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A FEBRUÁR
10-12. Nap-Merkúr együttállás: 

leginkább ez a fontos értesülések, új 
hírek vagy különösen érdekes tudni
valók időszaka. De ez az egész a Plútó 
kvadratúrájában játszódik le és így az 
eseményekhez némi erőszak, propa
gandaíz tapad, a tömegek befolyáso
lására, manipulálására irányuló félre
érthetetlen törekvés. De a Vénusz 
szextilben áll a Plútóhoz, ami korsze
rű szerelmi élményhez vezethet.

13 -20 .19-én a Vénusz konjunkci
óba kerül a Marssal, ami bizonyára 
sok ember érzelmi életében okoz fel
pezsdülést, és egyúttal szenvedélyes, 
olykor meggondolatlan reakciókhoz 
vezet. Kár lenne, ha a tapintat és a 
gyengédség hiánya tönkretenné eze
ket a napokat.

21-24. A Merkúr oppozíciója a Ju
piterhez intsen óvatosságra a pénz- és

jogügyekben, a tárgyalásoknál, szer
ződéskötéskor és hasonló alkalmak
kor.

25-28. Most a Merkúr egymás után 
képez jó bolygóállást az Uránusszal, 
a Neptunusszal és a Plútóval. Érde
mes lesz saját üzleti és más irányú ak
tivitásunkkal ezt az időt -  amely most 
új és eredeti ötleteket hoz -  kivárni. 
Ezek a napok biztosan kedvezőek az 
írók, a színművészek és hasonló hiva
tásúak számára.

29. A hónap igazán barátságtalanul 
búcsúzik. A Nap oppozíciója a Jupi
terrel bosszúságra, ellentétekre, ked
vetlenségre, differenciákra, konflik
tuslehetőségre, esetleg pénzügyi 
veszteségekre mutat. És a Vénusz is, 
amely a Szaturnusszal együtt áll, hoz
hat szerelmi gondot, fájdalmas szitu
ációkat, elidegenedést és érzelmi el
hidegülést.

Pethő László

TÉL
És ez a bekerített Föld 
mintha elmenőben... 
mintha visszatérőben 
mintha csecsemőkorban -  
hát kezdjük elölről 
megint elölről kezdjük? 
újból az apáktól hallott : 
szorítsd meg keményebben 
„ ha férfi vagy, légy férfi” 
voltunk már közrefogva 
elégszer -  most legyen 
a közrefogó is közrefogva 
és aki szolgálja -  aki 
szolgálatjára -  aki csak 
aki nem csak -  akik 
rájöttek -  akik nem...



Pálosok Almádiban? II. rész
„Ha valaki eleven szentet akar 
látni, menjen el a márianoszt
rai pálos kolostorba”

Kapisztrán Szent János, 
1456

Valahogy ugyanúgy, mint a 
veszprémi Szent György-kápolná
ban őrzött Szent György-ereklye 
esetében, amelynek tiszteletére 
Károly Róbert királyunk a Szent 
György lovagrendet alapítja fia, I. 
Lajos születésnapján, és abbéli 
örömében Gyimót falut adomá
nyozza a veszprémi egyháznak. 
Bonfininál olvashatjuk, hogy a lo
vagkirály I. Lajos gyakran járta ál
ruhában a falvakat és a városokat, a 
nép panaszaiból ismerte meg a vá
mosok és az ispánok „szokásait”, 
védte az embereket a méltányosnál 
súlyosabb terhek ellen. Ezek a tör
ténetek Mátyás király nevéig él
nek, és megérthetjük Voltaire-t, 
amikor így kiált fel: „Ki hitte vol
na, hogy a Kárpátok tövében Nagy 
Lajosok is éltek?” Bizony éltek és 
nem is akárhogyan; a király ked
venc sportja a vadászat volt, még
hozzá a szárberényi erdőkben is 
járt! Oklevél tanúsítja 1368-ból: 
„ipsius domini nostri regis in silvis, 
prope villam BEREN in loco cena
cionus sue.” Ez az erdő akkor még 
tele volt vaddal és a Balaton tenger 
illúzióját keltette, ahol Erzsébet ki
rályné merítőhálóval halászott, fő
úri kísérete pedig horoggal -  amint 
a korabeli illusztráció ábrázolja 
(Akkor még hal is bőven volt a Ba
latonban!).

Vajon mi egyebet tudunk a 
XIII-XV. századi Szárberényről a 
királyi vadászatokon túl? Az 1210 
és 1410 közötti két évszázad 
ugyanis bővelkedett események
ben kies kis falunkban is, mert 39 
évből van dokumentált adatunk 
Berénnyel kapcsolatban. A kezdeti 
SZAGARBRÜEN, vagy más olva
satban SZAGARVRIEN alakból

Szárberény lesz, de feltűnik Kisbe
rény és Kisszárberény neve is 
1353-ban. Megfordult nálunk Stel
la apátnő, a görög apácák főnöknő
je, Róbert püspök, Miska ispán, II. 
Laudus püspök, Máté, V. István ki
rály aranyművese, IV. (Kun) Lász
ló király, Lodomér érsek, Gyula is
pán fia, Demeter mester, István 
püspök. Essegvári Lőrinc ispán fia, 
Tamás mester, pápai tizedszedők, 
Miklós nádor, Odo zirci apát, I. 
(Nagy) Lajos király, Garai Miklós 
nádor, Szécsi Miklós nádor, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. 
Értesülünk arról is, hogy Berény 
papja, Szőke 50 dénár pápai tizedet 
fizet (többet, mint bármelyik kör
nyékbeli település), tehát komoly 
gazdasági gyarapodás köszöntött a 
helybéliekre, amit az a tény is bizo
nyít, hogy a falu több néven szere
pel, Kisberény, illetve Kisszárbe
rény újabb faluközpontot jelöl. La
kosai az 1242. évi tatárjárás, 1267. 
évi Csák Péter-féle dúlás, Demeter 
mester 1300. évi hatalmaskodása 
mellett új templomot tudnak építe
ni a régi Szent Márton-templom 
mellett az újabb faluközpontban, 
és le tudják telepíteni a Szent Ke
reszt remetéket -  mindez hihetet
len gazdasági fellendülést sejtet. 
Kár, hogy minderről és az itt felhal
mozott értékekről egy 1318. évi 
fosztogatásból értesülünk, minde
nesetre Essegvári Lőrinc fia, Ta
más mester, az ispánfi, tudta, hogy 
hová kell jönni zsákmányért. Nem 
is akármennyiért!

A keresztény hitet magától elve
tő IV. (Kun) László királyt követő 
utolsó Arpád-sarj, III. András ti
zenegy éves, Vencel négyéves és 
Ottó kétéves uralkodása kedvezett 
a nemzeti szétziláltság megerősö
désének. Atyusz ispán, Porcz Ist
ván és Lőrinte vagy Essegvári Lő
rinc ispán helyi tevékenykedése s a 
Benedek püspököt követő István 
püspök, aki ráadásul főispán is lett 
(és ezzel kivívta minden nem egy

házi nemes ellenszenvét, ha akarat
lanul is) nem tudott és nem tudha
tott úrrá lenni az országos és helyi 
anarchián. Bár Károly Róbert, a 
háromszor koronázott oldalági új 
király 1308-tól színre lépett, de 
1321-ig, azaz Csák Máté haláláig 
nem volt tényleges ura az egész or
szágnak. Egy pilisi pálos kolostor
ban egyezkedett Csák Mátéval 
Contilis bíboros segedelmével, és 
közben a kiskirályok árnyékában 
mütyür-martalócok marakodtak a 
koncért...

Ilyen világ zűrzavaraitól vonul
tak vissza a pálosok erdei magá
nyukba, és forrásaink szerint két 
ágból erednek: a Mecsekből és a 
Pilis hegységből. A patacsi vagy 
ürögi remeték Pécs mellett, 1225- 
től, a pilisiek 1246-tól szerveződ
nek közösséggé, a boldogként tisz
telt Eusebius vagy Özséb esztergo
mi kanonok egyesíti az egymástól 
elszigetelten élő remetéket és 
1295-től az esztergomi tartomány
beliek vezetője lesz a közös perjel. 
A többi szerzetesrendekkel viszont 
csak akkor jutnak azonos rangra, 
amikor V. Kelemen pápa ezt köve
te, Gentilis bíboros útján engedé
lyezi 1308-ban: „Ordo Sancti pauli 
primi heremite sub regula Sancti” 
néven, röviden és magyarul: pálo
sok. Alig 20 év múlva a pápa kive
szi őket a püspökök joghatósága 
alól, az ágoston rendi szerzeteseké
vel azonos regulákat II. Pál veszp
rémi püspök dolgozta ki, aki egy
ben királyi alkancellár. A Mecsek, 
a Pilis, a Börzsöny után a Balaton- 
felvidék is gyorsan benépesül 
rendházaikkal, sőt Veszprém me
gyében volt prior provinciálisuk, 
azaz tartományfőnökük is, aki há
zaikat képviselte. Remete jellegé
nek megfelelően a rend nem gon
dolt városi munkakörök ellátására, 
de a kolostorokban komoly oktatás 
folyt: a novíciusoknak meg kellett 
tanulniuk a rend szabályait, olvasni 
és énekelni tanultak, hogy zsolozs

