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

Március 15-e 
városunkban

A fiatalok szervezésében 
Lila esernyő címmel kulturális 
összeállítás lesz a városháza 
padlásgalériájában az ünnep 
előestéjén, március 14-én,
18 órakor.

Balatonalmádi ünnepi 
megemlékezése 
Koszorúzás az Ősparkban 
a Kossuth szobornál március 
15-én, délelőtt 10 órakor.

NEMZETI 
DAL

Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! -  

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink, 

Kik szabadon éltek haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak.

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer, 

Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

Fényesebb a láncznál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 

És mi még is lánczot hordtunk! 
Ide veled, régi kardunk! 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rá kentek a századok, 

Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok istenére 

Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 
Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk!

(PEST.)



PÁLOSOK ALMÁDIBAN?
III., befejező rész

„Ha valaki eleven szentet 
akar látni, menjen el 
a márianosztrai pálos

kolostorba."
Kapisztrán 

Szent János, 1456

Felsőörsön pedig hegy neve...

A pálos rendházakat először 
1263-ban sorolja fel II. Pál 
veszprémi püspök, szám sze
rint nyolcat, amelyben Almádi 
még nincs, és az 5 pontnyi re
gulából kettő szigorúan kiköti, 
hogy csak ott működhetnek, 
ahol jelenleg is laknak, de ezek 
számát nem növelhetik. 1520- 
ban Gyömöri Gergely, a pálos 
rend generálisa már 69 kolos
tort sorol fel kronologikus sor
rendben Zöld Kódexében, és 
ebben az Almádi név nincs 
benne! Megleljük viszont me
gyénkből Enyere, Nagyjenő, 
Szentjakab, Vázsony, Porva és 
Csatka kolostorait, elnéptele
nednek ekkorra Badacsony, 
Kőkút, Vámos, Uzsaszentlélek 
és Tálod rendházai, bár az utób
biban ferencesek munkálkod
nak. Az enyerei kolostor kövei
ből már régen kocsma lett, a 
nagyjenői (Tüskevár) köveit a 
környék hordja el építkezni, a 
porvai rendházból hatszögletű 
szentély maradt mára, a dabosi 
Szentjakab kolostor romjait 
legföllebb ha vadászok látják 
meg a sűrű növényzet között és 
csak Vázsony Szent Mihály 
rendházának gyönyörű ívelésű 
falait, valamint ablakpárkánya
it csodálhatjuk meg restaurált 
voltukban. (Aki még nem látta, 
zarándokoljon el oda, ahol Ki
nizsi Pálné Magyar Benigna 
imádságos könyve, egyik leg
értékesebb nyelvemlékünk író
dott és ahol 1494-ben az alapító 
Kinizsi Pált is eltemették.

Összerakható tehát a pálos 
magyar múlt a Balaton-felvidé
ken is, még ha mozaikokból is, 
mert van mit összegyűjtenünk. 
17 pálos kolostor létezett itt 
hosszabb-rövidebb ideig, és 
létrejöttüket vagy magán föl
desúri vagy nemesi községek 
áldozatkészségének köszönhe
tik. Bármilyen alapításúak vol
tak is, közvetlen hatást a kolos

torok nem gyakoroltak környe
zetükre vagy a szomszédos te
lepülésekre, mert ezek vagy 
fennálltak és ők alapították, 
vagy pedig később alakultak ki. 
Már 1442-ben átengednek 3 
Balaton-felvidéki kolostort a 
ferenceseknek. Vajon mi tör
ténhetett akkor azokkal a rend
házakkal, amelyeket még vagy 
már nem említenek a felsorolá
sok? Valószínűsíthetjük, hogy 
az állandó háborgatás, zaklatás, 
akkori szóhasználatban „hatal
maskodások” eredményeként 
elenyésztek, eltűntek, és ha ok
levelek nem tanúsítanák létü
ket, fennállásukat bizonyítani 
sem tudnánk...

Feltételezéseink szerint a 
kisberényi vagy kisszárberényi 
Szent Kereszt templom és 
rendház korábbi létesítésű, 
mint a környékbeliek, így talán 
inkább a ferences kolostorok
hoz hasonlíthatott, de hogy 
szemrevaló és gazdag lehetett, 
arra Essegvári Lőrinc fia, Ta
más mester hosszú lovaglása 
elsőrendű bizonyíték, még ak
kor is, ha nyilvánvalóan nem az 
esztétikai élmény, hanem a rab
lási szándék vezette. A kincsek 
tárolása áttételesen a rendház 
létét is bizonyítja, ahol a szer
zetesek laktak, bár a Remeteli
kak helynév barlanglakásokra 
utal az Öreghegy oldalában. 
Boldog Özsék hexameteres sír
felirata sem véletlenül kezdő

dik eképpen: „Nagy hegyek al
ján kis kunyhóban laktak atyá
ink.” Van persze konkrét bizo
nyítékunk is, mert Kisszárbe
rény területét 1588 utáni török 
„látogatások” nyomán bekö
vetkező elpusztásodás miatt a 
vörösberényiek használják 
egészen 1754-ig. Ebben az év
ben veszi bérbe már tőlük 
Szentkirályszabadja a hozzá 
tartozó balatoni halászattal 
együtt évi 31 forint árendáért. 
„Köteles azonban -  olvashat
juk a szerződésben -  saját költ
ségén a Remetelakás nevű hely 
mellett utasok részére fogadót 
építeni, amely 6 év után ingyen 
az uraság birtokába meg át.” 
Milyen rendház lehetett itt a 
XIV. században, ha 3 évszázad 
múlva még van remetelakás?! 
A máig fennmaradó Remeteli
kak helynév mellett a helyi 
szelidgesztenyést barátok ke
nyerének nevezik öregeink. 
1339. évi oklevél említi a „pro
pe puteum Remete cuta voca
tum” kitételt, azaz a Remete
kútnak nevezett kútkáva köze
lében, de több oklevelünk van 
ettől kezdve a Remetevölgy 
helynévről, amit ma is isme
rünk! 1860-ban még fennállt 
Kisberény temploma is, amely
ről Nagy István, a falu jegyzője 
a következőket úja: „Az ima
ház romjaiból egy darabka fal 
még most is látható. E kőfarag
ványt elhordani vagy beépíteni

senkinek sem szabad!” Ponto
san száz év múlva dr. Sági Ká
roly a történelmi érdemű Régé
szeti Topográfia helyi bejárá
sakor szomorúan kénytelen 
megjegyezni: „okleveles ada
tokból ismert és helynévként 
(Remete Völgy) fennmaradt a 
faluhelytől délnyugatra eső 
részben az 1318-ban említett 
Szent Kereszt remeték templo
ma. Helyét azonosítani a nagy
fokú beépítettség miatt nem si
került.” Ennyit a helyi hegyek
ről és az idők múlásáról. Az 
egykori kolostori élet utáni vá
gyakozást értjük meg János 
volt berényi pap buzgalmában, 
aki 1500. március 9-én Ger
gely, Ferenc és Simon nevű 
testvéreivel és Simon Borbála 
nevű feleségével belépett a ró
mai Szentlélek Testvérületbe. 
Az a tény, hogy Berényből Ró
mába kellett menniük, egyér
telműen bizonyítja az itteni pá
los kolostor elnéptelenedését.

Mindenestre, ha itt múzeum 
lenne Almádiban, és szakértő 
régészek meg akarnák találni 
az egykori pálos kolostor alap
falait, akkor a Remete-patak 
forrása felé kellene elindulniuk 
a Barátok útja, Remete köz, Fe
hérkereszt utca és a Remete
völgy által határolt területen, a 
Remetekút közelében bizton 
megtalálnák. Mert beszél a 
helynév, ha hagyják!

Czuczor Sándor



Balatoni Szövetség
Mind gyakrabban olvassuk az újságokban, halljuk a hírekben a Balato

ni Szövetség nevét. Sokan joggal gondolják, hogy egy új szervezet jött 
létre a Balaton tó és környezete védelmében. Ez csak a célját tekintve 
igaz, ugyanis a Balatoni Szövetség csaknem 90 éve alakult meg, több 
mint negyven évig működött és a háború után szüntették meg egyéb szer
vezetekkel együtt. Tegyünk egy rövid történeti visszapillantást a teljesség 
igénye nélkül.

A Balaton és környéke felvirágoztatása érdekében már a múlt század
ban történtek lépések. Sok helyi, valamint egy-két nagyobb területet 
összefogó szervezet jött létre, többnyire csupán helyi célokkal. A Balaton 
igazi barátai látták egy átfogó, országos szervezet megalakításának szük
ségességét.

Munkájuk eredményeként 1904. augusztus 11-én Siófokon megala
kult a Balatoni Szövetség, „amely czéljául tűzte ki a balatoni fürdői élet 
fejlesztését, a fürdők közös érdekének megóvását” olvashatjuk a korabeli 
tudósítás bevezető sorait. Az alakuló közgyűlésen a három balatoni vár
megye, Somogy, Zala és Veszprém jelentős személyiségei szép számban 
vettek részt. A közgyűlést dr. Óvári Ferenc országggyűlési képviselő nyi
totta meg, beszédében ismertetve az egyesület célját, majd „az egybe
gyűltek éljenzése között a szövetséget megalakultnak jelentette ki.” Meg
tárgyalták az alapszabályokat, vezetőséget választottak. Tiszteletbeli el
nök: gróf Széchenyi Ferenc, alelnökök: gróf Széchenyi Viktor, dr. Óvári 
Ferenc és Szűcs Béla, titkár: dr. Kovács Dénes, pénztáros: Várady Gyula, 
ellenőr: Getső Ignác lettek. A 45 tagú választmányt a három megye kép
viselőiből választották, megyénként 15-15 főt. Érdemes kiemelni a veze
tőség almádi kötődésű tagjait: dr. Óvári Ferenc, aki Almádi jótevőjeként 
volt ismert, Getső Ignác almádi nyaraló- és szőlőtulajdonos, dr. Edvi Illés 
Károly almádi nyaraló- és szőlőtulajdonos, dr. Kerényi Andor almádi 
nyaralótulajdonos és több éven át fürdőfelügyelő.

Körvonalazták az egyesület célját, amiből csupán egy mondatot idé
zek: „A Balaton partján levő s a jövőben még alapítandó összes fürdőte
lepek között testvéries kapcsolat létrehozása abból a czélból, hogy a kü
lön helyi viszonyok szemmeltartásával a fürdőtelepek idegenforgalma 
emeltessék s az egész balatoni partvidék virágzóvá fejlesztessék.” Ez a 
mondat ma is aktuális „a még alapítandó fürdőtelepek” rész kivételével, 
miután ez már talán túlzott mértékben is megtörtént.

A Balatoni Szövetség tagjai lehettek egyes személyek, települések 
elöljáróságai, testületek és egyesületek. Háromféle tagság létezett: alapító 
tagok, akik 200 korona befizetésével az egyesületi vagyonhoz hozzájá
rultak, rendes tagok, valamint pártolótagok. A tagsági díj ellenében a ta
gok ingyen megkapták az 1908. május 1-től megjelent Balaton című ní
vós folyóiratot, amely a szövetség hivatalos értesítője volt. A kiadóhivatal 
eleinte Siófokon, majd 1909 júniusától Balatonfüreden működött.

A Balatoni Szövetség szerteágazó tevékenységét e rövid cikk kereté
ben leírni lehetetlen. Az említett folyóiraton kívül, Balatoni Szövetség 
Kalauza címmel több alkalommal adtak ki ingyenes füzeteket a települé
sek ismertetésével és rengeteg hasznos tudnivalóval. Továbbá foglalkoz
tak minden Balatonról megjelent könyv, írásmű terjesztésével és propa
gálásával. Nagyon sok esemény volt, amit az Almádi Kör és a Balatoni 
Szövetség közösen rendezett. Ezek közül egyről mindenképpen meg kell 
emlékezni. Az 1909. augusztus 28-30. között Almádiban rendezett gyü
mölcs- és borkiállításról, amelynek többezer látogatója volt a korabeli 
források szerint. Ennek keretében az Almádi Kör 29-én népünnepélyt 
rendezett. Az évenként szokásos közgyűlést még a kiállítás előtt, július 
25-én tartotta a szövetség Almádiban, amelyet Darányi Ignác földműve
lésügyi miniszter is üdvözölt. 1911-ben a szövetség és a Magyar Iskola 
Egyesület a Balatont és környékét propagáló 2 filléres levélzáró bélyeget 
adott ki, ezek egyikén almádi épületet ábrázolva.

