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Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák 
Járjátok a bolondját: 
Dinomdánom, vigalom -  
Nincs a táncra tilalom!

Maskarások, bolondok, 
Rázzátok a kolompot: 
Takarodjon el a tél -  
Örvendezzen aki él.
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Régi almádiak farsangi 
mulatságai

Mint tudott, a farsang vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő 
időszak, amikor sok vidám mulatságot rendeznek mindenfelé az 
országban. Hozzá kell tenni, hogy ma már mintha kiveszőben 
lenne ez a régi szokás, és városunkban alig-alig akad ilyen téli 
esemény. Egy fürdőhely természetesen más lehetőségeket kínál 
télen, mint nyáron. Bármilyen sok esemény lenne a téli időszak
ban, akkor is kevésnek tűnne a nyári nagy nyüzsgéshez képest.

Almádi fürdőhellyé alakulá
sának kezdeti időszakában is ha
sonló helyzet volt. Azaz nyáron 
sok vendég -  akkori mértékkel 
számolva is télen pedig szinte 
semmi esemény. Ez alól akadtak 
kivételek is, például a század el
ső éveiben, főleg az Almádi Kör

1902 novemberi megalakulása 
után. Az Almádit kedvelő nya
ralók Budapesten rendszeresen 
összejöttek, legalább havonta 
egy táncmulatságra vagy más 
programra. Ritka kivételként Al
mádiban is rendeztek téli mulat
ságot.

1903. február 7-én Budapes
ten tartott estélyt az Almádi Kör, 
a budapesti Katolikus Kör helyi
ségeiben. A Veszprém-várme
gye című hetilap részletesen be
számol a mulatságról. A fényes, 
feldíszített és kivilágított táncte
remben este fél tízkor kezdődött 
a tánc egyórás csárdással. Ez
után boston következett, majd 
négyes, amelyet 32 pár táncolt. 
Ezután tipegő, keringő, majd 
újabb négyest táncoltak a ven
dégek.

Következett a szupé (könnyű 
vacsora éjféltájban), amely más
fél óráig tartott. Folytatódott a 
tánc, csárdás, mazurka, négyes 
és végül cotillon (francia füzér
tánc), ami reggel hat óráig tar
tott. Ezzel még nem volt vége 
a mulatságnak, mert még hét

órakor is járták a csárdást. Le
galább 400 tagból állt a társaság, 
és „ennél jobb muri még Almá
diban sem esett sohasem” -  írja 
a tudósító, ezzel emlékezve a 
nagy nyári bálokra. Természete
sen ez az estély is jótékony célú 
volt, és az építendő almádi is
kola javára 50 korona tiszta jö
vedelmet eredményezett.

1903. február 24-én „Farsangi 
estély” volt Almádiban, amiről 
szintén a Veszprémvármegye cí
mű hetilap számolt be, a tőle 
megszokott részletességgel. A 
Hattyú vendéglő remekül díszí
tett termeiben „a kies balatoni 
fürdőhely fényesen sikerült zárt
körű táncestéllyel búcsúztatta 
Karnevál őfenségét” -  olvashat
juk a tudósításban. Már este hét 
órakor együtt volt a társaság, és 
a nyáron megszokott azstalánál 
foglalt helyet minden vendég. A 
zenét Kurucz zenekara szolgál
tatta, „lelkesen húzták a barna 
fiúk a talp alá valót, folyt a tánc 
kivilágos kivirradatig” -  szólt a 
tudósítás. Szokásnak megfelelő
en felsorolja a megjelent lányo
kat és asszonyokat, akik közül 
sok budapesti volt.

Ez igen méltánylandó dolog 
volt, mert akkor még vasút nem 
lévén, a hajó pedig télen, mint 
köztudott, nem közlekedik, csak 
kocsin volt Almádi elérhető akár 
Budapestről, akár Veszprémből 
jött a kedves vendég. A vendég
sereg nyilván nem volt akkora, 
mint Budapesten, ami követke
zett az említett közlekedési vi
szonyokból: „A nap tűzsugarai 
már játszadoztak a Balaton fod
ros vizén, mikor a vendégkoszo
rú azzal a jóleső érzéssel oszla
dozott, hogy a mi kedves Almá
dinkban nemcsak a szezonban 
lehet jól mulatni” -  zárja sorait 
a tudósító.

A budapesti estélyen megje
lent 400 vendég igencsak szép 
szám, még ha leszámítjuk a lel
kesedésből fakadó túlzásokat a 
tudósító részéről. Ma valószínű
leg nem jönne össze ennyi szó

rakozni vágyó ember egy esté
lyen, a már hagyományossá váló 
Hattyú-bál kivételéve. Igaz, ez a 
szezonben kerül megrendezésre.

Schildmayer Ferenc

Értesítjük kedves vendégeinket, 
hogy a

KÓLA
CUKRÁSZDA

február 15-től ismét várja 
megrendeléseiket a 

06/60/395-533-as telefonszámon

Megrendeléseiket
előre is köszönjük

Remetevölgyi Kft. 
Balatonalmádi Törökverő köz 2.



Bálint-napi bál
Hovatovább hagyomány 

lesz az Új Almádi Újságban is, 
hogy Saint Valentine-nap tá
ján megemlékezünk az ünnep 
eredetéről és megünneplésé
nek újabb módijáról.

A római katolikus kalendári
umban már nem találjuk Szent 
Bálint napját február 14-én, mert 
az Szent Cirill és Metód ünnepe 
lett. Fontos szentek kétségkívül, 
Kelet-Európa hittérítői, és Szent 
Benedekkel együtt nem véletle
nül lettek Európa védőszentjei -  
gondoljunk csak a cirill ábécére 
vagy arra a tényre, hogy a Ba
laton környékén is több templo
mot szenteltek fel még a hon
foglalás előtt. Hozzájuk kellene 
imádkoznunk, hogy a határokkal 
szabdalt és háborúkkal terhes 
vén kontinensünk békében egye
süljön egyszer, és ha lehet még 
a mi életünkben.

Elüzletiesedő világunk mégis 
inkább a Bálint-napra koncentrál 
itthon és külföldön, méghozzá 
arra a Szent Bálintra, aki a sze
relmesek védőszentje. A korai 
mártírok között még három 
Szent Bálint is volt, de Gelasius 
pápa, amikor hivatalos ünneppé 
tette az 5. században, már csak 
egy Szent Valentinusra koncent
rált. Valentine angolul szeretőt, 
kedvest jelent és az angolszász 
nyelvterületen valóságos kul
tusszá nemesedett a Bálint-napi 
levelek küldése. Nálunk a leve
lezés még nem olyan népszerű, 
de a Báliat-napi bálok szépen il
leszkednek a hagyományos far
sangi ünnepkörbe.

Veszprém megyében és Bala
tonalmádiban a két tannyelvű 
gimnázium kezdte el ezt szo
kást, így aztán a Bálint-napi bál 
talán ugyanolyan rangot vívott

ki magának télutó havában, mint 
a szezonnyitó Hattyú-bál.

Most is szorgalmasan készü
lődnek a diákok a február 28-i 
jeles eseményre Pretz Rita diák

háziasszony, Ertli Zsolt és Tenk 
Ferencné a tanár-rendezők veze
tésével. A hagyományos nyitó
tánc mellett lesz kalapos tánc és 
kánkán is, de van, aki a western- 
kocsma, mások meg a kaszinó 
miatt mennek el. Szolidabb bá
lozók a teaházra és a TanáRock 
nosztalgikus „dallantására” kí
váncsiak, a misztika hívei pedig 
a boszorkányjósda szolgáltatása
it vehetik igénybe...

A rendezők szerint meghívó 
még igényelhető, illetve a hely
színen is megvásárolható, de 
megjelenés csak alkalomhoz illő 
ruhában. A bál sikeréhez már 
nagyban hozzájárultak a tombo
latárgyakat felajánló szponzo
rok, akiknek a gimnázium itt és 
most is köszönetet mond.

Farsang van
A telet búcsúztatjuk és ké

szülünk a tavaszra. Várjuk a 
megújhodást. Tesszük mindezt 
vidáman, legalábbis a népi ha
gyományok szerint.

A vidéki ember mindig szép
pé varázsolta az ünnepeket ak
kor is, ha egyébként szerényen 
élte hétköznapjait. A fiatalok 
maskarába öltözve járták a 
szomszédokat, ahol nem hiány
zott az asztalról a jó bor, hide
gen vagy fűszerekkel forralva, 
és természetesen a finom farsan
gi fánk. Magam is szívesen vá
rom vele barátainkat. Nem nagy 
munka és nem nagy költség, de 
a magunk által készített sütemé
nyek illata meghitté teszi a tár
salgást.

Ajánlanék kétféle fánkrecep
tet.

A FORGÁCSFÁNK elkészí
tési ideje rövidebb, könnyebb és 
nagyon finom.

4 személyre két változatban:

25 dkg liszt
5 tojássárgája
2 evőkanál rum
2 evőkanál porcukor
csipet só

25 dkg liszt
2 egész tojás
3 evőkanál tejfel
2 evőkanál cukor
2 evőkanál rum, csipet só
Összegyúrni, 1/2 órát pihen

tetni, majd késfok vékonyra

nyújtani, 10 cm széles csíkot 
vágni, amit keresztbe is 10 cm- 
re vágunk.

A négyzetek közepét 2 vágás
sal bemetsszük, forró olajban 
úgy sütjük rózsaszínre, hogy 
előtte a két szembelévő csücsköt 
átbújtatjuk a metszéseken. Vaní
liás porcukorral hintjük, adha
tunk hozzá meleg gyümölcslek
várt.

KELT FARSANGI FÁNK
két változatban:

50 dkg liszt
5 tojássárgája
3 dg élesztő 
2 dl tejben
2 kávéskanál cukorral futtatva 
2 evőkanál rum v. bármilyen 
alkohol.
Csipet só.

50 dkg liszt
öt tojás helyett kettő tojássár

gája, így is finom lesz, a többi 
ugyanaz

Lényege: annyi langyos tejjel 
kell jól kidolgozni hólyagosra, 
hogy nokedli keménységű le
gyen. Tehát lazább tésztát kap
junk. Egy órát kelesztjük, 1 cm 
vastagra nyújtjuk, kisebb pogá
csaszaggatóval szaggatjuk, nem 
túl nagy lábosban, forró olajban 
úgy sütjük, hogy először fedő 
alatt, majd a másik oldalát fedő 
nélkül. Porcukorral hintjük, me
leg gyümölcslekvárt esetleg 
rummal keverve adhatunk hoz
zá. Jó étvágyat!

Fortély: minden zsiradékban 
sült tésztaféléhez tegyünk kb. 2 
dl alkoholt, mert nem engedi 
magába szívni a zsiradékot.

Pusztai Irénke



Néhány sor 
az 52. hónapról 

a városházán

1995. január

Minden január központi té
mája a költségvetés. Jóllehet 
már tavaly látszott, hogy az 
idei költségvetés alapjaiban 
különbözik az eddigiektől, 
mégis nehéz tudomásul ven
ni: fejlesztésre egyetlen forint 
sem jut, gazdálkodási tartalék 
nincs, sőt a város működteté
séhez is hiányzik még 5-10 
millió Ft.

