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Almádi utcanevek...
Az 1936. április 15-ei, az új 

utcanevekre vonatkozó testü
leti döntés ismertetésére az Új 
Almádi Újság legutóbbi szá
mában került sor. Az ismer
tetett új utcanevek közül ma 
már több nem létezik, illetve 
más néven ismerjük.

Nevezetesen: Régi név: Te
metőhegyi út, Nefelejcs út, Vi
téz utca, Szent Vince út, Bren
ner Lőrinc utca, Csont utca, Dr. 
Horváth Gyula út, Lehel út, Ka
kukk út.

Új név: Vöröshegyi út, Töltés 
út, Déryné út, Verseny utca, If
júsági lépcső, Kinizsi utca, Sző
lő utca, Teleki Blanka utca, ma 
már csak erdei út.

A korábban említett rendezési 
tervet az 1936-ban Tóvári János 
által a m. kir. földmérés adatai 
alapján szerkesztett alaptérképre 
készítette el Györgyi Dénes. A 
térképen már szerepelnek az új 
utcanevek, amelyekről a képvi
selők áprilisban határoztak. Van 
néhány további utcanév is a tér
képen, amelyek ma már más né
ven ismeretesek. Ezek a követ
kezők:

Régi név: Rákosi Jenő út, 
Zsák utca, Dr. Szalay Gábor ut
ca, Cs. László Mihály út, Rot
hermere út.

Új név: Gárdonyi Géza út, 
Babits Mihály utca, Apáczai 
Csere János utca, Györgyi Dé
nes utca, Martinovics út.

Az utcanevek csaknem egy 
évtizedig nem változtak és csak 
az 1945. augusztus 8-i rendkívü
li képviselőtestületi ülés foglal
kozott ismét e témával. Az ülé
sen a testület az 1. sz. határo
zatával a következőket döntötte:

Régi név: Baross Gábor út, 
Horthy Miklós út, gróf Tisza Ist
ván út, gróf Bethlen István út, 
Deák Ferenc út, gróf Andrássy 
Gyula út, Rákosi Jenő út, gróf 
Apponyi Albert út, Óvári Ferenc 
út.

Új név: Bajcsi-Zsilinszky 
Endre út, Dózsa György út, Esze 
Tamás út, József Attila út, Mar
tinovics Ignác út, Szabadság út, 
Ságvári Endre út, Budai Nagy 
Antal út, Táncsics Mihály út.

A jegyzőkönyv tanúsága sze
rint az Óvári út nevének meg
tartása mellett négyen szavaz
tak. Az Erzsébet királyné út ne
vének Rákóczi útra való meg
változtatása mellett pedig hat fő 
szavazott, de a többség akaratá
ból Marx Károly út lett a neve.

Ugyanezen testületi ülés még 
egyéb elnevezéseket is megvál

toztatott. Így a Balaton-parton 
levő irredenta emlék nevét „Sza
badsághősök”, a Horthy Miklós 
kilátóét pedig „Szabad honvéd 
kilátó” névre módosította.

Mint látjuk, ezek az elnevezé
sek sem maradtak örökérvényű
ek és többször is változtak. A 
legnagyobb „karriert” a Baross 
Gábor út futotta be: Bajcsi-Zsi
linszky Endre út, Sztálin út, Le
nin út, majd a rendszerváltozás 
után visszakapta eredeti nevét. 
Illetve nem is egészen azt, mert 
néhány régi irat arra enged kö
vetkeztetni, hogy a múlt század 
végén és a századfordulón is Fő 
utcának hívták. Természetesen 
ez hipotézis, mert azt biztosan 
tudni, hogy volt Fő utca, de az 
csak a település szerkezetében 
elfoglalt helye következtében lo
gikus, hogy a Baross Gábor út 
volt éppen az.

A város mai utcanevei a köz- 
igazgatási határok változása,

Vörösberény önállóságának 
megszüntetése, valamint az új 
utcák megnyitása következtében

jöttek létre, leszámítva a rend
szerváltozás utáni korrekciókat.

Schlidmayer Ferenc

1928. évi térkép részlete

Sági Sándor jubileumi kiállítása
Lassan már húsz éve, hogy 

a Balaton-parton először lát
tam egy festőt, aki tiszta, erős 
színekkel festette a vizet, a 
parti fákat, s ezek tükörképét.

Ma már sokan tudjuk, hogy ő 
Sanyi bácsi. Sági Sándor, aki 
most megtisztelte városának kö
zönségét azzal, hogy jubileumi, 
huszonötödik egyéni kiállítását 
itt rendezte meg. Életútját ismer
ve, a kiállítás helyszínének kivá
lasztása vallomás. Vallomás ar
ról, hogy hova tartozik, hol érzi 
otthon magát, hol talált olyan 
helyet magának a világban, ahol 
szeretett vize, az Alföldre emlé

keztető mezői és a titkokat rejtő 
erdői veszik körül.

Ezek a tájak jelennek meg 
vásznain, választott mestereinek 
nyomát követve, széles ecsetvo
násokkal, mély színekkel megra
gadva a látvány lényegét, a han
gulatot, a természet méltóságtel
jes szépségét.

A Közösségi Házban kiállított 
alkotások a látható világ szépsé
géről szólnak, mellőzve minden 
drámát, napi divatnak hódoló 
„mély mondanivalót”, képi bra
vúrt, egyszerűen beszélve arról, 
hogy ember állj meg egy percre, 
feledd el egy pillanatra a műmo

solyokat, a 
műtájakat, a 
lassan elvisel
hetetlen váro
sokat és nézz 
körül, itt van a 
való világ — 
ilyen szép!

Ez a képi 
nyelv mindenki 
számára érthe
tő, a világos 
szerkesztés, a 
konkrét for
mák, a színek 
egyszerűnek 
tűnő alkalma
zása teszi őket 
alkalmassá, 
hogy egy szoba

falán emlékeztessen bennünket a 
természet iránti alázatra, a lán
goló virágok mulandóságára, a 
béke szigeteire.

Aki ilyen képeket fest, annak 
lelkében béke van, mégha a mű
vészeknél egyáltalán nem ritka 
érzékenység, esetenkénti túlfű
töttség ezt nem is teszi mindig 
nyilvánvalóvá. Ez a paradoxnak 
tűnő kettősség egyébként csak 
egyszerű szükségszerűség, hi
szen, ha a megvilágítatlan film 
nem lenne érzékeny, akkor a 
lencsén át bejutó fény rajza nem 
hagyna semmiféle nyomot.

Bennem erősebb nyomot, em
léket a „Fonyódi dombok” és a 
„Viharos Balaton” szigorú kom
pozíciós rendje, egy szólamra 
hangolt színvilága hatott. Pár
jukként a két virágcsendélet vil
lan meg emlékeimben, amelye
ken az egymással versengő szí
nek szőtteséből bontakozik ki a 
levelek, szirmok megunhatatlan 
látványa.

Ajánlom ezeket a képeket 
mindazoknak, akik egy kicsit kí
váncsiak lettek, hogyan lehet az 
ember 80 év felett is fiatal, ho
gyan őrizheti meg a hitét a táj
ban, a fákban. Remélem Sanyi 
bácsi még sokáig elkalmat ad ar
ra, hogy megossza velünk élmé
nyeit, emlékeit, reményeit.

Fábián László

A tárlatot Szekeres Imre országgyűlési képvi
selő nyitotta meg

Fotó: Durst L.



Millecentenáriumi Balatonalmádi
avagy miből lesz a cserebogár?

Volt valamikor a világkiállí
tás — álma. Azért csak az álma, 
mert a megvalósulás küszöbén 
az osztrákok visszamondták 
(bölcsen/okosan/furfangosan/ga
ládul — vérmérséklet szerinti 
szinonima választandó) és ezzel 
az egész eredeti koncepció meg
dőlt. Jobb körökben úgy sopán
kodtak, hogy „odalett a pikanté
riája”. Odalett bizony, mert a 
kelet-nyugat közötti hídépítés a 
vasfüggöny lebontása után már 
csak szivárvány képében jöhe
tett volna létre, de csak mi láttuk 
rózsaszínben a jövőt (akkor).

Morcos cikkben reagáltam az 
álomra, illetve, inkább annak fő
városcentrikus programozására 
(U. A. U. 1991/XI.6.I.), főképpen 
azért, mivel hiányoltam belőle 
Balatonalmádit — hiszen, ha 
már álmodni sem lehet, akkor 
mi marad nekünk, vidékieknek? 
Azóta viszont felébresztett ben
nünket az országgyűlés döntése, 
legyen úgymond millecentenári
umi ünnepségsorozat, mert ezer
s z á z é v e s  á l l a mi mivoltunk is 
vonzza majd a pénzes külföldit,
győzzük csak fogadni őkét. Leg
feljebb az egykori nyugat-euró
pai ima: „A magyarok nyilaitól 
ments meg Uram minket” mó
dosult egy kicsit: „a magyarok 
csatlakozásától...!”

Borúlátó barátaim arra inte
nek, hogy ne várjak sokat a 
„millecentenáriumi mókáktól”, 
mert a vasfüggöny helyett sok
kal erősebb épült nyugaton, csak 
schengeni egyezménynek neve
zik. Hol vannak, úgymond, azok 
a régi vasfüggönyös idők, ami
kor légballonok könnyedén 
szálltak keletre és hullajtották a 
röplapokat ezerszámra, innen 
pedig, csak az aknamezőn szét
tépett testdarabok némelyike ju
tott el a szabad világba...

Nem tudok ennyire borúlátó 
lenni, bár Széchenyi „Egyedül 
vagyunk”-ja — amelyre még 
nyugatról az ír Sinn Fein (Mi 
magunk) is rímel — sokszor ki
sért. Nem is lehetek ennyire pesz
szimista, mert aki a mai Ma
gyarországon pedagógus, ezt a 
luxust meg sem engedheti ma
gának.

Marad tehát a millecentenári
um, az ezeregyszázéves évfor
duló és Balatonalmádi. Marad

nak a gyéren szponzorált állami 
programok és a saját erőből, sok 
munkával összehozott vidéki 
rendezvények, valamint a sze
rény kiadványok. Mindezekből 
az utóbbi vonatkozik Balatonal
mádira. A fenti következtetésre 
azon a május 18-ai összejövete
len jutottam, amelyet Veszprém 
megye millecentenáriumi előké
szítő fórumaként hívtak össze és 
a résztvevők zöme már a szüne
tet is alig várta meg...

Hazajöttünk, mert bőven van 
dolgunk itthon is. Az ezerszázé
ves évfordulóra elkészül végre 
Balatonalmádi város története és 
el kellene készülnie a megye 
kultúremlékei kiadványának. 
Talán több olvasónk emlékezik, 
hogy 15 évvel ezelőtt megjelent 
egy karcsú, sötétkék kötet „Tör
téneti emlékek Veszprém me
gyében” címmel, Veszprém Me
gye Tanácsa és a Hazafias Nép
front kiadásában. Neves szer
kesztőbizottsága Bándi László 
és Dr. Pölöskei Ferenc irányítá
sával alapos munkát végzett: fel
térképezte a megye jelölt és je
löletlen történeti emlékeit, amely
lyel egyben ösztönözni kívánták 
a további elmélyült kutatást és 
a történeti emlékek megújítását. 
Érzelmi és értelmi kötődést sze
rettek volna nyújtani a megye 
településeihez és az egész me
gye emlékeihez.

Ennek a kiadványnak a fel- 
frissítését indokolja az a tény, 
hogy nem minden emléktáblát, 
műemléket és kegyeleti helyet 
tudtak és lehetett akkor publikál
ni, valamint az elmúlt 15 évben 
sok új emlékhely létesült, több 
elfeledett tényre derült fény és 
a helytörténeti kutatások fellen
dülése is több új, eddig ismeret
len adatot hozott a felszínre. Ba
latonalmádiban Schildmayer Fe
rencné volt a kutatók segítségére 
és lelkiismeretes munkája nyo
mán 13 jelölt emlék került a kö
tetbe a Szent Jobb kápolnától a 
Véghely emlékpadig. Majbó 
Gábor alpolgármester fáradha
tatlan szervezőmunkája nyomán 
több régi-új emlékhellyel gazda
godott azóta városunk és a je
löletlen emlékek regisztere is 
komolyan bővült Schildmayer 
Ferenc helytörténész alpolgár
mester munkássága nyomán. Ta

lán két éve készültem el a fel
táratlan angolszász kapcsolatok 
felleltározásával és mutatóba a 
számbajöhető fontosabb neveket 
hadd közöljem:

Aggházy Gyula (1850-1919 fes
tő, Almádi (Amon) Ferenc (1809- 
1891) aljegyző, farmer, William 
Stannard Allen (...-...) nyelvész, Leó 
Alston (...-...) pilóta, Amberg Róza 
(...-...) Angol-kisasszonyok, Ángyán 
János (1886-1969) orvostanár, Asz
talos Sándor (1823-1857) ezredes, 
Basilides Sándor (1901-1980) festő, 
Basilides Zoltán (1918-1988) szí
nész, Batthyány-Strattmann Ödön 
(1827-1914) herceg, Sir John Birch 
(...-...) nagykövet, Blaha Lujza 
(1850-1926) színésznő, Boldizsár 
Iván (1912-1988) író, Richard 
Bright (1789-1858) orvos utazó, 
Cholnoky Jenő (1870-1950) föld
rajztudós, Cholnoky Viktor (1868- 
1912) író, Clark Ádám (1811-1866) 
mérnök, Lady Eleanor Dartrey- 
Dawson (1885-1939), Deme László 
(1921-...) nyelvész, Dréhr Imre 
(1889-1936) politikus, Eleanora Du
se (1858-1924) színésznő, Endrődy 
Sándor (1850-1920) költő, Eötvös 
Károly (1842-1916) író, Fábián Gá
bor (1795-1877) író, Fiáth Ferenc 
(1815-1885) főispán, Fiáth Móki 

