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

„Ima kivégeztetésem 
előtt, 1849. október 5-ról 
6-ra virradóra
Mindenség Ura! Hozzád fohász
kodom! Te erősítettél engem a 
nőmtől való elválás borzasztó órái
ban, adj erőt továbbra is, hogy a ke
mény próbát: a becstelen, gyalázatos 
halált erősen és férfiasan állhassam 
ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb j ó, 
vágyteli kérésemet! Te vezettél, 
Atyám, a csatákban és üt
közetekben - Te engedted, 
hogy azokat kiállhassam, 
és a Te védelmező karod se
gített némely kétes küzde
lemből sértetlenül kilábol
ni - dicsértessék a Te ne
ved mindörökké!
Oltalmazd meg, Min
denható, az én külön
ben is szeren
csétlen hazá
mat a további 

veszedelemtől!
Hajlítsad az 
uralkodó szí

vét kegyességre a hátramaradó baj
társak iránt, és vezéreld akaratát 

a népek javára! Adj erőt, ó, 
Atyám, az én szegény 
Emíliámnak, hogy be
válthassa nékem adott

ígéretét: hogy sorsát hité
nek erejével fogja elviselni 

Áldd meg Aradot! Áldd meg 
a szegény, szerencsétlenség

be süllyedt Magyarorszá
got! Te ismered, ó, 
Uram, az én szívemet, 
és egyetlen lépésem sem 

ismeretlen előtted: 
azok szerint ítélj fö 
löttem kegyesen, s 

engedj a túlvilá
gon kegyes elfo

gadást talál
nom. Ámen.

Emíliám

nak vi
gasztalásul”

Dam janich

Emberek, emlékezzetek: Zala György szobrászművész alkotása



Határjárások
Ez a kifejezés a ma em bere szá

mára alig, vagy teljesen más je len 

tésben értelmezhető. Egy település, 
vagy akár csak egy te lek  határa 
egyértelmű fogalmat jelent, azaz a 

telekkönyvben leírt terület és a hi

vatalos té rképkivonat pontosan 
m eghatározza a kérdéses terület 
fekvését, nagyságát, helyrajzi szá
mát, esetenként az aranykorona ér

tékét. Ez nem volt mindég így, de 

természetesen egy falu vagy város 
határát pontosan ismerték az ott la
kó emberek. A falu közössége szá
m ára szinte a legfontosabb ügy volt 

a határ, aminek védelme elsőrendű 
kötelességük volt. Esetenként a ha

tárt tanuk népes csapatával „járták 
be” , rögzítették a jeleket, tanukat 

hallgattak meg és mindezt jegyző

könyvben írták  le. A fennm aradt 

iratokból nem derül ki milyen gya

korisággal végezték el a határjárá

sokat. A legrégibb Almádira is vo
natkozó fennm aradt határjárás 

jegyzőkönyvének dátuma 1744. jú 
nius 25. Érdekes módon már 1745. 

március 4-én újabb határjárást tar
tottak, aminek oka ismeretlen.

H atárjáráskor az általános gya

korlat szerint a jegyzőkönyvi beve
zető szöveg után a tanuknak három 

kérdést tettek fel, amelyek elsősor

ban a határjelek megnevezésére vo

natkoztak, továbbá rögzítették azok 

egymástól való lépésben kifejezett 

távolságát, égtáj szerinti elfordulá
sokat, esetleg a völgybe levezető, 
vagy a hegyre m enő irányokat. 

M egnevezték a dűlőket és egyéb 
földrajzi helyeket. A tájolásnál a 

négy fő égtáj megnevezése mellett 
használták a „nyári napkeletnek” és 

a „téli napnyugatnak” m eghatáro

zásokat, amelyekkel az északkeleti 
és délnyugati irányokat fejezték ki.

Néhány szót ejtsünk az említett 

1744 évi határjárásról. A bevezető 

latin nyelvű szöveg után a tanuk ne

vét, illetőségét, jogállását, korát so
rolták fel. Például: Alsóörsről Far

kas István 80 éves, ...Szabó  János 

50 éves és Vörös Pál 45 éves job 
bágyok. Ekkor 22 tanút hallgattak 
meg, akik veszprémi, kádártai, lo

vasi, felsőőrsi, alsóőrsi és vörösbe
rényi illetőségűek voltak. (A jegy 

zőkönyv egyébként 23 oldal terje

delmű, csaknem  A3 nagyságú la
pokból.)

A következő rövid idézetből ér
zékelhetjük a határ jegyzőkönyvi 

leírását: “Innénd ugyan napkelet

nek azon Vödör völgyben 275 lé

pésre a Róka, a vagy Farkas likak

hoz közel lévő  látszatos hárm as 
hánt határokra. Innénd mégis azon  

Vödör völgynek fö lszélrül való ol

dalában mintegy 140 lépésre lévő  
kettős határra. Innénd  m égis

ugyanaz Vödör völgy mentében fö l 

szélrül a ’ hegyen egy szépen látsza

tos 147 lépésre hánt határra, ettül 

a' Vödör völgytül már tovább fö l 

szélrül megjelöltetett egyes cserfá

ra. Innénd mintegy fö lszélnek tart

ván az apró csalitoson által m int

egy 250 lépésre azon útban, 

a mely Fölőörsrül az almádi úton 

keresztül által fö l  a Vödör völgye 

véginél Szentkirály szabadj a fe lé  

m égyen.”

A határ igen alapos és részletes 

jegyzőkönyvi rögzítése után követ

kezett a tanúk egyenkénti kihallga

tása, és az általuk mondottakat is 

jegyzőkönyvbe rögzítették. Vala

mennyi tanú hivatkozott valamire, 

amiért ő ismerte a határt, illetve a 

határjeleket. A legöregebb tanú a 80 

éves Farkas István alsóőrsi jobbágy 

1664 táján születhetett. A határt on

nan ismerte, hogy “még a török vi

lágban is azon a fö ldön  a m egneve

zett je lekig  szabadon őrzötte és le 

geltette a fa lu  csordáját. Édesapjá

tól hallotta, hogy m ikor a káptalan

tól kiárendálták a pusztát (Almádi 

pusztáról van szó), mindenkor ezen 

je lek ig  b írták  és tartották. Vörös 

István 79 éves alsóőrsi tanúnak haj

danán szentkirályszabadjai Szabó 

Péter, “akit később a ta tár levá 

go tt”, mutatta meg a határt, am e

lyen belül szabadon hordhatta és 
vághatta a fát.

A tanúk különbözően vallottak, 
je len  esetben a 22 tanú közül tíz 
mást mondott, mint amint a jegyző
könyv elején hivatalosan rögzítet
tek. A tanuk életkora 40 és 80 év 
között volt, aminek oka az lehetett, 
hogy a falubeliek a határ ismeretét, 
a határjelek adatait szájról szájra 

hagyományozták. A tanukon kívül 
számos hivatalos személy is részt 
vett a határjáráson, fiskális, kasz
nár, hegybíró, a falu bírája, előjá
rók, számos lakós és szőlőbirtokos, 
természetesen mindez duplán, mert 
az érintett két települést külön-kü
lön szem élyek képviselték. M eg
em lítendő, hogy ahol három  falu 
határa ta lálkozott még több sze

mélyből állt a határt bejáró csapat.

Gondoljunk bele, 22 tanú, vala
mint majdnem ugyanannyi hivata
los személy “járta m eg” a határt, az 

elmondottakat szó szerint leírták, 
ami nem kevés időt igényelt. B izo
nyára napokig eltartott egy ilyen 
határjárás. M a pedig, ha szeren 
csénk van az illetékes földhivatal
nál ném i pénz ellenében szinte 
azonnal megkapjuk az egykor száj
hagyomány alapján rögzített adato
kat. Csupán érdekességként em lí
tem, hogy az akkor leírt határ na
gyon sok helyen ma is ugyanott 

van, de a határjelek 255 év alatt 
módosultak.

Költői kérdés: hinnének ma is az 
emberek egym ásnak egy falu hatá
rának bejárásakor? A választ az ol
vasóra bízzuk.

Schildmayer Ferenc

Farkas István vallomásának részlete az 1744 évi jegyzőkönyvből
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Gyorsabban araszolgatunk?
Talán Sebastian Müntzer 16. századi 

Európa-térképe is ihlette Varga Miklóst, 
amikor a „Vén Európa, te gyönyörű nő” 
refrénjét énekelgette a nyolcvanas évek 
elején. Pedig akkor még messzinek tűnt 
Európa boldogabbik feléhez vezető el
gazosodott ösvények keresgélése, meg 
az a szívszorító szögesdrót-kerítés sem 
vonzotta még annyira a keletnémet turis
tákat, mint manapság. Azon az allegori
kus térképen ugyanis majdnem a teljes 
kontinens szerepel: a korona és a fej His
pánia, a szív Párizs, a kebel meg 
Germania. Magyarország, azaz Ungaria
- nagyon profán megfogalmazásban - ak
kor még a jobboldali fartő és a comb leg
domborúbb tájékán helyezkedett el. 
Valljuk be: nem rossz hely, bár Csehor
szág, azaz Bohemia a köldöktájon ra
gyog, Vandalia meg a csípő tájékán. 
Belgrád viszont már a korosodó hölgy 
térde kalácsán található Scythia meg a 
bal bokánál. Összegezhetnénk az előbbi
eket úgy is, hogy a tizenhatodik század 
középére feltörtünk a fartőig, amikor 
Anglia és Scotia ledér sálként libegett az 
atlanti szellő nyomán, Sicilia pedig ma
ga volt a kereszttel ékített koronázási al
ma. Kalandvágyó eleink akár meg is pil
lanthatták a távolban, ha felhágtak a Dé
li-Kárpátok ormaira...

Valószínűleg tudhattak őseink vala
mit asszír nyelven is , amikor Európa ke
leti feléből egyre csak nyugatabbra vá
gyakoztak, hiszen Ereb asszírül nyugatot 
jelent. Igaz ugyan, hogy a görög legen
dák szerint Európa a krétai Minos király 
édesanyja volt, akit Zeusz egy bika ké
pében elrabolt és legott átúszott vele Fö
níciába. Igen ám, de velünk ellentétben 
a görögök ezek szerint kelet felé orientá

lódtak a ködös régmúltban, mégis előbb 
elérték a nyugatot mint mi, magyarok.

Valahogy másként éltük és éljük meg 
ezt az európai ácsingózást, mint az ame
rikaiak. A galamblelkű és természetimá
dó költő, Ralph Waldo Emerson 1860- 
ban valósággal feljajdult egyik versében: 
”Vajon mikor írtjuk ki Európa galandfér
gét honfitársaink agyából?” Erre repli
kázhatott úgy tizenvalahány év múlva az 
Európából Amerikába látogató ír szár
mazású Oscar Wilde, aki szerint: „Ame
rika sohasem bocsátotta meg nekünk, 
hogy a történelem folyamán bennünket 
kicsit korábban fedeztek fel, mint őt ma
gát”.

Epésebben csak a huszadik század 
elején mondta ki ugyanezt a gondolatot 
a történésznek sem utolsó angol író, Her
bert George Wells: "Valahányszor Euró
pa áttekint az Atlanti óceánon túlra, hogy 
a nagy Amerikai Sast megpillanthassa, 
mindig csak egy strucc hátsó fertálya tű
nik fel”. Mielőtt még kontinentális konf
liktusokat gerjesztgetnék a szelíd helyi 
olvasóban, sietek leszögezni, hogy már 
az előbbi idézetet is finomabban fordítot
tam annál, ahogyan az eredetileg íródott.

Ugorjunk inkább a huszadik század 
elejére, amikor Európa hanyatlása vis
sza-fordíthatatlanná vált és ezt a leg
plasztikusabban Lord Grey (azaz a ne
gyedik Earl Grey szintén teaimádó le
származottja, a brit külügyminiszter) fo
galmazta meg az első világháború elő
estéjén: „A lámpák kezdenek kialudni 
egész Európában és a mi életünkben már 
nem is fogjuk látni, amint újra kigyullad
nak”. Profetikus szavai a második világ
háború előtt, alatt és utána csak felerő
södtek és korosodó nemzedékem - velem

együtt - ilyen vasfüggönytől is vezérelt 

világképet örökölt.

A fenti előzmények miatt üdvözöl

tem örömmel azt a lehetőséget, amikor 

az E.S.H.A., magyarul az Európai Kö

zépiskolai Igazgatók Szervezetének ve
zetősége egy Socrates pályázat keretén 
belül Balatonalmádiban akarta megün
nepelni az Európa Tanács alapításának 
50. évfordulóját. Az ötletgazda, dr. Ács 
Katalin, a budapesti Táncsics Gimnázi
um igazgatója, gondolt egy merészet és 
ezt az ünneplést középiskolás diákokkal 
együtt szervezte meg, amelyre eredetileg 
úgy ötven-hatvan diákot szeretett volna 
összetoborozni. Tévedett: 130(!), azaz 
egyszázharminc, magyar középiskolás 
csatlakozott hozzá három napra méghoz
zá Nyíregyházától Pécsig, Győrtől Mis
kolcig háromfős csapatok „áldozták fel” 
október eleji hétvégéjüket, hogy a bala
tonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnáziumban tanácskozzanak.

Talán túl tág fogalom ez a tanácsko
zás, de bátran írhatnék konferenciát, kul
turális vetélkedőt és jövőbelátó összejö
vetelt is, mert mindegyik illik erre az ok
tóber 1-3. között lezajlott dzsemborira -

és mégsem adja, adhatja vissza egyik 
megfogalmazás sem az egész találkozó 
hangulatát!

Többre sikeredett, mert többnek 
akarta tudni minden egyes részvevő, le
gyen az tanár, diák vagy technikai dolgo
zó. Pedig nem hívtak meg se tudósokat, 
se szakértőket sőt még politikusokat 
sem. Megelégedtek Dr. Molnár Gézával, 
az ESHA magyar elnökével, Dr. Ács Ka
talinnal és a vendéglátó gimnázium igaz
gatójával meg a kísérőtanáraikkal, és az 
Apáczai Csere János Nevelő-központ 
Gimnáziumának diákjaitól a Wesselényi 
Miklós Szakközépiskola küldöttségéig 
bezárólag nekiálltak dolgozni. Három 
nap alatt könyvből, CD-ről és az inter
netről megismerték az európai egység fe
lé vezető történelmi mérföldköveket, 
majd pedig játékos vetélkedőn adtak szá
mot az ily módon elsajátított tudásukról. 
Szakembereket zavarbaejtő módon és új
ságírókat megszégyenítő intelligenciá
val - hogy a politikusi rafinériákra ki se 
térjek - foglalták össze a frank Nagy Ká
rolytól az angol Sir Winston Churchillen 
keresztül a maastrichti megalkotókig az 
európai gondolat kiemelkedő képviselő
inek álmait, gondolatait és tetteit. Vasár
nap egész délelőttjét lefoglalta össze
foglalójuk, és felejthetetlen előadást 
nyújtott a balatonalmádi csapat is. Hor
váth László, Trencsényi Krisztina és 
Várkuti Boglárka valahogyan azt a gon
dolatot ragadta meg az európai érdekvé
delem témakörén belül, amit én a sün
disznó-szindrómával tudnék legjobban 
visszaadni, bár ők nem egyszerűsítették 
le mondanivalójukat ennyire. Szerintem 
az európai összefogás előtt álló akadá
lyok leküzdésében az együttműködésre 
kész államoknak, azon belül az állam
polgáraiknak tanulniuk kellene a sün
disznóktól. A hideg beálltával ezek a kis 
állatkák ugyanis szorosan összebújnak, 
de minél közelebb kerülnek egymáshoz, 
annál jobban bökik egymást. Így aztán 
széthúzódnak egészen addig, amíg újra 
fázni nem kezdenek, Mielőtt még meg
fagynának, azért mindig megtalálják azt 
az optimális közelséget, amikor már nem 
fáznak, de nem is bökik egymást. Tanul
hatnánk tőlük itthon is, meg külföldön 
is!

Világjáró városi küldöttségünk egyik 
művész tagja az irigységtől kissé sápad
tan konstatálta az ausztriai autósztrádán, 
hogy Graz előtt egy kis kiegészítő tábla 
is virított a városjelző alatt 
„Kulturstadt”. Megnyugodni viszont ak
kor fog viharvert lelke, amikor egyszer 
majd kitesszük itthon a balatonalmádi 
tábla alá az „Európai kikötő” feliratú kis 
táblánkat. Márpedig nagyon ki akarjuk 
tenni és egyre többen vagyunk...

