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A L M Á D I R É G I  É P Ü L E T E I
Vé g h e l y - V i l l a

Almádi egyik legrégebbi és leg
nagyobb nyaralója volt, amely egy 
szőlőben épült pince-présház 
épület átépítésével és lényeges 
bővítésével jött létre. Eddigiekben 
a nagyobb birtokok feldarabolásá
val kialakult telken épült 
nyaralókról esett szó. A Véghely- 
villa ennek az ellenkezőjére ad 
példát, mert két szőlőbirtokból 
történt egyesítéssel jött létre, bár 
telekkönyvileg még sok évtizeden 
át külön szerepelt a két rész.

Az 1858. évi kataszteri felmérés 
adatai szerint a korábban megvett 
terület Rozsos Antal szentkirály
szabadjai földbirtokosé volt, ame
lynek nagysága 2 k. hold 68 
négyszögölet tett ki, amiből 1 k. 
hold 924 négyszögöl a szőlő. Bir
tokállási megjelölése „Szőlő 
pincével a berényi dűlőben”, 
amelynek területét 1868-ban 
kiigazították és így 2 k. hold 192 
négyszögöl nagyságú lett. Ekkor 
már Varjú József és neje tulaj
donában volt a szőlőbirtok. A 
megözvegyült Varjúnétól 1875. 
április 10-én vették meg Simon 
Rudolf és neje Ernhoffer Aloizia 
veszprémi lakosok, 1850 osztrák 
értékű forintért.

Véghely Dezső és neje Molnár 
Júlia, 1884. augusztus 27-én, 3070
o. é. forintért vásárolta meg a 
szőlőbirtokot Simon Rudolf 
örököseitől. A terület ekkor már az 
1882. augusztus 27-én felfektetett 
almádi telekkönyvben szerepelt, 
változatlan nagyságban. Véghely 
alispán 1897. április 23-án 
bekövetkezett halála után, fele 
rész az özvegyé, fele rész pedig az

öt Véghely gyereké lett, az özvegy 
haszonélvezetével terhelten.

Véghely nagyon kedvelte 
Almádit, amit bizonyít, hogy itt 
írta az 1886 júliusában elkészült

„Emléklapok rendezett tanácsú 
Veszprém város életéből” című 
munkáját. Ugyancsak erre vall, 
hogy a szőlőbirtokon levő föld
szintes, alápincézett, az 1858. évi 
adatok szerint 79 számú la
kóházat, 1890 évben jelentősen 
kibővítette. A meglevő épületet a 
kor stílusának megfelelően fa- 
szerkezetű verandával megszé
lesítette, és egy emeletes, a régi 
épületre merőleges szárnyat, 
valamint egy díszes tornyot 
építtetett hozzá. Ezzel létrehozta 
az akkori Almádi legnagyobb

nyaralóépületét, amelyik viszony
lag kis változtatással ma is áll.

A másik birtokrész az 1858. évi 
felmérés szerint Pásti (öreg) János 
özvegy szentkirályszabadjai ko

vácsé volt, kitől leánya örökölte 
1868-ban, majd eladta 1882. már
cius 3-án Petke Imréné sz. Földes 
Lina szentkirályszabadjai lakos
nak 200 o. é. forintért. A szőlőbir
tok nagysága 1 k. hold 1342 
négyszögöl, amiből 1 k. hold 426 
négyszögöl volt a szőlő, a bir
tokállása pedig „Szőlő pincével a 
berényi dűlőben” volt. 1886. 
január 22-én vette meg Véghely a 
birtokot az örököstől 1000 o. é. 
forint vételár ellenében. Ezzel a 
két egymás mellett fekvő birtok 
együttes nagysága 3 k. hold 1534

négyszögöl lett, amiből 2 k. hold 
1350 négyszögöl volt a szőlő. Az 
utóbb vásárolt birtokon csak pince 
volt, aminek bővítéséről nincs 
tudomásunk. Véghely halála után 
ezen birtokrész is az előzőekben 
említett örökösöké lett, azonos 
megosztásban.

