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

Őszi p in cézés

1 -ső vers
mely a B or szellemének 
ébredését a Szőllő roncsaiból 
a Feltámadáshoz hasonlítja

A  nap ocsúja most csorog; 
piros levél a venyigén; 
a présház felé megyek én: 
a nagy kulcs zajjal megforog.

Csöndes a tanya, nincs dolog. 
Szunnyad a must a csömögén. 
s a pince tikkadt melegén 
pihennek boldog óborok.

A  sárga murci bugyborog; 
ébred a must a csömögén. 
mint Lélek a holt váz felett.

Ó pinceszáj, illatos kripta! 
Így leng e bús présház fe le tt 
a Feltámadás drága titka.

2-dik vers
mely Krisztus Urunkat 
a Bacchus istenhez hasonlítja

M ert Bacchus is példázza Őt, 
a szabadító, szabad Úr, 
ki vérét adja italúl. 
s e vérben kedvet és erőt.

A zért jámborul kérjük őt:
Add italodat, Bacchus úr. 
melytől az ember nem busúl. 
s áldd máskor is e hegytetőt!

s úgy akkor is. meg máskor is. 
bár must csurran föl vagy bor-íz 
amint a hébért szürcsöli

nyáron, vagy őszi hamar estén  
kormoly tanulsággal teli 
megy haza az igaz keresztény.



Dűlőnevek Almádiban és Vörösberényben
A telekkönyvezés előtti időben az egyes település- 

részeket külön-külön névvel határozták meg. Erre 
azért volt szükség, hogy le tudják írni az egyes bir
tokok fekvését, azaz melyik dűlőben van, kik a szom
szédjai, milyen út van mellette, továbbá minden olyan 
földrajzi jellemzőt megfogalmaztak, ami segítette a 
pontos tájékozódást. Természetesen nagyon fontos 
szerepük volt az égtájaknak az egyes birtokok egy
máshoz viszonyított leírásában.

A dűlőnevek tárgyalásánál 
külön kell választani az almádi 
és a vörösberényi területeket 
két okból is. Először azért, 
mert a két település az utóbbi 
néhány évtizedet leszámítva 
önálló volt, a közel ezer éves 
falu mellett egy szőlőhegyből 
kialakult, alig több, mint száz 
éves fürdőhely terült el. Má
sodszor azért, mert Almádi dű
lőneveinek használata gyakor
latilag az 1940-es évek végére 
elenyészett, ellentétben a vö- 
rösberényiekke,  ahol ezek 
még ma is használatosak. En
nek nagyon egyszerű oka van, 
mégpedig az, hogy a föld meg
művelésével összefüggésben 
van elsődleges szerepük. Mi
kor Almádi megszűnt szőlő
hegy lenni és fokozatosan nya
ralóhellyé alakult, csupán a te
lekkönyvben éltek tovább a 
dűlőnevek, a nyaraló tulajdo
nosok nem használták.

A dűlők elnevezése először 
hivatalosan az első kataszteri 
felméréskor, 1858-ban került

rögzítésre. Almádi akkor köz
igazgatásilag Szentkirálysza
badjához tartozott és a terüle
tén mind térképen, mind leírás
ban két dűlő szerepelt. Az 
egyik Berény, a másik Almádi 
néven. Ez nagy valószínűség
gel az egykori Kisberény falu 
és Almádi Promotórium (sző
lőhegy) elnevezések továbbé
lése, leegyszerűsített formá
ban. Az 1923. évi kataszteri 
felmérésnél már négy dűlőnév 
szerepel. Nevezetesen: Sárkuta
- Loki, Kövesi, Cserhegyi és 
Öreghegyi dűlő. Előbbi kettő 
az egykori Berény dűlő Bala
tonparttal kibővített részen, a 
másik kettő a szorosan vett 
Öreghegyre és a hozzá közvet
lenül csatlakozó északnyugati 
területre terjedt ki.

Vörösberényben az 1858. 
évi kataszteri felmérés szerint 
36 dűlőnevet rögzítettek a hi
vatalos iratok. Megjegyzendő, 
hogy akkor Vörösberény keleti 
szomszédja Kenese volt. A 
megnevezett dűlők a követke

zők voltak az akkor használt 
írásmóddal:

I. Máma Puszta Füszfő 
Csárda

II. Belső Telek
III. Lok
IV. Kövesalja
V. Szili Parrag
VI. Márko
VII. Sédátolja
VIII. Szilfa
IX. Alsó Losánta
X. Közép Losánta
XI. Maktár
XII. Fekete Okor
XIII. Csebere
XIV. Albeli
XV. Alsó Csebere
XVI. Saskut
XVII. Gaja
XVIII. Puszta Templom
XIX. Alsó-Márna
XX. Felső-Márna
XXI. Rekeszt
XXII. Papvásár
XXIII. Szili
XXIV. Hardi
XXV. Kiskút
XXVI. Nagy Csebere
XXVII. Alsó Ujhegy
XXVIII. Szent Erdő
XXIX. Temető
XXX. Közép Ujhegy
XXXI. Felső Ujhegy
XXXII. Sátor (Soitor)
XXXIII. Malom Völgy
XXXIV. Vörös
XXXV. Kisberény
XXXVI. Megye Hegy
A felsorolást az anyagban 

található dűlőjegyzék tartal

mazza. A hozzá tartozó térké
peken azonban a következő ne
vek nem szerepelnek:

Belső Telek
Gaja
Kiskut
Alsó Ujhegy 
Felső Ujhegy 
Kisberény 
Sédátolja 
Hardi
Nagy Csebere 
Temető 
Malom Völgy

A korabeli térkép alapján 
vizsgálva, a település mai ha
tárain kívül esnek a következő 
dűlők:

Csebere
Alsó Csebere
Puszta Templom
Felső Máma
Papvásár
Albeli
Saskut
Alsó Máma
Rekeszt
Szili
Az eddigiekben a hivatalo

san rögzített dűlőnevekről esett 
szó. Természetesen ezeken kí
vül számtalan földrajzi jellegű 
meghatározás szerepel a határ
járásokban, a hiteleshelyi jegy
zőkönyvekben, szőlőlevelek
ben, valamint minden olyan 
iratban, amelyik valamilyen 
vonatkozásban összefügg a 
birtokokkal.

Schildmayer FerencAz 1858. évi felmérés térképvázlata, dűlőnevekkel

Az 1923. évi felmérés térképvázlata, dűlőnevekkel



Polgárőr hírek
A márciusban megalakult Polgárőrség sikeres nyári járőr

szolgálata (besurranó elfogása, részeg autóvezető visszatartá
sa, lopott gépjármű visszaszerzésében nyújtott aktív segítség 
a rendőrségnek stb.) után egyeztette őszi-téli munkatervét az 
almádi örs parancsnokával és munkatársaival.

A 28 rendszeresen járőröző polgárőr megkezdi szolgálatát a 
nyaraló övezetben, hogy megakadályozza a betöréseket, vagy se
gítsen rendőrkézre juttatni az elkövetőket. A figyelőszolgálat se
gítségével esélyeinket kívánjuk növelni a bűnözők elleni fellé
péseink alkalmával, melyhez az örs rendőreitől is minden támo
gatást megkapunk.

Közlekedési szabálysértők ellen közös akciókat, ellenőrzéseket 
végeznek az elkövetkező hónapokban a rendőr és polgárőr já
rőrpárok.

A rendőrörs parancsnoka, Gruber Sándor őrnagy és Hansági 
Endre, a polgárőr egyesület elnöke felkeresték a vörösberényi és 
almádi kertbarát körök összejövetelét, ismertették a rendőrség és 
polgárőrség munkáját és kapcsolatát. Kérték a két szervezet tag
ságát, hogy az ismeretlen személyek megjelenéséről és szokatlan 
eseményekről értesítsék őket.

A civil szervezetek megkeresése és tájékoztatása is szerepel 
a rendőrség és polgárőrség terveiben.

Munkánk sikeres végzéséhez kérjük Balatonalmádi lakóinak 
támogatását, hogy biztonságosabb ősz és tél következzen.

Köszönet a temetők 
rendbetételéért

Mindnyájan, akik Min
denszentek előtt kint jártunk  
a temetőben, meghatottan ta
pasztalhattuk azt, hogy a Ha
lottak Napi előkészületek so
rán nemcsak kötelességből 
tettük rendbe őseink nyughe
lyét, hanem az egész temetőt 
is elrendeztük.

Sok-sok szorgos kéz mun
kálkodott azon, hogy végre el
mondhassuk, s jóleső érzéssel 
nyugtázhassuk azt a rendet, 
amelyet mindannyian tettünk 
őseink emlékének tisztelegve.

Köszönetemet szeretném ki
fejezni mindenkinek, hogy a 
temető közlekedő útjait, a ke
rítés mellett és az elhanyagolt 
sírok közötti kisebb-nagyobb 
szemétdombokat eltüntették, a

temetőbe egyáltalán nem való 
hulladékot konténerbe rakták. 
A pár évvel ezelőtt elkezdődött 
folyamat -  „tegyük rendbe te
metőinket, tartsuk rendben te
metőinket” -  beérett.

Valóban, így elmondhatjuk, 
hogy a temető a falu „lelkiis
merete”. Mindnyájunk lelkiis
merete. Úgy gondolom, ezt a 
rendet azonban nemcsak az év 
egy eseményéhez kell kötni -  
évente egyszer - ,  hanem a ren
det fenn is kell tartani. Töre
kedjünk mindnyájan erre, hogy 
ez az érték is értékként keze
lendően a helyére kerülhessen 
és ott is maradhasson.

Még egyszer hálás köszönet 
mindenkinek.

Trosits András

Az első kapavágásA Bakonytel Rt. november
1-jén Veszprémben keríte tt 
sort a fent említett aktusra, 
ami a telefonra várakozók szá
mára lehet reményteli ese
mény, ugyanis ez a nap a há
lózatfejlesztés kivitelezésének

kezdete. A 11,7 milliárd forint 
értékű beruházáshoz mind a 
tő ke, mind a hitelfinanszírozá
si rész összeállt. A m unka 
Veszprémben, a Cholnoky-lakó

telepen indul, ahol az idén 2000 
új előfizető számára biztosítják 
a hálózatra csatlakozást. Bala
tonalmádiban 1996. első felére 
tervezik az állomások bekap

csolását. A mintegy 600 tele
fonra befizető almádi család 
tehát reménykedhet abban, 
hogy jövő nyárig talán meg
csörrenhet a lakásban a készü
lék.

Vecsey K. Mária

A rapsic
Csendes nyári hajnal, halk szellő suhan a 

galagonya és akácbokrok között. Itt ott meg
csillan a harmatcsepp a sás füvön. Sejtelme
sen bólogat az árvalányhaj.

A csendet egy fácánkakas hangja töri meg. 
Kisvártatva a válasz is megérkezik. Ébred a 
természet, elindul a nyuszi is baktatva a lu
cernás felé.

A táj: homokdombok , galagonyabokrok 
szamártövissel, akác és fenyőligetekkel, lakott 
területtől távol, emberek által ritkán járt terü
let. A bokroktól takarva egy alak áll mozdu
latlanul. Lehet úgy 16-18 éves. Esőköpeny van 
vállára bontva, alatta egy kispuska, álló cél
pontra alkalmas, nem zajos. A z ember áll és 
figyel. Gyakorlott lesipuskás, nem megy a vad 
után, csendben, mozdulatlanul várja a gya
nútlan áldozatát. Tapasztalt megfigyelőként 
tudja, a fácánok ily időben indulnak boga
rászni.

A  kakasok hangja mág távolról hallatszik, 
de lassan egyre közelebbről, nem sejtve a rá
juk leselkedő veszedelmet, mely már ott lapul 
a fűben , és lélegzetvisszafolytva vár. És most 
megjelenik a fácán család, elöl a családfő szí
nes tollazattal, magasra tartott fejjel. Kisvár
tatva újabb fészekalj, élen a kakas kukorékol
va, teljes harci díszben. A  felelet is megérke
zik, már csak pár méter választja el az ellen

feleket. Most fog eldőlni, ki az úr ezen a terü
leten. Lassan, előre nyújtott nyakkal közeled
nek egymáshoz, a lábizmok megfeszülnek,, az 
ugrás egyszerre történik. Ebben a pillanatban 
egy csattanás a bokor felől -  az egyik kakas 
hátára fordul, szárnyaival fáradtan csapdos, 
mire a másik győ zedelemittasan ráugrik és 
erőteljes kukorékolásba kezd. Most megmoz
dul a bokor, előlép a köpenyes.

A  fácánsereg riadtan menekül. A  legyőzött 
ott marad felborzolt tollal, élettelenül -fejéből 
szivárog a vér. A  győztes lehajol, köpenye alá 
rejti a zsákmányt, de nem elégedett. Most már 
másra vágyik. Szép, fejlett őzbakra, az volna 
az igazi. Vágyainak csúcsa, és ez nem is re
ménytelen. Nem túl messze, fenyvesekkel bo
rított dom boldalon m ár látott kecsesen 
szökkelő őzcsaládot. Úgy döntött, arrafelé tart, 
ott van egy kis völgy -  mocsaras terület, va
daknak terített asztal.

Kényelmesen elhelyezkedett egy bokorban. 
Kiválasztott egy olyan ágat, melyre puskacsö
vét biztonságosan ráfektette. A  tisztást figyel
te. Nem kellett sokáig várnia. Először az őzbak

tűnt fel, fejét feltartva figyelmesen körülnézett, 
majd őt követte a suta és a gida.

A  távolság nagy, csak abban bízhatott, ta
lán közelebb jönnek. Szíve vadul kalapálni 
kezdett. Közel a nagy lehetőség, eddigi 
rapsickodásának csúcsa, koronája lenne, ha 
sikerülne a lövés.