Czuczor Sándor

Üzlethelyiségek, 
irodák, szobák
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Néhány sor 
a 107. hónapról 
a Városházán

1999. szeptember

Talán a legszebb  hónap  

volt az idén „nyáron” a szep 

tember, már ami az időjárást 

illeti. Szinte végig  lehetett 

strandolni, napozni, túrázni 

a főszezon  tumultusa és autó

áradata  nélkül. Egyre nyil

vánvalóbb, hogy hosszú tá 

von versenyképtelenek le

szünk, és nemcsak mi, hanem 

K enesétől Füredig az egész  

keleti és északi Balaton-part 

a 71-es út szűk áteresztőké

pessége miatt. M ost végre j a 

vultak kissé az esélyeink. Az 

országgyűlési képviselőink a 

Balatoni Szövetség (BSZ), a 

K elet Balatoni Önkormány

zatok Területfejlesztési Tár

sulása (KBTT), és a M egyei 

Közútkezelő K ht, és személy 

szerint ennek igazgatója, Ba

logh András úr, alm ádi p o l

gár erőfeszítéseinek eredmé

nyeképpen a legfőbb döntés

hozók elé került a 71-es út ki

váltásának terve, a 7-es főú t

vonaltól a Fűzfői D eltáig (I. 

szakasz), majd onnan Aszófő

ig (II. szakasz). Négy-öt éven 

belül mindkét szakasz m eg

épülhet. Visszatérve a verőfé

nyes szeptemberre, üröm az 

örömben, hogy kevés volt a 

vendég, és kevés a vendégcsa

logató szolgáltatás és prog 

ram, kivéve a Vörösberényi 

Polgári K ör által szervezett, 

szüreti felvonulást, és a K áp 

talanfüredi Fürdő Egyesület 

színvonalas komolyzenei ren

dezvényét az erdei kápolná

ban. Köszönet mindkét egye

sületnek példaértékű, hagyo

mányteremtő munkájáért!

Kerényi László 

polgármester

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület szeptember 

30-i ülését dr. Kerényi László pol

gárm ester nyitotta meg, majd ezt 
követően át is adta a szót Balogh  
Csaba képviselőnek, aki -  napirend 

előtti felszólalásában -  helyi köz- 

biztonsági problémát vetett fel. Rá
mutatott arra, hogy -  különösen a 
nyári idegenforgalmi szezonban -  a 

piac és környékének rendezetlensé

ge miatt (szabálytalan gépjárműpar

kolás stb.) a városba bevezető 
Veszprémi úton a piaci napokon 
közlekedési dugók keletkeznek, 

m egnövekedett balesetveszéllyel. 
Javasolta, hogy a helyi Rendőrkapi
tányság, valamint a Veszprémi Köz
úti Igazgatóság illetékeseivel „a kri
minális helyzet” megoldása érdeké

ben sürgősen m egbeszélést kell 
folytatni. (Szerk. megj.: az ügyben 

az egyeztető tárgyalásokra rövide
sen sor kerül).

Boros László  képviselő pedig ar

ra hívta fel a figyelmet, hogy a vá
ros virágosítási programja kereté
ben a villanyoszlopokra kihelyezett 

muskátlik átteleltetését meg kell ol

dani, amelyre mindjárt javaslatot is 

tett.
Jóleső érzéssel nyugtázta a testü

let Keszey János képviselő azon be
jelentését, hogy az Ifjúsági és Sport

minisztérium -  pályázat alapján -
1,5 millió Ft támogatást juttatott a 
város sportpályájának felújítására.

Dr. Kerényi László polgármester

-  szokásos, két ülés közötti fonto
sabb eseményekről szóló tájékozta

tójában -  elsőként köszönetét fejez
te ki Czuczor Sándor igazgatónak és 
a Kéttannyelvű Gimnázium minden 

dolgozójának, akik lehetővé tették a 

Japán „kendó” csapat rendkívül ér

dekes és látványos bemutatóját vá
rosunkban. Itt említette meg azt is, 

hogy a Gimnázium vezetése Szirti 

Árpád, Kanadában élő magyar üz
letembert -  az intézménynek nyúj

tott rendkívül sokrétű támogatásáért
-  a Gimnázium tiszteletbeli tagjává 
fogadta. Szólt arról is, hogy -  nem 
zetközi kapcsolataink ápolása je 

gyében -  a felvidéki Zsére települé
sen tettek látogatást, ahol emlékmű 
felavatására került sor. Az ünnepsé
gen ta lálkoztak Csáky Pállal, a 

Szlovák Kormány m iniszterelnök
helyettesével, akiről kiderült, hogy 
nagy barátja K áptalanfürednek, a 
nyolcvanas évek második felében 
többször nyaralt ott a gyermekeivel. 
Ezúton is gratulált polgármester úr 

a Balatonalm ádi Sport Horgász 
Egyesületnek 50 éves fennállása al

kalmából. Ugyancsak jubilált a 95

éves Balatoni Szövetség, melyről a 

Siófokon tartott közgyűlésen em lé

keztek meg. K ülön érdekesség, 
hogy a szövetség történelmi múltját 
illetően Schildmayer Ferenc alpol

gármester végzett igen eredményes 

kutatómunkát -  amelyet dr. Szabó  
Imre elnök elismerő szavakkal ille
tett. A Balatoni Szövetség ma is az 
egyetlen hiteles letéteményese a tér
ség érdekérvényesítésének, legfon

tosabb célja a Balaton, mint nemze
ti kincsünk megóvása.

Időközben megérkezett az ülésre 

K uti Csaba  a Veszprém M egyei 

Közgyűlés elnöke, aki -  mint mon

dotta -  megbízatásának ideje alatt 

igyekszik lehetősége szerint a me
gye valamennyi településének ön- 

kormányzati ülésein legalább egy
szer személyesen részt venni. M os

tani látogatása -  mint hangsúlyozta
-  korántsem protokolláris jellegű, 
hiszen a testületi ülés napirendjén 

szerepel a Balatonalmádi volt Ne
velőotthon környéke szabályozási 
terve. Ismert, hogy a volt Nevelő- 

otthon a Megyei Önkormányzat tu

lajdonában van, értékesítésével már 

többször is próbálkoztak, eddig 

eredménytelenül. Az Albócziné Á b 
rahám G abriella  városi főépítész 
által előterjesztett szabályozási terv 
végül is nem került jelen ülésen el
fogadásra, a közös eszmecsere az 
ügyről mégis hasznosnak bizonyult, 
m ert az álláspontok közelítettek 
egymáshoz. Az újratárgyalásra vár
hatóan év végén kerül sor. Addig is, 

a terület városképileg elfogadható 

rendbetételére ígéretet tett a Megyei 
Közgyűlés elnöke, majd elköszön

ve további jó  munkát kívánt a testü

letnek, amely -  nemcsak az Ő véle

ménye szerint -  a helyi feladatok 
mellett kiemelkedő tevékenységet 
folytat a városhoz tartozó kistérségi 

központ szerepkörében is.
Terjedelmében ugyan soknak tű

nő, de tartalm ában annál m agva
sabb un. „csom agterv”-ként tá r
gyalta a testület a Gazdasági M ű
szaki Szolgálat tevékenységéről, az 

intézm énynél végzett pénzügyi- 
gazdasági ellenőrzésről, valam int 
átszervezéséről készült beszámoló
kat. Összegezésképpen megállapí

totta a testület, hogy az annak ide
jén  létrehozott GAM ÜSZ megfele
lően látta el feladatát, de tevékeny
ségét „túlhaladta az idő” . Mindezen 

túl szükségessé teszi az intézmény 

átszervezését az a tény is, hogy az 
Önkormányzatnak 2000. január 1- 
ig új K özterület-felügyeletet -  
amely eddig a GAM ÜSZ keretében

működött -  kell a hivatal belső szer
vezeti egységeként felállítani. 

Ugyanezen időpontig létre kell hoz
ni a Polgármesteri Hivatalban az un. 

„Okmányirodát” az állampolgárok 
személyi adatainak, lakcímének, út

levelének stb. egységes, egy helyütt 

történő kezelése érdekében. Az erre 
vonatkozó „M egállapodás” a na
pokban érkezett meg a Belügym i

nisztérium tól. (szerk. megj.: Az 
előbbiekről lapunk következő szá
mában -  reméljük akkor már pontos 
információk birtokában -  részlete
sen tájékoztatjuk olvasóinkat).

A K épviselő-testület -  a 
GAMÜSZ vezetőjének és személyi 

állományának eddigi munkáját elis
merve és megköszönve -  az intéz

ményt 1999. december 31-i hatál

lyal -  jogutód nélkül -  megszünte
ti. Az átszervezéssel és az új irodák 
létrehozásával kapcsolatban továb
bi fontos döntéseket hozott, am e

lyek végrehajtása komoly erőpróbát 
jelent a felelősöknek.

Ezt követően egy nagyon jó l 

összeállított, kimunkált tájékoztató

val foglalkozott a testület, nevezete
sen a munkanélküliség helyzetéről 

és a Balatonalmádi Munkaügyi Ki- 
rendeltség m unkájáról, H orváth  
Zsuzsanna  kirendeltség-vezető elő
terjesztésében. (szerk. megj.: A té

ma fontosságára tekintettel a kiren
deltség-vezető lapunk következő 

számában külön cikkben fog részle
tes, elemző tájékoztatást adni).

A Képviselő-testület módosítot

ta 1999. évi költségvetési rendele
tét, majd rátért az aktualitásokra.

Czuczor Sándor a Humánpoliti

kai Bizottság elnöke és Balogh Csa

ba képviselő együttes indítványa 
alapján m ódosította a testület az 
„Egyes szociális ellátásokról” szóló 
önkorm ányzati rendeletét, am ely

nek lényege a méltányossági köz

gyógyellátás szélesebb körben hoz

záférhetővé tétele a rászorulók ré
szére. A gyógyszerárak emelkedé
sével, illetve a TB által támogatott 
gyógyszerek csökkenésével ugyan

is megnövekedett azoknak a száma, 
akik gyógyszerköltségük kifizetésé

hez átmeneti segély megállapítását 
kérték. Ennek oka elsősorban az, 

hogy a közgyógyellátási igazolvány 

méltányosságból történő megállapí

tásánál az önkormányzati rendelet
ben a havi gyógyszerfelhasználás 

költsége -  magas összegben -  

25000 Ft-ban került megállapításra. 

Jelentős vitát váltott ki a testület kö
rében az összegszerűség meghatá
rozása, am ely végül is kom pro



misszummal született meg. Idézve: 
„Közgyógyellátási jogosultság mél
tányosságból annak a személynek 
állapítható meg, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem ha
ladja meg a mindenkori sajátjogú 
öregségi nyugdíjminimum kétsze
resét és rendszeresen és folyamato
san igazolt havi gyógyszerköltsége 
eléri a havi 1000 Ft-ot.

Ez a rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba, rendelkezéseit a folya
matban lévő ügyekben is alkalmaz
ni kell.”

Módosította a testület a Család- 
segítő Szolgálat Alapító Okiratát, 
helyt adott a Györgyi Dénes Általá
nos Iskola napközis csoportbontá
sára irányuló kérelmének, pótelői
rányzatot biztosított a Kommunális 
Kht. részére. Az Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Sport Bizott
ság előterjesztésében -  első fordu
lóban -  foglalkozott városunk mil
lenneumi ünnepségsorozatának elő
készületeivel, majd -  zárt ülés kere
tében -  önkormányzati hatósági, to
vábbá személyi kérdésekben foglalt 
állást.

Az önkormányzati jegyzőköny
vek a Városi Könyvtárban, vala
mint a Polgármesteri Hivatalban 
megtekinthetők.

Sz. S.

R e n d ő r s é g i  h í r e k

A cikkírás időpontjában már múlt 
időben beszélhetünk az 1999. év ide
genforgalmi szezonjáról. Ez a meg
állapítás igaz akkor is, ha a bűncse
lekmények számát vagy a velük kap
csolatos statisztikai adatokat ele
mezzük. A jelen időszakban is első
sorban az őrizetlenül hagyott nyara
lók sérelmére elkövetett betöréses 
lopások okozzák a legtöbb gondot. A 
Lehel utca, Bartók B. utca, Bihari ut
ca területén, illetve a város külső te
rületein történtek az elmúlt hónap
ban betöréses lopások. Az elkövetés 
módszere rendkívül változatos, ajtó
kifeszítés, ablakbetörés, vagy éppen 
lakatlefeszítés módszerével jutottak 
be az elkövetők az épületekbe. A bű
nözők nem kímélik az egyre gyérebb 
látogatottságú üzleteket sem. A Ba
ross G. utcában egy üzletet törtek 
fel, ahonnan ruhaneműket vittek el a 
mindezidáig ismeretlen tettesek. A 
nyáron nagyon kevés kerékpár tűnt

el a város területéről. Most két ilyen 
eset is történt. Egyet a FÓRUM üz
letközpont udvaráról tulajdonítottak 
el. Szeptember hónapban beköszönő 
meleg idő sokakat kicsalt a város 
strandjaira, így nem került el ben
nünket a strandi lopás sem, két eset 
történt, amikor is az őrizetlenül ha
gyott személyes tárgyak, iratok tűn
tek el. Összességében elmondhatjuk 
ugyan, hogy a szeptember hónapban 
elkövetett bűncselekmények száma 
alatta marad a tavalyi évinek, azon
ban ha a tendenciák, vagy más álta
lunk fontosnak ítélt szempontok sze
rint elemezzük a bűncselekménye
ket, meg kell állapítani, hogy megint 
csak a városnak azon övezetei van
nak kitéve különösen a betöréses lo
pásoknak, ahol a legritkább az állan
dó lakosok száma, a polgárőrségnek 
sem jut ereje és energiája a rendsze
res terület ellenőrzésre, és ez sajnos 
következményeiben megmutatko
zik. Polgárőr barátainknál maradva 
szeretnénk velük továbbra is a már 
kialakult jó, napi szintű kapcsolato
kat fenntartani, hiszen az előttünk ál
ló őszi-téli időszak legfontosabb fel
adata, hogy megelőzzük, vagy meg
akadályozzuk a betörések elszaporo
dását. Több számban írtam már arról 
is, hogy a rendőrség és a polgárőrség 
bármennyire is igyekszik mindent 
elkövetni a bűnözés visszaszorításá
ra, puszta szélmalom harcot fog 
folytatni, ha a lakosok, a területen 
élők nem segítik ezt a törekvést.

Az eddigi tapasztalatok alapján - 
úgy ítélem meg - hogy jól működik 
a rendőrkapitányság ügyeletére be
kötött számítógépes, riasztórend
szer. Egyre többen kötnek rá olya
nok, akik telefonvonallal rendelkez
nek, ily ódon is biztonságban akar
ják tudni értékeiket. A hatékonyan 
működő berendezésnek köszönhető
en egyébként minden olyan elköve
tőt, aki megpróbált egy olyan objek
tumba betömi, amelyet ez a rendszer 
védett, lebukott, elfogtuk. Közös ér
dek tehát, hogy ez a rendszer tovább
ra is jól működjön, egyre többen igé
nyeljék ezt a biztonságos szolgálta
tást.

Az ezzel kapcsolatos informáci
ókról készségesen nyújtanak felvilá
gosítást kollégáim.