A birtok nagysága a vasút 
építése során kisajátítás miatt 
csökkent 648 négyszögöl terület
tel. Az 1923 évi kataszteri bir
tokívek összesítése szerint, a 
Véghely-birtok 3 k. hold 1156 
négyszögöl nagyságú a következő 
megoszlásban: szántó 884, kert 1 
k. hold 896, szőlő 769, erdő 1204, 
földadó alá nem eső terület 403 
négyszögöl. A birtok az 1952-ben 
történt államosításig a család tulaj
donát képezte.

A toronyszobában volt a családi 
levéltár, amelyben irataikat 
őrizték. Sajnos a háború során 
kirabolták, és szétszórtak mindent, 
emiatt helytörténet szempontjából 
igen értékes adatok semmisültek 
meg.

Az épület pincéje „Kakas csár
da” néven ismert, az épület föld
szintjén irodák és az emeletes 
szárnyban az Auróra Hotel alkal
mazotti szobái vannak. A helyzetet 
ismerők szerint annak idején a 
toronyszoba volt a helyük a 
külföldieket szemmel tartó BM- 
alkalmazottaknak.

Az épület mind jelentőségénél, 
mind állapotánál fogva érdemes 
helyi védelemre, aminek meg
fontolása az új tulajdonosok 
számára ajánlható.

Schildmayer Ferenc

Az 1858. évi térkép részlete

Az 1890-es átépítés utáni állapot Az épület az 1880-as évek végen



Alapító okirat
amely abból a célból készült, hogy 

az 1. pontban megjelölt alapító a 

Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

IV. Törvény 74/G. §-a alapján jogi 

személyként működő közalapít

ványt hozzon létre, az alábbiak 

szerint:

1. ALAPÍTÓ:

Balatonalmádi Városi Önkor

mányzat

8220 Balatonalmádi, Széchenyi 

sétány 1.

1  A KÖZALAPÍTVÁNY NE

VE:

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT" 

NYÍLT KÖZALAPÍTVÁNY 

BALATONALMÁDI

3. A KÖZALAPÍTVÁNY 

SZÉKHELYE:

Balatonalmádi, Széchenyi 

sétány 1.

4. A KÖZALAPÍTVÁNY 

CÉLJA:

Balatonalmádi közigazgatási 

területén a ténylegesen rászorulók 

részére -  a rászorultság mértékétől 

függően -  szociális segítség 

nyújtása a Közalapítvány esz

közeivel:

-  pénzbeni támogatások,

-  természetbeni juttatások.

5. CSATLAKOZÁS A KÖZA

LAPÍTVÁNYHOZ:

A Közalapítvány nyitott, ahhoz 

bármely hazai vagy külföldi ter

mészetes, vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet pénzbeli, 

vagy természetbeni adománnyal, 

vagyoni rendelkezéssel csat

lakozhat, amennyiben a Köz- 

alapítvány céljaival egyetért és 

jelen alapító okirat rendelkezéseit 

elfogadja.

6. A KÖZALAPÍTVÁNY JE

LENTŐSÉGE, MŰKÖDÉSI 

TERÜLETE:

A Közalapítvány helyi jellegű, 

működése Balatonalmádi közigaz

gatási területére terjed ki.

7. A KÖZALAPÍTVÁNY 

SZÁMLAKEZELŐJE:

OTP Bank Rt. Balatonalmádi 

Fiók, 8220 Balatonalmádi, Baross 

Gábor u. 7.

8. A KÖZALAPÍTVÁNY IN

DÚLÓ VAGYONA:

50.000 Ft, melyet alapító a jelen 

Alapító Okirat aláírását követő 15 

napon belül bocsát a Köz- 

alapítvány rendelkezésére a 7. 

pontban megjelölt szám

lakezelőnél történő befizetéssel.

9. A KÖZALAPÍTVÁNY 

VAGYONÁNAK FELHASZNÁ

LÁSA:

A Közalapítvány céljainak meg

valósítására a Közalapítvány va

gyonát és annak hozadékait lehet 

felhasználni úgy, hogy legalább a 

közalapítvány induló vagyonának 

50%-a számlán maradjon. A köz- 

alapítványi vagyon felhaszná

lásáról az alapító rendelkezése 

szerint, továbbá a Közalapítvány

hoz csatlakozó adományozók által 

meghatározott és a Kuratórium 

által elfogadott feltételek keretei 

között a Kuratórium dönt.