Bob E. French (...-...) pilóta, 
Györgyi Dénes (1886-1961) építész, 
Halápy János (1893-1960) festő, 
Halápy Lili (...-...) műfordító, Hor
váth Cyrill (1865-1941) irodalom- 
történész, Sam J. Idrales (...-1945) 
pilóta, Jankó János (1833-1896) et
nográfus, Jánosi Gusztáv (1841- 
1911) püspök, műfordító, Kánya 
Kálmán (1868-1944) politikus, Ka
rinthy Frigyes (1887-1938) író, 
Kathona Géza (1903-...) irodalom- 
történész, John Bailly Knight (...-...) 
kereskedő, Komáromi Kacz Endre 
(1880-1969) festő, Kompolthy Jób 
(1879-1938) tengerészkapitány, 
Kompolthy Tivadar (1852-1907)

tengerész, újságíró, Kossuth Ferenc 
(1841-1914) mérnök, politikus,  
Kossuth Lajos (1802-1894) politi
kus, lovag Kövér Viktor (1860- 
1917) diplomata, Kutasi Kovács La
jos (1920-...) író, Tom Lantos (...-...) 
politikus, Lovas László (...-...) szob
rász, Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, Martsa István (1912- 
1978) szobrász, Medgyaszay István 
(1877-1959) építész, Sidney L. Miz
zi (...-1918) diplomata, Sir O. 
O’Malley (...-...) diplomata, Orsolya 
Kis János (1866-1932) prímás, Or
tutay Gyula (...-1978) etnográfus, 
Dr. Óváry Ferenc (1858-1938) ügy
véd, John Paget (1808-1892) író, 
Pap Kovács Gábor (1827-1895) re
formátus lelkész, Rákosi Jenő 
(1842-1929) újságíró, Rác András 
(1926-...) festő, Lord Rothermere 
(1868-1940) sajtócézár, Otto Edwin 
Sachs (...-...) tűzoltó elnök, Schéner 
Mihály (1923-...) festő, Sebestyén 
Gyula (1864-1946) folklorista, Sob
ri Jóska (...-1838) betyár, Suly Lász
ló (...-...) szőlőnemesítő, gróf Szé
chenyi István (1791-1860) politikus, 
Szeredai Leó (1866-...) író, Szerel
mey Miklós (1803-1875) grafikus, 
feltaláló, Szigeti József (1822-1902) 
színész, Sziklay János (1857-1945) 
író, Vajkay Aurél (1903-1987) et
nográfus, Tamási Árón (1897-1966) 
író, Váth János (1887-1962) író-ta
nító, Véghely Dezső (1840-1897) 
történész, Barbara M. Wade-Palmer 
(...-...), Isme Wade-Palmer (...-...), 
Wesselényi Miklós (1796-1850) po
litikus, Yacht Club, Richard Young 
(...-...) hajóépítő, Zákonyi Ferenc 
(1909-1990) kultúrtörténész.

Higgyék el, a fenti lista még 
távolról sem teljes, ráadásul 
csak az angolszász kapcsolatok
ra koncentrált. Van tehát dol
gunk még bőven — akár a kö
vetkező ezredévig is...

Czuczor Sándor

ÉVA BOROZÓ 
Káptalanfüred, 
Fülemüle utca 3.

Erdei környezetben, 

családias légkörben, 
szolid árakkal

várjuk kedves 
vendégeinket. 

Nyitva: p én te k - 
szom bat-vasárnap : 
17 -24  óráig.

BOROZÓ



Néhány sor 
az 56. hónapról 

a Városházán

1995. MÁJUS

Amikor e sorokat rovom, 
még nem tudom, hogy holnap, 
május 25-én hogyan dönt az 
önkormányzat az általános is
koláink költségcsökkentéséről. 
Az az önkormányzat, amely az 
elmúlt ciklusban abszolút pri
oritásként kezelte az oktatásü
gyet, s ekként kezeli a mostani 
is. Felvállalta teljesen jogos 
infrastrukturális igények hát
rébb rangsorolását, és felvállal
ta az ezzel járó szinte folyama
tos konfliktushelyzetet. Felvál
lalta, hogy türelemmel viseli 
mindazok jogos felháborodá
sát, akiknek még vezetékes vi
ze sincs, akik még nem tudnak 
gázzal fűteni, akik bokáig érő 
vízben kénytelenek zápor után 
megközelíteni az otthonukat, 
akiknek törik az autójuk ka
tasztrofális állapotú útjainkon, 
akik még nem tudnak telefo
nálni, akiknek még nincs csa
tornájuk, kábeltévéjük.

Ehelyett súlyos tízmilliókból 
póttantermeket épített Vörös
berényben, zeneiskolát létesí
tett, támogatta az iskolák spe
ciális képzési programjait, és a 
jobb idők reményében területet 
vásárolt és pénzt kuporgatott 
az új berényi iskolához. Mind
eközben az állami támogatás 
egyre csökken. Ma már ott tar
tunk, hogy a 41.000 forintos 
fejkvótához csaknem a kétsze
resét, mintegy 70.000 forintot 
kell hozzátenni gyermekenként 
a város saját bevételeiből. Adó
ból, bérleti díjból, kurtaxából. 
Amit általában azok nem fizet
nek, akik a leghangosabban 
kritizálnak és követelőznek. 
Ma már nem az a kérdés, hogy 
a rendelkezésre álló pénzből 
utat építünk, vagy az oktatásra 
fordítjuk. Ma már az iskoláink 
léte a tét. Ha másképpen nem, 
hát megszorításokkal. Súlyos 
döntések előtt állunk. Ha hol
nap nem hozzuk meg, szep
temberben még nehezebb lesz. 
Készülnek ugyanis odafönt az 
újabb kényszerintézkedések. 
Elébük kell állnunk, mert mást 
nem tehetünk.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. május 24.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselőtestület május 

25-ei ülését szépszámú hallga
tóság előtt nyitotta meg dr. 
Kerényi László polgármester.

Tájékoztatta a testületet a két 
ülés közötti fontosabb esemé
nyekről, melynek során elisme
réssel szólt az Öregek napja vö
rösberényi rendezésről, a Bala
ton akadémiai gitárkurzusról, a 
balatoni szezonnyitó horgász
versenyről. Beszámolt továbbá a 
rendőrséggel, a polgárőrséggel 
tartott értekezésről, melynek té
mája elsődlegesen a nyári sze
zonra történő felkészülés volt. 
Jelezte, hogy a japán hitel ügyé
ben további tárgyalások folynak 
az érintett önkormányzatok és a 
hitelt nyújtó fél között.

A képviselőtestület -  tekintet
tel a vendégekre -  ezt követően 
változtatott a napirendi pontok 
sorrendjén és előrehozta az úgy
nevezett „iskolacsomag” tárgya
lását. Közel kétórás, szenvedé
lyektől sem mentes, de összes
ségében végig konstruktív vita 
során meghozott döntéséről, an
nak kihatásairól Trosits András, 
az Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottság elnöke külön 
cikkben ad részletes beszámolót.

Módosította a képviselőtestü
let egy korábbi határozatát, ne
vezetesen a Váci Mihály Álta
lános Iskola első osztálya beirat

kozási létszámának felső határát 
25 főben állapította meg, majd 
az előbb említett iskola igazga
tójául -  újabb öt évre, egyhangú 
szavazattal -  Németh Béla pe
dagógust kinevezte.

Tudomásul vette a testület a 
telefonfejlesztés és gázellátás 
helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Ha e fontos ügyekben előrelépés 
történik, arra az újság későbbi 
számaiban visszatérek.

Ugyancsak tájékoztató jelleg
gel első olvasatban tárgyalta a 
testület a Balatonalmádi-Vörös
berény részletes rendezési ter
vét, mellyel kapcsolatban felhí
vás is jelent meg a lapban.

Ismert, hogy a rendőrség ré
szére biztosított működési költ
ségek rendkívül alacsonyak, 
ezért méltányolta a testület a Ba
latonalmádi Rendőrörs parancs
nokának kérését és 100 000 fo
rinttal járult hozzá a járőröző 
gépkocsik futásteljesítményé
hez.

Az aktualitások között több
ségében a Gazdasági Bizottság 
jól előkészített előterjesztései 
szerepeltek (üzlethelyiségek 
bérbeadása, átalánydíjas és moz
góárusító szerződések megköté
se, a Balatonalmádi Horgász 
Sport Egyesület területhasznála
tához hozzájárulás adása, ingat
lanra vételi ajánlat, stb.)

Üdvözölte és elfogadta a tes
tület Schildmayer Ferenc alpol
gármester önálló előterjesztését, 
mely az önkormányzati vagyon
nal történő gazdálkodáshoz 
adott több pontban hasznosítha
tó javaslatot.

Tulajdonosi minőségben hatá
rozta meg a képviselőtestület az 
Almádi Kommunális Kft. ezévi 
céltartalék képzését, elfogadva a 
tavalyi mérlegbeszámolóját.

Foglalkozott a testület Felber 
Gyula képviselő önálló indítvá
nyaival, melynek alapján felha
talmazta az Egészségügyi, Nép
jóléti és Környezetvédelmi Bi
zottságot, hogy az Idősek Klubja 
térítési díjára vonatkozó korábbi 
önkormányzati rendelettel meg
állapított díjtételeket vizsgálja 
felül és a módosító rendelet-ter
vezetet terjessze a képviselőtes
tület következő ülése elé.

Befejezésül -  dr. Hegedűs Ta
más jegyző előterjesztésében -  
az új Szervezeti és Működési 
Szabályzat kötelező mellékleteit 
hagyta jóvá a testület, továbbá 
döntött aljegyzői pályázat kiírá
sáról.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a Polgármesteri Hiva
talban és a Városi Könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz.S.

Rendezési terv
A veszprémi Tervező Kft. az önkormányzat által megállapított 

programnak megfelelően elkészítette Balatonalmádi-Vörösberény 
központjának részletes rendezési tervét. A tervdokumentáció a pol
gármesteri hivatal építési csoportjánál megtekinthető.

A tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 1995. június 25- 
éig kérjük írásban eljuttatni az építési csoporthoz.

Zana András
építési csoportvezető

Balatonalmádi Város 

Képviselőtestülete 
PÁLYÁZATOT ÍR KI

városi 
aljegyzői állás

betöltésére

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, 

jogtudományi egyetem vagy 
államigazgatási főiskolai bi
zonyítvány, legalább 5 éves 
közigazgatásban szerzett 
gyakorlat.

A pályázónak mellékelni 
kell szakmai önéletrajzot és 
erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot 1995. júni
us 20-áig lehet benyújtani a 
város jegyzőjénél (Balaton
almádi, Széchenyi sétány 

1.).



Idegenforgalom '95
A fizetővendéglátásról és a kurtaxáról

A fizetővendégek részére 
1995. június 16-án (péntek)
16.00 órakor a Kertmoziban 
szezonnyitó tájékoztatót tart a 
Polgármesteri Hivatal, amelyre 
a szobakiadókat, vendéglátás
ban érdekelteket (panzió, étte
rem, vendéglő, kávézó tulajdo
nosokat) ezúton meghívjuk.

Az Almádi Újság 1995. febru
ári számában már közöltük, hogy 
az idegenforgalmi adó (kurtaxa) 
mértéke 1995. január 1-től 24 órát 
meghaladó tartózkodás esetén 
személyenként és naponta külföl
di vendégeknek 70 Ft, belföldi 
vendégeknek 35 Ft. Továbbra sem 
kell kurtaxát fizetni a 18 év alatti 
és a 70 év feletti személyeknek.

A kurtaxa befizetése és ellenőr
zése az elmúlt évekhez hasonló 
rendszerben, de szigorúbb feltéte
lekkel történik. A város területét 
hat körzetre osztva ellenőrök lát
ják el az idegenforgalmi adóelle
nőrzési feladatokat. Az ellenőrök 
A Polgármesteri Hivatal jegyzője 
által hitelesített megbízólevéllel 
rendelkeznek. Az ellenőrzés kiter
jed a magán és az utazási irodák
nál szerződött fizető vendégi átokra 
egyaránt. Az utazási irodák által 
kiállított számlát gondosan meg 
kell őrizni, hogy ellenőrzés esetén 
azt be tudják mutatni. Amennyi
ben a szobakiadó nem tudja szám
lával igazolni, hogy a vendéget 
utazási iroda közvetítette, úgy az 
idegenforgalmi adót neki kell be
fizetni.

A Polgármesteri Hivatal az ide
genforgalmi adó befizetésére 
megkülönböztetett csekkeket biz
tosít. A csekkek hátoldalán lévő 
táblázat segít a vendégéjszakák 
száma alapján fizetendő kurtaxa 
összegének kiszámításában. A 
csekkeket a városházán, illetve el
lenőrzéskor a kurtaxa ellenőröktől 
lehet beszerezni. Továbbra is le
hetőség van a kurtaxát az ellenőr
nél készpénzben nyugta ellenében 
befizetni.

A vendégektől beszedett kurta
xát a szobakiadónak a tárgyhót 
követő 15-éig kell feladni. A kur
taxa befizetésének elmulasztásá
val akár többmillió forinttól is 
eleshet városunk, mivel a városi 
kurtaxabevételek minden forintja 
után az állam 2 Ft támogatást 
nyújt. A szobakiadóknak tehát 
közvetlen érdekük, hogy befizes
sék a kurtaxát, hiszen több pénz
ből többet lehet a város fejleszté
sére fordítani, ami mindannyiunk 
és vendégeink érdeke is.