Fejlesztésre eddig 40-50 
millió Ft-ot fordíthattunk 
évente. A gazdálkodási tarta
lék 20 millió Ft-nál egyszer 
sem volt kevesebb. A „város 
működtetése” kifejezés alatt 
pedig azt értem, hogy műkö
dik a 3 óvoda, a 3 általános 
iskola, a zeneiskola, a könyv
tár, a közösségi ház, a neve
lési tanácsadó, a városháza, 
az egészségügyi és szociális 
ellátás, a közétkeztetés, a 
közvilágítás, parkfenntartás, 
szemétszállítás, útkarbantar
tás, és mostantól kezdve az 
Idősek Klubja és a Tourin
form Iroda. A „város működ
tetése” tehát magában foglal
ja valamennyi közalkalma
zott és köztisztviselő munka
bérét, ennek közterheit és a 
dologi kiadásokat a közintéz
mények víz-, villany- és fű
tési költségeitől kezdve a biz
tosításon és a tisztítószereken 
át az utolsó szál krétáig be
zárólag mindent. Ezeken felül 
anyagilag támogatjuk a sport
egyesületeket, a kulturális 
életet, az orvosi ügyeletet, a 
polgári védelmet, a honvédel
met, a rendőrséget, a tűzoltó
ságot, a helyi buszközleke
dést és így tovább. Mindezek 
fedezete az állandó lakosaink 
után kapott, reálértékben egy
re csökkenő állami fejkvóták, 
a strandok bevétele, a bérleti 
díjak, állandó lakosaink sze
mélyi jövedelemadójának 
35%-a és a helyi adók.

Fejleszteni mégis fogunk. 
A várost is működtetni fog
juk. Van még tartalékunk. 
Nem pénzben, hanem észben. 
Ezt kell előszedni vala
mennyiünknek.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. február 2.

Kerényi László

Önkormányzati hírek
Rendkívüli képviselő-testü

leti ülést hívott össze 1995. ja 
nuár 12-ére dr. Kerényi Lász
ló polgármester.

A rendkívüliséget az indokol
ta, hogy dr. Miklós László, a 
polgármesteri hivatal jegyzője 
január 5-én benyújtotta lemon
dását, egyúttal kérte, hogy a 2 
hónapos lemondási idő tartamá
ra mentesítsék a munkavégzési 
kötelezettség alól. A képviselő- 
testület a lemondást tudomásul 
vette, és egyúttal dr. Szűcs Sán
dort, a polgármesteri hivatal jogi 
referensét bizta meg -  átmeneti 
időszakra -  a jegyző helyettesí
tésével. Ezt követően a polgár- 
mester javaslatára titkos szava
zással Majbó Gábor és Schild
mayer Ferenc képviselőket tár
sadalmi megbízatású alpolgár
mestereknek megválasztotta.

Létrehozta továbbá az iskola
ügyi, művelődésügyi és sport
bizottságát, melynek elnöke: 
Trosits András. Tagjai: Zaharo
vits Sándor, Gróf Tibor, Felber 
Gyula képviselők lettek.

Megalakult az egészségügyi 
és népjóléti bizottság is. Elnö
ke: dr. Farkas Miklós. Tagjai: 
Trosits András és Horváth Ist
ván képviselők.

Hozzájárult a képviselő-testü
let a Várpalota és térsége Kör
nyezetvédelmi Rehabilitációs 
Programiroda Közhasznú Társa
ság megalapításához, mely tár
saságnak a japán hitel felhasz
nálásában lesz nagy szerepe.

A képviselő-testület január 
26-i rendes ülésén 1 fő napirend, 
a testület ez évi munkatervének 
megállapítása és számos aktua
litás szerepelt. Örvendetes, hogy 
a munkaterv összeállításához 
nagyon sok javaslat érkezett a 
városban működő pártoktól, ci
vil szervezetektől is. A képvise
lő-testület végül is az I. fél évre 
határozta meg a munkatervet, 
több javaslat felvételét a II. fél 
évre tartotta célszerűnek majd a 
munkatervbe bevenni. Egyúttal 
a javaslatok egy részét a meg
alakult bizottságok figyelmébe 
ajánlotta azzal, hogy saját mun
katerveik összeállításánál azokat 
hasznosítsák.

Amint az várható volt, az ak
tualitások között szenvedélyek
től sem mentes vitát váltott ki a

Veszprémi Volán Rt. előterjesz
tése a városban megmaradt 
egyetlen helyi járatú autóbusz új 
tarifáinak megállapítása és a 
veszteséges üzemeltetéshez 
nyújtandó önkormányzati támo
gatás mértéke. Már az előter
jesztést előzetesen megtárgyaló 
gazdasági bizottságban sem ala
kult ki egységes vélemény a té
mával kapcsolatban, és ez to
vább gyűrűzött a képviselők kö
zött is. Az első változat szerint 
több mint 800 000 Ft-os vesz
teségpótlással senki nem értett 
egyet, többen a járat megszün
tetését is felvetették. Hosszas 
„alkudozás” kezdődött a Volán 
Rt. jelenlévő képviselőjével, 
majd mintegy 400 000 Ft támo
gatást szavazott meg a képvise
lő-testület, egyben felhívták az 
üzemeltetőt a járatszám csök
kentésének megvizsgálására. (A 
viteldíj megállapításáról szóló 
rendeletet lapunkban külön köz
zétesszük.)

A képviselő-testület -  szintén 
árhatósági jogkörében eljárva -  
jóváhagyta az Almádi Kommu
nális Kft. által ez évben javasolt 
szemétszállítási díjakat és tudo
másul vette a szolgáltató által

kimunkált távfűtési díjakat is. 
(A fenti szolgáltatások díjáról az 
Almádi Kommunális Kft. a lap
ban közleményt jelentet meg.)

Pályázatot hirdetett meg a 
képviselő-testület a jegyzői 
munkakör betöltésére (szintén 
külön közöljük), majd tájékozta
tót hallgatott meg az Alisca Kis
térségi Üzletfejlesztő Modell 
Alközpontjának Almádiba törté
nő telepítésének lehetőségéről, 
valamint a japán hitelfolyósítás 
jelenlegi helyzetéről. Ez utóbbi 
két ügyben döntés nem született, 
de várhatóan mindkét téma még 
többször is fog szerepelni az új
ságban.

Befejezésül egyedi ügyekben
-  ingatlanok elidegenítési és ter
helési tilalmának feloldásáról, 
bérleti díj mérséklési kérelmé
ről, továbbá a vegyes tulajdonba 
kerülő (önkormányzati és ma
gán) lakások átmeneti időszakra 
történő üzemeltetéséről -  dön
tött a képviselő-testület. Az ön- 
kormányzat jegyzőkönyvei a 
polgármesteri hivatalban és a 
városi könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.

A pénzügyi ellenőrző bizottság 
1995. január 05-én tartotta alakuló ülését

Elkészítette szervezeti mű
ködési szabályzatát, ügyrend
jét.

Az 1994. november hónap
ban elfogadott 1995 évi kon
cepció 5 777 E Ft-os műkö
dési hiányát figyelembe véve 
megkezdte a költségvetési 
munkák előkészítésének tár
gyalását.

Az 1995 évi koncepció 
főbb számai:
Várható
bevétel: 339 552 E Ft
Várható
működési
kiadás: 345 329 E Ft, 
Hiány 5 777 E Ft

A koncepció fejlesztési igé
nyének nincs bevételi forrása.

Keresni kell a bevételi for
rásokat:

— vagyonkezelőnél (bérle
mények kintlévőségei)

— esetleges vagyonértéke
sítés

— intézményi szinten a fej
lesztési igényre a pénz- 
maradvány szintjéig.

A működési hiány oka, 
hogy a központi támogatás 
(reál értéken) nem számol a 2 
év alatt bekövetkezett infláci
óval. Példaként említve: a 
normatíváknál 1 tanulóra jutó 
költség kb. 60%-át fedezte az 
elmúlt években a központi 
költségvetés. Ez évben csak 
30%-át.

A 70%-ot az önkormány
zatnak saját bevételeiből kell 
biztosítania.

Balatonalmádi, 1995. janu
ár 17.

Brenner Kálmánné, 
PEB elnöke



Indul a telefonfejlesztés
Még januárban, két perccel 

február előtt a Matáv átadta a 
telefonszolgáltatást a kon
cessziót nyert Bakonytel tele
fontársaságnak. Erre a pilla
natra nagyon vártunk mind
annyian, akik a telefonhelyzet 
gyökeres javulásának megin
dulásában részben mint tele

fonra várók, részben mint az 
ügyet szolgálók vagyunk érde
keltek.

A Napló február 2-án számolt 
be a szolgáltatásátadási szerző
dés aláírásáról és közölt interjút 
a Bakonytel igazgatóival, Tho
mas Fletcherrel és dr. Rigó Bar

nabással, ebből idéznék: Mi
vel az aláírásnál nem volt a ke
zünkben a varázspálca, nem 
ígérhetjük azt, hogy mától min
den másképp lesz, hogy 24 órán 
belül mindenki telefont kap. Az 
aláírás igazi jelentősége, hogy 
azonnal elkezdődhetett a jelen
leg működő rendszer műszaki 
dokumentációjának átvizsgálá
sa. Hisz mielőbb tisztázni kell, 
hogy a tervezett fejlesztéseket 
hogyan tudjuk illeszteni a már 
meglévő hálózathoz... A terve
inkhez képest sajnos fél évvel 
csúszott a szerződések aláírása. 
Ezt meg nem történtté tenni nem 
lehet, de kollégáimmal mindent 
elkövetünk, hogy ezt a késést a

lehető legrövidebbre csökkent
sük.”

Balatonalmádi telefonhálóza
tának terveit már a szolgáltatás 
átvétele előtt elkezdték készíte
ni, azóta több egyeztetésen túl 
vagyunk. A tervezés szempont
ja, ahogy az egyéb közműveknél 
ez évtizedek óta természetes, a 
szolgáltatás az ellátott területet 
teljesen lefedje. A korábban 
megkötött telefonos szerződések 
természetesen változatlanul to
vább élnek. A szolgáltatásátvé
tel a garancia arra, hogy a fej
lesztés visszafordíthatatlan és a 
szerződés értelmében a várako
zók a leírt garanciákkal telefon
hoz (és nem visszafizetéshez, az
zal nem lehet telefonálni) jutnak!

Balatonalmádi város önkormányzata 
8221 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

pályázatot hirdet
a jegyzői munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi 
doktori képesítés
legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje:
1995. február 28.

Elbírálásának határideje:
1995. március 31.

Az állás elfoglalható 1995. április 1-jétől 
Szükség esetén lakást biztosítunk

Rendőrségi hírek

Ebben a hónapban ez idáig 
Balatonalmádi területén személy 
elleni erőszakos bűncselekmény, 
valamint közrend elleni bűncse
lekmény nem történt, ilyenről 
bejelentést sem kaptunk.

Vagyon elleni bűncselekmény 
tíz esetben történt. Ebből két 
esetben nyaralóbetörés, egy 
esetben építkezésről lopás, négy 
esetben üzletbetörés, egy eset
ben pedig gépkocsifeltörés tör
tént.