mázni tudjanak. Karimáikkal nem
csak magukért, hanem az egész 
emberiségért imádkoztak, kiérde
melték tehát a hívők háláját, ami 
adományok bőségében nyilvánult 
meg. A rend első székhelye Pi
lisszentkereszt, majd Budaszentlő
rinc sokak által megcsodált kolos
tora, mely őrizte Remete Szent Pál 
ereklyéit. Fénykorukat a pálosok a 
XIV. században élték, amikor 192 
kolostoruk volt, közülük 61 külföl
dön. Amikor 13. József, a kalapos 
király, megszüntette a rendeket, a 
külföldiek tovább működtek, leg
híresebb a lengyelországi czeszto
chowai, amelyet Nagy Lajos kirá
lyunk alapított. Visszatelepülésük
kor nem véletlenül érkeztek len
gyel barátok és terjedtek el újra. 
Másodszor 1949-ben törölték el a 
rendet, de 1989-től újra itthon van
nak, mert vagyonukat elkobozhat
ták, még sem sikerült őket meg
semmisíteni. 1991 -ben visszaállít
ják a gellérthegyi sziklatemplomu
kat, a hegy tetején újra felállítják a 
hatalmas szent keresztet, és a  mári
anosztrai fegyintézet felét is visz
szakapták. Nem lehetett Fráter 
György, Szénhenyi Pál, Ányos 
Pál, Verseghy Ferenc és Virág Be
nedek örökségét semmibe venni 
csakúgy, mint Hadnagy Bálint ka
tonaszerzetes jelmondatát sem: 
,,Ne zavard munkámat! ”

A pálosok elterjedését a történe
ti Magyarország területén vizsgál
va szinte összefüggő vonulat látha
tó az Adriától egészen az északke
leti Kárpátokig, de legsűrűbb a 
Dunántúlon, azon belül is a Bala
ton-felvidéken (lásd: térkép). 
Egyértelműen kötődnek tehát a he
gyes-erdős vidékekhez, és itt is la
kott településektől távolabb talál
ható minden kolostoruk. A bala
tonalmádi Remete helynevet Zág
ráb melletti Remete (ma: Pustin
jak) és a felső-tiszai Técső melletti 
Remete (mai Remeta) találjuk pá
los kolostorral kapcsolva; enélkül 
számtalan változatban, de mindig 
valamilyen rendhez társuló hely
névi iránymutató. A szent kereszt 
helynevet egyedül a Pilisben: Pi
lisszentkereszt és Almádi Remete
völgyében leljük fel, ami egyrészt 
igen korai alapításra, illetve szoros 
kapcsolatra, esetleg pilisi pálos re
meték itteni letelepedésére utal. A 
bencések is előszeretettel válasz
tották, de közvetlen környékünkön 
Kenese első temploma, Litér, Csa
tár, Vászoly és Hegymagas kápol
náját, valamint Szentkirályszabad
ja kápolnáját szentelték fel a szent 
kereszt tiszteletére.

Czuczor Sándor 

(folytatjuk)



A Szent Imre-plébániatemplom 
építés történetéből

Almádi egyházilag Vörösberényhez tartozott, annak fíliájaként műkö
dött 1935-ig. Innen származik az a hiedelem, hogy Almádi Vörösberény
hez tartozott, mielőtt önálló község lett. A zavart az a kettősség okozza, 
hogy közigazgatásilag Szentkirályszabadjához, egyházilag pedig Vörös
berényhez tartozott. Ez egyébként természetes, mert a megyei felosztás 
sohasem egyezik az egyházmegyeivei, így Zala és Somogy megye a 
veszprémi egyházmegyéhez tartozik.

Az almádi lakosok, szőlőbirtokosok és nyaralók igénye a helyi temp
lom építésére már amúlt század második harmadában megfogalmazódott. 
Ennek eredménye volt a Szent Margit-kápolna felépítése 1884-ben (Új 
Almádi Újság 1990, XI. szám). A hívek száma folyamatosan emelkedett, 
és mind erőteljesebben szorgalmazták egy templom építését. Elkezdték a 
gyűjtést, amelynek nyomát egyre sűrűbben lelhetjük fel a korabeli újsá
gok hírei között.

1906. augusztus 5-én műkedvelő előadást tartottak Almádiban a római 
katolikus és a református templomok javára. Nagy sikerrel zárult az ese
mény, és a befolyt 420 koronát fele-fele arányban a veszprémi takarék
pánztárba letétbe helyezték. 1907. július 20-án a gyógyteremben (Hattyú 
vendéglő) Margit-bált tartottak, és a felülfizetésekből összejött 300 koro
nát az előző évihez hasonlóan takarékba tették. A következő évben mind 
a Margit-, mind az Anna-báli felülfizetéseket a két templom javára helyez
ték takarékba. 1909. március 14-i újsághír szerint a r. k. templomalap 
1225,55 koronára, aref. templomalap 411,45 koronára emelkedett. A kü
lönbség a hívek számának arányából adódik. Az összeg szépen gyarapo
dott, az 1992. évi Anna-bál jövedelméből újabb 300 korona került a temp
lomalapra, így 1913 januárjában már 2602 korona és 38 fillér ez az összeg.

1923. július 24-én megalakult a Balatonalmádi-i Templomépítő Bizot
tág 250 taggal. Elnökök Gyöngyösi Imre Vörösberényi plébános és dr. 
Óvári Ferenc. A 15 tagú végrehajtó bizottság jegyzője Hili Sándor kör
jegyző, a pénztáros pedig Vass Dezső fürdőigazgató lett. 1926. augusztus 
15-én nagyszabású hangversenyt rendeztek a Vigadó mozgószínházban a 
római katolikus templom javára.

E néhány hírből látszik a gyűjtés folyamatossága, de sajnos a világhá
borút követő infláció szinte semmivé tette az összegyűlt sokezer koronát. 
Az új pénz, a pengő 1926. évi bevezetésekor lehetett igazán folytatni a 
gyűjtést. Ennek érdekében sorsjegy kibocsátására is sor került, 1 pengő 
névértékkel, 30 000 példányban. A 400 db nyeremény értéke 8000 pengőt 
tett ki. 1928-ban már 60 000 pengőre emelkedett a templom építésére 
gyűjtött pénz.

A templom építését régóta szívügyének tekintette Rada István kanonok 
és már a háború alatt a villájával (Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda) szemben 
levő telket (Györgyi Dénes iskola telke) szemelte ki e célra, de a tulajdo
nos nem volt hajlandó eladni. Végül a templomot a dr. Óvári Ferenc által 
adományozott telken, az akkori elemi népiskola közelében építették fel. A 
kiírt pályázatra beérkezett tervek közül Medgyaszay István tervét fogad
ták el. Az ünnepélyes alapkőletételre 1930. június 4-én került sor dr. Rott 
Nándor megyés püspök jelenlétében. Az építést a veszprémi Kürthy Lász
ló építészmérnök végezte, aki korábban Medgyaszay tanítványa volt. Az 
építés igen gyors tempóban haladt, és már Szent Imre napjára (november 
5.) feltették a keresztet a templom tornyára.

Az építésre összegyűlt pénz nem lett elég, így hitel felvétele vált szük
ségessé, amiből később sok probléma 
származott, de ez már nem építéstörté
neti kérdés. A templom felszentelésére 
ünnepélyes keretek között 1930. no
vember 16-án került sor.

Schildmayer Ferenc

Ünnepélyes alapkőletétel

A templom képe 1932-ben

Az 1927. évi sorsjegy



Néhány sor 
a 16. hónapról 
a városházán

1992 január
Az angolnavész elleni 

küzdelem szorosra zárta a 
balatoni önkormányzatok 
sorait. Saját erőből hetek óta 
végezték a tetemek eltávolí
tását, mire kiderült, hogy ki 
mindenki illetékesnek kel
lett volna azonnal lépnie.

A Balatonon öt miniszté
riumhoz, három megyéhez 
és két régióhoz tartozó meg
számlálhatatlan vállalat, in
tézmény, iroda, kirendelt
ség, üzemigazgatóság és 
szervezet illetékes. Vala
mennyien részérdekek kép
viselői. Koordináció nincs 
közöttük, ezért a sok bába 
között elvész az „egész”. A 
tó biológiai egyensúlya 
megbomlott, őshonos fajok 
eltűnnek, idegeneket betele
pítenek, pusztul a nádas, fo
kozódik az algásodás, rom
lik a vízminőség. Halasztha
tatlan a foszforterhelés 
csökkentése, a Kis-Balaton 
rehabilitációja, a part körüli 
csatornázás teljessé tétele, 
és mindenekelőtt halasztha
tatlan a Balatonért tenni 
akarók összefogása.