Figyelem!
Felhívjuk valamennyi kereske

delmi szálláshely-, üdülővezető és 
fizetővendéglátó figyelmét arra, 
hogy az 1990. évi XCI. törvény 
értelmében a beszedett idegenfor
galmi adóról a tárgyhónapot kö
vető hó 15-éig bevallást kell tenni. 
A nyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Adócso
portjánál, illetve a fizetővendéglá
tók ellenőrzésekor a kurtaxaelle

nőrnél. A bevallást postán, szemé
lyesen vagy az ellenőrökön ke
resztül kell az adócsoporthoz el
juttatni. Amennyiben a bevallást 
nem küldik meg, úgy az mulasz
tási bírság kivetését vonhatja ma
ga után.

A vendégkönyvről
Vendégkönyv vezetésére köte

lezett a kereskedelmi szálláshely 
vezetője, az üdülővezető és a fi
zetővendéglátó. A szobakiadók
nak továbbra is az adócsoport ál
tal hitelesített vendégkönyvet kell 
vezetni.

A vendégkönyv vezetésével 
kapcsolatban néhány fontos észre
vétel:

A vendégkönyvet évente új sor
számmal, az előző évtől jól elkü
löníthetően kell folytatni.

Minden vendég adatát külön 
sorszámmal, külön sorban kell fel
tüntetni. (Nem elegendő például 
Franz Schulz + 3 fő bejegyzés.)

A törvény értelmében, a ven
dégkönyvnek az alábbi adatokat 
kell tartalmaznia:

— a vendég személyazonosító 
adatait (név, lakcím, szüle
tési év)

— állampolgárságát
— magyarországi beutazás he

lyét, idejét
— vízum vagy tartózkodási en

gedély számát, amennyiben 
a vendég vízumköteles or
szágból érkezett

— útlevél, illetve személyi iga
zolvány számát

— a szállásra való megérkezés 
és távozás napját

— az eltöltött napok számát
A vendégkönyvben némelyik

adat nincs feltüntetve, de azt ki
egészítve a régi vendégkönyv ve
zethető tovább. A vendégkönyvet 
ellenőrzéskor a kurtaxaellenőrnek 
be kell mutatni, aki az ellenőrzés 
tényét kézjegyével igazolja.

A kereskedelmi szálláshelyek 
üzemeltetői kötelesek gondoskod
ni a vendégkönyvnek a rendőrka
pitányság részére történő leadásá
ról a tárgyévet követő március 31- 
éig. A szobakiadók a vendég
könyvet öt évig kötelesek meg
őrizni.

A TOURINFORM 
Információs Irodáról
Tájékoztatjuk a tisztelt olvasó

kat, hogy a Baross G. u. 2.sz. alatt 
(Kuckóval szemben) megnyílt a 
TOURINFORM iroda. Helyi és 
regionális idegenforgalommal 
kapcsolatos információkért — 
múzeumok nyitvatartása, országos 
rendezvények stb. — forduljanak 
bizalommal irodánkhoz. Kapha
tók magyar és német nyelvű úti
könyvek, térképek, megyénk főbb 
nevezetességeit bemutató kiadvá
nyok.

Tel/Fax: (88)338-408
Hőriszt Éva 

referens

Rendőrségi hírek
1995. május 17-éig a város te

rületén személy elleni erőszakos 
bűncselekmény, valamint köz
rend elleni és köznyugalmat ká
rosan befolyásoló bűncselek
mény nem történt, illetve ilyen
ről bejelentést nem kaptunk.

Bűncselekmények:

Vagyon elleni bűncselekmény 
a város területén 19 esetben volt. 
Nyaralótulajdonosok sérelmére 8 
alkalommal követtek el bűncse
lekményt, melynek során az isme
retlen tettes ruhaneműket, kerék
párt,  láncfűrészt, agancsot, szőr
mét, gázpalackot, fúrógépet és 
hangfalakat tulajdonított el.

Az az öt gépkocsitulajdonos — 
ha rendszeresen olvasná az Almá
d i Újságot —, akkor most nem 
lenne megrövidítve autóstáskájá
tól, a benne lévő iratokkal és kész
pénzzel. Ne maradjon érték a le
állított gépkocsiban, de főleg ne

feltűnő helyen! Szerencsére az el
követőt sikerült elfogni. Az előze
tes letartóztatásban lévő T.J. helyi 
lakos elmondta, hogy ő is azt fi
gyelte, melyik gépkocsiban ma
radt készpénz, vagy autóstáska.

Az autóbusz-pályaudvarnál lé
vő presszóba kétszer hatoltak be. 
Az első alkalommal valószínűleg 
megizzadt az elkövető, mivel a
220.000 forintot tartalmazó pán
célt vitte magával. A vízen lévő 
hajók sincsenek biztonságban, mi
vel egy esetben vitorláson lévő 
akkumulátort vitt magával a tet
tes. A balatonfűzfői öbölből vi
szont két vitorlást szabadítottak 
meg motorjától.

Észrevehető, hogy megindult 
az idegenforgalom a vízparton, 
így kérem a lakosságot, főleg azo

kat, akik külföldi személyeknek 
szállást adnak, hogy ezen szemé
lyek gépkocsijaikkal lehetőleg a 
zárt udvaron parkoljanak. Leg
többször a legértékesebb autókat 
törik fel és lopják el, amelyek az 
üresen álló udvar ellenére az utcán 
parkolnak.

Baleset:

A városban háromszor volt 
közlekedési baleset. Kettő esetben 
személygépkocsik ütköztek fi
gyelmetlenség és követési távol
ság be nem tartása miatt. Másik 
esetben a kerékpárúton ütköztek a 
kerékpárosok, akik közül egyikük 
nyolc napon túli sérülést szenve
dett.

A változó időjárásnak megfele
lően óvatosan és körültekintően

közlekedjenek! A szükséges köte
lező felszereléssel szereljék fel 
járműveiket!

Egyéb:

A városban több feljelentés ké
szült személyi igazolvánnyal kap
csolatos szabálysértés elkövetése 
miatt. Kérek mindenkit, hogy sze
mélyi igazolványát tartsa magá
nál!

Ittas járművezetés miatt kettő 
fő ellen indítottunk eljárást.

Egy öngyilkosság történt a vá
rosban. Az áldozat megrázó mó
dot választott halálának.

Traffipax:

A 71-es számú főútvonalon jú
nius hónapban műszeres sebesség- 
mérés 02-án, 04-én, 09-én, 11-én, 
15-én, 23-án, 25-én és 30-án lesz.

Újvári Attila r.tzls



Iskoláink
A demokratikusan válasz

tott önkormányzat történeté
nek legnehezebb döntését hoz
ta meg május 25-én az általá
nos iskolákkal kapcsolatban.

Történt ez azért, mert annak 
ellenére, hogy Balatonalmádi 
Önkormányzata az elmúlt négy 
esztendőben első helyen, ki
emelve támogatta a gyermekek 
jövőjét, a kormány által az el
múlt időszakban meghozott és 
mindannyiunkat érintő megszo
rító intézkedések következtében 
kényszerhelyzetbe került.

Tudjuk azt, hogy az elmúlt 
négy évet az egyes iskolákban 
az iskolák önálló profiljának ki
alakítása jellemezte, folytatva a 
megkezdett utat. Tudjuk azt, 
hogy ezen az úton jellemző volt 
az osztályok csoportokra bontá
sa, az idegennyelv, a számítás- 
technika, az úszásoktatás, a szín
játszókor és a különböző szak
körök kiszélesítése és sorolhat
nám tovább. Tudjuk azt is, hogy 
ez a tendencia találkozott a szü
lők széles rétegének követelmé
nyével, elvárásával. Ugyanakkor 
azt is tudnunk kell — statisztikai 
adatok alapján — , hogy minden 
egyes fent említett lépésnek 
pénzügyi vonzata volt. Minden, 
az alaptevékenység feletti plusz 
lehetőséget, melynek jogosságát 
senki sem vitatta, valakinek fi
nanszíroznia kellett. Ezt a finan
szírozást az önkormányzat meg
tette, amikor kimondta és a gya
korlatban is bizonyíthatóan, az 
oktatásügyet prioritásként kezel
te. Mindezt számszerűsítve, ada
tokkal alátámasztva az 1. sz. 
táblázatban mutatom be.

A táblázat adatai önmagukért 
beszélnek, erről elemzést nem 
óhajtok adni. Ugyanakkor az 
1995-ös önkormányzati költség- 
vetés tárgyalása során — látva 
és prognosztizálva az éves bevé
teli-kiadási rendszert és a min
tegy 40 millió forintos hiányt — 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
felkérte az Iskolaügyi, Művelő
dési és Sport Bizottságot is, 
hogy világítsa át a hozzá tartozó 
intézményeit. A vizsgálatra való 
felkérés nemcsak az iskolákra, 
óvodákra, közösségi házra stb. 
vonatkozott, hanem Balatonal
mádi összes olyan intézményére, 
amely az önkormányzat hatás
körébe tartozik, például magára 
a polgármesteri hivatalra is. A 
pénzügyi bizottság felkérése 
csupán pénzügyi volt, azonban 
egy pénzügyi racionalizálás óha
tatlanul a szakmát, a szakmai

munkát, osztályokat, csoporto
kat, pedagógusokat is érint. 
Rögtön felvetődött annak kérdé
se, vajon kinek meddig terjed e 
témakörben a kompetenciája.

A munkát az iskolák igazga
tóival és az oktatási szakrefe
renssel közösen elkezdtük. Rög
tön az elején stratégiát állítot
tunk fel. Lehetett választanunk a 
költségvetési deficit csökkenté
sére vonatkozóan a következő 
módszerekből:

1. Az önkormányzat, a bizott
ság nem foglalkozik a szakmai 
kérdésekkel, kimondja és java
solja a képviselő-testületnek, 
hogy minden intézményétől 
mondjuk 12%-ot vegyen el.

Megjegyzem, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat a hozzá 
tartozó összes intézményétől 
ezen elv alapján megkérdezésük 
nélkül ilyen nagyságrendet el
vett. Ennek következtében a 
problémát oldja meg a részben 
önálló gazdálkodással rendelke
ző intézmény vezetője. Ezt a 
módszert nem választottuk. 
Igazságtalan lett volna.

2. Mondhatta volna a bizott
ság, hogy nem foglalkozunk az 
anyaggal, elodázzuk a problé
mát, a szeptembertől, vagy a jö
vő évtől belépő kormányszigo
rító intézkedések és törvényi 
módosítások megadják a megol
dást. Ezt két ok miatt nem tet
tük: az egyik ok az volt, hogy 
a deficitet csökkenteni kell, a 
pénzügyi hiányt kezelni kell, ne
hogy előfordulhasson az, hogy 
ez év decemberében például a 
pedagógusoknak nem tudunk 
bért fizetni, vagy az iskolákban 
nem tudunk fűteni. A másik ok 
az volt, hogy nem tehetjük és 
nem is tesszük meg azt, hogy jö
vő év elejétől bármelyik peda
gógusnak azt kelljen mondani, 
hogy tanév közben keressen 
máshol helyet, vállalkozzon stb., 
embertelen lett volna. Ezt a 
megoldást is egyértelműen elve
tettük. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
működésre hitelt felvenni nem 
szabad, mert annak következmé
nyei beláthatatlanok.

3. Maradt a legnehezebb út, a 
göröngyös, a pontról-pontra, lé
pésről-lépésre történő egyezteté
sek, szakmai viták útja. Ezt tar
tottuk emberinek, gyermekér
dek, pedagógusérdek, intézmé
nyi érdek és pénzügyi finanszí

rozás komplex rendszerében ke
zelve e nagyon fontos kérdést.

Februártól kezdetét vette a 
szürke hétköznapok nagyon ke
mény munkája. Ennek eredmé
nyeképpen elkészült az előter
jesztési anyag, rendre A, B, C, 
D változat, finomított kidolgozá
sa formájában. Ezen anyag ke
rült a képviselőtestület május 
25-ei ülése elé, mely nagyon sok 
bizottsági, iskolai, iskolaigazga
tói és szülői értekezleti szemé
lyes megbeszélés, egyeztetés 
eredményeként jött létre. Törvé
nyi kötelezettségünknek eleget 
téve ezen anyagot véleménye
zésre az intézmények közalkal
mazotti tanácsának, iskolaszéké
nek és szakszervezetének ki
küldtük, amire azóta a válaszok 
beérkeztek. Az előterjesztés vál
tozatai:

A-változat

Ennek a változatnak alapja az, 
hogy a Közoktatási Törvényben 
megszabott alapfeladatokat 
mindhárom iskolában még telje
síteni lehessen. E variációban a 
költségcsökkentés tényezői a 
következők:

1/ alacsonyabb létszámú osz
tályok összevonása

2/ csoportbontások megszün
tetése

3/ idegennyelvek oktatása, ki- 
terjesztésének csökkentése

4/ a helyben megemelt óra
számú tantárgyak óraszámának 
csökkentése

5/ speciális tantárgy gondo
zásra, képességfejlesztésre, kor
repetálásra fordítható idő módo
sítása

6/ délutáni szakkörök rend
szere

7/ egyéb álláshelyek
Az A-változat esetén ez a kö

vetkezőt jelenti:
-  17 pedagógusi álláshely 

megszüntetése
-  nagyságrendileg 10,8 mil

lió Ft költségcsökkentés
-  nagyságrendileg 3,5 millió 

Ft végkielégítés

B-változat

A B-változat az intézmények 
által javasolt megoldást tartal
mazza az A-változathoz képest.

B-változat esetén ez a követ
kezőt jelenti:

— 12 pedagógusi álláshely 
megszüntetése

— nagyságrendileg 7,8 millió 
Ft költségcsökkentés

— nagyságrendileg 2,1 millió 
Ft végkielégítés

C-változat

Az A- és B-változat kompro
misszumaként született. Méltá
nyolja az iskolák szakmai érveit, 
azok sajátos arculatát és ezekből 
több elemet megőriz.