A  puska csöve megremeg, az izgalom kezd 
úrrá lenni rajta, talán célt is téveszthet. Nyu
galom, nyugalom, ezt hajtogatja magában. 
Célzáskor levegőt nem venni. Hosszú percek
nek tűnik az idő, és most teljesen váratlanul 
balról, alig pár méterre feltűnik egy gida. El
barangolva társaitól legelészik gyanútlanul. A  
rapsic szíve nagyot dobbant, megbabonázva, 
meredten nézte áldozatát, és ekkor a gida fel
kapta a fejét, és a bokorra meredt. Tágra nyílt 
szemében együtt van a meglepődés, az ártat
lanság, a szépség, az életöröm. Most kell meg
húzni a ravaszt, de a rapsic ujja nem m ozdul

Szívét kellemes melegség járja át, egy isme
retlen érzés keríti hatalmába. Könnycsepp 
gördül végig az arcán, boldog, megkönnyeb
bült sóhaj hagyja el ajkát. Rapsic nincs töb
bé.

A  gida nekiiramodik, pillanatok alatt eltű
nik a fák  sűrüjében. Távolról egy pacsirta éne
ke köszönti a felkelő napot.

Galgóczi Lajos



Néhány sor 
a 60. hónapról 
a Városházán

Egy új igazgató megválasz
tása egy iskolában mindig szin
te a legfontosabb esemény. A 
Vörösberényi Általános Iskolá
ban meg különösen az. Hisz 
berényben a közösségi élet 
egyik meghatározó fóruma az 
iskola. Ezernyi szál köti össze 
a Kertbarátokat, a Vöröske
resztet, a Polgári Kört, a Pol
gári Kör Ifjúsági Tagozatát, s 
a Balaton Akadémiát az isko
lával.

Polyák igazgató úr távozása 
következtében Berénybe új 
igazgatót kellett választani. A 
törvényeknek megfelelően pá
lyázatot írtunk ki a posztra. Öt 
pályázat érkezett.

Először az iskola nevelő tes
tülete nyilvánított véleményt. 
A többségük Tóth Attila tanár 
urat, a kisebbségük Némethné 
Virág Gyöngyi tanárnőt, az ed
digi igazgatóhelyettest támo
gatta. A másik három pályázó 
támogatottsága elenyésző volt.

A következő fórum az iskola 
alkalmazotti tanácsa volt. Ha
sonlóan az előzőhöz, a többség 
Tóth Attilát támogatta, és tőle 
alig lemaradva, Némethné Vi
rág Gyöngyit került a második 
helyre.

Az iskolaszék Némethné Vi
rág Gyöngyit 8 szavazattal az 
első, Tóth Attilát 7 szavazattal 
a második helyre tette.

Az önkormányzat iskolaügyi 
bizottsága 7:2 arányban Tóth At
tilát javasolta igazgatónak. Végül 
Balatonalmádi Város Önkor
mányzata egyetértett ezzel a ja
vaslattal, és 8 igen, 3 nem szava
zattal, 2 tartózkodás mellett Tóth 
Attilát nevezte ki igazgatónak.

Az új igazgató kiválasztásá
ra jogosult grémiumok tehát 
meghozták a többségi döntést. 
A döntés jogszerűségéhez és 
demokratikusságához nem fér
het kétség. Remélem, hogy a 
többség jól döntött, és remé
lem, hogy a kisebbség elfogad
ja a többség döntését. Innentől 
kezdve már csak a gyermekek, 
az iskola és Vörösberény érde
kei vezérelhetnek cselekedete
iben mindenkit. A többséget és 
a kisebbséget egyaránt.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1995. november 1.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Könnyen elképzelhető, hogy 

a meghívóban szereplő 22 na
pirendi pont tárgyalásának 
ma nem érünk a végére -  ezen 
szavakkal nyitotta meg dr. Ke
rényi László polgármester a 
képviselő testület október 26- 
ai rendes ülését. (Mint ez a ké
sőbbiekben beigazolódott, jó  
jósnak bizonyult.)

Ezt követően megtartotta szó
beli tájékoztatóját az előző tes
tületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről.

Több, mint megnyugtatónak 
tartotta, hogy -  amint ezt a 
Veszprém Megyei Közigazgatá
si Hivatal is megállapította -  az 
önkormányzat és testületei tevé
kenysége törvényes, esetleges 
jogszabálysértés miatt észrevéte
lezésre az utóbbi időben nem 
került sor.

Beszámolt Gyömrő város ön- 
kormányzati küldöttségének vá
rosunkban tett látogatásáról, 
melynek során hasznos eszme
cserét folytattak a hivatalok ve
zetői és munkatársai. Nemzetkö
zi kapcsolataink jegyében külön 
kiemelte felvidéki Zoboralja vi
déki települések polgármestere
inek városunkban és az Észak
balatoni körzet más településein 
tett hivatalos látogatását.

A Fővárosi Beruházási Válla
lattal és a japán fél képviselő
jével közösen helyszíni szemlét 
tartottak a város gázellátási 
programja kapcsán, melyben to
vábbi fejlemények is várhatók. 
(A gázhálózat fejlesztési tervé
nek jóváhagyása október 31-ig 
várhatóan megtörténik. Ugyan
csak akkor dönt a képviselő tes
tület a gázközmű-vagyon önkor
mányzati tulajdonba adása tár
gyában is.)

Az osztrák céggel történt 
megállapodást követően -  amint 
az városszerte látható -  beindult 
a szelektív papírgyűjtés.

Örömmel üdvözölte a Balato
nalmádi KHSE sakkcsapatának 
sikeres rajtját az NB-I-ben, va
lamint a két szomszédvár, Bala
tonalmádi-Balatonfüred hagyo
mányos sportvetélkedőjét, 
amelyben városunk csapatai vit
ték el a pálmát.

A polgármester tájékoztatását 
a képviselő testület tudomásul 
vette és egyúttal elfogadta a le

járt határidejű határozatokról 
szóló jelentést is.

Az önkormányzat bizottsága
inak és a polgármesteri hivatal
nak együttes, jó előkészítő mun
káját dicséri az önkormányzat
1996. évi költségvetési koncep
ciójára beterjesztett anyag. A 
törvényi előírásnak eleget téve a 
testület a koncepciót azzal fo
gadta el, hogy az abban foglal
takat kell elsősorban szem előtt 
tartani a jövő évi költségvetési 
terv elkészítésekor.

Ugyancsak többszörösen 
megvitatott, jól kidolgozott elő
terjesztést tárgyalhatott a testület 
az önkormányzati vagyonról és 
a vagyongazdálkodás szabályai
ról. A tervezet éppen ezért nem 
is váltott ki vitát a jelenlevők 
körében, azt a testület rendeleti 
szintre emelte. A vagyonrende
let -  az önkormányzat hosszabb 
távú vagyonpolitikai koncepció
jára épülve -  meghatározza a 
forgalomképtelen, a korlátozot
tan forgalomképes és a forga
lomképes (vállalkozói) vagyon
tárgyak körét, a vagyon haszno
sításának módozatait, a döntési 
jogköröket és az eljárási szabá
lyokat.

Külön fejezetben foglalkozik 
az önkormányzati vagyon szem
pontjából kiemelten kezelendő 
és fejlesztendő területekkel (pél
dául: városközpont, Balaton- 
part, vörösberényi alközpont 
stb.).

Élénk vitát váltott ki viszont 
a testületi tagok körében a kör
nyezetvédelemről szóló hatályos 
rendeletnek a felülvizsgálata. 
Már a rendelet előkészítése so
rán több módosító indítvány, al
ternatív javaslat fogalmazódott 
meg, leginkább a zaj és rezgés 
elleni védelem szabályozásával 
kapcsolatban.

A Balaton vízminőség védel
me érdekében külön kiemelésre 
került a nádaratás kérdése, az al
lergiás megbetegedések számá
nak növekedése pedig a parlagfű 
irtásának jogi szabályozását 
hozta felszínre. Mindezekhez 
még kapcsolódott a szemét rend
szeres elszállításának kötelező 
igénybevétele. (Ez utóbbiról kü
lön rendelet-tervezet készül a 
testület novemberi ülésére.)

A képviselő testület hosszas 
tanácskozás után végül is a kör
nyezetvédelemről szóló rendelet 
módosítását elfogadta, a rendelet 
hatálybalépésének idejét 1996. 
január 1-ben jelölte meg.

Tekintettel erre, a rendeletet 
az Új Almádi Újság következő 
számában tesszük közzé, akkor 
kerül sor az új szabályozás is
mertetésére, elemzésére is.

Ezek után írásos tájékoztatást 
kapott a testület az 1995. évi 
idegenforgalmi szezonról, me
lyet tudomásul vett. (Az előter
jesztés fontosabb megállapítása
ira novemberben visszatérünk.)

Döntést hozott a képviselő 
testület az önkormányzat szociá
lis intézményeinek átszervezésé
ről, nevezetesen: az Idősek 
Klubja, a házi gondozói szolgá
lat és a szociális étkeztetés fel
adatainak összevonásáról. Elfo
gadta a testület az új intézmény 
alapító okiratát, egyúttal az in
tézmény vezetésére pályázatot 
írt ki.

Köztudott, hogy a Vörösberé
nyi Általánis Iskola megürese
dett igazgatói állásának betölté
sére már korábban pályázatot írt 
ki a képviselő testület. A pályá
zati határidő leteltét követően 5 
pályázat érkezett be. Az intéz
mény vezetőjének kiválasztásá
ban véleményezési joggal közre
működött az iskola nevelőtestü
lete, az alkalmazottak közössé
ge, illetve javaslattétellel élt az 
iskolaszék. Az iskolaügyi, mű
velődési és sport bizottság -  az 
előzőekre figyelemmel -  két for
dulóban is foglalkozott a pályá
zatokkal. Végül is a képviselő 
testület két pályázó személyes 
meghallgatását tartotta szüksé
gesnek, majd zárt ülésen titkos 
szavazással, minősített többség
gel a Vörösberényi Általános Is
kola vezetői teendőinek ellátásá
val -  1995. november 1-jétől 
2000. október 31-ig -  Tóth At
tila pedagógust bízta meg. (Az 
újdonsült igazgató nem ismeret
len Vörösberényben, a 80-as 
években tanított az iskolában.)

A számos aktualitás közül 
foglalkozott a testület a Váci 
Mihály Általános Iskola pedagó
giai asszisztensi státuszával, a 
háziorvosi szerződések felül



vizsgálatával és a fogszakorvosi 
ellátás privatizálásával.

A többi aktualitás tárgyalásá
ra már nem futotta az idő, a pol
gármester -  a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat értelmében -  
22 órakor az ülést berekesztette. 

A képviselő-testület, amint 
ezt már fentebb jeleztem, ok
tóber 31-én folytatólag ülést 
tartott, melyen a visszamaradt 
aktualitásokat tárgyalta.

Lapunk előző számában már 
jeleztük, hogy a városunkban 
épülő gázvezeték hálózat japán 
hitelből történő megvalósításá
hoz a terveket november 30-ig 
el kell készíteni. Az elmúlt he
tekben elkészült a város teljes 
belterületére vonatkozó tanul
mányterv, amely a beépített és 
beépíthető ingatlanokkal egya
ránt számolva megtárgyalta a 
szükséges vezeték-keresztmet
szeteket. Gázvezetéket építeni 
csak kellő fogyasztás feltétele
zésével célszerű. Az előterjesz
tés erre vonatkozóan több szem
pontot is megfogalmazott, s a 
képviselő-testületre bízta, hogy 
kellő mérlegelés alapján vá
lassza ki a lehető legoptimáli
sabb megoldást. A konstruktív 
vita során alapelvként fogalma
zódott meg az a cél, hogy a gáz
hálózat-fejlesztési tervek szinte 
a város egész belterületét öleljék 
fel. Ezért döntött úgy a testület, 
hogy a tervezési programba fel 
kell venni azokat az utcákat, 
ahol az egy állandó lakosra jutó 
közút hossza nem haladja meg 
az 50 métert. Felhatalmazást 
adott egyúttal a polgármester
nek, hogy a tervek elkészítése

során felmerülő körülmények, 
szakértői vélemények alapján az 
előzőekben meghatározott lép
téktől pozitív vagy negatív 
irányban eltérjen.

Tárgyalta a testület a ME
RILL Kft. kérelmét, melynek lé
nyege, hogy a Rákóczi - Sza
bolcs utcai lakótelepen a koráb
biakban a kéttannyelvű gimnázi
um fejállomására kapcsolt soros 
rendszerű kábeltévé hálózatba 
bekapcsolt 92 lakásnak az új 
(csillagpontos) hálózatra való át
szerelés költségét az önkor
mányzat vállalja át. A lakók 
ugyanis szociálisan nehéz heléy
zetük miatt a rájuk eső építési 
költséget nem tudják megfizetni. 
A képviselő-testület a kérelmet 
elutasította, mert anyagi fedeze
tet költségvetésében erre a célra 
nem tud biztosítani, ugyanakkor 
felhívta az „Almádi” Kommuná
lis Kft.-t, hogy intézkedjen a 
megfelelő jelszolgáltatás biztosí
tására, a továbbra is soros rend
szert igénybe vevő lakók részé
re. A MERILL Kft. képviselője 
még ezen az ülésen újabb javas
lattal állt elő, nevezetesen, ma
gára vállalná az átszerelés költ
ségeit, amennyiben az önkor
mányzat a kft. által jelenleg bé
relt Rákóczi úti helyiséget tulaj
donába adná. Tekintettel arra, 
hogy az indítvány megvizsgálá
sa, és abban a döntés az SzMSZ 
szerint a gazdasági bizottság ha
táskörébe tartozik, az ügyet a 
testület a bizottságnak átadta 
megtárgyalásra.

A továbbiakban bővítette az 
önkormányzat által létrehozott 
„Együtt - Egymásért” nyílt köz- 
alapítvány kuratóriumának tag

ságát. Az új tagok: Martinné 
Staszky Éva, Gyöngyösi Ilona, 
Palkovics Jánosné, Steinbach 
József, Mester Ferenc, Felber 
Gyula balatonalmádi lakosok.

Befejezésként foglalkozott a 
testület a Duna Televízióért Ala
pítvány kérésével, vállalkozói 
hitelkérelemmel, melyekben po
zitív határozatot hozott. Véle
ményezte a 8-as számú gyors- 
forgalmi út -  Balatonfűzfő - 
Aszófő közötti szakaszára készí
tett -  tanulmánytervét, s mivel 
az a település általános rendezé

si tervével összhangban van, a 
megvalósítást támogatta. Nem 
élt viszont a testület a Veszprém 
Megyei Önkormányzat tulajdo
nában lévő - Kócsag utcai - in
gatlanra fennálló elővásárlási jo
gával, mert azt a gazdasági 
szempontok nem indokolták.

