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Bermüller villa és Stubenvoll villa
Az 1858. évi kataszteri 

felmérés adatai szerint 
Almádiban az egyik 

legnagyobb birtok Bereczky 
Boldizsár és felesége, Klenner 
Mária tulajdonában volt. Őket 
almádi lakosokként jelölte meg 
az említett felmérés. A birtok -  
amelynek nagysága 7 ka
tasztrális hold 228 négyszögöl 
volt -  a mai Baross Gábor útnál 
kezdődött, a Dózsa György út 
és az Óvári út közötti területet 
foglalta el, egészen az egykori 
elemi iskola telkéig. Ez azt 
jelentette, hogy csaknem a Vas 
Gereben utcáig terjedt ki. A bir
tokon állt egy lakóház, amely
nek száma 163 volt, és 
érdekességként lehet megem
líteni, hogy a birtokból csak 2 
kat. hold 184 négyszögöl volt a 
szőlő, a többit szántó, rét és 
konyhakertként nevezte meg a 
felmérési jegyzőkönyv.

A birtoknak pontosan a felét
-  3 kat. hold 744 négyszögölet
-  1866. január 1-én a veszpré
mi Szebenyi Imre és neje 
Glück Franciska vásárolták 
meg 1400 osztrák értékű forint
ért. A Baross Gábor út felőli 
terület maradt az eredeti tulaj
donosoké, amit Bereczky 
Boldizsár halálával 1883. 
április 4-től egyedül az özvegy 
birtokolt. 1890. február 28-i 
bejegyzés szerint az új tulaj
donosa lett a területnek 
Udvardy Róza, férjezett Mi
hályfy Mórné perkátai lakos 
személyében, 2280 o. é. forint 
vételár ellenében.

Az 1905. július 12-én kiállí
tott községi bizonyítvány 
alapján, a 207-es házszámot 
viselő, újonnan épült villát be
jegyezték a telekkönyvbe. 
1906. február 23-án 1 kat. hold 
744 négyszögöl területet a vil
lával együtt, Stubenvoll Ferenc 
és neje Gayer Jolán veszprémi 
lakosok vásárolták meg 13500

koronáért. A megmaradt 
területből, az 1908. augusztus 
31-én kelt adás-vételi 
szerződés értelmében 17 400 
koronáért, 1 k. hold 117 
négyszögöl Bermüller Alajos 
és felesége Pfeifer Gizella 
budapesti lakosok tulajdonába 
került. Ők hamarosan egy villát 
építettek rajta, és azt lányukról 
„Magda lak”-nak nevezték 
el.

Az épület, természetesen a 
hozzátartozó területtel 
együtt, az 
első  
világ
háború 
után, 1921. 
március 1- 
én került új 
tulajdono
sokhoz, akik már ekkor ismert 
almádi személyiségek. A 
vevők, Kis János és neje Daw
son Dartrey Eleonóra grófnő, 
balatonalmádi lakosok voltak a 
hiteles telekkönyvi bejegyzés 
szerint. Jól érzékelteti a helyzet 
változását a vételár, amely 
800.000 koronát tett ki.

Balatonalmádi nagyközség 
kataszteri birtokíveinek össze
sítése szerint, ami az 1923. évi 
részletes felmérés alapján 
készült, a tulajdonos Kis János, 
és az épületet az ugyanezen évi 
nagyközségi házjegyzékben a 
189-es számmal jelölik. Az

1952. évi államosításkor 
Domján Béla a megjelölt tulaj
donos, aki Kis Jánosné veje 
volt. Az épület ma városi 
tulajdonban van és „K özös

ségi Ház” funk
ciót tölt be.

Mindkét épülettel kapcso
latosan a telekkönyvi adatok 
egy részét mellőzni kell, mert a 
mai helyzet számtalan 
megosztás, tulajdonosváltás és 
öröklés eredményeként alakult 
ki. Csak a történeti szempont
ból fontosabb adatok kerültek 
be az ismertetésbe.

Az említett két villa Almádi 
század elején épült épületeinek 
jellegzetes képviselői, és vi
szonylag kis változással őrzik 
eredeti architektúrájukat. A 
Stubenvoll villán annyi vál
tozás történt, hogy a nyitott 
terasz oszlopai közé ablakokat

építettek be, a Dózsa György 
út felőli vakablak megszün
tetésre került, valamint az 
eredeti fazsindely fedés 

helyett palafedés van az 
épületen.

A Bermüller vil
lánál lényegében egy 
jelentős beavatkozás 

történt, nevezete
sen az, hogy az

épület déli sarkán levő nyitott 
teraszt megszüntették. Itt meg 
kell jegyezni, hogy a kb. 10-12 
évvel ezelőtt történt felújítás 
során az egész épületet 
műanyag festékkel festették le, 
még a vakolatlan almádi 
kőfelületeket is. E szaksze
rűtlen munka „eredménye” jól 
látható az épületen. Az 
egyébként fagyálló almádi kő a 
műanyag festékréteg alatt nem 
tud kiszellőzni, ezért egyes 
helyeken, a fagy hatására 
homokká alakulva, szinte 
„kifolyik” a bőrszerű fes
tékréteg alól. Egyébként is elég 
barbár cselekedet a szép ter
mészetes követ lefesteni az 
abszolút szakszerűtlenségen 
túlmenően.

Mindkét épület érdemes 
lenne helyi védelemre annak 
ellenére, hogy változtatások 
történtek rajtuk és nem olyan 
tágas a környezetük, mint ere
detileg volt, ami elsősorban a 
Stubenvoll villára vonatkozik.

Schildmayer Ferenc

Bermüller villa képe 1910 körül

Stubenvoll villa 1910 körül



A zenepavilon terve, amely 
az Öregparkban kerül felállításra.
Az archív képeslapon jól látható,

hogy a századfordulón hol állt a 
zenepavilon.

Magyarország -  „más” szemmel I.
Biztosan Önök is észrevették 

már, ha az ember átlépi az or
szághatárt, óhatatlanul összeha
sonlítja a látottakat a hazájában 
megszokottal. Ez persze nem 
mindig a mi javunkra billenti a 
mérleget -  főképpen ha nyugat felé 
indulunk el.

Az elmúlt évben lehetőségem 
volt 9 hónapot Németországban, 
Frankfurtban tölteni. Az ösztöndíj, 
amelyet a negyedik legnagyobb 
német utazásszervező, a Deutsches 
Reisebüro pályázatán nyertem el, 
szakmai és emberi szempontból is 
nagyon sokat adott nekem.

Természetesen én is összehason
lítottam a dolgokat -  és tapaszta
lataimat szeretném megosztani 
Önökkel. Előrebocsátom, hogy 
igyekszem kerülni az általánosítást 
minden tekintetben. Az összeha
sonlításoknál ugyanis rengeteg a 
szubjektív tényező, mint ahogy 
minden embernek más a „szem
üvege” is, amin keresztül a dolgo
kat vizsgálja, és egyikre sem lehet 
azt mondani, hogy rossz.

Igyekezetemet megcáfolva most 
mégis egy általánossággal kezdem. 
Munkám során sok emberrel is
merkedtem meg, sok új barátot 
szereztem. Amikor az első bemu
tatkozások után kiderült, hogy 
magyar vagyok, felcsillantak a 
szemek. „Budapesten laksz?” -  
hangzott a kérdés. Szerencse, hogy

a Balatonnál lakom, mert ez a 
másik része is hazánknak, amit 
még ismernek. (De nagyon sokan 
csak úgy, mint Plattensee.) Az 
Egerből érkezett kolléganőmnek 
ezzel szemben már magyarázkod
nia kellett.

Rendszerint kíváncsivá váltam, 
vajon mi juthat eszükbe Magyar- 
országról. A legtöbbször ezek 
hangzottak el: gulyás, puszta, csi
kós és Piroska. Még olyanok is 
ezeket említették, akik soha nem 
jártak nálunk. A „titkot” nem volt 
nehéz megfejteni: az 50-es évek
ben készült egy német film „Ich 
denke oft an Piroschka”, vagyis 
„Gyakran gondolok Piroskára” 
címmel.

Halottam már a filmről és kint
tartózkodásom alatt alkalmam volt 
megnézni is (a 9 hónap alatt 4-szer 
vetítették a különböző TV-adók). 
A film számomra nagyon kellemes 
másfél órát szerzett -  különösen a 
sok magyar szó miatt. Lehet, hogy 
Önök közül is sokan ismerik: a 
történet egy osztrák diák és egy 
magyar bakter lányának, Piroská
nak a szerelméről szól. Az osztrák 
diák, Andreas Hódmezővásárhely- 
kutasipusztán (!) tölti a nyári szün
időt rokonainál. Közben részt vesz 
néhány mulatságon (!), és belesze
ret a jókedvű és magyarosan élet
vidám Piroskába. A szünidő 
végeztével hazamegy, soha többé

nem találkoznak, de Piroskát és a 
Magyarországon töltött napokat 
nem tudja elfelejteni. Röviden és 
tömören ennyi.

A film régi, a történet szok
ványos, az ott bemutatott életmód 
már rég nem létezik -  mégis ma
radandó nyomot hagyott a néme
tekben. Nem találkoztam olyannal, 
aki ne ismerte volna. És innen jön 
vagy ezáltal erősödik a rólunk 
kialakított kép is: hosszú település- 
nevek, amiket nem lehet kiolvasni, 
kolbász, sonka, rétes, amivel tömik 
a vendéget, életvidám, barátságos 
emberek, akik sok mulatságot ren
deznek és persze a pálinka, amitől 
az ember nem kap levegőt.

Egyik szemem sírt, a másik 
nevetett. Örültem, hogy a kép 
rólunk pozitív (ellentétben a többi 
volt szocialista országról meglévő 
képpel), és szomorú voltam, mert 
nem valós.

Idegenforgalmi szakemberek 
régóta mondják, hogy a „csikós- 
gulyás” kategóriából ki kell tör
nünk. Teljes mértékben egyetértek 
és megdöbbentő számomra, hogy 
ilyen hatása van egy közel 40 éve 
készült filmnek. Akik persze már 
jártak Magyarországon, tudják, mi 
a valóság. De a film által is kialakí
tott kép miatt megnézik a pusztát 
és elmennek egy mulatságra. 
Gyakran kell csalódniuk: gyorsan 
megérzik, hogy ez nem az igazi,

amolyan turista-attrakció. Nap
jainkban egyre inkább megfigyel
hető, hogy az ideérkező turisták 
olyan helyeket keresnek, ahol nem 
a többi német és egyéb turistával 
találkoznak. A szokásos turista
programok (parasztlakodalom, 
puszta-program) általában csak 
első alkalommal érdekesek szá
mukra, utána inkább maguk 
szeretnék felfedezni az országot, 
megkeresni az értékeket. És ebben 
kell nekik segítenünk minél több 
és sokszínűbb propagandaanyag
gal. Ez az anyag minél eredetibb, 
annál vonzóbb.

Az évtizedek alatt bevésődött 
képet kitörölni úgysem tudjuk, 
ezért inkább építenünk kell rá. El 
kell mondanunk, hogy ilyen is 
volt, mint hagyomány (sajnos 
egyre ritkábban), helyenként van 
is, de ennél sokkal többet tudunk 
nyújtani. Nem szabad alábecsül
nünk értékeinket! Természeti, kul
turális és építészeti „kincseink” 
bárhol a világon megállják a 
helyüket. Hogy máshol magasab
bak a hegyek, zöldebb a fű és 
kékebb a víz? Igen, de ott mások 
az épületek, a néphagyomány és az 
emberek is. Márpedig egy ország 
ezekkel együtt alkot kerek egészet.

Azt mondják, a távolság és az 
idő nagyon jó tanítómester. És 
megtanultam becsülni és tisztelni 
ezt a kis országot, amelyik a 
hazám.

Lang Brigitta
(folytatjuk)



Néhány sor 
a 63. hónapról 
a Városházán

1996. január

„Millecentenáriumot magunk
nak” cím alatt örömmel olvastam 
Czuczor Sándor igazgató úr 
megszívlelendő gondolatait az 
újságunk előző számában.

Agyonpolitizált és agyonma
nipulált ország megfáradt pol
gáraiként vonszoljuk magunkat 
évről-évre, hónapról-hónapra, 
napról-napra. Ezeregyszáz éve 
azonban itt vagyunk, Európa kö
zepén, Kelet és Nyugat ütköző
jében. Van miből erőt meríte
nünk! Nem bírt velünk tatár, 
török, s újkori zsarnok sem. E 
században is iszonyú sebeket 
kaptunk, fogyunk, de vagyunk, 
és születnek unokák. Akiknek az 
unokái az ezerkétszázas évfor
dulón, 2096-ban kíváncsiak 
lesznek arra, hogy az őseik 
hogyan ünnepelték meg az ezere
gyszázadikat 1996-ban Almádi
ban, Berényben, Budataván és 
Káptalanfüreden.

Közpénzünk alig van az ün
neplésre, inkább csak magunkra 
számíthatunk. Az elmúlt hónap
ban kétszer is összeültünk ez 
ügyben, az önkormányzat, az 
iskolák és a civil szervezetek 
képviselői. Elhatároztuk, hogy a 
millecentenárium évében újra 
megépítjük a Zenepavilont az 
Öregparkban, díszkutat létesí
tünk Berényben a kisposta előtt, 
játszóteret varázsolunk Budata
ván a tömbbelsőbe, és esztétikus 
útjelzőt, táblákat készítünk Káp
talanfüreden. A Zenepavilonnal 
kezdjük. Ha az időjárás 
megengedi, akkor március 15-re, 
ha nem, akkor később. Kérem 
minden polgártársamat, ha mód
jában áll, akkor segítsen munká
val, vagy pénzadománnyal. 
Eddig Schildmayer Ferenc 
alporgármester úr elkészítette a 
Zenepavilon engedélyezési ter
vét (ld. 3. oldal), Debreceni 
István úr felajánlotta segítségét a 
vörösfenyő faanyag beszer
zéséhez, és 10.000 Ft érkezett az 
Almádiért Alapítvány számlájára 
(OTP Balatonalmádi, sz.: 
117448083-20005760; a csekkre 
közleményként kérem az 1100-as 
számot írni).