E rövid ismertetést Sziklay János 1893-ban írt költeményének végso
raival zárom:

Nem leszel árva, elhagyott, miként
Ma látnak itten, annyian, szegényt;
Ameddig ér magyar nép szent hona,
Te lészel benn a legszebb korona.
Ezért azonban még sokat kell dolgoznia a megújult Balatoni Szövet

ségnek.

Schildmayer Ferenc

Kiállítás a Kneipp gyógyházban

Levélzáró bélyegsor

Oklevéltöredék

A Balaton folyóirat fejléce



Néhány sor 
a 17. hónapról 
a városházán

1992 február
Akikhez e havi soraim 

valójában szólnak, azok 
egészen biztos, hogy nem 
fogják elolvasni. A lapunk 
példányszámából ítélve 1-2 
ezren viszont olvassák. 
Őket kérem, hogy gondol
ják és mondják tovább, mert 
halaszthatatlan a fellépés er
deink és fáink védelmében.

Több polgártársunk je
lezte, hogy ijesztő mértéket 
öltött az illegális fakivágás. 
Legutóbb a múlt szombaton 
Kopár István barátunk riasz
totta a városházát, de mire 
Szabó Balázs városgazdá
val a helyszínre értünk, már 
csak a nyomait találtuk egy 
fűrészgéppel és szállítójár
művel dolgozó „brigád”- 
nak.

Senki nem szólna, ha 
csak a kiszáradt fákat vág
nák ki, sőt, ez még hasznos 
is lenne. Az irtók azonban 
nem válogatnak, sokkal 
több volt az élő csonk, mint 
a száraz.

Hivatalosan meg fogjuk 
keresni az erdeinket kezelő 
téeszeket és gazdaságokat, 
hogy jelöljék meg, melyik 
fákat lehet kivágni. Ez azon
ban nem elég. Kérem a vá
rosrészi baráti köröket és 
minden egyes felelősen 
gondolkodó polgártársun
kat, hogy fogjuk le együtt a 
felelőtlenül pusztító keze
ket. Tudom, sokukat az ín
ség kényszerít arra, hogy az 
utódainknak oxigént ter
melni hivatott fákat égessék 
cl. Keressük meg őket és 
magyarázzuk el nekik, hogy 
milyen károkat okoznak. Ha 
tényleg rászorultak, akkor 
segítsünk, hogy a tüzépen 
tudjanak fát venni, még ak
kor is, ha emiatt pl. útépítést 
kell halasztanunk. De ha 
anyagi okokkal nem magya
rázható a tettük, akkor szi
gorúan büntetni kell.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1992. március 1.

dr. Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az év legrövidebb hónapjára 

vélhetően az egyik legzsúfol
tabb programú önkormányzati 
ülés esett. A február 27-én késő 
éjszakába nyúló ülés újra meg
fogalmazott aggálya -  misze
rint 3-4 órai ülés után már nem 
biztos, hogy jó döntések szület
nek -  talán érvényesül a testület 
1992. évi munkatervében, mert 
egy-egy alkalomra legfeljebb 
két nagyobb témakör megtár
gyalását ütemezték. (Bár 
ahogy az elmúlt másfél év ta
pasztalata mutatja, a havi aktu
alitások szinte tervezhetetle
nek, viszont általában sürgős 
tárgyalást igényelnek.)

A testület munkaprogramjá
val lapunk más oldalán ismer
kedhetnek meg olvasóink. 
Ugyancsak közzétesszük a la
kásbérlemények víz- és csator
nadíj-elszámolásának rendjé
ről, valamint az állampolgárok 
tulajdonában álló lakások lak
bérének megállapításáról meg
alkotott önkormányzati rende
letet. Előbbi tárgykörben lakos
sági, valamint a Kommunális 
Szolgáltató Kft. kezdeménye
zésére született döntés abban, 
hogy a bérlemények vízdíját, 
amit eddig a lakások nagysága 
és komfortfokozata alapján 
osztottak el, ezentúl a lakásban 
élők száma szerint kerüljön 
megállapításra. A másik téma
körben árhatósági minőségé
ben maximálnia kellett az ön

kormányzatnak a magánbérle
mények lakbérét. Ez a mérték 
az önkormányzati lakások bé
rének háromszorosa, ezen ösz
szegen belül a bérlő és a bérbe 
adó szabadon állapodhat meg.

Döntött a testület a Pénzügy
minisztérium által 1992. évre 
biztosított fűtési támogatás fel- 
használásáról. E szerint a ren
delkezésre álló ötmillió-három
százezer forintot teljes egészé
ben a gázberuházásra fordítják.

Az önkormányzat építési és 
városfejlesztési bizottságának 
előterjesztése alapján az önkor
mányzat felmentést adott a 
partmenti építési tilalom alól a 
Mahart részére. Az Építők SE 
sporttelepére a Helios Kft. által 
benyújtott tervek alapján a fel
mentés megadását a bizottság 
nem javasolta. A képviselő-tes
tület végül is az utóbbi kérelem
nek is helyt adott azzal, hogy a 
terveket át kell dolgozni. A ter
vek véleményezésében már 
szerepet kap az az öttagú építé
szeti tanácsadó testület, melyet 
szintén mostani ülésén hozott 
létre az önkormányzat.

A Szövetkezeti Törvény 
végrehajtásával, valamint a 
kárpótlás előkészítésével ösz
szefüggésben a veszprémi Dó
zsa Tsz működési területét ille
tően megalakításra került a he
lyi érdekegyeztető fórum. En
nek tagjai az önkormányzat, a 
tsz, a részarány-tulajdonosok,

valamint a kárpótlási igényjo
gosultak képviselői.

Az Almádi Holding előter
jesztésében előzetesen tárgyalt 
a testület a vendégkártya beve
zetésének, valamint a káptalan
füredi strand fejlesztésének el
vi lehetőségeiről.

Képviselői indítványra fel
merült a januári ülésen elfoga
dott Petőfi Sándor utcai laká
sok értékesítésére vonatkozó 
önkormányzati rendelet módo
sítása. A javaslatot a testület 
nem fogadta el, így 1992. már
cius elsejével a rendelet életbe 
lép, az abban foglalt feltételek
kel a lakások értékesíthetők.

Ugyancsak képviselői indít
ványra -  az SZMSZ-ben bizto
sított lehetőség alapján -  szava
zott a testület abban, hogy java
solja-e dr. Farkas Miklós kép
viselőnek, hogy mandátumáról 
mondjon le. A titkos szavazás 
eredményeként egy tartózko
dás mellett hat képviselő java
solta a lemondást, négy nem. A 
szavazás eredménye egyébként 
semmiféle kötelezettséggel 
nem jár, ugyanakkor dr. Farkas 
Miklós előzetesen kijelentette, 
hogy a szavazás eredményétől 
függetlenül tisztségéről nem 
kíván lemondani.

A testületi ülések jegyző
könyvei a városi könyvtárban 
és a polgármesteri hivatalban 
megtalálhatók.

M.H.E.

Balatonalmádi városi önkormányzat 1992. évi munkaterve
1992. március 19.
1. Az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszá
moló
2. Szociálpolitikai önkormányzati rendelettervezet
3. Az önkormányzat gazdasági társaságainak 1991. évi 
eredménye 
4. Aktualitások 
1992. április 23.
1. Balatonalmádi város építési szabályzata -  Városüzemel
tetési rendelet felülvizsgálata
2. A balatonalmádi önkormányzat vagyonának összetétele, 
önkormányzati rendelettervezet a törzsvagyonhoz tartozó 
vagyontárgyak meghatározásáról.
3. Aktualitások 
1992. május 21.
1. Az önkormányzat gazdasági ellátó szervezetének beszá
molója. Javaslat a szervezet átalakítására. Alapító okiratá
nak felülvizsgálata.
2. Az 1992. évi idegenforgalmi szezon előkészítése az ér
dekelt szervezetek bevonásával
3. Aktualitások 
1992. június 18.
1. A városrendezési terv részleges felülvizsgálatának és 
módosításának programja
2. Az egészségügyi alapellátás változásai
3. Aktualitások 
1992. augusztus 27.
1. Az önkormányzat 1992 I. félévi költségvetésének végre
hajtása

2. A Kommunális Szolgáltató Üzemből alakított kft-k tevé
kenységének értékelése
3. Aktualitások

1992. szeptember 24.
1. A városrendezési terv részleges felülvizsgálata és módo
sítása (önkormányzati rendelettervezet)
2. A balatonalmádi önkormányzat oktatásfejlesztési kon
cepciója
3. Aktualitások 
1992. október 22.
1. A város településrészei életkörülményeinek áttekintése a
baráti körök bevonásával
2.1993. évi fejlesztési elképzelések
3. Aktualitások
1992. november 19.
1. Balatonalmádi rendőrőrs beszámolója a helyi közbizton
ságról
2. A munkanélküliség alakulása Balatonalmádiban és tér
ségében
3. Aktualitások 
1992. december 17.
1. Az önkormányzat 1993. évi költségvetése (első olvasat)
2. Aktualitások

1992. évi közmeghallgatás időpontjai: június 20. (szom
bat), december 19. (szombat).



Balatonalmádi város önkormányzatának 
6/1992. (III. 6.) számú rendelete

a víz- és csatornadíjaknak a lakásbérletményekben lakó szemé
lyek számának figyelembevételével történő elszámolás rendjéről.

Balatonalmádi városi önkormányzata a 18/1990. (I. 31.) MT. 
sz. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotta meg:

1.  §
E rendelet hatálya Balatonalmádi város közigazgatási területén 

az önkormányzat tulajdonát képező és az Almádi Kommunális 
Kft. (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) üzemeltetésében lévő azon 
bérlakásokra terjed ki, amelyeknek vízfogyasztása önálló almérő
vel nem biztosított.

2. §
A bérlő -  a fővízmérő óra által mért -  a közüzemi vízfogyasztá

si és csatornahasználati díjat (továbbiakban: vízdíj) az üzemelte
tőnek a lakásban lakó személyek számának figyelembevételével 
köteles fizetni.

3. §
(1) E rendelet alkalmazásában a lakásban lakó személynek mi

nősül: a bérlő, a bérlőtárs, családtag, valamint a lakásban bármi
lyen jogcímen 30 napot meghaladóan tartózkodó személy (albér
lő, szívességi lakáshasználó stb.).

(2) A bérlő a lakásban lakó, tartózkodó személyek számát e ren
delet hatálybalépését követő 30 napon belül, a személyek számá

ban bekövetkezett változást pedig a változást követő 15 napon be
lül köteles az üzemeltetőnek bejelenteni. A bejelentés elmulasztá
sa esetén az üzemeltető a rendelkezésére álló adatok alapján álla
pítja meg a lakásban lakó személyek számát.

(3) Az üzemeltető a vízszolgáltató által részére kiszámlázott 
vízdíjat az (1)—(2) bekezdésben foglaltak alapján számolja el és 
közli a bérlőkkel.

4. §
A bérlő a vízdíjat a lakbérrel egy időben köteles az üzemeltető

nek megfizetni. E kötelezettség nem teljesítése esetén a lakbér 
meg nem fizetésének jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Amennyiben a bérlő a 3. § (2) bekezdésében előírt bejelentési 
kötelezettségének nem tesz eleget vagy a bejelentés a valóságnak 
nem megfelelő adatokat tartalmaz, szabálysértést követ el és 10
000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

6. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Balatonalmádi, 1992. február 27.

dr. Kerényi László 
polgármester 

Müllerné dr. Hradszky Erzsébet
jegyző

Balatonalmádi városi önkormányzata 4/1992. 
(I. 29.) számú rendelete az önkormányzati lakások 

értékesítéséről
Balatonalmádi város önkor

mányzata a helyi önkormány
zatokról szóló törvény, vala
mint a többször módosított 
32/1969. (IX. 30.) Korm. szá
mú rendelet alapján az önkor
mányzat tulajdonában lévő 
bérlakások egy csoportjának 
elidegenítési feltételeit az 
alábbiak szerint szabályozza: 

Általános szabályok
1. § (1) Balatonalmádi vá

ros önkormányzatának tulaj
donában lévő lakásokat elide
geníthetőség szempontjából a 
következő kategóriákba sorol
ja:

a/  nem értékesíthető szolgá
lati lakások, 

b/ nagyobb mértékű terve
zett városrendezéssel érintett 
területen vagy középületben 
lévő, egyelőre nem értékesít
hető lakások, 

c/ kiemelten nagy értékű 
önálló családi házak, 

d/ átlagos értékű többlaká
sos épületben lévő lakások, 

e/ átlagosnál kisebb értékű 
lakások.