Mindezek a körülmények 
felvetik a Balaton gazdájá
nak kérdését. Az igazi gaz
dák elsősorban az itt lakó 
emberek, illetve az őket 
képviselő önkormányzatok 
lehetnek, de mindenkire 
szükség van, aki tenni tud és 
akar a Balatonért. Ezt felis
merve a partmenü önkor
mányzatok érdekszövetsé
ge, a Balatoni szövetség e 
havi közgyűlésén elhatároz
ta, hogy alapszabályának 
módosításával lehetővé te
szi a csatlakozást minden 
természetes és jogi személy
nek. Így újra éledhet a nagy 
elődök, dr. Óvári Ferenc és 
társai által alapított, 1904- 
1945. között kiválóan mű
ködő, és a partvidéket virág
zóvá fejlesztő Balatoni Szö
vetség.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. február 1.

Dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az önkormányzati bizottsá

gok, a polgármesteri hivatal és 
az intézmények alapos előké
szítő munkájának eredménye
ként az önkormányzat már ez 
évi ülésén tárgyalhatta a város 
1992. évi költségvetését. Mi
után a tervezet összeállításában 
számos képviselő részt vett, így 
várható volt, hogy az újabb vita 
nélkül, első olvasatban elfoga
dásra kerül. Természetesen, 
mint mindig, most is hozzá kell 
tenni, hogy az elfogadott költ
ségvetés egy gazdálkodási ke
ret, fejlesztési irányt ad, de ru
galmasan alkalmazkodik az év
közi események, körülmények 
miatt szükségessé váló ésszerű 
módosítási igényekhez.

Az önkormányzati tulajdonú 
lakások értékesítési feltételeit 
összefoglaló rendelettervezet 
szintén az előkészítő egyezte
tést folytató ad-hoc bizottság 
előterjesztésében került a testü
let elé. Miután azonban a testü

let tagjai között egységes állás
pont nem alakult ki az eladás 
körülményeiről, a döntést a tes
tület egy héttel későbbre, egy 
rendkívüli munkaülésre halasz
totta. Ezen a testület határozatot 
hozott, hogy első lépcsőben el
adásra kerülnek a Petőfi S. u. 6., 
7., 8., 10., 12. szám alatti önkor
mányzati bérlakások.

Módosítania kellett az ön
kormányzatnak a már 1991. ja
nuár 1-jével elfogadott autó
busztarifa-rendszert, tekintettel 
arra, hogy a Pénzügyminiszté
rium nem tartotta elfogadható
nak a Volán vállalatok országos 
szintű nagy mértékű díjemelé
sét. A megengedett maximum 
25%-os díjtétel-növekedés 
volt, s ennek eredményeként 
módosult, csökkent Almádiban 
az autóbuszjegy és -bérlet ára.

Az aktualitások között egye
di ügyekben -  fűtéstámogatás 
iránti kérelem elutasításáról, 
beépítési kötelezettség meg

hosszabításról -  döntött az ön
kormányzat.

Módosította a testület a dísz- 
polgárságról szóló rendeletét 
is, amennyiben a cím adomá
nyozásáról a testület dönt titkos 
szavazás után. Az eredeti ren
deletben a cím odaítélésében 
külön kuratórium is közremű
ködött volna, azonban e testület 
tagjaira olyan csekély számú 
javaslat érkezett, hogy így an
nak kijelölése formalitás lett 
volna. Az önkormányzati ülés
ről készült jegyzőkönyvek a 
városi könyvtárban és a polgár
mesteri hivatalban megtekint
hetők.

*

A testület várhatóan február
20-án tartja legközelebbi ren
des ülését. A pontos időpontot 
és napirendet a városi hirdető- 
táblákon megtekinthetik az ér
deklődők.

Az önkormányzat ülései 
nyilvánosak.

Amit a gépjárműadóról tudni kell
Jó lenne valamilyen szellemes, könnyed eszme- 

futtatással felvezetni a néhány sorral lejjebb követ
kező száraz, ámbár hasznos információkat, de a té
nyen, hogy azoknak, akiknek van valamijük (és lehet 
az csak egy havi 8500 Ft feletti jövedelem, egy pará
nyi ingatlan, egy Trabant), s ezért így március felé 
közeledve ismét növekszik az állammal szembeni fi
zetési kötelezettségük, ez semmit sem változtat, és 
gyanítom, hogy semmivel sem enyhébb arckifeje
zéssel osztanak, szoroznak.

Akkor hát, kérem, szenteljenek néhány perc fi
gyelmet az alábbiaknak, hogy legalább kellemetlen
ségük ne legyen az év január elsejével bevezetett 
gépjárműadó -  közismertebben súlyadó -  megfize
tésével.

Tekintve, hogy az erről rendelkező jogszabály 
részletes, itt most csak a legfontosabb és legáltaláno
sabb tudnivalókat jelzem:

-  gépjárműadót kell fizetni a belföldi forgalmi en
gedéllyel és rendszámmal ellátott gépjármű után

-  az adót annak a forgalmi engedélybe bejegyzett 
tulajdonosnak, üzembentartónak kell megfizetni, aki 
az év első napján ilyen minőségben volt feltüntetve 
(amennyiben év közben a személyben változás van, 
az új tulajdonost a változást követő hó első napjától 
terheli az adó megfizetésének kötelezettsége.)

-  Az adó mértéke a gépjármű saját tömegének 
minden megkezdett 100 kg-ja után 200 Ft (de! a mo
torkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras 
utánfutó adója 1000 Ft/év).

Az autótulajdonosok egy részét az új gépjárműa
dó kedvezően is érinti, hisz a dízelüzemelésű, vala
mint az 1500 köbcentiméter feletti gépjárművek 
adója a fenti adómérték szerint feltehetően csökken.

Ugyancsak jó hír, hogy többek között adómentes
séget élveznek a mozgáskorlátozott autótulajdono
sok, a helyváltoztatáshoz szükséges egy gépjármű

után, illetve a 250 köbcentiméter alatti motorkerék
párok és a múzeális jellegű gépjármű. Azoknak a 
mozgáskorlátozottaknak, akiknek már korábban is 
volt gépjárművük után adókötelezettségük, a men
tességet a mi hivatalunkban nem kell újra kérniük. 
Akiknek viszont jogosultságuk ez évtől nyílt meg -  
mozgáskorlátozottságukat most állapították meg, 
vagy ezévtől rendelkeznek gépjárművel -  azokat 
kérjük, hogy ezt jelentsék be.

Az egyébként járó adó felét kell megifizetni a ka
talizátorral ellátott gépjármű esetén.

A szükséges tennivalók:
-  a gépjárműről február 29-ig adóbevallást kell 

készíteni. Az ehhez szükséges nyomtatványt váro
sunkban a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a 
postán, a Hungária Biztosítónál lehet beszerezni

-  az adó felét március 15-ig lehet bírságmentesen 
befizetni, a fennmaradó összeget pedig szeptember 
15-ig

A polgármesteri hivatal részéről kérjük az érin
tetteket, hogy amennyiben módjukban áll, a beval
lással személyesen keressék fel adócsoportunkat, il
letve az ügyfélszolgálatot, mert így a további admi
nisztrációt, levelezést elkerülhetjük. Gépjárműadó- 
ügyben egyébként a forgalmi engedélybe bejegyzett 
lakóhely, illetve az állandó lakóhely szerinti polgár
mesteri hivatal jár el.

S a végére annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugyan 
már tényleg megint bele kell nyúlnunk a zsebünkbe, 
de a befolyó súlyadó fele legalább az önkormányzat
nál marad, így annyival többet költhetünk városunk
ra, közügyeinkre -  s mint ahogy a családok zömé
ben, itt is számít minden fillér.

m. h. e.



Döntés után 
az 1992. évi költségvetésről

A képviselő-testület január 23-i ülésén tárgyalta az 1992. évi 
költségvetést.

A testületi ülést megelőzően a pénzügyi ellenőrzési bizottság 
részletesen foglalkozott az intézmények és gazdálkodószervek ál
tal beadott költségvetésekkel. Az iskolaügyi, művelődési és sport
bizottság az oktatási és művelődési intézmények vezetőivel -  té
telmélységig -  megvitatta a költségvetéseket.

Az így kialakított költségvetés két alternatívaként került a tes
tület asztalára, az egyik változata 4,7 millió forint, míg a másik 6,1 
millió forint hiányt tartalmazott.