Csináljunk millecentenáriumot 
magunk, magunknak és az 
unokáinknak.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1996. február 2.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Az újév első képviselő
testületi ülésére került sor 
február hó 1-én. A teljes lét
számban megjelent képvi
selők előtt dr. Kerényi 
László polgármester adott 
először tájékoztatást a két 
ülés közötti fontosabb 
kérdésekről.

Beszámolt arról, hogy az 1996. 
évi költségvetés előkészítése fo
lyamatosan történik, egyben jelez
te azt is, hogy már az első egyez
tető tárgyalások során kiderült, az 
igények lényegesen meghaladják a 
lehetőségeket. Bármennyire is fáj
dalmas, de a képviselőtestület által 
korábban elfogadott költségvetési 
koncepció kereteit nem lehet túl
lépni. Van még idő az álláspontok 
egyeztetésére, hiszen várhatóan 
március 14-én rendkívüli ülés 
keretében dönt a testület a költ
ségvetés elfogadásáról.

Jóleső érzéssel újságolta, a 
város gázépítési programja kere
tében újabb két szakasz készült el, 
nevezetesen: a vörösberényi I. 
szakasz, valamint a Töltés u., Kos
suth u., Dózsa Gy. u., a Vécsey és 
az általuk behatárolt terület kapott 
gázt január 20-án.

Ismertette a Vörösberényben 
megtartott falugyűlés eredményét, 
miszerint a megjelent állampol
gárok többsége nem helyeselte 
Almádi és Berény elválását.

Szólt arról, hogy a millecen
tenáriumi bizottság gőzerővel 
folytatja előkészítő munkáját, jó 
úton halad a Zenepavilon meg
valósítása. Említést tett még a 
japán hitel felhasználását koor
dináló közhasznú társaság váro
sunkban tartott üléséről, és vé
gezetül -  de nem utolsósorban -  
bejelentette, hogy faxon meg
érkezett az ÁPV Rt. döntése arról, 
hogy a Hotel Auróra szálló és a 
hozzá tartozó egységekre kiírt 
pályázat győztese a balatonkene
sei, a zalaegerszegi, a balaton

almádi önkormányzatokból és az 
Almádi Fürdő Rt.-ből alakult kon
zorcium. Tekintettel arra, hogy az 
értesítés január 31-én érkezett, a 
polgármester sürgősségi indít

vánnyal élt az Auróra ügyében a 
további intézkedések megtétele 
érdekében.

A képviselőtestületi ülés fő na
pirendi pontjaként szerepelt váro
sunk közbiztonságának helyzete, 
ezen belül is a balatonalmádi rend
őrőrs parancsnokának beszámoló
ja és a nemrégen szerveződött Vá
rosi Polgárőr Egyesület tájékoz
tatója.

A színvonalas, jól előkészített 
írásos előterjesztések kapcsán szá
mos kérdés vetődött fel a kép
viselők részéről, melyekre dr. 
Horváth Imre, Veszprém város 
rendőrkapitánya, Czere József, a 
kapitány közbiztonsági helyettese, 
Gruber Sándor örsparancsnok, 
továbbá Hansági Endre, a Pol
gárőr Egyesület elnöke és Bodor 
Barna, az egyesület titkára adott 
választ. (Itt jegyzem meg, hogy 
terjedelmi okok miatt a beszámoló 
és a tájékoztató ismertetésére most 
nem kerülhet sor. Szükségesnek 
látom azokra lapunkban a későb
biek során visszatérni, mert a 
közvélemény érdeklődésére szá
mottartó adatokat, elemzéseket 
tartalmaznak.)

A kérdések első csoportja 

rendőrőrsünk tárgyi és személyi 

feltételeinek helyzetére irányult. 

Több éve gond, hogy az örs dr. 

Óvári F. utcai épülete sok szem

pontból nem alkalmas az állomány 

elhelyezésére, a közszolgálat el

látására. Az önkormányzatunk és a 

rendőrség vezetői közösen fel

lépve, évek óta „ostorozzák” a 

BM-et a tarthatatlan helyzet meg

változtatása érdekében.
Kisebb részeredmények szület

tek ugyan (pl. a gyakorlóörs ideig
lenes elhelyezése a nevelőotthon 
területén), de csak a múlt év végén 
csillant fel a remény arra, hogy 
központi pénzből a volt TSZKER 
épületét a minisztérium megvásá
rolja az örs részére. Sajnos, mára 
már kedvezőtlenebb irányba for
dult a helyzet, egyre kisebb az esé
lye az épület megvásárlásának. Dr. 
Kerényi László polgármester -  
tőle megszokottan -  azonnal 
reagált az új helyzetre, bejelen

tette, hogy már felvette a kapcso
latot dr. Bartalus Antal dan
dártábornok úrral, Veszprém 
megye rendőrkapitányával, aki -  
lehetőségéhez mérten -  mindent 
megtesz a szükséges anyagi 
fedezet megteremtése érdekében.

Több képviselő is hathatósabb 
intézkedéseket követelt -  apellál
va településünk üdülőhelyi hír
nevének csorbulására -  a nyári 
szezonban elszaporodó személy
gépkocsi-lopások megelőzésére, 
illetve ezen bűncselekmények 
eredményesebb felderítésére.

A rendőrség vezetői elismerték, 
hogy a gépkocsilopásokat jól 
szervezett bűnözők követik el a 
legmodernebb technikai eszkö
zökkel felszerelten (pl. rádió adó
vevők, rádiótelefonok stb.), me
lyekkel a bűnüldöző szervek na
gyon nehezen tudják felvenni a 
versenyt. Ugyanakkor vannak biz
tató jelek e téren is, különösen a 
rendőrség és a polgárőrség egyre 
eredményesebb együttműködése 
szoríthatja visszább ezen bűncse
lekményfajtát, de természetesen a 
jövőben is számítanak a lakosság 
segítségére is.

A rendőrség vezetői ismételten
-  ki tudja már hányszor -  
nyomatékosan felhívják az állam
polgárok figyelmét arra, hogy 
vigyázzanak értékeikre (lásd: 
strandi lopások), ne hagyjanak 
értékes tárgyakat személygépko
csijukban, ne hagyják nyitva laká
suk, üdülőjük ajtaját, ablakát 
(lásd: besurranásos tolvajlás nö
vekvő száma). Ha valaki sérel
mére bűncselekményt követnek el, 
azonnal jelezzék a rendőrörsön, 
ahol a rendőrök non-stop szolgála
tot teljesítenek.

Szóba került -  mert többen is 
rákérdeztek -  a városban tavaly 
novemberben elkövetett brutális 
gyilkosság is, illetve, hogy hol tart 
az ügyben a nyomozás? Dr. 
Horváth Imre rendőrkapitány ud
variasan csak annyit válaszolha
tott, hogy a gyilkossági ügyben a 
Megyei Rendőrkapitányság jelen
leg is nyomozást folytat.

Amint arról lapunkban már 
többször számot adtunk, a nemré



„A múltjától 
megfosztott ember 
hályogos szemmel 
tekint a jövőbe”

Sütő András megszívlelendő üzenetét jó néhányszor idéztem már lapunk hasábjain, de  soha nem volt olyan aktuális, mint most. A B-kategóriájú világkiállítás helyett megünnepelendő

ezeregyszáz éves hon
foglalásunk a még nagyobb 
takarékoskodás jegyében 
fogant, ami egy kicsit 
sarkosan fogalmazva azt 
jelenti, hogy a vidék 
takarékoskodik, a főváros 
pedig ünnepel.

Amennyi pénz idáig 
elpazarlódott a központi 
események előkészületeire, 
reklámozására és emblémá
jára, kezdetben arccal a 
világkiállítás, majd a honfoglalás felé, annak töredékéből több színvonalas

balaton-felvidéki eseményt 
lehetett volna támogatni. 
Maradt a megyei embléma 
megpályáztatása, amelyre 
díjmentesen felajánlottam 
már tavaly az ötletemet: 
tóparti üde zöld mezőben 
hét sovány tehén egymást 
feji. (Ha cifrázni akarjuk: 
hegyek legyenek a háttér
ben.) Mivel hazánk és

tartozik, ahol a múlt előre 
megjósolhatatlan, ezért azt 
javasolom, hogy lássunk neki és ünnepeljük meg magunkat, mielőtt még felülről megünnepelnek

bennünket helyettünk is. 
Honfoglalás ugyanis itt is 
történt, sőt miértünk tör
tént Nem véletlenül hívták az első ismert települést Szárberénynek és nem véletlenül veretes mindegyik városrész neve a leg

 

fiatalabb Budatavától 
Almádin át Káptalanfü
redig.

Tizenegy évszázad múlt el 
a várossá lett település felett 
és ezeket egyenként bemutatva szeretnénk ötleteket, 

javaslatokat és tartalmat 
adni a városi ren

dezvényekhez, találkozók
hoz, megemlékezésekhez és 
műsorokhoz. Ezeregyszáz 
éve beszélünk magyarul itt 
ezen a tájon, végre meg kellene értenünk egymást, de mindenekelőtt magunkat.

M i l l e c e n t e n á r i u m i  

megemlékezéseket magunkról és magunkért.
Czuczor Sándor

A polgárőrség 
életéből

A polgárőrség tagjai a téli 
időben is folytatják a járőrözést és 
végzik a figyelő tevékenységet az 
egész város területén. A szolgálat 
ideje alatt történt minden ese
ményt a járőrnaplóba rögzítenek, 
p l a szokatlan, vagy ismétlődő 
mozgást és az ezekhez kapcsol
ható gépjárművek adatait is.

A Vörösberényben elkövetett 
kegyetlen gyilkosság felderítésé
vel foglalkozó nyomozókkal 
közölte a polgárőrség azokat az 
adatokat, melyek a tudomásukra 
jutottak. Reméljük, hogy az 
elkövető(k) mielőbb a hatóság 
kezére kerül(nek).

A polgárőrség elnöke és titkára 
felvette a kapcsolatot a már évek 
óta működő és sikereket elért 
kenesei polgárőrök parancsnoká
val. A beszélgetés és tapasztalat- 
csere során felvetődött az a gon
dolat Kovács Ervin úr részéről, 
hogy kössenek együttműködési 
megállapodást a kenesei, a fűzfői, 
a litéri és az almádi Polgárőr 
Egyesületek. A részletek megbe
szélését 1996. januárjában el
kezdik az érdekelt egyesületek 
elnökei.

Rendőrségi hírek
Az 1995. november 13-án 

történt emberöléssel kapcsolatban 
sajnos érdemben informálni nem 
tudjuk a város lakóit. Még mindig 
várjuk azok jelentkezését, akik 
hasznos adatokkal tudják segíteni 
a nyomozást.

1995. december 20-án a késő 
esti órákban N. T. balatonalmádi 
lakost lakásán felkereste két helyi 
fiatalember, és a vélt vagy valós 
tartozást akarták visszakérni. A 
vita során N. T.-t tettleg bántal
mazták. Mivel pénzt nem kaptak, 
így a sértett Alfa Rómeó személy- 
gépkocsijába beültek és azzal 
elhajtottak. Sokáig nem kellett a 
gépkocsival közlekedniük, a 
veszprémi kollégák mindkét 
személyt elfogták és őrizetbe vet
ték. Ellenük az eljárás folyamat
ban van.

A nyaralóbetörések száma 
sajnos nem csökkent. A város 
területén összesen 6 nyaralót 
törtek fel ismeretlen tettesek, 
ahonnan televíziót, műszaki 
cikkeket, festményeket, porcelá
nokat, Siesta gázkályhát és gáz
palackot tulajdonítottak el.

Sajnos a vörösberényi gáz
cseretelepet is kettő ízben látogat
ták meg két hét leforgása alatt

ismeretlen elkövetők, ahonnan 
összesen 46 db gázpalackot vittek 
magukkal. Kérjük azoknak a 
jelentkezését, akiknek az elmúlt 
időszakban ismeretlen személyek 
gázpalackot kínáltak megvételre.

Igencsak éhes lehetett az az 
elkövető, aki a vörösberényi Lang 
Cukrászdába hatolt be, mert a 
pénztárgépen, CB rádión kívül 
nagy mennyiségű süteményt is 
magával vitt. Az elkövető a 
nyomain kívül gépkocsijának 
ülését is hátrahagyta.

Gépkocsifeltörést három eset
ben követtek el. A gépkocsikból 
fotófelszerelést, magnósrádiót, 
készpénzt és útlevelet tulajdonítot
tak el. A balatonalmádi Profi-L 
üzletből ismeretlen körülmények 
között eltulajdonítottak egy nagy 
értékű rádiótelefont, melyet az 
elkövető nemigen tud használni.

A káptalanfüredi Fenyves ABC- 
ből ismeretlen tettes cigarettát és 
szeszes italt tulajdonított el. 
Kilétét sikerült megállapítani, aki 
ellen eljárást indítottunk.

Baleset

A városban két esetben történt 
sérülés nélküli közlekedési bal

eset. Az egyik eset mindkét fél 
figyelmetlensége következtében 
történt. A baleset tanulsága, hogy 
ha kiszállunk az út mellett le
parkolt gépkocsiból, annak ajtaját 
ne hagyjuk nyitva. A másik esetnél 
az okozó gépjármű vezetője nem 
számított a havas út csú
szósságára, így hiába fékezett, 
nekiütközött egy másik gépjár
műnek.