A lakások beosztását a ren

delet 1. sz. melléklete tartal
mazza (a polgármesteri hiva
talban megtekinthető).

(2) Jelen rendelettel értéke
sítésre kijelölt lakások jegyzé
két a 2. sz. melléklet tartal
mazza (Petőfi S. u. 6., 7., 8., 
10., 12.).

(3) Az értékesítésre kijelölt 
lakások sem idegeníthetők el a 
jogszabályban meghatározott 
időtartamig, amennyiben a 
benn lakó nyugdíjas, illetve 
jövedelmi, vagyoni és szociá
lis helyzete alapján bérlakásra 
jogosult bérlő a vásárlási jogá
val nem él.

A lakások értékesítési fel
tételei

2. § (1) A rendelet 2. sz. 
mellékletében értékesítésre 
kijelölt ingatlanok megvásár
lására elősorban a bérlő és a 
jogszabály szerint vele egy te
kintet alá eső személyek jogo
sultak.

(2) Ha a bérlakást az (1) be
kezdésben említett személyek 
vásárolják meg, a vételár a for
galmi érték 60%-a, az egy

összegben befizetendő előleg 
a vételár 20%-a.

(3) A beköltözhető állapot
ban lévő lakások teljes vételá
ron, több jelentkező esetén li
cit útján kerülnek eladásra.

3. § (1) A többlakásos, illet
ve egy lakásos épületekhez tar
tozó földterületek a lakások
kal egyidejűleg, a lakások szá
mával arányos nagyságban 
kerülnek értékesítésre.

(2) A lakások forgalmi érté
kéhez a ráeső földrészlet for
galmi értékét hozzá kell szá
mítani. A vételárat a 2. § (2) 
bek. megfelelően kell alkal
mazni.

A vételárhátralék
4. § (1) A vételárhátralék 

törlesztésének határideje 25 
év, kamata 3%-os.

(2) Ha a 2. § (1) bekezdés
ben foglalt vásárló a szerző
déskötéskor a vételárhátralé
kot egy összegben megfizeti 
vagy a 20%-át meghaladó fi
zetést teljesít, a többletfizetés 
után 40% árengedmény illeti 
meg.

Biztosítékok
5. § (1) Az önkormányzat az 

értékesítésre kerülő lakásokra 
a szerződéskötéstől számított 
3 évre visszavásárlási jogot 
köt ki arra az esetre, amennyi
ben az új tulajdonos a lakást ez 
időtartam alatt kívánja elide
geníteni.

(2) Az önkormányzat a vé
telár hátraléka és járuléka ere
jéig az ingatlanra jelzálogot, 
továbbá a vételárhátralék le
jártáig elidegenítési és terhelé
si tilalmat jegyeztet be az in
gatlan-nyilvántartásba.

Hatálybalépés
6. § Ez a rendelet 1992. 

március elsején lép hatályba, 
egyidejűleg a Balatonalmádi 
Városi Tanács 1/1989. (III. 
28.) számú rendelete hatályát 
veszti.
Balatonalmádi,
1992. január 29.

dr. Kerényi László 
polgármester 

Müllerné 
dr. Hradszky Erzsébet 

jegyző



Teljesítménytúra

A túra útvonala: Veszprém 
vá. -  Séd-völgy -  Herend -  
Nagy-Nyerges -  Öreghálás -  
Németbánya -  Városlőd.

Rendező: Bauxitkutató Ter
mészetjáró Sportegyesület

Résztvevők: minden termé
szetkedvelő, edzett sportem
ber, korhatár nélkül. 14 éven 
alul nem ajánlott.

A túrán mindenki saját fe
lelősségére indul, a rendező
ségtől kártérítés semmilyen cí
men nem igényelhető!

Túraszabályok: gyalogtúra, 
szintidő: 12 óra, táv: 50 km, 
összes emelkedő: 900 m.

Az ellenőrző pontokat sze
mélyesen kötelező felkeresni.

Ajánlott felszerelés: bejára
tott túracipő, Bakony 2. és 3. sz. 
térkép, elsősegélycsomag, eső
kabát, élelem, ivóvíz, iránytű.

Részletes tájékoztatás, neve
zés a rendező Bauxitkutató 
TSE-nél, telefon: 80/38-111 
(Knauemé).

Nevezési díj előzetesen: 50 
Ft, helyszínen: 100 Ft.

Nevezési határidő: március 
15.

Indítás március 21-én a 
veszprémi vasútállomáson, 
reggel 6-8.50 óráig.

Sítáborban a berényi iskola
A hőmérő higanyszála nap

közben + 10 Celsius-fok körül 
tanyázott, mikor a 30 gyermek 
és 13 felnőtt beszállt az Ikarus 
autóbuszba, hogy síelni indul
jon Szlovákiába.

A hétfői nap reggelén a szo
katlan méretű tárgyakkal (sílé
cekkel, sícsizmákkal) való 
közlekedéssel kezdtünk. Némi 
izgalom a buszon ülve már mu
tatkozott, ami csak fokozódott, 
mikor megérkeztünk a tanuló
pályának nagyon alkalmas 
hegyoldal felvonójához.

Következett az első nehéz 
feladat: felvenni a szerelést. A 
segítő felnőttek cikázva jártak 
gyerektől gyerekig, kötést javí
tottak, lécet igazítottak, biztat
tak, mert az már itt is elkelt.

Piros Jenő vezető oktató, 
nem kímélve a részt vevők ko
rát sem, komoly munkába kez
dett. Itt a fizikai törvényszerű
ségek gyakran csaltak volna il
letlen szavakat a felnőtt részt
vevők ajkára is, hiszen a hó 
mindenkinek síkos volt, a pá
lyán maradás, az állva maradás 
sokadik kísérletre sikerült 
csak.

Jenő bácsi magyarázott, ér
velt, s százszor bemutatta a hó
ekét, a léctartást, a völgysí és a 
hegysí közötti különbséget. 
Délután három órakor meg
könnyebbült sóhajjal tettük le 
az első kemény nap után a szo

katlan sícsizmákat. Úgy hittük, 
hogy kimerült gyermekekkel 
vagyunk körülvéve, ám a va
csora utáni programhirdetésen, 
ahol óvatosan mertem előadni 
az esti lehetőségeket, szinte 
megrohantak az érdeklődők. 
12 gyereket uszodába kísér
tünk, s az esti tornatermi foci és 
kosárlabdameccseken közel 
harmincan kergettük a labdát (s 
ez így ment minden este).

A második nap délutánján 
már csapatunk egyharmada 
birtokba vette a tányéros felvo
nót a kedves, magyarul értő és 
beszélő felvonós bácsi segítsé
gével. A lejtőn lefelé haladás 
kezdett hasonlítani a lesiklás
hoz. Az elöl haladó oktatókat 
(három csoportra osztva a síel
ni tanulókat) Piros Jenőt, Du
dás Zsoltot s jómagamat hul
lámvonalban követték csoport
jaink tagjai.

Szerdán a figyelmeztetés a 
reggeli sígimnasztika után már 
így szólt az egy-két kamikáze
ként síelni próbáló fiúnak: „Ne 
csak merőlegesen a lejtőre köz
lekedj lefelé!” Taps s biztató 
kiáltások kísérték az elsőként 
felvonóra merészkedő felnőt
teket s gyermekeket egyaránt.

Nagy örömünkre elértük, 
hogy csapatunk minden tagja 
felvonón közlekedett, s síléccel 
a lábán ért a lejtő aljára, ami az 
első nap után sokaknak csak tá

voli célként volt elképzelhető.
Csütörtök délután már szo

morú arckifejezésekkel folyt a 
szabad sízés ragyogó napsütés
ben. Mindenki a másnapi haza
érkezésre gondolt sajnálva a 
síelést, s örülve az otthoniakkal 
való találkozásnak. A pénteki 
reggeli során a verseny helye
zettjei díjakat kaptak, s minden 
résztvevőnk átvehette az ilyen
kor szokásos s az általam ott 
beszerzett szlovák nyelvű sí
diplomát.

Megkérdezhetné még a ked
ves olvasó, hogy miképpen si
került tanulónként 3000 Ft-ból 
megszervezni a tábort?! Ne
künk szervezőknek is ez volt a 
legnehezebb, de a fűzfőgyárte
lepi iskolások számára az isko
la diáksportköre pályázati 
pénzből nyújtott támogatást 
míg a vörösberényi tanulókat a 
városi önkormányzat és szin
tén a diáksportkörünk támogat
ta. Természetesen a közvetlen 
kapcsolatfelvétel a Povazska 
Bystricán lévő iskolával is 
költségkímélő megoldás volt, 
hiszen így ki tudtuk hagyni az 
utazási irodák közvetítő költsé
gét

A gyerekek nevében kívá
nok köszönetet mondani e he
lyen is a sítábor támogatásáért!

Polyák István

Bál az almádi gimnáziumban
Mint eddig minden évben, 

idén február 15-én is megren
dezték a balatonalmádi két 
tannyelvű gimnáziumban a 
Szent Bálint-napi bált. A tanév 
legrangosabb eseményének 
számító rendezvény szervezé
se hetekkel korábban elkezdő
dött Az év eleje óta érlelődő 
ötletek megvalósítása sok 
munkát igényelt 

Az iskola méretei szabta ha
tárok miatt a bálra csak meghí
vóval lehetett belépni, de, azt 
hiszem, a vendégek közül sen
ki sem sajnálta a 100 Ft-ot, 
amibe a belépés került. A ren
dezők igyekeztek minden 
igényt kielégíteni. A frissítőket 
és süteményeket árusító büfé és

a salátabár mellett teaház várta 
a nyugodt beszélgetésre vagy 
pihenésre vágyókat A diszkó
tól távolabb elhelyezett, ízlése
sen berendezett helyiségben jól 
öltözött pincérek szolgálták ki 
a vendégeket, a koszos edénye
ket pedig az ünnepelt -  isko
lánk egyetlen Bálint nevű tanu
lója -  mosogatta. Az egzotikus 
teaféleségek mellé finom házi 
aprósüteményeket lehetett fo
gyasztani, és a meghitt hangu
latot keleti jellegű zene biztosí
totta. Magam is többször meg
látogattam ezt a helyiséget, 
hogy életemben először eperte
ával oltsam a szomjam.

Az őrült hangulatot kereső 
emberek a rock-kocsmában ta

lálhattak felüdülést. A helyi
ségben uralkodó hangulatot az 
ajtóra festett zöldfejű torz figu
ra, alias vogon, jól jellemezte. 
Belül a falakon is több szelle
mes és szörnyűséges alakot le
hetett látni. A Zordképű Rock- 
vogon mellett a shaker, Louis 
de Gardener fantomképe vonta 
magára a belépők figyelmét 
Az itallapon a Pángalaktikus 
gégepukkasztó és az Abszolút 
valószínűtlenség koktélja mel
lett számos földöntúli italkeve
rék is helyet kapott A zenét há
rom amatőr zenekar biztosítot
ta. A mindössze 20 Ft-ba kerü
lő, egész estére szóló belépőt 
megfizetők fél tizenkettőkor 
két gyönyörű lány hastánc-be

mutatójában gyönyörködhet
tek.

Az ilyen szórakoztató he
lyek mellett rulettszalon és 
jósda is állt a vendégek rendel
kezésére. Emellett voltak 
egyéb programok is. A bált 
megnyitó polka méltán kapott 
különös figyelmet. A gondo
san kiválasztott ruhában tánco
ló diákok igazi lengyel népi 
hangulatot teremtettek. Kilenc 
órakor az iskola színjátszócso
portja régi korokat idéző mu
latságos előadással emelte to
vább a már akkor is magas han
gulatot A színjátszók bemuta
tója után kinyitott az egyik 
leggrandiózusabb látványos
ság, a Blaskovits EEF három



termet igénybevevő 
szellemkastélya. A 
nagyhírű csapat idén is 
színvonalas és egyéni 
attrakcióval lepte meg 
a nézőket. A kissé drá
ga -  50 Ft -  belépőt 
megfizetők betekintést 
nyerhettek az iskola 
vezető személyiségei
nek intézményen kívüli 
kétes üzelmeibe, kipró
bálhatták a legújabb 
szórakoztató automa
tákat, rövid bemutatón 
győződhettek meg az 
iskola kivételesen ma
gas szellemi színvona
láról, láthatták az iskola régé
szeti leleteit és megtekinthették 
az almádi két tannyelvű ször
nyet, az intézmény rémét.

