nem jó. Neki az a 

jó , ha nem fizetjük a kurtaxát, 

mert a duplája marad a tarso

lyában. A kedvezményezési 

rendszer já r  ugyan némi ügyin

tézéssel, papírmunkával, ám 

mindannyiunknak megéri. Ké

rem, figyeljenek majd az ezzel 

kapcsolatos tájékoztatóinkra!

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Termékeny áprilisi ülésén a 

Képviselő-testület 39 alakszerű 
határozatot hozott, egy rendeletet 
alkotott, egy rendeletet módosí
tott. Először zárt ülés keretében 
Pandur Ferenc  képviselőt máso
dik alpolgármesterré, Boros  

László  képviselőt a gazdasági bi
zottság tagjává választotta.

Dr. K erény i L ászló  polgár- 
mester szokásos havi tájékoztató
jában megköszönte azok munká
ját, közreműködését, akik a vá
rossá nyilvánítás 10 éves évfor
dulója tiszteletére rendezett ün
nepség szervezésében, és a Vörös 
Homokkő tanösvény létrehozásá
ban részt vettek. Beszámolt a Ba
latoni Szövetség keszthelyi ülé
séről, ahol egy össz-balatoni csa
tornaprogram beindításán fára
doznak. Tájékoztatta a testületet 
az Almádiban megrendezett me
gyei rendőrnapról, ahol dr. K o n t

rá t Károly  belügyminisztériumi 
államtitkár köszöntette a megye 
rendőreit. A  II. Veszprém Megyei 
Utazás Kiállításhoz kapcsolódó 
„Megyefutás” keretében az Almá
diba érkező futókhoz mintegy 
nyolcvanan csatlakoztak, s kísér
ték őket a városon át. Vörösbe
rényben Schildmayer Ferenc  al
polgármester, Almádiban dr. Ke
rényi László vett részt az Idősek 
Napja rendezvényeken.

A Képviselő-testület meghall
gatta a Közösségi Ház és a Városi 
Könyvtár vezetőjének beszámo
lóját az intézmények tevékenysé
géről. Elfogadta a helyi közmű
velődési rendeletet, melyben 
meghatározta a közművelődéssel 
kapcsolatos kötelező és vállalt 
feladatai mértékét, a finanszírozás 
módját. Határozott idejű intéz
ményvezető megbízások lejárta 
miatt a testület intézményvezetői 
pályázatok kiírásáról döntött a 
Györgyi Dénes Általános Iskola, 
a Napköziotthonos Óvodák, a 
Városi Könyvtár és a Közösségi 
Ház intézményeknél. A volt Au
róra étterem városi kulturális és 
idegenforgalmi központtá történő 
átalakításához címzett állami tá
mogatás elnyerésére pályázat be
nyújtásáról határozott a testület.

A hulladék-elhelyezés, ill. a 
szemétszállítás- és kezelés meg

oldása az egyik legégetőbb gond, 
különös tekintettel arra, hogy a 
megyehegyi, ivóvízbázist fenye
gető szeméttelep megtelt. A város 
önmagában ezt gazdaságosan 
megoldani nem tudja, ezért a KT 
úgy döntött, hogy a Veszprémi 
Önkormányzattal közösen a rövi
desen megnyíló új európai felzár
kóztatási alaphoz (ISPA) pályáza
tot ad be a szeméttelep rehabilitá
lására, ill. a szemételhelyezés 
megoldására, valamint más típu
sú megoldásokon is munkálko
dik.

A Képviselő-testület az önkor
mányzati lakások lakbérének 
emelésére irányuló gazdasági bi
zottsági indítványt elutasította, 
így az eredeti rendelet hatályos. 
Egyben a testület felkérte a jegy
zőt, hogy a fiatal házasok első la
káshoz jutásának támogatására 
készítsen elő rendelet-tervezetet a 
következő ülésre, illetve vizsgál
ja meg, van-e lehetőség önkor
mányzati tulajdonú ingatlanon 
építési telkek kialakítására.

A képviselők felülvizsgálták a 
helyi vagyonrendeletet is, és a 
forgalomképes vagyontárgyak 
közé sorolták azokat az önkor
mányzati tulajdonú vagyonele
meket, amelyeknek értékesítését 
törvény nem tiltja.

Rendeződött a sporttelep hasz
nálatának ügye, a Képviselő-tes
tület jóváhagyta a BSE és az ön- 
kormányzat között létrejött meg
állapodást, és pénzt biztosított a 
sportpálya létesítményeinek idei 
felújítására.

Az Általános Rendezési Terv 
vörösberényi temetőre vonatkozó 
részének módosítását is kezdemé
nyezte az önkormányzat.

A Képviselő-testület az Almá
dira jutó költség 50%-át biztosí
totta a csípőszúnyogok elleni 
biológiai és kémiai védekezés
hez, ha az teljes körűen megvaló
sul.

A testület ezután zárt ülés ke
retében folytatta munkáját. Elfo
gadta az ún. beléptető rendszer ki
építéséről szóló előterjesztést, 
melynek értelmében az önkor
mányzati strandokon beléptető 
(regisztráló) rendszer működik 
június elejétől. A rendszer műkö
déséről, igénybevételének módjá
ról, a hozzá kapcsolódó kedvez
ményekről hamarosan részletes 
ismertetőt juttatnak el minden 
háztartásba és az érintett cégek
hez.

Döntött a testület a káptalan
füredi strandon megépített keres
kedelmi egységek bérletére kiírt 
pályázatról, az eddigi strandbér
lővel a működtetésre vonatkozó 
szerződést újabb egy szezonra 
meghosszabbította és megállapí
totta a Wesselényi strandi parko
ló díjtételeit 1999. évre. A nyári 
szabadtéri vásárok továbbra is a 
volt Auróra étterem előtti parko
lóban lesznek, hetente három
szor.

A testületi ülés jegyzőkönyvei 
a Polgármesteri Hivatalban és a 
Városi Könyvtárban megtekint
hetők.

KPR

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzata az 1999. évtől kez

dődően létrehívott, s az önkormányzati tulajdonú strandokon 
alkalmazandó

SZÁMÍTÓGÉPES BELÉPTETŐRENDSZER
június 1 -jétől szeptember 15-ig történő üzemeltetésére

P Á L Y Á Z A T O T  H I R D E T .

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítás kérhe
tő a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelésén (Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1 .1. em. 35. szoba, tel.: 88/430-296) 1999. 
május 5-től, ügyfélfogadási időben.

A pályázatok beadási határideje: 1999. május 14.



Rendőrségi hírek

A kedvező időjárás úgy látszik 
meghozta a bűnözők kedvét is, hiszen 
az elmúlt hónapban 14 nyaralófeltörés 
történt a város nyaralóövezetében. El
sősorban ismét a Bartók B., Erkel F. 
utcák által határolt területen, az Öreg
hegy külső részen történtek. Az elmúlt 
időszakban 4 főt fogtak el, akik azóta 
már több bűncselekmény elkövetését 
beismerték. A polgárőr szervezet kéré
sünkre megerősített szolgálatot telje
sít.

Az egyik nyaralóban a kerti mun
kákkal megbízott személy összegyűj
tötte az égethető hulladékot, majd mint 
aki jól végezte dolgát, meggyújtotta és 
folytatta a munkáját a nyaraló távolab
bi részén. Azt már nem vette észre, 
hogy a tűzet közvetlenül a gáz mérő
óra mellett gyújtotta meg, amely rö
viddel ezután robbant. Szerencsére 
sem személyi sérülés, sem jelentős 
anyagi kár nem keletkezett, köszönhe
tően ez egyrészt az ilyenkor automati
kusan működésbe lépő védelmi rend
szereknek, illetve a nagyon gyorsan a 
helyszínre érkező tűzoltók munkájá
nak. Azt már csak mellékesen jegyzem 
meg, hogy a felelőtlen tűzgyújtóval 
szemben közveszély okozás miatt bűn
tető eljárást indítottunk. Ha már a tűz
nél tartunk, úgy tűnik, hogy erre a vi
dékre is kezd átterjedni az a bűnözői 
szokás, hogy a nyomok eltüntetésének 
azt a sajátos módját választják, hogy a 
cselekmény elkövetése után felgyújt
ják az épületet. Ilyenre számos példa 
akadt - az elkövetőket elfogtuk - Bala
tonkenese, Balatonakarattya és Bala
tonfőkajár körzetében.

Annak idején, amikor a 71-es főút
vonal fölött átívelő felüljárót üzembe 
helyezték számos gondot és problémát 
jelentett, hogy a gyerekek azzal szóra
koztak, hogy az áthaladó autókra kü
lönböző tárgyakat dobáltak. Ez a régi 
szokás éledt fel újra, amikor is két ti
zenéves fiatal köveket dobált a gépko
csik szélvédőjére. Az csak a vaksze
rencsén múlott, hogy ezzel nem okoz
tak személyi sérülést, vagy jelentős 
anyagi kárt. Mivel mindketten büntet
hetők, ezért ellenük közlekedés biz
tonság veszélyeztetése miatt indul el
járás.

Két szomszéd veszett össze - lé
nyegtelen apróságon. A vita már-már 
tettlegességig fajult. Az értelmesebb 
mégis úgy döntött, hogy felhagy a ve
szekedéssel és visszament a saját terü
letére. A másik félben azonban tovább 
forrt az indulat, bement a lakásába és 
kihozta az egyébként engedéllyel ma
gánál tartható Flóbert típusú pisztolyát 
és gondolkodás nélkül kétszer rálőtt a 
szomszédra. Amikor megkérdezték tő
le az ügyben eljáró kollégák, hogy ha 
éles fegyver van nála így tesz-e, habo
zás nélküli igen volt a válasz.

Almádi területén újra divattá vált - 

a megszaporodott tavaszi munkák so

rán, hogy engedély nélküli, feke

temunkásokat foglalkoztatnak. Főleg 

sok a román nemzetiségű. Számos in

formáció érkezik be hozzánk, az erre 

szakosodott hatósággal közösen min

den bejelentésre reagálni fogunk a jö

vőben. Április hónapban 4 román ál

lampolgárt, valamint munkáltatójukat 

vonták felelősségre.

Végezetül egy balesetről tájékozta

tom Önöket, ami a kerékpárúton tör

tént. Segédmotoros kerékpáron ketten 

ültek, mindketten erősen ittas állapot

ban, s így cikáztak az úton, nem kis ré

mületet keltve a békés kerékpárosok 

között. A rendőr járőr már útban volt, 

amikor is az egyik kanyarban elestek 

és mindkét személy súlyos sérüléseket 

szenvedett. Természetesen az eljárás 

ellenük is megindult.

Grúber Sándor r. őrgy. 

rendőrkapitány

Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottsága
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány I. Tel.: 88/438-444, Fax: 88/438-643

Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Bizottsága

P Á L Y Á Z A T O T
hirdet az 1999. évben 

szabadidősport céljára rendelkezésre álló támogatás elnyerésére.
A pályázaton Balatonalmádi székhelyű sportegyesületek vehetnek részt a vá

ros közigazgatási területén belül megtartandó rendezvények szervezésével.
Pályázni egy alkalommal lehet 1999. május 31-ig, azonban a már megtartott 

rendezvények is támogatásban részesülhetnek.
A pályázni kívánó egyesületek egész éves programjukról készítsenek pályá

zati anyagot (minden egyes rendezvényről külön-külön) a Polgármesteri Hivatal 
Titkársági és Humánpolitikai osztályán beszerezhető pályázati űrlap felhasználá
sával, annak értelemszerű kitöltésével.

Balatonalmádi, 1999. IV. 21.

A helyi adórendelet 
módosításáról

Képviselő-testületünk 1999. április 1-jei ülésén módosítot
ta a helyi adókról szóló rendeletét. A módosítás az építmény
adót érinti a korábban elfogadott adókedvezmények mérté
kének, körének bővítésével.

300 Ft/m2 adókedvezmény helyett 450 Ft/m2 adókedvez
mény illeti meg a nem lakás céljára szolgáló (garázs, iroda, 
üzlet, műhely, műterem, raktár, kereskedelmi szálláshely) 
építményekkel rendelkező valamennyi belföldi adóalanyt. 
(Azaz: 450 Ft adót kell fizetni négyzetméterenként 600 Ft 
helyett.)

Tájékoztatjuk tisztelt Adózóinkat, hogy az áprilisban kikül
dött határozatainkban már a módosított adómértékek szerint 
állapítottuk meg a fizetendő építményadó összegét.