Egyéb
Személyi igazolvánnyal kapcso

latos ügyintézés a Városházán 
1995. január 3-tól változatlan 
időpontokban történik.

Traffipax

1996. január 18-án és 24-én lesz 
műszeres sebességmérés 
a 71-es számú főútvo
nalon.
A Balatonalmádi 
Rendőrörs állomá
nya nevében 
kívánok mindenkinek 
békés, boldog, erő- 
szakmentes új évet!

Balatonalmádi, 1995. 
december 27.

Újvári Attila



K a r á c s o n y

A 
VÁROSBAN

Zsúfolt terem, kicsik, szülők, 

nagyszülők várták a Jézuskát 

december 21-én a Városházán. A 

már több évre visszatekintő, ha

gyományosnak mondható ünnep

séget Trosits András képviselő 

meleg hangú gondolatai vezették 

be, hangsúlyozva az egymás iránti 

tisztelet, szeretet, megértés jelen

tőségét. Az ezt követő elmarad

hatatlan karácsonyi összeállítás, 

benne a pásztorjátékkal a Meg

váltó születését idézte a közönség 

elé, amelyet a tiszta gyermeki 

lélekből származó őszinteség, 

majd a műsort lezáró megható 

szavalat tett oly ünnepélyessé. 

Köszönet érte a Vörösberényi 

Általános Iskola tanulóinak és 

felkészítő tanárainak. A városi 

karácsony befejezéseként a fel

díszített fa alatt a Közösségi Ház 

ajándékkosara várta a gyerekeket.

V örösberénybe, a gyer
mekek és felnőttek nagy 
örömére hintóval érke

zett a Mikulás. A legnagyobb 
csodálkozásra nem egy, hanem két 
piros köntösű, fehérszakállas 
Mikulás foglalt helyet a lovas
szekéren. Ahogy felvételeink is 
bizonyítják, nagy utat tettek meg, 
hiszen a régi falu utcáit végigjárva 
benéztek az óvodába és az iskolá
ba, ahol a gyerekek nagy üdvrival
gással fogadták őket. Az utcán

meg-  
meg 
álltak 
sze
kerük
kel egy- 
egy ódon 
ház előtt és 
szép szavakkal, jó
kívánságokkal, ajándékokkal hal
mozták el az ott lakókat.

Ez a karácsony is szép ünnepként 
vonul be Berény történetébe. Most

már 
ha
gyo
mány 

lett a 
hatal

mas fenyő
fa állítása és a 

körülötte lévő gyer
mekzsivaly.

Műsorral kezdődött az ünne

pély, az iskola színvonalas

előadásának tapsolhatott a közön

ség.

Ezek után Kurucz György 

nagytiszteletű úr emlékezett a 

karácsonyra és mondott jókívánsá

gokat az egybegyűlteknek. A 

kivilágított karácsonyfa alatt ki-ki 

megtalálta a saját ajándékát, vagy 

a baráti és testvéri jó szót.

Szentesi István 

Fotó: Durst László



Építőkből -  ÉVSC
Almádi vitorláséletében mindig 

előkelő helyet foglalt el a 
Budapesti Építők Szakosztálya. 
Budapesti jószerével csak a 
nevében volt hiszen zömében 
almádi gyerekek, fiatalok tanulták 
meg itt a balatoni vitorlázás 
fortélyait, s indultak el nem ritkán 
a világhírnév felé.

Vízisportokhoz híven a hul
lámok és hullámvölgyek váltogat
ták egymást. Mindig akadt egy- 
egy megszállott, aki képes volt 
hozzáértéssel, kitartással életet 
vinni a szakosztályba. Jól emlék
szünk még a 15 évvel ezelőtt 
kezdődött -  s közel egy évtizeden 
át tartó -  sorozatra, mely Eszes 
Béla edző nevéhez fűződött. Ő is 
visszatért régi egyesületéhez, 
hiszen 1962-ben itt nyert országos 
ifibajnokságot „Szalonka” hajó
osztályban. 1980-ban gyerekekkel 
kezdte újra felépíteni a klub régi 
hírnevét. Iskolákkal kötött 
szerződést, szervezett, oktatott, az 
eredmények pedig őt igazolták: 
Magyar Bajnoki I. helyezettek, 
különböző hajóosztályok ranglis
tavezetői, Közép-Európai Kupa 
győztesek, olimpiai kerettagság. A 
sorozat az Építők SC felszá
molásáig tartott. A klubot alapvető 
működési feltételétől -  a kikötőtől
-  fosztották meg, így a versenyzők 
szétszéledtek, az edző pedig 
másutt próbálkozott.

1995. januárja azután új 
helyzetet teremtett. A klub 
területét a MÁFKI Üdülővel 
együtt megvásárolta az ÉDÁSZ 
RT. Az elsődleges cél egy kb. 
140-150 főt befogadó, egész 
évben üzemelő vállalati üdülő 
kialakítása. Götlinger László, 
veszprémi üzemegység-igazgató 
szerint elég komoly gondot okoz 
az átépítés. Az eredetileg apart
manháznak tervezett épületben 
utólag kell kialakítani a konyhát, 
kiszolgáló helyiségeket, rak
tárakat. Ezért az egész épületet 
kénytelenek lesznek átterveztetni. 
A munkák lehetőség szerint azért 
haladnak (az üdülő üzemeltetése 
mellett), s remélhetőleg mielőbb 
teljes kapacitással beindulhat a 
vendégforgalom. Almádi szem
pontjából sem közömbös ennek az

időpontja, hiszen a kiszolgáló 
személyzet alkalmazásánál első
sorban a helybéliek jönnek 
számításba. Kb. 15 embernek 
jelent majd egész évben tartó sta
bil munkahelyet.

A tulajdonosváltással szinte 
egyidőben indult a vitorlásélet is. 
Újból Eszes Béla vezetésével. 
Úgy látszik, visszahúzta a szíve

egykori sikereinek színhelyére. 
Közvetlenül az adásvételi szer
ződés aláírása után, 1995. február
jában megalakult az ÉVSC 
(ÉDÁSZ Vitorlás Sport Club). 
Hajóparkja egy szem „kalóz”-ból 
állt. Ez nem gátolta a nyári bent
lakásos -  egyhetes -  vitor
lástáborok szervezését, elsősorban 
ÉDÁSZ-dolgozók és gyermekeik 
számára. Két turnus azonban nyi
tott volt almádi gyerekeknek is. A 
régi ismeretség alapján az I. sz. 
Általános Iskolával felújították a 
‘80-as évek szerződését, és most 
várják a többi iskola jelentkezését.

Az ÉVSC-nek jelenleg 60 fős 
tagságából 41 fő ÉDÁSZ-dolgozó, 
a többi almádi, főleg ifikorú 
versenyző, ami a jövő szempont
jából rendkívül biztató. Egy év 
alatt alaposan megnőtt a hajópark. 
A februári profilmeghatározásnak 
megfelelően (ifi és gyermekvitor
lázás elsőbbsége) az Optimist 
hajók kerültek előtérbe. A 
megvásárolt 5 db Op-hez 7 db-ot 
még kölcsönkaptak, emellett 5 
kalóz (2 db kölcsön), 1 kadett, 1 
db svert-kiles oktatóhajó segíti a 
versenyzők felkészítését. 1995. 
júliusától már Op. versenyeken 
indulhattak a gyerekek. Az ered
mények alig féléves munka után 
több, mint jók: Institori cz István 
Fűzfőn a 4., Orfűn 3., a Kenese 
Kupán 2. helyet, Kovács Zsombor 
Orfűn 6. helyet, Bors Bálint 
Fűzfőn 6. helyet ért el. Ennek 
köszönhetően indultak Olasz
országban egy nemzetközi me

zőny résztvevőiként. Az ener
giaipar ágazati versenyén a 
kalózcsapat első helyet szerzett, 
egyéniben is az élmezőnyben 
végeztek versenyzőik. Star osz
tályban országos bajnokságot 
nyert Szépfi Tibor és Mező Csaba.

Kalóz felnőtt bajnokság 4. 
helyezettje (egyben női 2.) az 
Eszes Bernadett -  Fluck Daniela 
páros. A Vitorlásszövetség 43 
olyan egyesületet tart nyilván, 
amelyik olimpiai pontokat 
szerzett. Ebben a sorban az ÉVSC 
a 21. 1996-ban az első 10 közé 
jutás a cél, s ha már a terveknél 
tartunk: „Star“ osztályban a tava
szi olimpiai kvalifikációs verse
nyen „atlantai” helyezés biztosí
tása a cél. „Laser“ osztályban 
Eszes Tamás jelenleg a BKV ver
senyzője -  mint olimpiai kerettag
-  1996-ban BKV-ÉVSC színek
ben fog versenyezni itthon és kül
földön is. A klub nagyhajós osz
tályt is működtet a Balaton egyik 
legnagyobb tapasztalatú vitorlá
zójának, Lovas József tanár úrnak 
vezetésével. Az ÉDÁSZ dolgozók 
tulajdonában lévő hajókon kívül 
az RT. is szándékozik beszerezni 
egy „Enter 36“-os és egy „Sudár“ 
típusú nagyhajót, amivel a klub 
tagjai indulhatnak versenyeken. 
Ebben az évben, csakúgy, mint 
1995-ben, anyagilag és rendezés
ben is támogatják az Almádi 
Nagyhajós Találkozót. A kikötő
ben helyet bérlő vitorlástulajdono
sok kb. 80-85%-a almádi lakos, 
vagy komoly almádi kötődéssel 
bíró, így remélhetőleg újból meg
határozó bázisa lesz a helyi vitor
láséletnek.

Az eredmények ilyen rövid idő 
után -  úgy gondolom -  feltétlenül 
tiszteletet érdemelnek. A tervek 
pedig, úgy tűnik, hogy megalapo
zottak és hosszú távra szólóak. 
Pillanatnyilag. Mert a fő bizonyta
lansági tényező: az ÉDÁSZ RT. 
eladása. Bár az új tulajdonos vál
lalta, hogy megőrzi az ÉDÁSZ 
eddigi szociális vívmányait és ez 
optimizmusra ad okot.

Mi csak szurkolni tudunk az 
újra virágzásnak induló almádi 
vitorláséletért.

Nagy Ferenc

Emlékezés

Bartók 
Bélára

December 5-én szép havas 
délutánon, a Városi Zeneiskolában 
élénk, izgatott gyerekcsapat se
reglett össze, hogy a Bartók- 
vetélkedőn megmérettesse tu
dását.

Ebben az évben ünnepeltük 
világhírű zeneszerzőnk halálának 
50. évfordulóját. A zeneiskolások 
a szolfézsórákon készültek fel a 
vetélkedőre, majd egy válogató 
után ötfős csapatokban mérték 
össze tudásukat. A vetélkedő a 
zeneiskola nagytermében zajlott. 
A feladatok változatosak voltak: 
életrajzi adatok, zenei műszavak 
magyar jelentése, Bartók-ze
neművek hallás utáni felismerése, 
legjellemzőbb témáinak elének
lése, zenei totó, a zeneszerző által 
feldolgozott magyar és szlovák 
népdalok éneklése, sőt rögtönzött 
kíséret játszása e dallamokhoz.

A verseny két és fél órájában 
senki sem unatkozott, a tanárokból 
alakult zsüri értékelte az írásbeli, 
szóbeli és éneklési feladatokat.

Rangos eseménye volt ez 
iskolánk életének és méltó 
megemlékezés világhírű zeneköl
tőnkről.

Huiber Gabriella szolfézs tanár- 
igazgatónak és Varga Katalin 
szolfézstanárnak gratulálunk e 
szép és eredményes munkához.

A csapatok eredményei:
I. helyezettek: Prikkel Bianka, 

Varga Borbála, Felber Orsolya, 
Várkuti Boglárka, Németh Vanda.

II. helyezettek: Tóth Mihály, 
Nagy Zsuzsanna, Futó Katalin, 
Erdélyi Tamás, Vidosa Dóra.

III. helyezettek: Konkoly 
Gabriella, Karly Katalin, Keszey 
Judit, Vinkler Péter, Németh Zsó
fia.

IV. helyezettek: Duna Eszter, 
Szőnyi Piroska, Horváth Gábor, 
Martin Anna, Bogdán Tamara.

V. helyezettek: Keller Ádám, 
Keszey Veronika, Kiss Szilvia, 
Palasics Ágota, Kiss Katalin.

A legjobb eredményt elért csa
patok jutalma az édességek és ze
nei könyvek mellett egy Filharmó
nia koncertre szóló jegy volt, ahol 
Bartók-műveket hallgathattak 
meg a gyerekek élő előadásban.

Szilvásy Lászlóné
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Egy éve kezdte meg mű
ködését Balatonalmádi vá
ros második szabadon vá

lasztott önkormányzata hét régi és 
hét új képviselővel. Érdekes, hogy 
a testületnek pontosan a fele cse
rélődött ki. A régiek tapasztalata 
és az újak lendülete a folyama
tosságot és a megújulást egyaránt 
biztosította. Sokat erősödtünk 
azzal, hogy dr. Hegedüs Tamás 
személyében szakmailag és 
emberileg is kiváló jegyzőt kapott 
a város.