A testület a pénzügyi bizottság javaslatát fogadta el. A hiányt 
átmenetileg a gazdálkodási tartalék csökkentésével ellensúlyoz
za, és kéri az intézményvezetőket és a gazdálkodószervek vezető
it, hogy az első félévben csak a működéshez, fenntartáshoz elen
gedhetetlenül szükséges kiadásokat teljesítsék. Ezzel a gazdálko
dással várhatóan az első félév végére megteremtődik az elfogadott 
költségvetéshez szükséges pénzügyi fedezet.
Az 1992. évi önkormányzati költségvetés 
Bevételei
Személyi jövedelemadó 51 327 eFt
Helyi adó, gépjárműadó 23 700 eFt
Működési bevételek 5369 eFt
Normatív állami támogatás 99 224 eFt
Céltámogatás (szennyvízcsatorna-ép.) 14 629 eFt
TB-finanszírozás egészségügyi ellátásra 
(nem végleges) 24 180 eFt
Ár- és díjbevételek 13 504 eFt
Telekeladás 3000 eFt
Közterület-használati díj 2500 eFt

Működésre átvett pénzeszköz 2952 eFt
Egyéb bevételek 8008 eFt
Pénzmaradvány 17 000 eFt
Összes bevétel: 265 393 eFt
A három önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
tervezett működési kiadása:
GAESZ gazdálkodói köre 107 814 eFt
Városi közösségi ház 4082 eFt
Polgármesteri hivatal 115 328 eFt
Ebből: felújításra 1510 eFt
Céltartalékra (csatornaépítés) 17 929 eFt
Infláció és általános tartalék 21 220 eFt
Fejlesztési kiadásokra 38 169 eFt
Kiadás összesen: 365 393 eFt

A GAESZ költségvetésében szerepel az egészségügyi ellátás, 
az óvodai ellátás, általános iskola, napközi otthoni ellátás, menza, 
zeneiskola, könyvtár, nevelési tanácsadó, sporttal kapcsolatos ki
adások stb.

A polgármesteri hivatal: a város működéséhez szükséges ösz
szes kiadás -  az állategészségügytől a város- és községgazdálko
dásig, szociális ellátás stb.

A fejlesztési kiadások: pl. ivóvízhálózat-építésre, szennyvíz
csatorna-építés támogatására, útépítésre, zeneiskola és könyvtár 
kialakításra, valamint a vörösberényi iskola tervezésére biztosíta
nak fedezetet

Az év során az almádi újságban a költségvetés egyes tételeiről, 
a fejlesztési célokról részletesebb információt adunk a város pol
gárainak.

Szabó Jenő

Munkaköri 
pályázat

A polgármesteri hivatal 
titkárságára lehetőleg 
felsőfokú végzettségű, 
önállóan dolgozni tu
dó, kreatív

munkatársat 
keresünk

rugalmas munkaidejű 
szervezési munkakör
be.
Jelentkezni (érdeklőd
ni) személyesen a pol
gármesternél vagy a hi
vatal jegyzőjénél lehet. 
Határidő: február 20.

Fotó: Áfrány Gábor



A balatonalmádi Herkules testépítő és szabadidősport-egyesület 
március havi sportprogramja és az edzések időpontja: 
március 14. Városi sportnap: Fut Almádi, kispályás labdarúgás 
Helye: B. S. S. Sporttelep. Időpontja: 9.30 óra 
Március 21. Megyei hosszú távú tájfutó bajnokság, Veszprém me
gye
Március 28-29. Honvéd kupa nemzetközi tájfutó verseny, Veszp
rém megye

EDZÉSEK
Nők részére súlyzós gimnasztika:
kedd-péntek: 8.15-9.30
szerda-csütörtök: 15-16.15
Helye: a Hadak útja 1. szám alatt lévő edzőterem.
Testépítő (body-building) edzések: 
hétfő-péntek: 16.30-21.00
A Herkules SE várja a testépítőket, tájfutókat, triatlonosokat és az 
olimpiai ötpróbázókat tagjai sorába. Részükre a versenyeken, pró
bákon való indulást, utazást megszervezzük, egyéni edzéseikhez 
tanáccsal szolgálunk.
Jelentkezés: Balatonalmádi, Görgey u. 41., vagy a 38-146-os tele
fonon.
Buaxitkutató természetjáró SE programjai
Március 1. Vérpezsdítő túra, Bakony-Zirc
Március 15. Emlékvereseny, budai hegység
Március 21. Bakony 50 teljesítménytúra, Veszprém-Városlőd
Március 28. Tavaszi kupa, Mecsek, buszos túra

TENISZ
Ami a karácsonyi verseny ismertetéséből kimaradt.
5. csoport:
1. Rendes Alina
2. Pók Tünde
3. Kaszap Eszter és Nagy Máté
III. Fut Almádi (1992. március 14., szombat)

A balatonalmádi önkormányzat, a Balatonalmádi SE és a Herku
les SE futó-kocogó napot rendez, melyre mindenkit szeretettel 
hív és vár a balatonalmádi sportpályára.
PROGRAM:
9.30 gyülekezés, nevezés, szükség szerint orvosi vizsgálat 
9.45 zenés bemelegítés
10.00 FUTÁS -1 . RAJT. Kis kör 2,5 km (a sportpálya-lelátótól a 
Panoráma klub -  móló -  part mentén vissza)
10.15 2. RAJT. Nagyobb kör, 5 km (sportpálya -  budatavai so
rompó, vízmű és vissza)
11.00 Kispályás foci, sportvetélkedők 
Értékelés korcsoportok szerint.
A résztvevők között emlékplakettek, trikók és jelvények kerülnek 
kiosztásra.
Nevezés a helyszínen.
1 évestől 100 évesig mindenki részvételére számítunk!

Szervezőbizottság
*

A Balatonalmádi SE február 15-én, 14 órakor tartja taggyűlését 
a labdarúgó pálya klubhelyiségében.

Kardos M. Zsöte

ÁLOMRABLÓ
Milyen könnyen kopik az idő 
az alázat évei mellett, 
nem mérhető a pótolhatatlan.
Érintő eszmélet sárga füstje 
fojtogat hívatlanul, 
kicsorbult tőrré bárgyult büszkeség 
oldalog faragott köveken 
macskanyávogás ágyam alá.
Nap vonszolja igazság-szörny 
árnyszekerét házfalakon, 
ritmustalan dübörgő 
két mellem között.
Kincseket kapartam, 
föld akadt körmöm alá, 
asszonyarcra szőtt fészekaljban maradt. 
Holnap égre lököm a Holdat, 
hogy világgá takarja a szégyent.
Nem nőtt virág, csak szirmok 
vakultak a csöndben.
Kéregető hitem elvitte az álmot 
óriást dagasztani a semmiből.

Megalakult az IMA
Az almádi kultúra háza adott lehetősége az Irodalmi és Művészeti Asztal -  to

vábbiakban IMA -  működéséhez.
A helyi kultúra elkötelezett harcosai már régen megálmodtak ezt a struktúrát, 

amely most működő valósággá vált. Január 24-én délután összeültek az IMA alapí
tó tagjai.

Az alapító összejövetelen generációk kacsintottak egymásra. Az IMA legfiata
labb alapító tagja 16, a legidősebb 72 éves. A társaság felmérte lehetőségeit, és a 
lehetőségekhez igazodva meghatározta céljait.

A közvetlen cél a város aktív irodalmárainak összefogása, irodalmi, művészeti 
estek szervezése, aktív részvétel a helyi sajtóban. Az IMA zászlajára tűzte egy 
színjátszókor működtetését is. A terv megvalósítására jó esélyt jelent, hogy van ak
tív előadóművész, és volt színigazgató tagja is van az IMA-nak.

Az alakuló összejövetelt megtisztelte figyelmével a Napló munkatársa, és az 
önkormányzat képviselője is.

Külön öröm volt, hogy népszerű képzőművészek is az asztalhoz ültek, és sze
mélyes támogatásukról biztosították a közösséget. Veszeli Lajos, mint az Új Almá
di Újság főszerkesztője, és az IMA elindítója megígérte, hogy a tagok megismerte
tésére helyet biztosít a lapban. A másik képzőművész, Osváth Miklós is üdvözölte 
a kezdeményezést, és személyes közreműködésével is készséggel támogatja a lel
kes csapatot.

Az IMA következő összejövetele: február 11., 18 óra.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az IMA.
1992. I .26.

AZI

A vörösberényi általános 
iskola programjából

Február 5-6-án iskolai népdaléneklési és versmondó verseny 
9—14-ig sítábor Szlovákiában
21-én farsangi karnevál az 1-4. osztályosoknak 
24-én Csala Zsuzsa, Straub Dezső, Forgács Gábor zenés műsora a 
művelődési házban Vörösberényben, 20 órától. Jegyek az iskolá
ban kaphatók.
28-án farsangi karnevál az 5-8. osztályosok számára 
Március 7-én Nőnapi bál a szülői munkaközösség rendezésében a 
művelődési házban
13-án fáklyás felvonulás Laposa Dániel ’48-as honvédtiszt sírjá
hoz



Kulturális hídverés

Füredi est Almádiban
Szűknek éreztem az almádi 

közösségi ház nagytermét a Fü
red-Almádi barátsági esten. 
Nem először! E ház az utóbbi 
időben mind többször vonzza a 
közönséget a még kényes igé
nyeket is fölöttébb kielégítő 
programjaival.