Az I. félévi építményadó befizetési határideje: május 
15.

A helyi adókról szóló rendelet teljes szövege megtekinthe
tő a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán.

Víghné Horváth Beáta 

osztályvezető

HI RDETMÉNY
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testűlete 77/1999. (IV. 29.) Öh. számú ha

tározatával a hatályos területrendezési terv módosítását határozta el.

A rendezés alá vont terület: Balatonalmádi-Vörösberény Erkel Ferenc utca - Temető utca - 

Thököly út - Köztársaság utca által határolt tömbje, a vörösberényi temető.

(Balatonalmádi 28,29 hrsz.)
A rendezés célja: A hatályos 

rendezési tervben a temetőt terhe

lő temetési tilalmat eredményező 

50 m-es védőtávolság csökkentése 

a közegészségügyi és kegyeleti 

szempontok maradéktalan érvé

nyesülése mellett.

A rendezés várható hatása:
A korábbi romos hullakamra elbon

tásával, a ravatalozó megépítésé

vel, a kerítés helyreállításával, nö

vényzet telepítésével, a közművek 

teljes kiépítésével megteremtődött 

a lehetősége annak, hogy a teme
tési tilalmat eredményező védőtávolság csökkenjen, biztosítva ezzel a több mint egy évszáza

dos temető jogszerű működését és, hogy a jelenleg temetési tilalom alatt álló sírhelyeken, sírok

ban és kriptákban is végső nyugalmat leljenek a vörösberényi és környékbeli polgárok.

A településrendezési terv elhatározott módosításával kapcsolatos javaslatokat és észrevéte

leket 1999. június 30-ig lehet a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára eljut

tatni.

Balatonalmádi, 1999. május 1.
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

„M it kér a nép?“ L egalább itt p ihenhessünk  békében



Tenisz-hírek
A Balatonalmádi „TENNIS 

CLUB" 1925. április 8-án megtartott 
közgyűlésén döntött az éves tagdí
jakról, a pályadíjról, és a verseny
naptárról.

Ezek szerint a tagdíjak:
Rendes tag 5000 Ft 
Pártoló tag 8000 Ft 
Diák tag: 100 Ft (száz)

Diáknak számít, aki a 18. életévét 
még nem töltötte be. A közgyűlés ha
tározata alapján a tagdíjat legkésőbb 
május 31-ig kell befizetni a gond
noknál. A pálya bérleti díját 600 
Ft/50 percben állapítottunk meg. 
Nem tag Balatonalmádi lakosoknak 
kedvezményt biztosítunk!

Elfogadott versenynaptárunk 
a következő:

Április 24. szombat Idénnyitó 
nyílt párosbajnokság

Ez a versenyünk a rossz időjárás 
miatt 25-én vasárnap került megren
dezésre.

A nagy létszámú, jó hangulatú 
versenyt a Hitter Csaba - Ábrahám 
Róbert kettős nyerte.

Megyei első osztályú csapatunk 
május 3-tól hétfőnként 6 meccset ját
szik.

Megyei másodosztályú csapa
tunk május 6-tól csütörtökönként 9 
fordulót játszik.

Hazai OB-II csapatbajnoki mér
kőzések:

május 9. Kőszeg ellen, 
május 16. Trófea Veszprém el

len,
május 23. Sopron ellen 11 órakor 

játszik csapatunk.
Május 26. szerda A Kihívás nap

ja - Nyílt nap a teniszpályán
Június 5-6. Megyei korosztályos 

egyéni és csapatbajnokság
Június 12. A három általános is

kola hagyományteremtő korcsopor
tos bajnoksága

Június 31-augusztus 1. Áfrány 
Mihály-emlékverseny. Pénzdíjas 
felnőtt és ifi.

Augusztus 20-21. Szent István 
Kupa. Felnőtt és korosztályos. 

Szeptember 18-19. Szenior Ku
pa

Szeptember 25-26. Pénzdíjas 
meghívásos egyéni bajnokság

Október 9-10. Idényzáró nyílt 
felnőtt és korcsoportos bajnokság 

Játéklehetőségről és pályafogla
lásról a 06-20-913-6366-os telefon
számon a gondnoktól kaphatnak fel
világosítást.

Tanfolyamainkról, versenyekről 

és a club egyéb ügyeiben hívják a 

06-30-216-1676-os telefonszámot. 

❖

Balatonalmádi „TENNIS CLUB" 

1925. sikeres és jó hangulatú 

SPORTBÁLT szervezett április 17- 

én az Auróra szálló éttermében. Az 

estet rengeteg sportág neves képvi

selője tisztelte meg jelenlétével.

Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani azoknak, akik a bál szerve

zésében segítettek, illetve felajánlá

saikkal rendezvényünket támogat

ták:

Almádi Fürdő Rt., Auto Piedl, 

BIKE Center Kerékpár Szaküzlet, 

Budai Sándor, Carte'd Or Cukrászda

- Tulipánudvar, CENTER Kft., 

COLOMBUS Kft., Duna Lajos, Edit 

Kozmetika, Elko villamossági Szak

üzlet, Fábián László, festőművész, 

Gazdabolt, Gecsné Jancsó Erika, 

Gerendi Istvánné, Pergola Lakásfel

szerelés, Gitta Autósbolt, Gönczi 

Anita, Horgászbolt, Gurszky János, 

Györgyi Patika, Hégely Sándor, He

gyi Zoltán, Hunyady István, Kápta

lanfüred, Írisz Virágszalon, Jutka 

Butik, Némethné Kerekes Emőke, 

Kert Áruház, Fórum Bevásárlóköz

pont, Kovács Endre, Radon Kft., 

Kozák Endre, Antal és Társa Kft., 

Balatonfüred, Lovas Jánosné, Clivia 

Virágbolt-Ajándék, Manna Textil, 

Marcsi Kozmetika, Mira Bútorsza

lon, Veszprém, Molnár József, Nagy 

Lajosné, Lakásfelszerelési cikkek, 

Nike, NON STOP FITNESS - 

Szentesiné Brazsil Márta, Nyúl 

Csabáné, Rövidáru és fehérnemű, 

Obermayer Zoltánné, Papír-írószer 

és Könyvesbolt, Hattyú ABC mel

lett, PAX Gyógyszertár, Porció Ven

déglő, PRINCE termékek és a 

BENETTON Hivatalos Magyaror

szági képviselete, HEFA Kft., 

Veszprém, Sereghy Emese, Zebra 

kozmetika, Szentesi István, Szóládi 

Ferenc, Szőlősiné Séllei Katalin, 

TABAK DELIKÁT, Hollender és 

Társa Bt., Tóth István, Vizer Júlia, 

festőművész

Dudás Zsolt

Nyári napközis 
sport(-os) tábor

Ez évben is megrendezzük nyári 
napközis táborunkat, melynek prog
ramjában sok-sok gyalogos és bu
szos kirándulás, sportjátékok, stran
dolás, hajókirándulás, lovaglás, ko
csizás és két napos sátorozás szere
pel. 

Időtartama: 1999. jún iu s 2 8 -jú liu s  10-ig,  hétköznapokon (hétfőtől- 
péntekig) reggel 8.15-15.30 óráig.

A naponkénti találkozás helyszíne a BSE sporttelep, ahol minden 
nap meleg ebédet is adunk. Részvételi költség két hétre 6500 Ft, mely 
az összes kiadást tartalmazza.

Jelentkezés személyesen: Balatonalmádi, Görgey u. 4. Telefon: 
88/438-146, 430-050, 06-30-9574-830

Felber Gyula sportszervező

Leszálltunk Tatán...
A sejtelmes cím igazán találó, 

hiszen a nemrégiben alakult bala
tonalmádi Pirát Modellező és Ma
kettező egyesület első igazi meg
mérettetésének helyszíne Tata 
volt, ahol az idén 5. alkalommal 
rendezte meg az Intruders makett 
klub országos kiállítását és verse
nyét. A rendezvényen 280 pálya
mű vett részt, ebből 250 a verse
nyen is indult. Az almádi csapatot 
32 -  zömében katonai jellegű (he
likopter, repülőgép, harcjármű) -  
makett képviselte, melyből 14 a 
versenyen is indult. A versenyre 
benevezett munkák készítői: Nagy 

Bálint, Németh Tamás, Gyurcsán 
László, Szauver Norbert.

A verseny 1999. április 17.-én 
szombaton került megrendezésre, 
utána egy hétig a pályamunkák 
egy színvonalas kiállítás keretein 
belül voltak megtekinthetőek.

Ennyi bevezető után azt hiszem 
méltán dicsekedhetünk az elért 
eredményekkel is. A 12 tagú szi
gorú zsűri döntése alapján felnőtt 
repülőgép kategóriában Németh  

Tamás egy ponttal lemaradva a do
bogóról negyedik lett. Szinten fel
nőtt kategóriában, de már a heli
kopter-makettek versenyén -  a 
még középiskolás -  Gyurcsán  

László  harmadik lett, sok nagy 
esélyest is megelőzve. És a végén 
a csattanó: junior kategóriában 
Nagy Bálint  második helyezést ért

el, valamint ő kapta a zsűri külön
díj át is.

Azt hiszem szerénytelenség 
nélkül állíthatom, hogy remek 
eredmények ezek, gratulálunk a fi
úknak, kik öregbítették városunk 
hírnevét.

A múltkori összejövetelünket 
megtisztelte az Öböl TV is, jelen
létükkel igazolva, hogy az álta
lunk űzött tevékenység a médiák
ban is érdeklődésre tarthat számot. 
Szintén jelen volt az országos ma
kettező szövetség repülős szekció
jának vezetője Vadász István  úr is, 
aki bármikor szívesen ellátogat 
hozzánk és tapasztalatait a gya
korlatban is átadja a csapat tagjai
nak.

A támogatók tábora is bővült, a 
tatai rendezvényre való eljutást és 
a makettek szállítását a veszprémi 
Gép-Coop Bt vállalta, köszönet 
értE H erbst Kálmán  úrnak! Rende
ződni látszik a helyproblémánk is, 
a Váczi Mihály általános iskola 
igazgatójával előrehaladott álla
potban vannak a tárgyalások egy 
állandó teremmel kapcsolatban, 
ahol nemcsak elméletben, hanem 
gyakorlatban is hódolhatunk hob
binknak. Nagy vonalakban ezek 
voltak az áprilisi hírek, májusban 
két alkalommal találkozunk - még 
a közösségi házban 7-én és 28-án.

Varga Gábor



Város és környezetvédelem
Egy 10 éves város szinte még kis

gyerek, egy 30-40 éves tudomány (a 
környezetvédelem) szintén kisgye
rek. A Balaton környezetvédelme 
még inkább alá van rendelve a gaz
daságpolitikának mint más színte
rek, hisz itt nyáron a bevételek érde
kében olyan terhelések jelentkeznek, 
hogy az elképesztő. A képviselő-tes
tület 1993-ban létrehozta a környe
zetvédelmi csoportot. Rendeletet al
kotott a környezetvédelem és város
üzemeléséről, az állattartásról és kü
lön az ebtartásról. Aztán a csoport 
1995-ben beolvadt az igazgatási osz
tályba, majd 1997-től környezetvé
delmi feladatkör a műszaki osztály 
kereteiben kerül ellátásra.

A Balaton csodálatos tó, Közép- 
Európában egyedülálló a nagyságá
val és sekélységével. Mindent el kell 
követni, hogy a tó és környékének 
állapota ne romoljon. Ha a környe
zeti elemeket vizsgáljuk, azt lehet 
megállapítani, hogy a levegővel 
nincs gond leszámítva a néha érez
hető „Fűzfő-szagot". A felszíni víz 
állapotának romlása 1995-ben meg
állt, hála a kedvező időjárásnak és a 
víz védelmét szolgáló intézkedések
nek. 1998-ban már némi javulás is 
tapasztalható volt. A felszín alatti vi
zek vonatkozásában sincsenek ag
gasztó változások. A föld, mint alap
elem állapota a városban kielégítő, 
nincsenek „világvárosi” problémák.

A települési környezet az ahol mi 
polgárok a legtöbbet tehetjük a saját

érdekünkben - nem szemetelünk, vi
rágosítunk, füvesítünk stb. Az épített 
környezet vonatkozásában azt lehet 
elmondani, hogy az engedély nélkü
li építkezések vonatkozásában a Ba
laton-parti városokban hasonló vagy 

rosszabb a helyzet. Az élővilág és a 
táj városunk kiemelkedő értékei. A 
város fekvése, csodálatos. Van Öreg
parkunk, van 4000 töves leánykö
körcsin populációnk. A környeze
tünkben díszlő védett növényeket és 
az itt élő védett állatokat hosszú len
ne felsorolni. 1997 őszén a megyé
ben elsőként került megalkotásra a 
város környezetvédelmi programja.