A C változat esetén ez a kö
vetkezőt jelenti:

— 14 pedagógusi álláshely 
megszüntetése

— másfél technikai dolgozói 
álláshely megszüntetése

— nagyságrendileg 8,8 millió 
Ft megtakarítás

— nagyságrendileg 3,5 millió 
Ft végkielégítés

D-változat
Balatonalmádi Önkormányza

ta nem változtat a közoktatás ed
digi helyi rendjén.

C/1 változat

A C/1 változat a bizottsági 
egyeztetés alapján született va
riáns. A C-változat finomított 
változata. Jellemzője, hogy alap
vetően megtartja a C-variáns el
veit. A C/1 változat kevesebb 
költségcsökkenést eredményez, 
de az elvek egységesek, nem 
olyan drasztikusak, mint az A- 
változat. Ez a változat a későb
biek során a kormány, a pénz
ügyminisztérium, a művelődésü
gyi minisztérium által jelzett és 
várható további megszorító in
tézkedések esetén lehetővé teszi 
a megközelítőleg azonos alapok
ról való kiindulást. A C/1 vál
tozat nem jár számottevő minő
ségcsökkentéssel.

A C/1 változat esetén ez a kö
vetkezőt jelenti:

— 11 pedagógusi álláshely 
megszüntetése

— 2 technikai dolgozói állás
hely megszüntetése

— nagyságrendileg 6,8 millió 
Ft költségmegtakarítás

— nagyságrendileg 2,1 millió 
Ft végkielégítés

Az egyes változatok mellett 
megjelenő számok tájékoztató 
jellegűek és nincs teljes össze
függés a pedagógiai létszám ter
vezett csökkentése és a költség- 
csökkenés várható számai kö
zött, mert a költségcsökkenés 
egyéb területek (például óra
számcsökkenés, szakkörmegszű
nés stb.) adatait is tartalmazza,



ami nem feltétlenül pedagógus
álláshelyekben mutatkozik meg.

Mint az előzőekben már utal
tam rá, a törvényi kötelezettség
nek eleget téve, az iskolákban 
működő szervezetek felé a szak
anyagot véleményezésre kiküld
tük és ezekre a válaszokat is 
megkaptuk. Ezek összefoglalása 
a következő:

1.
Györgyi Dénes Iskola

A nevelőtestület tudomásul 
veszi, hogy gazdaságilag nehéz 
időket élünk, ugyanakkor a vál
toztatás ilyen mértékével nem 
ért egyet. Az anyagból kitűnik, 
hogy ebben az iskolában a leg
nagyobb mértékű a létszámkér
dés. Beadvány érkezett az 1/B 
osztály tanulóinak szülei részé
ről 13 szülői aláírással, az osz
tályösszevonás ellen.

Önálló képviselői indítvány
ban a testület ezt a problémakört 
tárgyalta, és a kérelemnek helyt 
adott.

2.
Váci Mihály Iskola

Iskolaszék, közalkalmazotti 
tanács, nevelőtestület vélemé
nye:

a) tudomásul veszi az intéz
kedéseket

b) megelégedéssel veszi tudo
másul a tárgyalásos kompro
misszum eredményét

c) nem ért egyet a pedagógiai 
asszisztensi álláshely megszün
tetésével

A pedagógus szakszervezet és 
a közalkalmazotti tanács közös 
állásfoglalása a tervezett intéz
kedések ellen szól.

3.
Vörösberényi Iskola

A szakszervezet, az iskola
szék és a közalkalmazotti ta
nácsvéleménye: bár egyetlen pe
dagógus elbocsátásával sem ér
tenek egyet, méltányosnak, elfo
gadhatónak találják és a képvi
selőtestület felé a C/1 változat 
elfogadását javasolják.

Mindezen előzmények után a 
képviselőtestület a május 25-ei 
testületi ülésén az iskolaigazga
tók, pedagógusok és szülők je
lenlétében alaposan megvitatta a 
beterjesztett anyagot.

A vita lezárásaként a beter
jesztett variációk közül egyhan
gú döntés alapján a testület a 
C/1 finomított változatát fogadta 
el a Györgyi Dénes iskola két el
ső osztályra vonatkozóan tett 
önálló képviselői indítvány elfo
gadásával. Ennek alapján a kép
viselőtestület határozata a követ
kező:

1. Balatonalmádi Város Ön- 
kormányzata a városi költségek 
csökkentése érdekében átszerve
zést és létszámleépítést hajt vég
re a balatonalmádi általános is
kolákban.

Az IMS Bizottság által java
solt C/l változatot elfogadja, en
nek értelmében:

-  a Györgyi Dénes Általános 
Iskolában 5 főfoglalkozá
sú, 2 részfoglalkozású ál
láshelyet,

-  a Váci Mihály Általános 
Iskolában 2,5 pedagógus 
álláshelyet,

-  a Vörösberényi Általános 
Iskolában 1,5 pedagógus, 
és 1,5 technikai álláshelyet 
megszüntet 1995. június 1- 
től.

Utasítja az intézmények veze
tőit, hogy a leépítéssel kapcso
latos intézkedéseket tegyék 
meg.

2. Utasítja a pénzügyi vezetőt, 
hogy a megszüntetéssel járó ki
adások összegét a költségvetés 
következő módosításakor ter
jessze elő.

Ami pedig a jövőt illeti: a 
kormány által hozandó megszo
rító intézkedések tartamáról a 
közoktatást érintően nincs infor
mációnk. Nincs NAT, és hogy 
mikor lesz, azt sem tudjuk, és 
nincsenek sarokpontok, melyek
hez igazítani lehessen egy kon
cepciót. Mindezek ellenére ne
künk így is van és lesz koncep
ciónk, amelyet egy szóban tudok 
kifejezni: emberi.

Iskolaügyi, Művelődési és 
Sport Bizottság nevében:

Trosits András
elnök

OK T A T Á S I  I N T É Z MÉNYEK  

1 9 9 1 - 1 9 9 5 . év.

Tá mogatás Gyö r g y i  Dénes V áci Mihály V ö r ö sberényi Iskola

/év/ Á l t .Iskola Á l t . Iskola

Állami támogatás

1991. 1 3 , o 5 o .ooo 7,7 7 o .ooo 8,184.ooo

1992. 1 3 , 8 2 4 . ooo 8 , 9 6 4 . ooo 9, 649. ooo

1993. 1 3 , 5 7 1 . o oo 9 , 1 8 4 . ooo ll,341.ooo

1994  . 1 2 . 7 51 . o o o 8 , 9 7 9 . ooo 1 2 ,0 6 8 .ooo

1995. l l ,5 62 . o o o 8 , 283.ooo 1 1 ,657.ooo

Önkor m á n y z a t i  támogatá s

1991. 2 7 o .5oo 4 , o 5 o .ooo 2 ,8 8 6 .ooo

1992 . 3 , 8 2 7 . ooo 7, 166.ooo 5 , 4 7 5 . ooo

1993. 7 , 7 7 8 . ooo 8 , 4 1 3 . ooo 8 , 6 1 9 . ooo

1994 . 1 2 , 1 3 o .ooo 1 3 , 6 4 7 . ooo 1 5 , 8 7 4 . ooo

1995. 1 5 , 4 7 9 . o o o 1 3 , 8 2 8 . ooo 16,722 .ooo

Ön k o r m á n y z a t i  támogatás % Ö/Á % Ö/Á % Ö/Á

%-ban kifejezve.

1991. + 2% + 52% + 35%

1992 . + 28% + 8o% + 56%

1993. + 57% + 92% + 76%

1994. + 95% + 152% + 132%

1995 . +13 4% + 167% + 143%

7. sz. táblázat

Gimnáziumi 
eredmények
1. Surányi Zsuzsanna

I.A osztályos gimnazista si
keresen képviselte Balato
nalmádit, Veszprém megyét 
és Magyarországot az Eng
lish Speaking Union angol 
nyelvű szónokverseny lon
doni döntőjén 1995. május 
19-én. Szónoklatának címe: 
Body Language Today — 
azaz a testbeszéd. Felkészí
tő tanára: Paksy Etelka.

2. A Balatonalmádi Ma
gyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium leány sakkcsa
pata országos III. helyezést 
ért el a diákolimpiai sakk 
csapatbajnokságon 1995. 
április 28-30. között Vácott. 
A csapat tagjai: Szőnyi Ka
ta, Szőnyi Léda, Sárkány 
Petra, Csapó Hajnalka. Fel
készítő tanáruk: Kurucsai 
István.

3. Varga Katalin I.A 
osztályos tanuló a Lóczy 
Lajos országos földrajzver
senyen 9. helyezést ért el 
Kaposvárott. Felkészítő ta
nára: Ertliné Balogh And
rea.

4. Horváth Boglárka
0.A osztályos tanulónk kép
viselte a Veszprém megyei 
gimnáziumokat a „Szép ma
gyar beszéd” országos dön
tőjében.

5. Szőnyi Kata I.A osz
tályos tanuló az országos 
Arany Dániel matematika 
versenyen dicséretet kapott 
kiváló teljesítményéért. Fel
készítő tanára: Ertliné Ba
logh Andrea.

6. Catullus verse alapján 
római kori esküvői szertar
tást adtak elő a balatonal
mádi Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium II.B 
osztályos tanulói a Múzeu
mi Világnap alkalmából Ba
lácán. Felkészítő tanáruk: 
Csizmadia Csaba.

7. Az Aranykapu -  
Veszprém megyei diákanto
lógia című kötetben az isko
la volt diákjainak (Alpek 
Zoltán, Klein András, 
Öcsi Béla) díjnyertes mun
kái is megjelentek.

Czuczor Sándor



Zenei klub
Az Almádiért Ala

pítvány által létreho
zott Zenei Klub május 
3-ai hangversenyén 
Kováts Péter és Nicz 
Erzsébet szonátaestjét 
hallhattuk a Városi 
Zeneiskola kamara
termében.

A veszprémi Dohná
nyi Ernő Zeneművé
szeti Szakközépiskola 
művésztanárai Tartini, 
Beethoven, Schumann, 
Wieniawski és Sarasate 
műveit tolmácsolták a 
népes és igen hálás 
hallgatóság számára. 
Olyan atmoszférát si
került termeteniük, 
amelyben egyszerre 
volt jelen a „nagy” 
hangversenytermek te

kintélyes hangulata és egy családias közönségnek a művészekkel 
való személyes kontaktusa. Újabb művészi élményekkel gazdagod
tak Almádi és a környék zenekedvelői.

Durst László fotója a koncerten készült

Máltai Szeretetszolgálat
Mint már hírül adtuk, 1994. 

december 19. óta Balatonal
mádiban a Györgyi D. u. 11. 
szám alatt felavatott Idősek 
Klubja a városi önkormányzat 
és a helyi Máltai Szeretetszol
gálat támogatásával üzemel.

Jelenleg 15-20 fő veszi igény
be, szeretnénk, ha minél több 
idős egyedülálló ismerné meg a 
klub életét, ahol különböző 
programok (hétfőtől péntekig 8- 
16 óráig), gyógytorna, filmvetí
tés, varráslehetőség, orvosi ellá
tás, ebéd áll rendelkezésükre 
kellemes környezetben. Olyan 
időseket is várunk, akiknek a 
napközbeni ellátásuk, felügyele
tük nem megoldott (hozzátarto
zók dolgoznak); ők 8-16 óráig 
az Idősek Klubjában tartózkod
hatnak, napközbeni ellátásukról 
gondoskodnánk. A Máltai Sze
retetszolgálaton keresztül az Al
mádiból elkerült, külföldön élők 
(Hollandia, Németország) segít
ségével gyönyörűen berendezett 
ház fogadja az időseket.

Helyi adományozók nevének 
felsorolására sajnos helyszűke 
miatt nincs lehetőség, ezért fo
gadják jószívű támogatásukért 
ezúton köszönetünket.

A Máltai Szeretetszolgálat 
minden hónap első keddjén 18 
órakor megbeszélést tart. Nagy 
szeretettel várunk mindenkit, aki 
ötletekkel, további adományok
kal tud segíteni a hozzánk for

duló időseken vagy rossz szociá
lis helyzetben élő családokon.

Havonta ruhaosztási akciót 
szervezünk, melynek időpontját 
hirdetés útján közöljük.

Tekintve, hogy a munkánk
hoz szükséges anyagi alapunk 
az adományozókon múlik, kér
jük úgy az egyéni, mint a vál
lalkozók támogatását.

Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportja

„Öregek napja" 
V örösberényben

Az április 29-ei kellemes 
délutánon, hagyományaink 
szerint immáron harmincadik 
éve rendezte meg Vörösberény 
Vöröskereszt Alapszervezete 
idősödő polgárait ünneplő 
összejövetelét.

Az egykori Polgári Olvasó 
Kör épülete fogadta (ma a Vö
rösberényi Általános Iskola ke
zelésében van) a hagyományo
kat tisztelő mintegy 150 ősz (itt- 
ott ritkuló) hajú vendéget.

Az „öregek” derűsen hallgat
ták az elnök, dr. Tóth József és 
a titkárasszony Bursch Árpádné, 
Marika üdvözlő szavait. Majd az 
iskola Kenderkóc színjátszó tár
sulatának magas színvonalú elő
adása (M. Maeterlinck: Kék ma
dár) aratott megérdemelt nagy 
sikert.

Dr. Kerényi László Balatonal
mádi polgármestere köszöntötte 
ezután a megjelenteket és gratu
lált az iskolások produkciójához. 
A legidősebbek köszöntése kö
vetkezett gyönyörű virágcsok
rokkal, majd az est fénypontja, 
a Kun Lászlóné, Mariska néni 
főztje (a vöröskereszt vezetőség 
aktív közreműködésével és fel
szolgálásával), a vacsora emelte 
a hangulatot, no meg a mérték
kel fogyasztott helyi tüzes bo
rok.