Korántsem véletlen, hogy -  
a régi jó hagyományok gyöke
rén -  tizenegy tevékeny almádi 
polgár életre hívta az Almádi 
Irodalmi Asztaltársaságot, s e 
frissiben megszületett közös
ség látta vendégül Balatonfü
red, a szomszéd város alkotóit. 
Költőket, írókat, festőket, ze
nészeket, előadóművészeket 
Az ismerkedés nemes szándé
kát messze túlhaladta a remek 
kis füredi csapat.

Szabó Pálma, az almádi est 
füredi háziasszonya vonzó len
dülettel vonta magához a hall
gatóság figyelmét. Imponáló 
biztonsággal vezetett bennün
ket az ének, zene, a szó és a kép 
világában jelen lévő művész
társai és alkotásaik révén. Te
hette ezt avatatott gyakorlattal, 
hisz megyénk egyik jeles vers
mondóját tisztelhetjük szemé
lyében. Gaál Antal, Fehér Csa
ba és Németh István verseiből, 
irodalmi alkotásaiból hallhat
tunk egy magvas válogatást, 
igazán örömünkre. A háziasz
szony természetesen meg is 
szólaltatta városbelijeit. Rövid 
önvallomásaikból nemcsak a 
mély gondolatiság, hanem he
lyenként a bő, igényes humor is 
ki-kibuggyant.

Gömbös Károly, a kiváló 
dzsesszmuzsikus ült a zongorá
nál s játékával észrevétlen te
remtette meg az est pergő rit
musát. Zsaár Éva előadómű
vész pedig oldott hangulatot 
varázsolt remek kabaré- és 
operettszámaival.

Szabó Pálma megszólaltatta 
a festőket is, bár mindahányan 
vallották, hogy beszélnek he
lyettük alkotásaik. Valóban. 
Vajda Ferenc finom érzékkel 
fogta meg a balatoni színtüne
mény pazar változatait Jól is
meri a tó rejtett csodáit! Pálffy 
Károly mélyre ás a világban, 
témáin okkal tűnődhetünk el s 
dicsérhetjük míves szerkesz
tésmódját. Karakteres grafikai 
sort akasztott a falra Németh 
Árpád. Lapjai nagy gondolatok

hordozói, mentesen minden 
parádétól. Kozma Imre szépér
zékünkre, hangulatunkra hat 
gazdag színhatású táblaképei
vel.

S ha még lehetett srófolni az 
emelkedett hangulaton, azt si
kerrel megtette dr. Kurys Tiva
dar sebészorvos. Jó svádával 
előadott dalai, nótái, rögtönzé
sei osztatlan sikert arattak. 
Ezek után pedig -  illően és 
méltón a magyar kultúra napjá
hoz -  immár kötetlenül folyta
tódott az est. Fürediek, almádi
ak, közönség és művészek sok 
mindenről eszmét cseréltek. 
Múltról, jelenről, jövőről.

Albrecht Sándor 

Fotó: Durst László

Szabó Pálma, az est háziasszonya Kurys Tivadar magánszáma

Zsaár Éva és a közönség



Beszélgetés Futó Kornél 
képviselővel

Januári interjúala
nyomat úgy mutattam 
be, mint ősi almádit, 
igazi lokálpatriótát. 
Nos, mostani beszélge
tőpartnerem, Futó 
Kornél képviselő úr 
korából adódóan sem 
titulálható régi almá
dinak, a nevét inkább 
a választásokkor is
merte meg a lakosság.

-  Régi almádi valóban nem 
vagyok, hiszen tizenöt éve nő
sültem ide, azóta viszont úgy 
megszerettem a várost, hogy 
most már el sem tudnám kép
zelni másutt. A munkahelyem 
is helyben van. 10 éve kezd
tünk egy vállalkozást, ami azó
ta szerencsére megizmosodott.

-E z itt a  reklám helye...
-  Köszönöm. A Dataqua 

Kft. környezetvédelmi műsze
rek gyártásával, fejlesztésével 
foglalkozik. A mi berendezése
inket használják Bős-Nagyma
rosnál, a szlovák és a magyar 
oldalon egyaránt.

-  Akkor Önnek nem kell be
mutatni különösebben az almá
di ivóvíz minőségét?

-  Sajnos nem, s azt is tudom, 
hogy az önkormányzatok 
egyik alapfeladata az egészsé
ges ivóvíz biztosítása. Egyéb
ként kft-nk felajánlotta eszköz
parkját a vízműveknek, ám a 
tulajdonosi viszonyok tisztá
zatlansága miatt még várnak.

-  Mielőtt szakmai kérdések
be bonyolódnánk, kérem tér
jünk át a képviselői munkára. 
Ön a FIDESZ színeiben jutott a 
testületbe. Hogyan került az if
júsági szervezetbe?

-  A FIDESZ-nek már ko
romból adódóan sem lehetek 
tagja, ám az a véleményem, 
hogy a politikai pártok közül a 
legmarkánsabb, ők ’92-ben is 
azt vallják, mint a választások
kor. Végül a fiatalok rábeszélé
sére vállaltam a jelölést úgy, 
hogy mindig mindent megbe

szélünk, s azokat a dolgokat, 
amelyek a lelkiismeretemmel 
is összeférnek, támogatom a 
testületi üléseken. Természete
sen tisztában vagyok vele, 
hogy általam a FIDESZ kapott 
bizalmat, nélkülük nem értem 
volna el elegendő szavazatot. 
Milyen boldog lenne most a 
feleségem! Sajnos ugyanis, 
mint minden politikai pártra 
Almádiban, a FIDESZ-re is 
csak a nagy fellángolás volt a 
jellemző. Mára ki-ki elmerült a 
saját problémáiban, s az ígért 
segítség elmarad. Így informá
ciós lehetőségeimre és lelkiis
meretemre vagyok utalva.

-  Csalódott a testületben is?
-  Közel másfél éve dolgo

zunk együtt, s úgy gondolom, a 
képviselők zöme tényleg oda
való, jól voksoltak a választók. 
Néhány társamat igen nagyra 
becsülök mind emberi értékei, 
mind elvégzett munkája alap
ján.

Egyébként úgy látom, a tes
tület munkáját három tényező 
hátráltatja: a megfelelő törvé
nyek hiánya, a pénztelenség és 
a képviselők időhiánya. Erre a 
munkára napi 8 óra sem lenne 
elég, s magamról tudom, hogy 
ennek töredékét sem fordítha
tom erre a területre.

-  Térjünk vissza a pénztelen
ségre. A minap úgy nyilatkozott 
Boros belügyminiszter úr a té
vében, hogy ő korántsem elke

seredett az önkormányzatok 
helyzetét illetően.

-  A miniszter úr helyzetét il
letően én sem vagyok elkesere
dett, de mi úgy látjuk, hogy az 
önkormányzatok igenis szegé
nyek, fogukhoz kell verni a ga
rast, hogy alapvető (törvény
ben előírt) feladatok finanszí
rozását megoldják. Nem tudom 
például, mit szólna a miniszter 
úr, ha a Mercedeszével naponta 
kellene végigdöcögnie mond
juk a Hunyadi utcán. De ez még 
hagyján, vannak települések, 
ahol iskolákat kell bezárni.

-  Ön az iskolaügyi bizottság 
tagja, tehát szakavatott isme
rője a helyi problémáknak.

-  Szakavatottnak ugyan nem 
érzem magam, de azt tudom, 
hogy nálunk ilyen problémák 
nincsenek, hisz a város költség- 
vetésének jó részét az intézmé
nyek működtetésére fordítjuk. 
Az iskoláink közötti minőségi 
különbséget nem az anyagiak, 
hanem a vezetők és a tantestü
letek hozzáértése és lelkiisme
retessége eredményezi. Persze 
bármilyen helyzetben is lehet 
egy iskola, véleményem sze
rint a pedagógusok előbb emlí
tett ismérveit mindenkor meg 
kell követelnünk. Fontos, hogy 
az iskolák élén egy menedzser 
szemléletű igazgató gazdál
kodjon anyagiakkal, szellemi
ekkel egyaránt. Szeretnénk, ha 
a jó pedagógus sokkal többet

keresne, mint a gyenge, a rossz 
pedig elmenne mondjuk ben
zinkutasnak. Az önkormányzat 
a központi béremelésen kívül 
jelentős bérkeretet bocsájtott 
az igazgatók rendelkezésére, és 
elvárja, hogy az előbbiek sze
rint ossza el, s ezáltal is nőjön a 
nevelés-tanítás hatékonysága. 
Ezen fáradozunk egyébként a 
bizottságban is egy olyan am
biciózus, lelkiismeretes és in
telligens elnök vezetésével, 
mint Kóger doktornő.

-  Az oktatás mellett ön a 
könyvtár áldatlan állapotának 
legfőbb szószólója, ugyanak
kor néha az az ember érzése, 
hogy ezzel az óvodát akarja in
kább jobb körülmények között 
látni. (Pillanatnyilag a könyv
tár egy óvodai csoportszobá
ban található -  GT).