A választásokat követően elapad
tak a korábbi támogatások, ahonnan 
a csatornaépítések finanszírozását 
egészítettük ki és átmenetileg leállt a 
csatornaépítés. Reméljük, hogy ha
marosan sikerül folytatni, hisz amíg 
nincs meg a közel 100%-os csator
názottság, addig ketyeg az időzített 
környezetvédelmi bomba.

A polgármester úr személye és az 
új testület összetétele -  12 testületbe 
került képviselő e lap hasábjain 
megjelent programjában szerepel a 
környezetvédelem mint cél -  garan
tálja, hogy a város a lehetőségekhez 
képest legnagyobb mértékű környe
zeti javulást tudjon elérni a követke
ző 4 évben.

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

HORGÁSZSAROK
Szokatlanul lassan indult be az idei 

haljárás. A szeszélyesen változó időjá
rás miatt lassan felmelegedő vízben 
alig-alig lehetett kapásra bírni a tava
szi bodorkákat. Április közepén végre 
sikereket is elkönyvelhettek "korán éb
redő" horgászaink. Tihanyban a Göd
rösnél számolatlanul fogták gilisztával 
a karika keszeget, gardát, s néhány 
méretes ponty is akadt. 16-án este 11 
órakor telefonált fonyódligeti bará
tom, hogy azonnal csomagoljak, mert 
kilón felüli kárászok és pontyok jön
nek váltakozva a csontival csalizott 
végólmos fenekező szerelékre. Sajnos, 
nem tudtam átmenni, pedig a tavaly 
február végi horgászat megmutatta 
mennyire bővelkedik különféle halak
ban a fonyódligeti strand térdig érő vi
ze. Budataván is esett néhány szép ká
rász a nádas szélében. Tanúja voltam 
egy helybéli horgász küzdelmének: 
egymás után akadtak le termetes hala
ik a bevágás után. Persze szidta a rafi
nált kitanult kárászok összes nemzet
ségét, csak úgy visszhangzott a Ma
gas-part oldala. Kb. az ötödik eset után 
végre komoly szemlét tartott szereléke 
felett. Ekkor derült ki, hogy a horog 
hegye letörött. Csalizásnál ezt nem 
vette észre? A gyors horogcsere után 
már nem okozott problémát a kárászok 
szákolása. Érdemes időnként átnézni a 
felszerelést.

Azt írtam: korán ébredő horgásza
ink. Némi magyarázatra szorul a fenti 
kitétel. Korán ébredtek és szerencsé
sek voltak akik február-márciusban 
váltottak engedélyt. Áprilisban kifo
gyott ugyanis az állami horgászjegy, e 
nélkül pedig területi jegyet sem váltha
tunk. Hogyan fordulhatott elő ekkora 
baki? Egyszerűen úgy, hogy a tavaly 
kiadott állami jegyek - évenkénti érvé
nyesítéssel - hosszabb időre szólnak. 
Úgy tűnik a horgászok jó része nem ol
vasta el a figyelmeztetést és régi szo
kás szerint év végén eldobta a fontos 
dokumentumot. A Mohosz pedig szá
mítva a jegyek újbóli felhasználására 
kevesebbet rendelt a szokásosnál. 
Most ülhetünk a parton várva, hogy az 
állami pénzverde beindítsa nyomdáját 
és május második felében talán enge
délyt is tudunk váltani.

Persze mindenre van megoldás, 
igaz jó adag turpisság árán. Nem kell 
mást tenni, mint beballagni Almádi va
lamelyik horgászboltjába, kijelenteni,

hogy külföldiek vagyunk - s láss cso
dát - máris kezünkbe nyomják a Bala
tonra szóló egész éves horgászenge
délyt. Az már csak hab a tortán, hogy 
jóval olcsóbban, mintegy virtigli Al
mádi pecásnak. Ha ugyanis egyesületi 
tagként váltok jegyet 5310 Ft a taksa, 
míg egy külföldi ugyanezt az akciót 
megússza a Fórumnál 3524 Ft-ból. Az 
eltérés az egyesületi tagdíjból ered, 
amit mindenki otthon fizet. (Hogy ezt 
honnan tudják egy külföldiről, az rej
tély.) Ilyen eset hallatán az ember ko
moly homlokráncolásba kezd, ami 
tudvalévő, hogy a tanácstalanság leg
biztosabb jele és vadul felkapja a tele
font. A Mohosz, Hevmesz, Halászati 
Felügyelőség stb. illetékesei pedig ke
rek mondatokban „megmagyaráznak". 
Nem szabad pláne most, hogy Európá
ba tartunk (szerintem eddig is ott vol
tunk, csak kisség mostoha gyerekként) 
különbséget tenni hazai és külföldi 
horgász között. A Balatonra érvényes 
területi jegy egyformán 3000 Ft min
denki számára. Azért még akad egy kis 
bökkenő. Horgászvizsga nélkül ma
gyar állampolgár nem horgászhat, is
mernie kell tehát legalább nagyvona
lakban a rendeleteket, a halászati tör
vényt. Ugyanez természetesen jelen 
körülmények között nem vonatkozik a 
külhoni vendéghorgászokra. Néhány 
évvel ezelőtt ők a hazai engedélyek 
árának többszörösét fizették. Mára a 
kiegyenlítés szándékával elmozdított 
inga átlendült és egyértelműen mi ha
zaiak kerültünk hátrányba. Nem lehet
ne végre megtalálni az egyensúlyt?

Május 16-án vasárnap kerül meg
rendezésre a négyméteres partszaka
szon a hagyományos sporthorgász ku
pa, amely egyben Balatoni évadnyitó 
horgászverseny is.

A 8 órakor kezdődő viadalon 37 
egyenként 3 fős csapat vesz részt, köz
tük művészek, politikusok, olimpiko
nok. A verseny ideje alatt horgászcikk 
bemutató és vásár, autókiállítás és 
ökörsütés szépségeiben gyönyörköd
hetnek az érdeklődők.

Kora délután a Fidesz labdaruúgó- 
csapata megmérkőzik a színészek vá
logatottjával az almádi focipályán. A 
játékvezetői sípot kezeli Puhl Sándor.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
rendezőség, jöjjenek el minél többen 
erre a nem mindennapi horgászbulira.

Nagy Ferenc

„Pirostojás“ teniszverseny
Nem maradtak pálya nélkül a ta

vaszi szünetben sem a játszani, ver
senyezni vágyó fiatalok. „Laci bácsi 
öreghegyi teniszpályáját” sokan ke
resték fel, és a húsvéti nagy versen
gés után vagy harminc gyerek kuta
tott az elrejtett nyuszifészek után, 
melynek mélyén lapultak a jutalom 
piros tojások. A „gáláns nyuszika” a

kísérő anyukáknak még egy-egy szál 

virágot is küldött. Készüljetek, mert 

következik a Váci napok keretén be

lül a Bíró János-emlékverseny (meg

hívásos országos verseny), valamint 

Tömegsport rendezvényeink: kor- 

osztályos házibajnokság és a Csalá

di tenisz május 1—20-ig!

dekart DESIGN
REKLÁMTÁBLA, EMBLÉMA, 

ARCULATTERVEZÉS 
AUTÓ-, MOTOR-, HAJÓDEKORÁCIÓ 

MÁGNESFÓLIA 
VASALHATÓ MATRICÁK KÉSZÍTÉSE

Balatonalmádi, Malomvölgyi u. 24.

Tel.: 06 88 432 994 
06 30 9295 022



Ö n k o r m á n y z a t i  k é p v i s e l ő i n k . . .

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.

Feladatunk, hogy az önkormányzat vagyonát 
a legjobban hasznosítsuk!

Gyerekkorunk óta ismerjük egy
mást, s bár az iskolai évek óta elég rit
kán futottunk össze , az elmúlt év kö
zepétől ismét gyakran találkozhat
tunk. Az önkormányzati választások
ra készülve -  akkor még mint aktív 
képviselőnek -  gyakran fejtette ki 
markánsan véleményét, elképzeléseit 
az ideális képviselői munkáról. Most 
rablóból lett pandúr, ezúttal őt faggat
tam az önkormányzat ügyes-bajos 
dolgairól. Kerekes Csaba képviselővel 
készült az alábbi beszélgetés.

-  Kérlek, mutatkozz be az olvasóknak
K. Cs.: 38 éves vagyok, nős két kis

gyermek édesapja, kisfiam három és fél, 
kislányom másfél éves, 1975 óta vagyok 
Balatonalmádi lakos, jelenleg Vörösbe
rényben a Rekettye utcában lakom. 
Szakképzettségeim: járműgyártó üzem
mérnök, okleveles közgazdász.

1991 októberében alapítottam meg 
saját, ügyviteli szolgáltatásokkal és gaz
dasági tanácsadással foglalkozó cége
met, amelynek azóta főfoglalkozású 
ügyvezetője vagyok. Fő tevékenységi 
körünk gazdasági társaságok részére 
komplex ügyviteli szolgáltatások végzé
se, gazdasági tanácsadás, cégalapítás.

Kedvenc időtöltésem a vitorlázás, 
sajnos egyre kevesebb idő jut rá, de azért 
az elmúlt négy évben mindig eljutottunk 
a 15-ös túrajolle osztályban az Országos 
Bajnokságra, ahol Bors Sándor képvise
lőtársam, mint kapitány vezetésével, 
Horváth György és jómagam, mint le
génység közreműködésével próbáljuk 
öregbíteni Almádi hírnevét. Eddigi leg
jobb eredményünk a harmadik hely.

-  Miért indultál a választásokon?
K. Cs.: Eddigi tevékenységeim során

mindig is „közösségi" ember voltam, a 
hivatalos és a magánéletben egyaránt. 
Például kevesen tudják, hogy szűk bará
ti körünkhöz kötődik a balatonalmádi 
Szent István Szörfverseny, amelyet im
máron 17. éve rendezünk meg az állam- 
alapítás ünnepének tiszteletére, minden 
augusztus 20-án.

Visszatérve a kérdéshez, hogy miért 
is indultam el a választásokon, a válasz 
egyszerű, ha valamit kritizálunk, fel kell

tennünk magunkban a kérdést, hogy mit 
tettem azért, hogy jobb legyen.

Városunkban történtekkel kapcsolat
ban sokszor, leginkább baráti összejöve
teleinken fogalmaztuk meg kritikáinkat 
és felvetődött a gondolat, hogy mi lenne 
ha megpróbálnánk ezt a baráti társaságot 
szélesíteni és keresni a hasonló gondol
kodásúak körét.

Ez a szándék hozta létre az Összefo
gás a Város Jövőjéért Csoportot, ami 
igen jó szellemi műhelynek bizonyult és 
bizonyul mind a mai napig. A közös gon
dolkodás meghozta a sikert a választási 
eredményeket illetően.

-  Csapatban indultatok, hogy egysé
ges gondolkodással felgyorsuljon a tes
tületi munka, egyszerűbbek legyenek a 
felelős döntések. Megvalósult-e ez az el
múlt időszakban?

K. CS.: Sikerként természetesen 
nem a választási eredményeket kell érté
kelnünk, hanem az azt követő műhely
munka során elért eredményeket.

Nyilvánvalóan ez a nehezebb feladat, 
de az eltelt időszak még meglehetősen 
kevés tapasztalata egyértelműen bebizo
nyította gondolkodásunk helyességét a 
tekintetben, hogy a feladatok jó színvo
nalú megoldása csakis csapatmunkaként 
érhető el.

A csoport legfőbb előnye lehet az 
egység, ami megítélésem szerint igen

jól, a választások során tett ígéretek sze
rint működik.

Nagy előnyt jelentenek számunkra 
kiváló szakemberekből álló „külső” tá
mogatóink, mert lehetőség van a felada
tok leosztására, a képviselői munka 
könnyítésére.

Számomra az egyik legnehezebb dol
got a testületi munka egyfajta sajátos ne

hézkessége okozza, de tudomásul kell 

vennünk, hogy ez nem egy magáncég, a 

döntésekhez és azok végrehajtásához 
sokkal több időre van szükség.

-  A hivatal mennyire segíti munkáto
kat?