Akinek pedig ennyi izgalom 
és mulatozás után még volt ere

je táncolni, azt Tari Tibor látta 
el talpalávaló muzsikával. Éj
félkor megválasztották a bál 
szépségkirálynőjét és szépség
királyát. Ók kezdték meg a bált 
záró keringőt, amihez azután 
sokan csatlakoztak. Így zárult a

balatonalmádi két tannyelvű 
gimnáziumban a Szent Bálint- 
napi bál.

Alper Zoltán Valér 

Fotó: D. L.

Gazsi József fotókiállítása
(részlet a megnyitóról)

A tanítás és a tudomány e ki
váló műhelyében, ahol is na
ponta kemény munkában van 
része az itt élő tanulóifjúság
nak, a regulát ez estén fölöttébb 
kellemes, színes ünnepi ese
mény oldja: a ma esti, immár 
hagyományos Valentin-bál. E 
tavaszt sürgető nap ünnepe a 
megújulásnak, a szeretetnek és 
a szerelmeseknek. Jó kedvvel, 
örömmel, tánccal és sok-sok 
virággal, képletesen szólva ép
pen a Valentin-napi pompázó 
csokorból egy szép szál virágot 
Gazsi József fotós tár elénk -  
ajándékul.

E míves kidolgozású, témá
jában bár változatos, ám sokfé
le gondolatiságot hordozó kép
anyaggal Gazsi József is egy
fajta keresztmetszetet ád a vi
lágról, világunkról. Kenyérke
reső munkája szerint műsze
rész, hivatásszerű kedvtelésé
ből pedig szenvedélyes fotós.

Füredi barátai révén -  tehát 
korántsem véletlenül -  az Al
mádi Irodalmi Asztal közelébe 
került Képei láttán máris ki
pattant a mindig lobogó „meg
szállottak” ötlete: legyen kiállí
tás! Megperzselődött!...

Az optika sajátságosan fürge 
eszköz a helyzetek, tájak, em
berek -  egyáltalán: az élet meg
ragadására. Amikor is a lát

ványban a lényeg kap szerepet. 
A fotó sajátos művészeti eré
nyeit éppen a rögzítés hiteles
sége, a tárgyilagosság, a részle
tek hangsúlya adja. Itt ezek a 
darabok valami ilyesmit sugal
lanak. Valahány rápillantás a 
valóság egy pontjára, tünékeny 
pillanatára. Vagy épp a valóság 
átértelmezését érhetjük tetten: 
a témát az exponálás pillanatá
ban egy más minőségbe helye
zi.

...Színeket ölel látókörébe, 
tónusokon időz, egyszerű for
mák szépségét fedezi föl...

Témáiban a lelkülete. Szíve
sen fényképezi a tájat hisz a 
természetfotózás vonzó, csábí
tó, s bizony ebben nem könnyű 
nagyot, hogy ne mondjam, ma
radandót alkotni... Tájképeiben 
a csupasz faágformák drámai
sága, az alkonyati szálfák gra
fikus széségrendje, a lehullott 
levél őszi rozsdája -átszínező
dik a  tér...!? Az opálködből elő
sejlő füredi móló megfogott 
Emlékeket ébresztett bennem, 
mert a képek értéke éppen kisu
gárzásukban, a ránk ható érzel
mi indíttatásban van. -  Másutt 
falhoz támasztott vesszőseprűt

mutat Tér és rend! „Várako
zás”. Két hívogató szék. Együ
vé tartozunk... együvé kéne tar
toznunk! Kovácsolt lámpa, 
alatta színekben pompázó in
dazuhatag. Így múlik el a világ 
dicsősége...! Mindez kutató lá
tásmódra, alkotó fantáziára 
vall!

Olyan fantázia ez, ami meg
érdemli, hogy a természet más
kor is a segítségére siessen. S e 
tiszteletre méltó gazdag kép
anyag okán Gazsi József bará
tunk is méltán megérdemli tel
jes elismerésünket

Albrecht Sándor megnyitja a kiállítást
Fotó: Durst László

Tisztelt 
Polgármester Úr!
Utóbbi összevont számaival 

ajánlom szíves figyelmébe szűkebb 
pátriánk folyóiratát. Ha érdeklődé
sére méltó, készséggel köldök ré
gebbi és -  remélem -  újabb példá
nyokat is.

Ugyanakkor szeretném kérni a 
Polgármester Úr közvetlen segítsé
gét és kapcsolatai mozgósítását a 
válságos helyzetű Új Horizont Ala
pítvány támogatására. Örömmel és 
köszönettel venném ajánlatait tehe
tős, érdeklődő, szellemi értékek ol
talmáért áldozatkész polgártársai, 
vállalkozók, cégek, be- és elszár
mazottak -  köztük a külföldön élők
-  megnyerésére. Mecénáló ötletei
vel ugyancsak hozzájárulna fiatal 
folyóiratunk fennmaradásához.

Biztató válaszában bízva, szívé
lyes üdvözlettel

Raffai István 
főszerkesztő



Beszélgetés Szabó Balázs képviselővel
Lassan befejeződik sorozatunk, 

amelyben a városunkat irányító 
képviselőket próbáltam bemutatni, 
s most már nem hallgathatom el 
véleményemet, miszerint volt 
olyan képviselőjelölt, aki előnnyel 
indult a választásokon. Ilyennek 
tartom e havi beszélgetőpartnere
met, Szabó Balázst is. S hogy nem 
óvott senki, annak egyetlen ma
gyarázata van. Ez az előny abból a 
jól kiérdemelt népszerűségből, 
szeretetből fakad, amit családja 
több évtizedes, becsületes munká
val vívott ki Almádiban. Hisz ki ne 
ismerné a Szabó pékség által előál
lított péksütemények ízét váro
sunkban. Mostani beszélgetésünk
ből talán kiderül, hogyan sáfárko
dik az ifjú képviselő ezzel a nép
szerűséggel mindennapi munkája 
során.- Balázs! Tényleg csak illendő
ségből mutatkozz be röviden az ol
vasóknak!

-  Tősgyökeres almádinak vall
hatom magam, hisz itt születtem. 
Iskoláimat Veszprémben, majd 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem fizikus szakán 
végeztem. A  Bauxitkutató Vállalat 
geofizikai osztályán kezdtem dol
gozni. 1978-ban nősültem meg, 
feleségem a lengyel származású 
dr. Wikarek Anna fogorvos, itt Al
mádiban praktizál. 12 éves fiunk 
van. Sokáig éltem a szüleimnél, 
majd vállalati bérlakásban, jelen
leg a magam építette házban a Kis
berényi úton.- Még mindig a szokásos kérdé
sek egyike: mi motivált, hogy in
dulj a választásokon?

-  Sokáig nem is foglalkoztam 
vele, ám a választási előkészületek 
finisében arra a felismerésre jutot
tam, hogy ha távol maradok, azt a 
fajta gazdálkodást, amit én képvi
selek, nem fogja senki képviselni.- Annyira egyedi ez a gondolko
dás. Hisz azt sem tudhattad, kik ke
rülnek majd be a testületbe!

-  Azt viszont tudtam, kik közül 
lehet választani. Hogy egyedi len
ne? Többektől eltérően nem tartot
tam s tartom magam most sem tes
tület vagy érdekcsoport képviselő
jének. Én a korábbi gyakorlattól el
térő működési modellt tartok szük
ségesnek ahhoz, hogy abból a 
helyzetből, ahová a múlt vezetett, 
ki tudjunk lábalni.- Elmondanád ennek a modell
nek az ismérveit?

-  A lényegét talán úgy fogal
maznám meg, hogy fel kell ismer
ni: Almádi egyszerre lakóterület és 
idegenforgalmi üzlet is. A cél nem
csak a kellemes lakókörnyezet, ha
nem a hatékony jövedelemtermelő 
képesség megőrzése és újraterem
tése.

- Úgy gondolod, ezt az elvet a 
testületben egyedül képviseled?

-  Véleményem szerint a legra
dikálisabban képviselem.- Ugorjunk még vissza a válasz
tásokhoz. Az MDF tagjaként füg
getlenként indultál, amikor legtöb
ben valami biztos támogatót keres
tek...

-  Sokan tudják, hogy az MDF 
almádi indulásánál az egyik motor 
voltam, de azt is sokan tudják, 
hogy az MDF párttá alakulását na
gyon élesen elleneztem. A pártok 
szerinti tagolódás magyarországi 
megjelenési formája elfogadhatat
lan számomra, megítélésem sze
rint egyik pártnak sincs olyan egy
séges, letisztult szerkezete, hogy a 
hozzá való tartozást fel tudjam vál
lalni. Az MDF-fel egy úton indul
tam, de elváltak útjaink. A párt be
lebonyolódott hatalmi pozíciójá
nak védelmébe, s ennek érdekében 
számomra elfogadhatatlanul a de
magógia eszközéhez nyúlt. Gon
doljunk csak az MDF-piacra. De 
jól jellemzi a helyzetet kedvenc 
mesém is, ami a molnárról, a fiáról 
és a szamárról szól. A molnár el
megy a fiával a vásárba és vesznek 
egy szamarat. Hazafelé akár az 
öreg, akár a gyerek vagy mindket
tőjük vagy egyik se ül a szamáron, 
szóval mindig van valaki, aki kifo
gásolja döntésüket. A végén gúzs
bakötik a szamarat és a vállukon 
viszik haza, mert saját döntésüket 
nem merik felvállalni. Vélemé
nyem szerint a döntéseinkkel min
dig szembe kell tudni nézni, és el 
kell fogadni a négyévenkénti érté
kelés eredményét.- Tanulságos a meséd, de egy
ben adódik a kérdés: ilyenkor or
szágos vagy helyi politikáról be
szélsz?

-  Is-is, de a molnár esete inkább 
a „nagypolitikára” vonatkozik.- Félre a politikával, hisz ebben 
a cikkben téged kell bemutatni.

Hogyan lesz egy geofizikusból a 
polgármesteri hivatal városgaz
dálkodási osztályának vezetője, 
röviden városgazda?

-  Nem az a kérdés, hogy geofi
zikusból, hanem hogy egyáltalán 
városgazda.- Annyit tudok, hogy hirtelen 
megüresedett ez a fontos beosztás. 
Felkértek vagy jelentkeztél ennek 
betöltésére?

-  A polgármester többünket 
megkérdezett, és én vállaltam.- Kalandvágy vagy bármiféle 
elhivatottság?

-  Tréfásan tényleg kalandvágy, 
de komolyra fordítva a szót úgy 
éreztem van, koncepcióm, amely
nek érvényesítéséért így tehetek a 
legtöbbet.- Nem volt nagy bátorság mind
ezt szakmai gyakorlat nélkül fel
vállalni?

-  Részben a korábbi munkám 
kapcsán, részben a képviselői tevé
kenységem következtében nem 
volt ismeretlen számomra a fel
adat. Azt, hogy jól döntöttem-e 
majd az idő megmutatja.

-Látszanak már eredmények?
-  Az idő és az időszak ehhez 

még túl sok lehetőséget nem adott. 
Inkább a folyamatban lévő munká
kat hadd soroljam: városi gázháló
zat gyors kiépítése, a csatornázott
ság arányának erőteljes növelése, a 
városi ivóvízbázis fejlesztése, az 
ivóvíz-elosztó hálózat fejlesztése, 
a csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítása, a közterületek állapotá
nak megfelelő szintre hozása és a 
gyűjtőúthálózat rendbetétele.- Szép kis lista, de mindezt mi
ből?

-  Becslésem szerint a felsorolt 
célokra 4-500 millió forint kellene 
az elkövetkező 2-3  évben. Ami 
nyilvánvaló lakossági, gazdasági 
érdeket elégít ki (gáz-, vízhálózat), 
arra kitapintható mintegy 200 mil

lió forint értékű lakossági beruhá
zási szándék.- Engem meglep ez az összeg, s 
akkor még mindig van 300 millió 
hiány.

-  Alapkérdés az, hogy az ide
genforgalmi bevételek megmara
dása érdekében feltárható-e továb
bi forrás a városon belül. Ismét 
csak becsléseim szerint eddig szo
bakiadásból évente 300 millió fo
rint bevétel keletkezett. Ez a bevé
tel, úgy érzem, az örökölt állapot, s 
nem utolsó sorban a német helyzet 
változásával veszélyben van. Mi
vel mindannyiunk alapvető érdeke 
lenne az előbb felsorolt célból 
gyors megvalósítása, erre fedeze
tet a város csak hitelből biztosíthat
na. A leghatékonyabban hitelt 
azok nyújthatnának, akiknek a hi
telfelhasználása gazdasági ered
ménnyel kecsegtet..- Magyarul kölcsönkérnél a la
kosságtól?