A folytatólagos ülés este 20 
órakor befejeződött.

Az önkormányzat képviselő- 
testületének jegyzőkönyvei a 
Polgármesteri Hivatalban meg
tekinthetők.

Sz. S.

Fogadás a városházán. Zoboralja és vidéke településeinek kül
döttségét fogadta városunk polgármestere, jelen voltak a foga
dáson az Észak-Balaton körzet polgármesterei is.

Fotó: Szentesi István

Rendőrségi hírek
1995. október 20-ig a város 

területén személy elleni erő
szakos bűncselekmény nem 
történt, valamint közrend el
leni és köznyugalmat káro
san befolyásoló bűncselek
ményről nem kaptunk beje
lentést.

Bűncselekmények:

Vagyon elleni bűncselek
ményt a város területén több 
esetben követtek el. Nyaralótu
lajdonosok sérelmére kilenc 
betörés volt, ahonnan gázpa
lackot, ruhaneműt, fűnyírót, 
szerszámokat, fúrógépet, elekt
romos hosszabbítót tulajdoní
tott el az ismeretlen elkövető.

Gépkocsit egy esetben ron
gáltak meg, illetve kettőt törtek 
fel. A feltört gépkocsikból 
készpénzt és személyes okmá
nyokat vittek el. A feltört gép
kocsik a temetőnél parkoltak. 
Kérünk mindenkit, lehetőleg 
ne hagyjanak semmi értéket a 
lezárt autóban.

Ismét elszaporodott a kerék
párlopások száma, főként az is
koláktól. Ebben az időszakban 
hét esetben tettek feljelentést, 
de volt olyan sértett, akitől két 
kerékpárt is eltulajdonítottak. 
Újból kérjük a szülőket, hogy 
vásárlás után jegyezzék fel a 
kerékpár gyári számát, vagy 
helyezzenek el olyan ismertető 
jelet, mellyel megkönnyítik a 
munkánkat.

A Szúnyog utcából két ízben 
kaptunk bejelentést csónaklo
pásról, valamint egy személyi 
igazolvány lopásról, amit az 
Aranyhíd Sörözőben követtek 
el.

Baleset:

Sérüléssel járó közlekedési 
balesetnél két alkalommal in
tézkedett a rendőrjárőr. Az 
egyik balesetnél egy kerékpá
ros túl gyorsan közlekedett, en
nek következtében kanyaro
dáskor felbukott.

_______ Egyéb:_______

A rendőri intézkedések so
rán még mindig tapasztalható 
az engedély nélküli vezetés 
(főleg fiatalkorúak körében), 
valamint a műszaki hibás gép
járművek használata. Az üze
meknél és egyéb vállalatoknál 
a garázsmesterek, illetve a gép
jármű ügyintézők csak olyan 
járművet, gépjárművet enged
jenek ki a telephelyről, amely 
a KRESZ-ben meghatározott 
műszaki feltételeknek megfe
lel. Amennyiben a hiányossá
got az intézkedés során felfed
jük, úgy a szabálysértésért 
nemcsak a gépjármű vezetője, 
hanem annak üzembentartója 
is felelős.

Ittas járművezetés vétsége, 
valamint garázdaság vétsége mi
att tettünk büntető feljelentést.

Felhívjuk a gépjármű tulaj
donosok figyelmét a tiltó köz
úti jelzőtáblák utasításainak 
betartására, főként a közintéz
mények közelében, valamint a 
lakótelepeken.

Traffipax:

A 71-es számú főútvonalon 
műszeres sebességmérés no
vember 12., 15., 18., 21., és
29-én lesz.

Újvári Attila



Álomrajt

Októberi számunkban 
beszámoltunk már, 
hogy megkezdődött az 

NB-I-es sakkcsapat bajnokság.

A Nagykanizsa ellen aratott 
történelmi győzelem (mégiscsak 
az első diadal volt) lendületbe 
hozta az együttest, s az azóta le
játszott újabb két bajnokin sem 
talált még legyőzőre. Megelége
déssel, ám nem elbizakodással 
tölthet el ez a tény minden sakk
barátot, hisz jól tudjuk, a neheze 
még csak most következik. Min
denesetre a harmadik fordulóra 
kezdenek kirajzolódni az erővi
szonyok, a nagymúltú, tehetős 
csapatok máris elfoglalták méltó 
helyüket a tabellán. Különösen 
örvendetes, hogy újonc együtte
sünk ezzel a sikeres bemutatko
zással ebben az „illusztris társa
ságban” várhatja a folytatást. Az 
eddigi tapasztalatok is alátá
masztják, hogy elkerülhetetlen 
volt a csapat nyári megerősítése, 
hisz az éltáblákon szereplő 
Adorján-Tolnai-Izsák trió meg 
nem talált legyőzőre. Ők viszik 
a csapatot, persze a bravúrhoz 
kellenek a régiek kiemelkedő

eredményei is. Szerencsére ed
dig sokszor volt benne részük!

Örvendetes, hogy támogató
ink (Wossala és társa, Számfira 
István vállalkozó, Repró Rózsa 
Kft. és a Fórum Bevásárlóköz
pont) segítségével tartalékcsapa
tot indíthattunk a megyei baj
nokságban. Így lehetőséget kap
hatnak azok is, akik most egy

kicsit távolabb kerültek a leg
jobb 12-től, illetve azok a lelkes 
helyi sakkbarátok, akik bajnok
ság keretében is szívesen kipró
bálják tehetségüket. A bemutat
kozás sikerülhetett volna jobban 
is, de lesz ez még eredménye
sebb is!

Eredmények:
Szombathely, 1995. október 8.
Haladás VSE - Közösségi 

Ház SE 6:6
Nyert: Adorján, Kubacsny, 

Horváth.
Döntetlen: Tolnai, Izsák, 

Fáncsy, Galyas, Kovács, An
gyal.

A rutinosabb házigazdákra 
igencsak hízelgő a pontosztoz
kodás.

Megyei bajnokság
Sümeg, 1995. október 15.
Sümeg - Közösségi Ház SE

II. 8:4
Nyert: Horváth Miklósné, 

Egyed E., Koch Janka.

Döntetlen: Vágfalvy, dr. Var
jú .

A több NB-I-es játékossal fel
álló bajnokaspiráns otthonában a 
vártnál nagyobb arányú vereség. 
Kiemelkedő az alsó tagozatos 
Koch Janka, a veterán Egyed Er
nő és az újonc dr. Varjú Lajos 
teljesítménye.

Balatonalmádi, 1995. október 
29.

Közösségi Ház SE - Budapest 
Törekvés SE 8,5:3,5

Nyert: Tolnai, Kubacsny, Ko
vács, Grábics, Sulyok, Horváth 
M.-né.

Döntetlen: Adorján, Izsák, 
Fáncsy, Horváth, Orsó.

Nem várt nagy arányú diadal 
a rutinos fővárosi gárda ellen.

Az NB-IB-ben is ritkán tudtunk 
ilyen különbséggel nyerni.

A bajnokság állása a 3. for
duló után:

1. Zalaegerszeg 26 pont
2. Miskolc 23
3. MTK 23
4. Budapest Honvéd 21.5
5. Közösségi Ház SE 21
6. Statisztika 19
7. Kecskemét 17.5
8. Törekvés 15.5
9. Nagykanizsa 15.5
10. Postás SE 15
11. Szombathely 15
12. VASAS 13
13. Ajka 8
14. Mattador 7 
Az Ajka és a Mattador egy

mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Következő mérkőzés: Közös

ségi Ház SE - Dutép Kecskemét, 
november 12, 11 óra, Közösségi 
Ház.

Gróf Tibor

Sakk verseny 1995.10.29.
Tolnai Tibor (jobbról) magabiztos győzelmet aratott a szlovák 
válogatott Igor Gazsik ellen.

Fotó: Durst László

Horgászsarok
Sokszor és sok horgásztól 

halljuk régóta, hogy „nincsen 
hal a Balatonban”. Nos, alapo
san megcáfolták néhányan a 
már-már alapigazságként em
legetett mondást.

A cáfolathoz persze sok kitar
tásra, ötletre és nem kevés pénz
re volt szükség. A nyerő ötlet
nek az idén a bojli bizonyult. 
Valaki elkezdte használni, aztán, 
ahogy az horgászberkekben szo
kás, csöndesen terjedni kezdett 
egy-egy elejtett mondat nyo
mán. Különböző szakaszain az 
almádi vízpartnak -  nádasban, 
strandok előtt -  meghozta az 
eredményt. No, nem úgy, hogy 
feltették a horogra a bojlit, irány 
a víz, aztán húzgálták kifelé a 
kapitális pontyokat. Ilyen jó 
eredményre csak azok számít
hattak, akik először etetéssel 
kezdték a kísérletet.

Több napon keresztül csak 
vitte a pénzt a rengeteg kukorica 
és bojli keveréke, amit a kisze
melt helyre szórtak vödörszám
ra. Sok kukorica, kevés bojli. Az 
arány fokozatosan változott. 
Mígnem beindult a haljárás. A 
részleteket a lehető legnagyobb 
titoktartás övezi. (Hol van ma 
már a horgászok legendás plety
kahajlama?!) Egyetlen baráto

mat sikerült rábírni: mondja el 
azt a sikerszériát, ami -  most 
már tudom -  nem is olyan ki
vételes, mint ahogy látszik. Csak 
felsorolásszerűen, hisz a részle
tekbe belemenni nagyon hosszú 
lenne -  az eredmény:

Első nap: 8 kg-os ponty, 
14,20 kg-os amur. Második nap: 
10 kg-os amur. Harmadik nap: 
7 kg-os, 10 kg-os és 14 kg-os 
ponty. Negyedik nap: 3 kg-os, 5 
kg-os ponty, 12 kg-os amur. 
Ötödik nap: 7 kg-os és 2 db. 8 
kg-os ponty. Hatodiktól a kilen
cedik napig „kisebbek” jöttek 
úgy 3 és 5 kg közöttiek, de a
2-3 db. ponty mindig megvolt. 
Tizedik napon egy 8 kg-os és 
egy 10 kg-os ponty zárta a sort. 
Ezután már megritkultak a nagy 
hal fogások, mert a „szomszé
dok” elkezdték másolni a mód
szert, s a pontyok átpártoltak 
hozzájuk.

Ha összeszámoljuk csak a hét 
nap fogását, súlyban is tekinté
lyes mennyiséget kapunk, hát 
még, ha a horgászat lényegét, a 
hal kifogásának nagyszerű és 
megismételhetetlen élményét is 
vesszük, csak irigyelni tudom a 
barátomat!



Beszámoló a Herkules SE tevékenységéről
Egyesületünket 1991. novem

ber 1-jén hoztuk létre azzal a 
céllal, hogy az öntevékenység ki
bontakoztatásával szervezeti ke
retet biztosítsunk elsősorban a 
szabadidősport lehetőségeinek 
kihasználásával.

Első edzőtermünk a Hadak útja
1. szám alatt volt, „amatőr” fel
szereléssel jött létre, ami magán- 
tulajdont képezett. Bérleti díjat 
nem fizettünk, ellenben az épület 
melletti területet rendben kellett 
tartanunk.

1992. évi tevékenység:

Amellett, hogy az edzőterem
ben, beindítottuk a súlyzós erősítő 
edzéseket, részt vettünk az Olim
piai Ötpróba rendezvényein, vala
mint tájfutó, duatlon és triatlon 
versenyeken is. E versenyeken a 
rajthoz állások száma 30 sporte
seményen: 212.

1992. október 1-jével új kor
szak kezdődött egyesületünk éle
tében. Pályázatunkra, az önkor
mányzat rendelkezésünkre bocsá
totta a Rákóczi úti sporttelepet, 
ahol már rendezett körülmények 
között lehetett új feladatokat meg
fogalmazni és azok végrehajtását 
megkezdeni.

1993. évi tevékenység:

- Részt vettünk a Balatoni Vá
rosok Sportbajnoksága szervezé
sében.

- A tavasz folyamán két eset
ben sportnapot tartottunk, kapcso
lódva a városban e napokon zajló 
egyéb eseményekhez. E sportna
pokon 140 fő vett részt.

- Megrendeztük a városi kispá
lyás labdarúgó bajnokság tavaszi 
fordulóját 6 csapat részvételével.

- Részt vettünk a dunántúli 
ügyvédek városunkban tartott 
sportnapjának előkészítésében és 
lebonyolításában.

- Részt vettünk a Challenge 
Day nemzetközi sportjátékok ak
ció városunkban történt megszer
vezésében és lebonyolításában.

- Részt vettünk a RIFF-RAFF 
kupa nemzetközi mountain byke 
verseny megrendezésében.

- A Szabolcs úti sporttelep la
kóival kibővítettük elnökségün
ket. Kérésüknek helyt adva, a kis
pályát nyitottá téve a lakótelepi 
gyerekek szabadidő-sportját szer
veztük.

- Karban tartottuk a pályákat, 
használatukra felügyeltünk. A lé
tesítmény faházának teljes külső 
karbantartását, festését elvégeztet
tük.

- Az edzőtermekben helyet biz
tosítottunk a testépítők sportolásá
nak, 1992. felétől 1993. tavaszáig

nők számára szerveztünk súlyzós 
erősítő tornát.

- 1993. október 15-től kezdődő
en női nyújtó-lazító-erősítő torna 
folyt 30 nő részvételével.

- Diákok számára megszervez
tük a részvételt a megyei tájfutó 
és duatlon diákolimpián. Tájfutás
ban 1 fő duatlonban 6 fő képvi
selte városunkat az országos diák
olimpia döntőjén. Duatlonban az 
V. korcsoportban, az országos 
bajnokságon III. helyet szereztek 
lányaink.

- Részt vettünk az United Ga
mes nemzetközi sportjáték akción, 
25 fős kerékpáros küldöttségünk a 
legnagyobb volt, amely a balaton
füredi eseményen megjelent.