K. CS.: A Hivatal feladata, hogy 

végrehajtsa a Képviselőtestület döntése
it, tehát mindenképpen és minden hely
zetben a testület segítsége kell, hogy le
gyen.

Nyilván, amikor egy testületbe kilenc 
új képviselő kerül, várható egyfajta új 
helyzet, valamiféle változás. Tapasztala
taim szerint minden ilyen helyzet -  már 

ami változást hordozhat magában -  
együtt jár egy egészséges, nem pejoratív 
értelmű feszültséggel, ami a közös mun

ka során magától feloldódik.
Egy képviselő-testület csak akkor tud 

hatékonyan és eredményesen dolgozni, 
ha a végrehajtó apparátus -  vagyis a Hi
vatal -  ezen szándékához minden segít

séget megad. Én nem hiszem, hogy a Hi
vatalnak más célja lenne.

-  A Gazdasági Bizottság elnöke let
tél. Elfogadod-e azt a megállapítást, 
hogy kőkemény gazdaságpolitika, hát
térbe szoruló szociális érzékenység jel
lemzi munkátokat. A Zeneiskolai lakás 
bérbeadását említhetném példaként.

K. CS.: A GTB elnöke lettem ami 
nyilvánvalóan a szakképzettségemből 
adódik, hiszen egyetlen közgazdász tag
ja vagyok a testületnek. Nem hiszem 
azonban, hogy az elnök személye a lé
nyeg, sokkal fontosabb, hogy a bizottság 
tagjai tapasztalt szakemberek legyenek, 
jól együtt tudjanak dolgozni.

Azt hiszem, hogy az előzőeket te
kintve mi nagyon szerencsés helyzetben 
vagyunk. Remélem, hogy a bizottság 
tagjainak szakértelmét, tapasztalatát, 
kapcsolatrendszerét jól tudjuk kamatoz
tatni a város érdekében.

Ami az általad felvetett kritikát illeti 
„kőkemény gazdaságpolitika, háttérbe 
szoruló szociális érzékenység” és mind
ehhez példaként a zeneiskolai lakás ki
adását hozod. Nagyon fontos dolog a je
lenségeket helyes szemszögből vizsgálni 
és különválasztani azt, hogy milyen elv
rendszer szerint hozunk meg szociális il
letve gazdasági döntéseket. Bizottsá
gunk szerint nem helyénvaló, hogy egy 
vadonatúj, jó minőségben megépített 
100 négyzetméteres önkormányzati la
kás havi bérleti díja 10 000 Ft, emiatt 
kezdeményeztük a rendeletmódosítást. 
Meggyőződésem, hogy ha valakit szoci
álisan támogatni akarunk, annak nem az 
a módja, hogy irreálisan alacsony áron 
lakást biztosítunk neki, hanem az, hogy 
egységes, mindenkire vonatkozó elvek 
alapján, mindenki által igénybe vehető 
lakbér-támogatási rendszer kell, hogy 
közvetítse ezt a szándékot. Sajnos a tes
tület fele elutasította a bizottság egyhan
gú azon javaslatát, hogy a szóban forgó 
lakás bérleti díja 25 000 Ft/hó legyen, te
hát ebben az ügyben ellehetetlenítette a 
szakbizottság munkáját.

Ami a gazdaságpolitika keménységét 
illeti, ennek a bizottságnak az az egyik 
legfontosabb feladata, hogy az Önkor
mányzat vagyonát a lehető legjobban 
hasznosítsa, állagát megóvja, gyarapítsa.
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Ezen tevékenysége során az Önkor
mányzat ugyanolyan piaci szereplő mint 
egy egyéni vállalkozó vagy egy gazdasá
gi társaság, tehát az ilyen ügyekhez való 
hozzáállását a piaci viszonyok kell hogy 
meghatározzák. Természetesen amikor 
az Önkormányzat oktatási vagy szociális 
ügyekkel foglalkozik, ezeket a feladato
kat nem piaci motivációk alapján kell, 
hogy megközelítse.

-  Rengeteg energiát fektettek a 
beléptetőrendszer megvalósításába. (Lé
nyegét más helyen már ismertettük.) 
Mennyibe kerül ez a városnak, honnan 
van rá fedezet? Amennyiben beválik -  

számításaitok szerint -  mennyit hozhat a 
költségvetésnek?

K. CS.: A beléptetőrendszer megva
lósítása nagyon fontos de sokkal fonto
sabb ennél, hogy mindannyian belássuk, 
hogy ha létezik egy olyan adó, amelyet 
nem nekünk kell megfizetnünk, és min
den idegenforgalmi adóforintot az állami 
költségvetés még plusz kettő forinttal tá
mogat, ezt a lehetőséget egy olyan tele
pülésnek amelynek ez egyáltalán meg
adatik (és szerencsénkre Almádi ezek 
közé tartozik), maximálisan ki kell hasz
nálni. A beléptetőrendszer a április 29-i 
versenytárgyalás eredményeképpen net
tó 12 720 ezer Ft-ba fog kerülni. 
Folyamatban van egy pályázat beadása a 
Balatoni Regionális Idegenforgalmi 
Bizottság felé, amelytől több millió 
forint támogatást remélünk. A költségve
tésnek megítélésünk szerint a kettő forin
tos állami támogatást is figyelembe vé
ve, száz millió forintot is elérő plusz be
vételt eredményezhet, a vendégkártya 
rendszer eredményes működése. Termé
szetesen ehhez valamennyiünk pozitív 
hozzáállása szükséges.

-  A korábbi testület több nagyberu
házást tervezett a közeljövőben elkezde
ni. Berényi iskola befejezése, strandre
konstrukciók, Györgyi Dénes iskola tor
nacsarnoka, Művelődési és Idegenfor
galmi Központ kialakítása a volt Auróra 
étteremben. Hogy állnak ezek a kezde
ményezések?

K. CS.: A korábbi testület valóban 
több, az általad felsorolt nagyberuházást 
tervezte elkezdeni, de a tervek komoly
ságához az is hozzátartozik, hogy az 
anyagi források milyen mértékben állnak 
rendelkezésre, mi a megvalósulás reali
tása. Említhetem például a Györgyi Dé
nes iskola tornacsarnokát, amelynek fel
építésére pillanatnyilag semmi esélyt 
nem látok. 140 millió volt a beruházás 
költségvetése, ugyanakkor 5.5 millió 
volt erre a célra elkülönítve. A GTB-nek 
az volt a javaslata, hogy erre a kérdésre 
térjünk vissza akkor, ha a megfelelő 
anyagi források rendelkezésre állnak. Az 
Idegenforgalmi és Művelődési Központ 
kialakításával maximálisan egyetért a 
Testület, azzal a kitétellel, hogy az épü
let elrendezésének nem biztos, hogy 
olyannak kell lennie, mint ami a jelenle
gi tervekben szerepel. Mivel az intéz

ményt később fenn is kell tartani, elen
gedhetetlen, hogy olyan egységeket is 
tartalmazzon, amelyek később bevétele
ket tudnak produkálni. A berényi iskola 
befejezésére nézeteim szerint reális esé
lyünk lehet, amihez hozzájárulhat egy 50 
milliós alapítványi támogatás, jó esé
lyünk van az egyházi kárpótlásra, de 
adott esetben a költségvetésből is kell rá 
forrást találni.

A strandrekonstrukciókról az a véle
ményem, hogy az ezen a területen műkö
dő cégekkel, vállalkozókkal olyan hos
szú távú szerződéseket kell kötni, mely
nek részeként a felújítási munkák jelen
tős részét megfinanszírozzák.

-  Mikor lennél elégedett a ciklus végén?
K. CS.: Akkor lennék elégedett ha 

mindazon munkákat elvégeznénk, amit 
elterveztünk. Például a Kommunális 
KHT. stabilizálása, legyen egy igazi vá
rosgazda, egy olyan környezet, amely
ben a tisztaság magától értődő, idegen- 
forgalmi szezonban a virágosításért ne 
kelljen küzdeni. Fontos az utak helyreál
lítása, de ezt nyilván befolyásolják, hogy 
milyen anyagi források állnak majd ren
delkezésre. Végül nagyon elégedett len
nék, ha a városközpontban élő tulajdono
sokkal sikerülne egy olyan kapcsolatot 
kialakítani, amelynek következtében in
gatlanaikon a központ rekonstrukcióját 
megkezdenék, mivel az Önkormányzat
nak a kompetenciája pillanatnyilag az 
építési engedélyek kiadására korlátozó
dik.

G r ó f  Tibor

Arany-, ezüst- és bronzeső a Balaton-parti 
zeneiskolások kamarazenei találkozóján
Természetesen Almádiban, természete

sen a picurka, patyolattiszta zeneiskolában, 
és az is magától értetődő, hogy -  ha már ha
gyomány -  a hatodik alkalommal immár, 
az iskola fennállása óta.

Az már szinte egyértelmű, hogy ismét 
tíz zeneiskola jelentkezett, és persze a ki
adós égi áldás ellenére meg is érkezett hoz
zánk. Lovas József igazgató úr és Czuczor 
Sándor a Képviselő-testület Iskolaügyi, 
Művelődési és Sport Bizottság elnöke a 
vendégeket üdvözlő, tevékenységüket 
őszinte elismeréssel méltató, köszöntő sza
vai után a pódiumot máris birtokba vették 
a gyerekek. Felcsendült a muzsika! Még
hozzá nem is akármilyen!

Tíz Balaton-parti zeneiskola jó néhány 
pedagógusa vette a fáradságot, hogy a ne
bulókat megtanítsa a társas zenélés szabá
lyaira, az egymásra figyelés, az együtt gon
dolkodás fontosságára; együtt élhették át 
egy-egy zenemű létrejöttének örömét; 
mindnyájan tapasztalhatták, milyen hatal
mas csoda, amikor az általuk megszólalta
tott muzsikának a közönség ugyanúgy örül, 
mint ők. Muzsika született, valódi! Varázs
lat ez, legbelül támaszt ragyogást az em
berben.

Kilenc csoportról mondható el, hogy a 
kamarajáték lényegét igazán megértették. 
Ők az arany minősítés boldog tulajdonosai: 
Balatonalmádi 2, Balatonkenese, Balaton
lelle, Balatonszemes 2, Keszthely 2, 
Veszprém.

Szintén kilenc kicsi együttes ezüst fo
kozatával már-már hasonlóképpen beava
tottnak mondható: Balatonalmádi, Bala
tonföldvár, Balatonlelle 2, Balatonszemes, 
Enying, Keszthely, Siófok, Veszprém. Az 
öt bronzos csoportnak pedig minden lehe
tősége adott arra, hogy legközelebbre még 
bátrabban, még több egymásra figyeléssel 
a legjobbak közé kerüljön: Balatonkenese, 
Balatonlelle 2, Balatonszemes, Siófok.

Hiszen ez játék! Szép játék! A társak
tól, az újdonsült barátoktól érdemes tanul
ni, ellesni a jót; meg aztán nem árt meg
szívlelni a tanári útmutatást, a jó szót, sőt 
köszönetet mondani érte!

Egy ilyen közös játék, legyen bár picur
ka iskolában, mégis számos ember munká
ját, kitartását követeli meg: mert hiába a te
hetség, az emberhez igazán méltó játék öt
lete, ha nincs egy lelkes tanársereg, aki 
összefogja, irányítja a jövő generációját; ha 
nincs, ki gondoskodjék a szíveslátásról, an
nak minden lehetséges kellékével egyetem
ben; ha az összejövetel emléke néhány év 
után a feledés homályába vész, mert nem 
fémjelzi legalább egy csöpp kis ajándék- 
tárgy, emléklap; ha netán faképnél hagyná 
a társaságot a hat esztendeje hűségesen 
visszajáró zsűri, Pájer Sára, Nyírő Gábor, 
László Attila kiváló zenei szaktekintélyek 
önzetlen, humánus személyében.

Tudják ők jól, hogy az őszinte köszö
netén kívül mást nem tudunk nyújtani ne
kik. Mégis mindnyájan teszik a dolgukat 
becsülettel, hittel, jóindulattal, ahogyan a 
lelkiismeretük diktálja, hiszen mindnyájan 
tudják, tudjuk, hogy fáradozásunk igazi ér
téket teremt: a gyerekek hangszerein fel
csendülő harmóniát, lelki összhangzást.

Lám! Hat év telt el: a jelentkezők szá
ma nem csappant, a lelkesedés változatlan 
a következő esztendei -  a hetedik! -  kama
rai zenei találkozó képe máris bizton for
málódik.