Több kedvezőtlen tapasztalatról 
is be kell számolnom Önöknek. Az

események legfőbb mozgatórugója 
az emberek közötti tolerancia hiá
nya, az agresszív, durva emberi meg
nyilvánulás. Néhány évvel ezelőtt 
volt már arra példa, hogy a szomszéd 
vélt sérelme miatt úgy akart elégté
telt venni, hogy a tulajdonában lévő 
légfegyverrel minden lelkiismeret 
furdalás nélkül rálőtt haragosára, 
még az sem zavarta, hogy abból a tá
volságból akár maradandó fogyaté
kosságot is okozhatott volna. Most 
ismét előfordult egy ilyen eset, ami
kor a féktelen indulat lövöldözésbe 
torkollott. Az csak külön „szerencsé- 
je“ az elkövetőnek, hogy a fegyver
szakértő nem minősítette fegyvernek 
az eszközt, amivel cselekményét el
követte, mert ez esetben emberölési 
kísérlet miatt vontuk volna felelős
ségre. De tovább folytatva a témát, 
családokon belül vagy korábban jól 
működő, de mára már szétesett csa
ládok tagjai között dúló gyűlöletnek 
is tettlegesség, garázdaság a vége. 
Több ilyen esetről is tudomást sze
reztünk, de tekintettel arra, hogy a 
vizsgálatok még kezdeti szakaszban 
vannak, többet erről a témáról nem 
írhatok. Történt ebben a hónapban 
egy autó lopás is, egy német tulajdo
nos terepjáróját vitték el ismeretlen 
tettesek, szerencsére azonban -  kö
szönhetően a gépjármű műszaki be
rendezésének -  a lopás helyszínéhez 
közel eső utcában a kocsi leállt, a tet
tesek nem tudtak tovább közlekedni 
vele. Két gépjárművet rongáltak 
meg, egyet pedig feltörtek és elvitték 
a nagy értékű rádiósmagnót, illetve a 
kocsiban hagyott személyes iratokat.

Különös gondot kell fordítanunk 
az idei évben az őszi időszak közle
kedési helyzetének sajátosságaira. 
Közeledik a szüret időszaka és vár
hatóan -  ez hosszú évek tapasztalata
-  megnövekszik az ittas járműveze
tések száma. Bármit is teszünk ez el
len, úgy tűnik eredménytelen, nem 
jelent visszatartó erőt a büntetések 
súlyosbodása sem. Több közlekedé
si akciót szervezünk, amelynek célja 
a nem megfelelő műszaki állapotú 
gépjárművek kiszűrése, valamint a 
fent említett járművezetők időleges 
kivonása a közlekedésből. Kérem te
hát ne vegyék zaklatásnak, ha kollé
gáim többször is ellenőrzik majd 
Önöket. Mindez közös érdekünk, a 
biztonságos közlekedés miatt törté
nik így. A közlekedés és a tanév kez
dés speciális feladatot ró ránk, hi
szen az iskolák környékén ilyenkor 
nagyobb veszélyhelyzetek alakul
hatnak ki, ezért itt is többször talál
kozhatnak majd rendőrökkel. Ettől 
függetlenül kérem Önöket, hogy fo
kozottabban figyeljenek a gyerekek
re, hogy ne történjen tragédia.

Grúber Sándor r. őrgy. 
rendőrkapitány

I n  M e m o r i a m  H I S

HORVÁTH ISTVÁN SÁNDOR, 
kedves Pista,
három szál virággal búcsúzom Tőled.

Az első szál virággal gyermekkori barátaid képviseletében, akikkel 
1947-től, az Angolkisasszonyok általános iskolájának első osztályától 
kezdve, egészen a lovassys érettségiig együtt éltél, tanultál, sportoltál A 
Várban, a Tűztorony környékén, a Hosszú utcában, a Ligetben, a Vár 
alatti felejthetetlen tornateremben és a kézilabdapályán, egyszóval 
Veszprémben, szeretett városodban, ahol már akkor, barátaid közül ta
lán elsőként, életed párját is megtaláltad.

A második szál virágot évfolyamtársaid hozták Neked. 1960-ban let
tél egyetemi polgár, méghozzá az emlékezetes reformévfolyamon, ahol 
veszprémiként, mégis kötelező kollégistaként, a szintén kötelező reggeli 
tornákkal kezdted napjaidat a ligeti sportpályákon régi és új barátaid
dal. Akikkel együtt sorra vetted sikerrel az akadályokat Fejes Tóthtól 
kezdve, Straub és Benedek professzorokon át, egészen az 1965-ös diplo
máig.

A harmadik szál virágot almádi képviselőtársaid nevében hoztam Ne
ked. Végzett vegyészmérnökként a Bauxitkutatónál helyezkedtél el, és Al
mádiba is költöztél. Elismert szakember és elismert vezető lettél. Nem
csak a szakmádban, hanem településünk közéletében is. A Nagycsaládo
sok Egyesületében három szép, ma már felnőtt gyermeked okán, a Tenisz
klubban, majd Balatonalmádi Város Önkormányzatában.

Sok helyen hiányzol nekünk.
Sok helyen nem tudunk pótolni Téged.
Kérlek, szoríts értünk és segíts nekünk odaföntről, gyermekkori bará

taidnak, egyetemi évfolyamtársaidnak, almádi képviselőtársaidnak, a vi
szontlátásig.

Balatonalmádi, 1999. szeptember 25.
Kerényi László



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

A szép fekvés, a nagy terület előnye mellett a emberi, 
szellemi tőke is szerencsés módon bekoncentrálódott Almádiban

Dr. Huszár Gábor képviselő stí
lusosan, fehér köpenyben, a ren
delőjében fogad. Adódik a kérdés 
nyomban:

-  Miért vállal egy orvos politikai, 
közösségi munkát, amikor hivatása 
is egész embert kíván? .

-  Ennek két oka van -  válaszol. 
Egyrészt a habitusomból fakadóan; 
nem tudok a dolgok mellett véle
mény, esetenként kritika nélkül el
menni, és ez csak úgy tisztességes, 
ha az em ber maga is részt vesz a 
munkában. Érdekel is a közélet, sze
rintem a teljességhez hozzátartozik a 
közösségi munka. Másrészt, nem ti
tok, hogy az előző ciklus egészség
üggyel foglalkozó szakbizottságával 
elégedetlen voltam, és ennek gyak
ran hangot is adtam. Úgy érzem, 
hogy az egészségügy mostani ké
nyes helyzetében minden jó  szándé
kú, tevékeny em bernek segítenie 
kell a kibontakozásban. Tehát, nem 
csak általánosságokban gondolkod
va, hanem a helyzet által konkrét, 
magamnak megszabott feladatokkal 
indultam.

-  Kérem, ismertessen meg ben
nünket az előéletével!

-  1944-ben, Budapesten szület
tem, belgyógyász szakorvos vagyok. 
Dolgoztam falun (körzeti orvos
ként), Pesten (kórházban, szak-ren
delőintézetben), Veszprémben (me
gyei orvos voltam), ’93 tavasza óta 
pedig Almádi egyik háziorvosa va
gyok. Tizenöt éve élek itt, de har
minc éve ismerem a várost, mert a 
hétvégéket már korábban is mindig 
az anyósoméknál töltöttem. Tizen
nyolc éves korom óta folyamatosan 
a medicinával foglalkozom -  előbb a 
tanulmányaim során, aztán körzeti 
és szakorvosként, majd az egészség- 
ügyi vezetésben - ,  ismerem az or
voslást teljes keresztmetszetében, 
amit itt kamatoztatni is tudok. Fele
ségemmel még az egyetemi évek 
alatt házasodtunk össze, ő is szak
mabeli: védőnő, jelenleg mellettem 
asszisztens. Lányunk mezőgazdasá
gi mérnök, fiunk két év mérnöki ki
térő után pályát módosított, most 
másodéves medikus. Nyolcvanöt 
éves anyósommal éljük együtt a 
mindennapjainkat.

-  Újságunk múlt havi számában 
megjelent egy úgynevezett “korfa”, 
ami érdekes képet ad a város lakói
nak életkoráról, személyi össze
tételéről. Mit olvas ki belőle egy or
vos-képviselő? Milyen az itt lakók 
egészségi állapota, születési és mor
talitási statisztikája ?

-  A kép kedvezőbb, mint hittük. 
Meglepődve tapasztaltam, hogy az 
általunk eddig tartottnál több a fiatal, 
Így az elkövetkezendő 5-10 évben

talán nagyobb lesz a szaporodás, és 
ennek tükrében az oktatási intézmé
nyeinket nem kell bezárni, és iskolai 
osztályokat sem kell megszüntetni. 
Átfogó mortalitási statisztikáról nem 
tudok, de a napi munkám alapján azt 
mondhatom, hogy Almádi az orszá
gos átlagban van a megbetegedések 
és halálozások terén. Veszélyes kör
nyezetszennyezés nincs, és egy üdü
lőváros, mint miliő nem rossz hely. 
A vízparti párás levegő, a parlagfű, a 
pollen együttes hatása viszont meg
emeli az allergiás megbetegedések, 
asztmás légúti hurutok számát. A jö 
vőben több pontosabb statisztikát is 
kellene csinálni, de általánosságban 
elmondható, hogy nem rosszabb a 
helyzet, mint máshol.

-  És milyenek most az egészség
ügy fe lté te le i technikai, pénzügyi, 
személyi vonatkozásban?

-  Egyszóval kifejezve: kaoti
kusak. A múlt év végével megszűnt 
az eddigi egészségügyi intézmény, 
és a körzetek után a szakellátások 
funkcionális privatizációba kerültek, 
minden praxis külön cég lett. Külön 
kapcsolódik az önkormányzathoz, 
mint tulajdonoshoz, a Társadalom- 
biztosításhoz, mint finanszírozóhoz, 
a tisztiorvosi és egyéb szakmai fel
ügyeletekhez. Nincs egy összefog
ható egységes test, amely szakmai

lag, jogilag, érdekképviseleti szem
pontból bárkivel szemben felléphet
ne. Én úgy gondolom, ezt egy köz
hasznú társaság alakításával lehetne 
megoldani, amely az épületek műkö
dését (közüzemi díjak, áram víz, 
csatorna) ellátja, a szakmai integrá
ciót megoldja és jogi személyként 
tud tárgyalni. A bonyolult ügyintézé
sek így leegyszerűsödnének, jogilag 
tisztábbá válnának.

A zavaros szervezeti felállást le
számítva a város egészségügyi ellá
tottsága megfelelő, a kötelező alap
ellátás jól megszervezett, a szakellá
tás nagyrészt megoldott. Utóbbi né
mi kiegészítésre szorul ugyan, amit 
apránként pótolgatunk; a pszichiát
ria, neurológia után most már műkö
dik az orr-fül-gégészet is, de 1-2 
szakma még mindig hiányzik. Sze
retnénk egy röntgen- és egy ultra

hang-diagnosztikát is rutinvizsgálati 
lehetőségként.

Az igazsághoz még az is hozzá
tartozik, hogy 1989-ben az akkori 
megyei szakigazgatás prezentálta 
Almádinak a pénzt és a működési 
költségeket egy 17 munkahelyes 
szak-rendelőintézet felépítéséhez, 
működtetéséhez, de a rendszerváltás 
lázában menetközben változott a 
program, és ezt a pénzt átcsoportosí
tották a városháza építésére és annak 
berendezéseire. Ha ez akkor nem így 
lett volna, és ez a szakrendelő meg
épül -  mint, ahogy pl. Füreden meg
épült - ,  most nem ezek lennének a 
gondjaink. Ez a mostani épület a vá
ros “földrengéspénzéből” készült el, 
és a Baross utcai másik egységgel 
egyetemben megfelel egy jó stílusú 
nagyközségi egészségháznak. De 
ezen már nem érdemes rágódni, az 
adott lehetőségeket továbbfejlesztve 
kell egy jól működő városi poliklini
kát létrehozni. Almádi leadta az erre 
vonatkozó elképzeléseit egy orszá
gos egészségügyi koncepción dolgo
zó tervezethez, ezenkívül kezdemé
nyezte a Megyei Önkormányzatnál -  
veszprémi telephelyen -  egy fogá
szati ügyelet megszervezését éjsza
kai és hétvégi időszakokban.

Almádi város. Van rendőrkapi
tánysága, megfelelő iskolarendsze
re, készül a művelődési központ ter
ve, az egészségügynek is törekednie 
kell arra, hogy a nyaralókat és a von
záskörzeteket is kiszolgálni tudó vá
rosi intézményrendszerrel m űköd
hessen. Abban, hogy ennek érdeké
ben valamit csinálni kell, a kollégák 
közül mindenki egyetért, a megoldás 
mikéntjében vannak eltérések.

-  Elérheti-e a város valaha azt a 
rangot, amit a század elején, vagy, 
ha úgy tetszik egészen a 60-as évek 
elejéig magáénak mondhatott?

-  Mi, akik itt élünk érezzük en
nek a helynek a sajátosságát, külö
nös vonzalmát, de ez kifelé talán 
még nem nagyon jelenik meg. Ez a 
szépfekvésű, nagy terület hirtelen 
gyors fejlődésen ment keresztül. Rö
vid idő alatt lett községből nagyköz
séggé, várossá. Emellett, a szellemi, 
humántőke is szerencsés módon be
koncentrálódott, sok kiváló ember él



itt. Talán a hasonló a hasonlót szere
ti alapon jöttek az értékes újak, a ré
giek pedig megtartották jó tulajdon
ságaikat. Elvileg tehát megvan a le
hetősége annak, hogy ennyi kiváló
ság valamilyen formában egyszer 
előjöjjön, csak a kereteket kell meg
találni hozzá. Ki kell használni a 
Veszprémhez való közelséget, a von
záskörzethez és a többi balatoni tele
püléshez kapcsolódás előnyeit, meg 
kell lovagolni az üdülőváros jelleget. 
Vannak jól működő funkciók, a csö
kevényeseken pedig javítani kell, 
már meglévő, jól működő egységek 
mellé a többit is fel kell hozni, mert, 
ha csak a városi címer van meg, a 
tempó és a lehetőségek falusiasak, 
akkor olyan ez a város, mint egy 
szép nő príma kalappal, lukas csiz
mában. Az említett kulturális cent
rum mellett tervbe vettük a város 
működtetésének átszervezését, terü
letrendezést, strandrekonstrukció
kat, fedett sportcsarnokot, jó  gazda 
módjára el kell dönteni, hogy melyik 
kerüljön előre, és melyik az, ami 
még várhat, mert tettvágyban és em
beri tényezőben ugyan nincs hiány, a 
pénz viszont szűk keresztmetszetet 
jelent.

-  Ön szerint Almádit nyüzsgő ide
genforgalmi hellyé kell-e tenni, vagy 
elegendő lenne a vendéglátásból is 
részt vállaló, békés, nyugodt kisvá
rosi élet?

-  Az utóbbi, a több lábon állás 
lenne a jobb. A hektikus jellegű -  két 
hónap szezon, utána semmi -  élet
mód helyett egy jó  anyagi alapokon 
álló, egyenletes és civilizált városi 
életmód és kultúra, amelyet kiegé
szítene egy megfelelő jellegű és szá
mú nyaraltatás. Ahogyan jellem e 
alapján egy ember sorsa, úgy egy vá
rosé is bizonyos mértékig predeszti
nált. A dolgok természetes módjának 
rendje működik, ha tetszik, ha nem. 
A tényleges tendenciákat kell elfo
gulatlanul minősíteni, a kedvezőket 
elősegíteni, a kedvezőtleneket nye
segetni. A nagyipar itt nem kívána
tos -  a városra erőltetett Bauxitkuta
tó meg is szűn t-, de megfelelő nagy
ságú, környezetszennyezés nélkül 
dolgozó cégek betelepedése előnyös 
lenne. Csökkentenék a munkanélkü
liséget, növelnék a helyi adók mér
tékét. Egy ipari park kijelölésének a 
helye meg is van - a Tüzép vonalától 
a Megye-hegy felé - ,  az infrastruk
túra is rendelkezésre áll. Hosszú tá
von elképzelhető, adó és egyéb ked
vezményekkel, a kívánatosnak tűnő 
ipar idecsalogatása.

-  Doktor úr, szeret itt élni?
-  Én nagyon. A 40-es, 50-es, 60- 

as években Buda -  a Sas-hegy, ahol 
fiatal koromban éltem -  pont ilyen 
volt, mint Almádi, különösen most, 
így szeptember táján. Már csak ezért 
is szeretem. Nyáron pedig a víz kö
zelsége vonz, úszok, vitorlázok, és 
ezt is nagyon élvezem.

Vecsey Kiss Mária

T A N M E S E
a környezetvédelemről

Pár száz méterre a Balatontól van egy 
széles főútvonal, vele párhuzamosan egy 
kis utca.