-  Lényegében igen, kötvényki
bocsátáson gondolkodom.- Ehhez viszont meg kell szerez
ni vagy tartani a lakosság bizal
mát. S ha például a múltbeli fele
lőtlen ígérgetések (pl. útjavítás) 
mostani lecsapódására gondolok, 
bizony nem lesz egyszerű feladat.

-  Tisztában vagyok vele, hogy 
sok egyéni és csoportérdek sérül. 
Ami a régi ígérgetéseket illeti: tu
domásul kell venni, hogy az a 
rendszer csődhöz vezetett, s így az 
akkor tett ígéretek érvényessége is 
erősen megkérdőjelezhető.- Végezetül megkérdezném, 
ami, gondolom, többeket érdekel: 
jelenlegi beosztásodnál fogva a hi
vatal alkalmazottja vagy, ugyan
akkor csütörtökönként mint képvi
selő a saját feladataidat is megha
tározod. Hogyan tudod össze
egyeztetni ezt a két munkát?

-  Nagyon könnyen, gyakran el
beszélgetek magammal!- S mint képviselő győzködöd a 
hivatalnokot, vagy fordítva?

-  Konszenzusra törekszem. De 
félretéve a tréfát, ennek a helyzet
nek lehetnek előnyei, és úgy gon
dolom, ezeket ki is tudom használ
ni.- Megmondanád, mire gon
dolsz?

-  A kulcs abban keresendő, 
hogy közvetlen és jó a kapcso
latom a képviselőtársak döntő 
többségével és hivatali munkatár
saimmal is. Így a testület és a hiva
tal munkakapcsolatát legalábbis a 
saját területemen szorosabbá tu
dom tenni.

-A zt hiszem, már ez is egy ered
mény! Köszönöm a beszélgetést.

Gróf Tibor



L apunk hasábjain 
közhírré tettük, hogy 
megalakult városunkban az 
irodalmi asztaltársaság IMA 
fedőnév alatt.
A kezdeti kis csapat egyre 
bővül az irodalmat, 
művészetet szerető tagokkal. 
Az Új  Almádi Újság, ahogy 
terjedelme engedi, egyre 
többször közölni fogja 
városunk szellemi életét 
bővítő alkotók műveit. 
Engedjék meg tisztelt 
olvasóink, hogy jelen 
számunkban egy 
mellékletben bemutassuk 
az IMA alkotóközösségét, 
akik talán a jövőben egy 
almádi antológiával is 
jelentkeznek majd.

V. L.

Vecsey Körmendi Mária

Márciusi fény
Vágd arcomba szilánkodat márciusi fény! 
Hunyorgó szemem csak bántsa 
hosszú, réveteg tél utáni tetszhalálból 
a tavaszt rám hadd kiáltsa.
És, mint nappalokba a fény, 
úgy nőjön bennem a remény, 
hogy fejemet magasan tartva 
belenézhessek már a Napba, 
hogy hitet tölthessek magamba.
Világítsd meg az utat!
Ne legyen rajta a sok kanyar, 
hogy büszkén meghallhassam: 
ember vagyok, s maradtam magyar.
Vágd szemembe szilánkodat tavaszi fény! 
Hadd legyen enyém: 
legalább a remény.

Áfrány Gábor (Maxi)

Tehetség
Megcsúszó láb, 
szétkent madárszar,
Üstökös az aszfaltéjben, 
a többi fehér pötty között

Eső
Cseppek hullanak 
a billentyűkre.
Kint az esőben 
áll egy zongora.
Száz ujjával rajta 
sötét felhő játszik, 
különös melódia.

Illusztráció: Áfrány Gábor



Martinelli

Itt vagyok
Engem keresel? Látod, itt vagyok 
fény előtt és fény után ballagok 
én árnyékot nem láthatok,
-  apró, törékeny fény vagyok -

Engem keresel? Itt vagyok, látod?
Kelyhükbe zártak tarka virágok 
és, ha jönnek szép hajnalok,
-  Talán egy harmatcsepp vagyok -

Engem keresel? Keress egy álmot 
ám csak halkan, lopva szabad járnod 
ott játszanak az angyalok 
-és én a sóhajuk vagyok -

Engem keresel? Nézz fel az égre 
ott rajzolódik az esti kékre 
pár tarka madár -  nem nagyok -
-  az a legkisebb, én vagyok -

Engem keresel? Egy ajkat keress, 
mely nem mondta még sosem, hogy szeress 
melyen csók nyomot nem hagyott...
Az el nem csókolt csók vagyok -

Engem kerestél? Lám, megtaláltál 
ott, ahol ma hulló könnyet láttál, 
egy csepp nem hullt le, ott ragyog 
a csukott szemen -  az vagyok -

Varga László

A Kincses Élet 
Koldus Hercegének
gondolatai 1989 március idusán
De régen sercegett kezemben a toll,
Ezért nem mondhatják, hogy ötöl-hatol,
Mint manapság holmi politikus úr;
Ki szóözönben úszik, ha szakad a húr...
Nem, nem fecsegek, nem politizálok,
Ha rágondolok, istenuccse hányok!
Csak élek, dolgozok, mint megannyi más 
Porondra lépő öreg komédiás...
Aki tudja, érzi, bent valami forr,
Csak még nem mutat zöldet a szemafor;
Hogy lapátra tegyük a szájhősöket,
És méltó helyén álljon ismét a tett!

Az élet motorja tett, mely célhoz vezet...
Csak akkor jó az út, ha jó a kövezet.
A homokkő alap szétmállik, mint a sár.
Tett nélkül -  higgyed el -  a gondolat sivár!
Ezért a gondolat a tettel jó rokon,
Megállják helyüket a barikádokon.

Ajánlás: 
Fel hát a tettre, és ne csépeld a 
szót! 
Munkást lássak benned, ne csak 
a biztatót!



A.Z.I.

A vénség
örök remegés 
rettegő tekintet 
végtelen várakozás 
agyonfontolt reakciók 
félelem 
emlékek 
kaotikus álmok 
tovatűnt tisztánlátás 
szófogadatlan kezek 
sután botladozó lábak 
néma szél 
elmosott kontúrok 
gépiesen ismételt imák 
beletörődés 
álmatlan hajnalok 
egymásra települt ráncok 
memóriazavar 
kiszolgáltatottság 
csontok fájása 
önemésztés 
felnőtt unokák 
és görcsös ragaszkodás 
a tárgyiasult múlthoz 
a vénség.

Hajdú Zoltán Levente 

Út
Köves-poros csillagutakon 
Lemászom a földről az égre, 
Virágnak napsütésre,
Tükörnek büszkeségre,
Halálnak szenvedésre.

Szeretve árult hazug csodádat 
Döntöm a fosztott holnapodra;
Sót nem a vérbe.
Utálsz majd érte.
Imádsz majd érte.

Irigyled szent-szőtt csillagruhámat, 
Szeretni foglak, ha sírni látlak 
Szívemnek szépe.
Emberi szónak 
Isten a vége.

Csonka Imre

Négy 
évszak 
szerelme
Szeretlek, szeretlek pedig 
nem vagyok már gyerek. 
Szeretlek nagyon, nagyon. 
Más nőt nem ismerek.

Szeretlek a tavasz lágy 
napjának fényével, 
a nyárnak minden 
verőfényes forró melegével

Ha jön az őszi meleg, 
a tovaszálló ökörnyál, 
akkor is szeretlek, amikor 
a hulló levél messze száll.

Télen is szeretlek, amikor 
csendesen hull a hó 
és belepi a földet a 
szikrázóan fehér takaró.

1970 Július 6., Szelestető

Kardos M. Zsöte

Az utolsó 
napon
Az utolsó napon 
Majd nyíltan szeretek. 
Ellenségeimtől is nehezen válok,
A távoliaktól és értétlenektől. 
Ráncaimat féltem. A hideget 
Fogom elsiratni, a sikoltozást, 
Ahogy simogatásra vártam 
A ketrecek mögött.
Szabadság -  ítélet kegyelem riaszt, 
Kiterítve az elhagyott időre.



Makray M.

Nőnapi köszöntő -  férfiaknak ...
Merthogy elválaszthatatla

nok, sőt bizonyos tekintetben 
egyek vagyunk, apró különb
séggel, melynek szép példája 
az alábbi vicc. Egy férfit, vala
mely okból, kiváló orvoscso
port nővé változtat. Arra a kér
désre, hogy fájdalmas volt-e a 
beavatkozás, a következőt vá
laszolja: csak az volt szörnyű, 
amikor az agyamat zsugorítot
ták!

Igen, itt az alapvető különb
ség! Kétségtelen ugyan, hogy 
az agy olyan szerv, ahol nem a 
mennyiség, hanem a minőség 
határozza meg az értéket, de mi 
nők tagadhatatlanul másként 
gondolkodunk, lévén szeré
nyebbek a lehetőségeink... 
Már a kezdet kezdetén is így 
volt: a nő, meglátva a félelme
tes tigrist, kivájt tökhéjban fe
jecskével kedveskedett volna a 
hatalmas cicának... míg párja, 
felberzenkedvén, fegyvert pat
tintgatott! És míg a nő gyűjtö
gette és aszalgatta a bogyókat, a

férfi vadászni indult.
Az első nő, akinek a férfi a 

lábai elé terítette a legyilkolt 
vadat, talán még sírva is fakadt 
ilyen pusztítás láttán..., de ha
mar megtanulta, mennyivel 
kellemesebb lakótárs a diadal
mas férfi, mint a megbántódott 
S a következő elejtett zsák
mánynál már ünnepelte a hőst, 
ki megvédi őket a fenevadak
tól, és míg a férfiak győzelmi 
táncot jártak, ő nyúzott, bele
zett, darabolt... Nem a nők vet
ték űzőbe az ártalmatlan vada
kat sem, ők, szerényebb képes
ségeikkel a növényeket gyűjtö
gették fáradhatatlanul. Ám a 
férfiak egyre hordták a zsák
mányt, s elkerülhetetlenül rá
szoktunk a húsevésre. Most 
már ugyan közösen bánjuk, 
mert bajunk van a koleszterin
szinttel, a meszesedéssel, de 
mit tehetünk?

Nemcsak az első fegyvere
ket készítették a férfiak, a pus
kaport sem a nők találták fel!

Talán képesek lettek volna rá, 
de nem fűtötte őket a háborús
kodás vágya. Azt viszont soha 
nem felejtették, hogy a férfit 
legjobb lesz ünnepelni... A 
győzedelmes férfi szeretetre
méltó, nem beszélve a hősről!

Ám a győzelemhez közön
ség kell, s a férfi a nő lába elé te
rítette a meghódított birodal
makat: népesítsétek be, teremt
setek otthont! S két harc között 
a férfi foglalkozott a nők gond
jaival is. Bogyókat, növényeket 
termelsz? Tessék, kinemesítet
tem neked, többet termelhetsz, 
szebbet, finomabbat! Na igen, 
ezeket a kényes növényeket 
már permetezni is kell: tessék, 
itt a mérgek tárháza, feltaláltam 
neked! Nem elegendő a trágya? 
Itt a műtrágya! Nitrátos lett az 
ivóvíz? Igyunk bort! És mi ün
nepeljük a férfit, aki így felta
lálja magát!

S feltalált nekünk atombom
bát sugárhajtású repülőgépet 
csodaautókat... és ezt mind,

mind, a nőkért teszi! Láthatjuk 
a reklámokból is, minden a mi
énk, a habfürdő, a napolaj, a 
szupermosópor, nekünk kell az 
új fókaprém, az új luxusautó, az 
új hangfal... A férfié a dicső
ség, míg a nőé az eredmény. S 
mi örülünk az eredményeknek, 
bármilyen legyen is későbbi ki
menetele. Mert ugyebár a kel
lemes társ a diadalmas férfi, s 
nekünk ez a legfontosabb.

Néha, halkan, felmerül a két
ség: nem lett volna-e elég az a 
rész a világból, amit a nők gon
doltak annak? De ez amolyan 
női logika. A legjobb az lesz, ha 
a férfiak maguktól találják fel a 
világbékét a környezetkímé
lést a biogazdálkodást, a nap
energiát, a növényi táplálko
zást... És akkor is, mint addig 
már annyiszor, mi nők, ünne
pelni fogjuk őket az év minden 
napján. Kivéve a mait, mert ez 
a nap a nőké! És ma, szerte a vi
lágon, a férfiak fogják főzni a 
kávét!