Viszontlátásra 2000-ben!
Városi Zeneiskola Balatonalmádi 

Nagyné Sárfi Gabriella

A Györgyi Dénes Ált. Iskola hiteles felvételi eredményei
8. évfolyam létszáma: 33 sikeres felvételi vizsgák tényleges választások

száma aránya száma aránya

Felvételi eredmények:

Kéttannyelvű gimnázium 7 21,2% 5 15,2%

Gimnázium tagozatos osztály 7 21,2% 5 15,2%

Gimnázium általános osztály 9 27,3% 7 21,2%

Gimnázium összesen: 23 69,7% 17 51,5%

Szakközépiskola: 9 27,3% 6 18,2%

Érettségit adó iskola összesen: 32 97,0% 23 69,7%

9-10. osztály, szakképzés, stb.: 10 10 30,3%

42 33 100%

ÉRTESÍTÉS 
óvodai beíratásról

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az 

1999/2000. évi óvodai beíratások mindhárom 

óvodában:

1. sz. Óvoda Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 33. 

1/A Óvoda Balatonalmádi, Mogyoró u. 1.

2. sz.Óvoda Vörösberény, Ady E. u. 27.

1999. MÁJUS. 25,26,27-ÉN, D.E. 8 ÓRÁTÓL

D.U. 16 ÓRÁIG LESZNEK.

A beíratással kapcsolatos tudnivalók:

- Azokat a gyermekeket, akik 1999. dec. 31-ig 

betöltik 3. életévüket,

- Azokat a gyermekeket, akik betöltik 5. életévü

ket, de ez ideig óvodai nevelésben nem része

sültek, lehet, ill. kell beíratni.

Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik

2000. május 31-ig töltik be 3. életévüket. 
Mindhárom óvodában szeretettel várjuk Önöket, 

kérjük, hogy a beíratásra hozzák el gyermekei

ket is.

Sári Jánosné óvodavezető

A Váci Mihály Általános Iskola tavaszi eredményei
Nyolcadik osztályosaink számára befejeződtek 

a felvételi vizsgák izgalmai. A visszajelzések alapján 

az 1999/2000-es tanévben diákjaink az alábbi isko
latípusokban folytatják tanulmányaikat:

Kéttannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi) 2 fő. 
Gimnázium (számítástechnika-angol tagozat) 7 fő, 
(speciális angol tagozat) 2 fő, (általános gimnáziumi 
osztály) 2 fő. Szakközépiskola 3 fő, 9-10. osztály 6 
fő. Osztálylétszám összesen: 22 fő. 6 osztályos gim
názium (Lovassy) 1 fő

A 22 fős végzős osztályból örömünkre 11 tanuló 
iskolánk profiljának megfelelő középiskolába jutott 
be.

A fenti eredmények mellett szép sikereink 

születtek a megyei illetve országos szintű tanul
mányi versenyeken.

Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny: 
MEGYEI: Egyéni: 1-2. hely (holtverseny) Bors 
Eszter (6.o.) , 8. hely Hosszú Éva (4.o.). 
Csapat:2.hely 4. osztály: Hosszú Éva, Kokas 

Gergely, Bors Gábor. 3. hely 6. osztály: Bors Eszter, 
Kránicz Virág, Kokas Márton. ORSZÁGOS: 16. hely 
Bors Eszter (6.O.).

Kalmár László Országos Matematika 

Verseny: MEGYEI: 1. hely Bors Eszter (6.O.), 7. hely 

Hosszú Éva (4.o.). 7. hely Kokas Gergely (4.o.). Bors 

Eszter ezzel az eredményével bejutott az országos 

döntőbe!

Kalmár László Alkalmazói Országos 

Számítástechnikai Verseny: MEGYEI: 2. hely 

Szögedi Balázs (7.o.). ORSZÁGOS: 11. hely 

Szögedi Balázs (7.o.)

Közlekedésismereti Vetélkedő megyei for

duló: 4. hely Boda Péter (8.o.) 4. hely Győri Viktor 

(4.o.)
Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny területi 

forduló: 3. hely Varga Borbála (6.o.)

Országos Német Nyelvi Tanulmányi Verseny

megyei forduló: 11. hely Grósz Krisztián.

Hevesi György Kémia Verseny megyei for

duló: 15. hely Szögedi Balázs (7.o.)

Úszás: Az április 23-án megrendezett Országos 

Rövidpályás Úszóbajnokságon Nyitrai Balázs (7.o.) 

tanuló 2. helyezett 50 m mellúszás és 100 m mel

lúszás.
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Anyám nak nem gyújtottam  gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani.
Szabó Magda

Magyari Lajos

Márciusi igék
Ki vérével táplált, mint a pelikán, 
ki nyugtató szerelmét adta neked, 
ki folytat, hogy a világ megmaradjon: 
anyád, leányod, szerelmesed.

Ki a létezés szőttesét összeszőtte, 
ki vezetett tűzön és áradáson át, 
ki meghalt érted, hogyha kellett: 
ismerd föl benne az örök Anyát:

Ki ajkáról, akár a gyöngylő mézet, 
ajkadra hullatta a nyelv italát, 
hogy a világ-szomjazó szomjad oltsa, 
s a hűség hitével itasson át,

Ki elindított és ki visszatartott, 
ki lázaidat hűs kézzel letörölte, 

ki békére intve küldött a harcba, 
hogy ember maradhass mindörökre,

Ki kenyered szegte, ki vized adta, 
ki álmában tisztaság-tisztán járatott, 
ki úgy néz rád, hogy sose lásd meg 
óvó szemében a kínt s a bánatot,

Ki hiszi: tőle nem bírsz elszakadni, 
ki semmit sem kér, csak adna, adna, 
ki világok fölött áll ma is őrként: 
jóság s szerelem az ő hatalma.

Bodor Pál

Áldott asszonyom
Tömzsin totyogtál, 
kicsi pingvin,
kacsáztál - csisz-csossz - át az utcán, 
vigyázva léptél át a buckán, 
gólya nem hozta volna jobban, 
úgy vitted őt, ringó hajódban, 
s azon a két vékonyka lábon 
áthoztad óperenciákon -

járásod sosem volt oly könnyű, 

mint mikor hordtad terhedet - 
s a föld mégis csak tealattad, 
csak tiértetek remegett.

Weöres Sándor

Szunnyadj, 
kisbaba

Szunnyadj, kisbaba, 
őriz halk, szoba, 
zsongó éjszaka, 
csillagfény.

Hold jár egymaga, 
rád hull fátyola, 
álmodj, kisbaba,

türdérkém.

Nagy a menny ablaka, 
süt a hold éjszaka, 
letekint egymaga: 
„Alugyál kisbaba!"

Vecsey Kiss Mária

Ha várod a vendéget
Ha várod a vendéget, vedd fel a legszebb ruhád! 

Kedves mosolyodat simítsd az arcodra, 
hajadat, bontsd ki, laza fürtben hadd omoljon rád, 

takarja derekad, vállad minden bodra. 
Villanjon ki alóla testednek szelíd bája, 

ha mozdulsz, és fejed kacéran megrázod, 
mint Évának, kinek ez volt egyetlen ruhája, 

mert a Paradicsomban sohasem fázott.
Vagy zuhanjon alá tömören: fekete ében, 

foglalja keretbe hófehér arcod, és, 
mint a hold, ha pásztáz sötét erdő sűrűjében, 

csillogjon rajta a fény, mint hűs vízesés.
Hát, így nyisd ki az ajtót, mert abban varázslat van, 

ahogy belép. Ne sikíts, még hogyha fáj is! 
Halandóból így leszel örökké halhatatlan: 

tied ez az arc, az orr, a szem, a száj is.
Öleld át! Add neki mindened, mert úgy éjféltájt 

már te vagy az övé, nem ő a vendéged!
Azzal kínál majd meg, ami tőled neki is járt, 

s ahogy beengedted, úgy enged el téged.

Legyen álmod...
Takaród hadd igazítsam, 
puha párnád kisimítsam, 
legyen álmod kerek erdő, 
madaras rét, bokor-ernyő.



Tíz év egy város életében röpke pillanat. Az első tíz év azonban, amely az alapvető irányok, hosszú távú 
célok meghatározásának vissza nem hozható ideje, különös jelentőséggel bír. Ennek megfelelő külsőségek 
mellett gyűltek össze ünnepelni április 10-én a meghívott vendégek és szép számú érdeklődő a volt Auró
ra étterembe, amelynek régi fényét gondos és avatott kezek varázsolták vissza ez alkalomra.

Részlet Pozsgay Imre 
ünnepi beszédéből

„Polgármester úr, Hölgyeim és Uraim, Kedves Almádiak!
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy tíz év múltán ismét szólhatok ahhoz 

a közösséghez, amely akkor nagy reményekkel, igyekezettel és büszkeséggel 
vállalta a városi rangot, nem annak előnyeit számítgatva, hanem vállalván 
egy városi lét és emelkedés kötelezettségeit. Almádi tíz éve város, de Almádi, 
a környező táj évezredek óta az emberi civilizáció vidéke, a magyarságnak is 
ezer év óta tanyája. . .  Beletartozik az emlékezésbe, hogy együtt, a kisközössé
gek épülésével, a családokon keresztül áll fenn a nemzet és tartják az állam 
alapjait...

Szívem is, gondolataim is ide kötődnek, Almádi tíz évvel ezelőtt nem csak 
oklevelet, feladatokat is kapott: várossá válni! És ez megtörtént, még ha lát
ható jelei némelyek számára nem is tárulnak föl, egész mivoltában városként 
éli meg saját létét. Mit jelent városnak lenni? Egy olyan kikristályosodási 
pontot, ahol a táj, természet, ember és az életmód együtt tudnak valamiféle 
szellemiséget, helyi honszeretetet és sok minden ehhez kapcsolódó érzületet 
teremteni. Manapság rémisztgetnek minket azzal, hogy aki közösséget mond, 
az a múltat idézi, az ezredéves törzsi szemléletet akarja újjáalakítani. Én er
re azt mondom: az egyén, a személyiség csak erős közösségekben érvényesül
het. Almádi is azon közösségek, városok közé tartozik, amelyek megélhetési 
forrása is az a táj, amelybe beleszülettek, vagy ahová odatelepültek, de ez 
nem alázza meg őket, ellenkezőleg, emelkedett érzést ad, hogy olyan szolgá
latot teljesíthetnek, melynek következtében ez a haza ismertté válik a világ 
számára. Ezt a várost nem kényeztették el adományokkal, ezen a tájon az em
berek véres verejtékkel küzdöttek meg mindenért, itt nem ajándékoztak sem
mit, csapásokat annál inkább, s ennek ellenére én úgy látom, hogy egy emel
kedő nemzet emelkedő tájaként itt van Almádi és a környező települések és 
üzenik az országnak, hogy nélkülük szegényebb lenne Magyarország, nélkü
lük szegényebb lenne Európa. Itt szerencsés helyre talált a városi rang, vá
rosi cím. Köszönet a város polgárainak, hogy megtettek mindent azért, hogy 
Almádi valóban -  ebben az elidegenítő és szorongásokkal teli világban -  ott
hona legyen sok ezer embernek, és otthont, kényelmet nyújtson másik sok tíz
ezer embernek, ha éppen itt keresi nyugalmát... szeretném még egyszer meg
köszönni a lehetőséget, hogy szólhattam ezen a tiszteletreméltó fórumon, és 
közösen emlékezhettünk arra, hogy reményeink nagy része beteljesedett s a 
fenyegetések égboltja alatt is a remény lett bennünk erősebb.”

Ünnepi beszéd. A képen jobbról: dr. Bóka István országgyűlési képviselő, 
Kuti Csaba a Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pozsgay Imre a Szent László 
Egyetem rektora, dr. Kerényi László polgármester

Nyitragerencséri citerások

Séta az ünnepségre

Tízévesek tortája

Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja

A Magyar Légierő katona-zenekara a Városház téren



Jövőnk a család
Nagycsaládos beszámoló

Április 23-án megtartotta évi ren
des közgyűlését a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete. Az elnö
ki beszámolót dr. Péterfia Katalin, a 
titkárit Salavecz Györgyné tartotta, 
amelyeket a közgyűlés elfogadott, és 
az évi tagdíjat a tavalyi értékben ál
lapította meg.