A főút egyik oldalán van a csatorna- 
gerincvezeték, azon az oldalon ahol 
nincs, van egy ingatlan, amit korábban 
nem kötöttek rá a csatornára (hívjuk 
,,A“-nak). A mellette levő ingatlan (hív
juk ,,B“-nek) nem a főútvonal gerincére 
van rákötve, hanem a párhuzamos kis ut
cára „C“ ingatlanon keresztül hosszú 
évek óta, és B-ék fizetik is évek óta a csa
tornadíját. „C“ ingatlannak van 5 tulaj
donosa (testvérek) az édesapa haszonél
vezetével.

„A“ szeretne most csatornát, kapott 
is szolgalmi hozzájárulást „B“-től, 3 mé
ter árokkal és egy aknával (vagy tisztító- 
idommal) meg is lehetne oldani. Egy
ötöd „C“ azt mondja miután náluk egy 
ásónyomot nem kell ásni, mert a vezeték 
évek óta a földben van aláírja a szolgal
mat mondván mindegy, hogy 5 vagy 10 
liter víz folyik rajta keresztül, a másik 
1/5 „C“ nem tudja mit tegyen, a harma
dik 1/5 „C“ közli, hogy ha nem vonja 
vissza „B“ a szolgalmat „A“-tól akkor az 
ő vezetékét is elvágja, mert ők csak meg
egyeztek, de bejegyzett szolgalom nincs, 
és „A“-nak az élete árán sem ad szolgal
mat, mert annak ilyen meg olyan piros 
könyve volt, építse meg a főúton az át
kötést, 1,5 millióból kijön.

Itt a mese véget ér, elkezdődik a kö
telezés, a jogi hercehurca. A Balatonunk, 
meg a környezetünk pedig tovább szen
nyeződik a szakszerűtlenül épített derítő
inktől. Mikor döbbenünk végre rá, hogy 
ezek a jogi játszadozások megkeserítik 
utódaink életét?

Szentesi István 
környezetvédelmi tanácsos

Váth János emlékére
Megvalósulni látszik egykori igazgató 

tanítónk örök emlékbe foglalása. Mint már 
korábbiakban beszámoltunk egy -  az Öreg
parkban felállítandó -  emlékmű avatására 
minden bizonnyal október 23-án délután 15 
órakor kerülhet sor. A mű végeredményben 
közös elhatározásból, különféle adomá
nyokból, pályázati pénzekből készül el. Itt 
kell megemlíteni mindazok támogatását, 
akiknek köszönhetően városunk ismét egy 
köztéri műtárggyal gyarapodik. Nevezetesen 
a költségek kb. 23%-a költségvetésünkből, 
további fedezet a képviselő-testület tagjainak 
együttes támogatásából (147 eFt), a további 
források;
Képző- és Iparművészeti Lektorátus 200 eFt 
Bakonyvári és Vastagh család 30 eFt
Pacsuné Fodor Sári Várpalota 16 eFt
Varsits Lajosné Győr 10 eFt
Dr. Farkas Józsefné Várpalota 10 eFt
Kokas Endre Balatonalmádi 2,7 eFt
Balatonkenese Önkormányzata 10 eFt 
Almádiért Közalapítvány (számláról) 200 eFt 

Így jött össze a mintegy 850 eFt összegű 
forrás.

A mű alkotója a Munkácsy-díjas Mihály 
Gábor szobrászművész, aki már több ízben 
bizonyította városunkhoz való kötődését. A 
„Balaton írójának” szoboravatására szere
tettel várjuk városunk polgárait.

Majbó Gábor

Beszámoló 
a „Vörösberény! Iskoláért" Közalapítvány 

1998. évi gazdálkodásáról
Tisztelt Újságolvasó!
A „Vörösberényi Iskoláért" Közala

pítványt 1991. évben a Képviselő Testü
let egy nemes cél érdekében, a vörösbe
rényi településrészen egy új iskola építé
se céljából hozta létre.

1997. évben az iskola I. üteme és a 
tornaterem elkészült. Az alapítványnak
1998. év első felében még az utózöngék 
lebonyolítása, épülettartozékok, tárgyi

eszközök beszerzése, gyakorlókert te
reprendezése volt a feladata.

Az év második fele már kimondottan 
a pénzeszközök gyűjtésére összpontosul. 
Ennek szerves része volt az Önök fel
ajánlása, önzetlen támogatása, az SZJA 
1%-a.

A fent elmondottakat a számok tük
rében is bemutatjuk, ezzel eleget téve a 
törvényi kötelezettségünknek is.

A „Vörösberényi Iskoláért" 1998. évi gazdálkodása a számok tükrében

1998. évi nyitó pénzkészlet: 2244 eFt

Alapítványi bevételek: Alapítványi kiadások:

-  képviselői támogatás 30 eFt -postaköltség 3 eFt

-  lakossági támogatás 96 eFt -  banki költség 7 eFt

-  APEH + 1 % 213 eFt —  egyéb szolgáltatás 12 eFt 

-Kamatbevétel 180 eFt -  épülettartozékok tárgyi eszk. 322 eFt

-  gyakorlókert, tereprend. 207 eFt

Bevételek összesen: 519 eFt Kiadások összesen: 551 eFt

1998.évi záró pénzkészlet: 2.212 eFt

Mindösszesen: 2.763 eFt Mindösszesen: 2.763 eFt

1998. év legnagyobb bevétele az Önök felajánlása, az SzJA 1% volt 213 eFt-tal.

Örömmel értesítem a céljainkkal 
szimpatizáló polgárainkat, hogy 
szeptember elején megkaptuk az 
értesítést, miszerint a felajánlott SzJA 
1% összege ebben az évben 123 901 Ft 
lesz.

Jövő: Az iskola továbbépítésének, 
befejezésének lehetőségeiről dr. Kerényi 
László polgármesterünk több esetben 
adott tájékoztatást, felvázolva a 
lehetőségeket:

1. az egyházi kárpótlás

2. Soros Alapítvány további támo

gatása, kiegészítve a Képviselő Testület 

által a költségvetésben biztosított 

összeggel, (mely visszapótlásra kerül az 
egyházi kárpótlásból)

Közös célunk eléréséhez a további

akban is számítunk önzetlen támogatá

sukra, megköszönve eddigi felajánlá
sukat.

Csornai Géza, 

a Kuratórium elnöke

É P Í T K E Z I K ?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.
8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U. 34.
TEL/FAX: 88/430-957, TELEFON: 88/438-458

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.
YTONG falazóelemek Gyári ár -5%

LB KNAUF termékek Gyári  á r  -  1 0 %

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 812 Ft/q

Konyhakész tűzifa 952 Ft/q 

KÉSZB ETO N-ÉR TÉKESÍTÉS





1953. március 5. Sztálin halála.
1953. június 13-16. Az SZKP Nagy Imrét jelöli Magyarország miniszterelnökének.
1953. június 17. A berlini felkelés
1953. július 4. Nagy Imre kormányprogramja.
1953. szeptember 7. Hruscsov az SZKP első titkára
1954. július 22. Kádár János szabadul.
1955. április 14. Nagy Imrét leváltják a miniszterelnöki posztról.
1955. október 18. Az író-memorandum.
1955. december 3. Nagy Imrét kizárják a pártból.
1956. február 14-25. A XX. Kongresszus.
1956. június 6. Nagy Imre 60. születésnapja.
1956. június 27. A Petőfi-kör sajtóvitája.
1956. június 28. Lázadás Poznanban.
1956. július 18. Rákosit leváltják. Gerő az első titkár.
1956. október 6. A Rajk-temetés.
1956. október 13. Nagy Imrét visszaveszik a pártba.
1956. október 15. Magyar küldöttség Jugoszláviában.
1956. október 16. Szegeden megalakul a MEFESZ.
1956. október 19. Gomulka a lengyel párt első titkára. A szovjet vezetők Varsóban.
1956. október 22. Gyűlések az egyetemeken. A 14 pont. Döntés a felvonulásról.
1956. október 23. A felvonulást betiltják, majd engedélyezik. Tüntetés a Petőfi-, a 

Bem-szobornál, a Rádiónál, a Parlamentnél. Ledöntik a Sztálin- 
szobrot. Gerő rádióbeszéde. Nagy Imre beszél a Parlamentnél. 
Harcok a Rádiónál. KV-ülés. Gerő behívja a szovjet csapatokat.

1956. október 24. Nagy Imre miniszterelnök. A PB átalakul. A felkelést ellenforrada
lomnak minősítik. A szovjet csapatok Budapesten. Harcok a fővá
rosban. Gyülekezési és kijárási tilalom. Losonczy és Donáth nem 
fogadják el funkciójukat. Budapestre érkezik Mikojan és 
Szuszlov.

1956. október 25. Gerőt leváltják, Kádár az első titkár. Vérfürdő a Parlamentnél. A 
„véres zászlós” tüntetés.

1956. október 26. A KV elutasítja Losonczy és Donáth javaslatát a felkelés átérté
keléséről.

1956. október 27. Nemzeti kormány. Az “angyalföldi munkásküldöttség” Nagy Imré
nél. A pártvezetés átértékeli az eseményeket.

1956. október 28. Gerőt, Hegedüst leváltják, a Szovjetunióba távoznak. Tűzszünet.
Nagy Imre rádióbeszédében nemzeti, demokratikus mozgalom
nak értékeli az eseményeket. Hattagú elnökség a párt élén.

1956. október 29. A szovjet csapatok kivonulnak Budapestről. Az AVH-t feloszlatják.
Megalakul a Forradalmi Karhatalmi Bizottság Király Béla vezeté
sével. Nagy Imre átköltözik a Parlamentbe. A szuezi támadás.

1956. október 30. Szovjet kormánynyilatkozat. Mikojan és Szuszlov elhagyja Buda
pestet. Az SZKP határozata: kivonják a csapatokat Magyaror
szágról. Az egypártrendszer megszüntetése. Az első kormányka
binet. Mindszenty József kiszabadul. A Köztársaság téri pártház 
ostroma.

1956. október 31. A Nemzetőrség alakuló ülése a Kilián laktanyában. Maiéter a hon
védelmi miniszter első helyettese, Király Béla Budapest várospa
rancsnoka. Angol-francia támadás Egyiptom ellen. Az SZKP dön
tése az újabb intervencióról.

1956. november 1. Újabb szovjet csapatok érkeznek Magyarországra. Semleges
ség. Magyarország kilép a Varsói Szerződésből. Megalakul az 
MSZMP. Kádár rádióbeszéde. Kádár és Münnich elhagyja Ma
gyarországot. Hruscsov a lengyel vezetőkkel tárgyal.

1956. november 2. Hruscsov a népi demokráciák vezetőivel, majd Titóval tárgyal.
Nagy Imre tiltakozik a szovjet csapatok beáramlása ellen. A mun
kásság vezetői meghirdetik a sztrájk felfüggesztését.

1956. november 3. Koalíciós kabinet. Magyar-szovjet katonai tárgyalások. A magyar 
küldöttséget Tökölön letartóztatják.

1956. november 4. A második szovjet intervenció. Nagy Imre rádiószózata. Nagy Im
re és elvbarátai a jugoszláv követségre mennek. Bejelentik a For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását, miniszterelnök 
Kádár János. Harcok az országban.

1956. november 5. Harcok Budapesten.
1956. november 7. A Kádár-kormány leteszi az esküt.
1956. november 10. Statárium. Tiszti nyilatkozat. Az első Karhatalmi Ezred.
1956. november 11. Kádár első rádióbeszéde. Az MSZMP IKB első ülése.
1956. november 14. Megalakul a Nagy-budapesti Központi Munkástanács. Kádár el

ső tanácskozása a KMT vezetőivel.
1956. november 16. A KMT felfüggeszti a sztrájkot.
1956. november 17. Közzéteszik Tito pulai beszédét.
1956. november 21. Megakadályozzák az Országos Munkástanács megalakítását. 

Megalakul a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa.

Részlet Vinczéné Nagy Judit: 
Selyemrét című kiállításának megnyitójáról

. . .A  hernyóselyem -szövet ru

galm as, nem  gyűrődik, lágyan  

om lik, kissé tompa fényű, rend

kívül tartós, szép esésű, könnyű  

anyag. A  legnem esebb, legtartó

sabb textilanyag. Bátorság kell 

ahhoz, hogy  erre a csodálatos  

anyagra valaki rá merjen festeni. 

Vinczéné N agy Judit e lég  bátor 

hozzá. Mer festeni rá. És nemcsak  

hogy mer, tud is. D e m ég  h o 

gyan! A  gyönyörű anyag és a sze 

m et gyönyörködtető alkotás ket

tőssége csodálatos esztétikai m i

nőséget eredm ényez. N em  hin 

ném, hogy lehetséges a m űvésze

tet nő ies és férfias m űvészeti 

ágakra osztani. D e, ha m égis, a 

selyem festést én feltétlenül a nő 

ies ágba sorolnám. A  m űvészet

ben a különféle értékek a m egje

lenítés által tesznek szert esztéti

kai funkcióra. Ezek az értékek alá

rendelődnek a m egjelenítés lehe

tőségeinek, az ábrázolás céljainak

és m egvalósulásának. A z esztéti

kai érték voltaképpen a m egjele

nítés eredm ényességét jelöli. Azt 

hiszem , nem  tévedek nagyot, ha 

azt m ondom , hogy a se lyem fes

tés valahol az esztétika csúcsán  

h elyezk ed ik  el. L egalábbis, 

ahogy azt V inczéné N agy Judit 

csinálja.

A  festőm űvésznő így  vall m a

gáról: „Gyerekkorom óta sz íve 

sen rajzolok és festek, de mindig  

azt a technikát kerestem, ami kü

lön leges. Így  akadtam rá a se 

lyem festészetre... Szerencsésnek  

mondhatom  magam, mert a hob

bim egyben a munkám is .” 

V inczéné N agy Judit nagyon  

szerencsés, mert a munkája, ami 

egyben  a hobbija is, gyönyörű...

Vecsey Kiss M ária , 

a tárlat megnyitója  

A  k iá llítá s  ok tó b er  23-ig  lá t 

h ató  a K ö zö sség i h ázb an .

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát az ‘56-os 

forradalom emlékére rendezett ünnepségünkre, ame
lyet október 23-án, 11 órakor tartunk a Baross Gábor 
utcai Világháborús Emlékműnél.

Október 23-án 15 órakor pedig az Öregparkban 
kerül sor (a móló bejáratánál) Váth János szobrának 

felavatására.

PROGRAMOK
1999. október 16.19.00 1999. november 27.15.00

József Attila Színház Madách Színház

Halász Imre-Eisemann Mihály- „Nyomorultak” musical 
Békefi István

„Egy csók és más semmi”
zenés komédia Érdeklődni lehet: 

1999. október 22-23. 0ttília Vendéglő
Trieszt-Tarvizió Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 19.

6300 Ft/fő (utazás+biztosítás) Tel.: 438-219



ÉVFORDULÓK
(1909-1939-1949-1969)

A század- és ezredvég utolsó évé
ben ne feledkezzünk meg a Győr- 
Veszprém-Alsóörs egykori 11-es szá
mú vasútvonalról és annak Balaton
almádi Öreghegy és Káptalanfüred 
közti szakaszáról, mely településün
kön egykor áthaladt.

E szárnyvonalat 1909 nyarán nyi
tották meg, mely az „Öreghegy lej
tőjén az almádi majoron túl az erdő 
alján“ csatlakozott a Budapest-Ta
polca vasútvonalhoz.

A vasúti híd építése 1939-ben 
kezdődött, mert a 71-es számú műút 
és a vasúti pálya sorompóval ellátott 
egyszintű kereszteződését korszerű
sítették. A hidat a 155/6-os szelvény 
közötti 10,76 m merőleges nyílású, 
16,20 m támközü ún. kavicságyas 
vasbeton szerkezettel tervezték 
Menyhárd István és Mistéth Endre 
mérnökök. A híd az ún. szekrénytar
tós vasbeton hidak közé tartozott, 
melyből M agyarországon csupán 
kettő épült akkoriban. Almádi felöl 
nézve, a jobb oldali rész volt az ún. 
dilatációs ág, a bal oldali fix rész. A 
hidat 1940. június 24-én adták át a 
forgalomnak. A próbaterhelést 1 db. 
324-es típusú gőzm ozdonnyal vé
gezték el, sikeresen. A hídépítés ki
vitelező vállalkozója Oltványi Jó
zsef építőmester volt.