Két alpolgármestert és négy 
állandó bizottságot választottunk. 
Az alpolgármesterek közül Majbó 
Gábor elsősorban a pénzügyeket 
és az üdülőhelyi feladatokat, 
Schildmayer Ferenc pedig az 
építészeti és műszaki ügyeket 
felügyeli. A négy állandó 
bizottság: pénzügyi-gazdasági, 
iskolaügyi-művelődési-sport-, 
egészségügyi-népjóléti, környe
zetvédelmi. Sorrendben: Brenner 
Kálmánné, Boros László, Trosits 
András és dr. Farkas Miklós 
vezeti. A bizottságok munkáját 
számos külső szakértő segíti, 
akiket jórészt azok köréből 
kértünk fel, akik a 94-es választá
sok során már kitűntek a városért 
tenniakarásukkal. Mivel minden 
képviselő több bizottságnak is 
tagja, ellentétben az előző ciklus
sal, Építészeti Bizottságot a túlter
helés elkerülése érdekében nem 
alakítottunk, viszont Albóczyné 
Ábrahám Gabriella személyében 
nagy tapasztalattal rendelkező 
város i főépítészt alkalmaztunk.

Összeállt a csapat. Pél
daértékű, ahogyan a vá
lasztási küzdelemben ke

mény ellenfelek, bekerülvén a 
testületbe és a bizottságokba, a 
választás eredményét tiszteletben 
tartva, félretettek minden szemé
lyi ellentétet, és pillanatnyi meg
torpanás nélkül, vállt vállnak 
vetve munkához láttak a közös 
ügyért, Balatonalmádiért.

A módosított Önkormányzati 
Törvény értelmében először új 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatot kellett készítenünk, 
egyidejűleg a városi szintű felada
toknak jobban megfelelő osz
tályszerkezetűre alakítottuk át a 
hivatalt. Aljegyzővé kineveztük 
dr. Szűcs Sándort. Kovács Piroska 
a Titkársági Osztályt, Sveiczer 
Vilmos a hatóságit, Szabó Balázs 
a városgazdaságit, Szabó Jenő a

pénzügyit, Zana András az 
építészetit vezeti. A jegyző szi
gorú szakmai követelményei 
nyomán a bizottsági és testületi 
anyagok előkészítésének minősé
ge ugrásszerűen nőtt. A megalko
tott fontosabb rendeletek sorából 
is ki kell emelni az önkormányza
ti vagyonról, a városüzemelésről 
és a környezetvédelemről, a 
szemételhelyezésről és a helyi 
adókról szólókat. A vagyonren
deletünk alapelve, hogy a város 
vagyonát működésre nem, csak 
fejlesztésre használjuk. A kör
nyezetvédelmi és szemételhe
lyezési rendeletet a jövőnk 
érdekében kellett megalkotnunk. 
Legtöbbünket az adórendelet érint 
a legközvetlenebbül: az ország- 
gyűlés által megszabott adótétel
határoknak általában a mini
mumát állapítottuk meg, új adó
nemként pedig csak a beépítetlen 
belterületi földek után fizetendő 
telekadót vezettük be.

A z év elején a költség- 
vetésünk főösszege kere
kítve 382 millió Ft volt. 

Fejlesztésre mindössze 16,5 mil
lió Ft-ot tervezhettünk, ebből is 10 
millió Ft-ot a Dózsa Gy. u. 
továbbépítésére hitelből szándé
koztunk biztosítani. (A hitelt 
végül nem vettük fel, mert a 
beruházást a Dózsa Gy. u. 
reménybeli csatornázása és gázel
látása miatt elhalasztottuk.) Foly
tatódott az 1990. óta szakadatlan 
tendencia, évről-évre növekednek 
a működési költségek és csökken 
a fejlesztésre jutó pénz. Jellemző, 
hogy az 1994. évi eredeti költ
ségvetési főösszeg 395 millió Ft 
volt, ami tehát az idén nomi
nálértékben is csökkent 13 millió 
Ft-tal, és ehhez jött még az inflá
ciós veszteség.

Az induló 382 millió Ft-os 
előirányzat év végére az eddig 
rendelkezésre álló adatok szerint 
519 millió Ft-ra nőtt. A növekedés 
azonban nem szabad pénzeszkö
zöket jelent, hanem az év során 
polgáraink befizettek mintegy 30 
millió Ft-ot a gázhálózat fejlesz
tésére, befolyt kb. 22 millió Ft a 
lakáseladásokból, ezt a pénzt 
azonban elkülönített számlán 
vagyunk kötelesek kezelni. Aztán 
kaptunk a központi költségvetés
ből 9 milliót a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatására, 8 
milliót a közalkalmazottak 
béremelésére, először 2 milliót,

majd erőteljes nyomásgyakorlá
sunk után újabb 10 milliót az olaj
ártámogatásra, mintegy 5 milliót a 
TB-től, és kb. 25 milliónyi a 
gazdálkodási és céltartalékunk. 
Pontosabb és végleges adatokkal
1996. májusában szolgálhatunk.

E zekből a tájékoztató ada
tokból is látható, hogy a 
mozgásterünk rendkívül 

szűk. A pénzünk zömét fel
emésztik a működési kiadások. Az 
oktatás, művelődés, egészségügy, 
szociális ellátás és város- 
üzemeltetés mindösszesen 417 
millió Ft-ba került. Számottevő 
fejlesztésre a jövőben csak a japán 
hitel ad esélyt. Hosszas előkészítő 
munka és számtalan bonyodalom 
után 1996-ban végre elkezdődik a 
megvalósulás, először Berény 
gáz-, víz- és csatorna-ellátása.

Kisebb-nagyobb gyarapodá
sokat mégis elkönyvelhettünk 
1995-ben is. Pályázaton nyert 
pénzzel a Megyei Önkormányzat
tal közösen Tourinform Irodát 
nyitottunk. Kemény tárgyalá
sokkal megszereztük a káptalani 
strand melletti parkoló és vízpart 
tulajdonjogát. Elértük, hogy 
hosszú évek után a vasút meg
szüntette az aluljáró déli kijáratá
nak elmocsarasodását. Örömmel 
konstatálhatjuk, hogy a Vasútál
lomás rekonstrukciója is hama
rosan elkészül. Alig 1 milliós hoz
zájárulásunkkal az ÉDÁSZ csak
nem 5 millió Ft-os értékben 
fejlesztette az Öregpark közvilá
gítását. Megszereztük 604 000 Ft
ért a 6 milliót érő Auróra Munkás- 
szálló tulajdonjogát. Megjelentet
tük a Balatonalmádi és Vörös
berény története című színvonalas 
tanulmánykötetet. Mihály Gábor 
szobrászművész magas eszmei 
értékű szobrot ajándékozott a 
Városnak, amit 150 000 Ft-os 
költséggel és számos polgárunk 
segítségével a postával szemben 
állítottunk fel. Kovács István és 
sok mesterember áldozatos és 
ingyenes munkája nyomán régi 
fényében és helyén díszük Nepo
muki Szent János szobra a Séd 
partján. Dr. Domány István 
felesége, Váczy Edit (Dixi néni) 
emlékére jelentős pénzösszeggel 
tette lehetővé egy tornaszoba 
létrehozását a Györgyi Dénes 
iskolában. Közbenjárásunkra 
megépült a Bajcsy-Zs. utca koráb

ban rendkívül balesetveszélyes 
torkolata a 71-es úton. Létrehoz
tuk a 4. számú háziorvosi kör
zetet. Kikényszerítettük az ÁVÜ 
által bezárt Auróra Szálló újra 
kinyitását, melynek következté
ben több tucat almádi polgár 
munkalehetőséghez, az önkor
mányzat pedig kurtaxa bevételhez 
jutott. Egyengetjük a magán
erőből megvalósuló Tulipán Szál
ló rekonstrukciót. Végkifejlet 
előtt áll az Auróra-egységek több 
éves kálváriája, és remény van 
arra, hogy az önkormányzat egy 
kisebb részét visszaszerzi a koráb
ban elrabolt vagyonának. A BSE- 
nek és a Magyar Maraton Klub
nak köszönhetően 4 db strand
röplabda-pályával gazdagodtunk.

Tavaly karácsonykor megnyi
tottuk az Idősek Klubját, és nap
jaink története már, hogy erre 
alapozva egyesített szociális 
intézményt alapítottunk, melynek 
igazgatói tisztét Trosits András 
nyerte el pályázaton. Ide integ
ráljuk a házi szociális gondozást, 
és új formáit is tervezzük a rászo
rultak segítésének. Ezek egyike a 
már működő Együtt-Egymásért 
Alapítvány. Ez összefogja mind
azon szervezeteket, egyházakat, 
magánszemélyeket, akik segíteni 
akarnak. Az alapítvány máris 
döntő mértékben hozzájárult A 
Berényi Szociális Bolt létre
hozásához a Vöröskereszt segít
ségével, és kedvezményes kará
csonyi tűzifaakciót szervezett 
Debreceni István értékes köz
reműködésével.

D ecember elseje óta 
gazdálkodásunkat a tör
vény értelmében és az 

önkormányzat választása alapján 
hites könyvvizsgáló, az Állami 
Számvevőszék korábbi félelmetes 
hírű munkatársa, Rénes Mária 
közgazdász ellenőrzi. Vele min
den bizonnyal tovább fog javulni 
a szakmai munkánk.

Eddig azt vettem számba, ami 
pozitív. Mindannyian tudjuk, 
hogy vannak negatívumok is. 
Kényszerűen késik a berényi isko
laépítés, csapnivalóak az útjaink, 
emésztőgödrök ezreivel szeny
nyezzük a vízbázist, aratatlan a 
nádas, telítődik a szeméttelep, 
kevés a munkaalkalom, vandálok 
pusztítják a nehezen létrehozott 
értékeinket. Mégis bizakodással 
tekintek 1996-ra. Bízom az 
elvégzett munkában. Bízom a 
józan többség támogatásában.

Balatonalmádi, 1995. december 28.
dr. Kerényi László



Az „Adventi ének"-rőlA
 Vegyeskar és a Közösségi 
Ház vezetősége az éves 
program összeállításakor 

döntött úgy, hogy a Karácsony- 
várás régi hagyományait fel
elevenítendő az ADVENT idő
szakában egy koncertet szervez.

Zeneiskolánkat is felkértük a 
közreműködésre, valamint Pintér 
Tibor előadóművész is szívesen 
vállalta, hogy az emberi érzések 
sokszínűségét érzékelteti az általa 
választott műveken keresztül.

Izgalommal készültünk, próbál
tunk karácsonyi hangulatot vará
zsolni a Közösségi Ház kissé 
megkopott termébe.

1995. december 15-én 18 órára 
összegyűlt lelkes közönségünk. A 
kórusművek -  a gyermekek 
hangszeres játéka és az előadott 
versek összhangja -  a lélek kará
csonyhoz való felemelkedését 
segítették. A kis Jézus szüle
tésének történetét, Mária dicsé
retét -  az anyai szeretetet -  az 
összetartozás érzését -  a tél 
hangulatát közvetítették, az alábbi 
műsoron keresztül:

Kodály: Adventi ének; Puer 
natus in Betlehem gregorian; Ady 
Endre: Kis karácsonyi ének; 
József Attila: Tél.

A zeneiskola növendékei: az 
idei tanévben alakult zenekar, 
melynek hangzását furulyákon, 
gitárokon és

ütőhang
szereken játszó 
gyermekek színesítették -  két 
karácsonyi dallal szerepeltek.

A szólisták is kitűnően szerepel
tek. Kránicz Virág 1. osztályos

hegedűs Részlet Bach Parasztkan
tátájából; Felber Orsolya 2. oszt. 
gitáros Anonym: Incomparable; 
Németh Zsanett és Felber Orsolya
2. oszt. gitárduója Gartoldi: Balai; 
Martin Anna 2. oszt. és Várkuti 
Boglárka 3. oszt. fuvolisták duója.

Széles reper
toárral

rukkolt ki 
a vegyeskar. 

Mozart: Ave verum; Brahms: 
Bűvös éj; Sibelius: Finlandia; 
Rossini: Induló; Német pász
tordal; Go’ teli it on the moun

tains; Kodály: Karácsonyi pász
tortánc; Kodály: Esti dal zárta a 
műsort.

A vegyeskart Szelényi Pál ve
zényelte és Sokhegyi Zsolt kísérte 
fuvolajátékával.

A műsor után kis helyen -  kis 
megvendégelésre -  nagy szeretet
tel fogadtuk közönségünket, ahol 
boldog karácsonyt kívánhattunk 
egymásnak.

Köszönjük a Zeneiskola 
tanárainak, Nagyné Sárti Gabriel
lának, Szilvásy Lászlónénak és 
Kovács Zsuzsannának a gyer
mekek felkészítését.

Kirchkeszner Ildikó énekkari 
társunknak és Trosits András 
képviselő úrnak a megvendé
geléshez nyújtott segítséget.

A közönségnek: a meghatott 
ünnepi hangulatot és tetszésnyil
vánítást. Mi magunk örömmel 
készülünk jövőre is, addig is 
szeretettel várjuk Önöket minden 
rendezvényünkre:

Balatonalmádi Vegyeskar 

Fotó: Durst László

Tornaszoba-avatás
a Györgyi Dénes Általános 

Iskolában
A z 1995. december 12-én bensőséges ünnepség keretében felavatott 

tornaszoba, az iskola volt tanítónője, dr. Domány Istvánné Váczy Edit -  
Dixi néni -  önzetlen végrendeleti adománya révén készülhetett el.

A z ünnepi délutánon az iskola tanulói műsorral köszöntötték dr. 
Domány Istvánt és a vendégeket, majd dr. Kerényi László polgármester 
úr és Steinbach József lelkész úr avató beszéde után birtokba vették a ter
met.

A félmillió forintos adományt megörökítő emléktáblát az előcsarnok
ban leplezték le.