-  Valóban így van! Termé
szetesen Almádi város meg 
kell hogy kapja a rangjához ülő 
könyvtárat, amely évszázadok 
óta az emberi tudás és kultúra 
kincsestára. Ám én magam is 
habozás nélkül elégetném ked
venc könyvemet, hogy egy fá
zó kisgyerek megmelegedhes
sen. Most egyébként úgy néz 
ki, végre megoldódik a könyv
tár helyzete, bár korántsem úgy 
ahogy szerettük volna. De így, 
legalább a gyerekek teljes egé
szében visszakapják a Kánya- 
villát, s a Mogyoró úton is 
funkciójának megfelelően 
használhatják a tornatermet.

-  Konkrét megoldást tud 
mondani?

-  A Bajcsy-Zs. utcai gyógy
szertár helyén tervezzük. Tud
juk, hogy így sem lesz a cent
rumban, a területe sem elég 
nagy, s persze lehetne impo
zánsabb is. Mindenesetre a 
mostani állapothoz képest elő
relépés, s bízzunk benne, az 
utánunk következőknek lesz 
pénzük arra, hogy egy minden 
igényt kielégítő épületet emel
jenek.

-  Úgy legyen! Köszönöm a 
beszélgetést.

Gróf Tibor



Már Almádiban is 
hozzáférhető 

a DIANETIKA
L. Ron Hubbard világhírű ame

rikai író 1950-ben írt egy könyvet, 
melynek címe: DIANETIKA. A 
szellemi egészség modem tudo
mánya. Ez egy rendkívül gyors és 
hatásos módszert tartalmaz, me
lyet auditálásnak hívnak, és célja, 
hogy valakit minél magasabb szel
lemi állapotba hozzon.

Nem csoda, hogy a könyv futó
tűzként terjedt el az egész világon, 
és két évvel ezelőtt végre nálunk is 
megjelent. Akkor alakult meg Bu
dapesten az első Dianetika Egye
sület A szervezet célja, hogy kü
lönböző tanfolyamokon keresztül 
segítse a dianetika megismerését 
és alkalmazását. Azóta már több 
dianetika-szervezet tevékenyke
dik az országban. Január 31 -én Ba
latonalmádiban, a közösségi ház
ban is sor került egy előadásra Be
vezetés a dianetikába címmel. A 
tervek szerint az előadásnak lesz 
folytatása. Az igényektől függően 
indulnak tanfolyamok, melyekről 
részletesebb információt a közös
ségi házban kaphat az olvasó sze
mélyesen vagy telefonon. Telefon: 
38-011.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Tóth Levente

Gáz
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a városi gázvezeték építése a 
fogadóállomástól a fűtőműig meg
kezdődött. Reméljük, hogy az épí
téssel járó apróbb kellemetlensé
get a lakosság megértéssel fogadja. 
Ha az időjárás engedi, hogy a ter
vezett ütemben haladjon a munka, 
lehetőség nyílik a fűtőmű átállítá
sára még a fűtési idény befejezése 
előtt.

Az elmúlt hónapban tájékozta
tót küldtünk ki az elsőként érintett 
utcák lakóinak azzal, hogy szán
déknyilatkozatukkal megfelelő in
formációt gyűjthessünk. Közben 
elkészültek a tervezés alapjául 
szolgáló közmű-alaptérképek is. A 
beérkezett szándéknyilatkozatok 
igazolták előzetes várakozásunkat, 
melynek alapján megelőlegeztük a 
tervezést, ami február hónapban 
megtörténik.

A kiértesített terület lakói szá
míthatnak a megbízott tervezők 
megjelenésére. A tervezésnél fi
gyelembe vesznek minden poten
ciális fogyasztót, vagyis 100%-os 
megvalósulásra terveztetünk.

Hamarosan tájékoztató gyűlés
re hívjuk az érdekelteket, melynek 
helyét és időpontját a városi hirde
tőtáblákon meghirdetjük.

H.M.

A közösségi ház 
február havi programja

8-án, 10 órakor Jégkarnevál a strandon (az időjárás függvényében!) 
10-én, 17 órakor Képzőművészeti kör második foglalkozása (felvéte
li előkészítőre jelentkezni lehet az intézménynél)
11 -én, 18 órakor Az Irodalmi kör összejövetele 
12-én, 17 órakor Biokertészet -  videóvetítés a kertbarát körben 
15-én, 10 órakor Jégkarnevál a strandon (az időjárás függvényében!) 
15-16-án, 9-21 óráig Hubbard dianetika-szeminárium 
21-22-én, 10 órától Kedvezményes virágvásár (amíg a készlet tart), a 
szombathelyi Kertész Tsz szobanövényei termelői áron
23-án, 10 órakor Balatonalmádi Közösségi Ház SE-Szombathelyi 
Haladás SE O B  II. nyugati csoport sakk csapatbajnoki mérkőzés
24-én, 19 órakor A tékozló fiú és a hét főbűn, M. Kecskés András pan
tomimestje a két tannyelvű gimnázium kollégiumi aulájában. Belé
pőjegy ára: 50 Ft
26-án, 17 órakor Előadás a gyümölcsösök és a szőlő metszéséről a 
kertbarát körben
26-án, 17 órakor A cukorbeteg klub foglalkozása 
26-án, 17 órakor Az elvarázsolt egérkisasszony, az Állami Bábszín
ház előadása a Györgyi Dénes általános iskolában. Belépőjegy ára: 30 
Ft

FIGYELEM!
Nőnapi orchideavásár lesz március 6-án, melyre előrendelést február 
15-ig fogadunk el.
A közösségi ház (Baross G. u. 22., tel.: 38-011) az alábbi tevékenysé
gi köreibe várja az érdeklődőket:
Irodalmi kör
A kör tagjai olyan, a költészet, az irodalom iránt érdeklődő művészet- 
barátokra számítanak, akik a megélhetés, a mindennapok egyre romló 
körülményei ellenére is szívesen vennének részt irodalmi műsorok, 
egy-egy költői est szervezésében, művek előadásában és sajtóban va
ló publikálásban. Első összejövetel ideje: február 11., kedd, 18 óra 
Gyermek társastánc-tanfolyam
Február 10-től hétfőnként 15.30-17 óráig 13 héten keresztül. Vezeti: 
Szabóné Mészáros Adrienné táncpedagógus.
Szabó-varró tanfolyam
Február 11-től keddenként 17-20 óra között, 13 héten keresztül. Ve
zeti: Zergi Irén nőiszabó-mester.

JÖVŐBENI 
FÖLDGÁZFELHASZNÁLÓK, 

-FOGYASZTÓK
Megkezdjük előzetes igényfelmérésünket a lakossági földgázfo

gyasztás szervezésére, kivitelezésére, illetve különböző fogyasztóbe
rendezések beszerzésére, biztosítására.

TÖBBÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALATUNKAT AJÁNLJUK 

ÖNÖKNEK
Ha Ön nálunk rendeli lakás, háza földgázfelhasználásra való átállítá

sát, mi a tervezéstől a lakossági jóváhagyásig anyagbiztosítást, szere
lést (kazán, cirkogejzír, konvektor beszerelését) vállaljuk. Minden 
gondját, az utánajárást átvállaljuk. Külön is vállalunk tervezést, szere
lést, anyag, berendezés biztosítását, beszerzését.

KERESSE FEL MEGBÍZOTTUNKAT, 
ÉRDEKLŐDJÖN, KÉRJEN RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓT!
Megbízottunk: Tóth Zsigmondné, 

Balatonalmádi, Fűzfői u. 61. 
(MINI MARKET papír-írószer bolt, 

a benzinkút mögött)

Költségvetés 
után

Városunk létesítményeinek, ut
cáinak, közműveinek szerepe ne
hezen hasonlítható más, a mienk
hez hasonló méretű város infra
struktúrájához. Itt az út, a járda, a 
vízvezeték, a csatorna, a telefon 
közvetlen termelőeszköz. Ezek 
megléte egyik alapfeltétele az ide
genforgalom működésének. A fo
lyamatban levő közműépítések 
mindig felvetették azt a kérdést, 
hogy szabad-e útburkolatot készí
teni, mielőtt minden közmű a föld
be kerül? Ott, ahol a lakók jelentős 
bevételre tesznek szert szobakia
dásból, még akkor is meg kellene 
csinálni az utat, ha 1-2 év alatt oda
ér a gáz vagy a csatorna. Az útbur
kolás költségének egy családra eső 
része jóval kisebb lehet, mint az az 
árbevétel-kiesés, amit egy-egy 
vendég idő előtti távozása jelent a 
rossz út miatt.

Állandó gond a város tisztasá
ga. Egyszer kitakarítani nem is ne
héz. A tisztaság fenntartásához vi
szont jól működő rendszert kell 
megvalósítani. Ennek alapja az le
het, hogy mindenki a maga portája 
előtt rendet tart, a közterületeket 
pedig jól működő gazdálkodó 
szervezet gondozza. A kétféle mű
ködtetés egymásnak állandóan 
példaképe legyen. A hulladékok 
gyűjtésére, elhelyezésére a leg
ésszerűbb lehetőség alapja az, 
hogy a különböző fajta hulladéko
kat eleve nem keverik össze, külön 
gyűjtik. Mindent a lehető legalkal
masabb módon újrahasznosítanak, 
ha lehet. Ami végképp hasznosít
hatatlan, az az összes szemét 
mennyiségének töredéke. A sze
lektív szemétgyűjtés bevezetése 
elsősorban az együttműködés 
készségén és odafigyelésen múlik.