A mintaszerűen megépített mű
tárgy létének a háborús események 
vetettek véget, azaz csak akartak, 
mert a híd az alkotás jelképeként da
colt a rombolás szándékával szem
ben, nem repült a levegőbe, csupán
1,5 m-t süllyedt. Csak a Balaton fe
löli pillért robbantották, ezáltal a 
vasbeton áthidaló szerkezet megrok

kant, és a vasúti közlekedés számára 
használhatatlanná vált.

A híd 1946-49 között teljesen az 
eredeti tervek szerint épült újjá a 
Mélyépítő és Mélyfúró N.V. kivite
lezésében, Bauer Sándor építésveze
tő főmérnök vezetésével. Az újjáépí
tés kezdetén 1946 tavaszán, az ere
deti nyomvonallal párhuzamosan in
dult meg a közlekedés, ideiglenes fa
cölöpökön (ún. provizóriumon) 
épült hídon. A sikeres próbaterhelést 
követően 1949. szeptember 1-jén ad
ták át a létesítményt a forgalomnak.

A híd újjáépítésének munkálatai
nál az alábbi személyek vettek részt: 
Lovas László mérnök, Velkey Gab
riella irodavezető, ifj. Jablonkay Gé
za raktáros, Polniczky Anna admi
nisztrátor, Pataky László műszaki el
lenőr, Öntövényi Kurt munkavezető, 
Velkey László csoportvezető, 
Nemeskéry-Kiss Géza mérnök-hall
gató, Farkas János munkavezető stb.

A vasúti közlekedés a Veszprém- 
Alsóörs vonalon 1969. október 1-jé
vel megszűnt. A híd másodszori el
távolításához már nem volt szükség 
idegen katonai alakulatokra, elég 
volt egy máig is vitatható felsőbb 
szintű döntés, miszerint az üzemel
tetést gazdaságtalannak nyilvánítot
ták. A felépítmény elbontását és a 
híd felrobbantását 1973. decemberé
ig elvégezték.

A vasúti forgalom e szakaszon 60 
évig üzemelt, sokak megelégedésé
re. Azóta a korszerűnek nyilvánított, 
de költségesebb autóbusz közleke
dés szolgál az utazóközönség rendel
kezésére.

A híd felügyeletét a 25-ös őrház 
alkalm azottai látták el az alábbi 
években: Kiss Lajos (1909-1921), 

Máté Antal (1921-1949), Balogh Fe

renc (1949-1969), Csutka Mihály 
(1949-1967), M aszárik József 
(1968-1972), Németh Gyula 1982- 

ig .
Fenti írásommal - mely kivonata 

a „Káptalanfüred Településtörténe

te” című kéziratom egyik fejezeté
nek - szeretném indítványozni a 
Honismereti Szakkörnek, hogy kez
deményezze egy márványtábla elhe

lyezését a híd megmaradt pillérjére, 
megemlékezve a történtekről.

Polniczky József

Nyitva az ajtó
-  Képzelje kedves szomszéd! Itt 

nem messze tőlünk, a gyermekren
delőnél, a régi iskola épületében itt 
Vörösberényben, megnyitottak vala
mit! Azt is mondják, sok vendég volt 
az avatón. -  Tudja milyen kíváncsi 
vagyok? -  Így fogtam magam, és el
mentem. Az új farácsos kerítésen túl 
rendbetett kedves udvar fogadott. 
Ahogy ott bámészkodom, egy fiatal 
kis hölgy karon fogott és betessékelt 
a házba. Bemutatkozott, és megkért 
hogy nézzem meg a szeptember 15- 
én hivatalosan is átadott, Családsegí
tő és Gyermekjóléti Szolgálat épüle
tét! -  Képzelje szomszéd az ott dol
gozók a névtábláikat különböző nö
vényi magokból rakták ki! -  Tetszett 
még a kis gyerm ekkuckó, ahol a 
szakemberek foglalkoznak a gyer
mekek problémáival. M egkértek, 
hogy mondjam el a szomszédaim
nak, ha jogi vagy családi problémá
juk van, esetleg nem tudnak a hiva
talok útvesztőjében eligazodni, nyu
godtan jöjjenek el! Adományokat is 
gyűjtenek a rászorulóknak. Szeret
nék ha azok is ellátogatnának az in
tézménybe, akik most kerültek éle
tük nehezebb szakaszába! Lelki gon
dozást is végeznek, olyan magányos 
em bereknél, ahol a szó az orvos
ság... A közeljövőben szünidei já t
szóházat szerveznek. -  Hát kedves 
szomszéd, ennyit sikerült m egje
gyezni, tudja annyi mindent hallot
tam... De ha többet szeretne megtud
ni NYITVA AZ AJTÓ!

Lejegyezte: Kopeller Éva

A Balatonalmádi C saládsegítő  
Szolgálat nyitva tartása 
Hétfő-kedd: 7.30-16.30 
Szerda-csütörtök. 7.30-17.30 
Péntek: 7.30-14

Sajtos Ildikó

Felhívás
A Györgyi Dénes Általános Iskola 

50 éves évfordulója alkalmából rende
zett kiállításon az iskola összes végzős 
osztályának tablóját, illetve osztályké
pét is szeretnénk bemutatni. Néhány 
képet még nem tudtunk megszerezni, 
ezért kérjük, hogy akinek a felsorolt 
osztályok képei birtokában vannak, a 
kiállítás időtartamára adja kölcsön. A 
rendezvény után minden képet vissza
adunk tulajdonosának.
1952-53 8. a. (fiúosztály)
1953-54 8. b. (lányosztály)
1955-56 8. a. és 8. c. (fiúosztályok) - 

esetleg 1 tablóképen
1957-58 8. a. és 8. c. (fiúosztályok) - 

esetleg 1 tablóképen
1958-59 8. a. (fiúosztály)
1959-60 8. b. (lányosztály)
1960-61 8. a.
1962-63 8. a.
1964-65 8. a., 8. b. és 8. c.
1965-66 8. b. és 8. c. osztály
1969-70 8. a. és 8. b. osztály
1970-71 8. osztály 
1972-73 8. a. és 8. b. osztály
1975-76 8. osztály
1976-77 8. a és 8. b. osztály
1977-78 8. b. osztály
Segítségüket köszönjük!

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a 

G Y Ö R G Y I  D É N E S  
Á L T A L Á N O S  I S K O L A  

5 0 . S Z Ü L E T É S N A P J Á R A !

A PROGRAM:
1999 OKTÓBER 15. PÉNTEK
18.00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
18.30 KÖZÖS KIÁLLÍTÁS MEGNYI
TÓ
- Györgyi Dénes emlékkiállítás
- Iskolatörténeti dokumentumok
- Képzőművészeti és fotó kiállítás, volt 
növendékek munkáiból
19.00 KOMOLYZENEI HANGVER
SENY. Ütőhangszeres bemutató, a 
Mendelssohn kamarazenekar koncertje.

1999 OKTÓBER 16. SZOMBAT
11.00 KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ- 
TORNA 6 csapat részvételével. Ered
ményhirdetés: kb. 15.00-kor
19. 00 JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
Az iskola tanulóinak műsora. Zene, tánc, 
tombola a tornateremben. Büfé az első 
emeleti termekben (az egész épület nyit
va lesz, a beszélgetni vágyó csoportok 
különvonulhatnak).

A Jótékonysági bált vacsora utánra 
tervezzük, természetesen a büfé - szend
vics, sütemény, italok -  kivilágos-kivir
radtig rendelkezésre áll.

Az első napi programokra a belé
pés ingyenes, a bálra a bejáratnál be
lépőt kell váltani!

Mindkét napon árusítjuk az „50 
ÉVES A GYÖRGYI DÉNES ISKOLA“ 
c. emlékkiadványt!

(A könyv ára: min. 500.-Ft - túlfize
tést köszönettel veszünk!)

További információk: Tel.: 438-352
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Értesítjük Tisztelt 
Vásárlóinkat, Megrendelőinket 

hogy VILLAMOSSÁGI 
SZAKÜZLETÜNK

ELKÖLTÖZÖTT
a volt ÉDÁSZ épületébe,

B a r o s s  G . u . 1 9  s z .  a lá

Továbbra is vállaljuk: 
Villanyszerelési anyagok forgalmazását 

Telkek villamosítását 

Épületek villanyszerelését, felújítását 

Hibaelhárítást 

Bojlerjavítást

ELKO ’99 Kft.
T el./fa x :  8 8 /4 3 9 -0 5 8 ,  6 0 /3 9 6 -8 3 7



Új tanév, új ház, 
megszokott és új 

szolgáltatások
A tanévet új helyen kezdte meg a Neve

lési Tanácsadó - a Györgyi Dénes u. 11-ben
- a korábbi Városi Gondozási Központ felső 
szintjén. Elmondhatjuk, hogy tárgyi felté
teleink maximálisan kielégítik az intézmény 
speciális igényeit.

A helyszínről szóló önkormányzati dön
tést gondos előkészítő munka előzte meg, 
amit ezúton is köszönök.

A házavatót a Veszprém megyei nevelé
si tanácsadók szakemberei és a városháza il
letékesei jelenlétükkel tették szebbé, tartal
masabbá, emlékezetessé. Képviseltette ma
gát: Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca, Vár
palota, Veszprém tanácsadója. Beszámoltak 
saját intézményük munkájáról és arról a ta
pasztalatukról, hogy a kliensek száma évről 
évre nő és a munka nehezedik - aminek sok 
háttér oka van, de leginkább a társadalmunk.

A prevenció mellett - ami főképp a tár
sadalomtudományok kompetenciája - fon
tos, hogy kezelni tudjuk a kialakult problé
mákat, amihez hatékony módszerek, szak
emberek, együttműködés és jelentős anyagi 
támogatás kell. Örömmel állíthatjuk, hogy 
mindez intézményünk rendelkezésére áll. 
Így ebben a tanévben is tudjuk biztosítani 
pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatá
sainkat a város és vonzáskörzetében élő csa
ládok számára. Februártól egy új szolgálta
tást is szeretnénk indítani a városban az 
EARES-terápiát. Ez korai mozgásfejlesztő 
foglalkozássor, amely a mozgáson, az érzé
kelésen keresztül az agyi érettséget, a gon
dolkodást, a személyiséget fejleszti. (Rész
letesen később.)

Úgy véljük, hogy EARES-terápia beve
zetésével újabb nagy lépést teszünk meg, 
mint korábban a Dyslexia-szűrés vagy a csa
ládterápia meghonosításával.

Tisztelettel:
Tölgyesi György nev. tan. igazgató

Szüreti felvonulás
A Vörösberényi Polgári Kör a vörösbe

rényi Kertbarát Körrel együtt a hagyomá
nyoknak megfelelően, ez évben is megtar
totta szüreti felvonulását.

Az elmúlt néhány év során, a szüreti 
felvonulást majd minden alkalommal meg
zavarta az esős időjárás. Ez évben nagysze
rű, kellemesen meleg időben, ragyogó nap
sütésben vonultunk a már megszokottnak 
tekinthető útvonalon.

A kedvező idő ellenére most más gon
dok miatt ráncolódott a szervezők homlo
ka. A vörösberényi felvonulás napján (ez 
egy januárban meghatározott időpont volt) 
a környéken több olyan, nagy tömegeket 
megmozgató rendezvény volt, mint a repü
lőnap a Bakony Harci Helikopterezrednél 
vagy a Szentkirályszabadján, illetve más 
környékbeli településeken megtartott szü
reti felvonulások.

Úgy véljük, hogy különösen a repülő
nap vonzott jelentős létszámban látogató
kat, de a szomszéd település velünk egy 
időben megtartott hasonló jellegű rendez
vénye sem volt kedvező előjel rendezvé
nyünk sikeres lebonyolításához. Már csak 
azért sem, mivel a szentkirályszabadjaiak a 
korábbi években különböző segítséget 
nyújtottak rendezvényünkhöz, amelyen né
hány képviselőjük részt is vett.

A következő években, bár ez nem tűnik 
egyszerűnek, meg kell próbálni a progra
mok egyeztetését, az azonos időben lebo
nyolítandó és hasonló jellegű rendezvé
nyek összehangolását.

A fenti gondok ellenére úgy gondoljuk, 
hogy az 1999. évi felvonulás, a korábbi 
évekhez viszonyítva színesebb, hangulato
sabb volt.

Színesebbé tették a népviseletbe öltö
zöttfelvonulók, a Bíró és a Bíróné, a jelme
zes „dámák”, a csikósok lovaikkal, ostor
durrogtatásukkal.

Nem volt hiány a jókedvben sem.

Bizonyítja ezt az is, 
hogy a felvonuló kocsira 
felkéredzkedett, Ameri
kában élő, hazalátogató 
hölgy végigdalolta az 
egész felvonulást.

Emlékezetes marad az 
ú.n. „énekes autó“ is, 
melynek utasai, Szűcs 
Sándor aljegyző úr harmonikájával, vala
mint Kajári Károly és társai énekükkel 
emelték a hangulatot.

Most első ízben cigányzenekar is jelen 
volt, amely, színesítette a felvonulást.

Meg kell említeni, Polyák István és 
Csollány Róbert kisbíró kettősét, amely új
szerű és sikeres megoldás volt.

A hagyományoknak megfelelően a fel
vonulási útvonalon borkóstoló is volt.

A szüreti felvonulás résztvevőit Schild
mayer Ferenc alpolgármester úr köszöntöt
te a városháza előtti színpadon. A korábbi 
évektől eltérően a Polgármester Úr segítsé
gével sikerült a felvonulás idejére a színpa
dot biztosítani.

A rövid műsor és a szőlőkosár árverés 
után a FÓRUM előtti parkolóban a máso
dik szőlőkosár árverésére is sor került, 
majd az itt is előadott műsor után a spon
tán mulatás, dalolás és táncolás volt a fő
szereplő, amely egyben a felvonulás hiva
talos részének befejezését is jelentette.

A szüreti felvonulás záró programja a 
Vörösberényi Kultúrházban rendezett szü

reti bál volt. Jó hangulattal, és hajnali fél 5- 
ig tartó tánccal.

A Vörösberényi Polgári Kör ezúton is 
megköszöni a Kertbarát Körnek, a Polgár
őrségnek és minden polgárnak a felvonu
láshoz adott segítségét.

Külön köszönetet mondunk minden 
adományt, ajándékot (tombolát) adónak.

Ezúton is szeretném megköszönni a 
szervezésben fő feladatot vállaló Kajári 
Károlynak és Mester Ferencnek az áldoza
tos, sokszor erőn felülinek tűnő munkáját.

Külön köszönet a polgármester úrnak 
és a képviselő-testületnek a segítségért.

dr. Kaliczka László
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Maya Cukrászda
BUDATAVÁN 

szeretette l várja vendégeit.
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ 

-  Fagylaltok -  Torták,
-  Sütemények -  Marcipán figurák 

-  Somlói galuska stb.

Előrendelést felveszünk.
Nyitva ta r tá s :  1 2 -2 0  ó rá ig

Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 1. Tel.: 88/438-379

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, képkeretezés, 

hőszigetelt üveg.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A

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

egyedi elképzelések kivitelezése.
Ajtó-, ablakgyártás, 

műanyag ajtók, ablakok gyártása.

BÚTORLAP ÉS LEMEZ 
MÉRETRE VÁGÁSA.

Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 06-20/9685-221



Egy felmérés 
margójára

Lapunk olvasói közül bizonyára so
kan kísérték figyelemmel a Veszprém 
megyei Naplóban augusztus 5-13 kö
zött „A legnépszerűbb nyaralóhely" 
címmel megjelent felmérés-sorozatot.

A Napló munkatársai -  Győrffy Árpád, 
idegenforgalmi tájékoztatásra szakosodott 
újságíró gondozásában - arra vállalkoztak, 
hogy a kiválasztott Balaton-parti települé
seken 10 magyar és 10 külföldi vendéget 
kérdeznek meg (véletlenszerű kiválasztás
sal) a vendéglátással kapcsolatos, a tele
pülésre vonatkozó véleményéről.

A felmérés természetesen nem tekint
hető szociológiai értékűnek, általánosítás
ra kevéssé alkalmas (alacsony a minta
szám, rövid a kikérdezés intervalluma, 
stb.) mégis, ráirányítja a figyelmet egy át
fogó idegenforgalmi kutatás hiányára. 
Emellett a kérdésekre adott válaszok 
elemzésével bizonyos trendek megfigyel
hetők, következtetések levonhatók mind 
az önkormányzatok, mind a vendéglátás
ban érdekeltek számára.