10. A KURATÓRIUM:

A közalapítvány kezelője és 

legfőbb döntést hozó szerve az 

alapításkor 3 tagú, majd később 9 

főre bővíthető Kuratórium.

A Kuratórium tagjai az alapító 

által felkért személyek, név 

szerint:

1. TROSITS ANDRÁS Bala

tonalmádi, Veszprémi u. 55.

2. NAGY ZOLTÁNNÉ Bala

tonalmádi, Baross Gábor u. 15.

3. BURSCH ÁRPÁDNÉ Bala

tonalmádi, Madách u. 15.

A Kuratórium elnöke TROSITS 

ANDRÁS.

A Kuratórium elnökének és tag

jainak megbízatása határozatlan 

időre szól. Tevékenységüket tár

sadalmi munkában, minden anya

gi ellenszolgáltatás nélkül végzik.

A Kuratórium elnökét és tagjait az 

alapító jogosult visszahívni.

11. A KURATÓRIUM MŰ

KÖDÉSE:

a) A Kuratórium biztosítja a 

közalapítványnak az alapító ok

iratban meghatározottak szerinti 

folyamatos működését, gondos

kodik a közalapítvány vagyonának 

az alapító okiratban rögzített 

céloknak megfelelő felhasz

nálásáról. A Közalapítvány te

vékenységi körét a Kuratórium 

csak a közfeladat folyamatos 

ellátása biztosításának elősegítése 

céljából bővítheti.

b) A Kuratórium üléseit szükség 

szerint, de legalább félévente 

egyszer tartja.

c) A Kuratórium határozatképes, 

ha ülésén tagjainak több mint a 

fele jelen van.

d) A Kuratórium a döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a 

Kuratórium az adott témakörről a 

következő ülésen dönt.

e) A Kuratórium kizárólagos 

hatáskörébe tartozik:

-  a Közalapítvány Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megha

tározása, módosítása;

-  rendelkezés a Közalapítvány 

vagyonáról, a befolyt pénzesz

közök felhasználásáról;

-  a Közalapítványhoz való csat

lakozás elfogadása;

-  a Közalapítvány éves költ

ségvetési tervének, az arról való 

beszámolónak és az éves mérleg

nek az elfogadása;

-  az alapító tájékoztatása a 

Közalapítvány működéséről.

12. A KÖZALAPÍTVÁNY 

KÉPVISELETE:

A Közalapítvány képviselője a 

Kuratórium elnöke, aki jogosult a 

Közalapítvány nevében egy 

személyben aláírni. A bankszám

láról való utalványozáshoz, 

készpénz felvételéhez azonban az

elnök és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban megjelölt egyik 

kuratóriumi tag együttes aláírása 

szükséges.

13. A KÖZALAPÍTVÁNY 

GAZDÁLKODÁSA:

A Kuratórium a Közalapítvány 

vagyonával nem vállalkozhat, 

gazdálkodására a vonatkozó 

jogszabályokat kell alkalmazni.

14. A KÖZALAPÍTVÁNY 

IDŐTARTAMA:

A Közalapítvány határozatlan 

időtartamra jön létre.

14/a A Közalapítvány ellen

őrzésére az alapító 3 tagú 

Ellenőrző Testületet hoz létre, 

amely jogosult a Közalapítvány 

tevékenységét, gazdálkodásának 

jogszerűségét és szabályszerű

ségét vizsgálni.

Az ellenőrző testület tagjai:

1. HORVÁTH LILLA Bala

tonalmádi, Katona J. u. 4.

2. SZABÓNÉ KORMOSÓI 

KORNÉLIA Balatonalmádi, Móra 

F. u. 5. II I /12.

3. ZAHAROVITS SÁNDOR

NÉ Balatonalmádi, Vörösmarty u. 

34.

15. A KÖZALAPÍTVÁNY 

MEGSZŰNÉSE:

A Közalapítvány megszűnik a 

PTK. 74/E §-ában meghatározott 

esetekben.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉ

SEK:

A Közalapítvány létrejöttéhez 

bírósági nyilvántartásba vétel 

szükséges. Megszűnés esetén a 

Közalapítvány kötelezettségei tel

jesítése után fennmaradó vagyo

náról az alapító rendelkezik.