- Szerveztük a tájfutók verseny
zését, összesen 16 megyei, területi 
és országos versenyen vettünk 
részt, 61 rajthozállással. Felnőtt 
férfi kategóriában a megyei váltó 
és megyei csapatbajnokságon III. 
helyet szereztünk.

- Részt vettünk 4 fővel a TWIX 
öbölátúszó versenyen Balatonfü
reden.

- Szerveztük a triatlonisták és 
duatlon sportolók versenyzését. 
Összesen 6 triatlon és duatlon ver
senyen vettünk részt 26 rajthozál
lással.

- A nyári szünetben -  június 
14-től június 28-ig -  napközis tá
bort szerveztünk 35 gyermek rész
vételével. Az akció elismerést vál
tott ki a szülők körében és nagy
szerű programot biztosított a gye
rekeknek.

- Részt vettünk a Balatonfüred
- Balatonalmádi sporttalálkozó 
előkészítésében, megszervezésé
ben négy sportágban.

- Megrendeztük az „Elszárma
zottak Baráti Köre” nevű baráti 
társaság sporttalálkozóját.

A megrendezett versenyeket, 
sporteseményeket, valamint a 
résztvevők számát a 2. számú 
melléklet tartalmazza.

1994. évi tevékenység:

Szabadidősport szervezése te
rén továbbra is meghatározó volt 
tevékenységünk.

A sportpálya, edzőterem adott
ságait, lehetőségeit maximálisan 
kihasználtuk. Ezt az igénybeve
vők száma támasztja alá a legjob
ban, állandó tagunk ebben az év
ben 45 fő volt.

A tájfutó és triatlon szakosztály 
létszáma nőtt, eredményessége ja
vult.

1994-ben is megrendeztük a 
nyári napközis tábort 2x2 hét idő
tartamban, 58 gyermek részvéte
lével.

Pályázatot nyújtottunk be az 
egészségbiztosítási önkormány

zathoz dr. Farkas Miklóssal közö
sen, melyre 300.000 forint támo
gatást kaptunk.

A program négy évre szól. Cél
ja a „gyenge teljesítményre képes
-  egyébként egészséges -  10-16 
év közötti fiatalok fizikai állapo
tának javítása”, elsősorban az ál
lóképesség fejlesztésének mód
szerével. Megvalósításába bevon
tuk szerény díjazás mellett az is
kolák erre vállalkozó tanárait (is
kolánként 1 fő).

A létesítmény ellátottsága javí
tására kezdeményeztük, hogy az 
önkormányzat kössön egyezséget 
a megyei önkormányzattal a volt 
Nevelőotthon sportlétesítményé
nek használatára vonatkozóan. 
Azóta az egyezség létrejött.

Megszerveztük az óvodások 
úszásoktatását, melyre az önkor
mányzat 100.000 forintot adott.

1994. évben versenyzőink 33 
versenyen 285 rajthozállással kép
viselték egyesületünket.

1995. évi tevékenység:

Az említett pályázaton nyert 
pénzből, a megegyezés szerinti 
sporttelepen berendeztünk egy új 
edzőtermet, melynek avatására ja
nuár 14-én ünnepélyes keretek kö
zött került sor dr. Zongor Gábor 
jelenlétében.

A Balatoni Városok Sportbaj
noksága előkészítő ülésén 1993. 
novemberében -  Keszei Mária 
kezdeményezése nyomán -  javas
latot tettünk, hogy a női kézilabda 
kerüljön be a sportprogramba. A 
rendező bizottság ezt méltányolta, 
ezért hoztuk létre női kézilabda 
csapatunkat. A Balatoni Városok 
Sportbajnokságán kétszer vettek 
részt, első alkalommal 6., a má
sodikkal 3. helyezést értek el. A 
csapat létszáma folyamatosan nő. 
Edzéseiket meleg időben a neve
lőotthoni bitumenes pályán, hi
degben a kenesei sportcsarnokban 
tartják. Tavasszal spontán bajnok
ságot szerveztek a leendő megyei 
csapatok között, de különféle 
problémák miatt eredményt nem 
hirdettek. Augusztusban Tapolcán 
villámtornán vettek részt, ahol a
2. helyet szerezték meg. A baj
nokságban idén ősszel induló csa
patokkal folyamatosan játszottak 
edzőmérkőzéseket. Jelenleg 16 
igazolt játékosuk van, a tényleges 
létszám 20 fő. Beneveztek a me
gyei bajnokságba, mely elkezdő
dött 6 csapat részvételével, kétszer 
oda-visszavágós rendszerben. Ed
dig egy mérkőzést játszottak, Ba
latonfüredet 18:17-re „lelépték”. 
(Ugyanez a csapat a megalakulás 
utáni első mérkőzésen 26:5-re 
verte csapatunkat.) További céljuk 
a jó szereplés, egészséges élet, jó

csapatszellem kialakítása. A csa
pat motorja, edzője, szervezője, já
tékosa: Levelesi Béláné.

Az 1993-ban alakult férfi kézi
labda csapat 1995-ben kérte felvé
telét egyesületünkbe. A csapat a 
megyei bajnokságban felnőtt és if
júsági együttessel szerepel. Ezév
ben a 2. helyen végeztek, sajnos, 
a kitűzött célt, az NB II-be jutást 
nem tudták elérni. Emiatt több já
tékos átigazolását kérte. Pillanat
nyilag a csapatépítés folyik, hogy 
újra tudjanak indulni a megyei 
bajnokságban, ahova egyébként 
neveztek. A szakosztály irányítója: 
Faragó György és Tari Tibor.

Ezévben szerveződött szakosz
tállyá az a sportközösség, amely a 
gimnázium tornatermében rend
szeresen folytatott kosárlabda 
edzéseket. Ez a női kosárlabda 
szakosztály is egyesületünket vá
lasztotta. Jelenleg 12 tagja van. 
Eddig négy „hivatalos” mérkőzést 
játszottak. Mivel a megyében 
nincs női kosárlabda bajnokság, 
Siófokon, a városi bajnokságon 
fognak szerepelni 8 másik csapat 
társaságában.

A pályázat szerinti céllal bein
dítottuk életmód-programunkat, 
mely az óvodások úszásoktatásán 
kívül magába foglalja a tájfutás és 
triatlon sportágakban a versenyzők 
létszámának bővítését, a középko
rúak mozgáslehetőségeinek szer
vezését és az idősek rehabilitációs 
tornáját.

Ennek keretében rendeztük be a 
már említett edzőtermet, folyama
tosan vonjuk be a fiatalokat a ver
senyzésbe, fizetjük az idősek klub
jában és az edzőtermekben a re
habilitációs tornán résztvevők fog
lalkoztatását végző gyógytornászt, 
szervezzük az 1. sz. iskolában a 
női tornát.

Az idén első alkalommal duat
lon és triatlon versenyt rendez
tünk, amely nagy sikert aratott. Si
ker az is, hogy a rendezéshez nagy 
segítséget kaptunk a rendőrségtől, 
a polgárőrségtől és mozgósítani 
tudtunk tanárokat, motoros fiatalo
kat is az ügy érdekében.

Megrendeztük a nyári tábort, is
mét 2x2 hét időtartamban, 60 gye
rek részvételével.

Ezidáig az idén 22 versenyen 
540 rajthozállással képviselték 
sportolóink az egyesületet.

Kiemelkedően szerepelt Molnár 
Boglárka, aki megyei diákbajnok
ságot nyert, ezenkívül számos do
bogós helyezést ért el. Serdülő 
lány-csapatunk megyei bajnoksá
gon első, a serdülő fiú-csapat a 2., 
a felnőtt férfi a 3. helyen végzett.

Felber Gyula 
ügyvezető elnök



1995. október 23.
Ünnepi beszédet mondott dr. Farkas Miklós képviselő

1995. október 6.
Ünnepi műsort adtak a 2. sz. iskola tanulói

Fotó: Durst László

A vörösberényi Ungár József kopjafája. Ungár Józsefet 1963. 
augusztus 18-án, 21 éves korában végezték ki hazaárulás vádja 
miatt

Városunkban is méltón tisztelegtek a 48-as 
szabadságharc áldozatainak emléke előtt ok
tóber 6-án, október 23-án emlékeztek az 56- 
os szabadságharcra. Dr. Farkas Miklós ön- 
kormányzati képviselő beszédéből idézünk.

Tisztelt Ünneplő Almádiak!

1956. október 23-ára, nemzeti 
ünnepünkre emlékezni gyűltünk 
össze. Arra a napra, azokra az 
eseményekre, amikor 10 év ke
gyetlen diktatúrája robbanáshoz 
vezetett. Az előzmények ma már 
ismertek. A véreskezű tö
meggyilkos Sztálin legjobb ma
gyarországi tanítványa, Rákosi 
Mátyás által sanyargatott, meg
alázott, becsületében, büszkesé
gében, nemzeti érzéseiben meg
sértett magyar nép órák alatt 
megdöntötte a diktatúrát. Hiába 
volt a Gestapo és az SS mintá
jára megszervezett, azok kegyet
lenségével vetekedő politikai 
rendőrség, ÁVH, meg a többiek. 
Egy nemzet rázta le az igáját.

Elég volt a kuláklistákból, az 
erőszakolt kolhozosításból, a ki
telepítésekből, a gulágokból. A 
vas és acél országa hazug jelszó
ból, amikor se vasa, se szene 
nem volt a csonka országnak. A 
mezőgazdaság és az ipar termé
keinek jóvátételként való Orosz
országba kiszállításából. A had
sereg, a rendőrség, az államigaz
gatás szétveréséből. Az államha
talom és államigazgatás képzet
len pártkatonák általi irányításá
ból. A szoc.reálnak nevezett kul
túrszennyből. Az igazi emberi 
érzések és értékek megcsúfolá

sából, a sztahanovista mozgalom 
hazugságaiból.

Mindezt egy nagyon szépen 
hangzó -  mára tudjuk, utópisz
tikus -  eszme győzelemre erő
szakolása okán. Ami valójában 
nem volt más, mint az orosz bi
rodalmi eszme kommunista vál
tozata. Mert ugyan az egyenlő
séget hirdette, de egyes elvtár
sak egyenlőbbek voltak. A sza
badságot hirdette, de még a ver
senyt tapsolok szabadsága is tér
ben és időben korlátozott volt. A 
testvériséget hirdette, amikor 
hódítani akart.

No és persze hirdette az osz
tályharc éleződését is, lehetősé
get teremtve a helyi diktátorok
nak a párton belüli konkurencia 
fizikai felszámolására is (Rajk, 
Nagy Imre).

Tagadta Istent és az ember 
méltóságát. Az ember csak tö
meganyag volt. Nem kellet bűn 
és bizonyíték, előre gyártották 
mindkettőt. Csak áldozat kellett.

Mindez idegen volt a magyar
ság leikétől, szokásaitól, jogér
zékétől. Nem muzsik volt, akit 
évszázadokon át szolgalelkűség
re neveltek karddal és kor
báccsal.

A világ izgatottan és értetle
nül állt a csoda előtt. Egy lénye
gében fegyvertelen kis nép fiai 
nemcsak kezet mertek emelni a 
legyőzhetetlen vörös hadseregre,

de utcai harcokban le is győzték 
azt. A Jaltában a nagyhatalmak 
között felosztott, oroszoknak el
adott terület fellázadt. A Nyuga
tot váratlanul érték az esemé
nyek.

Nem volt bátorságuk, hogy az 
ölükbe pottyant lehetőséggel él
jenek. Nagyhatalmi szinten a 
győztes forradalom sorsa meg
pecsételődött. Vérszemet kaptak 
a birodalom marsalljai és meg
indították a támadást.

Ugyan álszent módon tárgya
lást színleltek a Nagy Imre kor

mánnyal, de folyamatosan özön
löttek az új csapatok az ország
ba, melyek úgy tudták, Berlint 
vagy a Szuezi-csatornát kell 
visszafoglalniuk.

November 4-én hajnalban, 
amikor a győztes forradalom 
igyekezett az életet újraindítani 
az országban, megkezdődött an
nak vérbefojtása. Az áruló mi
niszter, Kádár, magára vállalta, 
hogy ő hívta be az oroszokat. A 
Szabad Európa és más nyugati 
adók amerikai segítséget ígértek 
és kitartásra bíztatták a felkelő-



ket, akik bízva az ígéretekben 
folytatták a kilátástalan küzdel
met. A Nyugatnak esze ágában 
sem volt segíteni. A forradalom 
elbukott, megkezdődött a leszá
molás.

És mit látnának a forradalmá
rok, ha most itt lennének? Lát
nák, hogy Magyarország 1989. 
október 23. óta köztársaság. Lát
nák, hogy amiért életüket adták, 
az idegen csapatok kivonása, a 
szabadság eljövetele megvaló
sult. Az ország független, nincs 
Varsói Szerződés, KGST, 
tanácsadónak nevezett orosz fel
ügyelők. Megvalósult a többpár
ti, parlamentáris demokrácia, a 
hatalmi ágak szétválasztása, cse
peredik a magántulajdon, nyitot
tak a határok, szólásszabadság 
van.

De gondoljunk bele, megta
lálnák, azt az erkölcsi tisztasá
got, azt a bajtársiasságot, önzet
len segítőkészséget, ami sajátjuk 
volt? A nyílt utcán őrizetlenül 
lehetne ma papírdobozba pénzt 
gyűjteni az elesett hozzátartozói 
támogatására? Érintetlenül ma
radnának betört üvegű kirakatok 
árui? Mert akkor így volt, ez 
volt a természetes. Pedig akkor 
voltunk igazán szegények.

Ezt a szellemet kérik számon 
rajtunk a pesti srácok, akik a 
legdrágábbat, életüket adták e 
nemzetért.

Aki nem tudott az országból 
kimenekülni, börtönbe vagy bi
tóra került. Még öt évvel a for
radalom leverése után is akasz
tottak. Aki szót vagy kezet emelt 
a népinek csúfolt demokráciára, 
nem számíthatott kegyelemre. 
Nagy Imrét és társait, akik hittek 
Kádár ígéretében a szabad elvo
nulásról, már a jugoszláv követ
ség elhagyása után azonnal le
tartóztatták, majd romániai in
ternálás után jórészt kivégezték. 
Erre a sorsra jutott más úgyne
vezett revizionista párttag, hiva
tásos katona, paraszt, munkás, 
grófi származék, egyetemista, 
tanár, rendező, de még a fiatal
korú Mansfeld gyerek is. Cini
kusan megvárták, míg nagykorú 
lesz, akkor végezték ki.