A vagyon elleni bűncselek
mények közül felderítésre került 
január 16-án a buszpályaudva
ron lévő büfé feltörésének elkö
vetője. Az ismeretlen elkövető a 
nyaralóbetörések során gázpa
lackot, televíziót, ruhaneműket 
és a Fűzfői u. 136. számú épít
kezésről fúrógépet tulajdonított 
el. Nyomozást folytatunk isme
retlen tettes ellen, aki január 16- 
án a Kazinczy u. 4. szám alatti 
lakás elől eltulajdonította a 
DWH-125 forgalmi rendszámú 
ezüstmetál színű Opel Omega tí
pusú személygépkocsit. Ismeret
len tettes január 12-én a Veszp
rémi út 150. számú ház előtt 
parkoló Renault típusú személy- 
gépkocsi hátsó szélvédőjét tulaj
donította el. Gépkocsifeltörés 
egy esetben történt, melynek so

rán az ismeretlen tettes a gép
kocsiban felejtett autóstáskát tu
lajdonította el.

Felhívom a gépkocsivezetők 
figyelmét, hogy a gépkocsiból 
történő kiszállás előtt győződje
nek meg arról, hogy érték ne 
maradjon a gépkocsiban, vala
mint az ajtók zárását ellenőriz
zék. Olyan tárgyat ne hagyjanak 
a gépkocsiban, amellyel felhív
ják a figyelmét a potenciális el
követőnek. Nyomozást folyta
tunk ismeretlen tettes ellen, aki 
az Ázsia és Antenna Diszkont
ban az alkalmazottól 10 600 fo
rintot csalt ki. Az elkövető mód
szere azt volt, hogy az üzletve
zetőre hivatkozott bevétel átadá
sa felől. Sajnos az alkalmazott 
hiszékenysége segítette elő az 
elkövető cselekményét.

A város területén egy esetben 
kellett intézkedni a rendőrjárőr
nek közlekedési balesetnél. A 
baleset oka a figyelmetlen veze
tés volt, melynek következtében 
szerencsére személyi sérülés 
nem történt, de az anyagi kár je
lentős volt.

Felhívom a gépjárművezetők 
figyelmét arra, hogy a téli hó
napokban figyelmesebben és 
óvatosabban vezessék gépjár
műveiket. Elindulás előtt győ
ződjenek meg járműveik műsza
ki állapotáról.

TRAFFIPAX:
Február hónapban a város te

rületén, a 71. számú főútvonalon 
11-én, 17-én, 22-én és 26-án 
lesz műszeres sebességmérés.

Czere József



Új edzőtermet avattunk
Balatonalmádiban a sport

ban az utóbbi néhány évben 
jelentős változás következett 
be.

-  Megalakult a Közösségi 
Ház SE sakkszakosztálya.
1994-ben feljutott az OB 
I/B-be, esélye van az OB
I-be jutásra.

— Megalakult a férfi kézilab
dacsapat. A megyei I. osz
tályból esélye van az NB
II-be jutásra.

— Megalakult a Herkules SE 
Szabadidősport Egyesület. 
Triatlon-, tájfutó- és testé
pítőszakosztály működik.

-  A Shotokan Karate Klub a 
fiatalok tömeges foglal
koztatására rendezkedett 
be.

-  Női kézilabdacsapat ala
kult, tervezik indulásukat a 
megyei bajnokságban.

— A BSE rendezte belső 
ügyeit, a teniszezők új 
egyesületet alakítottak.

Az egyesületen kívüli, városi 
szabadidősport is szépen fejlő
dött. Részt veszünk két csapattal 
a Balatoni Városok Sportbaj
nokságán, rendezzük a Kihívás 
Napja sporteseményeit, hagyo
mányossá vált a Balatonfüred- 
Balatonalmádi sporttalálkozó, 
ünnepi sportnapokat tartunk.

Változás következett be a 
sportolás feltételeinek megte
remtése, a létesítmények létre
hozása terén is.

Az önkormányzat megvásá
rolta a Rákóczi úti sporttelepet. 
Az iskolák tornatermei használ
hatók a lakosság számára is.

Ezekben a létesítmé
nyekben folyik nők tor
nája, aerobik, kosárlab
da, asztalitenisz.

Az önkormányzat 
anyagi hozzájárulásá
val béreljük a balaton
kenesei sportcsarnokot.
Itt edzenek a női kézi
labdázók és a kispályás 
labdarúgók.

A megyei önkor
mányzattal folytatott si
keres tárgyalás eredmé
nyeképpen újabb jelen
tős előrelépés történt a 
fedett létesítmények 
igénybe vehetősége te
rén. A Herkules SE ré
szére életmódpályázat
ra átutalt összegből 
helyreállítottuk és súly
zókkal, erősítőszerek
kel rendeztük be a volt 
nevelőotthon lelátó 
alatt lévő edzőtermét. Ennek 
megnyitására került sor 1995. 
január 14-én. Az eseményen 
megjelent dr. Zongor Gábor, a 
megyei közgyűlés elnöke, dr. 
Kerényi László polgármester, 
Tüskés Endre megyei sportigaz
gató, önkormányzati képviselők 
és sok érdeklődő.

Ünnepi megnyitót dr. Kerényi 
László polgármester mondott, 
majd Felber Gyula sportszerve
ző röviden értékelte a város 
sporttörténéseit, a sport fejlődé
sét lakóhelyünkön. Ezt követően 
dr. Zongor Gábor vágta át a 
megnyitást jelképező nemzeti
színű szalagot, majd a Váci Mi
hály Általános Iskolában állófo

gadás keretében baráti beszélge
tésre került sor.

Az előttünk álló feladatokról 
is röviden tájékoztatom olvasó
inkat.

A turistaszezon meghosszabí
tása, színesítése jegyében szeret
nénk megrendezni ez évben első 
ízben május 1-jén a majális ke
retében egy duatlon-, az Almádi 
napok keretében egy triatlonver
senyt. Indítani kívánjuk a 
gyógytornát is.

Az új edzőteremben is szeret
nénk szervezni a nők tornáját. 
Tárgyalást folytattunk időskorú
ak gyógytornája indításának le
hetőségéről is, erre az újonnan 
felavatott Öregek Napközi Ott

honában kerülne sor -  
amennyiben igény lesz rá.

További kezdeményezést is 
szívesen veszek.

Végül a női torna időpontja 
és helye:

Rákóczi úti sporttelep:

Hétfő, csütörtök: délelőtt 1/2 
9-kor. Kedd, csütörtök: este 1/2 
8-kor (19.30 óra)

Váci Mihály Általános Iskola 
melletti új edzőteremben: kedd, 
péntek: délelőtt 1/2 9-kor. Hétő, 
péntek: ester 6 óra (18 óra)

Felber Gyula 
sportszervező 

Fotó: Durst László



Horgászsarok
Kissé rekedtes hangon olvasta fel egyesületünk alelnöke a ve

zetőség 1994. évi beszámolóját február 4-én, a szokásos küldött- 
gyűlésünkön. Nem csoda, hiszen az előző esti horgászvacsorán 
tartott énekóra komoly, embert próbáló feladat volt, és nem ma
radt következmények nélkül.

A hanghiba azonban nem ár
tott a beszámoló tartalmi részé
nek. Tisztán követhető volt a je
lenleg 406 fős egyesület 1994. 
évi működésének számtalan 
eredménye, gondja és még meg
oldásra váró feladata. Összeha
sonlító adat hiányában nem tu
dom rangsorolni magunkat a ba
latoni egyesületek sorában, így 
csak egyszerű tényként írom le: 
összesen 8 642 kg halat fogtunk, 
ez fejenként 21,3 kg, ami nem 
tűnik rekordlistás eredménynek. 
Vigasztaljon az a tudat, hogy 
versenyzőink viszont szép sike
reket gyűjtögettek be megyei és 
országos szinten egyaránt. Így 
egyesületünk névváltoztatás 
mellett (az 1951 óta élő Balato
nalmádi Dolgozók HE helyett a 
Balatonalmádi Sporthorgász 
Egyesület nevet vette fel). 
Igényt tarthat a sportegyesülete
ket megillető anyagi támogatás
ra. Sajnos a kikötőnk használói 
jogának megszerzése az előt
tünk álló év feladata lesz, talán 
sikerül végre megnyugtató mó
don rendezni ezt a problémát. 
Rendkívül rövid volt az egyesü
let fegyelmi bizottságának be
számolója. Ugyanis nem volt 
dolguk. S ez manapság már jó 
hírnek számít, hiszen -  amint 
meghívott vízi rendőr és halász
vendégeink elmondták -  a Ba
latonon a legfőbb problémát az 
orvhalászok jelentik, s itt nem a 
netán három bottal horgászok az 
ellenfelek, hanem a nagyipari 
módszerekkel, esetenként több 
száz méteres hálókkal dolgozó 
„profik”.

Legutóbb Keszthely környé
kén szedtek fel egy hatszáz mé
teres hálót, benne ötszáztíz kiló 
hallal. (240 kg ponty, 175 kg fo
gas ára: 900 Ft/kg) Ez már bő
ven kimeríti a bűncselekmény 
fogalmát, s a következmény is 
ennek megfelelő lesz. Komo
lyan kell venni a hálók másfajta 
veszélyességét is! Egy gyanút
lan fürdőzőnek kevés az esélye, 
hogy élve kikeveredjen egy 
szinte hajszálvékony, szuper

erős hálóból. Többek között 
ezért is kéri a rendőrség, hogy 
a nap 24 órájában élő 84/310- 
712-es telefonon bejelentéseik
kel segítsék munkájukat. A cél 
jelen esetben közös: a balatoni 
halállomány védelme. Nem si
került viszont megnyugtató vá
laszt kapni a csónakokat és vi
torlásokat elválasztó, hírhedt 
1500 m-es hatávonal objektív 
bemérésére, holott -  adott eset
ben -  két-háromszáz méteres el
térés több ezer forintos büntetést 
jelenthet. Sem a rendőrök, sem 
a halőrök nem rendelkeznek a 
méréshez megfelelő műszerek
kel, így a megígért jóindulatra 
hagyatkozhatunk csupán, ami
ben természetesen nincs okom 
kételkedni, de a kiszolgáltatott
ság érzése megmarad, s ez nem 
kellemes.

Riasztó híreket kaptunk a Ba
latonban idegennek számító ha
lakról: az angolnatelepítés 
ugyan megszűnt, az amúr és bu
sa visszafogása ellenben tovább
ra is megoldatlan. Szakértők 
szerint csak az időjáráson múlik, 
hogy nem úszkálnak 20-30 kg- 
os busatetemek a vízen. (Egy- 
két hónapos vastag jágtakaró, 
esetleg pár centis hóval borítva, 
kellene ehhez a több mint kétes 
„eredményhez”.) Új gond a tör
peharcsa és különösen a kárász 
tömeges megjelenése. Ez utóbbi, 
mint tudjuk, a ponty táplálék- 
konkurense. Az elmúlt év már
ciusában a siófoki angolnacsap
da 24 mázsa kárászt fogott. Emi
att szükséges a jégolvadás után 
a Keszthelyi-öböl környékén a 
nádas előtti hálózás.

A halászok megértésünkben 
bíznak a védőhatáron belüli ha
lászat miatt, mi pedig reméljük, 
hogy nem csupa „bajuszos” ká
rász kerül a zsákmányba... Min
denesetre hasznos információ, 
hogy kora tavasszal érdemes ká
rászozni a Zala folyó torkolatá
nál.