Végül Jakab Lajos barátunk 
kellemes, nosztalgikus, tangó- 
harmonikán előadott dalaival zá
rult az est -  közös énekléssel, 
beszélgetéssel -  a jövőbeni ta
lálkozás reményével.

Vörösberényi Vöröskereszt 
Alapszervezet

Sulyok M. Gizella:

Elmúlás
Hűvös május délutánon sétálgattam künn a kiskertemben 
Szellő-fújta orgonaág bólintgatott szomorún felettem 
Fájt neki az elmúlása, belebúgott csendem magányába 
Felnéztem rá, s megremegtem: szíven ütött fájó búcsúzása.

Hozzá léptem, ráhajoltam, két kezemmel simogattam szirmát 
Nem mondott ő nekem semmit, mégis tudtam, hogy őt messze hívják 
Én se’ szóltam arról néki, hogy mennyire elmennék utána,
Csak a könnyem hullt csendesen a haldokló orgonavirágra.

Még egyszer a vörösberényi temetőről
Az Új Almádi Újság múlt havi számában 

megírtuk, hogy a vörösberényi temetőben épí
tendő ravatalozó költségeihez a Református 
Egyházközség Vörösberény 872001417 számú 
számlára lehet adományt befizetni.

Kérdésekre válaszoljuk, hogy a befizetéseket 
az OTP Balatonalmádi Baross Gábor úti fiók
jában teljesíthetik a legegyszerűbben.

Az ott befizetett pénz a legrövidebb idő alatt 
a számlára kerül.

H. Gy. emlékéreTavaly ősszel én hoztalak 
haza Laci barátunk temeté
séről. Istenhez fohászkod
tál, hogy miért mindig a jók 
mennek el. Látod, most meg 
önként követted őt. A jók
nak tényleg ez a sorsa? Tu
dom, sok gondod volt az 
utolsó időkben. Nem 
könnyű manapság véltani, 
új életteret teremteni. Főleg 
úgy, hogy közben négy gye
rekről kell gondoskodni. Ta
lán először fordult elő Ve

led, hogy egy terhet nem 
bírtál el. Mert amúgy na
gyon erős voltál. Soha nem 
felejtem el, mekkora 
meggyőződéssel magyaráz
tad barátaidnak, hogy nem 
az ember bőrszíne a fontos, 
hanem, hogy milyen a lelke. 
Sokan megfogadták tanítá
sodat, s most ők üzenik: áll
ni fog a házad. Sajnos, Te

már csak fentről figyelheted 
a költözködést. Pedig, Laci
val együtt, ott lenne a he
lyed!

Céged kerítesén megint 
kinn a fekete zászló. Ismét 
egy jó munkatársnak, barát
nak szól a gyász. Gyurikám, 
nyugodj békében!

G.T.



Nemcsak szolgálat; több annál...
Kőkemény szakmai munka -  

igazít ki Horváth István, ami
kor azt kérdezem tőle, mi mo
tiválta a közösség szolgálatá
nak vállalására?

-  Mindig is érzékeny voltam 
a környezetemben élő emberek 
problémáira. 1965 óta, amióta a 
Bauxitkutató Vállalatnál dolgoz
tam, mindig volt valami közös
ségi munkám, legyen az szak
szervezeti-, vagy sportvonal, 
vagy lakóközösségi képviselet. 
A kis közösségek képviseletét 
most kiterjesztettem egy na
gyobb közösségre, ennyi csupán 
a változás.

A képviselő munkája nehéz, 
időigényes munka, komoly fel
készülést igényel úgy pénzügyi-, 
mint építésügyi-, vagy sportvo
nalon, de sorolhatnám tovább, 
attól függően, ki milyen bizott
ságban tevékenykedik. Érteni 
kell kicsit a profi szakértők 
nyelvén legalább a kérdés felte
vésének erejéig, hogy a szakem
berek véleményét egyáltalán ki 
tudjuk kérni. A régiek (akik az 
előző testületnek is tagjai vol
tak), már bizonyos rutint szerez
tek ebben, mi újak nagyon 
igyekszünk felzárkózni. Havon
ta van egy kötelező testületi ülé
sünk (17 órától 23-ig), és egy- 
egy legalább ilyen hosszú bizott
sági ülés, de ezidáig még soha 
nem sikerült a testületi üléseket 
időre befejezni, mindig szükség 
volt újabb összejövetelekre is. 
Én a Gazdasági Bizottságnak 
(GABI) és az Egészségügyi, 
Népjóléti és Környezetvédelmi 
Bizottságnak (ENIKŐ) vagyok 
tagja. Természetesen megma
radtak a régebbi munkáim is, ma 
is én vagyok a ház közös kép
viselője és a teniszklub elnöke. 
Új alapokra helyeztük ezt a 
sportot, amikor önálló klubbá 
alakultunk. A célunk az volt, 
hogy elsősorban az almádiaknak 
biztosítsuk a játék lehetőségét. 
És a sportág történetében az 
idén először lett almádi fiú a 
Felnőtt Férfi Egyéni Megyebaj
nok, és a harmadik helyezett is 
a mi fiunk. Jó lenne egy ehhez 
méltó klubéletet kialakítani, de 
ez egyelőre anyagiak híján nem 
megvalósítható.

-  Mennyire hatékonyak a bi
zottsági munkák?

-  Az utóbbi időben nagyon 
jól előkészítettek a testületi ülé
sek. A képviselőkből és szakér
tőkből álló bizottságok javasla

tai 90%-a elfogadásra kerülnek, 
annyira alapos, körültekintő a 
munkájuk. 1995. második fél
évétől kisebb volumenű kérdé
sekben döntési hatáskört is kap
nak, így a testületi üléseken több 
idő marad a nagyobb horderejű 
dolgokra.

Meg kell hagyni -  bólogat - ,  
hogy az előző testület nagyon 
jól dolgozott. Jó eredményeket 
értek el, és -  véleményem sze
rint -  kifogástalan rendeleteket 
alkottak. Hiányosságok csak a 
rendelet végrehajtása és ellenőr
zése terén voltak, és sajnos van
nak ma is. A végrehajtásnál job
ban be kellene vonni a lakossá
got és a civil szervezeteket. Itt 
kellene igazán megvalósítani a 
demokratizmust széles körben. 
Az ellenőrzéseknél pedig — én 
úgy gondolom — igenis erőtel
jes, ha kell diktatórikus eszkö
zöknek kell érvényesülni, külön
ben nincs megfelelő eredmény.

-  Az elképzeléseim nem min
den vonatkozásban valósultak 
meg eddig -  folytatja. A kapcso
lattartás a lakossággal sokkal 
szorosabb kellene, hogy legyen. 
Az emberek nyitottságát, segítő
készségét, probléma-feltárást 
jobban igénybe kellene ven
nünk, és biztosítani kellene őket 
a mi segíteni akarásunkról is, de 
akkora a leterheltségünk, annyi 
az elfoglaltságunk, annyira szo
rít az idő, hogy nem megy. Ta
valy, Karácsony előtt volt na
gyon szép élményünk e téren: a 
70 éven felülieknek mi képvise
lők vittük ki semélyesen a város 
ajándékait, és akkor éreztük iga
zán, mennyire hasznos lenne 
rendszeresen megfordulni a la
kosság köreiben. Az említett 
időhiány miatt negyedévenként

fogunk körzetenként lakossági 
fórumokat tartani, pótolandó a -  
szerintem olyan nagyon fontos -  
élő kapcsolattartást.

-  Milyenek a város anyagi le
hetőségei?

-  A költségvetést úgy kellett 
elkészíteni, hogy semmi tartalé
kunk nem maradt. A nagyon 
várt és áhított japán hitellel nagy 
problémák vannak: 40%-ára az 
azt ellenőrző és bonyolító bizott
ság tart igényt. A testület ezt 
csak maximum 20%-os mérté
kig tartja elfogadhatónak. A 
gázprogram folytatásához való
színűleg más forrás után kell 
nézni. Vannak még pályázati le
hetőségeink a hitelfelvételek 
csökkentésére.

Legfontosabb feladatainknak 
a gázprogram befejezését, a csa
tornázást, a telefonfejlesztést és 
egy új, Almádi arculatához mél
tó városkép kialakítását tartom. 
A gáz egyre drágul, igyekezni 
kell a munkálatokkal, a csator
názás a Balaton megóvása érde
kében rendkívül fontos. A vá
roskép kialakításához olyan kör
nyezetvédelmi, építészeti meg
oldások kellenek, amik vonzóvá 
teszik Almádit. Ez a város a Ba
laton gyöngyszeme lenne. Az 
ötvenes években a vasútállomás 
környéke egy illatos virágoskert 
volt. Most piszkos utcáival, szét
szórt kalyibáival, oda nem illő 
vendéglátó egységeivel ez a leg
csúfabb. A városba vonattal, 
busszal érkező vendég ezt az el
dózerolásra megérett városköz
pontot látja először, itt szerzi az 
első benyomást (de milyet?) vá
rosunkról. Ezt nem lehet így 
hagyni, ezen változtatni kell, 
nem szabad, hogy ez maradjon 
a jellemző kép Almádiról. Igé

nyesebb vendéglátó-egységeket 
kell építeni helyi specialitások
kal, különleges ételekkel, italok
kal. A zenés vendéglátást is 
rendszabályozni kéne, mert az 
éjszakában innen-onnan fel
hangzó zene zavaró. Legyen egy 
zenés centrum, ahol akár hajna
lig is élvezheti, aki ezt szereti, 
de legyen csendes, nyugodt kör
nyéke is a városnak, ahol a pi
henni vágyók élhetnek.

-  Sikerekben gazdag, vagy 
kudarcokkal tarkított manapság 
a képviselők munkája?

-  Vannak kényszeredett mun
káink. Itt van például a volt ne
velőotthon környékének problé
mája. Ez nem a mi tulajdonunk, 
hanem a megyei önkormányza
té, de a környezet rendetlensége 
a mi városunk képét rontja, ne
künk ezzel is foglalkoznunk 
kell. Az 1200 tulajdonossal bíró 
kárpótlási területek rendezetlen
sége, vagy az iskolák tantestü
letének leépítése, az oktatás le
hetőségeinek korlátozása olyan 
koloncok, amik lehangolóan 
hatnak ránk, de rá vagyunk 
kényszerítve, hogy ezeket a 
munkákat is elvégezzük. Ezek a 
dolgok ráadásul az aktív munká
tól veszik el az időt. Én úgy 
gondolom azonban, hogyha si
kerül az említett legfontosabb 
feladatokat megoldani -  gáz, 
csatorna, városkép, telefon - , 
akkor a mostani testület is emelt 
fővel távozhat. A polgármesteri 
hivatal segítőkészsége, a képvi
selőtestület összetétele, hozzáál
lása bizakodással tölt el, és re
mélem, hogy zökkenőmentesen 
telik el ez a négy év. Annál in
kább bizakodom, mert az eddig 
eltelt rövid idő alatt nem volt 
egyetlen korrupciós ügy sem -  
remélem ezután sem lesz - ,  én 
ugyanis azt hiszem, hogy ered
ményes munkát csak tiszta kö
zélettel lehet végezni. Ehhez na
gyon nagy szükségünk van a jó
zanul gondolkodó lokálpatrióta 
lakosság segítségére.

Horváth István 1969 óta él 
városunkban feleségével és há
rom gyermekével. Családja -  
igaz, a gyerekek már felnőttek 
és mindhárman Pesten élnek - , 
komoly vezető-beosztása mellett 
vállalta a város közösségének 
képviseletét is, ami nemcsak kö
kemény szakmai munka, több 
annál: szolgálat.

Vecsey K. Mária

Horváth István képviselő
Fotó: Durst L.



Japán hitel (?) -  gáz (!)
Lapzártakor kaptuk az alábbi előterjesztést dr. Kerényi László 

polgármestertől. Mint az anyagból is kiderül, sok még a kérdőjel 
a mindnyájunk által várt hitel körül. Hogy mit hoz a jövő? Ma 
még bizonytalan. Mi mindenesetre folyamatosan tájékoztatjuk ked
ves olvasóinkat.

Előterjesztés
Balatonalmádi Város Képviselő Testülete 

1995. május 25-ei ülésére
Tárgy: gázközmű építése
Az 1995. április 27-ei ülésen 

beszámoltunk az eddig elvégzett 
munkáról, valamint a 95-96-97. 
évi programról, amit a polgáraink 
anyagi erőforrásaira és a japán hi
tel igénybevételére alapoztunk.

Az elmúlt hetekben kiderült, 
hogy a japán fél által elképzelt 
tervező, irányító és ellenőrző te
vékenység költségei felemészte
nék a nekünk nyújtandó kölcsön 
40%-át. A költségvetési terveze
tükben szerepel 11 japán és 18 
magyar, nevesített szakértő huza
mos alkalmazása, egy budapesti 
iroda 10 fővel, egy várpalotai iro
da további 9 fővel, lakások, gará
zsok, autók a fővárosban és Vár
palotán, stb.

Az érdekelt önkormányzatok 
ezt nem fogadták el (Várpalota, 
Ősi, Tés, Öskü, Berhida és Bala
tonalmádi). Álláspontunk szerint a 
budapesti irodára nincs szükség, 
lakni Palotán és Almádiban is le
het, magyar közreműködőként pe
dig fogadják el az általunk létre
hozott közhasznú társaságot. 
Mindezen költség pedig nem ha
ladhatja meg a forintban felvehető 
pénzünk 20%-át. Mely 20%-ot 
nem alkualapnak tekintünk a 
40%-al szemben, hanem maxi
mum felső határnak. A kormány

zati oldal (BM, PM, KTM) egyet
értett az önkormányzatokkal.