A közgyűlés felajánlást tett a vá
ros szépítésében való aktív részvé
telre. Elvállaljuk egy lámpaoszlop 
feldíszítésének költségeit, azután sa
ját erőből elrendezünk egy még el 
nem látott közterületet, továbbá fel
ajánljuk virágpalántáinkat közterü
leti kiültetésre, sőt egy selyemakácot 
is elültetünk. Végezetül fokozott 
gonddal ápoljuk portáinkat, hogy

gyermekeink igényes, tiszta környe
zetben nevelkedjenek.

A közgyűlés egy tanulmányi pá
lyázat kiírásáról is döntött, melyre 
100 000 Ft, elkülönítését határozta 
el. Pályázat útján támogatjuk a to
vábbtanulni kívánókat, a nyelvvizs
gára készülőket, a sok gyermeket ta
níttatókat.

A közgyűlés elfogadta a pénzügyi 
tervet, és megtárgyalta a következő 
rendezvényeket, elsősorban a máju
si gyermeknapot, majd a nyári kirán
dulást.

Jó hangulatú, kötetlen beszélge
téssel ért véget együttlétünk.

dr. Péterfia Katalin

HIRDETMÉNY
A Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 83/1998. 

(VII. 2.) Öh. számú határozatával jóváhagyta a volt nevelőotthon környé
ke településrendezési tervének programját.

A rendezés alá vont terület: Balatonalmádi volt nevelőotthon kör
nyéke, a József Attila (71-es) út - Verseny utca - Dr. Óvári Ferenc utca 
Határcsárda által határolt tömb.

A rendezés célja: A hatályos általános rendezési tervben előírt (rész
letes rendezési) szabályozási tervben és építési szabályzatban kidolgozni 
és közzétenni azokat a település-rendezési és építési szabályokat amelyek 
alapján az idegenforgalmi célú fejlesztési területként kijelölt tömb telek
felosztása és beépítése megvalósítható.

A rendezés várható hatása: A szabályozási terv és az építési szabály
zat jóváhagyását követően megnyílik a lehetősége a már évek óta hasz
nálaton kívüli volt nevelőotthon és az ahhoz csatlakozó több hektáros te
rület rendezésének. Az avult állagú épületek helyén az idegenforgalmat 
szolgáló és a városképet javító épületek, a gazos, műveletlen udvarok he
lyén tájképi és környezeti értéket jelentő kertek és parkok valósulhatnak 
meg. A város üdülőhelyi jellegét erősítő fejlesztés káros környezeti hatást 
nem eredményez.

A szabályozási tervjavaslat és az építési szabályzat tervezete a Város
házán megtekinthető. Az azokkal kapcsolatos javaslatokat és észrevéte
leket 1999. május 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályá
ra eljuttatni.

Balatonalmádi, 1999. április 12.

Polgármesteri Hivatal M űszaki osztály

Idősek napja 
Balatonalmádiban

A Vöröskereszt Balatonalmádi 
Lakóhelyi Alapszervezete ez évben 
is megrendezte a hagyományos idő
sek napját a Budatava Étteremben. A 
rossz idő ellenére közel százan vol
tak jelen.

A titkár asszony -  Ica néni -  sze
retettel és tisztelettel üdvözölte a 
megjelent nyugdíjasokat, dr. Keré
nyi László polgármester urat, a Me
gyei Közgyűlés elnökét Kuti Csaba 
urat, dr. Árkai Anna belgyógyász fő
orvos asszonyt.

Beszámolt az előző évben végzett 
alapszervezeti munkáról. Elmondta 
azt is, hogy Balatonalmádiban a 90 
éven felüliek száma 25 fő. Közülük 
a legidősebb ez év októberében tölti 
be a 99. évét.

Ezen kívül 1 fő 98 éves, 2 fő 96 
éves, 3 fő 94 éves, 3 fő 93 éves, 4 fő 
92 éves, 5 fő 91 éves és 6 fő 90 éves.

A 90 éven felülieket az Otília 
vendéglő immár harmadik éve - ez 
évben is június első felében - vendé
gül látja.

A titkár asszony köszönetet mon
dott a polgármester úrnak, Lang 
László és dr. Farkas Miklós úrnak a 
szervezetnek nyújtott anyagi támo
gatásért. Egyben kérte a város segít

ségét abban, hogy a Budataván át 
Veszprémbe közlekedő autóbusz a 
Magtár utcában lévő Sarkkör Étte
remnél -  ahol megálló is van -  áll
jon meg, hogy az idős emberek a vö
rösberényi temetőt ezen a legrövi
debb úton tudják megközelíteni. 
Szomorú aktualitásként felhozta a 
vörösberényi temető ügyét, kérve a 
mielőbbi megoldást.

Dr. Kerényi László polgármester, 
majd Kuti Csaba a Megyei Közgyű
lés elnöke meleg szavakkal köszön
tötték az összejövetel résztvevőit, el
ismeréssel szóltak a vöröskereszt 
munkájáról, amit az idős emberek 
érdekében önzetlenül végeznek.

Nem maradt el a szerény ajándék 
sem, amit a két legidősebb jelenlévő; 
Klein Józsefné és Lengyel Ferenc ka
pott.

Ezt követően szép verseket hall
gattunk meg id. Rendes Ferencné 
előadásában. Köszönjük.

Az ízletes vacsora elfogyasztása 
után került sor a tombolahúzásra.

A zenét ifj. Németh Tamás szol
gáltatta.

Lakóhelyi Alapszervezet 
vezetősége

Idősek napja Vörösberényben

Idősek napja Balatonalmádiban



Köszönettel tartozunk
A Vörösberényi Óvoda Szülői Munkaközössége március 6-án Jótékony- 

sági Bált szervezett. A nívós, jól szervezett rendezvényen Dudásné Pirik Ma
riann és Tóthné Sarvajcz Marianna vezetésével lelkes, fáradhatatlan szülők 
tettek tanúbizonyságot arról, hogy fontos dolgokért egy emberként mozdul
hat közösség.

Ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik bár
mit tettek a rendezvény sikeréért s ezáltal óvodánk fejlődéséért.

Köszönjük:
a II. sz. Óvoda gyermekei és dolgozói

A Vörösberényi Óvoda Szülői Munkaközössége ezúton szeretné megkö
szönni a Tavaszváró Jótékonysági Bálhoz nyújtott felajánlásaikat mindazon 
támogatóinak, akik a bál létrejöttéhez, sikeréhez hozzájárultak.

Acro Dance Tánccsoport 

Almádi Fürdő Rt.

Agrovita Kft. Veszprém 

Amfora, Veszprém 

Balaton Ajándék Souvenir 

Balatonalmádi Tennis Clubi 925- 
Dudás Zsolt 

Balzer Hungária Kft.-Kovács Lajos 
Beszprémi Andrea Élelmiszer 

kereskedő 

Bitoys Bt.

Bogi Fodrászat -  Balogh Csabáné 

Borzas Kata, Veszprém 

Budai Sándor -  Balatonalmádi 

Budatava ABC 

Carte D’OR Cukrászda 

Cigi Center- Budatava 

Colombus Kft.

CPU Számítástechnikai Szaküzlet 

Dolinka Fotószalon Veszprém 

Drahos János 

Éjjel-nappali -  Bajcsy út 

ELKO- Balatonalmádi 
Fábián László-Grafikusművész 

Famili Frost márkói Depó 

Felsál Kft

Frics Márta-Női-férfi fodrász 

Garázs Bolt

Gazdabolt-Balatonalmádi 

Gitta Imre-Autósbolt 

Gönci Anita -  Horgászcikk- 

Balatonalmádi 

Gulio Kölcsönző és tisztítószer 

György Patika

Györgyi Dénes Általános Iskola 

Napköziotthona 

Hegedüs Kornél -  Kádár 

Hegyi Zoltán Könyvkereskedés

Herkules Papír és Videó -  
Vörösberény 

Horváth Győzőné -  Fodrász 

Hungária Biztosító- Balatonalmádi 
Húsárú Gmk. Balatonalmádi 

Hús-Koktél Kft. Balatonalmádi 

Kairo Jeans Veszprém 

Koch Árpád

Kósa és Fia Kft Balatonalmádi 

Kovács Györgyné -  Illatszer 

Veszprém 

Kurucz Györgyné, Vörösberény 

Kuti Miklósné- Médium Virágbolt 

Veszprém 

Kuti Nyomtatványbolt Veszprém 

Lézer Plaszt Kft. Balatonalmádi 

M & M Élelmiszer Vörösberény 

Malomvölgye Pressó 

Manna Textil-Mentes T. Anikó 

Mayer Mária Kozmetikus 

Melidóra 2000 Bababolt Budatava 

Mentor Kft.

Mester Ferenc

Miki Büfé Budatava-Csepely Miklós 

Mónika Cukrászda Veszprém - 

 Jászvári Mónika 

Mónos József 
Mozaik Reklám 

Nagy Lajos Lakásfelszerelés 

Non-stop Fitness- Szentesiné Brazsil 

Márta 

Novákné Pipó Mária 

Nyúl Csaba 
Obermayer Bt.

OR Gold Fodrászszalon, Herendi 

Gáborné Kiss Ilona 

OR Gold Fodrászszalon,Tihamérné 

Hevesi Mária

Ottilia Vendéglő- Markó Rafaelné 

Pálma Fortuna 

Papp István

Papír-Írószer-Könyvkereskedés -  

Mógor Dénes 

Party Szolgáltató GMK.

Balatonalmádi 

PBS Veszprém 

Polyák István

Popeye Horgászbolt Budatava 

Puffi Pékség 

Pro-Coop Veszprém 

Romi Mini ABC 

Salátabár Budatava 

Sankó Söröző 

Sári Gyuláné 

Schwarz Béla

Silstar Horgász Nagyker Veszprém 

Szabó Lászlóné Horgászbolt 

Szentesi István 

Szóládi Ferenc

Szőlősi Lajos- Szőlősiné Séllei 

Katalin 

Tarsó Gábor 

Tóth István-Árufuvarozó 

Thököly Virágbolt 

Veszprémi Malom 

Veszprémtej Rt.

Vollain Pál

Vöröskereszt Vörösberényi 

Szervezete 

Winklerné Szabó Melinda 

Zebra Kozmetika, Sereghy Emese 

Zöld Sas Drinkbár Balatonalmádi 

Zöldség Nagyker Veszprém

„ ...Úgy mentem el innen, mint kisgyermek..." (Félegyháza)
„.. .Ott essem el én,
A harc mezején..." (Fehéregy háza)

s

Ercalakja hirdesse: szelleme él!
A Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság és 

a Fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület közös

FELHÍVÁSA
Petőfi Sándor halálának 150. évfordulóján, 1999. július 31-én a 

világ magyarságának közös akaratából és közös áldozatvállalásával 
állíttassék fel Erdélyben, Fehéregyházán a múzeumkert emlékparkban 
egy teljes alakos Petőfi-szobor bronzból, kőalapzaton.

Legyen ez a szobor a költőt útjára bocsátó Kiskunfélegyháza és a 
hősi halált halt forradalmár testének örök nyughelyet adó Fehéregyháza 
méltó tisztelgése a halhatatlan emberi példa és életmű előtt!

Legyen ez a szobor a népek barátságának, kölcsönös megértésének 
és megbecsülésének maradandó jelképe a világszabadság hős harcosá
nak szándéka szerint!

Legyen ez a szobor a szent világszabadság zarándokhelye!
A Petőfi-szobor felállítását 1999. július 31-ére tervezzük 

a „Fehéregyháza-Félegyháza-Segesvár Petőfi Emlékhelyek 
XV. Találkozója” alkalmából.

A szobor felállításához kérjük a magyarországi és határainkon túli 
szervezetek, közösségek és magánszemélyek támogatását.

A pénzügyi támogatáson kívül a felhívást közzétevők alapanyagot és 
munkafelajánlást is elfogadnak.

A felajánlások az alábbi bankszámlaszámra küldhetők: 
Magyarország, Kiskunfélegyháza 

Közművelődési Alapítvány Kiskunfélegyháza 
OTP 11732071-20030164 

Az alábbi megjelöléssel: „Petőfi-szobor"

Bízunk megtisztelő támogatásában és reméljük, hogy e nemes ügy 
mellé áll!

Kiskunfélegyháza, 1999. január 1.