Alapvető igény, hogy minden 
házban egészséges ivóvíz legyen. 
Ennek biztosítása a különböző he
lyeken igen eltérő hatékonysággal 
lehetséges. Van egy határ, amin túl 
már nem vállalható fel a vezetéké
pítés költsége, van olyan hely, 
amelyről le kell mondani mint le
hetséges élőhelyről.

Végül a szennyvízről. A szaba
don elszivárogtatott szennyvíz az 
egyik legalattomosabb időzített 
bomba. Hatása soká jelentkezik, 
de akkor már késő lesz. Választás 
nincs, ha vízvezeték van, akkor 
csatornázni szükséges. A szenny
víz oka a vízvezeték, és ebből a 
szükséges következtetéseket le 
kell vonni.

A fent vázolt problémák megol
dására az elfogadott költségvetés 
nem nyújthat fedezetet. Kérdés, 
milyen forrásokból fedezhetnénk a 
szükséges beruházásokat

Szabó Balázs



HOGY IS TÖRTÉNT?
Beszélgetés Nikoletti Miklóssal, a BYC gazdasági vezetőjével

-  Miért volt a demonstráció?
A BYC kérésének nyilvános 

előterjesztésére, mely előzmé
nye, hogy decemberben, a VI
DEOTON eladása után -  a 
Népszabadság cikkei szerint -  
a BYC volt telephelyét elaján
dékozták a Széles Gábor vezet
te konzorciumnak, és ez ko
moly sérelmet jelentett az ön- 
kormányzatnak és egyesüle
tünknek. Ezt a polgármester úr
ral nyílt levélben megírtuk a 
Népszabadságban, hiszen ez 
jogi és etikai szempontból 
egyaránt elfogadhatatlan va
gyonátruházást jelentene; ezt 
kértük megakadályozni, tilta
kozásunkat akartuk demonst
rálni.

A gázfogadó állomás felava
tására, december 20-án váro
sunkba jött dr. Horváth Balázs 
miniszter, aki nemrég vette át a 
sportügyek felügyeletét, és 
közismert, hogy fiatal korában 
együtt vitorlázott sokunkkal 
Almádiban. Remek alkalom
nak látszott ez egy csendes, ké

relmező-tiltakozó demonstrá
cióra, melyen -  a BYC-vel 
együttműködő iskolák diákjai
val -  a sporttelep megengedhe
tetlen elidegenítésére akartuk a 
figyelmet felhívni.

A miniszter úr lehetséges se
gítségnyújtásáról biztosított 
minket, így a tüntetés sikeres 
volt, biztatóan javul a már 
vesztésre állt helyzet.
-  Mit tervez a BYC?

Ez évben lesz a BYC 80. 
születésnapja: alapvető ter
vünk az, hogy működésében is 
helyreállítjuk a hagyományos 
egyesületi életet. Ehhez nyil
ván kell vízparti telep is, de ha
sonlóan szükséges a kollektíva 
kialakítása, az önfenntartó mű
ködés egyéb feltételeinek meg
szervezése. Korai lenne még a 
volt telephely használatba vé
telének, felújításának technikai 
részleteiről most nyilvánosan 
beszélni, de tervezzük az ezek
kel járó feladatokat is.

Nehéz arra a helyzetre tervet 
készíteni, ha nem kapja meg az

önkormányzat a volt BYC-te
lephely tulajdonjogát és azt 
nem mi üzemeltethetnénk, mi
vel ez a város jellegének -  véle
ményem szerint -  igen hátrá
nyos elszegényedése lenne. 
Arról van szó, hogy Balatonal
mádi (a vízisportok szempont
jából) nem rendelkezik vízparti 
ingatlannal: tudtommal ilyen 
lehetetlen állapot egyetlen víz
menti településnél sincs! Min
den sportolásra alkalmas terü
let idegen tulajdonban, keze
lésben van, így a város diákjai
nak, lakosainak, nyaralóinak 
nincs természetes jogosultsága 
egyik kapun sem bemenni; el 
vagyunk zárva a víztől! Egyéb 
megoldás egy új telep létesítése 
lenne, de ez a nádasok, termé
szetes partvonal sérelmére va
lósulhatna meg, ami pedig ter
mészetvédő szándékunkkal áll 
ellentétben (pl. a IV. strand lé
tesítését ezért is ellenzem). 
Marad a reménykedés, hogy 
nem kerülünk a „szárazra vetett 
hal” sorsára, s bizakodva ter

vezzük a jogos és közérdekű 
rehabilitáció utáni egyesületi 
életet.
-  Ha megvalósul szándékuk, 
akkor mit jelent ez Almádi
nak?

A Balatoni Yacht Club előző 
élete, felélesztendő szelleme -  
melyet még sokan ismernek az 
olvasók közül -  a kitűzött célo
kat, követendő értékítéletet és 
teendőinket meghatározzák; 
nyilvánvalóan a mai körülmé
nyekre adaptáltan! Például 
még újraalakulásunk első hó
napjában megkerestük a Váci 
Mihály és a vörösberényi álta
lános iskolákat és a két tannyel
vű gimnáziumot együttműkö
dési ajánlattal, mellyel segíteni 
kívánunk a diákok egészséges 
életmódra szoktatásában, az 
egyéni képességek közösségi 
kibontakoztatásában, az aktív 
természet- és környezetvéde
lemre nevelésben a mi eszkö
zeinkkel: rendszeres, változa
tos sportolással, a káros szen
vedélyekkel szembeni közös



ségi védelemmel, a szabadidő 
kulturált és sikereket nyújtó el
töltésével stb. A középkorúak
ra és (sportágunk lehetőségével 
élve) az idősebbekre vonatko
zóan is segítséget kíván adni a 
BYC a testi-lelki harmóniát se
gítő életvitelre: a vitorlázás 
példája lehet a természetközeli 
aktív pihenésnek s egyben a 
kisközösségi szoros és a tágabb 
kollektíván keresztül megvaló
suló biztonságos összetartozás 
érzését nyújtja mindenkinek. 
Ez a klubélet újraindításának 
lényege, s erre van valós igény. 
Nyilván az almádiak az elsők, 
akik ennek részesei lesznek, de 
semmilyen hátrányban sincse
nek a nem helyben lakó vízi
sportolók sem. Ezt szeretnénk 
nyújtani minden erre vágyó
nak.

Van az egyesületnek ún. 
prózaibb oldala is: ez az önse
gélyezés módszerével megol
dandó tárgyi-anyagi kérdés
kör. A ma felerősödött társa
dalmi polarizálódás mellett so
kaknak egyre kevésbé telik e 
drága technikai sport, hobbi 
folytatására, míg mások -  de

nem kevesen -  státusszimbó
lumként kerülnek a vitorlázás
sal kapcsolatba. Szeretnénk 
összeötvözni a különböző múl
tú és helyzetű tagságot úgy, 
hogy mindenki nyerjen vele. 
Ez nagyfokú idealizmus, de 
nem lehet szó -  ilyen beállított
ság mellett -  profitra törekvő 
vezetésről? A kufárokat is ki 
kell űzni ebből a szentélyből. 
(Ha már ilyen vallási hasonlat
tal éltem, akkor be kell valla
nom, hogy számomra e sportág 
által feltárulkozott világ, szem
léletmód a hitélethez közeli, s -  
most jön a poén: -  ha valami
lyen természetimádó szektát 
alakítottunk volna, akkor már 
régen visszakaptuk volna az ál
lamosított vagyonunkat, de mi 
„csak” társadalmi egyesületet 
újítottunk fel, így várhatunk a 
kárpótlásra... De kérem, hogy 
ezt a megjegyzést csak az ag
godalmamnak tudja be; félek, 
hogy a mai privatizációs hajrá 
elsöpri a valós társadalmi érde
keket, jövőt meghatározó ér
tékmentést, sőt a jó szándékot 
is.)

Konrétabb választ is adha
tok: a téli felkészülés ifjúsági 
programja szerint jövő vasár
nap úszóversenyt fogunk ren
dezni, melyen a vízijártassági
hoz is szükséges igazolást is 
megkapják a  200 métert teljesí
tő gyerekek. Lesznek vetélke
dők, versenyek: horgászati 
alapismeretekből, erdő- és 
gombaismeretből, a Balaton 
életével, környezeti tájegysé
geivel foglalkozó olvasmá
nyokból, vagy rendezünk kor
csolya- és jégkorong-, gördesz
ka-, kerékpárviadalokat s kiír
tunk természetfotó- és rajzzsű
rizést, melyre saját készítésű 
munkákkal nevezhetnek be a 
diákok a természetes táj, az épí
tett környezet vagy a sportos 
életvitel kategóriákba. Termé
szetesen ezek a programok in
gyenesek, sőt -  lehetőségeink 
szerint -  díjazzuk a nyertese
ket Most csak ennyit tudunk 
adni Almádi diákjainak; sajnos 
a vízparti sportolást, klubott
hont még nem ígérhetjük meg.