1995. február 3-án túlzott sze
rénységgel horgászvacsorának 
titulált összejövetel viszont

igencsak báli hangulatúra sike
redett a Budatava étteremben. 
Kül- és belföldi horgászok, hal
kedvelők több mint százfős gyü
lekezete tisztelte meg a több év
tizedes hagyományos eseményt 
és beszélte meg kaladjait, kapi
tális fogásait és melléfogásait. A 
képeken szereplő fogasok ugyan 
nem szerepeltek az étlapon, de 
szákba kerülésük története száj
ról szájra járt.

Ugyan a vacsora is, a 
taggyűlés is meglehetősen hosz
szúra nyúlt, mégsem panaszko
dott miattuk egyetlen résztvevő 
sem!

Nagy Ferenc

Horváth Győző az 5,6 kg-os 
zsákmánnyal

Fotó: Tüű

Sakk OB-IB
Most már talán meg is szok

ták a kedves olvasók, hogy ha 
sakkról írunk, akkor általában 
kedvező hírekkel szolgálhatunk 
a Közösségi Ház SE. csapatáról.

Nincs ez másképp most sem, 
hisz a tavaszi idény első mérkő
zésén magabiztos győzelmet 
arattak Gyula együttese ellen. A 
találkozó után egyébként dr. Ke
rényi László helyi és dr. Varjú 
Lajos fűzfői polgármester invi
tálta beszélgetésre a játékosokat. 
A két városvezető további támo
gatásáról biztosította a gárdát, s 
ígéreteik szerint kutatják a lehe
tőségeket a még magasabb célok 
elérése érdekében. Ez pedig nem 
más, mint a legmagasabb osz
tályban való szereplés hátteré
nek biztosítása, ami valószínű
leg valamennyi sakkbarát örö
méül szolgálna. Mindenesetre a 
csapaton nem múlik, eddig so
rozatban szállítják a szebbnél 
szebb eredményeket.

1995. január 29. Balatonalmá
di

Közösségi Ház SE-Gyulai SE 
7,5-4,5

Magabiztos győzelem az al
földi gárda ellen, annak ellenére, 
hogy első táblásuk az olimpiai 
ezüstérmes, sokszoros magyar 
válogatott: Sax Gyula.

Nyert: Horváth M., Orsó J., 
Sulyok S., Angyal F., Kisházi I., 
Horváth Miklósné.

Döntetlen: Kubacsny L., Orsó 
M., Kovács E.

Balaton-parti 
városok tornája

A közösségi ház adott otthont 
a már hagyományosnak mond
ható Balaton-parti városok 
sporttalálkozójának sakkverse
nyére. A szigorúan amatőr játé
kosokkal asztalhoz ülő almádi 
együttes az előkelő harmadik 
helyet szerezte meg Balatonbog
lár és Siófok csapatai mögött.

Városunkat a Kiss, Fáncsy L., 
Egyed, Bobek összetételű együt
tes képviselte. Folytatás február
ban Siófokon.

Gróf Tibor



Idegenforgalom '95

A fizető-vendéglátásról
Tájékoztatjuk Önöket arról, 

hogy a fizető-vendéglátással 
kapcsolatos belügyminiszteri 
állásfoglalás még nem született 
meg, a régi rendeletek 1993. 
december 31-vel hatályon kí
vül kerültek. Új szabályozás 
hiányában a fizetővendéglátó 
engedélyek kiadása szünetel.

Az adócsoport által hitelesí
tett vendégkönyvet továbbra 
is vezetni szükséges. 
Amennyiben a könyv betelik, 
újat a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján Mes
terházy Andreánál szerezhet
nek be.

A kurtaxáról
A képviselő-testület módosí

totta az idegenforgalmi adóról 
szóló 8/1991-IV. 18.) számú 
önkormányzati rendeletet.

Az adó mértéke 24 órát 
meghaladó tartózkodás esetén 
1995. január 1-jétől szemé
lyenként és naponta 70 Ft. A 
belföldi vendégeket 50%-os 
kedvezmény illeti meg. A ren
delet egyéb pontjai nem vál
toztak, tehát a 18. életévét be 
nem töltött, valamint a 70 . 
életévét betöltött személyek

nek továbbra sem kell kurtaxát 
fizetni.

Az idegenforgalmi adó befi
zetésére a polgármesteri hiva
tal megkülönböztetett csekke
ket biztosít. Kérjük önöket, 
hogy a kurtaxát a jövőben eze
ket a csekkeken szíveskedje
nek befizetni. A csekkeket a 
polgármesteri hivatalban sze
rezhetik be.

A Tourinform 
Információs Irodáról
A múlt évben már írtuk az 

Almádi Újságban, hogy városi 
információs irodát alakítunk 
ki, melynek fő feladata a helyi 
és a regionális idegenforga
lommal kapcsolatos informáci
ók összegyűjtése, feldolgozása 
és továbbítása. Az iroda non
profit jellegggel működik, cél
ja a turisták minél teljesebb kö
rű tájékoztatása. Az iroda meg
nyitását 1995. május 2-ra ter
vezzük. A Tourinform iroda 
keretein belül lehetőség nyílik 
a helyi idegenforgalmi szolgál
tatók országos és külföldi rek
lámozására is. Kérjük a cége
ket és a vállalkozókat, hogy 
mielőbb juttassák el hozzánk

reklámanyagaikat, valamint az 
idegenforgalommal kapcsola
tos észrevételeiket, kérdései
ket, javaslataikat. Az iroda 
megnyitásáig a polgármesteri 
hivatal 38-as számú szobájá
ban vagyunk megtalálhatók.

A Tourinform iroda címe: 
Baross G. u. 2.

Postacím: 8221 Balatonal
mádi, Pf. 10.

Fizető-vendéglátók, 
figyelem!

Folyamatban van a testvér- 
városi kapcsolat kiépítése Eg
genfeldennel, egy német kisvá
rossal. Múlt évben néhány csa
lád már nyaralt magánházak
ban, melyeket a polgármesteri 
hivatal ajánlatából választottak 
ki. 1995-ben szeretnénk aján
latunkat kiszélesítani.

Várjuk olyan színvonalas 
házak, önálló lakrészek, apart
manok tulajdonosainak jelent
kezését, akik szívesen részt 
vennének a testvérvárosi kap
csolat ezen területének bővíté
sében, amellyel személyes 
kapcsolatok is kialakulhatnak.

Az ajánlatnak tartalmazni 
kell:

• fényképet a házról,
• alaprajzot,
• a ház, lakrész leírását (pl. 

nappali, 1/2 szoba, konyha, 
fürdő)

Az ajánlatokat 1995. márci
us 1-jéig a polgármesteri hiva
talban az idegenforgalmi refe
rensnél lehet leadni.

A házak kiajánlása nem jár 
olyan mértékű kötelezettség
gel, mint a polgármesteri hiva
tal részéről garantált számú 
vendégéjszaka, ill. a fizető
vendéglátók részéről a férőhe
lyek egész szezonra történő 
fenntartása. Ez tehát csak egy 
lehetőség a kapcsolat széle
sebb körűvé tételére. Az érdek
lődő eggenfeldeni családok az 
ajánlatból kiválasztott szállása
dóval közvetlenül veszik fel a 
kapcsolatot, a polgármesteri 
hivatal csak közvetítőszerepet 
vállal.

Várjuk ajánlataikat abban a 
reményben, hogy együttműkö
désünk sikeres lesz.

Hőriszt Éva 
referens

Gondolj a másikra!
Kedves balatonalmádiak!
Kárpátalján jártunk az

1995-ös esztendő első napja
iban. Utazásunk során szer
zett „élményeinket” e rövid 
pár sorban átadni nem tud
juk. Azt viszont szomorúan 
tudatjuk mindnyájukkal, 
hogy az ott lakó emberek hi
hetetlen nehéz körülmények 
között élnek. Alapvető élel
miszerekhez alig-alig jutnak  
hozzá, az éhezés, az elszegé
nyedés egyre nagyobb mér
vű!

Segíteni kell rajtuk! Nekünk
is!

Ezúton kérünk minden jóér
zésű embert, hogy havonta egy 
alkalommal, amennyiben erre 
lehetősége van

1 kg cukrot, vagy
1 kg lisztet, vagy

1 liter étolajat, vagy 
1 kg rizst vagy 
olyan tartós élelmiszert, pl. 

húskonzervet, ami a gyűjtés, 
szállítás, raktározás időtartama 
alatt nem romlik meg, juttas
son el az alábbi gyűjtőhelyek
re:

1. Vörösberény, Thököly u. 
4/b Római Katolikus Plébánia. 
A  küldeményeket Bobkó Gab
riella kedvesnővér veszi át 
minden héten szombati napon.

2. Idősek Klubja Balaton
almádi, Györgyi D. u. 11. A 
küldeményeket minden héten 
hétfőtől péntekig 9-15 óra kö
zött veszik át.

Az adományokat szeretettel 
megköszönjük és a rászorultak 
részére továbítani fogjuk.

Trosits András 
képviselő

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Honfitársaim!

A karácsonyi ünnnepeket -  rokonaimnál - Győrben töl
töttem. Abban a szerencsében volt részem, hogy a sok helyi 
újság mellett olvashattam az Új Almádi Újság 1994. októberi 
számát is oldalról oldalra, betűről betűre.

E sorokat immár itthon, Miskolcon írom. S az írásra, az 
Önök által szerkesztett -  fenti szám cíplapja - Új Almádi 
Újság késztetett. Teszem ezt a legnagyobb szeretettel és a 
legnagyobb tisztelettel amit a T. Szerkesztőség joggal meg
érdemel...! Amit a Balatonalmádi Város lapja, amit a Ba
latonalmádi város lapjának olvasói és népe, lakossága meg
érdemel!

A mellékelten elküldött gondolatokkal, ha kissé megkésve 
is, de annál nagyobb szeretettel kívánok Kedves Mindnyá
juknak:

Boldog új esztendőt!
Vertig István 

Miskolc, 1995. január 10-én 
Olvasónk levelének további részletéből 
következő, ünnepi számunkban idézünk.



Almádi Kommunális Kft. Balatonalmádi tájékoztatója

A hőszolgáltatási díjak alakulása
A Balatonalmádi Önkor

mányzat 24/1994. (XI. 24.) sz. 
rendelete határozza meg a 
hőszolgáltatási díjak szerke
zetét és kiszámításának mód
ját.

E rendelet értelmében a ko
rábbi hődíj megnevezés helyé
re az energiadíj megnevezés 
lépett. Ez az energiadíj a ko
rábbi hődíjnál tartalmában töb
bet jelent, hiszen a tüzelőanyag 
költségén túl az elektromos 
áram költségeit is magába fog
lalja.

Ezzel párhuzamosan az 
alapdíj csökkent, hiszen az a 
továbbiakban az elektromos 
áram költségek már nem tartal
mazza. Ez a költségátcsoporto
sítás a fogyasztók részére díj- 
csökkenést nem jelent, de nem 
jelent díjemelést sem.

Szolgáltatási díjemelést csu
pán a központi árintézkedések 
miatt bekövetkezett energia-  
(földgáz, elektromos áram) dí
jak emelésével azonos mérték
ben hajtottunk végre.