Ezúton mondunk köszönetet dr. Domány Istvánnak az adományért, 
amivel lehetővé tette, hogy a Györgyi Dénes iskolában a testnevelés 
lehetőségei óriási mértékben javuljanak.

Íme a példa, hogy jószándékú segítséggel a mai mostoha körülmények 
között is szépülhet, gazdagodhat városunk!

Az avatón résztvevők egy csoportja

Az irodalmi műsor szereplői Az emléktábla avatása Fotó: Durst László



Vandálok
az öreg

parkban
Van egy dolog az életben, 

amit soha, semmilyen 
körülmények között nem 
vagyok hajlandó sem 
megérteni, sem elfogadni. Ez 
pedig a céltalan, felesleges, 
vandál pusztítás. Naponta 
ordít bele a képünkbe a Nosz
lopi utcai összetört telefon- 
fülkétől kezdve a szerte he
verő papírgyűjtő konténe
rekig. S most a legújabb 
„hőstett”: milyen kifacsaro
dott elme, vagy lélek tarthat
ja „jó bulinak” az alig egy 
hónapja kihelyezett öreg
parki kandeláberek mód
szeres szétverését? Az 
ÉDÁSZ és a város össze
fogásának eredménye az a 
néhány darab, régi gázlám
pák mintájára készült kande
láber, amely igazán különös, 
meghitt hangulatot adott a 
parti sétányoknak. Ötmillió 
forintért! A mi pénzünk volt 
ez! Most sötét roncsok 
sorakoznak a strand be
járatától a mólóig és onnan az 
Auróra felüljáróig. Szétvert 
üvegbúrák, betonalapzatostól 
kidöntött oszlopok. Miért? 
Kinek okozott ez örömet? 
Tudom persze, hogy a 
kérdésre nem fogok választ 
kapni talán soha, mert akik 
ilyen dolgokra képesek, nem 
sűrűn vesznek újságot a

(Majdnem azt írtam: őket.) 
Úgy gondolom, ha minden 
sarokra két rendőrt állí
tanánk, akor is lehetetlen 
volna. Valahol másutt, talán 
óvodás, kisiskolás gyere
keink fejében, lelkében kel
lene (kell!) elkezdeni végre 
egy új, normális értékrend 
kialakítását.

Nagy Ferenc

Galambkiállítás
Almádiban 1986 óta létezik a 

Galambtenyésztő Egyesület. Akkor 
adódott az ötlet, hogy a rosszul 
működő, szétesőfélben lévő veszpré
mi egyesületből néhány almádi, 
vörösberényi és környékbeli galam
bász új egyesületet szervezzen Bala
tonalmádi székhellyel.

Azóta tevé
kenykedik 
együtt ez a nem 
nagyszámú, de 
igen lelkes tár
saság.

Jelenleg 15 
tagunk van.
Minden évben 
rendezünk egy 
kiállítást. Az 
idei kiállítás is 
menetrend szerint 
következett december 
elején, amely
re négy 
megyéből 
huszonkét

tenyésztő közel 150 galambot 
nevezett be. A színvonalra jellemző, 
hogy az igen szigorú bírálók 46 
egyedet értékeltek „kiválóra”, 8 „faj
tagyőztes” címet és 3 „különdíjat” 
ítéltek oda.

Egyesületünk köszönetet mond 
azon személyeknek és intézmé
nyeknek, akik anyagi és erkölcsi

támogatásukkal évek óta segítik a 
munkánkat.

Elsők között említem a pol
gármester urat, aki anyagilag és az 1. 
sz. Györgyi Dénes Általános Iskola 
igazgatóját, aki úgy segít bennünket, 
hogy a kiállításokhoz térítés nélkül 
rendelkezésünkre bocsátja az iskola 
auláját, ahol kulturált körülmények 
között meg tudjuk rendezni a kiállítá
sainkat.

A jövőben szeretnénk növelni az 
egyesületünk létszámát. Lehetőleg a 
helyi fiatalokkal szeretnénk megked

veltetni a galambtenyésztést, és 
minél több hívet szerezni 

ennek a hobbinak. Hisz 
hazánkban nagy hagyo
mánya van, de ugyanakkor 
(főleg anyagi okok miatt) 
az utóbbi években ország

szerte nagyon megfo
gyatkozott a ga
lambtenyésztők lét
száma.

Berényi Sándor

Gondolkodni és beszélni megtanítani
gyermekeinket

Dr. Baranyi Károly NAT-szakértő előadása és kötetlen beszélgetése városunk pedagógusaival

Az Iskolaügyi, Művelődési és 
Sportbizottság, valamint az Önkor
mányzat oktatási szakreferense az
1995. évi tevékenységének mint
egy záróakkordjaként a Nemzeti 
Alaptanterv részletesebb megis
merése és egyéb szakmai kérdések 
megvitatása érdekében a bala
tonalmádi általános iskolák 
pedagógusai számára december
14-én szakmai napot szervezett. A 
rossz idő ellenére mind a pedagó
gusok, mind az előadó időben 
megérkeztek, sőt a környék 
településeinek iskolaigazgatói is 
megtisztelték jelenlétükkel ren
dezvényünket. A matematika- 
fizika szakos tanár úr a mintegy 
másfél órás gazdag tartalmú, a 
realitásokon alapuló gondo

latmenetében felvázolta mindazt, 
amit az elmúlt közel egy évtized 
NAT vonatkozásában a szakma 
asztalára letett. Ugyanakkor a 
jövőbe mutató nevelési feladatok 
megvalósítása érdekében felvázol
ta azt a keretet, amelyben az 
általános emberi értékek tovább
adása, a pedagógia szellemi 
vonatkoztatási rendszerének alap
jai megvalósulhatnak.

Ezek a pillérek az igazság 
keresésére, megismerésére, a 
jóság, mint az igaz erkölcsi maga
tartás felvállalására és meg
valósítására, s a szépség, mint az 
esztétikai élmény átélésére, a teljes 
ember nevelésére, az érzelmileg 
gazdag személyiség kialakulásá
nak nélkülözhetetlen feltételrend

szerére vonatkoznak. E három 
értékből további értékek származ
nak, melyek a nevelésben fontos 
szerepet kapnak, mint pl. a tisz
tesség, a demokrácia, a hazaszere
tet, a társadalmi igazságosság, a 
türelem, a lelkiismereti szabadság 
stb. Mindezek megvalósítását, a 
nevelés-oktatás fő célkitűzését egy 
mondatba sűrítette az előadó: 

„Gondolkodni és beszélni taní
tani.” Mindezek szellemében 
köszöntük meg és ismét köszönjük 
valamennyi intézményünk minden 
dolgozójának az 1995. évi 
munkáját és kívánunk nyugodt, 
békés, boldog új esztendőt az IMS 
Bizottság nevében.

Trosits András elnök 
Fotó: Durst L.



Moldova Almádiban
A z ismert író, a népszerű 
riportkönyvek szerzője a napok
ban városunkban tartózkodott. A z 
Új Almádi Újság megkérdezte, mi 
járatban van így télvíz idején, 
hiszen köztudomású, hogy ahol 
Moldova megjelenik, mindig 
történik valami. A z író készsége
sen felelt kérdéseinkre.

-  Az utolsó nagy vállalkozá
somba kezdtem két éve, fejembe 
vettem, hogy megírom Ma
gyarországot. Hogy is néz ki ma 
országunk, hogyan élnek az 
emberek. Gigantomán vál
lalkozásnak tűnik, hiszen megírni 
egy országot szinte lehetetlen. 
Bajor Nagy Ernő mondta: 
negyven felett már nincs riporter. 
Én meg már a hatvanat is elhagy
tam. De belevágtam, igaz, még 
sehol sem tartok. Az ország vizei 
több kötetet tesznek majd ki, több 
mint 270 oldal van leírva, 
1200-1500 oldalra tervezem. 
Most bejárom a Balatont, ‘96 
végére tervezem befejezni.

-  Szereti Ön a Balatont?
-  Én nem szeretem a Balatont, 

no már ami az itteni kialakult élet
formát illeti. Bezárt világnak tar

tom, túlnépesedettnek, hangosnak 
és csicsásnak. Én azt szeretem, 
ahol nem löknek le a lépcsőn. Az 
őszi Balaton viszont nagyon szép. 
Érdekes, hogy ez a tó valahogy 
mindig mást jelentett -  meg kell 
mondani már végre, mi történik 
itt. Eötvös Károly óta szinte nem 
tudunk semmit. Mi van a közigaz
gatás, az idegenforgalom, a gaz
daság területén? Reálisan akarom 
láttatni, nem lila ködben. Tudom, 
akárhogyan is végzem munkámat, 
mindent megírni egy emberöltő is 
kevés lenne.

-  Almádihoz,
Vörösberényhez 
köti valami em
léke?

-  Nem és 
éppen ezért el
fogulatlan va
gyok, de nem
csak ezzel a 
településsel, ha
nem a többivel 
is.
-  Lesz-e soro

zatának olyan

csattanása, mint az ismert riport

könyveinek volt?
-  Nem hiszem, ma már a 

könyvkiadás egészen mást jelent, 
mint régen. De én bízom benne, 
hogy megmutatok valamit, párhu
zamosan, a magasságokat és a 
mélységeket is.

-  A könyv megjelenése előtt mit 
üzen az olvasóknak?

-  Mit üzenhetek? Azt, hogy 
olvassanak! Ha nem engem, akkor 
mást.

V.L.

Szilveszteri számvetés
Éjfélkor elsírta magát. A 

kristálypoharakban aranyló 
buborékok röpködtek, a töb
biek koccintottak, neki meg 
vastag, meleg patakokban 
folytak a könnyei. Nem 
próbálta visszatartani, hadd 
potyogjon a poharába, keze 
fejére. Nem is tudta igazán, mi 
a baj. Valami homályos érzés 
tódult fel benne, a torkát 
szorongatta, utat keresett, 
hogy felszínre törhessen. 
Ritkán sírt, de most hagyta, 
hogy a keserű befeléfordulás 
eluralkodjon rajta. Kicsit még 
dédelgette is, ringatta 
magában. Jólesett. És ha jól
esik, akkor kell is. Mindennek 
megvan a maga értelme, 
értéke, legyen az érzés, gondo
lat, élő vagy élettelen anyag. 
Erre tanították a szülei, ezt 
szokta meg később is, 
gyerekeit is így tanította. Min
dent meg kell becsülni, semmit 
nem szabad elpocsékolni, a 
tiszteletre méltót tisztelni kell, 
a megköszönni valót meg kell 
köszönni. Egész életében így 
élt, ennek köszönheti min
denét, amije van.

Egyvalamivel nem tudott 
takarékoskodni soha: saját 
magával. Korán adta át magát 
a természet erőinek is, sokat 
vállalt, teljesített, boldogan 
tette. Nyitott szívvel, kitárt 
lélekkel osztogatott. Nem 
kerített nagy feneket a dolog
nak, természetesnek vette, 
hogy ami szívében, fejében, 
testi erejében rejlik, azt 
használnia kell. Csendesen, 
szerényen tette mindezt, min
denféle önreklám nélkül. 
Aztán, egyszercsak úgy érezte, 
kifosztotta magát. Ereje meg
gyengült, türelme elfogyott, 
szíve, feje kiürült. Szűkebb 
környezetében, a családban 
továbbra is boldognak érzi 
magát, de a tágabb kör
nyezettel, a világgal már nem 
tud megbékélni. Mindennek 
pénzíze, pénzszaga van, mások 
érdemeket hajhásznak, ő meg 
elherdálta magát. Nem úgy 
adta oda értékeit, ahogyan azt 
kellett volna: hivatalos rang 
nélkül, dicsekvés, ellenérték 
nélkül, így nem is becsülték

azokat. Elfogadták, elvették, 
vagy észre sem vették, sokszor 
nem is értették, használták, 
vagy nem, vagy a saját ké
pükre faragták, és elfelejtették. 
Önzetlenül adta, nem kívánt 
érte semmit, mégis, mikor 
nagy ritkán maga is kérni 
kényszerül, elborzad, micsoda 
falakba, paragrafusokba, irigy
ségbe, nemtörődömségbe, ér
tetlenségbe, érdekek harcába 
ütközik. Neki csak az ada
kozás öröme adatik? Járni nem 
jár érte semmi? Lassan-lassan 
kiábrándulttá válik. Vala
hányszor egy tapasztalattal 
lesz gazdagabb, egy illúzióval 
mindig szegényedik. Hát 
érdemes akkor? Mindennek 
megvan a maga értelme, ér
téke? Nem értelmetlenül aján
dékozgatja magát?

Most is tékozol. Háta mögé 
dob egy újabb évet. S csak 
reménye van rá, hogy talán 
valaki felszedegeti.

Vecsey K. Mária

Morzsák, 
szilánkok 

nélkül
Itt élek Almádiban és ha a lá

nyom munkája iránti kíváncsiság 
nem vezérel december 21-én a 
gimnázium karácsonyi ünnep
ségére, akkor egy élménnyel 
szegényebb maradtam volna. Az 
esemény meggyőzött arról, hogy 
ez az intézmény városunk kul
turális életének egyik táplálója, 
szülőanyja.

Sajnálom, hogy a kollégium 
előző napokban rendezett fe
nyőünnepén nem vettem részt, de 
a fiam elbeszéléséből tudom, 
megható volt.

Milyen kár, hogy a gimnázium 
gazdag kulturális élete csak kisu
gárzik, de ritkán jelenik meg 
Almádi közéletében. Pedig méltó 
követője a városban lezajló kultúr
programoknak. (Vegyeskar, kiál
lítások, zeneiskola stb.) Elgondol
kodtam, mi lenne, ha valaki össze
hangolná legalább évente egyszer, 
talán éppen a szent napra készülve 
a különböző megmozdulások 
lelkes szereplőit egy ünnepi él
ménykavalkádba.