A bukás ellenére is történel
mi, sőt mondhatjuk, világtörté
nelmi tettet hajtottak végre a 
magyarok.

Megmutatták, hogy egy kis 
nép a szabadságáért, független
ségéért mire képes. A Góliát le
győzhető. Már ekkor világossá 
vált, hogy a szocializmusnak ne
vezett társadalmi rend életképte
len. Történelmi útját pusztulás, 
látszat, az emberi méltóság meg
csúfolása, halottak milliói szegé
lyezik.

Köszönet mindenkinek!
Városunkban ki ne fordult volna meg a 

gyermekrendelőben? Ki szülő, ki nagyszülő, 
keresztszülő vagy osztálytárs, netán éppen ser
dülő, előbb-utóbb eljön hozzánk.

Aki pedig eljön, az találkozik az előtérben egy 
nagy-nagy dobozzal, rajta a következő felirat: 
„Ne dobja el a használt ruhát, cipőt, könyvet, 
másnak még szüksége lehet rá.” Nos, ez a nagy 
doboz, csodák-csodájára, napról-napra rejteget 
valami újat. Hol tele van, hol csak félig, de szinte 
soha nem üres. Pedig minden nap raktározzuk 
a kapottakat. Nem is tudjuk, hogy ki az adomá
nyozó, csak ha felfedi kilétét. Így volt már idős 
ember teljes ruhatára, volt megszűnt „kilósbolt” 
egész megmaradt készlete, ősszel-tavasszal átra
kott szekrények becses készlete is.

Időről-időre az egész összegyűlt készletet ki
rakodjuk, és akinek szüksége van rá, elviheti. 
„Ingyen vettétek, ingyen adjátok” - ez a bibliai 
mondás a jeligénk. Jönnek is az osztásra sokan, 
nagycsaládosok, munkanélküliek, nehéz helyze
tűek, öregek, fiatalok. Bármennyit elvisznek is, 
mindig van maradék. Soha nem dobjuk el a ma
radékot sem! Az is érték! Arra is szüksége lehet 
még valakinek. Sokszor nehéz megtalálnunk ezt 
a valakit.

Most azért számolok be minderről, hogy tu
dassam az adományozókkal, hová küldjük -  Al
mádin kívül -  adományaikat. Még az év tavaszán 
találkoztam a Kállósemjéni Nagycsaládos Egye
sület vezetőjével. Rögtön tudtam, hogy nekik van 
a legégetőbb szükségük bármely adományra. Ez 
a település a Nyírségben van, mely vidék orszá
gunk legszegényebb tája. Ott nagycsaládosnak 
lenni biztosan egyenlő a rászorultsággal. És még
is, hála Istennek, ott is élnek nagycsaládosok. 
Meg is örültek ám a tervemnek nagyon! Egy 
nagy gondunk volt csupán, a köztünk lévő óriási 
távolság. Se nekik, se nekem nem volt anyagi 
erőm ekkora útra szállítani. Mostanra oldódott 
meg ez a fogas kérdés az alábbiak szerint.

A SOROS Alapítványon keresztül a Máltai Sze
retetszolgálat országos központja vállalta a szállítást. 
Mikor Önök kézbe veszik és olvassák az Új Almádi 
Újságot, addigra nagy öröm lesz Kállósemjénen! 
Először tudnak ruhát osztani a rászorulóknak.

Ezért köszönöm meg az ő nevükben is még
egyszer mindenkinek, aki tett valamit a bűvös 
dobozba, hogy ennyi örömöt tudtak szerezni má
soknak. És lám ehhez is elég sok embertől egy 
kis jóakarat. Ebből ne fogyjunk ki soha, és szebb 
lesz körülöttünk a világ!

dr. Péterfia Katalin

„A nemzeti megmaradás 
és felemelkedés útja

(Hogy Magyarország magyar ország maradhasson) ”

Abban a szerencsés megtisz
teltetésben lehetett részem, 
hogy meghívottként részt ve
hettem a Magyar Szellemi 
Alapítvány -  a címben is jel
zett -  koncepció-pályázat 
eredményhirdetésén október 
22-én a Magyarok Világszö
vetségének budapesti Semmel
weisz úti székházában

„A Magyar Szellemi Alapít
ványt, mint teljességgel rendha
gyó vállalkozást a Magyar Szel
lemi Védegylet hozta létre 1991. 
március 15-én azzal a céllal, 
hogy a világmagyarság nemzeti 
el kötelezettségű részét az ideha
za folyó újra lehetségessé vált 
templomépítő munka szellemi 
áramkörébe bekapcsolja, s a ha
zánk felemelkedésében érdekelt 
honfitársaink országépítő ötlete
it, javaslatait, gondolatait össze
gyűjtse, illetve a gyakorlati épí
tés számára hasznosíthatóvá te
gy e”

Az említett pályázat -  ame
lyet ez év tavaszán hirdettek 
meg és amelyre 120-nál több ér
vényes írásmű érkezett Erdély
ből, Szlovákia, Újvidék, Olasz
ország, Németország, Amerikai

Egyesült Államok és a távoli 
Ausztráliáig bezárólag -  azokra 
az égető, sajátosan magyar tár
sadalmi létkérdésekre, kereste a 
lehetséges magyarázatot, vála
szokat és megoldásokat, ame
lyek a nemzeti megmaradásunk 
és felemelkedésünk sarokkövei 
lehetnének.

A koncepció-pályázat ered
ményeiről és a Bíráló Bizottság 
döntéséről dr. Andrásfalvy Ber
talan, a Magyar Jövőért Alapít
vány Kuratóriumának és Bíráló 
Bizottságának elnöke számolt be 
a közel száz megjelent és pályá
zatot benyújtott résztvevőnek és 
a számos érdeklődőnek.

A Magyar Szellemi Alapít
vány elméletéről és gyakorlatá
ról Mózsi Ferenc tartott rendkí
vül érdekes előadást egyszerű és 
a lényeget kihangsúlyozó stílus
ban.

A szünet után Tompa László 
előadóművész meghatóan szép 
ajándékműsorát hallgatták meg 
a jelenlevők Virrasztó címmel a 
hazai, valamint a környező or
szágokban élő -  de a Magyar 
Hazát, nyelvet és kultúrát ott 
sem felejtő -  neves írók és köl
tők műveiből.

Az ünnepség végén dr. Varga 
Mihály javaslatot tett, hogy a je
lenlevők alakítsák meg a Ma
gyar Szellemi Alapítvány Baráti 
Körét, amelynek mindenki tagja 
lehet, aki igaz elkötelezettje a 
hazának és a nemzetnek.

A Magyar Szellemi Alapít
vány rendhagyó módon támoga
tóitól nem pénzt kér, hanem hi
tet, anyagiak helyett szellemi és 
erkölcsi tőkebefektetést. Vállalja 
viszont, hogy a szellemi adomá
nyokat, országépítő gondolato
kat (akár a legkisebb adalékot 
is) nyilvántartja és megőrzi, 
gondosan tanulmányozza és kö
zülük a legjobbakat ajánlásával 
az illetékesekhez eljuttatja és 
publikálásukat támogatja.

Kérdezés nélkül is várja tehát 
honfitársaink hozzászólásait, 
észrevételeit, javaslatait, a fenti 
témákhoz s a magyar élet minő
ségét befolyásoló bármely sors
kérdéshez -  a hite szerint párt
semleges, de a hazának egyértel
műen elkötelezett -  MVSZ Ma
gyar Szellemi Alapítvány, 1068. 
Budapest VI., Benczur u. 15.

Palkovits János



Városunk polgármestere eljuttatta tiltakozá
sát a parlamenti képviselőknek, Nagy Jenő
nek, Pál Bélának, és Szabó Tamás uraknak. 
(A levelet dátummal előző számunkban kö
zöltük). A felhívás táptalajra talált, ahogy az 
alábbi levélből kitűnik.

Tisztelt Szerkesztő Úr
Azoknak a családoknak a helyzetét alapvetően megrendítette az 

olajjegyes módszer megszüntetése, akik tüzelőolajjal fűtenek. Hely
zetük kilátástalanná vált, mert sok tízezer forintos váratlan több
letkiadásuk keletkezett egy fűtési szezonban.

Mivel az emberek mindennapját érintő témáról van szó, nagyra 
értékelném, ha a mellékelt anyagot az Ön által szerkesztett helyi 
lap megjelentetné.

Fűtés büntetőadóval 
terhelten?

A Horn-kormány intézkedésére megszűnt az olajjegyek rend
szere. Az a módszer, aminek voltak ugyan hibái, de legalább 
az embereknek nem büntetőadókkal terhelten kellett megvásá
rolni a téli tüzelőt olaj formájában.

A fűtőolaj ár azért olyan magas, mert az olaj egy litere közel 
40 Ft fogyasztási adót és legalább 6 Ft többlet forgalmi adót tar
talmaz. Bármilyen fűtőanyag, a gázt is ideértve, nem tartalmazza 
ezeket az adókat.

A feketegazdaság ellenes fellépés jelszava alatt egyik napról a 
másikra családok tízezreinek okoztak 100.000 Ft-nál nagyobb ki
adást évente, amikor a jegyre történő vásárlás lehetőségét megszün
tették. Ez volt ugyanis az a módszer, aminek révén az adókat a 
fűtőolajra nem kellett megfizetni.

A rendelkezés két ok miatt alkotmányellenes véleményem szerint.
Először is azért, mert ellentétben minden más tüzelőanyaggal, az 

olajjal fűtőket útalap hozzájárulás, fogyasztási adó és 12,5% többlet 
ÁFA terheli. Ez olyan különbségtétel ember és ember között, amit 
nem enged meg az alkotmányunk.

Másodszor azért, mert olyan váratlanul érte családok százezreit, 
amire lehetetlen volt felkészülniük és alkalmazkodniuk. Ezzel szo
ciális biztonságukat hozta veszélybe a kormány lépése.

Megoldás csak a teljes adóterhelés visszaadása lehet a teljes olajjal 
fűtő körnek. Az Antall-kormány ezt az olajjegyek módszerével biz
tosította. Ha ezt egy másik kormány nem tartja jónak, el lehet vetni, 
lehet változtatni, de nem úgy, hogy mindenki, aki olajjal fűt, li
terenként közel 50 Ft-tal adó formájában gazdagítja az államkasszát, 
miközben semmiféle más tüzelőanyagra nincsen néhány forintnál 
több adó.

A helyzet nem maradhat így. Országgyűlési képviselőként is fel 
kell lépnem ellene, s ez a következő:

1.) Az érintett minisztereknek és miniszterelnöknek levélben hív
tuk fel a figyelmét az azonnali változtatás szükségességére és a meg
oldás módjára.

2.) Az olajjegyes módszert megszüntető rendelkezés megsemmi
sítéséért az Alkotmánybírósághoz fordulunk.

Vagy vissza kell állítani tehát azonnal az olajjegyes módszert, 
vagy más módon adóvisszatérítést kell fizetni az olajjal fűtők szá
mára.

A megoldás nem reménytelen. Amit elrontott a kormány, azt még 
korrigálhatja, ha hallgat a józan javaslatokra.

dr. Szabó Tamás 
országgyűlési képviselő

A Balatonalmádi Kertbarát Kör 
1995. november, december havi 

programja
Összejöveteleinket mindkét 

hónap második és negyedik 
szerdáján 17 órai kezdettel a 
Balatonalmádi Közösségi Ház
ban tartjuk. A felsorolt témák
ról meghívott előadók, sza
kemberek tartanak előadást.

Ezeken a a napokon végezzük 
a borokban a szabad kénessav 
meghatározását, tagjainknak és 
kívülállóknak egyaránt. A vizs
gálat ingyenes. Tanácsot is 
adunk a szükséges kénezés mér
tékéről, hogy a borokban csak a 
szükséges és elégséges szabad 
kénessav mennyiség legyen. 
„Egészséges bor - jó egészség.” 
Ne fájjon a feje borától sem a 
gazdának, sem a vendégének.

Szeretnénk, ha a programban 
szereplő napokon egyre többen 
vennének részt, kívülállók is. A 
kertbarátok jelszava: Kertész
kedj, művelődj, barátkozz! Sze
retnénk, ha egyre többen fogad
nák el ezt a jelszót.

Részletes programunk: 
november 8. - Zöldség és gyü

mölcs tárolása.
november 22. - Kertépítés, 

évelők és díszcserjék a kertben.
december 13. - Szőlő és gyü

mölcsös téli növényvédelme.
december 20. - Az 1995. évi 

tevékenység értékelése.

Bucs Ferenc 
elnök

Foltok
„Egy húzás jobbra, egy húzás balra, nézze meg a...” -  dübög 

a fülében a pajzán kis versike. Gyerekkorában sokszor hallotta, 
játszótársai teliszájjal skandálták az udvaron, mint valami újfajta 
tisztítószer reklámszlogenjét.

Hasonlóképpen járt most ő is. Illetve, éppen fordítva: a pöcsét 
akkor volt a kabátjában, amikor a tisztítóból visszakapta. Sok kis 
apró világos foltocska a lila kabát hátulján. Rögtön észrevette, 
és ott hagyta a felvevőhelyen azzal, hogy küldjék vissza újra. Egy 
hét múlva -  amikor megint érte ment -  a kabátot változatlan 
állapotban találta. Akkor kérte a panaszkönyvet, melyben kár
térítést követelt értékcsökkenés címen. A válasz: „nem. Nem jár 
kártérítés, mert a panasz nem alapos, a pöttyök nem a tisztítás 
következményei, azok már rajta voltak a kabáton, amikor a pa
naszos azt leadta. Neki ezt külön jeleznie is kellett volna. A tisz
títószalonban a ruhadarabot egyeztetik a vállalási jegyen feltün
tetettekkel, ott vették észre, hogy a felvevő tévedett, ezért a kabátot 
tisztázás végett tisztítatlanul visszaküldték. A kabát állapota arra 
utal, hogy azt nem egy éve vásárolták, a panaszlevélben közölt 
értéke nem elfogadható, így sajnos a reklamáció sem elfogadható. 
A tisztítási díj felvehető. ”

Megint nyomorultul érzi magát. Változhatnak rendszerek, po
litikusok jöhetnek, mehetnek, maga az Ember csak kiszolgáltatott 
marad mindig? Még a szolgáltatónak is kiszolgáltatottja? Hogyan 
jelezhette volna a foltokat, amikor azok nem voltak a kabáton? 
Első alkalommal még nem. Leadáskor a felvevő a kabátot olyan 
alaposan átnézte -  pontosan a jogtalan reklamáció elkerülése vé
gett -  hogy a legapróbb szakadást is észrevette a bélésen. Gon
dosan rá is írta az átvevő cédulára. Második alkalommal -  a 
kezelés következményeként -  már voltak foltok. Éppen ezért küldte 
vissza a kabátot. És, hogy nem elfogadható az értéke? Tehet ő 
arról, hogy minden drágább, mint ami elfogadható? Ez a vacak 
kabát tavaly ennyibe került. Idén biztos, hogy még több.