A Rákóczi úti kazánház táv
hőrendszeréről történő külön
böző nagyságú fűtött légm3-ek 
leválasztásának a megmaradó 
rendszerre gyakorolt hatása a

díjak szempontjából a követke
ző:

-  Az 1994. január 1-jétől ér
vényes hőszolgáltatási díjak 
kalkulációjának készítésekor 
figyelembe vett fűtött térfogat: 
75003 légm3 100%

-  1994. január 1-jétől a mai 
napig folyamatosan lekapcsolt 
lakások és lépcsőházak összes 
térfogata (22 lakás, 19 lépcső
ház): 4416 légm3 5,89%

A jelenleg érvényes 140,00 
Ft/légm3/év lakossági alapdíj a 
75003 fűtött légtérfogat figye
lembevételével lett kiszámítva.

A fűtött légtérfogat csökke
nése, változatlan költségeket 
feltételezve, az alábbiak sze
rinti díjbevétel-kiesést jelenti:

-  Már lekapcsolt lakások és 
lépcsőházak: 5,89% 8,25 
Ft/légm3/év 619 E Ft/év

Ezek a díjbevétel-kiesések 
csak az alapdíjakra vonatkoz
nak. Az energiadíjban ez ilyen 
drasztikusan nem jelentkezik, 
hiszen a fűtött légm3 csökke
nésével a tüzelőanyag-felhasz
nálás is csökken.

Annak ellenére, hogy a fo
gyasztók távhőrendszerről tör
ténő leválása miatt a szolgál
tatónak jelentős bevételkiesés

sel kell számolnia, jelenleg en
nek hatásaként semmilyen díj
emelést nem tervezünk.

Az 1995. februártól érvé
nyes új hőszolgáltatási díjak 
kalkulációjakor az éves átlag
nak megfelelő, kb. 20%-os inf
lációt sem vettük figyelembe. 
Érvényesítve csupán az ener
giaárváltozások lettek.

A korábbi években az egyes 
energiahordozók ára olyan 
volt, hogy a lakossági árak lé
nyegesen alatta maradtak az 
ipari vagy közületi áraknak. 
Ebben az időben a távhőszol
gáltatók bár (tevékenységül 
volumenét figyelembe véve) 
közületi fogyasztóknak minő
sültek, a lakosság részére vég
zett szolgáltatás arányában jo 
gosultak voltak lakossági áron 
tüzelőanyagot vásárolni.

Az 1995. január 1-jén bekö
vetkezett földgázáremelés után 
az árak úgy alakultak, hogy a 
lakossági gázdíj az 53%-os ár
emeléssel a legmagasabb gáz
díj lett.

Ezzel egy időben a vonatko
zó rendelet, amely a földgáz 
díjának megállapítását tartal
mazza (43/1994. XII. 27. IKM 
rendelet) lehetőséget ad arra,

hogy a távhőszolgáltatók (mint 
kommunális fogyasztók) a la
kosság részre végzett szolgál
tatáshoz a lakossági földgáz
díjnál alacsonyabb díjú, úgyne
vezett általános célú földgázt 
vásároljanak. Ilyen irányú igé
nyét az Almádi Kommunális 
Kft. is bejelentette a Közép-du
nántúli Gázszolgáltató Rt. felé, 
és szerződésmódosítás aláírása 
után erre jogosult is lett.

Ez azt jelenti, hogy így a 
földgázdíjemelés csak 44%-os 
a távfűtést igénybe vevők ese
tén, egyéni fogyasztóknál ez 
53%.

Az 1995. február 1-jétől 
megemelet fűtésdíj éves 
összege csak fűtés esetén 
19,5%-kal, fűtés és HMV-szol
gáltatás esetén átlagosan 
23,5%-kal magasabb az 1994. 
évi összdíjnál.

Alap- + energiadíj összesen: 
282,00 Ft/légm3/év.

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a környezetünkben lévő 
fűtőművek milyen áron szol
gáltatnak távhőt (alap- és hődíj 
együtt):

Várpalota: 303 Ft/légm3/év.

Pápa 350 Ft/légm3/év

Balatonfüred: 212,29
Ft/légm3/év

Megjegyezzük, hogy ez 
utóbbi fűtőmű tüzelőanyaga 
pakura, amelynek beszerzési 
ára 25-30%-kal olcsóbb, de a 
tüzelőanyag nem környezetba
rát.

Bár a fűtésdíjak 1995. feb
ruár 1-jétől emelkednek, az áfa 
2%-os emelkedése viszont ja 
nuár 1-jétől érvényes.

A kft. vezetése úgy döntött, 
hogy a januári áfa-különböze
tet átvállalja és azt a lakók he
lyett kifizeti, ezért 1995. január 
hónapban az 1994. december 
hónappal azonos díjat kell fi
zetni.

Balatonalmádi, 1995. febru
ár 3.

Őri István 
ügyvezető igazgató

Sárvári 
kirándulás

Kirándulást szerveztünk 
1995. február 25-én Sár
várra.

Program:

-  termálfürdőben fürdés
— várlátogatás
Jelentkezés: telefonon

338-146, 338-444/18, vagy 
Görgey u. 4. szám alatt 
Felber Gyulánál.

Várható költség: 500 
Ft/fő, amely az utazást és 
a fürdőbelépőt is magába 
foglalja.

Értesítés
Értesítjük T. Ügyfeleinket, hogy a háztartási hulladék el

szállításának díja 1995. január 1-től: 269 Ft/hó
Ez a díj 12% áfát tartalmaz.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van a zsá

kos szemétszállításra is, amennyiben az esetleges hátralékok 
kifizetésre kerülnek.

Zsákot telephelyünkön lehet vásárolni
110 Ft/db egységáron.

A távhőszolgáltatási díjak az alábbiak szerint változtak:
-  Alapdíj: -  fűtésszolgáltatás 140 Ft/légm3/év + áfa
-  HMV-szolgáltatás 42 Ft/légm3/év + áfa
-  Energiadíj: -  fűtésszolgáltatás 142 Ft/légm3/év + áfa
-  HMV-szolgáltatás 92 Ft/vízm3 + áfa
Ez az áremelés áfával együtt csak a fűtésszolgáltatás esetén 

éves szinten 19,5% HMV- és fűtésszolgáltatás esetén átla
gosan 23,5%.

Almádi-Kommunális Kft.



Kutyavilág
Ősidők óta az ember leg

hűségesebb társa -  tartja a 
közmondás. Napjainkban 
úgy tűnik, a városokban ke
veseknek társa, sokaknak 
bosszúsága. Mert az utcán 
kóborló eb nem gazdájának 
társa, hanem az utcanép 
bosszúsága, olyan, mint a 
kordé a szamár előtt.

A Vasút utcában 3 idomított 
kutya a postást -  félreértve az 
intő mozdulatát -  megtámadta, 
ruháját szétharapdálta. Gazdá
juk a személysértési tárgyalás
ra még csak el sem ment. A 
bejelentéseknek se szeri, se 
száma: játszótéren doberma
nok rohangálnak, pittbull terri
er rémisztgeti az utca lakóit, 
nagy fekete kutya szájkosárral 
szabadon rohangászik az ut
cán, az iskolaszék kéri a hiva
talt, akadályozza meg, hogy az 
iskolaudvar sintértelep legyen 
stb. A kan kutyák tüzelési idő
ben „bandába” verődve keresik 
a szukát, ha az ki tud szaba
dulni, órákig vonulnak utcáról 
utcára, és a hozzáértő hiába 
tudja, hogy ezek a szerelemtől 
elbódult kutyusok veszélytele
nek, nem harapnak, nem tá
madnak, egy ilyen falka azért 
mégiscsak ijesztő és nem utcá
ra való.

Már-már az én kötélnek 
mondott idegeim is kezdték 
felmondani a szolgálatot, ha 
valaki kutyát emlegetett, de 
jött a várva várt téli szabadsá
gom, amit jó pár éve külhon
ban töltök a hegyekben, ez év
ben itt Olaszországban. Azt 
hittem, hogy a cikket hazaér
kezésem után írom meg, de

nem várhattam meg. Itt lega
lább annyi kutyát tartanak, 
mint mifelénk, de csak az ud
varokat őrzik vagy pórázon sé
tálnak. Esti sétáink során sem 
találkoztunk kóbor ebekkel. És 
ma, a negyedik napon a sípálya 
aljában az emberek addigi nyu
galmát egy szép spániel zavar
ta meg. A kávézó teraszára be
rohanva, farokcsóválása si
kolyt fakasztott a gyenge ideg
zetű nyugatiak ajkára, és elég 
furcsán alakult a helyzet, míg
nem gazdája valahonnan lohol
va utolérte, és ékes magyar 
nyelven kérte a kutyuskáját, 
hogy ne szaladjon tovább, mert 
ő már nem bírja. Hogy az ola
szok miként kommentálták, 
nem értettem, az osztrákok 
megjegyzéseit sajnos igen. Pár 
percig restelltem, hogy magyar 
vagyok. Utálom, ha nyugattal 
példálóznak, de hát miért van 
az, hogy Párizs egyes részein 
még a kutyaillemhely is ki van

jelölve, mi pedig azt sem tud
juk elérni, hogy a kutyánk a sa
ját udvarunkban legyen. A 
múlt évben 34 kutyát sikerült 
befogni. Egy részükért jelent
kezett a gazdája, egy részüket 
a Kommunális Kft. dolgozói 
álhumánumból kiszabadították 
az őrzőketrecből (a kft. telep
helyén vannak elhelyezve az 
őrzőketrecek), egy részük pe
dig a végleges altatás sorsára 
jutott.

A polgárok többsége egyre 
erélyesebb fellépést követel a 
hivataltól, az az érzésem, nem 
ok nélkül.

Az itt üdülő emberek kriti
kusnak tartották a „kutyahely
zetet” a nyáron, azt hiszem, ők 
sem ok nélkül.

Kérem Almádi 1100 kutya- 
tulajdonosát, közösen teremt
sünk rendet. Kutyát közterüle
ten csak pórázon vezessünk, 
mert a legjámborabb négylábú 
is félelmet kelthet egyes járó
kelőkben, és ne vitassuk azt a 
tézist, hogy a szamárnak a kor
dé előtt van a helye.

Szentesi István 
környezetvédelmi 

csoportvezető

A Vörösberényi 
Református 
Egyházközség 
temetőjében 
tereprendezési 
munkák kezdődnek. 
Kérjük, akik 
25 évnél régebbi 
sírhelyükre igényt 
tartanak,
1995. március 
31-ig rendezzék 
a lelkészi 
hivatalban

Pályázati 
felhívás

Az Országos Baleset- 

megelőzési Bizottság 
gyermekrajzpályázatot 
hirdet 6-10  és 10-14 

éves korosztály számára

Rendőrök 
a gyermekek 
közlekedés- 

biztonságáért
címmel.

A pályaművek mérete: 

A /4  vagy A /3  
Beküldési határidő: 1995. 
február 28.

A  pályaműveket a Veszp
rém Megyei Baleset-meg

előzési Bizottság címére 

(8200 Veszprém, Bajcsy- 
Zs. u. 2., MRFK) kérjük el

juttatni.

A beküldött rajzokban 

1995. márciusában a 
KÖZLEKEDÉSBIZTOSÁGI
HÉT
rendezvényeivel párhuza
mosan kiállítást szerve

zünk a rendőrség aulájá

ban.
A  korosztályonkénti 5-5 

legjobb rajzot megküld

jük az Országos Baleset- 

megelőzési Bizottság ré
szére, aki azt díjazza, a 
tovább nem jutott rajzo
kat a
RENDŐRSÉG NAPJÁN 

értékeljük és díjazzuk.