Az Alapító Okiratban nem 

szabályozott kérdésekben a PTK. 

vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.

Balatonalmádi, 1996. március 29.

Alapító képviseletében: 

dr. Kerényi László 

polgármester



5/1996. (III. 28.) sz. Ör. 
a lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás 

lakossági igénybevételének jogosultsági feltételeiről
Balatonalmádi Város Önkor

mányzatának Képviselőtes
tülete a lakossági tüzelőolaj
felhasználás kiadásaihoz kap
csolódó hozzájárulásnak a 
települési önkormányzatok 
közötti elosztásáról és a támo
gatás lakossági igénybe
vételének jogosultsági feltéte
leiről szóló 4/1996. (II. 16.) 
NM-PM-BM-IKM sz. együttes 
rendeletben foglaltak alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő
testülete az 1995/1996-os 
fűtési időszak II. fele és az 
1996/1997. évi időszak I. fele 
lakossági kiadásainak kompen
zálására a központi költ
ségvetésből állami támo
gatásként biztosított 
12.929.000- Ft erejéig hoz
zájárulást ad a balatonalmádi 
háztartások részére.

(2) A hozzájárulás a ház
tartási tüzelőolajat fűtési célra 
használó háztartások folyama
tos fűtési költségeinek csök
kentésére (a továbbiakban: 
HTO-kiegészítés), illetve a 
tüzelőolajról más fűtési módra 
áttérő háztartások egyszeri 
támogatására használható fel.

2. §

A támogatás igénybevételére 
azok a háztartások jogosultak, 
akik Balatonalmádiban életvi
telszerűen laknak, és

a) az általuk lakott lakás 
fűtéséhez továbbra is háztartási 
tüzelőolajat használnak,

b) az általuk lakott lakás ház
tartási tüzelőolajjal biztosított 
fűtését más fűtési móddal 
váltják fel.

3. §

A támogatásra való jogosult
ság elbírálásakor egy háztartás
nak kell tekinteni azon együtt

élő személyeket, akik az 
alapterület szempontjából egy 
lakásként figyelembe vett 
lakásban laknak, függetlenül 
attól, hogy külön háztartást 
vezetnek-e vagy sem.

Egy háztartás csak egy jogcí
men jogosult támogatásra, 
függetlenül attól, hogy a támo
gatást melyik családtag igényli.

4 .§

(1) A támogatás összege a 
háztartás nagysága és a lakás 
alapterülete figyelembevéte
lével az 1. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint alakul.

(2) Gazdaságosabb fűtési 
módra való áttérés esetén az 
egyszeri támogatás összege 
legfeljebb 14.000,- Ft/ház
tartás.

5. §

(1) A támogatás kérelemre 
adható, amelyet a Polgármes
teri Hivatalnál kell benyújtani.

A HTO-kiegészítés iránti 
kérelem benyújtásának ha
tárideje: A rendelet hatály
balépésétől számított 30 nap.

(2) A kérelemhez mellékelni 
kell:

-  a HTO-engedélyt (aki még 
nem nyújtotta be)

-  a háztartás tagjainak nevét 
(a lakcím-nyilvántartás alap
ján)

(3) Átalakítás esetén a 
kérelem benyújtásának határ
ideje az átalakítás tényleges 
megtörténtét követő 30 nap. 
Amennyiben az átalakítás 
január 1-jét követően, de április 
1-jét megelőzően történt, úgy a 
kérelem benyújtásának ha
tárideje az e rendelet hatály
balépését követő 30 nap.

A kérelemhez mellékelni 
kell: a KÖGÁZ-engedélyt, 
anyagbeszerzésre fordított 
névre szóló számlát, illetve a 
más fűtési módra való áttérést 
igazoló számlákat.

(4) Nem jogosult átalakítási 
támogatásra az a háztartás, 
amely korábban -  fűtési mód 
átalakítása címén -  már 
részesült támogatásban, illetve 
az, aki az 5. § (3) bekezdésében 
meghatározott határidőt elmu
lasztotta.