A tárgyalások tovább folynak, 
de az időveszteség elkerülhetet
len. Az alapvető nézeteltérés tisz
tázása a japán és magyar kormány 
között legalább fél évet igényel. 
Ugyanakkor a polgáraink az új 
olajárak miatt a gázvezeték azon
nali továbbépítését szorgalmazzák 
erőst. Meg kell kísérelnünk tehát 
a finanszírozás módját megtalálni 
a japán hitel átmeneti, netán vég
leges bedugulása esetén is. A két 
legdrágább szakaszon ugyanis 
(Veszprémi út, Óvári út) külső 
forrás nélkül nem tudjuk megépí
teni a gázvezetéket.

Lehetőségek:
1. Pályázat a Központi Környe

zetvédelmi Alapra.
2. Kögáz-beruházás közműfej

lesztési hozzájárulással.
3. Fejlesztési hitel felvétele pél

dául az OTP-től.
Mindhárom variáció esetében 

megtettük az első tájékozódó lé
péseket. A testületi ülésig további 
információkat szerzünk. Ezektől 
függően lehetséges, hogy a jelen 
előterjesztés határozati javaslattal 
bővül.

Balaltonalmádi, 1995. május 19.
Tisztelettel:

Kerényi László

Angliában jártunk
Május elején a Váci Mihály 

Általános Iskola tíz tanulója egy 
felejthetetlen angliai utazáson 
vett részt, angoltanáruk, Gillich 
Lászlóné, Saci néni vezetésével.

Átutaztunk Ausztria és Német
ország tájain, majd Brüsszelben 
álltunk meg először hosszabb idő
re. Végigsétáltunk a Grand Place- 
en, Európa legszebbnek tartott fő
terén, ahol igen nagy volt a nyüzs
gés. Megnéztük a Manneken-Pis- 
t, ezt a 61 cm-es szobrocskát, amit 
a belga nép kedvencének tartanak. 
Városnézésünket a brüsszeli vi
lágkiállításra készült Atomium 
megtekintésével fejeztük be.

Oostendében kompra szálltunk 
és mintegy 4 órás hajóút után 
megpillantottuk Anglia partjait. A 
„ködös Albion” jelzőre igencsak 
rácáfolt az időjárás, ugyanis ott
létünk alatt csodálatosan tiszta, 
meleg idő volt, kb. 25-27 fok Cel
sius. Ilyen csodálatos napsütéses 
idő várt bennünket Canterbury- 
ben, ami első állomásunk volt 
Angliában. Ellátogattunk a kated
rálisba, amely méreteivel, pompá

jával mindenkit lenyűgözött. Az 
esti órákban érkeztünk meg szál
láshelyünkre, a Brightontól nem 
messze lévő Southwick nevű kis
városba. Mindannyian családok
nál laktunk. A családok kedvesek, 
barátságosak voltak, esténként al
kalom nyílt a beszélgetések mel
lett arra is, hogy bekapcsolódjunk 
az életükbe, például együtt biliár
doztunk, fociztunk.

Igazi élményt jelentett szá
munkra az angol iskola. Másnap 
egy magániskolában, Shoreham 
College-ban tettünk látogatást. 
Miután az igazgató kedvesen fo
gadott és végigvezetett bennünket 
az épületben, angol gyerekekkel 
együtt vettünk részt az órákon. Az 
órák 30-35 percesek és jóval „la
zábbak”, mint nálunk. Az egész 
iskola inkább egy szabadidőköz
pontra hasonlított. Nagyon élvez
tük az egész légkört és azt, hogy 
mi is bele tudtunk kapcsolódni a 
munkába.

(A tanulmányi úton részt vett 
diákok beszámolóját következő 
számunkban folytatjuk)

Nagycsaládos eseményekI.
Egyre többen felfedezik a jó le

vegő, a szép környezet és a moz
gás fontosságát. Ezért is volt 
olyan nagyszerű a Május 1. a Ma
lomvölgyben. A többség reggel 9 
órától este fél 8 óráig kitartott. A 
lányok-fiúk közötti focimeccs 
mellett volt szalonnasütés, kötél
húzás, hegymászás, kirándulás, 
sakk. A legnagyobb sikere Ger
gely Feri bácsi homokfutójának 
volt. Feri bácsi egész nap furikáz
ta a gyerekeket, nem kímélve sem 
magát, sem a lovakat. Ezúton is 
köszönjük a fáradozását.

II.
Minden nagycsaládos hivatalos 

volt az Anyák-napi ünnepségre. A 
nagyobb résztvétel reményében a 
szombati napot választottuk. 
Nagyszerű műsor állt össze Bar-

czáné és Hoffer Éva tanítónő se
gítségével.

Külön kiemeljük Sági művész 
urat és feleségét, hogy megtisztel
tek minket részvételükkel. Min
den szülő egy-egy szál virágot ka
pott.

A nagycsaládosoknak példát 
kellene mutatniuk.

III.
Nem kerültünk ketrecbe, és ta

lán még a feketelistára sem. Üzen
jük ezt azoknak a kishitűeknek, 
akik ezt a tüntetés szervezésekor 
tudni vélték. Büszkék vagyunk, 
hogy transzparensünk:

-  Horn
-  Bokros

-  Szakértelem
-  Szociális érzékenység
A szenzációs négyes bekerült a 

TV híradó rólunk készült szűkre
szabott anyagába. A Pannon Nap
ló közölte a velünk készült inter
jút. Büszkék vagyunk arra a lelkes 
tagságra is, aki velünk tartott.

Köszönjük a nagymamáknak, 
nagypapáknak és legfőképp annak 
a kismamának a résztvételét né
hány hónapos babájával, akiket 
nem ijesztett el a rossz idő, utazás, 
rosszízű hangulatkeltés sem. 
Örömmel üdvözöltük a soraink
ban a doktornőt.

A programunkat egy jó hangu
latú Margit-szigeti körúttal zártuk.

Bosszúságot egyedül a buszsofő
rünk faragatlansága okozott.

Történtek olyan nagyszerű dol
gok, mint például, hogy a nyí
regyháziak teljes taglétszámmal 

jöttek el többszáz kilométer távol

ságról. Jó érzés volt a több, mint 
tízezer ember között az esemé

nyen részt venni, tenni egy nemes 

ügyért.
A tagság az úton hazafelé rö

viden meg is fogalmazta célját: mi 
nemcsak kérünk, teszünk is. Sze

retnénk, ha ezt minél több tagtár
sunk is magáévá tenné. A Him

nuszt könnyes szemmel énekel
tük, szorítottuk egymás kezét, 
szorítva a jövőnkért.

A Nagycsaládosok 
Vezetősége



Csillagpontok Almádiban
Az Új Almádi Újság már 

beszámolt a helyi kábelteleví
ziós hálózat kiépítésének kez
deteiről. Itt az ideje, hogy 
részletesebben megismerked
jenek magával a kábelteleví
ziós rendszerrel, és annak 
működtetőjével, a MERILL 
Észak-balatoni Kábelteleví
zió Kft.-vel.

A kft. Balatonalmádi, Bala
tonfűzfő, Felsőörs és Alsóörs 
térségében építi ki korszerű 
rendszerét, amelyet az új infor
mációs forradalom küszöbén 
minden balatonalmádi polgár 
és üdülőtulajdonos igénybe ve
het. A rendszer kiépülése 
egyaránt fontos azoknak, akik 
egyéni műholdvevő antenná
val, vagy a már kiépített kö
zösségi TV-hálózatok előfize
tőinek, de leginkább azoknak, 
akik ezidáig csak a magyar 1- 
es és 2-es műsor adásait tudták 
venni.

A modern követelmények
nek megfelelő hálózat megva
lósítása idén januárban Buda
taván kezdődött, és a nyár de
rekára már a város nagyobb ré
szét beteríti. A hálózatot csil
lagpontosnak nevezik, mert le
hetőséget ad arra, hogy az elő
fizetők egyéni igényük alapján 
választhassanak a különböző

szolgáltatásokból. Ez a rend
szer kb. 60 TV- és 30 rádió- 
csatorna egyidejű vételét teszi 
lehetővé, sőt a kábelre riasztó- 
rendszer is kapcsolható -  
mindez a korábbi rendszerek 
árának töredékéért.

Különösen fontos ez az új 
rendszer azoknak, akik nem 
kötöttek szerződést a kódolt 
adások vételére, hiszen 1995. 
június elsejétől véget ér a mű
holdas programok úgynevezett 
„beetetési időszaka”, tehát az 
adások nagyrésze egyszerűen 
eltűnik a képernyőkről. Ne fe
ledkezzünk el arról a tényről 
sem, hogy az almádi polgárok 
rendkívül kedvezően fogadták 
az új kábeltelevíziós szolgálta
tást. Ők sem gondolták, hogy 
ezen minden magyarnyelvű 
adás fogható: Duna TV, Szív 
TV, Happy TV, ATV, HBO, 
Veszprém TV és Séd TV, Sió 
TV. A lokálpatrióták külön 
örömére szolgálhat, hogy a he
lyi televíziózás csírája már 
benne van a rendszerben, azon 
az üres csatornán, ahol hétvé
geken a Happy TV fogható né
hány órában. Itt rövidesen 
megjelenik az Almádi Helyi 
Reklám, majd ezután az Almá
di TV, amelynek kezdeménye
zőit, szervezőit és lelkes stábját

várja a MERILL Kft. Termé
szetesen szükség lesz még ka
merára és editáló berendezésre 
is.

A rendszer kiépítését szinte 
kizárólag ÉDÁSZ oszlopokon 
végzik, amivel megakadályoz
ható, hogy a szomszédok ké
nye-kedve szabja meg az újabb 
bekapcsolásokat. A mellékelt 
térképkivonaton 30 kilométer 
gerinc- és vonalkábel látható, 
de a lakásokba való bekötés to
vábbi 40 kilométer úgyneve
zett házhálózat kiépítését 
igényli. Ez kétütemű fejlesztést 
tételez fel, amelynek első üte
me 1995. június 30-áig, a má
sodik pedig augusztus 30-áig 
készül el. Csupán a kábelek 
anyagköltsége olyan hatalmas, 
hogy a programot PHARE-hi
telből lehet finanszírozni.

Hogyan lehet ehhez a szol
gáltatáshoz hozzájutni?

Nos, nem kell mást tenni, 
mint a kábelhálózat kiépítési 
költségét, azaz 16.500 forintot 
befizetni a helyi üzletkötőnek. 
Az összeg egy rádió és egy te
levízió üzemeltetésére ad lehe
tőséget, és a kiépítés után a 
MERILL Kft. két hétig ingye
nesen biztosítja a teljes prog
ramválasztékot a HBO műso
rával együtt. Amennyiben a

helyi üzletkötőt sem tudják 
megvárni, akkor személyesen 
jelezhetik igényüket: Balato
nalmádi, Viola út 37. szám 
alatti irodában, vagy telefonon: 
(88)338-345. A MERILL Kft. 
szakmai hitelét támasztja alá 
az a tény, hogy tagja a KHÜ- 
OSZ-nek, azaz, a Kábelteleví
ziós Hálózatok Országos Szö
vetségének.

Nem utolsó szempont főleg 
a nyaralótulajdonosok számá
ra, hogy rövidesen kiépül a 
rendszer vagyonvédelmi része 
is, amely azt jelenti, hogy ri
asztás esetén a tettesek már a 
helyszínen lefülelhetők anél
kül, hogy idejük lenne na
gyobb kárt okozni. Betörés 
esetén ugyanis a riasztó -  
amelyhez sem telefon, sem 
URH rádió adóvevő nem kell
-  automatikusan jelez az ügye
leti szolgálatnak. Erről bővebb 
tájékoztatást a MERILL Kft. 
ad.

A korszerű csillagpontos há
lózat impozáns választékából -  
28 TV csatorna német, angol, 
francia, valamint magyar nyel
ven, továbbá 5 URH rádió csa
torna OIRT és CCIR sávban -  
az előfizető szelektíven vá
laszthat, ráadásul kiváló minő
ségben. Hozzájuthat az Almádi 

Helyi Rek
lámhoz, ké
sőbb az Al
mádi Helyi 
TV-hez, sőt a 
TOP TV-hez, 
amellyel a 
MERILL Kft. 
szerződést 
kötött, hogy 
műholdról, 
kódolt műsort 
sugározhas
son a helybeli 
és itt nyaraló 
zenekedvelő 
fiatalok ré
szére -  végre 
magyar nyel
ven.

Igényelje 
Ön is ezt a 

korszerű 
szolgálta

tást! 
Meglátja, 

megéri! 
(X)



Sakk

Mint ahogy már elmúlt számunkban hírül adtuk, a Közösségi Ház 
SE sakkcsapata nagy bravúrral az NB-I/B-ben a második helyen vég
zett, és ezzel elnyerte a jogot a legjobbak közötti indulásra. Az el
következő időszak az egyéni versenyeké, remélhetőleg minél több 
értékes eredményről számolhatunk be sakkot kedvelő olvasóinknak.

Durst László felvétele az ünnepélyes eredményhirdetésen készült, 
Portisch Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke adja át az ezüstérmet 
Sárkány Petrának.

Tábori előzetes
Mint már két éve megszo

kott, az idén is rendezünk nyá
ri „sportos” napközis tábort.

A helyi és a megyei (remélt) 
önkormányzati támogatással 
megvalósuló programot a 7-12 
év közötti gyermekeknek ren
dezzük, elősegítve az ebbe a 
korcsoportba tartozók hasznos 
időtöltését. Szeretnénk a szülők 
szünidei elhelyezési gondján is 
segíteni.