Az O BB fődíja:

1-1 mountain-bike 

kerékpár



Morzsák, szilánkok...
TÉGY A GYŰLÖLET EL

LEN! -  olvasom újságban, hal
lom a rádióból, tv-ből. Majd 
ugyanott: megfojtotta, kirabolta, 
agyonverte, beperelte... Durva 
szavak röpködnek! Politikusok, 
vezetők beosztottakkal és fordít
va -  ACSARKODNAK. Tücs
köt-békát szórunk egymásra 
úton-útfélen, szemtől szembe és 
egymás háta mögött! Tesszük 
ezt -  mi, FELNŐTTEK -  a fel
növekvő utódok szeme láttára és 
füle hallatára.

TERMÉKENY A TALAJ... A 
nézeteltérés lökdösődéssel kez
dődik, majd durva szavak követ
keznek, és jó, ha vér nem folyik, 
és nem törik a csont. Az ERŐ
SEBB, a hangosabb határozza 
meg a játékszabályt, a gyengébb 
gyűlölködő szavakkal reagál. 
Teszi ezt nyiltan a jó futó „bá
tor” és magába fojtva a lassú 
„gyáva”. (Tisztelet a kivétel
nek.) A jó PÉLDA szerepe óri
ási! Döbbenjünk már rá (felnőtt 
és gyermek), hogy a SZERE
TET AJÁNDÉK! A legolcsóbb 
ajándék, amit egymásnak adha
tunk. Olyan sokan szomjazzák! 
Ne fukarkodjunk vele! CSAK 
megértéssel és szeretettel szorít
ható háttérbe a gyűlöködés!

* * *

Beszélgettem egy apukával. 
A család Eplénybe készül síelni
-  mondta - ,  de a fiam kijelen
tette, nem jöhet, mert MEG
ÍGÉRTE Laci bácsinak, segít le
takarítani a havat a műanyag te
niszpályáról. Hát nem csodála
tos a közösségért tenni akaró

gyermek ADOTT SZÓHOZ va
ló ragaszkodása!

Ezen is elgondolkodhatunk -  
mi felnőttek. Jó úton jár az a 
szülői ház, iskola, ahol az adott 
szónak nagy jelentőséget tulaj
donítanak. Égyébként megoldot
tuk a problémát: feloldottam az 
adott szót. (Azért a havat is le
takarítottuk.)

***

Május 31-e a KIHÍVÁS 
NAPJA! Ötödik éve rendezik 
meg hazánkban a „nagy népi 
megmozdulást”. 15 perc egy 
adott napon az egészségesebb 
ÉLETÉRT!

Almádi büszke lehet, mert 
részlegesen az első alkalomtól 
kezdve (teniszezők), hivatalos 
nevezéssel már két alkalommal 
vettünk részt országos vetélke
désben. A LEGSPORTOSABB 
TELEPÜLÉS büszke címet el
nyerő helység akár 1,8 millió fo
rint díjazásban is részesülhet. 
(Remélem, ebben az évben is 
beneveztünk!) ALMÁDIAK! 
Ne várjuk meg május 31-ét! 
Előtte és utána is „ÁLDOZ
ZUNK” tudatosan -  naponta -  
legalább 15 percet (reggel, dél
ben, este) a testmozgás oltárán. 
Erre késztessük a különböző 
sportlehetőségektől valamilyen 
okból távolmaradó gyermekein
ket is! A Szonda Ipsos felmérése 
szerint nem szokott mozogni 
(sportolni) a megkérdezettek 
41%-a. Valahol hallottam, hogy 
a mozgás az emberi természetről 
sok mindent elárul.

Laci bácsi

Teniszhírek
A 94 év végén -  a BSE te

nisz szakosztályának jog
utódjaként -  megalakult Ba
latonalmádi Tenisz Club 
1925 sportegyesület, a jogi 
formaságok elintézése után, 
megkezdte tényleges munká
ját.

A vezetőség január végéig 3 
ülést tartott, ahol elosztásra ke
rültek a vezetőségen belül a re
szortok, meghatározták a ’95 
évi célokat, megtörtént az edző 
szerződtetési feltételeinek ki
dolgozása, javaslat készült az

Országos Tenisz Szövetség 
felé a ’95. évi, Almádiban ren
dezendő versenyek időpontjára 
és díjazására.

A fentieken túl a vezetőség 
foglalkozott még közgyűlési 
döntést igénylő kérdések elő
készítésével is, így a ’95. évi 
költségvetéssel, a különféle 
bérleti, tagsági, tanfolyamdíjak 
mértékével.

A közgyűlés összehívását -  
a városi költségvetés elfogadá
sa után -  március elejére ter
vezi a vezetőség.

-  his -

Új Almádi Újság szerkesztőségének
Balatonalmádi

Kérem szíveskedjenek mellékelt soraimat a legközelebbi új
ságban megjelentetni. Köszönöm!

Tisztelt Polgármester Úr!
Engedje meg, hogy idős nyugdíjastársaim nevében meg

köszönjem azt a sok fáradozást, törődést, szívén viselő so
runkat, amit értünk tett.

Csodálatos volt jelen lenni az Idősek Klubjának átadásán, 
a karácsonyi ünnepekre való kiadásainkra nyújtott anyagi se
gítségéért Isten áldja meg!

Ön ott volt a minden évben megrendezett idősek napján 
egyházaink vezetőivel, erőt adva nekünk abban, hogy igenis 
van valaki, aki reményt nyújt nekünk, agyondolgozott, sok 
nehéz évet átélt idős embereknek a még most is nehéz to
vábbéléshez.

Kérjük, hogy továbbra is maradjon velünk, képviselő-tes
tületét úgy segítse munkájukban, hogy ők is megértsenek 
bennünket és segítségk továbbélésünket.

Tisztelettel: 
özv. Tőke Emilné, 

a Magyar Vöröskereszt lakóhelyi 
alapszervezetének titkára

Balatoni városok 
sportbajnoksága

Szinte már nem tudok újat 
mondani azzal, hogy ismét 
elkezdődött a tisztán amatőr 
szinten sportoló örökifjak 
sportbajnoksága.

A Balatonkenesén megte
remtett edzéslehetőség sajnos a 
labdarúgóknak nem használt, 
ismét fiaskóval kellett beérni
ük eddig, egy döntetlen mellett 
három vereség van a számlá
jukon.

Annál inkább használt kézi
labdás lányainknak, akik eddi
gi első győzelmüket szerezték 
meg. Bizonyára a vesztes 
meccs is szorosabb lett volna, 
ha egy héttel a bajnokság kez
dete előtt kapusuk nem töri el 
a bokáját.

Gyógyulást kívánunk neki!

Férfi kézilabdázóink is kitet
tek magukért, két győzelem
mel vették az első fordulót. Az 
meg már szinte hagyománynak 
számít, hogy asztaliteniszező
ink eddig veretlenül állnak.

Reméljük, a tét további szerep
lésükre nem nyomja rá bélye
gét, miként tavaly, idén is az 
első helyet szerzik meg.

Sakkozóink az első „kört” a 
harmadik helyen zárták. Ez az 
esemény Almádiban, a közös
ségi házban zajlott le. Egy kis 
malőrtől eltekintve -  félreértés 
folytán éppen a mi versenyző
ink késték le a kezdés időpont
ját -  versenyzőink egyenletes 
teljesítményt nyújtottak. Re
mény van a második forduló
ban az előrelépésre.

Tekézőink már fényesítik a 
golyókat, hogy február 11-én a 
balatonfüredi Hotel Agróban 
legurítsák ellenfeleiket az első 
fordulóban.

A zárónapra február 18-án 
Siófokon kerül sor.

A további eredményekről 
következő számunkban beszá
molok.

Felber Gyula 
sportszervező



Drága víz
A jelzős kifejezést nem a 

szó nemesebbik értelmében 
használom, miszerint a víz -  
közhely, mindenki tudja(?) -  
éltető elemünk, életben ma
radásunk feltétele, nélkülöz
hetetlen kincsünk, drága víz, 
nem is megszólításként: Drá
ga Víz!, hanem elanyagiaso
dott világunk financiális ér
telmezésében: a drága víz.

Merthogy nagyon drága let
tél nekünk, drága víz!

A dolgok miértjének már so
kan utánajártak, sok mindent 
megkérdeztek, sokan szaksze
rűen válaszoltak. Lapunkban 
több ízben megjelentek e témá
val kapcsolatos, szakmai igé
nyességgel megírt beszámolók 
(pl. 1993. dec., 1994. jan.) 
Ezek alapján tudjuk, hogy a 
nyaranta idelátogató vendégse
reg (?) okozta megnövekedett 
vízigényt kellett kapacitásbőví
téssel biztosítani. Ez nagyon 
sok pénzbe került és kerül, az 
állami támogatás meg egyre 
kevesebb, így a költségtöbble
tet azoknak kell megfizetni, 
akik a vendéglátásból haszonra 
tesznek szert. És akik nem 
tesznek szert? Azoknak is, 
pusztán, mert itt élnek (?). 
Egyes -  ezt méltánytalannak 
érző, vízi közműveiket önálló
an működtetni tudó -  önkor
mányzatok kiváltak a közös 
kötelékekből, így az addig ál

taluk fizetett költségek is a 
bentmaradtakra terítődtek széj
jel. Tudjuk, hogy muszáj kö
vetni az inflációt, értjük a tö
rekvést, hogy mindent a valós 
árán kell eladni, csak a pénz
tárcánk nem érti... Az nem haj
landó minderről tudomást ven
ni.

Történtek a minisztérium, a 
Balatoni Szövetség elnöke, a 
siófoki polgármester és a 
DRV-vezérigazgató között le
vélváltások a drasztikus díj
emelések megakadályozása ér
dekében, elhangzottak szakmai 
érvelések, a belátható követ
kezményeket felsorjáztató 
ténymegállapítások -  tetemes 
az összege a ki nem fizetett 
vízszámláknak, egyre nehe
zebb a lakosság hozzájárulását 
megnyerni az oly fontos csa
tornázási munkálatokhoz 
(hogy aztán még csatornadíjat 
is fizessen?) -  a víz- és csa
tornadíj csak nem akar megál
lapodni. Minden fórum a saját 
érdekeit tartja szem előtt -  a 
DRV a biztonságos működte
tést tartja tétnek, az állam
kassza üres, az önkormányzat 
szegény - ,  marad a lakosság 
válla, mint teherbíró közeg. A 
vízszámláikat kifizetni nem tu
dók (esetenként csak nem aka
rók) díjait a következő áreme
léssel szétosztják a még fizetni 
tudókra, vagy kifizeti helyettük

az önkormányzat (az is mi va
gyunk), ezáltal a terhek még 
fokozódnak, még többen nem 
fizetnek, és felpörög a „spirál”.

-  Retteneges volt a múlt ha
vi vízdíjam, Tóni bácsi -  pa
naszkodtam jó humorú szom
szédomnak a minap.

-  Úgy köll annak, aki azt 
issza -  kajánkodott az öreg.