CIUS

Tűz éj
Csillagport hint a Hold 
A puha hódunyhára 
Sötét árnyak, holt 
fák gyönyörű magánya 
s a fákon fehér takaró.
Hajamban csillog a hó.
Megyek az éjszakába.
Hűvös szőnyegen lépkedek.
Mezítelen a talpam.
Te ezt meg sem értheted.
Nehéz a csizma rajtam.
Most szelíden hullni kezd az ég 
Hullik alá óriás pihékben.
És térdemre hullok én is 
az ezüst holdsütésben. 
Ezért, csak ezért a tiszta, téli 
éjszakáért élek,
Hogy égi fényben láthassam meg akkor 
a földi sötétséget.



KÖZÖS AKARATTAL...
Balatonalmádi őslakosságának az 

Öreghegyen, a Tóállásban egyetlen 
ipari kenyere volt a vörös színű kvarc
homokkő bányászata, megmunkálása, 
értékesítése. A környék lakóházainak 
lábazata és felmenő falazatának fő al
kotóeleme volt és még ma is előszere
tettel alkalmazzák azok, akiknek anya
gi erejük ezt elviseli. Már igencsak lu
xus kivitelnek számít a szépen faragott 
lábazat e kőből. Egyéb használati tár
gyakat is faragtak hozzáértőbb meste
rek, úgymint itató, etetővályú, virágtar
tó, fedlapok, lépcsők stb., de a múlt szá
zadban az I. világháborús emlékmű óri
ási obeliszkje Györgyi Dénes által ter
vezve. A  II. világháború előtti években 
Almádi két bányájából nagyszámban 
kerültek ki nagyméretű „vizes köszörű
kövek” diósgyőri rendeltetéssel. Fenti
eket a kő kiváló tulajdonságai tették le
hetővé (fagyállóság, jó megmunkálha
tóság, magas szakítószilárdság). Meg 
kell hogy említsem az 1909-ben épült 
Veszprém-Alsóörs vasútvonalnál, fő
ként az Almádi-Sárkuta szakaszon épí
tett felüljárókat, átereszeket, szárazon 
épített rézsűket, ennek legszebb része a 
volt Remete-völgyi megálló előtt ma is 
épségben látható. Szinte ipari műem
lékként kellene tisztelni. Annak idején 
Itáliából, Macedóniából ide hívott 
mesterek szép és jó munkát végeztek, 
némelyek közülük itt is maradtak, mint 
pl. a Vörösberényben letelepedett Tos
cani család is. A temető őrzi nevüket és 
míves emlékeiket vöröskőből faragva.

Amit a századelő ilyen szépen 
megalkotott, azt a huszadik század 
hetvenes éveiben sikerült meggyaláz
ni. A korabeli tanácselnök engedélye 
alapján a Budai Nagy Antal út felett 
átívelő műtárgyat -  nem fér át alatta 
nagyobb jármű -  vandál módon ki
kezdték, mindkét oldalán a faragott 
homlokzati köveket szétverték. Hála 
a korabeli mestereknek, nem tudták tel
jesen lerombolni. Így maradt meg

mementóként, mint egy nagy sebhely.
Most értem el tulajdonképpen mon

danivalóm lényegéhez, és itt szeretném 
megnyerni az almádi őslakosság, vala
mint az itt letelepedett, Almádit szű
kebb hazájaként szerető embertásaim 
együttérzését.

1. Egy nagyméretű vöröskő emlék
mű felállítása Almádi központjában, 
rajta a város címere és egyéb, amit egy 
nyaralótulajdonos Munkácsy-díjas 
művész, Mihály Gábor méltóképpen 
megkomponál. Ezzel áldoznánk a vö
röskő emlékének, a címerrel a jelenkort 
is illusztrálandó. Az elképzelés -  a hon
ismereti körön belül megvitatva -  a hu
szonnegyedik órában igen aktuális, 
mert ilyen méretű alkalmas kő talán 
már nem fog előfordulni, mint amit 
most sikerült megkapni, a volt Györy 
bánya udvarában fekszik. A művész úr 
nyilatkozott „természetesen nem pén
zért” -  mondotta, őszinte nagyrabe
csülésünk és köszönet ezért a gesztu
sért. Elképzelés szerint a Volán-pálya
udvar alatti pázsitos területen, a volt 
Zsák vendéglő helyén lenne méltó ke
retben.

2. Mint ahogy fentebb írtam, a meg
rongált vasúti felüljáró helyreállítása 
egy szégyenletes sebhelyet tüntetne el. 
Helyreállítása után egy emléktáblát ér
demelne: Itt közelekedett valamikor a 
gőzös 1909-1969-ig a Csanádi-féle 
közlekedési koncepció okozta haláláig. 
Nemcsak mi, de a győri lakosság sem 
fogha sohasem megbocsátani a felszá
molását. Kérem, tessék szomorkodni 
vagy haragra gerjedni a jelent ábrázoló 
fénykép láttán.

Mindkét elképzelés megvalósításá
hoz három tényező szükséges: pénz, 
megfelelő kőanyag, de főképpen kőfa
ragó mester, aki vállalja és tudja még 
forgatni megrozsdásodott szerszámait, 
és ereje is maradt hozzá. El is kezdtem

felkeresni régi barátaimat, ismerősei
met, akik e szakmában jártasak, és már 
nemegyszer tettek tanúbizonyságot 
tenniakarásukat bizonyítva, ismét se
gítségüket kérve.

Majlik Imre, Szabó Jóska bácsi, 
öreg barátaim a nyugdíjon túl bizton 
nem maradnak tétlen. A vörösberényi 
sírkőfaragó mester ugyancsak jó szak
mabeli édesapjával, szóval a Német 
Jóska család is igent mondott. Bízom 
további helybéli régi kőfaragók segít
ségében is, jó lenne megtalálnunk egy
mást ez ügyben. Mecsériekre, Józsa 
Lacira, Harcos Jóskára, Mojzer Ferire 
is gondolok, hisz nagyjából itt születtek 
és ebben a szakmában jártasak. Persze 
szívesen venném azok felajánlását is, 
akiket név szerint majd utólag tudok 
emlegetni újságunk lapjain a mű elké
szülte utáni fénykép alatt.

A szükséges mennyiségű kő, azt hi
szem, meg lesz. És most jövünk mi, 
akik segítsége nem szakmai, hanem 
anyagi lehetne. Sajnos a város egyéb 
sok sürgős megoldandó feladatai mel
lett nem igen tud erre a nemes célra 
anyagi segítséget nyújtani. Bizonyára 
lesz lehetőség azért arra, hogy besegít
sen menetközben. Mint ahogy a II. vi
lágháborús áldozatok emléktáblájához 
is megkaptam a lakosság anyagi támo
gatását, most is bízom benne, hogy kö
tődésüket Almádihoz ilyenképpen is 
kifejezésre fogják juttatni. A legkisebb 
segítést is a cél érdekében, újságunkon 
keresztül fogom megköszönni.

Örömmel kell máris közölnöm az 
első konkrét anyagi segítséget. Bécs
ben élő, de Almádiban is lakó mindenki 
által ismert Bea, aki már több ízben 
bizonyította Almádihoz való ragaszko
dását ruhaszállítmányok által, a Haty
tyú-bál megrendezésében vállalt mun
kálkodása által, barátai és ismerősei 
körében az emlékkő felállításához Le
gény Istvántól 1000 ATS, Erdős Noé
mitől 1000 ATS, dr. Platthy Györgytől

1000 ATS, dr. Hunkár Dénestől 500 
ATS és saját kasszájából, tehát Jurányi 
Mátyáséktól 1000 ATS támogatást 
nyújt, melyet ezúton ismeretlenül is 
megköszönök nekik.

El kell hogy meséljem tisztelt olva
sóinknak az alábbi nem mindennapi 
esetet. Alkalmilag volt szerencsém 
megismerni 1991 nyarán egy francia 
házaspárt, aki Almádiban nyaralt. A 
feleség tősgyökeres francia, a férj Luci
en Szabó, aki egy párizsi szállítmányo
zási cég feje. Szülei korán kivándorol
tak, ő már ott született több mint 60 éve. 
Múlt évben járt először szülei hazájá
ban, de oly nagy benne az ősi magyar
ságtudat, hogy hazatérése után elkez
dett a klubban magyar nyelvet tanulni. 
Most február 8-án véletlen ismét össze
találkoztam vele a városházán, éppen 
Erdélyből jött és könnyes szemmel me
sélte az ott élő magyarság sorsát. Szé
pen meg is segítette azt a családot, 
akiknél volt. Mintegy kétórás ittléte, 
beszélgetése a polgármester úrral, az
tán folytatta útját haza. Meséltem neki 
itthoni életünkről, helyi kezdeménye
zéseinkről. Tetszésének nyomatékot 
adva megkért a helyi újságunk egy évi 
előfizetésére és küldésére, ezenkívül a 
fenti nemes célkitűzéseink támogatása
képpen a rendelkezésére álló 45 USA- 
dollárt adott át. Ritka szép bizonyíték 
egy idegen magyartól. Merci bien 
Monsieur Szabó á bientót. Alias Szabó 
László.

Előre is szeretném megköszönni a 
kedves együttérző és tenni tudó olvasó
ink segítő szándékát, akármilyen for
mában is nyilvánul az meg. A gyűjtés
nél magamon kívül a közösségi ház is 
illetékes, és újságunk lapjain visszaiga
zolásra név szerint kerülnek.

Majbó Gábor

Magas hozamú
új

pénzbefektetési 
lehetőséget 

kínálunk banki 
garanciával, 

adó
kedvezménnyel

Magánszemélyeknek 
és vállalatoknak 
egyaránt előnyös

Tájékoztatás, 
telefonügyelet: 

80/22-091

JÖVŐBENI
FÖLDGÁZFELHASZNÁLÓK,

-FOGYASZTÓK!
Megkezdjük előzetes igényfelmérésünket a lakossági földgázfo

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

TÖBBÉVES SZAKMAI 
TAPASZTALATUNKAT AJÁNLJUK 

ÖNÖKNEK
Ha ö n  nálunk rendeli lakása, háza földgáz-felhasználásra való átál

lítását, mi a tervezéstől a lakossági jóváhagyásig anyagbiztosítást, sze
relést (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 M ARKET papír-írószerbolt, a benzinkút mögött)

Étlap-,
itallapborítók,

poháralátét
emblémázva

megrendelhető

Cím: Kátzné, 
Vörösberény, 

Széchenyi út 8., 
16-18 óráig



Gondolatok
A gondolatok lejegyzésére három 

meghatározó motívum ösztönzött.
-  Az első: -  1992. január 22-én, a 

Kultúra napján egy szomorú szép cik
ket olvastam a Naplóban a nap ünne
peltjéről, a „kultúráról” Veszeli Lajos 
tollából. A kultúra nem ünnepelthez 
méltó helyzetéről ír. A gondolatsort 
egy kéréssel zárja: -  „Segítő, ápoló, si
mogató kezet vár-mindenki, aki a kul
túrát műveli, éli és formálja, hogy mél
tó helyre kerülhessen életünkben.”

-  A második motívum egy élmény 
volt, melyet 1992. január 24-én sokak
kal megélhettünk a cikket író váro
sunkban élő művész és a közösségi ház 
dolgozói rendezése által létrehozott 
Füred-Almádi művésztalálkozón. Ez 
nemcsak „hídverés” volt a két város kö
zött, a hivatásukat illetően orvos-tanár 
művészek bemutatkozása, műveik lát
tatása-bemutatása útján az érzelmi 
hangulatok széles skáláját élhettük át, a 
megrázó novella-versélményektől az 
örökzöld dallamokig.

A szerzett élményen túl a művészek 
emberi megismerése bizonyosságot 
tett arról, hogy a művészet az életélés 
minőségét is megváltoztatja, hogy 
örömmel, életoptimizmussal is lehet 
szolgálni egy ügyet, örömet szerezni 
másoknak. Ez az érintés a kultúra érin
tése volt -  mint az igaz művészet általá
ban - ,  emlékeket idézett fel, gondolato

kat ébresztett és továbbgondolkodásra 
ösztönzött.

-  Emlékmotívumokat hozott fel
színre, nemcsak soproni diákkori emlé
keket az irodalmi-képzőművészeti ká
véház hangulatával, mely meghatározó 
volt további életvitelemre, hanem író-  
olvasó találkozókat, irodalmi esteket a 
régi almádi könyvtárban.

Ezek a motívumok bizonyították 
számomra és bizonyítják számunkra, 
hogy újra elindult valami Almádiban. 
Az indulás szép, tehát érdemes tenni a 
folytatásért. Az eredmények elérése, a 
jövőnk, és főleg felnövekvő nemzedé
künk érdekében több tenniakaró baráti 
kézre van szükség a kultúra megfelelő 
helyre emeléséhez. Mindenki megta
lálhatja a helyet, ahol segíthet az ügy 
érdekében.