A program naponta 8 órától a 
napköziben kezdődik, ahol a 
gyerekek reggelit, ebédet és 
uzsonnát kapnak. Naponta vál
tozó hosszúságú túrákon vesz
nek részt. Lesz állatkerti séta, 
várlátogatás, keszthelyi kirándu
lás, lovaglás, kocsizás, vitorlá
zás, hajó- és vonatkirándulás, 
sőt az idén először sétarepülés 
is.

A június 12-én kezdődő 2x2 
hetes tábort Tóth Mária és Der
gez György tanárok, valamint 
Felber Gyula sportszervező ve
zeti.

Ha az időjárás nem fogadna 
kegyeibe bennünket, a Közössé
gi Ház és a gimnázium is segít
ségünkre lesz: videózás, illetve 
tornatermi játékok lesznek a 
programban. A második hét vé
gén, táborzáráskor, a Koloska- 
völgyben sátorozunk két napig.

Az iskolákban kiadott jelent
kezési lapok a szervezőhöz

visszaérkeztek, a létszámkeret 
megtelt. A szülők a 11 napra, 
összesen 3.500 Ft térítést fizet
nek, amely az étkezéstérítést, a 
belépő és utazási költségeket is 
magába foglalja.

Felber Gyula

Teniszhírek
Kovács Lajos (Balatonalmádi), 

az 1995. évi felnőtt megyebajnok
A Balatonalmádi „Tennis 

Club 1925” éljátékosa szenzá
ciós sikert ért el a május 6-án 
Fűzfőn rendezett megyei baj
nokságon, amikor a sportág 
történetében először Balato
nalmádiba hozta a felnőtt férfi 
egyéni I. helyezést.

A tehetséges almádi fiúban 
régóta benna van a jó eredmény, 
de legtöbbször „önmagát nem 
sikerült legyőznie”. Most ez is 
sikerült és fegyelmezett, kitűnő 
játékkal, több OB I-es játékos 
legyőzésével (a döntőben a fűz
fői Lázár Ottó ellen: 6/3, 6/4) ér
te el ezt a nagyszerű eredményt.

A siker értékét növeli, hogy a 
harmadik helyezett is egyesüle
tünk — még ifjúsági korú — já
tékosa, Hitter Csaba. Ő külön
ben az egy héttel korábban, Ba
latonalmádiban rendezett orszá
gos korosztályos versenyen is 
remekül szerepelt, hiszen az ifi 
egyesben első díjat nyert.

A csapat április 14-én leját
szotta első OB III-as meccsét és 
a Győri Lombard ellen 7:2 
arányban nyert. A siker értékét 
növeli, hogy csak almádi játéko

sok szerepeltek a csapatban és 
két „öreg” játékosunk (Rajnai 
Kálmán, Szabó Lajos) mellett 
kizárólag saját nevelésű fiatal 
szerepelt a csapatban. Név sze
rint is megérdemlik a felsoro
lást, derekas helytállásukért: 
Hitter Csaba, Kovács Lajos, 
Rajnai Csaba, Solymosi László.

Természetesen a fenti sikerek 
nem szabad, hogy elbizakodottá 
tegyék őket, hiszen a csapatun
kat csak most kezdjük építgetni 
és igen nehéz mérkőzések van
nak még hátra, de bízni lehet ab
ban, hogy az elvégzett kemény, 
következetes munka előbb- 
utóbb hosszú távon is sikereket 
hoz. Úgy legyen!

HIS

Kitárja kapuit az Auróra strand is!
Az elmúlt időszakban 

gyakran olvashattunk az Au
róra komplexum körül kiala
kult helyzetről, különböző fel
tételezett, vagy valós hírek 
keringtek a városban.

Egy biztos, május közepétől 
az Auróra strand hosszú idő 
után ismét megnyitotta kapuit a 
nagyközönség előtt. Az ünne
pélyes pillanatok előtt beszél
gettünk Varga Lászlóval, a 
strand üzemeltetőjével.

-  Egy évre szól a bérleti 
szerződésem, amelyet a Wossa
la és Társa Bt.-vel kötöttem. A 
rövidlejáratú szerződés ellené
re, ha szűkös anyagi keretek 
között is, igyekeztem a strandot 
felújítani. Az az igazság, ezek 
a munkálatok már elkerülhetet
lenek voltak, szerintem az el
múlt 15 évben egy fillért nem 
költöttek a területre.

-  Felmerül a kérdés, a ko
rábbiakkal ellentétben, miért 
éri meg az üzemeltetőnek a

nagyközönség számára is nyit
ni, hisz a bevételt biztosíthatják 
a hotel vendégei is.

-  Az üzleten túl fontos szem
pont, hogy világéletemben a 
Balaton mellett éltem, s mindig 
is ellenemre volt, ha egy-egy 
partszakaszt ilyen-olyan indok
kal lezártak. Kis túlzással oda 
jutottunk, hogy az almádi lakos 
nem láthatja a Balatont.

-  Mivel ezidáig tényleg tabu 
volt az Auróra strand, mivel 
csábítaná ide a vendégeket?

-  Azt hiszem, már maga a 
környezet is csodálatos, a gyö
nyörű platánfákkal díszített te
rületen 1.000 vendéget tudunk 
kényelmesen elhelyezni. A für
dőzőknek jó hír, hogy a talaj 
egyáltalán nem iszapos, ho
mokkal feltöltött.

- A  környezet mellett manap
ság az árak mérvadóak. Iga
zodnak ezek a Hotel színvona
lához?

-  Nyugodtam mondhatom, 
hogy semmivel sem leszünk 
drágábbak egyetlen helyi 
strandnál sem. Az almádi, 14 
éven aluli diákok igazolványuk 
felmutatása után díjmentesen 
látogathatják a strandot, sőt 
azok a helyi lakosok, illetve in
tézmények, akik június 15-éig 
megvásárolják idénybérletün
ket, 20% kedvezményt kapnak 
az amúgy sem csillagászati ár
ból.

-  Hogy alakul a nyitva tar
tás?

-  Naponta 8-20 óráig várjuk 
a vendégeket, ám a főszezon
ban zárás után is tervezünk ér
dekes programokat, amelyekkel 
remélhetőleg minél több törzs
vendéget tudunk az Auróra 
strandnak szerezni.

-  Köszönöm a felvilágosí
tást!

G.T.



Minden vízre, minden halra, 
minden időben

1992-ben a Fórum üzletköz
pont műszaki részlegén műkö
dő horgászbolt vásárlói minősé
gi változás szemtanúi lehettek, 
amikor az árak hirtelen megvál
toztak és a szokástól teljesen el
térően -  lefelé. Ezt a ‘‘Váltást az 
új tulajdonosok szemléletének 
és üzletpolitikájának tulajdoní
tották az oda betérők. Már akik

odataláltak... A boltot ugyanis 
nem volt könnyű megtalálni. 
Nos, ezen is változtattak. A be
zárt kis „öbölből” kijöttek a 
„nyílt vízre” és kétszer akkora 
területen nyitották meg az új 
üzletet a műszaki részleg és az 
élelmiszer-osztály között. Köny
nyű rálelni az ANITA horgász
boltra, csak a kiakasztott száko

kat és egyéb horgász
kellékeket kell meglátni 
a bejáratnál...

Benn az üzletben cso
dálkozunk csak el iga
zán, mert ekkora helyen, 
ilyen nagy választékot 
ritkán lát az ember. Ki
zárólag a horgászatra ki
hegyezve körülbelül 
2000 féle kellék kínálja 
magát a 40.000 forintos 
matchbotoktól kezdve a 
gilisztáig, amelyek itt 
három méretben kapha
tók külön dobozolva. Ha 
jobb oldalra tekintünk, 
akkor az etetőanyagok 
garmadája közül kell ki
választani, hogy milyen 
halra adta le megrende
lését a ház úrnője.

A botok, az orsók, a 
damilok és a zsinórok át-

ellenben sorakoznak. Választa
ni nehéz. Legjobb, ha a tapasz
talt horgászra, Gönczi György
re hagyatkozunk. Véleménye 
szerint keszegre finom telesz
kópos botot használjunk, 0,12- 
14-es damillal (de 0,10-es élő
kével) és a horog is legfeljebb 
14-16-os lehet. Süllőre viszont 
30-50 grammos botokat vá
laszt, és 0,20-as zsinórral fel
szerelve inkább twisterezik, 
mert nála ez vált be. Persze, ha 
valakinek határozott elképzelé
se van a nádi pontyozás, az 
önetetős fenekezés, vagy bár
milyen műcsalis halfogásról, 
bátran válogathat ízlésének és 
bukszájának megfelelően.

Miért találunk ilyen bőséges 
választékot az ANITA horgász
boltban? A magyarázat egysze
rű: hozzáértő horgászcsalád 
működteti a boltot! A (nagypa
pa gyerekkora óta horgászik a 
Tiszától a Balatonig és három 
gyermekével is megszerettette 
a legnemesebb sportot. Ver
senyzőként, még a nádbotos 
korszakban, rájött arra, hogy 
igazán jó spiccgyűrűt csak saját 
maga gyárthat. Így indult be a 
bolt és közben a család minden 
egyes tagja magától értetődően

kapcsolódott be az üzletbe. Így 
működhet Csepelen egy hor
gászüzlet, Dömsödön horgász
tanya és Almádiban a szóban
forgó horgászbolt.

Lehet, hogy három év rövid 
idő, de annak, aki hosszú távra 
tervez, ez elegendő volt arra, 
hogy megtalálja a módot az al
mádi horgászok támogatására. 
Belefértek az ifjúsági verseny
zők, az egyesület csapata, a 
legidősebb almádi horgász te
rületi jegye, és a törzsvásárlói 
kedvezmény!

AZ ANITA horgászbolt min
den áldott nap nyitva található 
reggel 8 és este 8 óra között a 
Fórumnál, és aki nem találja 
meg azt, amit éppen keres, 
menjen vissza három nap múl
va, ott lesz!

Aki nem hiszi, járjon utána...
(X)

1995 a Természetvédelem Éve Európában

Nemzetközi Nap június 18-án
„Néha az az érzésem, hogy a 

csapból is környezetvédelem fo 
lyik, de pénzt senki nem áldoz 
rá igazán” -  mondta a minap 
egy beszélgetőtársam, és a 
földre dobta cigarettáját. Igaz, 
a hulladékgyűjtő 8-10 méter 
távolságra volt tőlünk. Euró
pában -  ahova igyekszünk -  
ilyen magatartás ritkán fordul 
elő.

A Riói Konferencián 1992- 
ben fogalmazódott meg először 
igazán, hogy a természetvéde
lemnek ki kell lépni a védett te
rületekről; szlogenné vált: a Föl
det csak használatra kaptuk apá
inktól és azt gyermekeinknek, 
unokáinknak kell továbbadni. A 
Földet nem felélni, hanem féltő

gonddal óvni, kímélni kell, hi
szen már ezidáig is szinte hely
rehozhatatlan károkat okozott az 
emberiség.

Hát ezért döntött úgy az Eu
rópa Tanács, hogy ez az év le
gyen a Természetvédelem Éve 
Európában.

A Nemzetközi Napenergia 
Társaság Európai Tagozatának 
felhívására a Környezetünkért 
Egyesület felhívást intézett min
denki felé: június 18-án (a nap
fordulóhoz - június 21. - legkö
zelebbi vasárnapon) emlékezzen 
meg a Napról.

Nem véletlen, hogy a gyerek
rajzokon az esetek 90%-ában ott 
ragyog a Nap — a fák, az em
berek, a ház, a patak és néhány

állat társaságában — , mert 
ugyanis körülbelül ennyi, ami a 
környezetünket jelenti, ez az, 
amire nagyon de nagyon kéne 
vigyáznunk.

A Nap egyértelműen az Élet 
forrása a Földön, a fotószintézis 
révén a növények az ő erejéből 
építkeznek. Az ózonréteg sérü
léséről, az üvegházhatásról szin
te mindannyiunknak van tudo
mása, mégis, az atmoszféra vé
delme az esetek többségében 
háttérbe szorul.

Nem vesszük komolyan, hogy 
fosszilis tüzelőanyagaink el fog
nak fogyni. Tudatunkba be kell 
épüljön, hogy a megújuló és 
környezetkímélő energiáké a jö
vő. Meg kell(ene) barátkoznunk

a Nap energiájának közvetlen 
(hőforráskénti) kihasználásával 
(napkollektorok, fotovillamos 
elemek), a szél energiájának 
hasznosításával, netán a villa
mos autókkal.

Minden erőnkkel azon kell 
lenni, hogy a természettel össz
hangban legyenek cselekedete
ink. Ha ezen gondolatok jegyé
ben cselekszünk, akkor nem lesz 
sok a 8-10 méter a hulladék- 
gyűjtőig és Európa is tán szíve
sebben tárja ki kapuját egy tisz
ta, rendezett ország előtt...

Szentesi István
környezetvédelmi

csoportvezető



Nepomuki Szent János
Almádiból Vörösberény felé haladva a Séd hídja előtt a Lehel 

út torkolatánál áll, azaz támaszkodik egy kerítéshez a fenti mű
emlékszobor. Ez a -  Műemlékvédelmi Felügyelőség által is nyil
vántartott -  XVIII. századból származó, a mai napig ugyancsak 
rossz állapotban lévő szobor megőrzése a jövő számára, azt hi
szem, erkölcsi kötelességünk.