Hát, ami igaz, az igaz, „úgy 
köll annak”, aki nyáron azt 
megissza. Az a förtelmes sza
gú, barna színű, kis idő múlva 
állásban üledékessé váló meleg 
lötty, nem víz. Rossz nyelvek 
szerint ez még locsolásra sem 
alkalmas, mert ahhoz meg túl 
magas a klórtartalma, de mo
sáskor megfogja a fehérneműt 
is. Ezért a folyadékért fizetünk 
ennyit?

Képviselőjelöltjeink kapány
beszédeiben majdnem kivétel 
nélkül megjelent a virágos vá
ros víziója.

-  Tegyük széppé, vonzóvá a 
várost! -  mondták. -  Teremt
sünk barátságos hangulatot, 
hogy az idelátogató vendég jól 
érezze magát! Ez csak jóaka
ratot, összefogást, odafigyelést 
igényel.

Hát nem éppen. Sok minden 
más mellett még locsolást is, 
ahhoz pedig víz kell. Márpedig 
ilyen víz- és csatornadíj mellett 
képtelenség rendszeresen lo
csolni. Vannak városok (Buda

pest pl., pedig a víz- és csator
nadíj ott kb. harmada a miénk
nek -  nem kis különbség), ahol 
a zöldövezetekben a nyári hó
napokban locsolási kedvez
ményt kap a lakosság, mivel az 
e célra elhasznált víz nem ter
heli a csotornarendszert. Szó 
volt erről nálunk is, de nem ke
rült bevezetésre. Miért nem? 
Már meglévő, sok pénzzel, sok 
munkával, gondos ápolással 
fenntartott szép kertek mentek 
tönkre az elmúlt két száraz 
nyáron locsolás hiányában -  az 
enyém is. Tuják száradtak el, 
kiégett a fű. Hogyan lesz így 
virágos a város? Tóni bácsinak 
sem a kertje virágos...

Sok baj van a vezetékek kar
bantartásával is. Utcánkban 
(Klapka u.) -  miután gyönyö
rűen lebitumenezték -  ötöd
ször ásnak gödröket csőtörés 
miatt. Egy rövid szakaszon 
kellene kicserélni a vezetéket 
(elöregedett), és nem ömlene 
időről-időre a föld alá az ívó
víz. De nem. Ásnak és bete
metnek, megint ásnak, megint 
temetnek. Szakszerűtlenül, 
gondatlanul. Minden munkafo
lyamat (?) után megsüllyed, 
megreped az út, mélyedések 
keletkeznek, autók, járókelők 
bukdácsolnak rajta. A pár éve 
még egyenletes, szép utca 
ijesztő látvány, és balesetve
szélyes útszakasz lett. (Nem 
volt már ebből baj? Vagy nem 
volt elég egyszer?)

Új évet kezdtünk, és félünk 
az ezzel újabban mindig együtt 
járó díjtétel-növekedéstől. Vár
juk és fizetjük a megint maga
sabb összegű számláinkat. 
Várjuk, és fizetjük, mit tehe
tünk már? Költözzünk fel Bu
dapestre?

Hát, ez a helyzet, Drága 
Víz! -  Most már tényleg így, 
megszólítva. De nem is tudom, 
miért csak Téged tisztellek, ké
nyeztetlek ennyire, mikor a 
Villany, a Gáz, az Olaj, a Ben
zin és a helyszűke miatt fel 
nem sorolható többiek is lega
lább ilyen drágák nekem.

Vecsey K. Mária



Tisztelt Balaton-parti 
Polgárok!

Mi, akik a Balaton partján élünk, szeretnénk, ha ma, holnap, 
holnapután biztos megélhetést nyújtana a Balaton idegenforgal
ma. A bűnözés terjedéséről, a kábítószer-fogyasztásról és a szer
vezett bűnözés térhódításáról terjengő hírek lassan-lassan veszé
lyeztetik az itt élő és dolgozó polgárok biztonságát, megélhetését.

Úgy gondoljuk, hogy a bűnözéssel szemben önmagában csak 
a rendőrség nem képes hatékonyan fellépni. Szükségünk van az 
Önök segítségére, kritikájára, munkánkat érintő javaslataikra.

Siófokon megalakult és dolgozik az Országos Rendőr-főkapi
tányság Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat Kirendeltsége, 
amelynek legfőbb feladata a szervezett bűnözés és a kábítószer
fogyasztás visszaszorítása, megállapítása. Irodáink működnek Si
ófokon, Balatonfüreden és Hévízen.

Kérjük Önöket, segítsék, támogassák szolgálatunk működését, 
hogy mind hatékonyabban tudjunk fellépni a szervezett bűnö
zőcsoportokkal szemben.

Várjuk javaslataikat, kritikai észrevételeiket, munkánkat segítő 
támogatásukat.

Siófoki kirendeltség: 8601 Siófok, Pf. 195.
Telefonszám: 06/84/310-540
Balatonfüredi iroda: 8232 Balatonfüred, Pf. 202
Telefonszáma: 06/87/342-487
Hévízi iroda: 8381 Hévíz, Pf. 53
Telefonszám: 06/83/340-755
Köszönjük az együttműködést.
Tisztelettel:

Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat 
Siófoki Kirendeltség

„Mindenki kötelessége, hogy környezetét védje és gon
dozza, és joga, hogy környezetében zavartalanul éljen” 

Megalakult a Balatonalmádi Város- és Környezetvé
dők Egyesület 

Az Egyesület tagjai közé várja mindazokat, akik a te
lepülés fejlesztéséért, a környezet védelméért, az együt
télés szabályainak megalkotásáért és betartásáért tenni 
akarnak, hogy a város lakosai számára nyugodt otthont 
és az idelátogató vendégek számára kellemes pihenést 
nyújtson.

Jelentkezni lehet az alábbi egyesületi tagoknál 
Borbély Zoltánné, Baross u. 9.
Botos Ernőné, Baross u. 53.
Debreceni István, Mikszáth u. 11.
Horváth István, Móra Ferenc u. 3.
Dr. Kelemen László, Baross u. 66.
Dr. Tóth László, Kölcsey u. 8.
Huszár József, Óvári u. 81.

Könyvek, 
prospektusok, szórólapok 
nyom tatványok  
számítógépes g ra fika

CoPress, Bucsy Balázs 
Balatonalmádi, Laposa D. u. 8.

Egy kis nosztalgia...

Az idei tél szépségeiről készített képriportot Durst László



A z ünnepi koncert

A közönség
fotó: Szentesi István

Vallomás az énekkarról
Am ikor öt évvel ezelőtt 

néhány almádi dalos azzal 
keresett meg, hogy alakít
sunk énekkart, nem rem él
tem, hogy rövid időn belül 
a többszörösére növekszik  
létszámunk, s a kórusiroda
lom sok rem ekét fogom tő 
lük visszahallani.

A  csoda annál inkább meg
lepett, mivel a közösséggé ér
lelődés olyan korszakban kö
vetkezett be, amikor csaknem 
mindenkit a politikai változás 
és a vele járó szociális fél
elem foglalkoztat. A  kör
nyékbeli mintaadó énekkarok 
az ötvenes években ennél jó 
val könnyebb helyzetben vol
tak, ha másért nem, hát azért, 
mert abban az időben a kó
rusélet egyet jelentett a közé
let fórumával. Ma egyáltalán 
nem sikk énekkarozni, nem 
kifizetődő művészkedni. 
Tisztelet és köszönet tehát 
mindazoknak, akik köztünk 
maradtak, elsőként az olyan 
alapító tagoknak, mint Hő
riszt Éva, Kirchkeszner Ildi
kó, Kovács Tünde, Tass Ka
talin és Tóth Csilla, hogy 
csak néhányukat említsem. 
Voltak nehéz „pillanataink” 
is, amikor úgy látszott, hogy

nem maradunk együtt, de a 

csapat az éneklés érdekében 
összetartott. Betegségem alatt 

Varga József vette át a ve

zénylőpálcát, a kórustagok 

pedig mérlegre tették a „lenni

vagy nem lenni” kérdést, és 
gyarapodni kezdtünk. Az 
egykor legfeljebb kamaracso
portnak számító együttes 
önálló szólamokkal bíró ve
gyes karrá fejlődött, a reper

toár pedig sokszí
nűvé gazdagodott. 
Gregorián, motetta, 
madrigál vagy nép
dalfeldolgozás 
egyaránt kezdett 
közösen beszélt 
nyelvvé válni, m i
közben hangzáské
pünk is jó  irányban 
alakult. Ha van ér
vényes saját han
gunk, ez talán első
sorban az egyházi 
hangvétel és a zenei 
romantika intonáci
ója.

A  felfutás adott 
lehetőséget arra, 
hogy egyre-másra 
elfogadtuk a sze
replésre szóló meg

hívásokat, Almádi nemzeti 
ünnepein csakúgy, mint a 
megyében, jelesül Tihanyban, 
Zircen és Tapolcán. Ezzel 
egyidejűleg sorainkban egy
fajta személyi átrendeződés 
zajlott le. Olyan jelentős éne
kesek távoztak körünkből, 
mint Holló Miklós, Fábián 
Józsefné, Németh András, Pi
edl Györgyné vagy Tell Vil
mosné, miközben meg is si
került újulnunk a belépőkkel.

Közülük, akik talán már si
kereink hatására csatlakoztak 
Czetl Terézt, Gadzojannisz 
Panajitiszt, Majbó Juditot, 
Sári Jánosnét és Szakál Mi
hályt kell kiemelnem olya
nokként, akik személyiségük 
súlyával is hozzájárultak fej
lődésünkhöz. Az énekkar 
persze olyan csoport, amely
ben nem a hangkülönlegessé
gek, hanem az éneklésben va
ló alkalmazkodás a legfonto
sabb, tehát egyfajta stabilitás, 
megbízhatóság. Ezt a szere



pet elsősorban régi tagjaink 
biztosítják, mindenekelőtt 
azok, akik a közösségi házba 
„költözésünket” követően 
csaknem alapítóknak tekint
hetők, mint például Baumann 
Dóra, Hansági Marianna, 
Kozma Bea, Nágel Krisztina, 
Pulsfort Györgyné, dr. Szűcs 
Sándor, Szirbek Józsefné és 
Eősze Bea. A  tenorszólam is 
rendbe jött, amikor Szecsődi 
Imrét és Takács Andrást 
megnyertük ügyünknek. Ta
valy sikerrel megrendezett 
megyei férfi dalostalálkozónk 
egyebek mellett a férfihang 
fontosságára kívánta felhívni 
a figyelmet, amelyet szá
munkra Jokesz Vendel, Mes
ter Ferenc és Szekér Zoltán 
énekkari munkánkban való 
részvétele jelez. Egyfajta 
földrajzi vonzerő-megnyilvá
nulásnak tekinthető a két 
szentkirályszabadjai tanárnő, 
Döbrönte Károlyné és Sikos
né Szűcs Marianna belépése.

A vegyes kar szólamelosz
lásában sajátos szerepek lé
teznek a dallamvivő szoprán 
mellett elsősorban a basszus, 
a hangzási alap a meghatáro
zó. Ilyen hangkarakterként a 
könyvelhetjük el Schildmayer 
Ivánt és Lázár Róbertet, míg 
Pércsi Csillát és Károlyiné 
Bozsanát női szólistáinknak 
is tekintjük a jövőben.