Lejegyezte: Veszeli Lajos 
Fotó: Áfrány Gábor

Ui.: A fenti beszélgetés után 
Nikoletti Miklós tájékoztatott, 
hogy január 20-án dr. Hor
váth Balázs miniszter úr és -  

aznap kinevezett -  dr. Szabó 
Tamás miniszter úr fogadta 
küldöttségüket a Parlament
ben, amit ezúton is hálásan 
köszön. A volt BYC telephelyé
nek önkormányzati tulajdon
ba adása szinte reménytelen, 
mert a VIDEOTON eladása 
jogszerű volt: az új tulajdonos 
a Széles Gábor vezette banki 
konzorcium lett, és ők azt csi
nálnak az ingatlannal, amit 
akarnak. Nem a miniszter 
urak szándékán múlt, hogy a 
törvényes rend ezt a helyzetet 
teremtette.

Halovány vigaszt az adhat, 
hogy a majd előterjesztendő, 
sportegyesületekre vonatkozó 
törvény kialakításánál a BYC 
általuk megismert esete figye
lembevételre fog kerülni, s ta
lán mások szerencsésebbek 
lesznek. A BYC bizakodhat a 
konzorcium önzetlenségében, 
egy egész várost támogató jó
szándékában.

„Erős vár a mi Istenünk!"
Ez a néhány szó olvasható a 

Bajcsy-Zsilinszky utcában 
megbúvó kis imaház homlok
zatán. Kevesen tudják Almádi
ban, hogy ez a templom az 
evangélikus gyülekezet ottho
na. Imaházunk, a Luther-rózsá
val a homlokzatán, a negyve
nes években, a háború alatt 
épült, hogy otthont adjon a ki
sebbségben élő, de templomra 
vágyó híveknek. A veszprémi 
evangélikus egyházközség le
ánygyülekezeteként működve 
maroknyi eleink nagy áldozat
készségről tettek tanúbizony
ságot a legnehezebb időben fo
lyó építkezés során.

Ma mindössze 60-70 család 
alkotja a fíliát, mely ritkán is 
hallat magáról. Pedig élő gyü
lekezetről van szó, minden va
sárnap van istentisztelet. E 
mostani bemutatkozásunk 
apropója is éppen a gyülekezet 
életében bekövetkezett több
szörös változás.

Nagy öröm ért bennünket, 
midőn a Szenthe család áldo
zatkész adományozása révén

orgonával gyarapodtunk, így 
istentiszteleteinken e szép 
hangszer is zengi Isten dicsősé
gét.

Nyugállományba vonult 
idős lelkészünk Hernád Tibor 
közel ötven évi hűséges szolgá
lat után. Reméljük, sokáig, bé
kében élvezheti a pihenést Pá
lyázat útján a fiatal Isó Zoltán

és felesége nyerték el a veszp
rémi gyülekezet bizalmát. Ok 
szeretettel és ifjúi lendülettel 
álltak szolgálatba. Szeretnénk, 
ha munkájuk nyomán megfia
talodna, felpezsdülne gyüleke
zetünk élete is.

Kérünk azért mindenkit, aki 
esetleg Almádiba költözve 
még nem találta volna meg

templomunkat jöjjön el a va
sárnap délután 4 órakor kezdő
dő istentiszteletre. A templom
ban lehet kapni Bibliát énekes
könyvet, értékes egyházi iro
dalmat, és a gazdag tartalmú 
Evangélikus Életet is. Gyerme
keink részére rendszeresen lesz 
hittanóra; a konfirmációi elő
készítésre Veszprémbe lehet 
járni. Lehetőség van felnőtt ke
resztségre és konfirmációra is 
(már nem egy esetben meg is 
történt), hiszen az elmúlt évti
zedek bizony sokakat távol tar
tottak a gyülekezeti élet aktív 
gyakorlásától.

Mégis élünk, mégis, a legne
hezebb időkben is hangzott Is
ten igéje, és most is telve va
gyunk reménységgel, hiszen 
továbbra is „Erős vár a mi Iste
nünk” (46. Zsoltár).

Balatonalmádi,
1992. jan. 14.

Szelényiné 
dr. Péterfia Katalin 
Fotó: Durst László



VÖRÖSBERÉNYI 
POLGÁRI KÖR

A közelmúltban alakult meg városunkban a vörösberényi pol
gári kör. A jószándék, az ősi faluért érzett felelősségtudat, a közös 
tenniakarás vezérelte a szervezőket. Nagy létszámban, főleg a 
vörösberényi kertbarát körre épülve jöttek el az ott lakók az ala
kulásra, ahol megszavazták az alapszabályt és létrehozták a tele
pülésrész egyesületét. Németh Ervin erdőmérnököt választották 
elnöknek. Az elnökség tagjai: Gitta Imre, Boros Gyula, Gerván 
Károly, Csalló Róbert, Polyák István, Virág Gyöngyi, dr. Tóth Jó
zsef, Takács Károly, Kun László, Toronyi Béla, Egyed Antal.

Képünkön a szavazás pillanatai.
Fotó: D. L.

Az ALMÁDIÉRT ALAPÍTVÁNY az
előző évi tapasztalatok alapján ismét megjelenteti a vá
rosi információs kiadványt.

Kérjük azokat, akik az egyszerű információn túl rek
lámot is szeretnének a kiadványban elhelyezni, írásban 
vagy telefonon jelentkezzenek a polgármesteri hivatal
ban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., telefon: 38- 
444, Kovács Piroska). Határidő: február 28.

Kommentár nélkül
Szeretném a tisztelt olvasók szeme elé tár

ni eredetiben ezt a kedves kis levelet, amelyet 
egy kis ötödikes tanuló -  Katalin -  írt egyik 
tanárnőjének, aki szülés utáni gyes állomány
ban várja, hogy ismét közöttük lehessen.

Példaértékű, remélem, nem egyedülálló 
jelenség dokumentuma e levél. Így képzel
ném el a tanár és diákja közötti lélektani 
szempontból is ideális kapcsolatot, s ez szá
momra megható. Annál is inkább, mivel az 
érdek nem vezérelhette, mert ez az osztály ad
digra végez, mire a címzett visszatér. El kell 
hogy mondjam azt is, hogy ezekután a teljes 
osztály személyesen is felkereste tanárját la
kásán, odautazva, hogy pár szál virág kísére
tében is kifejezzék ragaszkodásukat, jókíván
ságaikat

Persze az lenne az igazán jó, ha sokan le
gyintenének a fentieken, és a levelet olvasva 
nem egy szenzáció ez, szinte napirenden ta
lálkozhatunk hasonlókkal. Ez esetben igazán 
örülök, és a fenti hétköznapi dolgokért elné
zést kérek minden kedves olvasótól és illeté
kesektől.

MG.

Tájékoztatjuk a város polgárait, hogy a városi rendőrőrs már
cius 2-től a polgármesteri hivatalban intézi a személyi igazol
vánnyal, valamint egyes közlekedési igazgatással kapcsolatos 
szolgáltatásokat.
A félfogadás időpontja: hétfőn és pénteken 8-11 óráig, 
szerdán 13-16 óráig.
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati helyisége.
A nyári időszakban a szerdai ügyintézés várhatóan 18 óráig 
tart majd.

Balatonalmádi város 
önkormányzatának 2/1992. 

(I.30.) számú rendelete a helyi 
autóbusz-közlekedés díjáról

1. § Balatonalmádi város közigazgatási területén 1992. február 
1-től a helyi autóbusz-közlekedés díjai az alábbiak: 
vonaljegy 20 Ft 
egyvonalas havi bérlet 360 Ft 
egyvonalas félhavi bérlet 240 Ft 
összvonalas havi bérlet 480 Ft 
összvonalas félhavi bérlet 320 Ft 
tanuló, nyugdíjas havi bérlet 120 Ft 
tanuló, nyugdíjas félhavi bérlet 82 Ft

2. § A bérletek érvényességének időtartamára, a bérletigazolvá
nyok kiadásának módjára, pótdíjakra és egyéb, e rendeletben nem 
szabályozott, és a helyi autóbusz-közelekedés igénybevételére 
vonatkozó esetekben a Balaton Volán Vállalat által alkalmazott 
feltételek az irányadók.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a díjtételt az 
(1) § szerint kell alkalmazni.

Egyidejűleg Balatonalmádi város önkormányzata 2/1991. (II. 
14.), 6/1991. (III. 29.), 12/1991. (VI. 27.) és 21/1991. (XII. 27.) 
számú, e tárgykörbe tartozó rendeletei hatályukat vesztik. 
Balatonalmádi, 1992. január 30.

Dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet jegyző
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