6 .§

(1) Támogatást csak a 
központi költségvetésből ka
pott keret terhére lehet megál
lapítani.

(2) A támogatás megál
lapításáról a polgármester dönt.

(3) A polgármester előzete
sen ellenőrzi a jogosultság

fennállását. Amennyiben a 
jogosulatlan igénybevétel 
utólag jutna tudomásra, akkor 
az SZT. 17. §-ban foglaltak 
szerint intézkedik.

7 .§

E rendelet 1995. április 1-jén 
lép hatályba, és 1996. decem
ber 31. napjával hatályát veszti.

Balatonalmádi, 1996. március 
28.

dr. K erényi László  

polgárm ester 

dr. H egedűs Tamás 

jegyző

Az 5/1996. (III. 28.) sz. Önkormányzati rendelet 

Melléklete
1996. január 1.-1996. december 31-ig terjedő időszak 

fűtési támogatása

1 fős háztartás alapterülettől
függetlenül 10.000,- 20.000-

2 fős háztartás 40 m2 és ez alatt 10.000,- 20.000,-
41 m2 és e felett 12.000,- 24.000,-

3 fős háztartás 40 m2 és ez alatt 10.000,- 20.000,-
41-60 m2 között 12.000,- 24.000,-

61 m2 vagy e fölött 14.000,- 28.000,-

4 fős háztartás 40 m2 és ez alatt 10.000,- 20.000,-
41-60 m2 között 12.000,- 24.000,-
61-80 m2 között 14.000 -  28.000,-
81 m2 és e felett 16.000,- 32.000,-

5 fős háztartás 40 m2 és ez alatt 10.000,- 20.000,-
41-60 m2 között 12.000,- 24.000,-
61-80 m2 között 14.000,- 28.000,-
81-120 m2 között 16.000,- 32.000,-

121 m2 vagy e felett 18.000,- 36.000,-

6 fős háztartás 40 m2 és ez alatt 10.000,- 20.000,-
41-60 m2 között 12.000,- 24.000,-
61-80 m2 között 14.000,- 28.000,-
81-100 m2 között 16.000,- 32.000,-
101-120 m2 között 18.000,- 36.000-
121 m2 és e felett 20.000,- 40.000,-



TAVASZI TÁRLAT
Megnyílt az Almádi művészek 7. Tavaszi tárlata. Dr. 

Hegedűs Tamás, városunk jegyzője nyitotta meg a kiállítást 

Megnyitójából idézünk néhány gondolatot Felvételünkön: a 

megnyitó pillanatai. Jobbról: Riedler űr, Eggenfelden város 

polgármestere és felesége.
„Mert sokfélék az alkotások és 

sokfélék az alkotók. Egyvalami 

köti össze őket, s ez nem a kor, 

nem a stílus, nem a megközelítés, 

hanem „csak” Almádi. A város, a 

Balaton, a táj, az otthon, az üdülő, 

a víz, a hegyoldal, a hangulat, a 

szeretet...

Van, akit a kiállítók közül távoli 

országokban is szívesen fogadnak, 

s már messzire vitték -  saját 

hírnevükön túl -  Balatonalmádi és 

a pannon táj jó hírnevét. Van akit 

helyben ismertek csupán, s ritkán 

jutnak el távolabbi tárlatokra, de 

itt ültetik el a legfontosabbakba, a 

gyermekeinkbe, a mi jövőnkbe a 

művészet szeretetét. Mert versek, 

zene, képek, szobrok és temp

lomok nélkül nem ember az 

ember...

Van aki magánosan alkot hosszú

esztendők óta, van ahol úgy 

születnek a családban művek, 

mint ahogy másutt a házi mu

zsikálás. Ki-ki más hangszeren 

játszik, de külön is, együtt is, 

tisztán szólnak a dallamok.

Vannak akik az objektív len

cséjén át fedeztetik fel velünk a 

természet titkait, mások élénk 

ecsetvonásokkal festik elénk nagy 

közös élményünket, a Balatont.

Néhol érződik az alkotó belső 

feszültsége a vonalak izzásán, más 

fémből vagy agyagból gyúr „csu

da dolgokat”, s megint más fába 

faragja vagy szőnyegbe szövi szí

nes-szép álmait... Vannak konzer

vatív és absztrakt alkotások, 

közérthetőbb és elvontabb művek.