Megborzong. Hideg van, valamit fel kéne már venni. Megvizez 
egy tiszta ruhát és megdörzsöli vele a lila kabát hátát. A foltok 
egymás után tűnnek el. Mind a tizennégy borsónyi foltocska. A 
kabátról lemoshatok... Nem tudja, sírjon-e, vagy nevessen. Happy 
end? Csak a szája íze ne lenne olyan keserű. Fel fogja venni 
a tisztítási díjat. Vesz rajta egy zacskó cukrot.

Vecsey K. Mária



Kertészkedjünk, gazdálkodjunk
„Az öreg fa  árnyékában jó  

m eghúzódni” - mondja a régi 
közmondás.

Ez így igaz, mert aki vet, az 
arat, akik gyümölcsfát ültetnek, 
azok élvezik a termésének gyü
mölcsét. Most itt az ideje, hogy 
gyümölcsfákat ültessünk.

A gyümölcstermesztéssel 
hasznosított terület országosan 
jóval kisebb a szántóterületnél, 
de népgazdasági jelentőségét 
több tényező a legfontosabb ag
rártermelési ágak közé sorolja. 
A gyümölcsök a vitaminok ösz
szes gyűjteményét raktározza: 
A, B 1, B2 és C. Kalóriaértékük 
is jelentős, nagy cukortartalmuk, 
valamint a héjas gyümölcsöknél 
zsír-, fehérje- és szénhidráttarta
lom miatt. A héjas gyümölcsök 
kalóriaértéke majdnem egyenlő 
a szalonnáéval. Érdemes fát ül
tetni, hiszen az unokáink is fog
nak emlegetni érte.

Talaj előkészítése
Köves, tarackos földet 50-60 

cm mélyen kézi erővel kell meg
forgatni. 140-150 cm széles 
gödröt ásunk. Gödörásáskor a 
feltalajt külön rakjuk, hogy az 
ültetett fánk termőrétegét a gyö
kérhez tegyük. Az ősszel ültetett 
fák tövét 30-40 cm magasan fel
töltjük a fagy ellen.

Alma
Az alma a legértékesebb gyü

mölcsünk, mert a nyári fajtái 
már június végén érettek, a téli 
fajták pedig novembertől máju
sig tárolhatók. 100 gr almában 
körülbelül 10 mg C vitamin van, 
de ezenkívül 8-10% cukrot, kü
lönböző szerves savakat és ásvá
nyi sókat is tartalmaz. Dunántúli 
területeken a téli almafajták 
díszlenek legjobban. Ezen fajták 
között kiemelném a ceglédi lyu
kasat - igazi étkezési és úgyne
vezett rétesalma.

Körte
Igényesebb az almánál mind 

éghajlat, mind talaj szempontjá
ból. Az almához hasonlóan nyá
ri, őszi és téli körte fajtákat kü
lönböztethetünk meg. Nyári faj
ták: Árpás körte, Nagyszegfű
körte, nyári Kálmán körte, Vil
mos-körte. Őszi fajták: Császár
körte, Hardy vajkörte, Erdei vaj
körte. Téli fajták: Kiffer körte, 
Papp körte, téli vajkörte, Olivér.

Cseresznye
Ízletes, kellems fogyasztású, 

legkedveltebb gyümölcsünk. A 
cseresznye kedveli a Balaton- 
környéki földet, terjedelmes fa, 
vastag törzsű, elágazó, ezért két

szeres lombterületet igényel, 
mint egyéb fák. Germesdorfit, 
mint a legjobb ízű fajtát aján
lom.

Meggy
Közismert, kedvenc gyü

mölcs. Étkezésre, téli tárolásra 
(befőtt) egyaránt alkalmas. Nyá
ron finom hideglevesek alapja, 
télen a disznótoros mellé köret
nek kedvenc az asztalon.

Szilva
Friss fogyasztásra, konzerv 

célra, szeszgyártásra legértéke
sebb gyümölcsünk. Emlékszem 
iskolás koromra, amiakor gya
korlatra mentünk a Tangazda
ságba a Kőrös folyó mentén 
gyalogolva, útmentén szilvafa 
sorok alatt ettük a finom Besz
tercei gyümölcsöt. Senki nem 
ebédelt, jól laktunk.

Sikeres faültetést kívánok, 
hogy az „unokáink is lássák”.

„Gyopár”

Szemetet szüreteltünk
A legnagyobb baj az, hogy 

volt mit bőven.
A meghirdetők -  Magyar Tu

rista Egyesület, Magyar Tájékozó
dási Futó Szövetség -  bármily ké
sőn is hirdették meg a szüretet, 
láthattuk a televízióban, igen so
kan csatlakoztak az akcióhoz. Vá
rosunkban két iskolavezetés köte
lezővé tette a gyerekeknek, egy is
kolában önkéntes alapon „szüre
telnek” a gyerekek. Nem vállalták 
viszont szombaton -  mert szep
tember 23. szombat volt a taka
rítási világnap -  hanem pénteken 
szüreteltek. A péntek délutáni 
„önkéntes” diákok létszáma 1 fő 
pedagógus és 31 gyerek volt.

Szombaton a káptalanfüredi 
Fürdőegyesület 18 képviselője, a 
cserkész csapat 14 képviselője, a 
tájfutók (lelkes képviselő vezető
jükkel az élen) 10-en, a Város és 
Környezetvédők Egyesületéből 4- 
en, a Vörösberényi Polgári Körből 
3 fő, a Pont Video és a Reklám-

stúdiótól 2 fő, valamint 3 magán- 
személy jelentkezett a helyszíne
ken. A polgármesteri hivatalból 6 
fő vett részt a szüreten. Valószínű, 
voltak olyanok is, akikkel nem ta
lálkoztunk. Mindenkinek köszö
net, aki hozzájárult, hogy a most 
összegyűjtött mintegy 36 köbmé
ter szemét oda került, ahova való, 
a szeméttelepre.

Hát, tisztelt olvasó, Önre bízom 
a mérlegvonást, kicsi, nagy vagy 
közepes lépés volt ez a környezet- 
védelem mezején. Egyben biztos 
vagyok: kis lépések megtétele nél
kül nem lehet elérni sehova.

Legközelebb legyünk többen és 
valósítsák meg azt az álmot, hogy 
nem szemetelünk és nem lesz mit 
összeszednünk csodálatos környé
künkön, sem Káptalanban, sem az 
Öreghegyen, sem Vörösberény
ben, sem Budataván, sem a tópar
ton.

Szentesi István 
környezetvédelmi referens

Dolgozik a szociális 
kuratórium!

Több hónapos előkészítő munka után Bala
tonalmádi Város képviselő-testülete elfogadta 
és „útjára bocsátotta” az „Együtt - Egymásért” 
Szociális Közalapítványt. A közalapítvány ku
ratóriuma megtartotta első rendes ülését, és a 
törvényi előírásoknak megfelelően felállította 
annak testületét. Ennek alapján a kuratórium
ban az alábbi kurátorok dolgoznak:

Elnök: Trosits András, tagok: Bursch Árpádné, 
Nagy Éva, Felber Gyula, Gyöngyösi Ilona, Martin 
Gáborné, Palkovits Jánosné, Mester Ferenc, Ste
inbach József.

Mint arról már újságunk hasábjain beszámol
tunk, az „Együtt - Egymásért” Szociális Közala
pítvány alapvető célkitűzésként azt határozta meg, 
hogy képes legyen Balatonalmádi ténylegesen rá
szorult polgárain segíteni. Végcélként az is meg
határozásra került, hogy városunkra vonatkozóan 
a lehető legszélesebb körben dolgozzuk ki Bala
tonalmádi szociális hálójának és szociális térképé
nek feladatrendszerét. Ehhez a munkához két na
gyon fontos elem szükséges:

1./ az információ,
2./ pénzügyi források.
Információ arról, hogy a mai körülményeink kö

zött az egyre súlyosbodó helyzetben kik azok, akik 
ténylegesen belekerültek ebbe a körbe, akiknek 
létérdeke a mentális és anyagi segítség.

Pénzügyi források előteremtése a fent említett 
embereknek. Itt szeretném megemlíteni, hogy ezt 
a szociális közalapítványt a bíróság bejegyezte, és 
nyílt közalapítványként a közalapítványi számlára

befizetett emberek a saját adójukból 30%-ot le
vonhatnak. Előre is köszönetet szeretnénk monda
ni mindazoknak, akik ennek a közalapítványnak 
a számlájára bármilyen összeget adnak, hiszen 
ezen pénzek a kuratórium döntése alapján a tény
legesen rászorulók között kerülnek valamilyen for
mában szétosztásra.

Az alapítványt azonban nemcsak pénzügyi esz
közökkel lehet támogatni, hanem különböző fel
ajánlásokkal is. Erre vonatkozóan már meg is ér
kezett az első felajánlás, amely igencsak kézzel
fogható és igencsak segítség.

A HM Erdészet vezérigazgató helyettese, Deb
receni István a kuratóriumnak a következő felaján
lást tette: a Balatonalmádiban élő rászorulók ré
szére 130 q fűrészelt hulladékot juttat ingyenesen 
és a fuvardíjat is vállalja. További támogatásként 
a Vöröskeresztes Szociális Bolt kertjébe fásítási 
anyagot és örökzöldeket biztosít (több, mint 200 
darabot). Ugyancsak a Szociális Bolthoz tartozóan 
a bolt környezetének rendezéséhez 10 köbméter 
osztályozott kavicsot szállít le ingyenesen Veszp
rémből, a cseri murvabányájából.

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni 
ennek a felajánlásnak, mely valóban kézzelfogha
tó.

Úgy gondolom, hogy a szociális kuratórium 
olyan feladatra vállalkozott városunkban, mintha 
odaállnánk egy óriási hegy lábához lapáttal és csá
kánnyal, és elkezdenénk ezt a hegyet elhordani. 
Elkezdtük. Ehhez a munkához kérnénk minél több 
támogatót.

Trosits András



Nem talány; átalány
Júliustól új számlázási 

rendszert vezetett be az áram
szolgáltató vállalat, s bár 
mindannyian időben kaptunk 
értesítést, részletes magyará
zatot erről, és a megyei napi
lapok is szolgáltak felvilágosí
tással, mégis sok az értetlenke
dés, indulatos kifakadás a 
számlák kézhezvételekor.

Nagy Zoltán, az ÉDÁSZ Rt. 
Veszprémi Üzletigazgatóság ki
rendeltségvezetője megnyugtat: 
rövid időn belül lecsillapodnak 
a kedélyek. Minden új dologra 
való átállás kezdeti nehézségek
kel jár, itt is az történik most. 
Ám az ügyfelek meg fogják ta
pasztalni, hogy ez a rendszer ne
kik is sokkal jobb, ügyfélcentri
kusabb, mint a régi volt.

-  Mérnök úr, mitől jobban 
polgárbarát az új számlázási 
rend, és miért kellett újat beve
zetni a régi helyett?

-  Az új számlázási rendszer 
egy komplex fejlesztés része. 
Évek óta tervezgettünk egy 
olyan átfogó fejlesztési irányvál
tást, aminek egyik eleme a szá
mítástechnikai rendszer, ezen 
belül az adatnyilvántartás, a 
számlázási rend fejlesztése. Az 
eddigi már elavult: bonyodalmas 
részprogramokkal, lassú adatát
futással, hibákkal működött. Ne
héz volt üzemeltetni is, gondol
junk csak arra, hogy pénzbesze
dőink naponta járkáltak késő es
tig sok pénzzel a táskájukban. 
Ezután nem kopog a pénzbesze
dő különböző, nem várt időpon
tokban, nem hagy ott fizetési 
meghagyást, ha nincs otthon a 
lakó, hanem előre tervezhetően, 
minden hónap közel azonos 
napján pénzintézeten keresztül, 
vagy postai úton történik a be
fizetés. Mindenki -  a 3000 KWh 
alatt fogyasztó üdülőterületi 
ügyfeleinket kivéve, mert ők to
vábbra is csak évi egy számlát 
kapnak -, tizenegy azonos ös
szegű részszámlát és egy elszá
molószámlát kap egy évben. 
Polgárbarát a rendszer attól is, 
hogy az ügyfél számára is sok
kal nyitottabb, átjárhatóbb, mint 
a régi volt. Percekre rövidült az 
átfutási idő, figyelembe vehető
ek bejelentések, pillanatok alatt 
intézhetőek változások (név, 
lakcím például), de mód van ar
ra is, hogy egy nyaralóvendég itt 
fizesse be mondjuk a győri

számláját, vagy az ÉDÁSZ terü
letén belül bárhol, bárki az al
mádi számlát.

-  Hogyan történt a részszám
lák kiszámítása és hogy történ
hetett, hogy vannak, akiknek 
magasabb összegű számlákat 
küldenek, mint az eddigi befize
téseik voltak?