Az itt nyaralók véleményét azért is in
dokolt figyelembe venni, mert a felmérés 
összesített adatai szerint a külföldiek és a 
magyar vendégek többsége is tapasztalt is
merősei tanácsára döntött a Balaton mint 
nyaralási helyszín mellett. A visszatérők 
aránya is magas, az összes válaszadók kö
zül csak 19% volt az először itt nyaralók 
aránya. (Amíg örülnünk kell a visszatérők 
magas arányának, a piacvesztés tényét, és 
a marketing munka alacsony hatásfokát 
jelentheti az először itt járt turisták ala
csony száma.)

A vendégek 0-10-ig terjedő pontszám
mal osztályozták a megadott (lásd: táblá
zat) tényezőket.

Almádi az összesített rangsorban az
5. helyet kapta, ami a tízes sorban köze
pesnek tekinthető. Jelentősen emelt helye
zésünkön, hogy a tíz település közül Al
mádi kapta a második legtöbb pontot a 
külföldiektől (930). Ám ezzel az adattal 
csínján kell bánni, mert a válaszadóktól 
nem összehasonlítást kértek, csak az adott 
település értékelését.

Az Almádiban válaszoló külföldiek 
közül arra a kérdésre, hogy „Hogyan vá
lasztotta éppen a Balatont ill. a 
települést?" négyen utazási irodát, négyen 
ismerős ajánlatát jelölték meg (40%), ez 
utóbbi arány a magyar vendégek esetében 
még magasabb (60%). A „szájhagyomány 
útján” terjedő „reklám” jelentős erőt kép
visel, nagyon nem mindegy tehát, hogy az 
itt tartózkodó vendég milyen tapasztalato
kat szerez, hogy bánnak vele a vendéglá
tásban érdekeltek, s a település minden la
kója.

A helyben válaszadó külföldiek 
80%-a, a magyarok 90%-a visszatérő 
vendég - ez pozitív mutató, a „vendég- 
szeretet” értékelésénél ezt honorálták is 
viszonylag magas pontszámmal.

Az Almádiban válaszoló külföldiek 
90%-a, a magyarok 50%-a családdal érke
zett ide - érdemes lenne jobban odafi
gyelni a családok számára szervezett 
programokra. (A felmérés összesített 
adataiból látszik, hogy az augusztus eleji 
főszezonban viszonylag kevés a csoport
tal érkezők száma, a csoportos utazás in
kább az elő- és utószezonra jellemző. Te
lepülésünk férőhely-struktúrája sem ked
vez a csoportos beutaztatás növelésének.)

A választott szálláshelyet illetően az 
összes megkérdezett külföldi 11%-a saját 
vagy barátja ingatlanát, 45%-a kiadó szo
bát, házat, 25%-a kempinget, 19%-a ho
telt, panziót jelölt meg. Az almádi adatok 
ettől kissé eltérnek. Az itt megkérdezett 
külföldiek 50%-a veszi igénybe a fizető
vendéglátást, 20%-a a kempingeket, 
30%-a hotelt és panziót. (Az adatok vis
szaigazolják a helyi szálláshely-összeté
telt.) A magyar vendégek 60%-a saját 
vagy baráti ingatlanban lakott.

Arra a kérdésre, hogy jön-e újra, a kül
földiek 60%-, a magyarok 100 %-a mon
dott igent. Ha a visszajáró külföldi vendé

gek 80%-os arányát összevetjük a 60%-os 
visszatérési szándékkal (mélyebb okokra 
nem tudott kitérni a felmérés, ez egy ku
tatás feladata lenne), akkor negatív ten
denciát figyelhetünk meg. Az okok isme
rete nélkül nem illik feltételezésekbe bo
csátkozni, de a tényen el kellene gondol
kodni az érintetteknek.

Az összes megkérdezett válaszaiból 
kiderül, hogy általában a balatoni vonzó 
tényezők közül a táj, a környezet szépsé
ge, a kellemes víz és klíma, a jó strando
lási lehetőség emelkedik ki, de a magya
rok vendégszeretete, az ételek, a nyugal
mas helyek, a gyerekek számára biztonsá
gos fürdőhelyek, a tiszta levegő, a bor, a 
jó kempingek, a kis távolságok, a szép nők 
és a jó sör is szerepet kapott.

A külföldiek és a magyarok által Al
mádinak adott összpontszámok közül a 
válaszadók a legmagasabb pontszámmal a 
..Kirándulási és más fakultatív programle
hetőségek” tényezőt értékelték (181 pont) 
(nálunk többet erre csak Tihany és Füred 
kapott). Ez a lehetőség főleg a magyarok
nak tetszett (94 pont), de fontos volt a kül
földieknek is (87 pont). Összefüggésben 
van ezzel a 174 pontra értékelt „A tájéko
zódás, kommunikáció lehetősége” té
nyező, itt ezt 87 pontra értékelték a külföl
diek. Fontos feladat, hogy a kirándulá
si és fakultatív programkínálatot meg
tartsuk, lehetőség szerint bővítsük, s az 
ezekről szóló tájékoztatást erősítsük! 
(Info-füzet, egyéb kiadványok, utazási 
irodák, Tourinform Iroda) Ilyen fejlesztés 
volt az idén a „Vöröskő tanösvény” meg
nyitása, a káptalanfüredi, a Vadvirág utcai 
és a Megye-hegyi geológiai bemutatóhe
lyek feltárása a Bauxitkutató Természetjá
ró Se gondozásában. Fejlődést hozhatna 
egy érintőképernyős (TouchScreen) infor
mációs torony elhelyezése a városköz
pontban, amely által éjjel-nappal elérhe
tők lennének a legfontosabb közérdekű és 
idegenforgalmi információk három nyel
ven.

A „Vendégszeretet" 171 pontra érté
kelődött, főleg a külföldiek által volt elis
mert és fontos. Bár a kisebb települések e 
téren jóval magasabb pontokat kaptak 
(legtöbbet Szigliget), ez természetes is, hi

szen a kisebb településeken a kapcsolatok 
személyesebbek. Mégis, ennek a kedvező 
„vendégszerető település” értékelésnek 
megőrzése fontos feladat, s döntően a fi
zetővendéglátással foglalkozók (hiszen a 
külföldi vendégek fele náluk lakik!) és a 
vendéglátó szolgáltatók felelőssége. Egy 
üveg bor, sütemény, esetleg egy vacsora, 
korrekt tájékoztatás, a szolgáltatásnak 
megfelelő ár csodákat tehet. Itt kell ki
emelni a nyelvtudás, nyelvtanulás szüksé
gességét, előnyét.

Ugyancsak 171 pontot kapott a 
„Közbiztonság helyzete”. Ezzel ugyan 
nem vagyunk az élbolyban (Tihanyban

ugyanez 190 pont), mégis rendőreink erő
feszítése ezen az értékelésen lemérhető.

A vendégriasztó tényezők közül álta
lában első helyen a külföldiek szerint a ve
szélyes és nehéz közlekedés, a nehéz és 
drága parkolás áll. Taszítóak a szúnyogok, 
a zsúfoltság, a piszkos víz, a hiányzó gyer
mekmedencék, játszóterek, a zajos és ve
szélyes vasút, de ilyen a drágaság, s hogy 
kevés a nyilvános telefon, s a gyér számú 
nyilvános illemhely egy része is piszkos. 
A fentieken kívül a magyarok a progra
mok hiányát sérelmezik, a szemetes köz
területeket, a hiányzó szabad strandokat, s 
nem utolsó sorban azt, hogy honfitársaink 
szerint a vendéglősök hátrányosan 
diszkriminálják a hazai turistákat.

Almádiban a legalacsonyabb pont
számot (144) „A közlekedés, parkolás 
lehetősége" tényező kapta. (Elsősorban 
a külföldiek pontoztak alacsonyan.) Az 
sem szépít a helyzeten, hogy az északi part 
minden települése küszködik a 71. sz. út 
túlterheltségével, a településeket átszelő, 
megosztó vasútvonallal, a parkolás meg
oldatlanságával. A Balatont érintő minden 
lehetséges koncepció számol a 71. sz. út 
tehermentesítését célzó elkerülő út meg
építésével, csak a megvalósulás bizonyta
lan. A parkolási lehetőség mennyiségén, 
minőségén és árán azonban helyben kell 
gondolkodni.

Kevés, de reális 156 pontot kapott 
„A környezet tisztasága, rendezettsége” 
tényező. (Főleg a külföldiek pontoztak 
alacsonyan: 75) Ebből a szempontból se
reghajtók vagyunk, csak Füred és Tomaj 
kapott kevesebb pontot, kiemelkedő vi
szont Alsóörs és Csopak tisztasága. Az ön- 
kormányzatnak rengeteg tennivalója van a 
közterületeket illetően, az idén próbálko
zott is virágosítással, hatékonyabb város- 
üzemeltetéssel. Igazi változást azonban 
polgáraink érhetnének el. Ha minden in
gatlantulajdonos - példát véve azoktól, 
akik már évek óta így csinálják - gondoz
nák, csinosítanák házuk, kertjük közvet
len környezetét is.

„Az ételek és a kiszolgálás 
minősége" tényező is alacsony: 157 pon
tot ért, Almádinál kevesebbet csak két te
lepülés kapott. A külföldieknek ugyan

kedvezőbb véleménye alakult ki, ők 91 
pontot adtak. Az összesítést rontotta, hogy 
a magyar vendégek mindössze 66 pontra 
értékelték e tényezőt. (Ez a magyarok ál
tal adott legalacsonyabb pontszám.) Itt ér
hető tetten a magyar vendégek azon véle
ménye, hogy őket a vendéglátók hátrányo
san megkülönböztetik. Ezen a mentalitá
son érdemes elgondolkodni az érintettek
nek, különösen, hogy a központi statiszti
kák szerint az idén - hosszú pangás után - 
örvendetesen nőtt a magyar vendégek szá
ma a Balaton mentén. A KSH előzetes 
adatai szerint 1999 első félévében a kül
földi vendégszám a balatoni üdülőkörzet
ben 4,8%-kal, az általuk eltöltött vendég- 
éjszaka 1,5%-kal csökkent. E csökkenést 
kompenzálta a belföldi vendégszám 
6,3%-os, a vendégéjszakák 6,8%-os emel
kedése, erre a területre is nagyobb figyel
met kellene fordítani.

A helyi sport- és kulturális progra
mokat 158 pontra értékelték a megkérde
zettek, csak Füred és Tihany előz meg 
minket. (E rendezvényeket inkább a ma
gyarok díjazták.) Mégis, e teljesítménnyel 
nem lehetünk elégedettek, összefogot
tabb, komponáltabb rendezvények kelle
nének. Sokat lendít majd e területen a volt 
Auróra étterem tervezett átépítése idegen- 
forgalmi és kulturális központtá, s javít
hatna egy szabadtéri színpad a Móra F. úti 
kőbányában, vagy a víziszinpad újra
élesztése.

„A víz minősége, tisztasága” minden
hol átlagos, viszonylag alacsony értéket 
kapott az elmúlt évekhez képest javuló 
tendencia ellenére. E feladat megoldása - 
a víz minőségének megőrzése ill. javítása
- átnyúlik a települési határokon, még a 
megyéken is, régiós és kormányzati szin
tű együttműködést kíván.

„A strand tisztasága, felszereltsége" 
164 pontra értékelődött, jobban tetszett 
a külföldieknek, mint a magyaroknak, 6 
település strandja érdemelt ennél jobb mi
nősítést. A káptalanfüredi strand rekonst
rukciójának megítélése nem egyértelmű a 
használók körében, de azt el kell ismerni, 
hogy a higiénés állapotok, a tér és a par
kolás jobb lett, s remélni lehet, hogy a 
Wesselényi strand tervezett átépítése majd 
megfelel az igényeknek. A kijelölt fürdő
helyek homokozása viszont azonnali javu
lást hozhatna.

„A szálláshelyek minősége" kategó
ria pontszáma nem örvendetes (169), 
nálunk csak két település kapott keveseb
bet. (Itt is a magyarok pontoztak alacso
nyabban, bár a dolog ellentmondásos, ha 
figyelembe vesszük, hogy a magyarok 60 
%-a „saját vagy baráti” ingatlanban la
kott.) A megítélés természetesen szubjek
tív, s függ a választott szálláshely kategó
riájától, ám ha az Almádiban nyaraló kül
földiek fele tényleg magánszálláshelyen 
lakik, a szállásadók elemi érdeke a férő
helyek korszerűsítése, komfortosabbá té
tele.

Mindezek a „megállapítások” - a tény
leges felmérés adatain túl - természetesen 
szubjektivek, s más következtetések is le
vonhatók. Az biztos, hogy az érdekeltek 
együttműködésére, a városi idegenforgal
mi koncepció és marketing közös kialakí
tására nagy szükség lenne, ha erről az 
egyébként nem rossz 5. helyről nem aka
runk visszacsúszni.

Kovács Piroska Rózsa



Balatonalmádi város 1999. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 1999. évi költségvetését a Képviselő-testület 1/1999. (II. 15.) sz. rendele
tével hagyta jóvá, melyről az Új Almádi Újságon keresztül tájékoztattuk a tisztelt Újságolvasókat.
Az elfogadott költségvetés forintálisan 746 213 e Ft, melynek I. félévi teljesítéséről az alábbiakban adunk számot.

Balatonalmádi Város Önkormányzat összevont 19 99 .1. félévi költségvetési m é r l e g e  (e/Ft)

Bevételek: Kiadások:

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

Működési 579 794 617 039 355 547 Működési 600 088 675 120 312 945

Felhalm. célú 

bevétel 166 419 155 015 126 216

Felhalm. célú 

kiadás 145 905 302 275 246 188

1998. évi 

pénzmaradv. 205 561 205 561

ÁFA vissza- 

visszatérítés 11158

Nyitó

pénzkészlet 824

Lakáshitel

törlesztés 220 220 110

Értékpapír mozg. - - 52 Értékpapír mozg - - 53 421

Előző évi norm. 

támogatás 15 030

Záró pénz

készlet 59 221

Függő, átfutó bev. - - -18 785 Függő, átfutó - - 1 402

Bevétel
összesen: 746 213 977 615 684 445

Kiadás
összesen: 746 213 977 615 684 445

Az Önkormányzat által foglalkoztatott 
létszám: 233 fő
Ebből:

- közalkalmazottak 
átlaglétszáma: 180,5 fő

- köztisztviselők átlag létszáma: 52,5 
fő
A Képviselő-testület által elfogadott 

1999. évi költségvetés: 746 213 e Ft, 
az I. félévben 977 615 e Ft-ra módo
sult.
Az előirányzat növekedése
I. félévben 231 402 eF t. 
Ebből:
- központi intézkedések, 
gazdálkodásban bekövetkezett 
előirányzat változások: 25 841
- előző évi pénzmaradvány: 205 561

A módosítás mind a bevétel, mind 
pedig a kiadási oldalon jelentkezik.

I. félévi teljesítés

Bevételek:
A konszolidált mérleg adatai sze

rint a városban a bevételek az időará
nyoshoz képest túlteljesültek.

Az Önkormányzat irányítása alá 
tartozó intézmények bevétele a módo
sított előirányzathoz képest 51%-os 
teljesítést mutat.

Az Önkormányzati bérlemények bér

leti díja (pl. strandok) ill. a strandok 
jegyárbevétele a II. félévben mutatkozik, 
ezért viszonylag alacsony (29%) a bevé
tel aránya. Jelentős a kamatbevétel ará

nya, mely a rövidlejáratú pénzeszközök 
lekötéséből realizálódott. Ez azonban a
II. félévben megáll, mivel a Testület kö
telezettségeket vállalt a lekötött pénzesz
közök terhére, ezért a várható lekötések 
felbontásra kerülnek.

Az átvett pénzeszközök összege 86 
%-ra teljesült, ez ugyan csalóka képet 
mutat, mivel a % takar az OEP-től át
vett olyan pénzeszközöket, mely a pri
vatizált orvosi ellátást illeti. Viszont

bevételi többletként jelentkezik a Cso
pak Rt.-vel kötött szerződés szerint a 

Hattyú ABC területének ellenértéke.