A  vörösberényi művelődési 
házban zsúfolt nézőtér előtt 
szombat este megtartott 
hangversenyünkün kereszt
metszetet kívántunk nyújtani 
a lelkes és igen népes közön
ség számára abból, amit szín
padképesnek ítéltünk, 11 kó
rusművet, közöttük Kodály 
Stabat Materét, Sibelius Fin
landiáját, Giardini Víg nőkét 
és a zárószámként Vavrinecz 
Balatoni nótáit.

A  zeneművek hangulatát 
Hegyeshalmi László sokáig 
emlékezetes irodalmi összeál
lítása oldotta stílszerűen, a 
zeneiskolától kölcsönzött pia
nínón Gaurean Diana Ottilia 
remekelt, de kórustagunk, 
Szecsődi Imre sem vallott 
szégyent magánéneklésével.

Szelényi Pál

Kislexikon -  kis hiba, 
nagylexikon -  nagy hiba

Ámulhat az almádi polgár, 
ha nagylexikont kap a kezébe, 
különösen ha a Magyar Nagy
lexikon 3. kötetét (BAH -  
BIJ), amelyet az Akadémiai 
Kiadó bocsátott szárnyra 
1994-ben.

Igaz én csak most január vége 
felé kaptam meg, pedig még no
vemberben befizettem az előle
get, hogy Karácsonyra elgyö
nyörködhessek a harmadik kö
tetben is. ha sokat várakoztatják 
az embert, akkor egyre szebbet 
és jobbat képzel, így aztán bol
dogan szorongattam egészen 
adddig amíg ki nem nyitottam. 
Hol nyissa ki az ember a legú
jabb tudományos kutatások 
eredményeit is hasznosító „... 
Magyarországra és az egész vi
lágra kiterjedő...” ismerettárat, 
amely „korszerű, pontos, objek
tív, hiteles tájékoztatás iránti 
igényeket” szeretné kielégíteni 
„és igazolni fogja alkotóinak azt 
a szándékát, hogy információs 
értékekekt igyekeznek megfo
galmazni, helyreállítani és köz
kinccsé tenni” -  ha nem saját 
városánál. Nosza így is tettem és 
a jobb oldalon mellékelt szöveg
re leltem Balatonalmádi címszó 
alatt:

„Három a magyar igazság, 
negyedik a ráadás” aranyigazsá
ga jut óhatatlanul az ember eszé
be, mert az első három sor szi
nigaz. A negyedik több mint rá
adás egészen a hetedik sor fel
éig. A közben levő illusztráció 
szövege végén van viszont a 
slusszpoén -  ezt onnan gondo
lom, hogy 20 sorral később 
megismétlődik.

„Magyarország helyrajzi tör
ténete” c mű könyv szelleme tér 
vissza a negyedik sorral, mert 
Rupp Jakab volt talán az első, 
aki 1870-ben összekeverte a 
Monostorapáti melletti Almádot 
a mi Almádinkkal. Jóhiszeműen 
tette és alig 19 évet kellett várni, 
hogy Dr. Csánki Dezső kiigazít
sa „Magyarország történeti föld
rajza a Hunyadiak korában” cí
mű műve III. kötete 18. oldalán: 
„Kétségtelen azonban, hogy a 
régi monostoros Almád (város) 
csakugyan e tájon Hegyesd vi
dékén feküdt s nem a mai

Veszprém megyei, Balaton mel
letti Almádit kell érteni,” Szóvei 
két év múlva ünnepeljük 100 
éves évfordulóját annak a tény
nek, hogy a Monostorapáti mel
letti egykori Almádi monostora, 
amely városként és hiteleshely
ként is nevezetes volt, nem ke
verendő össze Balatonalmádi
val.

A Pallas lexikon sajnálatos 
módon nem vettt tudomást erről 
a tényről és a vaskos tévedést 
szépen bevitte a köztudatba így 
aztán több tudósgenerációnak 
kellett újra és újra megerősíteni 
Dr. Csánki Dezső állításának 
igazát. Csak ízelítőül említsük 
meg néhányukat: Bakay Kornél, 
Balassa László, Holub József, 
Ila Bálunt, Kalicz Nándor, Ko
vacsics József, Kralovánszky 
Alán, Kristó Gyula, Sági Ká
roly, Sörös Pongrác, Szentpétery 
Imre, dr. Vajkai Aurél, Zákonyi 
Ferenc, Zsiray Lajos. Túl illuszt
ris ez a névsor ahhoz, hogy a 
Magyar Nagylexikon 3. köteté
nek helytörténeti szócikkírója 
egyszerűen semmibe vegye őket
-  nem a nevük miatt, hanem 
azért, mert nekük van igazuk! 
Úgy 98 éve...

A lexikon csodaszép, szines 
illusztrációja Lotz Károly művé

nek mondja a Szent Jobb kápol
na mozaikját, amivel nincs 
egyedül hiszen számtalan uti
könyv szajkózza ugyanezt. Ettől 
persze még nem igaz, mert va
lódi alkotója Róth Miksa (1865- 
1944) kiváló üvegfestő és üveg
mozaik készítő. Sajnos még a 
róla készült könyv is elpusztult
nak hiszi A Vár kápolnájába fes
tett mozaikját, holott Pintér Sán
dor esperes úr a romok között is 
megtalálta és lehozatta Almádi
ba 1956-ban. A mozaik szebben 
csillog mint valaha és attól még 
nem kevésbé szép, hogy nem 
Lotz Károly alkotása, hanem 
Róth Miksáé. Egyikőjük kilenc
ven éve halott, a másikuk pedig 
40 éve. Igazságot kellene már 
nekik szolgáltatni, ahogy Erdély 
Balázs, Sági Károly és Zákonyi 
Ferenc tette. Akár a nagylexi
konban is, mert két ekkora hiba 
bizonyára nem marad meg a má
sodik kiadásban. Almádiról pe
dig meg kellene már jelentetni 
azt a monográfiát, mert külön
ben a lexikonolvasók még azt 
hiszik, hogy csak 70-80 évvel 
ezelőtt írtak értékeinkről, múl
tunkról és kapcsolatainkról...

Czuczor Sándor

Balatonalmádi, Almádi: város Veszprém m.-ben, a 
Balaton É-i partján, Veszprémtől 12 km-re DK-re. 
L: 616 (1910), 8339 (1990). Üdülő- és fürdőhely. 
Bencés apátságát feltehetőleg az Atyusz nemzetség

B alatonalm ádi
A Szent Jobb- 

kápolna 
(Lotz Károly 
mozaikjával)

B alaton ak ali
R. k. és ev. 
templom



Walesben jártunk
Iskolánk és a balatonalmádi 

két tannyelvű gimnázium kö
zötti együttműködésnek kö
szönhetjük, hogy két hétre ki
juthattunk Angliába a gimná
zium tanulóival.

Sok országot átutazva elér
tünk Moldba, a Liverpooltól 40 
mérföldre fekvő kisvárosba. Ott 
családoknál laktunk és szoros 
barátságot kötöttünk a walesi 
gyerekekkel. A zöld dombok 
között sok kastélyt láttunk, ame
lyek a középkort idézték. Né
hány nagyobb várost is meglá
togattunk: pl. Oxford, Liverpool, 
London.

Végigsétáltunk Oxford han
gulatos utcáin és megcsodáltuk 
a világhírű egyetemeket.

Liverpoolban a Beatles Múze
umban is voltunk. London neve
zetességei közül megtekintettük 
a Big Bent és a Westminster Ab
bey-t, jártunk a Trafalgar’s 
Square-ön, Piccadilly Circuson 
és az Oxford Streeten.

Szórakozásra is volt lehetősé
günk, egyik nap egy sportcent
rumban voltunk, ahol lehetősé
günk nyílt falat mászni, bowlin
gozni és kajakozni. Este pedig 
egy korcsolyapályán folytathat
tuk a sportolást.

Furcsa volt számunkra az, 
hogy december elején már fel
díszítették a karácsonyfát. Szo
katlan volt a tejes tea és az angol 
konyha.

Nagyon nagy élményt jelen
tett, hogy megismerhettük a wa
lesi nép életmódját, kultúráját és 
szokásait.

Köszönetet szeretnénk mon
dani a két iskola igazgatójának, 
akik lehetővé tették számunkra 
ezt az utazást. Reméljük, még 
máskor is részünk lesz ilyen él
ményben!

Takács Zita 
és Újszászi Petra 

a Váci Mihály Általános 
Iskola 8. osztályos tanulói

Tisztelt balatonalmádi
Polgártársak!

Napjainkra városunkban és országosan is elszaporodtak a bűn- 
cselekmények, melyek veszélyeztetik a magántulajdonunkat, továb
bá magunk és szeretteink testi épségét.

A rendőrségünk állapota sem rózsás, személyi és anyagi feltételek 
hiányával küzdenek.

Ezért elhatároztuk, hogy városunkban szervezni kell egy polgá
rőrséget, amely segítségével magunk és a lakosság biztonságérzetét 
növelhetjük.

A szervezés elindult, és egyre több polgártársunk jelzi belépési 
szándékát, érzi, hogy nemcsak beszélni, hanem tenni is kell az ügy 
érdekében.

Polgármesterünk ígéretét bírva a támogatásáról, ezúttal hívjuk fel 
minden balatonalmádi polgár figyelmét, hogy a polgárőrség soraiba 
jelentkezni lehet.

Aki tenni is akar közbiztonságunkért, az töltse ki az újság mel
lékleteként küldött jelentkezési nyilatkozatot, és azt a megjelenéstől 
számított 10 napon belül juttassa el a polgármesteri hivatalba.

A jelentkezőket írásban értesítjük az alakuló ülésről, arra szere
tettel meghívjuk.

Polgárőrség szervezőbizottsága

Egyéni és társas vállalkozók igényei szerint, 
szakvizsgával zárható 60 órás 

számítógép-kezelői tanfolyamot hirdet 
a Balatonalmádi Közösségi Ház. 

Jelentkezni 1995. február 24-if lehet. 
Telefon: 338-011

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
1/1995/I. 26. számú rendelete

a helyijáratos autóbuszközlekedés 
1995. évi díjának megállapításáról 

1. §
Balatonalmádi Város Önkormányzata -  az árak megállapí

tásáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény alapján -  Bala
tonalmádi város közigazgatási területén a helyi autóbuszköz
lekedés díjait (legmagasabb hatósági ár) 1995. február 1-től 
a következőkben állíptja meg:
Vonaljegy ..................................................................... 40 Ft
Egyvonalas havi b é r le t : ............................................ ... 800 Ft
Egyvonalas félhavi bérlet: ................................ 540 Ft
Összvonalas havi bérlet: ............................................ 900 Ft
Összvonalas félhavi bérlet: ...................................... 600 Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet ...................................225 Ft
Tanuló, nyugdíjas félhavi b é r le t : ............................  150 Ft

Az árak a 12%-os általános forgalmi adót tartalmazzák.

2. §
E rendelet 1995. február 1. napján lép hatályba. 
Egyidejűleg Balatonalmádi Város Önkormányzata 26/1993. 

(XII. 30.) számú rendelete hatályát veszti.

Balatonalmádi, 1995. január 26.

Dr. Kerényi László Dr. Szűcs Sándor
polgármester mb. jegyző

Szeretettel köszöntjük 
a 43. születésnapját 

ünneplő 
Káplán György 
énekművészt 
aki Stuttgartban is 

szeretett Balatonjáról 
álmodik.
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