-  A részszámla összege ’94 
áprilisától ’95 márciusáig terje
dő időszak fogyasztásából kiszá
mított havi átlag. ’95 májusában 
mindenki kapott erről egy érte
sítést, amit vagy jóvá hagyott, 
vagy felülbírált, és bejelenthette 
észrevételeit. Mi készséggel el
fogadtunk és továbbra is elfoga
dunk minden reális észrevételt: 
a fogyasztási szokások megvál
tozását -  például új fogyasztó
készülékek beállítását, vagy ép
pen kikapcsolását, ezáltal várha
tóan növekvő, vagy csökkenő 
összegű fizetést és természe
tesen elfogadtuk azokat a sze
rencsére nem túl nagy számú jo
gos reklamációkat, amiket egy 
bizonyos technikai hiba (az át
állás kezdeti nehézségei) folytán 
túlszámolt számlák miatt kap
tunk. A lényeg az, hogy a rész
számla összege jól megközelítse 
a tényleges havi fogyasztást, így 
az éves elszámolószámla össze
ge közel nulla lesz. Áremelésnél 
a részszámlák automatikusan 
számolnak a változással, és el
fogadjuk a fogyasztók által be
jelentett akkori óraállásokat is, 
hogy betáplálva a számítógépbe, 
az évvégi elszámolószámlákat 
ezen adatok alapján számoljuk. 
Ahol nem kapunk erre vonatko
zólag információt, ott időará
nyosan visszaszámolva tudjuk 
figyelembe venni a drágulást.

-  Milyen az állampolgári fe 
gyelmezettség az áramszámla-fi
zetés vonatkozásában?

-  Az állandó lakosokkal álta
lában nincs különösebb problé
ma. Az idényjellegű fogyasztók
nál kicsivel több (üdülőtulajdo
nos-változás esetén nehéz kide
ríteni, kié a számla, megkeresni 
a régi gazdát, behajtani az elma
radást), és nagyobb gondok in
kább az áramot üzleti célra hasz
nálóknál vannak, ott is inkább a 
csak a szezonban nyitva tartók
nál (nyár végén elmegy, a vil
lanyszámlát itt hagyja). Azért, 
eddig még sikerült ezeket a dol
gokat kézben tartani, és azután

is sikerülni fog, mert -  bár ud
varias felszólítások után ugyan -  
a nem-fizetőkre költséges szank
ciók róhatok. A fizetési határidő 
lejártát követően két figyelem
felkeltő levelet küldünk, amit -  
ha nem történik reagálás -  egy 
felszólítás követ, csak azután 
történik az elektromos áram ki
kapcsolása. Ezt azonban nem 
nagyon érdemes megvárni, 
ugyanis az újra visszakapcsolást 
külön kérvényezni kell, aminek 
külön megvan a maga tarifája, 
nem beszélve a fizetési elmara
dások kamatairól, postaköltsé
gekről stb.

-  De lesznek, sőt vannak olya
nok is akik önhibájukon kívül 
nem tudnak fizetni.

-  Velük igyekeztünk méltá
nyosak lenni eddig is, és bizo
nyos korlátok között lesz erre 
mód ezután is. A ténylegesen rá
szoruló személyes megkeresés, 
megbeszélés alapján az elmaradt 
számlára részletfizetési kedvez
ményt kaphat. De, működik az 
úgynevezett „HÉRA Alapít
vány” is, amely kifejezetten 
ilyen jellegű segítő szándékkal 
jött létre, tőlük pályázat útján 
kell támogatást kérni. A 
Balatonalmádi Nagycsaládosok 
Egyesülete az elmúlt napokban 
kapott egy nagyobb összeget. És 
lehet segítséget kérni az önkor
mányzattól is, ahonnan az erre 
a célra elkülönített összegből 
kaphat támogatást a rászoruló.

-  Említette a nagycsaládoso
kat. Magam is az lévén, nem 
hallgathatom el, hogy sérelmez
zük az Önök tömbtarifás számí
tási módját, amely csak a ház
tartásokat veszi figyelembe, azt 
nem, hogy az adott háztartás 
hány főből áll. Egy nagy család 
sokkal hamarabb ugrik tarifa
határt, mint egy kisebb. Nem 
igazságtalan ez?

-  Egyetértek, de sajnos azt 
kell mondjam, hogy nem 
csak a háztartások létszámát, de 
még a háztartások számát sem 
tudjuk figyelembe venni. Mi 
csak a mérőórákon leolvasott fo
gyasztással számolunk. Ha egy 
házban két család lakik (mond
juk külön a szülők és külön a 
gyerekek), ott két mérőórát kell 
elhelyezni, mert, ha csak egy 
van, a közös mérőóra egy ház
tartást jelez, és akkor hamarabb 
betelik a tömbkedvezmény. Ta

lán a jövőben jobbak lesznek a 
lehetőségek az érdekvédelmi 
szempontok figyelembe vételére.

-  A jövő Önöknél is privati
zációt jelent. Mit várnak Önök 
ettől, és mit várhat a fogyasztó?

-  Mi mindenekelőtt hatékony
ságnövelést, új munkamódszere
ket, funkcionális szervezeti vál
tozást és elkerülhetetlen karcsú
sítást várunk. A fogyasztó várhat 
egy szervezettebben működő 
áramszolgáltatót, a vele való nyi
tottabb foglalkozást -  értem eza
latt az előbb említett hathatósabb 
érdekvédelmet is -  és jobb ki
szolgálást. Egyet biztosan nem 
várhat: hogy az elektromos ener
gia olcsóbb lesz. Nem lesz ol
csóbb, és nem tudunk mi sem 
mást ajánlani, mint azt, hogy ta
karékoskodni kell vele.

-  És ez vajon Önöknek jó-e? 
Nem hátrány inkább egy áram- 
szolgáltató vállalatnak a csökke
nő energiaforgalom ?

-  A lakossági takarékoskodást 
nem nagyon érezzük meg, de az 
ipari áramvételezés csökkenése 
bizony érzékenyen érint bennün
ket. Volt rá pár példa az utóbbi 
években. Ez ellen mi is takaré
koskodással, a saját költségek 
csökkentésével, jobb munkaszer
vezéssel, karcsúsításokkal véde
kezünk. Üzemigazgatóságok ke
rültek összevonás alá, kirendelt
ségek szűntek meg. Léteznek 
olyan elképzelések, miszerint az 
üzemviteli részt központosítani 
kell, a kereskedelmi részt pedig 
közelíteni az ügyfelekhez (pél
dául ügyfélirodák létrehozása a 
megszűnt kirendeltségek he
lyett). Ez egy folyamat, melynek 
célja az alaptevékenység tisztába 
tétele, célirányos vertikális egy
ségek szervezése.

-  Milyen a jövőképe a mi tér
ségünknek az áramellátás tekin
tetében ?

-  Alaphálózati problémák nin
csenek. Almádi-térség középfe
szültségű hálózata üzembiztos, 
az áramellátás hosszabb távon is 
biztosított. A karbantartás, a fej
lesztés folyamatos, és a bővíté
sek is megoldhatók.

-  Elektromos áram tehát lesz. 
Csak aztán, majd meg is tudjuk 
fizetni...

Vecsey K. Mária



Ünnepelt Vörösberény
Ismét hallatott magáról a 

vörösberényi Fábián József 
Kertbarátkor. A nagymúltú 
kör most ünnepelte fennállásá
nak 30. évfordulóját.

Ebből az alkalomból a vörös
berényi kultúrházban rendeztek 
bensőséges ünnepséget. A zsú
folásig megtelt kultúrház közön
sége előtt visszapergették az idő 
kerekét. Az indulás, a barátsá
gok, a szakmai előmenetelek, a 
városrész közösségének formá
lása, a szép emlékek, a kirándu
lások, az összejövetelek, mind- 
mind felelevenedtek ezen az es
tén, ahol öreg és fiatal szorította 
meg barátsággal egymás kezét. 
Az összejövetelre meghívták vá
rosunk vezetőit is, és minden 
olyan barátot, aki velük együtt 
hisz a közösség erejében, abban 
a nagyszerű munkában, amelyet 
a vörösberényi kollektíva már 
olyan régen zászlajára tűzött. Az 
ősi faluban nincs olyan ese
mény, megmozdulás, ahol ők ne 
lennének jelen és ne segítené
nek. Összetartó erejük, vidám
sággal végzett munkájuk most 
már legendaszámba megy váro
sunk történelmében. Jelen voltak 
az ünnepségen a Miskolcról ér
kezett barátok is.

A jubileumi program a vörös
berényi iskolák műsorával kez
dődött, kedves szereplésük szép 
színfoltja volt az ünnepnek. Né
ma felállással emlékeztek meg

az egybegyűltek az elhunyt tár
sakról, kertészekről, borosgaz
dákról. Megható volt látni, hogy 
az ősz, idős emberek visszagon
doltak az elmúlt 30 év történe
teire. Ezek után a 30 évről, a je
lenről és a jövőről beszélt Ger
ván Károly elnök úr is, és a kö
zönség nagy tapsa kíséretében 
adta át a kör kitüntetéseit. Álljon 
itt a névsor az utókor számára 
bizonyítékként, hogy még ebben 
az elidegenült világban is van
nak, akiket érdemes megemlíte
ni azért, mert hisznek a jelen

ben, és bíznak a jövőben. Mind
ezt eddigi áldozatkész munkájuk 
bizonyította.

30 éves emlékplakett: Dalá
nyi József alapító első elnök, 
Wéninger Gyula alapító tag, tb. 
elnök, Bódai Sándor alapító 
tag, tb. iskolakert-vezető, Hor
váth József alapító tag, Gerván 
Károly alapító tag, gazdasági 
vezető, pénztáros, elnök, Jákói 
Sándor alapító tag, jegyző- 
könyvvezető, Lőrincz Lajosné 
alapító tag, Földes Lajos alapító 
tag, Havasi József alapító tag,

titkár, pénzügyi ellenőr, Wénin
ger Gyuláné, Havasi Józsefné, 
Zombor Kálmán tb., pénzügyi 
ellenőr, Nagy Gyula, Egyed 
Antal, Szabó Gézáné, Durst 
László a fotókrónikás.

A 30 éves emlékplakettet az 
alábbi szervezetek kapták: Pol
gármesteri Hivatal, képviselő- 
testület, Vörösberényi Általános 
Iskola, Vörösberényi Vöröske
reszt, Vörösberényi Polgári Kör, 
Balaton Akadémia, Magyar-An
gol Tannyelvű Gimnázium, Ba
latonalmádi Kertbarátkor, Mis
kolci Kocsis Pál Kertbarát Szak
kör.

Oklevelet kaptak, akik az el
múlt 20 évben munkájukkal 
hozzájárultak a kör sikereihez: 
Blaha Ottó, Marton László, 
Szabó György, Bokros Bálint
né kultúros, Mézes Gyuláné tb. 
gazdasági vezető, Sin József tb. 
elnök, Földes Károly tb. elnök, 
Mézes Gyula tb. jegyzőkönyv- 
vezető, Domján Lajos, Csalló 
Róbert elnökhelyettes, Kun 
László gazdasági ellenőr, Kun 
Lászlóné, aki kiváló munkájáért 
még külön elismerésben része
sült, Mester István, Molnár 
Kálmán, Schoffhauzer Ferenc, 
Panics József, Oszkó Géza, 
Berki Imre, Paál Ferenc, Me
zei Lajos, Fejes Kálmán, Vö
rös Lajos.

Gerván Károly elnök köszönti az ünnepélyen résztvevő vendé
geket és a kertbarátkor tagokat.

Fotó: Durst László

Kedves Vörösberényi
Kertbarátok!

Az Új Almádi Újság nevében is gratulálunk az elmúlt 30 év 
tevékeny munkájához, s kívánjuk, hogy minél többször adhas
sunk hírt lapunk hasábjain a Ti sikereitekről.

Ami még e kis beszámolóhoz hozzá tartozik, hogy a nagy ün
nep, amely az évfordulón Vörösberényben volt, természetes, 
hogy nem marad szárazon, hiszen a borosgazdák szívesen kí
nálták boraikat, a kedves háziasszonyok pedig a jobbnál jobb 
falatokat adták a megjelent vendégeknek. Ez a szép nap egy 
reggelig tartó bállal fejeződött be, ahol Vörösberény apraja- 
nagyja táncra perdült, és örült annak, hogy ismét együtt voltak.

V. L.

Lottóhúzás Almádiban
1995. november 11-én, szombaton, a Magyar Angol Gimná

ziumban 16 órától gálaműsor keretén belül lesz a 6-os lottó ki
sorsolása. Mindenkit szeretettel várunk. A húzásról a Rádió Jam 
élő közvetítést sugároz.

C P U
SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
8 2 2 0  Balatonalmádi, Jókai út 7.

Számítógépek, 
tartozékok, 

perifériák, 
nyomtatók, 

kellékek, 
telefonok, 

szoftverek



Változások az egészségügyben
Balatonalmádi Önkormány

zata 1995. szeptemberi 28-i 
ülésén döntött új felnőtt házi
orvosi körzetek létrehozásáról. 
Megbízta az Egészségügyi 
Népjóléti és Környezetvédelmi 
Bizottságot az új körzethatá
rok kialakítására. A háziorvo
sok bevonásával ez megtör
tént.

1. körzet: Dr. Sarkadi Antal, 
tel: 338-334

Rendelő: Baross u. 32.
Rendelési idő: H, Sz, P: 

13.30-18, K, Cs: 7-11.30.
Körzethatár: Balaton-part: Al

sóörs felé a közigazgatási határ, 
Petőfi Sándor u., Móricz Zs. 
köz, Luther u., Esze T. u., Sas 
u., Berzsenyi D. u., Mátyás K. 
u. teljes egészében.

2. körzet: Dr. Huszár Gábor, 
tel: 338-334

Rendelő: Baross u. 32.
Rendelési idő: H, Sz, P: 7-

11.30, K, Cs: 13.30-18.
Rendelő: Budatava, Rákóczi 

u. 43.
Rendelési idő: H: 15-16.30; 

Cs: 9-10.30.
Körzethatár: Déli rész határa 

megegyezik az 1. sz. körzet ha
tárával, Park u., Széchenyi sé
tány, Mikszáth K. u., Budai N. 
A. u., Héja u., Attila u., Gerle 
u., Pacsirta u., Remetevölgyi u., 
Forrás u., Pinkóczi u., Hordó u.,

Hunyadi u., Dobó I. u., Marti
novics u., Veszprémi u. mindkét 
oldala a Kisberényi u. sarkáig, 
Szőlő u., Szabadság u. mindkét 
oldala, Szabadság u. a Noszlopi 
utcáig, Noszlopi u. a Balaton
fűzfői u. sarkáig és a Balaton
fűzfői u. mindkét oldala a vasúti 
átkelőig - Bocskai térig - Buda
tavai strand mentén a Balaton- 
part.