Az énekkar, a kamarakórus, 
valamint a szólisták (Hal Zsuzsan
na, Hajdu Melinda, Molnár Vera, 
Csontos Zsuzsa, Gecs Mónika) 
műsorukkal betlehemi hangulatot 
árasztottak a csillagszórótól 
szikrázó fenyőfa köré. Elképzel
tem, mint viszik el lelkükben a 
szélrózsa minden irányába haza
térő diákok a szeretet és önfelál
dozás tovább burjánzó csíráit.

A mesejáték (szereplői: Molnár 
Jenő, Molnár Vera, Hal Zsuzsa) 
szívet-lelket melengető története a 
krisztusi önfeláldozás példája 
nyomán az emberhez az 
EMBERÉRT szólt. Ma -  az önzés 
felé hajló világunkban -  nagyon 
időszerűek Oscar Wilde me
séjének gondolatai. Hacsak egy
két követője is akad a boldog 
hercegnek és a kisfecskének, akik 
ÖNZETLENÜL tudtak áldozatot 
hozni mások boldogságáért, már 
nem cselekedett hiába, az ifjú 
„fecskecsapat”.

Hacsak a szereplőgárda vált 
lélekben önfeláldozó fecskévé, 
már méltó követőivé váltak a 
krisztusi eszmének.

S Z Á R N Y A L J A T O K  
MESSZIRE JÓSÁGOT HORDÓ 
IFJÚ FECSKÉK!

Kívánja Nektek 1995 kará
csonyán

Laci bácsi



A helyi adókról
A Kormánynak az önkormányza
tokkal kapcsolatos stratégiája az, 
hogy egyre nagyobb feladatkört hárít 
az önkormányzatokra egyre csökkenő 
költségvetési támogatások mellett

A fenti ellentmondást úgy igyek
szik feloldani, hogy a hiányzó pénz 
előteremtését az önkormányzatok fel
adatául határozza meg a helyi adók 
beszedésének formájában. Ezzel össz
hangban az Országgyűlés módosította 
a helyi adókról és a gépjárműadóról 
szóló törvényt.*

E törvények egy sor kedvezményt 
és mentességet tesznek elvonhatóvá, 
az adómértékek felső határát pedig 
minden adónemnél megemelik.

Képviselőtestületünk e módosított 
törvényekkel összhangban november 
30-i ülésén elfogadta új adóren
deleteit, melyekben a korábban biz
tosított mentességek és kedvezmé
nyek nagy részét megtartotta, néhol 
bővítette, s az adómértékek növelésé
ben is a törvényben megjelölt alsó ha
tárhoz közelített.

A legfontosabb megőrzött mentes
ségi kör -  a törvény elvonhatóvá jelöli 
meg -  a kommunális beruházások 
elszámolhatósága a helyi adókban.

Az alábbiakban ismertetem a helyi 
adók és a gépjárműadó legfontosabb 
elemeit, illetve változásait 1996. 
január 1-től.

I. Építményadó
-  Adókötelezettség: az önkor

mányzatok területén lévő valamennyi 
építményre vonatkozik a mezőgaz
dasági célú építmények kivételével. 
Változás, hogy az üdülőépületek után 
is építményadót, s nem idegenforgal
mi adót kell fizetni, amely így meg
szünteti az elnevezésből származó 
korábbi félreértéseket.

-  Az adó alapja: az építmény m2- 
ben számított hasznos alapterülete.

-  Mértéke: a törvény 900 Ft/m2-ig 
engedi emelni. Ezzel szemben helyi 
rendeletünk az évi mértéket 300 
Ft/m2-ben határozza meg.

-  Mentességek: (körük bővült)
-  Valamennyi lakás (családi ház) 

esetében az állandóra bejelentett csa
ládtagok után a személyenkénti 25 m2 
adómentes terület 30 m2-re növekszik. 
(Az adótörvény mind a szemé
lyenkénti 25 m2-t, mind a mezőgaz
dasági célt szolgáló építményeket 
kiveszi a mentességek köréből.)

-  Nem kell adót fizetnie annak a 70. 
év feletti egyedülálló személynek, aki 
az építmény kizárólagos tulajdonosa.

Változás, hogy megszűnik a családi 
házak 10 éves adómentessége, azaz az
1996. január 1. után használatba vett 
családi házak nem kapnak adó
mentességet. Természetesen az 1996. 
január 1. előtt kiadott, jogerős hasz
nálatba vételi engedéllyel rendelkező 
házakra jár a 10 éves adómentesség.

-  Kedvezmények:
-  20%-os adókedvezmény illeti 

meg azt az építményt, amelynek alap
közművel (víz, villany) való ellátása 
nem megoldható;

-  az a 70. év feletti egyedülálló, 
akinek az építményre kizárólagos ha
szonélvezeti joga van, a jegyzőtől 
kérhet kedvezményt.

* 1995. évi XCVIII. tv. a helyi adókról szóló 
1990. évi C. tv. és a gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. tv. módosításáról

Az adózás rendje:
Minden korábbi adózót határozat

ban értesítünk az 1996. évben fize
tendő építményadójáról a korábban 
beadott bevallása alapján. Tehát új be
vallást nem kell adnia, csak abban az 
esetben, ha valamilyen változás 
(adásvétel, átminősítés, használat
bavétel) történt. Abban az esetben is 
kell bevallást adnia, ha adómentes az 
épület.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
akik a korábbi években esetleg nem 
készítettek építményadó-bevallást, 
haladéktalanul pótolják.

Az építményadót két részletben -  az 
elmúlt évektől eltérően, a változások 
feldolgozásának időigénye miatt -  az 
első félévi adót május 30-ig, a 
második félévit szeptember 15-ig 
lehet késedelmi pótlékmentesen befi
zetni. A befizetési lapokat a határozat
tal, ül. az augusztusi adószámlaegyen
leg-értesítőnkkel küldjük ki.

II. Telekadó

-  Adókötelezettség: az önkor
mányzat területén lévő beépítetlen 
belterületi földrészlet (telek).

-  Az adó alapja: a telek m2-ben 
számított területe.

-  Mértéke: a telkeket a rendelet 
három övezetbe osztja, s az adó mér
tékét övezetenként határozza meg. 
(Az adótörvény a telekadó mértéké
nek felső határát 200 Ft/m2-ben ha
tározza meg.)

-  Az I. övezetbe tartoznak a Bala
tontól a vasútvonalig terjedő területen 
fekvő telkek. Itt az adó mértéke 
50 Ft/év.

-  A II. övezetbe tartoznak a 
vasútvonal belterületi határai és a Fel
sőörsi út -  Vécsey K. út -  Töltés u. -  
Blaha L. sétány -  Vessző u. -  Kis
berényi út -  Veszprémi út -  Vörös
berényi Séd patak nyomvonala, a 
Lozsántani u. -  belterületi határvonal 
a Balatonig által határolt területen 
fekvő telkek. Az adó mértéke 20 
Ft/m2/év.

-  A  III. övezetbe tartoznak a II. öve
zet határvonalától északi irányban 
fekvő telkek. Az adó mértéke itt 
10 Ft/m2/év.

Mentességek
Mentes az adó alól (legfontosabb 

mentességek):
-  az építési tilalom alatt álló, illetve 

alapközmű hiányában be nem építhető 
telek;

-  az a telek, melyre jogerős építési 
engedélyt adtak ki, a kiadást követő 
évig;

-  az erdő művelési ágban nyilván
tartott telek.

Az adózás rendje: a telkek tulaj
donosainak az adóbevallást 1996. 
február 28-ig kell megküldeni a Pol
gármesteri Hivatal Pénzügyi Osztá
lyára. Bevallási nyomtatvány is itt 
szerezhető be, illetve igyekszünk min
den telektulajdonosnak az adóbeval
lási nyomtatványt januárban, február 
elején megküldeni.

III. Idegenforgalmi adó 
 („Kurtaxa”)

-  Adókötelezettség: az önkor
mányzat területén nem állandó 
lakosként tartózkodókra vonatkozik.

-  Az adó alapja: a településen 
töltött vendégéjszakák száma, azaz 
megszűnik az első 24 óra mentessége, 
már az első éjszaka is adóköteles.

-  Az adó mértéke: személyenként 
és vendégéjszakánként 100 Ft. (A 
törvény 300 Ft/fő/éjszaka mértéket 
enged meg).

-  Mentességek (legfontosabb men
tességek):

Mentes az adó alól:
-18 év alatti és 70 év feletti magán

személy,
-  az üdülő tulajdonosa és hozzátar

tozói,
-  munkavégzés céljából a városban 

tartózkodók.
-  Kedvezmények: a belföldi 

vendéget 50%-os adókedvezmény 
illeti meg.

-  Az adózás rendje: a szobakiadó 
(az adóbeszedésre kötelezett) a ven
dégéjszakák számáról a tárgyhót kö
vető hónap 15-ig adóbevallást köteles 
benyújtani a Pénzügyi Osztályhoz s 
egyben az előző havi, beszedett adót 
befizetni.

IV. Iparűzési adó

-  Adókötelezettség: adóköteles az 
önkormányzat területén végzett vala
mennyi vállalkozási tevékenység.

-  Az adó alapja: az értékesített ter
mék, illetőleg végzett szolgáltatás net
tó árbevétele -  csökkentve az eladott 
áruk beszerzési értékével és az alvál
lalkozói teljesítések értékével, vala
mint az anyagköltséggel.

Változás, hogy az 1996. évben 
végzett tevékenység elszámolásánál 
az anyagköltség is levonható lesz.

-  Az adó mértéke: az adóalap 
1,2%-a.

Ideiglenes (alkalmi) tevékenység 
esetén az adóátalány napi 1000 Ft (a 
törvény felső határként az 5000 
Ft/nap-ot jelöli meg).

-  Mentesség: mentes az adó alól a 
mezőgazdasági kistermelő.

-  Kedvezmény: az anyagköltség 
levonhatósága.

-  Az adózás rendje: az iparűzési 
adóbevallás benyújtási határideje 
május 31. Kezdő vállalkozások 
esetében a tevékenységük megkezdé
sétől számított 15 napon belül kötele
sek bejelentkezni a Pénzügyi Osztá
lyon.

A vállalkozók az adott év 
tevékenységére adóelőleget kötelesek 
fizetni, melyet két részletben, március
15-ig és szeptember 15-ig fizethetnek 
be késedelmi pótlékmentesen. A ket
tős könyvelést vezető vállalkozások
nak az iparűzési adóelőleget, a várható 
adó 100%-ának (a korábbi 90% 
helyett) megfelelő összegre december 
20-ig ki kell egészíteni.

Az adóévet követő év május 31-ig 
kell a teljes adót megfizetni.

Az 1995. évben végzett tevé
kenységek elszámolásánál az anyag- 
költség még nem vonható le.

A kezdő vállalkozások a várható, 
becsült árbevételükről tesznek beval
lást, s ez alapján fizetik az adó
előleget.

Felhívom a vállalkozók figyelmét, 
hogy a helyi iparűzési adó alapja nem 
a jövedelem, hanem a fentiek alapján 
korrigált nettó árbevétel.

Gépjárműadó

Az adott évben befolyt gépjár
műadónak csak az 50%-ával gazdál
kodhat az önkormányzat, másik felét a 
központi költségvetés elvonja az út
alap javára.

A gépjárműadó törvény 1996. évtől 
a kivethető adó minimumszintjét a 
duplájára emelte. Képviselőtestüle
tünk a gépjárműadó mértékét a 
törvényi minimumban állapította meg, 
annak ellenére, hogy a minimumtétel 
felett befolyt adó 100%-a a városnál 
maradna.

Változások 1996. január 1-től:
-  Adókötelezettség: a forgalmi 

engedélyben szereplő üzembentartó, 
ennek hiányában az ott feltüntetett 
tulajdonos az adófizető.

Változás, hogy az adót az fizeti, aki 
az év első napján tulajdonosként, 
üzembentartóként szerepel a forgalmi 
engedélyben, függetlenül attól, hogy a 
gépjármű évközben tulajdonost cserél.

-  Az adó alapja: a forgalmiban 
szereplő önsúly.

Változás, hogy a teherautóknál az 
adó alapja növekszik a forgalmiban 
feltüntetett raksúly 50%-ával (önsúly 
+ raksúly 50%-a).

-  Az adó mértéke: minden meg
kezdett 100 kg után 400,- Ft (a tör
vény 400-1000 Ft-ig terjedő mértéket 
határoz meg);

-  a motorkerékpár, lakókocsi, a 
lakóautó és a sátras utánfutó adója 
2000 Ft/év.

-  Mentesség (legfontosabb men
tességi körök):

-  a motorkerékpár 250 cm3 alatt,
-  igazoltan mozgáskorlátozott sze

mély szállítását szolgáló egy gépjár
mű,

-  mezőgazdasági vontató.
-  Kedvezmény:
-  katalizátoros gépjárművek 50%- 

os adókedvezményt kapnak.
Az adózás rendje:
A teherautó-tulajdonosoknak 1996. 

január 31-ig kell a módosított adóbe
vallást benyújtaniuk (raksúly feltün
tetése).

A gépjármű-tulajdonosok kötelesek 
minden változást (eladás, vétel, forga
lomból kivonás) 15 napon belül beje
lenteni.

Az adó két részletben -  március 15. 
és szeptember 15-i határidővel -  fizet
hető be.

A helyi adókról és a gépjár
műadóról szóló rendelet teljes 
szövege a Polgármesteri Hivatalban 
megtekinthető, illetve önköltségi áron 
megvásárolható.