-Többünkre lenne szükség a városi 
vegyeskarban, hogy kiteljesedhessen, 
és ezáltal városunk polgárai mind több
ször kerülhessenek majd zeneközeibe. 
Megfelelő létszám lehetőséget adna ar
ra, hogy városok közötti találkozókat 
hozhassunk létre -  kulturális kapcsola
tainkat ezáltal is szélesítve.

-  Nagy előrelépésnek számít az iro
dalom művelői és irodalomszeretők ál
tal a Kultúra napján létrehozott Irodal
mi Asztal. Az asztalt körülülők jóvoltá
ból valószínű, hogy több irodalmi él
ményben lehet majd részünk, s több

irodalmi publikációval gazdagodhat 
városunk lapja.

-  Képzőművészeink által oly lelke
sen megrendezett 1991-es Balatoni tár
lat folytatására, remélve, hogy talán ál
landó otthona is lehet Almádi a tárlat
nak.

-  Ehhez szükséges lenne padlásga
lériánk végleges kialakítása, mely 
nemcsak tárlatoknak, de kamaraelőa
dásoknak, hangversenyeknek, különfé
le kulturális rendezvényeknek is ott
hont adhatna. Nagyobb létszámú kö
zönség befogadására is alkalmas lenne. 
Kialakítását az Almádiéit Alapítvá
nyon keresztül támogathatjuk.

-  Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
jövő a jelenből építkezik. Pedagógusa
ink az élményszerű művészetre neve
léssel, a kultúraformálásban való rész
vételükkel nyújtsák kezüket a művé
szet barátainak. Egyéniségükkel mu
tassanak példát a művészet értékterem
tő erejének, a mindennapi élet megszé
pítésére szolgáló szerepének.

-  A zeneiskola és a létrehozásra vá
ró kézművesház már a jövőre gondolva 
neveli majd a kultúrát művelő-értő és 
szerető közönséget, a jövő nemzedé
ket.

-  Nem utolsó sorban fontos lenne 
környezetkultúránk emelése, hogy vá
rosunk igazi otthona legyen az itt la
kóknak és igaz emléket adjon a nálunk 
vendégeskedőknek.

Kultúra-művészetbarát-művészet 
pártoló emberek barátságára van szük
sége a városnak. A barátság kibontako
zásához az első kézfogáson túl azonban 
helyre, időre és alkalmakra van szük
ség. A helyünk megvan a közösségi 
házban, időt szakítsunk magunknak, az 
alkalmakat pedig keressük mi is. Így a 
közös munka eredményének, városunk 
kulturális felemelkedésének együtt 
örülhetünk.

Sári Jánosné 
óvodapedagógus, 

az iskola művelődési 
és sportbizottság külső tagja

Öreghegy vízellátása
Ezzel az újságcikkel a Batthyány, 

Berzsenyi, Rigó, Holló, Héja és Só
lyom utcai lakókhoz, ingatlantulajdo
nosokhoz szeretnénk szólni.

Tavaly decemberben megalakult a 
Balatonalmádi Öreghegyi Vízműtársu
lat. Céljuk a térség vezetékes ivóvízhá
lózatának lakossági önerős formában 
történő megépítése.

A Sólyom utcai és Attila közi ingat
lanok vízellátása magánvezetékként 
kerülne kiépítésre szintén csak közku
takkal.

Ez azt jelenti, hogy a kérdéses ut
cákban közterületen magánvezeték ha
ladna, annak megfelelő nyomású üze
meltetését a Vízmű Vállalat nem tudja 
biztosítani, gyenge víznyomás, vízhi
ány előfordulhat. Az esetleges vezeték
meghibásodások javíttatása is az érde
kelt ingatlantulajdonosok feladata.

A kedvezőbb nyomásviszonyok -  
és így az ingatlanok ráköthetősége a há
lózatra -  egy újabb víztároló medence, 
valamint a IV. vízellátási zóna kiépíté
sével élhető el, ami megfelelő anyagi 
fedezet hiányában több évig elhúzódó, 
nagyobb volumenű beruházás lenne, 
ezt a közműépítő közösség terve nem is 
tartalmazza.

A cikknek és a polgármesteri hiva
talnak nem az a célja, hogy rábeszélje 
vagy lebeszélje a érdekelt ingatlantu
lajdonosokat a tervezett hálózatépítés 
megvalósításáról, hanem a döntésüket 
megkönnyítő, megfelelő tájékoztatás.

Ehhez segítségül szedjük pontokba 
az ezt befolyásolható ismereteket:

1. Az elvi vízjogi engedélyezési 
szinten tervezett vezetékszakasz jelen
leg a Batthyány u., Berzsenyi u., Héja 
u., Holló u., Tinódi u. ingatlantulajdo
nosainak tudja biztosítani kielégítő

nyomással az ivóvizet, azt is csak köz
kutas vízvételi lehetőségként, kivéve a 
már bekötött Batthyány úti ingatlano
kat, amelyek vízellátása a kedvező 
nyomásviszonyok miatt megoldódik.

A Sólyom u., Attila köz ingatlantu
lajdonosai jelenleg (a IV. zóna kiépíté
séig, előreláthatólag 5 évig) NA 100-as 
átmérőjű, de magánvezetékként üze
meltetett vezetékről, szintén csak köz
kutas vízvételi lehetőségként kapnának 
vizet. A mérőórával felszerelt közku
tak vízdíját az érdekelt ingatlantulajdo
nosoknak kell megfizetnie.

A  IV. zóna kiépülése után a beruhá
zásban részt vevő ingatlantulajdonosok 
az ingatlanonkénti bekötésre jogot kap
nak.

2. A bekerülési költség jelenleg kb. 
70 eFt lenne ingatlanonként. 5 év múl
va valószínűleg jóval többe kerülne 
ugyanez a beruházás.

3. Jelenleg az ingatlanonkénti beke
rülési költség településünkön az éves 
helyi adóból teljes egészében leírható, 
a többi évekre átvihetően (egy átlagos 
telek helyi adómentessége kb. 20 évig 
tartana).

4. Jelenleg az OTP közműépítés cél
jára az állandó lakosoknak kedvező ka
mat- és egyéb feltételekkel kölcsönt 
nyújt.

A jelenleg szó fontos, mai világunk
ban az állampolgárokra vonatkozó 
kedvező szabályozások gyorsan vál
toznak.

Ezen ismeretek birtokában a Vízi
közmű-építő Közösséghez való csatla
kozást ki-ki saját maga jelenlegi és jö
vőbeni érdekei, lehetőségei szerint 
döntheti el.

Horváth Zsuzsanna

Új körzeti orvos 
városunkban

1991 novemberében a Balatonal
mádi városi önkormányzat pályázatot 
hirdetett az év közben megüresedett 
felnőtt körzeti orvosi állás betöltésére. 
Tizennyolc orvoskolléga nyújtotta be 
jelentkezését. A pályázók szakmai vé
leményezését, a beküldött írásos pályá
zatok alapján, megyei belgyógyász 
szakfelügyelő főorvos vezette négyta
gú bizottság végezte. A pályázók közül 
személyes megismerkedés és elbeszél
getés után nyolctagú -  városi képvise
lő-testület tagjaiból álló -  ad-hoc bi
zottság titkos szavazat alapján dr. Kör
mendy Csaba nyerte el a körzeti orvosi 
állást. Dr. Körmendy Csaba a Semmel
weis Orvostudományi Egyetem általá
nos orvosi karán szerzett diplomát 
Belgyógyászati osztályos gyakorlat 
után vidéken dolgozott körzeti orvos
ként. Általános orvostanból vizsgázott 
és nyert szakképesítést, majd 1991 -ben 
akupunktúrából tett sikeres szakvizs
gát. 1992. február 1-től a balatonalmádi
II. sz. körzeti rendelő orvosaként foly

tatja gyógyító tevékenységét.

dr. Á. A.

A Magyar

Vöröskereszt balatonalmádi 
l a k ó h e ly i  szervezete február

29-én, szombaton
j ó l  s i k e r ü l t

j ó t é k o n y s á g i  b á l t  
r e n d e z e t t

a Bauxitkutató Vállalat budatavai éttermében 
A bevétett a március 

14-én megrendezésre 
kerülő öregek napján 

h a s z n á l j á k  f e l .

TÜZÉPKER.
Rt

A balatonalmádi tüzép-telepen
-  kedvezményes cementvásár,

541 Ft/q, amíg a készlet tart
-  háztartási tüzelőolaj kapható,

400 l felett ingyenes házhoz szállítás
-  március 3-tól minden méretű,

E típusú vasbeton gerenda gyári áron 
vásárolható 

Készséggel állunk rendelkezésére 
az építkezéshez szükséges más árukkal is

VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT



Új vezetők a BSE élén!
Fél éve zajló belső mérkőzés ért véget a Balatonalmádi SE idei 

második közgyűlésén. A hosszú ideje tartó házi csatározást az in
dította el, hogy az egyesület korábbi vezetése egy szűk, 15 fős lét
számmal jegyeztette be a Cégbíróságon, mely eljárást a sportve
zetők egy része és a versenyzők is kirekesztettként éltek meg, s 
emelték fel a szavukat az antidemokratikus intézkedés miatt.

A folyamatos kritikák kereszttüzébe került egyesületi alapsza
bályt többször módosították, mégsem sikerült konszenzusra jutni 
a február 15-én megtartott első közgyűlés alkalmával.

Akkor is órákig tartó vita alakult ki a BSE működését meghatá
rozó alapszabály körül, de a mintegy ötvenfőnyi jelenlévő dolga
végezetlenül távozott, nem sikerült ugyanis megállapítani azt, kik 
jogosultak az egyes eldöntetlen kérdésekben való szavazásra.

A heves vita egyúttal azt is érzékeltette, hogy az egyesületi tag
ság két pártra szakadt. A vezetés módszerét joggal kifogásoló, an
bíciózus fiatalok egy csoportja úgy érzékelte, hogy az egyesület 
elnöksége elavult módszereivel gátolja a kibontakozás lehetősé
gét. S minekutána nem látott reális esélyt a vélemények tárgyszerű 
ütköztetésére, beadvánnyal fordult a Veszprém Megyei Ügyész
séghez.

A vezetés és a tagság közötti szakadékot ez a lépés tovább mé
lyítette, s egyértelművé vált: az egyesület tagsága nem kíván a ko
rábbi vezetés irányítása alatt tovább sportolni, a vezetők kijelen
tették, hogy nem kívánnak a feljelentőkkel együttműködni.

A március 1-jei második közgyűlésre azért került sor, hogy en
nek keretében egy új, demokratikus alapszabály elfogadására 
nyíljon lehetőség a tagság legszélesebb körének bevonásával.

Az újfent fellángoló vita során két kérdésben merevedtek meg 
az álláspontok.

A fiatalabb generáció tagjai amellett érveltek, hogy az egyesü
let fizetett alkalmazottai is választhatóak legyenek a vezetői tiszt
ségekbe.

Ezt az indítványt a korábbi vezetők azzal utasították vissza, 
hogy ez az állapot lehetőséget teremt a visszaélésre, elsikkadhat 
az alkalmazottak ellenőrzése, számonkérése. A közgyűlés is ez 
utóbbi álláspontra helyzekedett, kimondta: edző, gondnok, szertá
ros nem lehet tagja az elnökségnek.

A másik vitatott kérdésben a fiatalok álláspontja diadalmasko
dott, akik azt szorgalmazták, hogy a vezetésben azok is feladatot 
vállalhassanak, akik nem laknak Balatonalmádiban.

A BSE korábbi vezetői ezt az álláspontot nem tudták és nem is 
akarták elfogadni.

A több szünettel tarkított több mint ötórás tanácskozás végén 
lemondott edzői feladatainak ellátásáról Bódis József, s ezzel el
hárult az akadály az ő választhatósága elől.

A három elnökjelölt közül (Bódis József, Varga László és Hor
váth József) a közgyűlés nyílt szavazással Bódis Józsefet négy év
re választotta meg az egyesület elnökévé.

A BSE ötfős elnökségébe Rajnai Kálmán és Bierling István 
személyében további két tagot választott a közgyűlés. A fennma
radó két helyre a szakosztályok jelöltek egy-egy főt. A teniszezők 
Döme Pétert, míg a labdarúgók Bogdán Tamást delegálták az 
egyesület irányítását végző elnökségbe.

TENISZ

„Engem csak 
a ranglista érdekel!”