Gábos Dezső Ficsór József
A Fehéregyházi Petőfi Sándor a Kiskunfélegyházi Petőfi
Művelődési Egyesület elnöke Emlékbizottság elnöke

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U. 34.
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 -1 0 %

Zalakerámia termékek Gyári ár -1 5 %

Hajdúböszörményi nyílászárók 20% engedménnyel

Vízszigetelő lemezek Engedménnyel

Nikecell Dryvit rendszer Gyári ár -10 %

Bramac tetőcserép Engedménnyel

Zalatherm téglák Engedménnyel

Műanyag nyílászárók Kedvező áron

FŰRÉSZELT TŰZIFA 759 Ft/q

SZÍNESFILM-
KIDOLGOZÁS
19 Ft/kép
2 db fotóalbum 591 Ft
HÁZTARTÁSI ÉS 

F E S T É K B O L T
B a l a t o n a l m á d i ,  P e t ő f i  S á n d o r  u .  6 .  

T e l . :  438-582



A kertbarátkörök életébőlBalatonalmádi 
Kertbarátkor
1999. március 9.

Tavaszi növényvédelmi munkákról tartott 

előadást Bucs Ferenc a kertbarátkor elnöke. 

Ismertette a metszési módszereket. Tekintettel 

arra, hogy a múlt év időjárása a szőlőnek igen 

kedvezőtlen volt, a gyenge vesszőket nagyon vis

sza kell vágni.

A gyümölcsösökben nagy volt a moníliás 

kár. A moníliás leveleket el kell távolítani. A be

teg ágakat a moníliás rész alatt 10 cm-re kell 

metszeni. A beteg leveleket és ágakat el kell éget

ni. Ortociddal lemosó permetezést végezzünk. 

Rügyfakadás előtt réztartalmú szerekkel kell 

permetezni. Vigyázzunk a permetezőszerek tö

ménységére. Altalaj védelem szempontjából se

kély kapálást végezzünk. Atkák ellen karatán

nal védekezzünk. Az atkák 10 nap alatt fejlőd

nek ki, ezért legalább 12 naponként védekez

zünk permetezéssel. A gyenge szőlőtőkét a met

szésnél ne terheljük. A szőlővesszőt égessük el 

és a hamut hagyjuk a szőlőföld területén.

1999. március 13.
Hagyományos borverseny volt. 34 fehér 

bor és 8 vörös bor minta várt bírálatra.

Eredmények az alábbiak voltak:

Fehér bor: Vörös bor: 

Aranyérmes: 6 2

Ezüstérmes: 10 3

Bronzérmes: 14 3

Okleveles: 4

Összesen: 34 8

Aranyérmet kaptak:

1. Bucs Ferenc olaszrizling

2. Bucs Ferenc rizlingszilváni

3. Lohonya Tibor vegyes fehér

4. Kiss József vegyes fehér

5. M olnár Kálmán vegyes fehér

6. Schlakker Imre vegyes fehér

7. Keszei József zweigelt

8. Kerekes László zweigelt

1999. március 23.
Fűszer és gyógynövények a konyhakert

ben címmel Takács Ferenc szaktanár tartott 

előadást. A bő választék közül az ismerteb

beket emelem ki. A fűszer növények általá

ban ételízesítők, de gyógyhatást is fejtenek 

ki.

Ánizs: illó olajat áraszt, légcsőhurutra ha

tásos.

Babér: szobanövényként is lehet termelni. 

Savanyúság eltevéshez használják. Enyhe 

hashajtó, gombásodás elleni szer. 

Bazsalikum: egy szezonba kétszer terem. 

Felfúvódás ellen, görcsoldásra alkalm az

zák.

Boróka: húsok ízesítésére. Teaként influen

za ellen (nyers borókabogyó is) fogyasztha

tó.

Borsm enta: likőr gyártáshoz használják. 

Szívgyógyászatra alkalmas.

Citromfű: likőrökhöz, vermut készítéshez. 

Nyugtató, rovarcsípésre is jó. Sebgyógyító 

hatása van.

Csombor: (Borsika fű): huskába használ

ják. (évelő)

Édeskömény: cukrászatban édességként 

használják.

Kakukkfű: húsételekhez. Görcsoldó, ideg

nyugtató.

Kapor: savanyúság eltevéséhez. Görcsoldó, 

anyatej szaporító.

Koleander: májbetegségre és étvágygerjesz

tő hatása van.

Kömény: élelmiszerekbe, görcsoldó, felfúvó

dás és hasmenés ellen.

Levendula: olaj fo rm ájában  használják . 

Nyugtató hatású, ingadozó vérnyomásra. 

M ajoránna: ételízesítő, vízhajtó hatása van. 

M ustár: ételízesítő.

Pasztinák: leves ízesítő, teája gyógyhatású. 

Rozmaring: italok ízesítője. Élénkítő hatá

sa van, szívműködésre jó  hatással van. 

Tárkony: ecet ízesítő, likőrgyártáshoz is 

használják. Májbetegség ellen is jó.

Zeller: leves ízesítő, vízhajtó, nyugtató hatá

sú.

Vörösberényi „Fábián 
József" Kertbarátkor

1999. március 1.
A szőlő és a gyümölcsfák szemzése és ol

tása címmel Havasi József és Marton Lász

ló kertbarátkor tagok tartottak előadást. Ol

táshoz 1 éves friss hajtás szükséges. A h a j

tásokat vegetáció előtt kell szedni. Csak si

ma bőrű fákat lehet oltani. A jól sikerült ol

tás még abban az évben teremhet is. Marton 

László bemutatta az oltás és szemzés gyakor

lati fázisait, Havasi József pedig fajta aján

lásokat tett arra, hogy nálunk milyen fajták

kal érdemes foglalkozni.

Alma:

Royal Gála, piros őszi alma, bőtermő, 

sokáig tárolható. Érésidő szeptember köze

pe.

- Jonagold: igen kellemes ízű, bőtermő. 
Érésidő: szeptember vége október eleje. Jól 

tárolható
- Golden Gelicious: Bőtermő, zamatos, 

illatos, jól tárolható, érésidő: szeptember vé

ge.
- Idared: nagy, élénkpiros, bőtermő, jól 

tárolható, érésidő: október eleje - közepe.
- Jonathan: M 41. (új fajta) az alapfaj

nál bőtermőbb, nagyobb gyümölcsű őszi al
ma. Érésidő: október eleje - közepe. Jól 

tárolható.

Körte:

Piros Vilmos körte. Édes ízű, zamatos 
nyári körte, korán fordul termőre, bőtermő. 

Érésidő: szeptember eleje.

- Vilmos körte: Kora őszi, igazi csemege. 
Korán fordul termőre. Érésidő: aug. vége - 

szept. eleje.
Szilvák:

- Besztercei: öntermékeny, bőtermő, 
nagy méretű, sötétkék, kiváló ízű, sokolda

lúan felhasználható, érésidő: szept. eleje - 

közepe.
- Stanley: Igen bőtermő, öntermékeny, 

késői érésű, magbaváló, hamvaskék, közép
nagy. Befőzésre alkalmas Érésidő: szept. 
eleje.

Cseresznye:

- Stella: öntermékeny, jóízű, bordópi

ros, nagy szemű. Érésidő: június közepe. 

Rendkívül bőtermő.
- Germersdorfi: Közkedvelt, már féléret

ten is édesek. Érésidő: június közepe - vége.
Meggy:

Érdi bőtermő. Kellemes, édes-savas ízű. Bő
termő, öntermékeny. Friss fogyasztásra, el

tevésre egyaránt alkalmas.
- Meteor korai: Korai érése, öntermé

kenysége és kiváló íze miatt közkedvelt. 
Bőlevü, édes - savas zamatú. Terméshoza
ma jó. Érésidő: június első fele.

Őszibarack:

- Champion: magbaváló, fehér húsú, 

bőlevű, fája későn fordul termőre, de hosszú 

életű. Bőtermő. Érésidő: aug. közepe.
- Dixired: elsősorban friss fogyasztásra 

ajánlott, nem magbaváló, sárga húsú, kivá

ló minőségű fajta. Bőtermő, érésidő: július 
közepe.

Kajszik:

- Ceglédi óriás: korán érik, nagy sárgás
piros színű, termése frissen és lekvárnak is 

jó. Érésidő: július első fele.

- Ceglédi piroska: (Új) korán termőre 

fordul, bőtermő, zamatos, narancssárga, íze 
aromás, édes-savas, húsa rostos narancs- 
sárga. Érésidő: július közepe.

1999. március 20.
A vörösberényi kertbarátkörben a hagyo

mányos borversenyen 36 fehérbor és 13 vörös

bor minta várt bírálatra.
Eredmények az alábbiak voltak:

Fehér bor: Vörös bor: 

Aranyérmes 2 2

Ezüstérmes 15 6
Bronzérmes: 11 3
Okleveles: 8 2

Összesen: 36 13

Aranyérmet kaptak:

1. Dezső Géza olaszrizling
2. Kis József olaszrizling
3. Vereczkei Adalbert vegyesvörös

4. Havasi Józsefné vegyesvörös

A borverseny zenés batyus bállal fejeződött
be.

A két kertbarátkor nevében:

Durst László

A Nők A Balatonért Egyesület balatonalmádi csoport 
idén is meghirdeti a

„Szép, tiszta, virágos Almádiért”
versenyt. 

Ennek segítésére az almádi piactéren 
május 15-én, szombaton fél 8-tól fél 12-ig 

kedvezményes virág- és komposztvásárt tart.

A tavalyi parlagfűakció virágjegyeit is most (csak ezen a 
napon) lehet beváltani!

A palánták elszállításához szükséges tálcát, dobozt kérjük 
hozzanak magukkal!

Nevezési lap a 
„Szép, tiszta, virágos Almádiért” versenyre:

Név:...............................................................................................................................

Lakcím:...........................................................................................................................

...................................................................................................te l.: .............................

Nevezett terület: (kérjük húzza alá a megfelelőt)

kert erkély intézmény egyéb:...........................................

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával vállalom, hogy az általam benevezett területet 
gondozom és megtekintését a zsűrinek biztosítom.

aláírás:..........................................................

KÖZÖNSÉGDÍJ

Közönségdíjra javasolom a .............................................................................................

.................................................................. cím alatti területet (kertet, intézményt, egyéb)

mert ...............................................................................................................................

aláírás:..........................................................

Az eredményhirdetésre, és a jutalmak átadására az Almádi Napokon kerül sor.
Várjuk a helyi lakosok, a nyaraló tulajdonosok és intézmények nevezését!
A nevezési lapokat és a közönségdíj javaslatokat címünkre kérjük beküldeni, 1999. 
június 15-ig!

Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja 
8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 33.1/2 tel.: 20 /9521 -396



Csak egy tánc...
Amikor a foglalkozásokon részt

vevő hölgyek telefonon fölhívtak, 
hogy újságcikket szeretnének, azt 
gondoltam, hogy női tornáról, kislány 
balettről fogok riportot készíteni, és 
hogy azért választottak éppen engem, 
mert női dolgokról egy nő tud legjob
ban írni. Aztán rájöttem, hogy sokkal 
többről van itt szó, mint egyszerű tor
náról: a mozgás művészetéről, test és 
lélek harmonikus egységéről, a gon
dolkodás, az életmód, az egészség 
kérdésének összefüggéseiről. És 
ezeknek az alapvető igazságoknak a 
gyakorlati hasznosságát a mi kultú
ránkban a nők előbb és jobban felis
merik, mint a férfiak. Mert itt nem 
csak sportról, nem csak az izom erő
sítéséről, hanem a test -  legyen az 
szép, vagy gyarló -  elfogadásáról, az 
iránta érzett szeretetről, gondosko
dásról van szó.

Dienes Valéria és a napokban el
hunyt Berczik Sára -  a mozgásművé
szet két hazai „nagyasszonya" -  jut 
eszembe Vízhányó Katalin koreográ
fus balett-tanárról, olyan magával ra
gadó hévvel mesél -  mit mesél, rög
tönzött előadást tart -  a mozgás kul
túrájáról, fontosságáról, egészség- 
megőrző erejéről. Három éve költö
zött vissza családjával Nyíregyházá
ról Alsóörsre. Mint mondja, nem volt 
könnyű otthagyni egy szépen kialakí
tott életet, barátokat, egzisztenciát, ta
nítványokat, a színházat, ahol férjével 
dolgoztak, de édesanyja betegsége 
miatt haza kellett jönniük. Talán a 
gyerekeiknek volt a legnehezebb a 
váltás, de lassan kezdik ők is maguk 
körül újra kialakítani azt a pozitív 
életteret, amit régi lakóhelyükön 
hagytak.