Víghné Horváth Beáta 
adóügyi tanácsos



Megkérdeztük
Sveiczer Vilmost, a Pol

gármesteri Hivatal Hatósági 
Osztályának vezetőjét arról, 
hogy:

-  A z önkormányzat zajren
delete mennyiben hátráltatja a 
vállalkozók (kisiparosok) mun
kavégzését, amelyet egyébként 
jeleztek is szerkesztőségünknek?

-  Ez a korlátozás az 1990-es 
év előtt volt érvényben. Ekkor 
született meg a Vállalkozói 
törvény, amely módosított min
den addigi korlátozást, a vál
lalkozót alanyi jogon illeti meg, 
hogy eldöntse üzletének nyitva 
tartási idejét, maga szabhatja 
meg, mikor végzi munkáját.

Természetesen az önkormány
zat a település működésének 
szabályozásában hozhat olyan 
rendeletet (mint ahogy ezt ná
lunk meg is tették), amelyben a 
zajos tevékenységgel járó mun
kavégzést időben korlátozza. Ez 
Balatonalmádiban az este 8 
órától reggel 6 óráig, illetve az 
üdülőszezonban a sziesztaidőt, 
azaz a 14-től 16 óráig terjedő 
időszakot jelenti. Úgy gondo
lom, ezzel maximálisan védve 
vannak a pihenni vágyók érdekei 
is, úgy, hogy ezzel a vállalkozók 
jogai sem csorbulnak jelentősen.

Arról, hogy
azok a helyi lakosok, akiknek 

anyagi lehetőségei jobban 
megengedték, vagy a pénzügyi 
tárcát ismerve előrelátóbbak 
voltak, és szeptember 15. előtt 
tértek át a gazdaságosabb gáz
fűtésre -  miért nem kaphattak 
támogatást a később „eszmé
lőkkel” szemben?

-  A Népjóléti Miniszter azon 
rendelete, amely szabályozza az 
olajjal fűtők, illetve a gazdasá
gosabb fűtésre átállók támo
gatását, 1995. szeptember 15-én 
lépett életbe. Márpedig ez a ren
delet csak a hatályba lépés utáni 
fűtésimód-váltások támogatását 
engedélyezi. Erre kaptunk egy 
nagyon szűkre szabott keretet a 
központi költségvetésből, ame
lyet aztán próbáltunk igazsá
gosan elosztani.

(Csak megjegyzem: mit 
érezhet most az, aki szeptember 
14-én fizette ki a gázszerelő 
számláját. A szerk.)

Eb helyzet ‘96
„Ifjú titán” koromban Párizs

ban készítettem a fotót és a Túl
szervezés címet adtam neki.
Aztán az államigazgatásba ke
rülésem után azt gondoltam, hogy 
akik a kutyákkal kapcsolatban 
úgymond normális állapotot 
követelnek, kicsit szélsőséges 
álláspontot képviselnek.

Be kell vallanom, tévedtem.
Eljutottunk oda, hogy váro
sunkban egy kutya megbetegedett 
veszettségben, mert a gazdája 
elmulasztotta a törvény által 
előírt időben beoltatni. Tucatnál 
több ember került életveszélybe, 
mert simogatták, érintkeztek vele.
Őket most oltják és bízunk benne, 
hogy nem követel emberéletet az esemény. Polgártár
saink nagy része folyamatos nyomást gyakorol a 
hivatalokra, hogy a közterületeket tisztítsák meg a 
kutyáktól. Addig hosszú az út, amíg a kutyusok csak 
a kijelölt illemhelyeken fogják elvégezni a dolgukat, 
mert különben a gazdi mélyen a pénztárcájába nyúl
hat, viszont a közterületeken póráz nélkül sétáltatott 
kutyák gazdáit kénytelenek leszünk felelősségre 
vonni, mert veszélyhelyzet van. A kóborló ebeket 
altatólövedékkel befogjuk, 7 napig őrizzük, ha gazdá
ja közben jelentkezik, büntetés és tartási költség

kifizetése után kaphatja vissza kutyáját. 7 nap eltelte 
után, ha gazdát nem sikerül szerezni, kiirtásra kerül az 
eb. A befogott kutyák „kiplakátolásra” kerülnek a 
városi hirdetőtáblákon. Imádott négylábúakkal szem
ben is első az ember. Meggyőződésem, hogy a ku
tyatartók egy részének át kell formálnia eddig be
idegződését.

A hivatal dolgozóinak kötelessége, hogy ezt a 
törvényes eszközökkel biztosítsák.

Szentesi István 
környezetvédelmi referens

„Túlszervezés” (DE NEM BIZTOS)

ÉLETMORZSÁK...
(Szilánkok nélkül) ...ha a szív diktál...

A Györgyi Dénes Általános 
Iskola igazgatójának engedélyével 
felkerestem a napköziben a 2/b 
osztály tanulóit. Közülük egy, 
Számfira Gergő, a karácsonyi 
teniszfelmérésen aranyérmet 
nyert.

Amikor a tanulótársak előtt, a 
tanító néni jelenlétében átadtam a 
kitüntető jelvényt, szívet me
lengető taps köszöntötte a 
megilletődött gyermeket.

Mint -  viszonylag sokat tapasz
talt pedagógusnak -  megindult az 
agyam...

Különböző vetélkedőket látha
tunk a TV-ben, ahol a győztesek a 
játékvezetők felszólítására nyerik 
el a jelenlévők tapsait. Egy alka
lommal azt is tapasztaltam -  egy 
TV-felvétel kapcsán (Zsákba
macska) - , hogy a próbafelvételen 
hogyan TANÍTOTTA BE a 
játékvezető a közönséget: Mikor? 
Mennyit? hogyan tapsoljon.

Ezek a gyerekek olyan családi 
légkörben, olyan pedagógiai irá

nyítás mellett töltik HASZNOS 
idejüket, ahol belülről fakad a JÓ 
ELISMERÉSE, és ez szerintem 
nagyon nagy dolog. Tapsolni 
tudok én is az ilyen alaphangulatú 
szülői indíttatáshoz, iskolaveze
téshez, és nem utolsósorban 
ezeket a gyakorlatban megvalósító 
osztályfőnöki munkához. A fen
tieket a gyerekek között töltött alig 
5 perc alatt, a tanulók és tanító 
nénijük minden megnyilvá
nulásából tapasztaltam.

A nyüzsgő munkahangulatból, 
amibe csöppentem, KISUGÁR
ZOTT!!! A tapasztaltak megerősí
tettek abban, hogy akkor cselek
szünk helyesen, ha a VADHAJ
TÁSOK nyesegetése közben a 
szülői, nevelői, valamint a gyer
meki közösségek EGYÜTTES 
tevékenységével erősítjük azokat a 
tulajdonságokat, amelyek az 
igazságosság, jóság, valamint a 
szépség felfedezésére irányítják a 
gyermeki figyelmet. De szép is 
lenne, ha mi felnőttek is így,

SZÍVBŐL tudnánk közeledni egy
máshoz! Szívből tudnánk ÖRÜL
NI egymásnak! A MÁSIK SIKE
RÉNEK! Ha megindulna bennünk 
a másik keresésére irányuló tö
rekvés!!! Sajnos, mind többen 
vagyunk már, akik ELFELEJTET
TÜNK tiszta gyermeki szívvel 
RÁCSODÁLKOZNI embertár
sainkra! Pedig a ránktörő kapcso
latsivárságból ez is egy kivezető út 
lehetne!!!

MORZSÁVÁ VÁLT 
SZILÁNK

(Utóhang)
Később azt is megtudtam, hogy 

a leépítések következtében a 
GYES-ről visszatérő tanítónő 
(Farkas Éva, szeretett volt 
tanítványom), majdnem munka- 
nélkülivé vált. Jól döntött a 
képviselőtestület, amikor a szülők 
kérésére lehetőséget adott egy 
fiatal tanerőnek a munkára és a 
BIZONYÍTÁSRA!

Laci bácsi



„Szemezgetés”
a Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör múltjából

Mikor is alakult meg és miért ez 
a „kör”?

1965 novemberében 6 ember 
összejött azért, hogy kiskert- 
tapasztalataikat megosszák-meg
beszéljék egymás között. Ennek 
eredményeként 1966-ban egy 
felmérés indult a község lakossága 
körében, amelyen különböző 
kérdéscsoportokat tettek fel, s a 
megkérdezettek nagy töbsége -  
86%-a -  az alábbi kérdéscsoportra 
válaszolt igennel:

-  Fontosnak tartja-e a háztáji 
termelést, tevékenységet?

a) Állattenyésztést?
b) Kertészetet, szőlészetet?
c) Növényvédelmet?
A kérdőívek aláíróit meghívták 

elbeszélgetésre a Művelődési 
Házba. Megkérdezték, a témán 
belül mi érdekelné elsősorban 
őket. A gyümölcs- és szőlőter
melés mellett döntöttek. Dalányi 
József tanár, akkori kultúrigazgató 
volt az, aki útjára indította a kis 
csapatot.

Az első előadó Temesvári Géza 
TIT előadó volt. Talajtanról, sza
porító anyag kiválasztásáról és 
növényvédelemről tartott előadást.

1968-ban bővült a kör. Dr. 
Koroknai Balázs, a Megyei 
Növényvédő Állomás szak
mérnöke az előadások mellett 
részt vett a tapasztalatcseréken 
metszési bemutatókkal.

1969-ben az előadások is bővül
tek. Dr. Pálffy Dénes kutató 
kertészmérnök 1972 májusáig 
kéthetenként tartotta előadásait, 
bemutatóit (szaporítás, oltás, 
szemzés). Úgy összenőtt a hall
gatósággal, hogy az időközben

hivatalosan is Kertbarátkörré nyil
vánított tagság soraiba lépett.

1972-ben beindult az or
szágjárás. Kerestük azokat a 
kerteket, ahol „a haszon egy 
vágányon fut a szépséggel”. Fel
sorolás az értékesebb tanulmányi 
utakról: Balatonboglár, Fertőd, 
Nemessándorháza, Sághegy, 
Sárvár, Somló, Szentantalfa, 
Szombathely-Kámon, Tomaj, Za
laegerszeg nagygazdaságainak, 
kiskertjeinek tapasztalatcseréi.

Szép sikerünk az 1972-es 
Pomázi Országos Kertbarát Kiál
lítás, ahol a megyénkben működő 
31 kertbarátkörből 10 szerepelt 
terményeivel. Kiállítási anyagunk 
(virág, gyümölcs, szőlő és 
barkács) nemcsak feltűnést és elis
merést szerzett nekünk és a 
Veszprém megyei kertbarát moz
galomnak, hanem adott egy orszá
gos első díjat is Dukai Ferenc 
hordóemelője.

Volt a csoportnak 120 négy
szögöl bekerített vadtelepe (szőlő,

almás, csonthéjas). A faiskola-kert 
vezetőja Bódai Sándor volt. A sza
porítási módokat saját anya
gunkon kívül a közös alanyokon is 
tanulmányozzuk.

A kiskerti szemlék tapasztalatc
seréin több megyei kertbarátkör
vezető is jelen volt. Barsi Béla, 
Szász János, Varjas Dezső-féle 
telepítések helyszíni értékelése 
után baráti asztalnál töltöttük az 
estét. Kulin Imre -  a Kertbarátok

Országos Szövetségének egyik 
igen lelkes vezetője -  ismertette a 
szerveződés országos eredmé
nyeit. Elismeréssel adózott a jó 
munkát végző, jól szervezett 
vörösberényi körnek, sok sikert
kívánva. 

(Tallózó
a Kertbarát Híradóból)

Jó érzés visszatekinteni erre a 
gazdag múltra, aminek én is 
részese lehettem. Igyekeztünk a 
stafétabotot egymásnak úgy átad
ni, hogy fönnmaradjunk, és to
vábbvigyük céljainkat, s nem utol
sósorban e jól összekovácsolt 
csapatban jól érezzük magunkat. 
Azt kívánom az utánunk kö
vetkezőknek, hogy szívvel- 
lélekkel vigyék tovább a rájuk 
bízott feladatot, hogy méltók 
maradjunk a kertbarátkor név
adójára, Fábián Józsefre, akinek 
kiemelkedő szerepe volt a magyar 
szőlészet fejlődésében.

Fábián József 1762. február 12- 
én született egy szerény vagyonú 
alsóörsi református kisnemesi 
család sarjaként. Debrecenben a 
református kollégiumban, majd 
külföldön, svájci egyetemeken 
folytatta tanulmányait. Hazatérése 
után Vörösberényben, majd

Tótvázsonyban volt református 
lelkész, s itt is halt meg 1825-ben.

Fábián J. nem alkotott önálló 
szakmunkát, de fontos érdeme a 
külföldi szakirodalom fordítása, 
megismertetése a hazai olvasók
kal, pl.: „Természethistória gyer
mekeknek”, „Természeti tudo
mány a köznépnek”. Több, szőlő- 
művelésről és borászatról szóló 
könyvet is fordított, a legjelen
tősebbek közül kettő korabeli 
francia mű, az utolsó pedig római 
szerző munkája alapján íródott.

Munkásságának elismerését 
jelentette Görög Demeter javasla
ta, hogy többek között a sasz
laféléket, amelyeknek a magyar- 
országi elterjesztésében Fábián
nak érdemei voltak, nevezzék el 
„Fábien szöllejé”-nek.