A keszthelyi versenyre készültek a teniszezők. A vezetőség na
gyon helyesen úgy döntött, hogy azokat nevezi be, akik a körmér
kőzéses házi bajnokságon a legjobb négy közé jutnak.

Elkezdődött a nemes vetélkedő, ami hamarosan nagy meglepe
tést hozott. Kétszer is kikapott az a versenyző, aki a végső győze
lem várományosának képzelte magát. No, ezért még nem fognék 
tollat, hiszen a versenyzés velejárója a vereség is. Ami elgondol
kodtatott az, ahogyan a játékos fogadta a vereséget. Annál is in
kább, mert az illető valamikor nálam sajátította el a teniszjáték és 
a sportszerű versenyzés alapelemeit. Ez utóbbit csúfolta meg vi
selkedésével.

Azzal kezdte, hogy félvállról vette ellenfeleit, majd amikor 
vesztésre állt, megjegyzéseivel, hányaveti magatartásával próbál
ta kizökkenteni ellenfeleit a ritmusból. Amikor ez sem sikerült és 
vereséggel kényszerült elhagyni a pályát -  ahelyett hogy legyő
zőjének sportszerűen gratulált volna -  becsmérelte a házi bajnok
ság jelentőségét amit társai komolyan vettek. Azt hangoztatta, 
hogy neki nem ez a verseny a fontos, hanem az, hogy ő Almádi el
ső pályás játékosa, ugyanis az övé a legjobb rangsor. Majd azzal 
koronázta meg nem éppen dicsőséges szereplését, hogy a követ
kező mérkőzését feladta! Mert fel lehet adni a játékot betegség stb. 
miatt, de a vezetőség által rendezett verseny rangjának lebecsülé
se miatt nem!

Megbántotta ezzel csapattársát, aki azt érezheti, csak úgy ölébe 
hullott a győzelem, pedig küzdeni akart érte. Elvette ellenfelétől 
az esetleges győzelem örömét, de az esetleges vereség tanulságait 
is, mert a jó sportember a vereséget is el tudja viselni, ha kell, okul 
belőle!

Szándékosan nem írtam nevet Remélem, akinek inge, magára 
veszi. Nem a bántás, a jószándék vezette toliamat „Az inget felve
vő” játékosnak pedig azt tanácsolom, ha nem tud helyi játékosok, 
vezetők közül példaképet választani, akkor ismerkedjen meg Gu
lyás István örökös magyar bajnokunk sportpályafutásával, aki ma 
is korosztályának világbajnoka, és ha pályára lép, udvarias sze
rénységével, játékával vonja magára a figyelmet és nem hőzön
géssel.

Szeretném, ha azon is elgondolkodna, hogy viselkedésével ma
ga is példát mutat a felnövekvő utánpótlásnak, és nem mindegy, 
hogy milyet. Azt se felejtse, hogy ő képviseli társait a vezetőség
ben.

Bízom -  egyébként tehetséges -  volt tanítványomban, hogy 
megtalálja a kivezető utat a gödörből. Kérem vezetőit, edzőjét, se
gítsenek neki ebben jó szóval és erős kézzel!

Laci bácsi

Együtt a tagsággal
A közgyűlésen megválasztott elnöktől, Bódis Józseftől tervei felől érdeklőd

tünk.
-  Első feladatomnak tekintem a vezetőség és a tagság megromlott viszonyának 

helyreállítását. Időben és pontosan fogjuk tájékoztatni az egyesület tagjait elképze
léseinkről, döntéseinkről s a megvalósítás eredményeiről. Ez ma a legfontosabb -  
mondja a labdarúgócsapat edzői tisztjét eddig betöltő sportember.

-  Szakmai értelemben melyek az aktuális teendők?
-  A teniszezőknél az OB II-es csapat további jó szereplését igyekszünk elősegí

teni, ami a bajnokság magasabb osztályába való előrelépést is eredményezheti.
A labdarúgóknál változatlanul a megyei bajnokságban való jó szereplés a tét. 

Esetünkben másra nem is gondolhatunk.
-  Tervezik-e bevételeik növelését, a szponzori támogatások jobb kihasználásá

val?
-  Ezzel kapcsolatos konkrét terveink még nincsenek. Egyelőre az önkormány

zattal karöltve teremtjük elő a működéshez szükséges forintokat, s csak a későbbi
ek során gondolhatunk szponzori pénzek fokozottabb bevonására.



Balatonalmádi városi 
önkormányzat
7/1992. (III. 6.) sz. rendelete

az állampolgárok tulajdonában álló lakások lakbérének hatósági ármegállapítá
sáról.

Balatonalmádi városi önkormányzat az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. Törvény és annak mellékletében kapott felhatalmazás alapján a követ
kező rendeletet alkotta meg:

1.  §
E rendelet hatálya Balatonalmádi város közigazgatási területén lévő, állampol

gári tulajdonban álló minden olyan lakásra kiterjed, amelyet 1989. január 1. előtt 
keletkezett és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény hatály
balépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosítottak.

2. §
Az 1. §-ban megjelölt lakások havi bére nem haladhatja meg az önkormányzat 

közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában lévő azonos komfortfoko
zatú, hasonló fekvésű és állapotú lakások mindenkori havi lakbér mértékének há
romszorosát.

3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 1992. december 31 -ig érvényes.
Balatonalmádi, 1992. február 27.

dr. Kerényi László polgármester 
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet jegyző

Új térítési díjak
Az ez évi tej, tejtermék, tojás és más élelmiszerek áremelkedése miatt az önkor

mányzat március 1 -jei hatállyal kénytelen volt a gyermekintézmények élelmiszer- 
normáját felemelni, ez egyben a fizetendő térítési díj is.

Óvoda: 40 Ft/fő/nap
Napközi: 54 Ft/fő/nap
Ebéd: 37 Ft/fő/nap
A nagycsaládosok kedvezménye és a rászorultsági alapon adható kedvezmé

nyek rendszere és százaléka nem változott. Akik eddig étkezésidíj-támogatásban 
részesültek, továbbra is megkapják az emelt norma megállapított százalékát. Új tá
mogatási kérelemmel vagy az óvoda, illetve az iskolák vezetőjéhez vagy a polgár- 
mesteri hivatal jegyzőjéhez lehet fordulni.

Kovács Piroska

A Közösségi Ház 
márciusi programja

1 -én, 9.30 órakor KHSE-Tapolcai Honvéd megyei sakk csa
patbajnoki mérkőzés (felnőtt, ifjúsági) 

8-án, 10 órakor KHSE-LÁNG Vasas O B II. sakk csapatbaj
noki mérkőzés 

13-án, 10-18 óráig kedvezményes cipővásár 
21 -én, 15 órakor a kertbarátkör borversenye 
23-án, 19 órakor M. Kecskés András pantomimestje a két 

tannyelvű gimnáziumban 
27-én, 10 órakor Gidaház az erdőszélen. Az Állami Bábszín

ház bemutatója a Györgyi Dénes általános iskolában 
27-én, 17 órakor a balatonalmádi képzőművészek tavaszi 

tárlatának megnyitója 
A közelmúltban alakult Irodalmi Asztal továbbra is várja az 

érdeklődőket összejöveteleikre, amelyet keddenként 18 órától 
tartanak a közösségi házban. 

Március 24-én, 16 órától autóvezetői tanfolyam indul a kö
zösségi házban

Köszönjük
a képviselőknek, hogy -  tapasztalva a BYC telephelyi gondjait, az 

ügy zátonyra futását -  úgy határoztak, hogy a város vízparti helyet biz
tosít az egyesületnek. Ezzel lehetővé tette a vitorlázásnak mint a klub fő 
sportágának gyakorlati beindítását. Várjuk az érdeklődők, résztvevők 
jelentkezését!

Postacím: BYC, 8221 Balatonalmádi, Pf. 523, vagy telefon: 38-249.

Balatoni Yacht Club elnöksége

Kedves agykontroll-tanfolyamot végzettek!
Március első hetétől kezdődően minden csütörtökön este 6-tól 8 óráig 

együtt lehetünk a Balatonalmádi Közösségi Házban (Balatonalmádi, Baross 
G. u. 22.).

Találkozzunk, végezzünk közös meditációt, gyakoroljuk az esettanul
mányt!

Ugye eljöttök?
Az alakuló Almádi Alfajárók

Kártyajátékot 
szeretők figyelmébe!

A kártyajátékok között van egy, úgy 
hívják, hogy tarokk, amit egy szakíró a 
kártyajátékok fejedelmének nevezett. Jó
kai Mór azt írta a tarokkról: „a tarokk nem 
kártyajáték, a tarokk magasabb művé
szet... a tarokk jellempróba... a tarokk vi
lágnyelv.” Valóban, aki igazán megismeri 
és megszereti e játékot, elszakadni tőle so
ha nem tud.

E kis bevezetés azt a célt szolgálja, 
hogy e szép és gondolkodó játékhoz, me
lyet legkevesebb négy játékos játszhat, 
felkeltse az érdeklődést mindazokban, 
akik szereplőivé kívánnak válni kis társa
ságunknak. Minden hétfőn délután 4-8 
óráig Balatonalmádiban, a közösségi ház
ban találkozunk.

Kis társaságunkban mindenkit szere
tettel várunk és hívunk. A tarokkjátékhoz 
minden szükséges segédeszközt; irodal
mat, de főleg több évtized alatt szerzett 
gyakorlati segítséget megadunk.

Szeretnénk, ha e nemes és szórakozta
tó játékhoz újabb lelkes tagokat szerez
nénk, de természetesen szeretettel várjuk 
azokat is, akik ismerik már a játékot és 
csatlakozni kívánnak körünkhöz.

Buday Miklós nyugdíjas

Berényi remények
Az Új Almádi Újság hasábjain már 

néhánysoros hírben olvashatta a ked
ves olvasó, hogy megalakult a Vörös
berényi Polgári Kör.

Balatonalmádi ezen településrészé
nek köre hasonló okok miatt jött létre, 
mint a többi hozzá hasonló. Szeretnénk 
mi, a polgári kör tagjai elhitetni Vörös
berény polgáraival, hogy Berény az 
övék, s mindannyiunk közös érdeke 
szépségének, tisztaságának, jellegé
nek, arculatának megőrzése.

Változatlanul tisztelettel várjuk az 
érdeklődőket tagjaink sorába -  eddig 
kb. 70-en vagyunk. Belépni az aláíróí
veken lehet, melyek megtalálhatók a 
körzeti orvosi rendelőben és az általá
nos iskolában. A tagsági díj egy évre 
100 Ft, s 70 év feletti tagjainknak díj
mentes.

Szeretnénk régi berényi hagyomá
nyokat feleleveníteni. Ebben az évben 
két nagy rendezvény szerepel terveink 
között: az egyik a malomvölgyi majá
lis, melyet május 30-ára tervezünk. A 
másik a szüreti felvonulás, melynek 
tervezett időpontja október 3.

A Vörösberényi Polgári Kör a kul
túrházban minden második hét keddjén 
17 órától 22 óráig olvasóköri estet tart. 
Itt lehetősége lesz -  nemcsak a kör tag
jainak -elbeszélgetni minden alkalom
mal 2-2 polgári köri vezetőségi taggal. 
Lehetőség lesz a kultúrház egészének

birtokbavételére, kis kártyázásra, bará
ti összejövetelre. Alkalmanként vendé
geket is hívunk. Az első alkalom márci
us 3-án lesz. Kérjük, keressék fel az ol
vasókördélutánjait.

Reméljük, hogy mind többen kere
sik fel aláíró íveinket, hiszen aki június 
30-ig belép, az a polgár alapító tagnak 
tekintheti magát abban a közösségben, 
mely szeretné, ha Vörösberény külle
mében és polgáraival méltó lehetne ko
rához, 700 évéhez.

Fáklyás felvonulás
Tavaly kezdett iskolai hagyomá

nyunk, hogy az iskolában lezajlott már
cius 15-ét ünneplő műsor után iskolánk 
tanulói fáklyás felvonulással vonulnak 
Laposa Dániel ’48-as honvédtiszt sírjá
hoz.

Nem lesz ez másként idén sem. Is
kolai ünnepélyünk 17 órakor kezdődik. 
Ezt követően a vörösberényi művelő
dési háztól indulva vonul a tisztelgő 
menet a Veszprémi, majd a Thököly 
úton végig a református temetőben fek
vő sírhoz.

A vörösberényi általános iskola ta
nulói mellett örömmel látjuk Balaton
almádi város lakosait is.

Polyák István titkár 
Németh Ervin elnök
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