A pénzmaradvány közel 80%-a 
olyan összeg, amely jogszabályi vagy 
testületi döntés alapján meghatározott 

célra használható fel, a fennmaradó 
összeg fejlesztési és működési tartalék 
feltöltésére lett felhasználva.

Kiadások:
A működési kiadások a módosított 

előirányzathoz képest 46%-os teljesí
tést mutatnak.

A személyi juttatások és járulékai 

49%-ra teljesültek, a dologi kiadá

sok teljesülése és a működési célú 

pénzeszköz átadások teljesülése a 

módosított előirányzathoz képest az 

időarányos teljesítés alatt maradt.

Ez nem azt jelenti, hogy ezen a 

területen megtakarítás mutatható ki, 

hiszen az intézmények nyári karban

tartásának, a Közösségi Ház nyári 

programjának pénzügyi teljesítése 

augusztus - szeptember hóban való

sul meg.

A strandüzemeltetéssel kapcsola

tos kiadások csak a II. félévtől vár

hatóak, ezt előre prognosztizálni 

nem lehet, mivel a jelentős kiadás a 

jegyárbevétel függvénye.

A fejlesztési kiadások túlteljesíté

se látszólagos, mivel a pénzmarad

ványok jóváhagyásakor meghatáro

zott feladatok lettek teljesítve.

Ezen kiadások fedezetét a rövid

lejáratú értékpapírba fektetett pénz

eszközök képezik. A takarékos gaz

dálkodás és a tervezettnél nagyobb 

bevételi teljesítés (Hattyú ABC terü

let eladás, egyéb értékesítés) révén 

az Önkormányzatnak likviditási 

gondjai nem jelentkeztek, így cél

szerű volt az értékpapírokat tovább

ra is kamatoztatni.

Összességében elmondható, 

hogy az I. félévi gazdálkodás során 

az Önkormányzatnak és intézm é

nyeinek sikerült a pénzügyi egyen

súlyt fenntartani.

A Képviselő-testület az 1999.1. fél

évi beszám olót a szeptember 2.-i 

ülésén megvitatta és elfogadta.

Balatonalmádi, 1999. szeptember 

25.

Brenner Kálmánné
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnöke

FE L H ÍV Á S  
városunk és térségének vá lla lko zó ih o z!

Irodánk leginkább akkor szokott e lap 

hasábjain hírt adni magáról ill. tevékenysé

géről, ha kiállításokon vesz részt és ott a tér

ség kínálatát szeretné a vásárok közönsége 

elé tárni.

Nincs ez most sem másképp, azzal a je

lentős különbséggel, hogy az iroda 

„életében” először lehetőségünk nyílik kül

földi szakkiállításon megjelenni, de nem 

csak kiküldött anyagainkkal, hanem szemé
lyesen is.

A Balatoni Regionális Idegenforgalmi 

Bizottság szervezésében és finanszírozásá

nak köszönhetően a tihanyi és balatonfüre

di régión kívül a mi térségünk rendelkezé

sére is áll ez a nagyszerű lehetőség.

1999. november 18-21-én, a Wiener 

Seniorenmesse (Nyugdíjasok utazási börzé

je, Bécs) lát bennünket vendégül. A Magyar 

Turizmus Rt standjára várunk tehát minél 

több, idegen-forgalmi szolgáltatást nyújtó 

ajánlatot.

Legnagyobb sikerre természetesen azok 

számíthatnak, akik ennek a speciális utazó

rétegnek szóló ajánlatokat, vagy már megle

vő prospektusaikba betétlapokat készítenek

és nem kizárólag általános információt ad

nak létesítményük kínálatáról.

Nem szabad szem elől veszteniük, hogy 

az osztrák piac nem tartozik a hagyományos 

küldő területeink közé, a Balaton térsége 

nem ismert (!) a vendégek körében, de azt 

sem, hogy megfelelő csáberő esetén az 

idős(ödő) emberek meghosszabbíthatják a 

szezont, hisz nekik nem kell tekintettel len

niük a tanévre, viszont a nagy meleget kerü

lik.

Szerencsés tavaszi árképzéssel a szállás

helyeken, kényelmesen végrehajtható szüre

ti, vagy egyéb programokkal, kirándulási 

ajánlatok összekapcsolásával felkelthetjük 

ennek a kényelmet elváró, de meg is fizető 

rétegnek az érdeklődését magunk iránt. A 

május, június, szeptember, október, esetleg 

szilveszter mind-mind érdekes lehet a szá
mukra.

Ezen kívül gyűjtőkörzetünk minden 

egyéb vendéglői, szállás-, lovardai, uszodai 

stb. prospektusát is várjuk irodánkba, hogy 

magunkkal vihessük és minél több helyi 

szolgáltatással ismertethessük meg az oszt

rák turistákat.

Kérek minden vállalkozót, hogy éljen a 
lehetőséggel és alakítson ki egy olyan kíná
lati arculatot, melyet érdemes lesz egy - szá
munkra -  új turisztikai piacon bevezetni.

Példányszám korlátozás nélkül tudjuk 
kivinni azokat a prospektusokat, szórólapo
kat, plakátokat, melyeket november 10-ig 
irodánkba eljuttatnak.

Külön köszönet illeti azokat a vendéglá
tókat vagy kulturális intézményeket, ame
lyek díszítő-elemeket tudnak kölcsönözni 
(magyaros terítő, kukorica, paprika, 
fokhagymafüzér, lovagló szerszámok illetve 
falra szerelhető fotók, képek, cserepes vagy 
száraz virágok, hímzések), ill. bármilyen 
más módon hozzá tudnak járulni a rendez
vény sikeréhez, színvonalának emeléséhez.

Anyagaikat folyamatosan várjuk a fenti 
határidőig a Balatonalmádi, Baross u. 2. sz 
alatti irodahelyiségünkbe. Megköszönjük, 
ha jöttüket telefon előzi meg, (számunk: 
88/438-408), ugyanis számos „házon 
kívüli“ eseményen is részt kell irodánk dol
gozóinak vennie, elkerülni pedig nem sze
retnénk egymást.

Koszorusné Schildmayer Etelka 
Tourinform Iroda



Tenisz-hírekBalatonalmádi
„TENNIS CLUB” 1925

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Horváth István Sándor, a Balatonalmá
di „TENNIS CLUB“ 1925 szakosztály- 
vezetője, majd elnöke elhunyt.

Súlyos betegsége mellett kifogástala
nul látta el klubelnöki feladatait. Meg
szerezte a pályák karbantartásához 
szükséges anyagiakat és új locsolórend
szert alakított ki, versenyeztette a fiata
lokat, és nagy vágyához, a klubház épí
téséhez is megszerezte az indulótőkét.

Utolsó percig sportolt, nem adta fel. 
Ebben az évben még részt vett a Veszp
rémben megrendezett József napi tenisz- 
versenyen. Ez volt az utolsó.

Semmiféle munkát hátra nem ha
gyott, mindent elintézett, kifogástalanul 
és maximális precizitással adta át a 
sportkört, amiért messzemenőkig hálá
sak vagyunk.

Emlékének örök időkre adózunk.

Elnökségünk alapvető és elsődleges fel
adatának látja a Balatonalmádi „TENNIS 
CLUB“ 1925 klubházának megépítését, 
amiért megteszünk minden tőlünk telhetőt.

Az országos bajnokságban szereplő csa
patunk szeptember 11-én szombaton Sop
ron csapatát fogadta. Sajnos ezen a rang
adón a jó felkészülés ellenére vereséget szen
vedtünk. A következő hétvégén Szombathely 
teniszezőit legyőzte csapatunk. Az összesített 
végeredmény azonban nem kedvezett szá
munkra, így a következő idényt az OB-III. 
mezőnyében folytatjuk.

Szeptember 25-én szombaton első alka
lommal került megrendezésre a ZOSO Ku
pa. A nyílt pénzdíjas versenyen számos jó te
niszező elindult. Aki kilátogatott ezen az 
őszi verőfényes napon a pályákra, színvona
las mérkőzéseket láthatott.

Klubunk továbbra is hívja a sportolni 
vágyó gyerekeket és felnőtteket, akik bekap
csolódhatnak a tanfolyamokba, vagy egyéni 
oktatáson is rész vehetnek. Az edzés október 
hónapban még szabadtéren lesz, majd a té
li hónapokban műanyag pályán és tornate

remben folytatjuk az erőnléti és a technikai 
edzéseket. Mindezzel, és a Klub életével kap
csolatos kérdéseikkel fordulhatnak Dudás 
Zsolthoz, a 06-30-216-16-76 telefonszá
mon.

A pályák használatával kapcsolatosan 
kérem a teniszezni vágyókat, hogy az őszi 
hónapokban is 1-2 nappal előre foglalják le 
a kívánt pályát a helyszínen Kovács Károly 
gondnoknál, vagy hívják fel telefonon a 06- 
20-913-63-66-os számon. A rosszabb idő be
köszöntével érdemes az előbbi telefonszámot 
megjegyezni és szükség esetén érdeklődni a 
pályák állapota felöl.

Október hónap sem telik el versengés 
nélkül! 9-én rendezzük a II. Balatonalmá
di Város Általános Iskolás Teniszbajnoksá
got. Három korcsoportban küzdhetnek a fi
úk és a lányok a korcsoportos bajnoki cí
mért.

Október 16-án, ha az időjárás engedi, 
szeretnénk megrendezni házibajnokságun
kat, amire minden tagot szeretettel hívunk.

Kérem a tagságunkat, hogy a jövő évre 
vonatkozó építő jellegű ötleteiket, vélemé
nyüket a következő év előkészítése érdekében 
osszák meg az elnökséggel!

Dudás Zsolt elnök

A négy közé jutott versenyzők társaságában a 
verseny fő támogatója Sárosi Dániel

A ZOSO Kupa első helyezettje Hitter Csaba, 
aki óriási küzdelemben győzte le Kovács La
jost.

Végre végleges 
helyen

Számunkra örömteli hírrel kezdem a szep
tember havi beszámolómat, hiszen a nyári szü
net után sikeresen megállapodtunk a Váci Mi
hály Általános Iskola igazgatójával, Németh 
Béla úrral, aki a Pirát Modellező és Makette
ző Egyesületnek állandó helyet tud biztosítani, 
így a havi összejövetelek és az érdemi munka 
végre nyugodt, rendszeres körülmények közt 
tud folyni. Ennek fejében az egyesület az isko
lásoknak rendszeresen fog bemutatót tartani, 
valamint szakkör szerű foglalkozásokat is be 
kívánunk indítani az utánpótlás-nevelés érde
kében. Tervezzük október hónapban egy mini
atűr kiállítás keretében bemutatni tevékenysé
günket, ennek a kiállításnak szintén a Váci is
kola fog helyt adni. Nem ez lesz az első ilyen 
jellegű kiállításunk, hiszen a balatonfűzfői 
Irinyi Ááltalános Iskolában most is megte
kinthető egy ilyen bemutató, ahol a versenysze
rűen is űzhető hobbinkat próbáljuk a gyerekek 
számára is egyre népszerűbbé tenni.

Távlati terveink közt szerepel 2000 nyarán 
az Almádi Napok keretein belül - illetve azt 
meghosszabbítva - a II. Országos Makettező 
Találkozó, Kiállítás és Verseny megrendezése, 
amelyet - tekintve a tavalyi rendezvény nagy si
kerét - nem lesz könnyű feladat hasonló szin
ten véghezvinni. A szervezőmunkát már most 
elkezdtük, hogy minél emlékezetesebb, na
gyobb rendezvénnyel tudjuk ünnepelni az ez
redfordulót. Kérek mindenkit, akinek lehetősé
ge van rá - bármilyen módon - támogassa tö
rekvésünket. Következő összejövetelünket im
már az új helyen, a Váci Mihály iskolában 
(volt Nevelőotthon) tartjuk, 1999. október 15.- 
én pénteken 17 óra 30 perckor. Minden régi és 
új érdeklődött sok szeretettel várunk!

Varga Gábor

Az egészséges életmódért
A Váci Mihály Általános Iskola diák- 

sportköre a VÉRTANÚK emlékére megren
dezte hagyományőrző teniszversenyét. Az 
eseményen az alsó tagozatosok Szabó Gyula 
edző irányításával házi bajnokság keretén 
belül döntötték el, ki az ügyesebb. A 7. és 8. 
osztályosok középiskolásokkal vetélkedve 
(fiúk, lányok külön csoportban) mérkőztek 
a helyezésekért, a kupákért és az értékes 
képzőművészeti alkotásokért. A résztvevők 
száma felnőttekkel együtt mintegy 70 fő volt.

Az iskola és a sportkör vezetői 
köszönetet mondanak az eseményt támogató 
művészeknek és városi képviselőknek.

A díjak átadására az Örökmécsesnél 
került sor, ahol a résztvevők koszorúval 
emlékeztek 1849 és 1956 vértanúira.

A felnőttek versenye lapzártáig nem 
fejeződött be, ezért az eredményről együtte
sen a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Varga László 
Váci Diáksportkör

S A K K
Pár mondatot szeret

nék írni a sakk-csapa
tunkról, amely hősies 
küzdelemben biztosította 
a helyét. A legmagasabb 
osztályban (NB I) indulni mégsem tu
dunk, mert az NB I-ben évi minimális
2,5 M Ft szükséges, amit már az előző év
ben sem sikerült előteremteni. Hogy ne 
tűnjön el egyik pillanatról a másikra a 
csapat, ezért a Hemo Veszprém megkere
sésére vállaltuk, hogy 2-3 játékosunk erő
síti a veszprémi csapatot. Fáncsy Imre I 
tábla, Horváth Miklós - Forgács Attila 
így közös néven Hemo Veszprém-Balaton
almádi az NB II-ben, meghagyva a lehe
tőséget arra, hogy ha újra anyagi lehető
séghez jutunk 2 éven belül újra NB I-ben 
játszhasson Almádi csapata.

Kelet-balatoni SE a Megyei I osztály
ban indul, tervezzük, hogy újra elkezdőd
nek az edzések és nagy súlyt kívánunk fek
tetni az utánpótlás-nevelésre. Nagyon 
fontos számunkra a társadalmi, közéleti 
személyiségek szerepvállalása, de nélkü
lözhetetlen, hogy a város és a térségben lé
vő vállalatok, cégek és vállalkozók anya
gilag is támogassák az egyesületet. Ellen
kező esetben ugyanis 1-2 éven belül vég
leg eltűnhet városunkból az a szellemi 
sport, melyről biztosan kijelenthetem, 
hogy önfegyelemre nevel, segíti a tanu
lást, logikai képességet fejleszt, így az élet

más területein is segít elő
re gondolkodni.

Wolfsberg
Az 5 város tornáját 

szeptember 10-11-én Wolfsberg városa 
rendezte.

Ez évben a Szlovén Maribor is részt 
vett a vetélkedőn igen erős csapattal 
(nagymester és több nemzetközi mester).

Mivel az elején kihirdették, hogy a 8 
fős csapatot 2 részre osztják A és B csapat 
és nem a pontszám, hanem a csapatgyő
zelem számít, utolsó pillanatban megvál
toztattuk az erősorrendünket, így történ
hetett, hogy - e sorok írója a 8 tábla he
lyett az 1 csapat 4 tábláján játszott. Éven
ként 1-2 döntetlennél többet nem játszom 
(csapatbajnokság de itt előfordult az a 
furcsa eset, hogy a csapatgyőzelem és az 
ellenfél nagyobb tudásának ismeretében 
6-ból 6 döntetlennel kezdtem. Az utolsó 
forduló előtt csapatunknak 7-7 győzelme 
volt, mivel megvertük mindkét maribori 
csapatot is, biztos volt az első hely. Ekkor 
kihirdették, hogy a végeredménynél még
is az összpontszám számít, így sajnos a 
Maribor nyerte a versenyt és mi „csak“ 
ezüstérmesek lettünk. A fogadtatás és a 
vendéglátás I. osztályú volt, remélem jö
vőre Mariborban újra I. lesz az Almádi 
csapat.

Fáncsy László szakosztályvezető

Pinkóczi
Csárda

egész évben nyitva
Magyaros ételek, halak, vad, borjú, velős pacai... 