Eljártam a Megyei Püspökség 
Levéltárában, ahol megkaptam a 
szoborral kapcsolatos hiteles in

formációkat, ezt az alábbiakban 
kivonatosan leírom:

Sok hídon, főleg Európában 
egy szobor 
áll. Barokk 
papiruháb 
an, egy pa
pot ábrázol. 
Ő Nepomu
ki Szent Já
nos, a gyó
nási titok 
vértanúja. 
Legendája 
szerint egy 
Pomuk ne
vű kis hely
ségben szü
letett Cseh
országban 
és Vencel 
király őt 
felesége 
gyóntatóaty 
jának vá
lasztotta. A 
király meg 
akarta tudni

mit gyónt a felesége, de János 
a gyónási titkot megőrizve min
den felvilágosítást megtagadott.

Erre a király megkínoztatta, 
majd beledobatta a Moldva fo
lyóba. A feljegyzések szerint 
mindez 1383-ban történt. A pa
pot a prágai Szent Vitus Székes- 
egyházban temették el. Szentté 
avatási eljárása 1729-ben ért vé
get. Emlékét őrző szobrai -  ke
rítéssel körülvéve -  általában hi
dak, vízfolyások mellett állnak. 
A mi szobrunkról a Vörösberé
nyi Katolikus Plébánia történeti 
feljegyzései az alábbiakat írják:

Van egy Nepomuki Szent Já
nost ábrázoló szobor a Soós csa
lád szőlőjének nyugatra eső ol
dalán, minden alaptőke nélkül. 
Az egyházi okmány azt írja, 
hogy Keresztelő Szent János 
szobor. Én megkérdeztem ezi
ránt a már 60 éves szőlőtulajdo
nos özvegy nőt, aki úgy nyilat
kozott, hogy az ő tudtával ott 
mindig ez a Szent János szobor 
állott, mely pedig nem Keresz
telő, hanem Nepomuki Szent Já
nos szobra.

Ugyanitt a Visitacio Canonica 
ezt írja:

A vörösberényi plébánia ke
belében 1846-ban se kápolna, 
sem harangok nincsenek. Van

azonban egy kőszobor, a Ke
resztelő Szent Jánost ábrázoló, 
az Uradalmi Kádár Soós József 
szőlőjének délszakra dülő végé
ben (ennek alapítványa, mely az 
öregek vallomása szerint száz 
váltóforintból állott, a Vernhard 
féle tömeggel együtt úgy tekint
hető, mint elveszett, mivel írás 
nincs róla). Széljegyzet: de nem 
Keresztelő, hanem Nepomuki.

Mi, az utókor, ne tekintsük el
veszettnek, hiszen csak egy te
herautó fordította ki eredeti he
lyéből 1945-ben, és nyugszik 
azóta is jelenlegi helyén, mint a 
kép is mutatja, a telektulajdono
sok jóvoltából. Köszönjük ne
kik.

Visszahelyezése a patak-parti 
eredeti helyére legyen kötele
zettségünk. A Honismereti Kör 
kezdeményezése, a Vörösberé
nyi Polgári Kör aktív hozzáállá
sa, képviselőtársaim -  és remél
hetőleg mások is -  pénzbeli hoz
zájárulása, helyi iparos barátaim 
önkéntes munkavállalása révén 
még ezévben a helyén tudhatjuk, 
láthatjuk a felújított műemlék 
szobrot.

Majbó Gábor 
Fotó: Durst L.

Idén is lesz szobakiadás!
Valamennyien -  szállása

dók, szobaaszonyok -  felké
szültünk a nyári vendégfoga
dásra. Készülődésünk szerves 
része a tájékozódás: hogyan 
adózzunk, milyen lehetősége
ink vannak. Ebben szeretnénk 
segítséget nyújtani az alábbi 
tájékoztatással.

„Pénzügyi Kormányzat Lapja 
ADÓ 95/6-7. szám”

Egyéb szálláshely hasznosítás 
Vállalkozáson kívül történő 

építmény hasznosítás önálló te
vékenység és az ebből származó 
jövedelem megállapítására a kö
vetkező általános szabályokat 
kell alkalmazni:

A jövedelem megállapítása
kor minden olyan térítés bevé
telnek számít, amelyet a magán- 
személy az önálló tevékenységé
vel kapcsolatosan kap. Adóköte

les jövedelemnek — általános 
szabályként — a bevételnek az 
elszámolható költségek levonása 
után fennmaradó részét kell te
kinteni. Elszámolható költség
ként -  általában -  minden olyan 
kiadást figyelembe lehet venni, 
amely a bevételszerző tevékeny
séggel közvetlenül összefügg. A 
törvény a jövedelem meghatáro
zására kétféle lehetőséget bizto
sít:

1. Általános szabály szerint, 
úgynevezett tételes költségelszá
molást.

2. A bevétel 90%-ában álla
pítja meg a tevékenységből szár
mazó jövedelmet.

Tételes költségelszámolás vá
lasztása esetén, költség csak az 
adott tevékenységből származó 
bevétel erejéig számolható el. 
Lényeges szabály, hogy a bérbe

adással összefüggésben kapott 
költségtérítés is a bevétel része 
(kurtaxa).

A 90%-ban történő megálla
pítás során is a kapott költség- 
térítést bevételnek kell tekinteni 
(kurtaxa).

Ha a jövedelem számításnak 
az utóbbi módot választjuk, ak
kor az egyéb (esetleg többféle) 
önálló tevékenységből származó 
bevételre is ezt a módszert kell 
alkalmazni, függetlenül attól, 
hogy a bevételt melyik tevé
kenység hozta meg (például 
szellemi, mezőgazdasági kister
melői, vagy egyéni vállalkozó). 
A hasznosításból származó jöve
delem összevonás alá eső jöve
delem, amely után progresszív 
adókulcsokkal számított szemé
lyi jövedelemadót kell fizetni.

Házastársak a vagyonközös
ség fennállása alatt hasznosítják 
a közös vagyont; a származó jö
vedelmet a házastársak között 
egyenlő arányban meg kell osz
tani, függetlenül attól, hogy ki 
kötötte meg a hasznosításra vo
natkozó szerződést (megállapo
dást). Nem lehet megosztani a 
jövedelmet akkor (még házastár
sak esetén sem), ha a bérbeadás 
egyéni vállalkozás keretében 
történik.

Lényeges szabály, hogy a vál
lalkozás keretén kívül folytatott 
hasznosítás esetén nincs lehető
ség az építmény értékcsökkenési 
leírásának érvényesítésére. Ezt 
csak a vállalkozó alkalmazhatja.

Valamennyi szobakiadónak 
sok kedves vendéget kívánok!

Brenner Kálmánné



A RÁBAHIR Rt -n keresztül az Almádi Újságban !

A hirdetések leadhatók:

Veszprémben:
személyesen: 8200 Veszprém Kádártai u. 33.
levélben: 8201 Pf.: 110
faxon: 88/322-411/19,25
telefon: 88/ 322-411/19, 25, 60/ 373-132

Kérésére menedzserünk személyesen felkeresi!

Hirdetési tarifák:

Méretek | Ár Ft -ban

terület mmmm
1/1 200 x 270 18.000,-
1/2 200x 132 10.000,-
1/4 97 x 132 5.000,-
1/8 97 x 65 3.000,-
1/16 46 x 63 1.500,-

Hasábok szerint / mm Ár Ft -ban

1 hasáb 46 x 100 2.500,-
2 hasáb 97 x 100 4.000,-
3 hasáb 148x 100 6.000,-
4 hasáb 200x 100 8.000,-

Az árak az ÁFA értékét nem tartalmazzák, ami egységesen 25 %

Kedvezmények:
3 - 5  megjelenésre 10 %
6- 1 1  megjelenésre 15 %
12 feletti megjelenésre 20%

A hirdetési díj kiegyenlítése:

személyesen a hirdetés feladási helyeken a hirdetés feladásával egyidejűleg 
átutalással a következő számlaszámra:

Postabank 339-98-932 / 022-05500

A sorsjegyek megvásárolhatók 
a postahivatalokban 

és az újságárusoknál



Gitárkurzus
városunkban

Balatonalmádi négy napra 
nemzetközi gitárkurzusnak 
adott otthont április-május 
fordulóján. A fő szervező, Eöt
vös József már több hazai és 
nemzetközi fesztiválon vett 
részt művészeti vezetőként, de 
ez volt az első önállóan szer
vezett kurzusa.

A gitárművész pécsi születé
sű, az ottani zeneiskolában is
merkedett meg a gitárjátékkal 
Horváth Béla vezetésével, majd 
Budapesten a Konzervatórium
ban Morvay Évánál folytatta a 
tanulást. Innen külföldre vitte 
útja, Weimarba, ahol a gitár 
mellett — Roland Zimmer volt 
a tanára — zeneszerzést is tanult 
Franz Justnál. Ez utóbbi tanul
mányainak is élvezhettük gyü
mölcsét, mert a zárókoncerten 
két darabja is elhangzott: az 
egyiket egy tanítványa játszotta, 
az Aforizmák I., II. tételét pedig 
maga a művész. (Ez volt a darab 
magyarországi ősbemutatója.) 
Tanári és előadóművészi diplo
mája megszerzése után (ő az el
ső Magyarországon, akinek ez 
utóbbi is megvan) Budapesten 
telepedett le, alapított családot, 
s itthon neveli az ifjúságot nem
csak a Zeneakadémián, hanem 
Pécsett a Zeneművészeti Főisko
lán és a Művészeti Szakközép- 
iskolában is. A neveléshez tar
tozik számára a tanításon kívül 
a koncertezés (az almádi zene
iskolában is hallhattuk őt 1994. 
október 25-én) és kurzusok szer
vezésében való résztvétel is.

Hogy Almádiban jól érezte 
magát októberben, és hogy meg
tetszett a művésznek ez a kis vá
ros, bizonyítja, hogy éppen itt 
szervezte meg az Almádiért 
Alapítvány jelentős támogatásá
val ezt a kurzust. A meghívott 
tanártársait különböző fesztivá
lokon ismerte meg, s kötött ve
lük olyan jó ismeretséget, hogy 
anyagi haszon nélkül, csupán 
barátságból eljöttek Magyaror
szágra, s vállalták a kurzus 
résztvevőinek tanítását, s egy- 
egy önálló esti koncertet. Kö
szönjük mindannyiójuknak: 

MARIO NARDELLI 

RAFAEL CATALA 
THOMAS MÜLLER-PE

RING 
MARCO SCHMIDT

A kurzus céljául tűzték ki egy 
olyan fórum teremtését, ahol el
sősorban a közép- és felsőfokon 
tanulók ismerkedhetnek egymás 
munkájával és tanulhatnak elis
mert tanároktól. Hogy ez a cél 
megvalósult, azt mutatta a részt
vevők (akik között zeneiskolá
sok is voltak) mély figyelme, 
lelkesedése tanáraik koncertjén, 
valamint jól felkészült és igen 
szép játékuk az izgalmak mellett 
is oldott, vidám hangulatú záró
koncerten.

S hogy a gyerekek miért vál
lalták ezen a hosszú hétvégén a 
mindennapi délelőtt-délutáni gi
tárórákat, a sok gyakorlást, a 
szereplést? Horváth Lajos 13 
éves öt éve gitárt tanuló diák 
szerint a kíváncsiság hajtotta őt 
ide: vajon hogy tanít, mit tart 
fontosnak, tud-e újat, mást mon
dani egy idegen országból jött 
gitáros? Lajos a Csepeli Zeneis
kolában tanul gitározni Kozma 
Istvánnál. Nagyon készült erre a 
fesztiválra, mert nyolc darabot is 
megtanult, s egyet, Vinas spa
nyol zeneszerző Fantasia című 
művét el is játszotta a zárókon
certen. Mivel gitártanár szeretne 
lenni, kihasználta a kínálkozó 
lehetőségeket, s valamennyi ta
nártól vett órát. A nyelvi nehéz
ségek ellenére kíváncsisága ki
elégült, s az itt töltött idővel 
igen elégedetten, sok új tapasz
talattal, élményekkel gazdagon 
utazik majd haza — ahogy ezt 
a záróestén beszélgetésünkkor 
elmondta.

Bár több résztvevővel nem 
beszélgettem, a mosolygó arcok, 
felszabadult beszélgetések, jóízű 
kacagások mutatták, hogy jól 
érezték magukat ezen a fesztivá
lon.

Jövőre is várjuk őket és a mű
vésztanárokat szeretettel!

Huiber Gabriella

Zeneiskolai beiratás:
1995. június 8-án, 9-én 15-18 óráig a Városi Zeneiskolában 

(Bajcsy-Zsilinszky u.60.)

Május 27-én az Auróra étteremben rendezték a Megyei Or
vosnapot. Az eseményről következő számunkban részletesen 
beszámolunk.

A Közösségi Ház 
júniusi programjából:

1. 8.00-17.00 Török ruhavásár
2. 9.00-18.00 Cipővásár 
6-7. Virágbemutató
11. 10.00 Videomozi. Kipling mesék.
23. 17.00 Kecskeméti művésztelep tárlata a Padlás-galériában 
30. 14.00 Játszóház a Wesselényi strandon.
30. 19.00 Utcabál a Wesselényi strand előtti színpadnál. 
30-1-2. II. Férfidalos-találkozó a kéttannyelvű gimnáziumban.

MEGNYÍLT

NŐI FODRÁSZAT
A György patika melletti udvarban 

a virágüzlet helyén.

Várjuk kedves vendégeinket, 
hétfőtől-péntekig 6.30-tól 20.00-ig 

szombaton 6.30-tól 13.00-ig.

Újabb 
Hattyú-hír!!!

Tájékoztatjuk az érdeklődő
ket, hogy az 1995. június 24-én 
este 7 órakor az Auróra szállo
dában megrendezésre kerülő 
Hattyú-bálra, 1995. június 1-től 
a szálloda portáján lehet asztalt 
foglalni, személyesen, vagy a 
(88)338-810-es telefonszámon.

Az uszoda és a tekepálya a 
bál ideje alatt is nyitva lesz és 
a vendégek rendelkezésére áll.
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