Gerván Károly 
kertbarátköri elnök 
Fotó: Durst László

Golsban, egy osztrák szőlősgazdánál szakmai tapasztalatcserén 
vettek részt városunk mindkét kertbarátkörének tagjai

Minőségvizsgálat Vereczkey Adalbert kertbarátkör-tag 
jól felszerelt pincéjénél

A Balatonalmádi 
Kertbarátkor 

1996.1. félévi programja
Az összejöveteleinket havonta 

kétszer, az első és a negyedik keddi 
napokon, 17 órától a Balatonalmádi 
Közösségi Házban tartjuk. Az 
előadásokat hozzáértő szakemberek 
tartják a programban szereplő 
témáknak megfelelően.

I. 23. Gyümölcsfák metszése és 
tavaszi védelme

II. 13. Új növényvédő szerek 
ismertetése, javasolt növényvédő
szer-kombinációk

II. 17. Hagyományos „Kert
barátbál”. Helye a Budatava 
Étterem.

II. 27. Különböző művelési és 
metszési módok a szőlőben

II. hó Szakmai látogatás a zánkai 
pincészetbe

III. 12. Őszibarackfák metszése. 
Bemutató a terepen

III. 26. Fűszer- és gyógynövények 
a kertben, gyógynövényvásárral 
egybekötve. Közös rendezvény a 
Diabeteszklubbal

IV. 9. A borverseny kiértékelése. 
Aktuális témák megtárgyalása

IV. 26. Tennivalók tavasztól őszig 
kertben és szőlőben

V. 1. Hagyományos majális 
megrendezése

Reméljük, hogy programunk a 
kertészkedők és szőlészkedők érdek
lődésével találkozik, és látogatni 
fogják összejöveteleinket. Jelsza
vunk továbbra is -  „Kertészkedjünk, 
művelődjünk és barátkozzunk!”

B.F.



ARGOSZ
Biztosító Rt.

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy az ARGOSZ 
Biztosító Rt. helyi képviseletet nyitott Balatonalmádi és 

vonzáskörzetében élő vállalkozóinak és 
magánembereinek. Mi biztosítjuk Önnek 
mindazt, ami fontos!

Társaságunkban a helyi képviselőnek nem
csak szerződéskötéssel kell foglalkoznia, 
hanem a káresemény bekövetkezte után a kár
becslővel együtt jelen kell lenni a helyszínen 
és a legmesszebbmenőkig védenie kell az 
ügyfele érdeket, akár a Biztosító Rt.-vei szem
ben is! Szolgáltatásaink európai színvonalúak, 
emberközeliek! Az ARGOSZ Biztosító Rt. általános kínála
ta sokrétű és versenyképes.

Megtalálható nálunk minden, amire szüksége lehet. 
Vállalkozói vagyonbiztosítás • felelősségbiztosítás •

élet-, baleset- és betegségbiztosítás • lakástűz-, baleset-, 
betörésbiztosítás • növénybiztosítások • állatbiztosítások • 

vadászfelelősség- és balesetbiztosítás • 
CASCO • kötelező gépjárműbiztosítás, 
amelyhez az Rt. turista zöld kártyát ajándékoz 
• géptörésbiztosítás • elektronikus beren
dezésbiztosítás.

Az ARGOSZ helyi képviselője: CSAPLÁR 
ATTILA, Balatonalmádi Liszt F. u. 23.

Leveszi az Ön válláról a biztosítással járó 
gondokat, így kapcsolatuk az ARGOSSZAL személyes és 
korrekt.

ÖNRE MINDIG VAN IDŐNK!

100
éves a 
Mozi

Ebből az alkalomból az 
óvodákban sok-sok gyermek tap
solt a kisgidáknak, amikor 
győzedelmeskedtek a gonosz 

farkas fölött. Ezek a kis aprósá
gok, akik TV-hez, videóhoz 
szoktak, talán most láttak először 
vetítőgépet. Megbabonázva fi
gyelték a vászonra vetített 
mozgóképet. Köszönet az óvó
nőknek, akik ráéreztek az ese

mény nagyszerűségére.
-  Ifj. Varga László, aki még 

mindig hisz a mozi varázsában, a 
Váci Mihály Iskolát és az Idősek 

Klubját is felkereste és megör
vendeztette a résztvevőket ka

landjaival -  egy kis hiúz szívet 
melengető történetével. Az 

idősek számára ez szép kará
csonyi ajándék volt. Elismerés a 
szervezőknek.

-  Laci bácsi tanítványai a 

hagyományos karácsonyi tenisz- 
versenyen vettek részt: az 

aranyérmet Fényes Sándor, az 

ezüstöt Szentpéteri Zoltán, a 

bronzot Czuczai Donát és Vecsey 

K. Zoltán nyerte.
Laci bácsi

Válaszlevél
Tisztelt 
Vörösberényi Polgári Kör!

Balatonalmádi Város Képviselőtestületére és annak 
egyetlen bizottságára sem volt a múltban jellemző -  s 
a jövőben sem lesz -  az a törekvés, hogy városunkban 
békétlenség legyen. Az Új Almádi Újság decemberi 
számában megjelent „Vörösberényi töprengések” 
című cikk néhány megállapítását azonban nem hagy
hatjuk szó nélkül.

1. A Vörösberényi Polgári Kör Vezetősége -  az 
iskolaigazgató-választás kapcsán -  elsősorban a 
számadatokra hivatkozik, kiragadva azokból néhá
nyat. Most a teljesség igényével ismertetjük a 
számokat, melyek öt különböző fórum szavazatainak 
eredményét tükrözik (4 titkos, az Iskolaszéknél 1 
nyílt szavazás).

A vörösberényi nevelőtestületnél:
Tóth Attila 18 igen, 8 nem
Némethné Virágh Gyöngyi 15 igen, 10 nem 
Nevelőtestület és technikai dolgozók együtt:
Tóth Attila 19 igen, 13 nem
Némethné Virágh Gyöngyi 18 igen, 13 nem. 
Iskolaszék:
Némethné Virág Gyöngyi 8 igen, 0 nem 
Tóth Attila 7 igen, 1 tart.
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Tóth Attila 7 igen, 0 nem
Némethné Virág Gyöngyi 2 igen, 5 nem. 
Balatonalmádi Város Képviselő Testülete:
Tóth Attila 8 igen, 3 nem,

2 tartózkodás. 
Mindezek figyelembe vételével nevezték ki Tóth 

Attilát a Vörösberényi Általános Iskola igazgatójá
nak.

A fenti számok nem hasonlóságot, vagy majdnem 
egyenlőséget mutatnak, hanem valódi -  sokoldalú 
megméretés utáni -  kisebbséget és többséget.

Kérdezzük a Tisztelt Olvasót: fentiek ismeretében 
Ön hogyan döntött volna?

2. Mint ahogyan egyetlen bizottság sem, úgy az 
IMS esetében sem területi, vagy intézményi elv

szerint lettek delegálva a bizottság külső tagjai. Váro
sunk egységes egészet képez, és az állampolgárok 
által megválasztott képviselők az egész város 
érdekeinek megfelelően kell hogy eljárjanak. Ezt tet
ték akkor is, amikor széleskörű információgyűjtés 
után -  tiszteletben tartva a Vörösberényi Általános 
Iskola Nevelőtestületének, valamint a többi fórumnak 
az álláspontját -  megválasztották az új igazgatót 
(bajai, budapesti, kecskeméti, veszprémi és helyi 
pályázók közül).

Amit a jelenlegi iskolaigazgatóval kapcsolatban a 
Napló október 13-i számában megjelent újságcikkből 
idéznek, az megint csak egyoldalú beállítás. Nem 
említik meg ugyanakkor a litéri polgármester ezen 
cikkben mondott nyilatkozatát: „Meggyőződésem, 
hogy az iskolaszéki klikknek köszönhető, hogy a volt 
igazgatót elüldözték a faluból.” (Az igazgató közös 
megegyezéssel távozott előző munkahelyéről, Vörös
berényben van családi háza, korábban a berényi isko
la tanára volt. A szerk.)

4. Ami a szülők megkérdezését illeti, sok esetben 
nem az a lényeg, hogy mit kérdeznek meg, hanem, 
hogy ki a kérdező.

5. Hogy miért nem felelt meg iskolaigazgatónak a 
néhány éve Balatonalmádiban lakó volt igazgatóhe
lyettes? -  kérdezi a Polgári Kör Vezetősége. Ennek 
nyilván több oka is lehet, de a különböző összetételű 
testületek, bizottságok, képviselőtestület sokoldalú 
vizsgálódás után hozták meg végső döntésüket.

Végül, de nem utolsósorban, a jelenlegi igazgató 
elkötelezte magát tantestületével egyetemben az 
intézmény szellemiségének, tiszteletben tartva annak 
egyéni arculatát, jelen elképzelések megtartását és a 
lehetőségek szerinti továbbfejlesztését. Célszerű 
lenne, ha az új iskolaigazgatót elvégzett munkája után 
ítélnék meg a jövőben.

Kérjük, akik eddig ezt nem tették meg -  elsősorban 
a tanulók és a nevelés érdekében -  hagyják működni 
az iskolát.

Iskolaügyi, Művelődési és Sportbizottság



FELHÍVÁSA városunkban is előfor
duló rókaveszettség miattfelhívom azokat az ebtulaj

donosokat, akik az ősszel meghirdetett fő- és pótoltáson kutyájukat veszettség 

ellen nem oltották be, azt 
saját és közérdek miatt sürgősen pótolják! 

Az oltást az ebtulaj
donosnak saját költségére 

kell elvégeztetnie. 

AZ OLTÁS HELYE: 
Balatonalmádi,

Kölcsey u. 8.

Dr. Tóth László állatorvos - hétköznap délután 17 órától. 

Ugyanitt lehett a macs

kákat is beoltatni, amit 

szintén javaslok a macs

katartó tulajdonosoknak. 
Balatonalmádi,

1 9 9 6 . ja n u á r  8 .Dr. H egedüs Tamás 
jegyző

Tisztelt Olvasó!
Újságunk 1996-ban hetedik éve, hogy a város lakóinak 

rendelkezésére áll. Terveink szerint ez évben is minden 

almádi családhoz ingyenesen jut el a havonta megjelenő 
lapunk. Ahogy már azt jeleztük, az Almádi Alapítvány egy- 

egy csekket juttat el olvasóihoz, s kéri, ki-ki képessége 
szerint támogassa újságunk megjelenésének költségeit.

Köszönet mindazoknak, akik a múlt hónapban címünkre 

csekken küldtek némi pénzösszeget. Külön köszönjük a 

nyugdíjasoknak, akik ha pár száz forinttal is, és a csekk 
hátára írt kedves soraikkal, de segítik munkánkat.

A befizetett pénzösszeg természetesen csak névleges. Az 
összköltséghez viszonyítva -  számításaink szerint -  ha egy- 
egy család 500 vagy 1000 Ft-tal támogatja az újságot, ez az 
összeg kb. két hónap kiadási költségeit tudja fedezni. A 
befizetett támogatás az adóból leírható.

Walesi 
kapcsolat

1995. december 18-án Bala
tonalmádi és Carmarthen kap
csolatairól beszélt Czuczor 
Sándor igazgató, a Városi Ta
nács ülésén Wales-ben, ame
lyen részt vett D. T. Davies 
tanácsos is, akit 1944-ben ma
gyar ellenállók bújtattak a 
nácik elől Szombathelytől Szi
getvárig.

A balatonalmádi gimnazisták 
nagysikerű műsoráról megem
lékeztek a walesi lapok, akik 
üdvözölték az ötödik éve rend
szeres diákcsere látogatásokat 
a Kéttannyelvű Gimnázium és 
az YSGOL MAES YR YRFA 
között.

N y í l t  l e v é l
1995. szeptember havában 

üdülésem során Balatonal
mádiba is kirándultam. Meg
nézve a nevezetességeket, 
eszembe jutott, hogy 1994- 
ben a Kormány csatlakozott 
az Almádiban működő Antall 
József Emlékalapítványhoz, 
és 10 millió forintot ado
mányozott céltámogatásként 
az emlékkönyvtár felállí
tására.

Szerettem volna megnézni 
ezt a könyvtárat, de nem 
tudott róla senki felvilá
gosítást adni, hogy hol talál
ható. Elmentem a Közösségi 
Házhoz, de ott sem kaptam 
érdemleges felvilágosítást.

Ebben a nyílt levélben 
teszem fel kérdéseimet, 
kérem, aki tud, válaszoljon 
nekem!

Létezik-e Antall József 
Emlékkönyvtár?

Létezik-e Balatonalmádi 
székhelyű Antall József Em
lékalapítvány, és ha létezik, 
mivel foglalkozik?

Mi lett az állam által jutta
tott 10 milliós céltámogatás
sal?

Budapest, 1995. december 
12-én

Tisztelettel: 
Tamási Ilona 

Budapest 1214 
Nyuszi sétány 4. fsz. 3.

A Közösségi Ház 
SE. 

SAKK- 
SZAKOSZTÁLYA

SAKK
KLUBOT

indít kezdőknek 
és haladóknak 
(korosztálytól 
függetlenül)

január 23-án, 
17 órától

a Közösségi Házban. 

A foglalkozásokat

FÁNCSY IMRE
nemzetközi mester 

vezeti.

A Közösségi Ház 
januári programjaiból

8-án 15°°-kor
Nyugdíjas pedagósok összejövetele 

16-tól 18-ig 17.30-tól 
Univerzális energiatanfolyam

21-én 9.30-kor
Megyei sakk bajnoki mérkőzés 
Balatonalmádi-Balatonfüred

22-én
Magyar Kultúra Napja 

22-én 17.00-kor
Novák László helyi természetfotós 
kiállításának megnyitása 

Február 3-án 14.00-kor
MIÉP megyei gyűlése 
CSURKA ISTVÁN elnök 
részvételével

B A L A T O N A L M Á D I  
V Á R O S  L A P J A
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