Válogatott termelői borok.

Kitűnő nosztalgiazene, rendezvények, bálok,
esküvők, családi összejövetelek.

Naponta 12-24 óráig várjuk kedves vendégeinket.

8220 Balatonalmádi,
Vödörvölg y i u. 12.

A s z t a l f o g l a l á s  

88/439-311, 30/9485-850



A kertbarátkörök életéből
Lapunk júniusi számában jó nyaralást, jó munkát és jó termést kívántam kert

barátköreink tagjainak és minden olvasónknak. Eljött az az idő, amikor már láthatjuk, hogy 
mi valósult meg a jó kívánságokból. Nyaralás? Kinek, kinek ahogy megengedte a munkája 
és az anyagi helyzete. Jó munka? Az mindenkinek volt bőven. Jó termés? Ez csak részben 
valósult meg. A nyári szélvihar megtizedelte a gyümölcstermést, a szőlőnek sem kedvezett az 
időjárás. Korán kezdődött a rothadás, és sok tőkén teljesen leszáradt a termés. Sok gazdá
nak lehet, hogy csak fele bora lesz, mint amire számított. A közmondás szerint is: Ember ter
vez, Isten végez. Most pedig ismertetem a szeptemberben végzett kertbarátköri munkánkat:

Vörösberényi 
„Fábián József" Kertbarátkor

1999. 9. 6. Őszi évadnyitó - programis
mertetés. A szüreti felvonulás megbeszélése. 
Előadó: Dr. Kaliczka László polgári kör 
elnöke, Horváth József, a kerbarátkör 
elnöke.

1999. 9. 20. „Felkészülés a szüretre" 
címmel Havasi József tartott előadást. (A 
Balatonalmádi Kertbarátkörben

1999.9.14-én Bucs Ferenc elnök tartott 
előadást a szüretre való felkészülésről).

A legfontosabb teendők: A pincék 
tisztántartása, meszelése, fertőtlenítése, 
hordók előkészítése, mosása, abroncsok fes
tése miniummal, a farészeket diópáccal fes
sük be. A hordókat mosás után gondosan 
csepegtessük ki, mert a hordóban maradt 
víz, legkisebb mennyiségben is helyre
hozhatatlan hibát okozhat borainkban. 
Penészes hordókat hideg vízzel jól áztassuk 
ki, majd forró vízzel, trisóval mossuk, utána 
csepegtessük ki. A pincébe csak bort 
tároljunk, burgonyát, zöldséget, gyümöl
csöt ne. A pince hőfoka 13-14 °C körül a 
legoptimálisabb.

A szüretelést a szőlő teljes érésekor aján
latos végezni. A túlérett szőlők elvesztik 
aromájukat, savaik lebomlanak, értéktelen
né válnak. A leszedett szőlőt minél előbb dol
gozzuk fel, erjedési hőmérsékleten tartsuk.

1999. 9. 25-én a Vörösberényi 
Kertbarátkor tagjai, kiránduláson vettek 
részt. A Sárvári fürdőben kellemes órákat 
töltöttek, kiáztatták a nehéz nyári munkák 
fáradalmait. Meglátogatták a tüskevári 
fazekasok műhelyét, ahol ajándéktárgyakat 
is vásárolhattak. Ellátogattak Badacsony

ba, egy vacsorával egybekötött szép estét 
töltöttek el, megkóstolhatták a finom bada
csonyi borokat is. Mindenki megelége
désére, nagyon jó hangulatban telt el az 
egész nap.

Balatonalmádi Kertbarátkor
1999. 9. 28. Must készítés és az új bor 

kezelése, a szüretelt szőlő állapotától füg
gően. Előadó: Árkovics József a Tihany Vin 
Kft. vezetője.

Tekintettel arra, hogy a Tihanyi bor
pince főleg vörösborral foglalkozik, az 
előadó is elsősorban a vörösbor készítését 
ismertette, majd azután tért át a fehér
borokra. A vörösbor-szőlőknek 2600 órás 
napsütésre van szükségük ahhoz, hogy a 
megfelelő cukorfokot elérjék. A szőlő beérése 
akkor van, amikor a kaccs kezd barnulni. 
Akkor szüreteljük. A szőlőzúzás után a 
kaccsokat távolítsuk el, hogy a csersavtar
talom ne növekedjen. A héjon való erjesztés 
10-15 napig tart. Erjedéskor veszélyes must
gáz keletkezik (fulladásos halál), ezért csak 
jelzőgyertyával menjünk a pincébe.

A cukorfokot 3 cukorfokkal lehet növel
ni, de 20 fölé ne emeljük, mert az a bor 
minőségének romlásához vezethet. A fehér
bor-szőlőnek 2500 órás napsütésre van 
szüksége, hogy a megfelelő cukorfokot elér
je. Szüret előtt a hordókban hl-ként 1-1 kén
lapot égessünk el. A bor forrását a bein
dulás után 26 °C-ig engedjük, magasabb 
hőmérséklet esetén visszahűtjük. Az első 
fejtést a teljes leülepedés után, a második 
fejtést januárban, vagy februárban végez
zük.

A két kertbarátkor nevében:

C

P

U

Ré s z l e t f i z e t é s i  l e he t ő s é g

Sz á m ít á s t e c h n ik a i
Szaküzlet és szerviz

❖  Új és használt számítógépek, perifériák, 

telefonok, nyomtatványok árusítása.

❖  INTERNET-előfizetés

a telefondíj már csak 88 Ft/óra

❖  CD-írás, archiválás, iratmásolás

❖  Számítógépek szervizelése, programok 

installálása, betanítás, oktatás

B a laton a lm ád i, Jókai u. 1. T el./fax: 4 3 2 /1 3 0

KÖZLEMÉNY
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 

októberi programja

1999.10. 6. Sakk, kártya, kézimunka 
1999.10.13. Gyógyszerek tárolása, fel- 
használása
1999. 10. 20. Klubnap. Kirándulás 
megbeszélése
1999.10. 22. Kirándulás Sárvárra
1999.10. 27. Születésnapi köszöntések
1999.11. 3. Sakk, kártya, kézimunka

FELHÍVÁS
A VITÉZI REND felkéréssel fordult az ország telepü

léseihez, így Balatonalmádihoz is, hogy felkutassa a tele
pülésen született és a II. világháborúban részt vett honvé
dek, tisztesek és tiszthelyettesek közül azokat akik maga
sabb kitüntetésben - bronz-, ezüst-, arany vitézségi érem
ben - részesültek, s így a Rend tagjai közé felvehetők.

A Rend levele alapján a jogosultak köre négy fő cso
portot érint:

- PH (posztumusz) azaz hősi halált haltak a háború 
alatt, vagy azóta napjainkig természetes módon elhaláloz
tak. Ezen egyének a II. világháború alatt igazoltan szerzett 
(bronz-, ezüst-, arany-) vitézségi érem kitüntetésük alap
ján a VITÉZI RENDBE „jogszerző tagként" felvehetők.

- ÉL - azaz jelenleg is még életben van, így ők a szer
zett kitüntetésük alapján ugyancsak mint jogszerzők a 
REND-be felvételt nyerhetnek.

- VF - azaz VITÉZI várományos fiú (18 évnél idő
sebb), akik a REND szabályai alapján apjuk jogszerző vi
tézi jogát öröklik.

- VL - azaz VITÉZI várományos leány (18 évnél idő
sebb) a fiúkra érvényes szabályok szerint ugyancsak jogo
sultak apjuk vitézi jogának öröklésére.

Az arra jogosultak igényüket írásban dr. Németh 
Árpád 8200. Veszprém, Kossuth u. 6. szám címre 
nyújthatják be.

Járda 
Vörösberényben

Vörösberény városrészben, a 
Thököly utcában elkészült és üzembe 
is helyezték az utca északi oldalán 
megépített járdát.

A vörösberényi polgárok évek óta 
szorgalmazták, hogy a település egyik 
legforgalmasabb utcájában, a 
Thököly utcában a gyalogosok biz
tonságos közlekedése érdekében ké
szüljön el a járda.

A járda ügyében a Vörösberényi 
Polgári Kör az 1997. évben mintegy 
80 aláírással is alátámasztott kérel
met adott át a város vezetésének.

A járda építése különösen fontos
sá vált az új iskola megnyitásával, hi
szen a Kelet-Berényben élő iskolások 
csak a nagy forgalmú közúton tudták 
az iskolát megközelíteni.

A járda, a temető megközelítése 
szempontjából is nagyon fontos léte
sítmény.

A terveket a Vörösberényi Polgári 
Kör készítette társadalmi munkában. 
A kivitelezést a RAJÓ Kft. végezte, 
együtt a csapadékvíz elvezetési mun
kákkal. Az elkészített létesítmény esz
tétikus, tetszetős, emeli a település 
színvonalát.

dr. Kaliczka László

Egy napsugaras szombaton

Hétvégén -  kihasználva a kellemes 
nyárutót -  osztályfőnökünkkel, az osztállyal 
és néhány szülővel kirándulni mentünk a 
Malomvölgybe.

Tíz órakor már a természet lágy ölén 
fogyasztottuk az otthonról hozott 
elemózsiánkat. Ezt követően előkerültek a 
focik és a tollasok. Az önfeledt játékot csak 
a hegymászás kedvéért szakítottuk félbe. 
Elterveztük, hogy felkapaszkodunk az 
Embersziklához, ahová az iskola egykori 
diákja, Székely Gergő vezetett föl bennün
ket. A túra erőt próbáló volt, hisz meredek 
domboldalon vezetett utunk. De miután 
felértünk, csodálatos kilátás tárult a 
szemünk elé. Mire ismét megéheztünk 
volna, már újra a völgyben voltunk. 
Gyorsan rozsét gyűjtöttünk, hogy mielőbb 
megsüthessük szalonnáinkat. Bár egye
seknek szenes, másoknak kicsit nyers 
maradt az ebédje, ilyen jóízűen már rég nem 
falatoztunk.

Ebéd után közös játék következett. 
Osztályfőnökünk - Éva néni - két csapatot 
szervezett, melynek tagjait magunk válogat
tuk úgy, hogy az anyukák és apukák is 
helyet kapjanak bennük. Hát ilyen elszánt 
küzdelmet már rég nem láttunk!

A versengés után újabb érdekesség 
következett. Lovasok jelentek meg a völgyben 
Szentesi Pista bácsi vezetésével. Legnagyobb 
meglepetésünkre, miután megláttak minket 
leszálltak hátasaikról, és felajánlották, 
hogy mi is kóstoljunk bele egy-egy kör ere
jéig a lovaglás szépségébe. Köszönet érte!

Délután 4 órakor vidám hangulatban 
búcsúztunk el egymástól. Megbeszéltük, 
hogy a tanulás mellé máskor is meg
próbálunk beiktatni egy-egy ilyen kellemes 
napot.

Váci Mihály Á lt Isk.

6. osztályos tanulói



Focizni vágyó gyerekek, figyelem!
Értesítünk m in

den 5-11 éves fo 

cizni szerető fiút és 

szüleiket, hogy 

1999 szeptemberé

től az Almádi Gyer

mekfoci Alapítvány 

keretében focisuli 

indult. Az alapít

vány létrehozói Duna Lajos és 

Koscsó László voltak.

A foglalkozások három korcso

portban (5-7 évesek, 8-9 évesek és 

10-11 évesek) minden héten hétfőn, 

szerdán és pénteken 15 órakor kez

dődnek az almádi sportpályán

(rosszidő beköszöntével a tornate

remben).

A közel félszáz labdarúgó-palán

ta edzéseit Varga József, Baranyi 

Sándor és Ács Attila irányítják.

Minden további érdeklődőt és tá

mogatót szívesen várunk!

T i s z t e  l t  H ö l g y e m !

NŐGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELŐMET
Balatonalmádi, Baross G. u. 29. címen 

m e g n y i t o t t a m .
___________Rendelési idők:___________ 

Szombat 16-18 h-ig, vasárnap 9-11 h-ig.

Tel.: 06/30/9532-943

Dr.  Bognár Zoltán
kórházi főorvos, az orvostudomány kandidátusa

Közérdekű közlemény
A T E M P O A B C -ben  lak 

tózm entes tej, M agic milk vásá

rolható!

Köszönet
Szeptem ber 29-én  az utcán 

elestem . R észem ről ism eretlen  

férfi sietett segítségem re. Hálás 

köszönet érte.

V  J .-n é

Az Auto Piedl Skoda
(Balatonalmádi, Álmos u. 2 .)

AUTÓMOSÓ
állás betöltésére keres

jogosítvánnyal rendelkező 

balatonalmádi lakost.

Folyóirat-kiárusítás
A Városi Könyvtár (Bajcsy- 

Zsilinszky u. 37.) 1999. október 25-28. 
között régi újságokból, folyóiratokból 
kiárusítást tart. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a nyitvatartási időben.

A könyvtár dolgozói

B A L E T T , 
J A Z Z , M O Z G Á S
A Györgyi Dénes Általános Iskolában 

működő Mozgás Stúdió megkezdi 
az 1999/2000-es tanévet 

Jelentkezni lehet szeptember 22- 
én szerdán 15.00 órától.

Klasszikus balett: 
óvodásoknak: 15.00-15.45-ig. 

haladóknak: 15.45-17.00-ig 
Mozgásterápia felnőtteknek:

17.15-18.15-ig. 
Mozgásterápiára felnőtteket várunk. 

Megjelenés kényelmes ruhában, plédet 
mindenki hozzon magával.

Vízhányó Katalin

Értesítjük a lakosságot, hogy 

Balatonalmádi, Baross G. u. 44. 

szám alatti orvosi rendelőben 

(sebészet mellett)

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
szakrendelés működik. 

Rendel: Dr. Síró Edit 
für-orr-gégész szakorvos 

Tel.: 88/438-641  

R en delési idő: hétfő: 14-17, 

kedd: 14-17, szerda: 8-11, 

csütörtök: 14-17, péntek: 14-17 

A vizsgálathoz 

B E U T A L Ó  N E M  K E L L !

Megnyí l t
A B orv itéz  K ft. Ita l k is- és 

n a g y k e re sk ed é se  a F óru m  

m ögött a K om m u n á lis  u d v a 

rán .

A ján la tun k b ól:

-  Traubi és Márka üdítők, vala

mint rostos és szűrt üdítőitalok

-  Több mint 50 féle kannás, aszta

li, minőségi és gasztronómiai 

bor

-  Sör, égetett szeszek, vermutok, 

valamint dohányárú

Rendkívül kedvező árakkal vá
runk minden kedves vásárlót

Megújult ablakok
Szeptember közepén a vörösberényi 

Kultúrház ütött-kopott ablakait kicserél
tük.

Ezúton szeretnék köszönetet monda
ni azoknak, akik segítettek, hogy megva
lósuljon az ablakcsere.

A Fehér ablak Kft.-nek az ablakok 
gyors, soronkívüli legyártásáért és annak 
képviselőjének, Hansági Endrének, aki 
az ablakok bekerülési árából a saját ke
retein belül komoly engedményt adott, 
valamint segítőjének Berényi Sándor úr
nak, akik az ablakok beszerelési munká
latait ingyen elvégezték. Radnóti Mihály 
és Madár László kőműves vállalkozók a 
kőműves munkálatokat végezték el tár
sadalmi munkában. Márkus Zoltán az 
ablakpárkányokat szerelte fel, szintén 
társadalmi munkában.
Köszönet érte.

Mester Ferenc 

a vörösberényi Kultúrház szervező 

gondnoka

FELHÍVÁS
A vörösberényi kultúrházban kedden 

esténként 18.00 órától 19.00 óráig min

den korosztály számára „Ismerkedés a 

néptánccal és a népi kultúrával” cím

mel táncos összejöveteleket szervezünk. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Mester Ferenc
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A  Közösség  Ház az alábbi 

tanfolyamokra várja a 

jelentkezőket októbeber 2 3 - ig

német kezdő

angol középhaladó

számítógépkezelői

(internetfelhasználói)

musicalstúdió

Jelentkezés a helyszínen 
(Baross G. u . 22.) vagy 

a 4 3 8 -0 1 1-es telefonon.

Ez a z  ú jsá g  a  Fűzfői Papír Rt. FŰZFŐPR ESS papírjára k é s z ü lt .