-  Ez a vidék nagyon „nyár- 
centrikus" -  mondja. Szezonban min
denki a vendégeivel foglalatoskodik, 
szezonon kívül meg készül a követke
ző szezonra. Nincsenek meg azok az 
összefogások, amik egy emberarcú 
kis település létéhez szükségesek. Ki
használatlanok a művelődési házak, 
az emberek saját magukra nem figyel
nek oda, nemhogy a másikra. Valami
nek pedig el kell indulnia ami jó, ami 
értékes.

-  Ha mozgásnak hívják azt a jót, 
hát akkor annak.

-  Pontosan. Vannak érdeklődő, be
szélgető kis csoportjaim, akikkel 
együtt élvezzük a mozgás jótékony 
hatását. Remek társaság, csak hát -  
mivel nem sokan tudnak rólunk -  ke
vesen vagyunk. Minden csoporttal -  
óvodás, iskolás, felnőtt korosztály -  
más élményt jelent foglalkozni. A 
mozgás az öröm, a szépség mellett te
rápia is, gyógyító hatása van. Sok 
esetben nem kell máshoz fordulni, a 
test maga egy terapeuta, jelzi azt is, 
hogy egészséges, azt is, hogy valahol 
baj van, intuitív módon figyelmeztet a 
betegségre. Gyakran képes önmaga 
megoldani a problémákat, csak oda 
kell figyelni rá, meg kell érteni, hogy 
mit mond.

-  Hogyan lehet ezt megérteni?
-  Meg kell tanulni. A testünket 

nem csak kihasználni, szeretni is kell,

megadni neki mindent, amit lehet, há
lásnak lenni iránta, hiszen benne tölt
jük az egész életünket. Aki haragszik 
a testére, az az élete értelmét kérdője
lezi meg. Önismereti tréningekkel hi
hetetlen dolgokat lehet kihozni a ben
sőnkből, valósággal kommunikálni 
tudunk a testünkkel. Ez sokak számá

ra annyira elképzelhetetlen, hogy 
amikor mégis megtapasztalják, ter
mészetfölötti jelenségként magyaráz
zák. Pedig teljesen természetes dolog
ról van szó. Az embernek rengeteg ki
használatlan képessége van, és ha 
akad elég türelme ahhoz, hogy ezeket 
megtanulja kiaknázni, mások számá
ra hihetetlen eredményekre jut.

-  Ön hol tanulta meg használni 
ezeket a képességeit?

- Tanultam lámaizmust, beszélget
tem tibetiológussal, tanulmányoztam 
a keleti kultúrákat, hallgattam -  mert

érdekelt ez is -  kineziológiát. A jóga 
és az ezoterikus irányzatok is mind
mind a mozgással kapcsolatosak. A 
keleti emberek sokkal jobban figyel
nek önmagukra, a „nyugalom órá- 
jára“ lélek és test harmóniájára. A 
nyugati típusú emberek számára egy 
másfajta tudást, bölcsességet, életis
meretet tudnak fölmutatni, amiből ér

demes átvenni a nálunk is hasznosít
hatót.

Ez a fajta mozgáskultúra stressz
oldásra, testfelépítésre, egészséges 
önmegvalósításra képes. "Kérdezd 
meg a belső tanítódat!" - tanácsolja 
egy bölcs keleti mondás. És érdemes 
megkérdezni, mert a belső tanító sok 
mindent mond.

-  Ennek a kommunikációnak a 
nyelvezete a mozgás?

-  Többek között. Léteznek olyan 
mozgáskombinációk, amelyek az iz
mok megterhelése nélkül képesek a 
szervezet méregtelenítésére, a csont

rendszer, az izomzat kipucolására, fel 
tudják szabadítani a feszültségeket, át 
tudnak billenteni a mélységből, a bá
natból egy egészséges örömteli életér
zésbe. A felszabadult, önfeledt tánc 
közben magabiztosabbakká válha
tunk, erősíthetjük önértékelésünket, 
és örömet lelhetünk a velünk együtt 
mozgókkal való együttlétben.

-  A gyerekek is ezt a táncot tanul
ják?

-  Almádiban van egy 15 fős óvo
dás csoportom -  több mint fele fűzfői 
- , akiknek klasszikus balettet tanítok. 
Az óvodásoktól magam is nagyon so
kat tanulok. Bámulatos az a nyílt, 
őszinte kisugárzás és befogadóképes
ség, ami egy ilyen korú kisgyerek sa
játja. Nekik még nincsenek előítélete
ik, nem pózolnak, görcsöktől mente
sen meg is tudnak tanulni könnyedén 
egy táncot 4-5 óra alatt.

Van egy 10-15 fős nagyon jó álta
lános iskolás csoportom, kulturális 
műsorokban az iskolák kifejezetten 
kérni szokták a fellépéseinket. Leg
utóbb Smetana: Moldva című szimfo
nikus költeményére készült koreográ
fiát tanultunk meg. Lehetnénk jóval 
többen is, hiszen a kamasz gyerekek
nek már remekül lehetne tanítani 
jazzbalettet is. Fiúkat is várunk. A 
Györgyi Dénes Általános Iskolában 
tartjuk a táncórákat minden szerdán 
délután 3 órától este 7 óráig. 15- 
16.15-ig az iskolásoknak, 16.15-18 
óráig (két csoportra bontva) az óvodá
soknak, 18-19 óráig a felnőtteknek 
van foglalkozás. Egy foglalkozás ára: 
250 Ft. Azoknak, akik már járnak, 
nagy élmény, érdemes kipróbálni.

Hogy is mondja a hajdani sláger? 
„Csak egy tánc volt, mit tőled kértem 
én, azután ment minden könnye
dén.. .“ Sok igazság lehet benne.

(X)
VKM

Egy nap a Föld megóvásáért
Április 22. a Föld napja, mind

annyiunk számára fontos nap, hisz 
ezen a bolygón élünk, a mi felada
tunk a megóvása.

A Föld napját a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában lázas készülő
dés előzte meg. A gyerekek különbö
ző témájú plakátokat, tablókat készí
tettek pl. Óvjuk meg a Földet, Nyo
mor és pompa, Nyaralás szórakozás 
címmel. Az elkészült művekből kiál
lítást rendeztünk az iskola aulájában.

Tanáraink rendkívül színes prog
ramot szerveztek számunkra.

A nap hulladék gyűjtéssel kezdő
dött, így örültünk, hogy tehettünk 
valamit Balatonalmádi tisztaságáért. 
Ezután az iskola területén kis cserjé
ket, virágokat ültettünk. Majd az 
osztályok végigjárták az újonnan fel

avatott Vörös Homokkő tanösvényt. 
A túra közben játékos feladatokat 
kellett megoldanunk. A különböző 
fűszereket, ételeket bekötött szem
mel; tapintás és szaglás alapján is
mertük fel. Az Óvári Messzelátónál

az elrejtett állatok és növények képe
it úgy ismertük tel, hogy az összeke
vert betűkből kiraktuk nevüket.

A Gőzösnél a Földről, mint boly
góról tartottunk előadást. A túra után 
a Wesselényi Strandnál riportot ad
tunk a környezetvédelemről. A prog
ram az iskola tornatermében zárult 
ügyességi akadályversennyel. A 
megmérettetés után tanáraink hideg 
üdítővel vártak és kiosztották az em
léklapokat.

Ugyan egy kiesit izgultunk, hogy 
ne essen az eső, de az időjárás ked
vezett nekünk, így szerencsésen ala
kult a nap.

Reméljük, jövőre ugyanígy lesz 
majd.

Tamás Eszter
7. oszt.



A városért...
A Nők a Balatonért Egyesület -  a 

Budatava Lakóegyesülettel együtt
működve -  februári jótékonysági 
báljának bevételéből szép formájú 
padokat és szemétgyűjtőket helyez
tetett el az Öreg parkban, a Zenepa
vilon melletti sétányon.

A május 2-i ünnepélyes átadáson 
Kerekes Csaba képviselő pár szavas 
bevezetője után a Váci Mihály Iro
dalmi Színpad tagjainak előadásá
ban kedves, megemlékező műsor

hangzott el a század eleji és a mos

tani Balatonalmádiról, a Balatonról, 

a város szépségéről és az érte tenni 

akarókról.

Az új ülőalkalmatosságok nem

csak a várost szépítik, kényelmes pi

henést is nyújtanak a parton sétálók

nak és a parkban zenét hallgatóknak.

VKM

(Következő számunkban az ese

ményre még visszatérünk. Szerk.)

Május 29-én Malomvölgyi majális 
és gyermeknap 9.30 órától.

Délelőtt sportversenyek, délután kultúrműsor.

F Ü L Ö P  L A J O S  f e s t ő m ű v é s z  6 0 .  s z ü le t é s n a p ja

ALKALMÁBÓL RENDEZETT JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA NYÍLIK 

19 9 9 .  MÁJUS 14-ÉN 17 ÓRAKOR A VÁROSHÁZA PADLÁSGALÉRIÁJÁBAN. 
(BALATONALMÁDI, SZÉCHENYI SÉTÁNY 1.)

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ 1 9 9 9 .  MÁJUS 29-IG ,  
HÉTKÖZNAP 1 0 - 1 8 ,  SZOMBATON 9 - 1 2  ÓRÁIG.

Képviselői 
közlemény

A káptalanfüredi Hársfa utcában gáz

csonk megépítésére került sor, melyért köszö
netemet fejezem ki a polgármester úr elvi tá

mogatásáért, valamint Zana András építési 

osztályvezető úr hatékony közreműködéséért 

az ott lakók nevében.

A káptalaniak köszönetét is tolmácsolom 

a Káptalan út jó minőségű aszfaltozásáért.
Balogh Csaba önkormányzati képviselő

A Máltai Szeretetszolgálat 
Balatonalmádi Csoport irodája és raktára

elköltözött
a Vörösberényi 

Katolikus Plébánia alagsorába.
(Thököly u. 4.) 

Adományok fogadása és osztása 

minden csütörtökön 

15-17 óráig tart.

Közlemény
Tisztelettel közöljük a „Vörös

berényi Nyugdíjas Klub” május-június 
havi programját.

Május 5-én Temékbemutató (mo
sószer)

12-én Kézimunkákról bemutató
19-én Egészségügyi előadás (vér

nyomás, cukorbetegség)

26-án Születésnapi megemlékezés 

Június 6-án Szabadfoglalkozás 

(sakk, kártya stb.)

5-én Vacsora 

9-én Szabadfoglalkozás 

A klub napok továbbra is szerdai na

pon vannak délután 16 órától

A „Vörösberényi Nyugdíjas Klub” első alkalommal 
1999. június 5-én 19 órai kezdettel VACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT

Z E N É S  I S M E R K E D É S T  RENDEZ,
amelyre szeretettel várjuk kedves nyugdíjas társainkat.

A rendezvény helye: Vörösberényi Művelődési Ház 
A vacsora ára: 350 Ft.

Italt a helyszínen lehet vásárolni. A vacsorajegyeket a szerdai 
klubnapokon lehet megvásárolni május 25-ig.

Vezetőség nevében: Boros Gyula elnök

FELHIVÁS
Az Almádi Kommunális KHT felhívja a tisztelt 
Balatonalmádi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idei évben 
ismét megszervezi a

LIM LOM napot
A hulladék elszállításának időpontja: 

1999. május 17-én.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zökkenőmentes szál
lítás érdekében 1999. május 16-án szíveskedjenek az 
ingatlan előtti közterületekre kihelyezni a szállítandó limlo
mot.
A LIMLOM-szállítás alkalmából építési törmeléket, 
nyesedéket és kommunális hulladékot kihelyezni TILOS!

Almádi kommunális KHT

Balatonalmádi Városi Önkormányzata

PÁLYÁZATOT ÍR KI
a Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 60/2. szám (Zeneiskola) feletti

lakásra.
Lakás adatai: 102 m2 alapterület 

(1 konyha, 4 lakószoba, fürdőszoba, lakóelőtér, WC, kamra). 
A lakás komfortfokozata összkomfortos (gázfűtéses). 

A lakás havi bérleti díja: 100 Ft/hó/m2 + rezsiköltség. 
A pályázatokat 1999. május 14-én de. 12.00 óráig 

írásban lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalban, 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám 35-ös szoba 
(Tel.: 430-296)

S z e r k e s z t ő s é g i  f e l h í v á s
Kérjük mindazokat, akik lapunkban rendszeresen publikálnak , hogy 

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