3. körzet: Dr. Tóth József, 
tel: 338-968

Rendelő: Vörösberény, Ady 
u. 25.

Rendelési idő: H, Sz, P: 8- 
12.30; K, Cs: 12.30-17.

Rendelő: Budatava, Rákóczi 
u. 43. Rendelési idő: H: 10-12; 
Cs: 15-17.

Körzethatár: Kötéssűrű, Pint 
u., Csárda u., Kisberényi u., Pin
kóczi u. kereszteződése, Pinkó
czi u. és Dugonics u. kereszte
ződése, Seregély u., Kakukk 
köz, Kisberényi u. és Veszprémi
u. kereszteződése, Veszprémi u. 
teljes egészében, Zalka M. u. és 
Thököly u. kereszteződése, Thö
köly u. mindkét oldala, Balaton
fűzfői u. és Thököly u. keresz
teződése, Balatonfűzfői u. az al
mádi határig.

4. körzet: Dr. Farkas Miklós, 
tel: 339-192

Rendelő: Baross u. 56.

Rendelési idő: H, Sz, P: 8-13; 
K, Cs: 13-18.

Körzethatár: Lóczy tér, Ál
mos u., Előd u., Ond u., Kond 
u., Tass u., Huba u. és Balaton
fűzfői u. kereszteződése, Roz
maring u., Viola u., Kövesalja 
u., Szép I. u., Endre u., Vörös
marty u., Árpád u., Lehel u., 
Magtár u., Balatonfűzfői u. a 71- 
es főút közigazgatási határáig, 
innen jobbra a Balatonig és a ke
leti oldal a Balaton.

A lakosságnak, a biztosítot
taknak ez semmilyen admi
nisztratív változást nem jelent.

Továbbra is érvényben van 
az a jogszabály, hogy a körzet
ből bejelentkező biztosítottat a

doktor nem utasíthatja el, kár
tyáját és ezzel kezelését köteles 
elvállalni. Szintén változatlan 
a polgárok szabad orvosvá
lasztási joga is, tehát mindenki 
szabadon választhat házior
vost.

Változás történt a fogászati 
ellátásban is. Dr. Wikarek Anna 
fogszakorvos vállalkozóként lát
ja el feladatait. Rendelő: Kisbe
rényi út 10/A (Veszprémi úttól 
100 méterre). Rendelési idő: H:
9-15; K, Cs: 13-19; P: 8-14. 
Szerda: iskolafogászat 8-14. Te
lefonon bejelentkezés: 338-575.

Egészségügyi Népjóléti és
Környezetvédelmi Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 
pályázatot hirdet

Könyvvizsgálói 
feladat ellátására

PÁLYÁZATI FELTÉTEL:
• A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizs

gálói névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű 
könyvvizsgálói bejegyzés, 10 éves költségvetési, szám
viteli és ellenőrzési gyakorlat.
(Tanácsi, önkormányzati gyakorlattal rendelkezők előny
ben.)

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
• részletes szakmai önéletrajzot és az önkormányzattal való 

együttműködésre vonatkozó elképzeléseit,
• a könyvvizsgálói névjegyzékbe való bejegyzés igazolását
• erkölcsi bizonyítványt
• ajánlatot a megbízási díj összegére

A pályázatot 1995. november 15-ig lehet benyújtani a város 
polgármesteréhez (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.).
A pályázatok elbírálásáról a képviselő testület 1995. november
30-ai ülésén dönt.

A könyvvizsgáló foglalkoztatása -  a képviselő testület döntését 
követően -  megbízási szerződéssel történik határozott időtartam
ra.

DÍJAZÁS: megegyezés szerint.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ FELADATA:
• Az önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállomá

nyának, pénzeszközeinek, követeléseinek, kötelezettsé
geinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata 
és tanácsadás.

NIDA GIPS

BELTÉRI ÉPÍTÉSI RENDSZEREK
gipszkartonlapok felhasználásával

Vállalok fő- és alvállalkozásban:
 □  tetőtér-beépítést,
 válaszfal- és álmennyezet-készítést

NIDA gipszkartonnal 
 □  DONN és ARMSTRONG kazettás

 álmennyezet készítését
 □  hőszigetelést Therwoolin üveggyapottal

 □  festést, tapétázást

Molnár Tibor 
8 2 20 Balatonalmádi, Szellő u. 14. 

Tel.: 06/30/413-515
m e g f e l e l ő  r e f e r e n c i a m u n k á v a l  r e n d e l k e z e m



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
elmúlt időszakának tevékenységéről:

Szeptember és október hónap
ban kampányszerű ruhanemű 
választékot kínáltunk a rászoru
lóknak két alkalommal is. Nagy 
sikere volt. Ezúton is köszönjük, 
hogy az adományozók jóvoltá
ból széleskörű lehetett ez az ak
ció.

Tekintve, hogy a raktárunk 
most már kialakult, minden ked
den az ügyeleti idő alatt 16-18 
óráig a sürgősen rászorulókat 
(például kórházi ápolás, gyerek

ruha stb.) megpróbáljuk segíte
ni. Ebben az időben kérnénk 
szépen az adományokat is.

Az elmúlt hetekben a rászo
rulók vegyestüzelésű kályhákat 
kerestek. Ha valaki segíteni tud, 
várjuk a jelentkezését. Ha feles
leges gyógyszerkészlet van, kö
szönettel átvesszük. Természete
sen a szakemberek irányításával 
a rászorulóknak továbbítjuk.

A nyár végén nyolc kárpátal
jai gyerek elhelyezését és ellá

tását vállalta szervezetünk. A 
visszajelzés szerint nagyon jól 
érezték magukat és ezúton to
vábbítjuk köszönetünket azok
nak a támogatóknak, akik a nya
raltatást anyagilag, illetve mun
kájukkal támogatták: Bótáné 
Kelemen Borbála, dr. Cselényi 
Miklós, Kerekes Attiláné, Né
meth Krisztina, Angel Elek, Hol
lender Józsefné, „György” Pa
tika, Virágh Géza, Lovasné Dör
ner Katalin.

A szeretetszolgálat nevében 
mi is köszönetünket fejezzük ki, 
hogy munkánkat anyagilag tá
mogatták. A Meinl élelmiszerá
ruház édesség, élelmiszer ado
mánya és az Idősek Klubja dol
gozói „anyai” gondoskodása 
szintén hozzájárult, hogy az 
anyaországban igazán itthon 
érezhessék magukat kedves ifjú 
honfitársaink.

dr. Kelemen Imréné

KEDVEZMÉNYEK AUTÓSOKNAK

OTP lakossági folyószámláról havonta fizetheti 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása díját. 

Akár 12%-ot is megtakaríthat, ha Casco biztosításának díját 
OTP lakossági folyószámláról utaltatja át.

A Casco biztosításon belül egyéni igényeihez 
alkalmazkodó, mérsékeltebb díjú, 

illetve emelt szintű szolgáltatásokat is kínálunk.

További 10% típuskedvezményt kap,
ha Magyarországon gyártott új Suzuki 

vagy Opel gépkocsijára köti meg 
bármelyik Casco biztosításunkat.

NEM CSAK AUTÓSOKNAK ELŐNYÖS

5% díjkedvezményben részesül,
ha OTP lakossági folyószámláról utaltatja át 

bármely más önkéntes Garancia biztosításának havi díját.

VEGYE IGÉNYBE AZ OTP LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLÁT 
ÉS A GARANCIA BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAIT!

Garancia
B I Z T O S Í T Ó  R T .

AZ O T P  C S O P O R T  T A G J A

A Közösségi Ház 
novemberi 

programjából:
XI. 2. 9-17.00 Török ruhavásár 
XI. 6. 9-15.00 Bálásruha vásár 
XI. 10. 17.00 Fülöp Lajos helyi festőművész 

kiállításának megnyitója, és Mesélő Bitt
va-part című regényének bemutatója. 
Közreműködik: Albrecht Sándor újságíró, 
dr. Tóth Dezső, a Veszprém Megyei Hon
ismereti Egyesület titkára, Pintér Tibor 
előadóművész, Varga József művésztanár. 

XI. 12. 11.00 Közösségi Ház SE - Kecske
mét DUTÉP SC NB-I-es sakkcsapatbaj
noki mérkőzés.

XI. 19. 10.00 Közösségi Ház SE - Pápai SE 
megyei sakkcsapatbajnoki mérkőzés 

XI. 23. 17.00 MI LEGYEK? HOVA MEN
JEK?
Pályaválasztási tanácsadó sorozat. 1. rész. 
Lovassy László Gimnázium 
Vetési Albert Gimnázium 

XI. 24. 9-17.00 Török ruhavásár 
XI. 27. 17.00 MI LEGYEK? HOVA MEN

JEK?
Pályaválasztási tanácsadó sorozat. 2. rész. 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
Balatonalmádi
Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred

XI. 29. 17.00 Előadás a Diabatesz Klubban

Figyelem!!!
Decemberben a szakközépiskolák és szak

munkásképző intézetek igazgatói folytatják 
tájékoztatójukat a pályaválasztási tanácsadó 
sorozat keretében.

A  Télapó házhoz megy!
 December 5-6-án a családokhoz is  
 ellátogat a Mikulás, 

a gyerekek nagy örömére. 

 Információ a Közösségi Házban  
 naponta 9-20 óráig, 
 vagy a 338-011-es telefonon.



MEGKÉRDEZTÜK

Mi újság gáz ügyben?
A még el nem kezdett területek építését, de a már elkezdett sza

kaszok gáz alá helyezését is hátráltathatja a biztonsági övezetre vo
natkozó szolgalmi jog biztosítása körül kialakult helyzet. Noha a 
biztonsági övezetre vonatkozó előírások a hatályos városrendezési 
terv korlátozásain túlmenő korlátozást nem jelentenek, sokan elzár
kóznak attól, hogy hozzájárulásukkal segítsék a mielőbbi gázhoz ju
tást. Ezzel szomszédaiknak is, sokszor saját maguknak is jelentős 
kárt okoznak a mai olajárak mellett. Ezen a helyzeten mindannyiunk 
érdekében jó lenne gyorsan keresztül jutni, ehhez az érintettek 
összefogására van szükség. Erre vonatkozóan az eddigi nyilatkoza
tokon túlmutató tartalmú szerződéseket a napokban postázzuk, ezek 
gyors visszaküldését kérjük.

A közeli napokban tartós útlezárásokra lehet számítani a Kossuth 
Lajos u. alsó részén és a Dózsa György úton, ezért megértésüket 
kérjük.

Szabó Balázs 
városgazdálkodási oszt. vez.

Munkáltatók 
figyelmébe 

ajánljuk:
VESZPRÉM MEGYEI 

V Á L L A L K O Z Á S I 

K Ö Z P O N T

A Veszprém Megyei Mun
kaügyi Központ felhívja tisz
telt támogatott munkáltatói fi
gyelmét, hogy 1995. november
10-ig, de legkésőbb a különféle 
(bér-/útiköltség-, közhasznú-, il
letve munkahelyteremtő) támo
gatások november folyamán be
küldött elszámolásaival egyide
jűleg írásban közöljék az új

(24 számjegyből álló) pénzfor
galmi jelzőszámukat.

A pénzintézetek új számla
számra történő átállását, 1995. 
december 4-ét követően csak 
azok részére tudja a központ, il
letve a kirendeltségei a megítélt 
támogatásokat átutalni, akik ké
résünknek a megadott időpontig 
eleget tesznek.

GÁZ
KÉSZÜLÉKEK
Kazánok, konvektorok, 

tűzhelyek, bojlerek, 
lakásfűtők árusítása

Ingyenes házhoz szállítás

Gázkészülékek javítása

NAGY VÁLASZTÉK, 
OLCSÓ ÁRAK

Alsóörs 
Szent István u. 60.

A közelmúltban értesültem Áfrány Mihály elhunytáról. A 
hír megdöbbentett.

Ezúton fejezem ki részvétemet az elhunyt hozzátartozó
inak. Áfrány Mihályra úgy emlékezünk, aki Balatonalmádi 
kommunális korszerűsítése érdekében évtizedeken keresztül 
önzetlenül tevékenykedett.

Dr. Mosóczy Róbert 
Előd u. 14.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Balatonalmádi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Önkormányzati szociális intézmény - városi gondozói központ 

(házi gondozási feladatokat is ellátó Idősek Klubja) - 
vezetői feladatainak ellátására.

Pályázati feltételek:
1. Felsőfokú társadalom-tudományi (szociális munkás, szociális 

szervező, igazgatás-szervező) vagy egészségügyi képesítés.
2. Legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
3. Büntetlen előélet - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
4. Magyar állampolgárság.
5. Részletes, kézzel írott szakmai önéletrajz.

Bérezés és egyéb juttatás a közalkalmazottakról szóló törvény sze
rint.

A pályázatot 1995. november 15-ig lehet benyújtani a város pol
gármesteréhez (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.).

A pályázatok elbírálásáról a képviselő testület 1995. november 30- 
ai ülésén dönt.

_____________ APRÓHIRDETÉS
TÜZIFA FŰRÉSZELT, HASOGATOTT, házhoz szállítással 
megrendelhető 700 Ft/q. Vörösberény, Vadvirág u. 8., Vörösberény, 
Pince u. 2. Telefon: 06 60 393-288, 06 30 465-861.

KERESÜNK KICSI TELKET, kicsi házzal, nyugodt központi fek
véssel Balatonalmádiban vételre. Ajánlatokat „Nosztalgia” jeligére 
a szerkesztőségbe. Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A húsbolttal szemben lévő

CIGARETTA DISZKONT
30 méterrel beljebb, 

a Baross Gábor u. 37. sz. alá költözött.

dohányárun  kívül nagy  vá lasztékban

- ugyancsak DISZKONT áron  -

k ap ha tó  ita l, kávé, ünnepi édesség  

Továbbra  is vá rom  v á sá r ló im a t !
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