Köszönöm, hogy befogadói 

lehetünk a lehetetlent, a tovatűnő 

gondolatokat és érzelmeket meg

fogni próbáló örök emberi kísér

letnek, s titok-lesői az alkotás 

gyötrelmeinek és rejtelmeinek. S 

mindezt itt élhetjük meg, ebben az 

egyébként kicsiny kis balaton

parti városban, ami lám mennyi 

alkotót teremt és vonz; 

bizonyítván, nemcsak a Bibliában 

igaz, hogy Betlehem nem a 

legkisebb Judea városai közül, de 

a jelenben is, hogy Balatonalmádi 

nem lélekszáma, nem gazdagsága, 

de polgárai tehetsége révén válik 

ki településtársai közül. Adja

Isten, hogy még sokszor 

jöhessünk össze így március 

közepe táján -  s mintegy a tavasz 

első lehelleteként szívhassuk 

magunkba a teremtő ember ere

jének egyik legnagyobb értékét, a 

műalkotások keltette öröm

érzéseket. Ehhez kívánok mind

nyájunknak, alkotóknak és műpár

tolóknak további sok lehetőséget 

és most is, máskor is, nyitott 

szíveket és kitárt lelkeket.”

Fotó: Durst László

 F I G Y E L E M !
Új szolgáltatás Almádiban!

A volt bauxitkutató helyén (Rákóczi u. 37.) 
megnyitottam üveges részlegemet

ÜVEGEZÉSTÜKÖRVÁGÁS

K É P K E R E T E Z É S
Ugyanitt megrendelhető 

mindennemű asztalosipari munka. 
(Javítást, felújítást is vállalok.)

Hégely és Társa Kft.
Telefon: 88/338-260 

M é r s é k e l t  ár ,  r ö v i d  h a t á r i d ő ,  
m i n ő s é g i m unk a . 

Nyitva: hétfő-péntek 07-16 óráig 
szombaton: 08-13 óráig

Játszótér Budataván
Hogy már nagyon várták, azt mi bizonyítaná jobban, 

minthogy szinte még le sem kerültek a szállító 
teherautóról a fajátékok, a sok-sok gyerek máris birtokba 
vette, nem törődve azzal a számukra elhanyagolható tény
nyel, hogy bizony azokat szigorú építési szabályoknak 
megfelelően fel is kell építeni. Budataván, a tömbbel
sőben történt mindez április 1-én. Nem áprilisi tréfaként, 
hanem az önkormányzat döntésének megfelelően került új 
gazdáihoz a mászóka, csúszda, egyéb herkentyű e jeles 
napon. Ám a tér díszítése, csinosítása még nem fejeződött 
be, hisz június 8-án egy nagyszabású rendezvény 
keretében újabb játékok érkeznek. A millecentenáriumi 
programok keretében ölti végleges arcát a terület, az ott 
élők nagy-nagy örömére. Köszönet az önkormányzatnak 
az anyagi támogatásért, szervezőknek, kivitelezőknek a 
közreműködésért. Most már csak rajtunk, budatavaiakon 
múlik, hogy unokáinknak is megőrizzük, gondozzuk, 
ápoljuk a teret. Mi élünk benne, csak a mi érdekünk.

Gróf Tibor



Néhány sor 
a 65. hónapról 
a Városházán

1996. március

Lassan eltüntette a március az 
útjaink és közterületeink ál
lapotát jótékonyan rejtegető hó
takarót. Eddig is szinte megold
hatatlan problémát jelentett a 120 
km-es úthálózatunk legalább 
elfogadható szinten tartása, de 
amit a kemény tél még rontott 
rajta, az egyenesen kataszt
rofális. Tetézve mindezt a 
közműépítések miatt már felbon
tott és a még felbontandó út
jainkkal, s olyan sebekkel, mint 
pl. az Óvári út végén csúfoskodó 
aszfalt- és föld-depó. A közmű
árkokból kiszedett aszfaltot és 
földet valahol átmenetileg tárolni 
kell, és lehetőleg a munkála
tokhoz közel, mert a szállítási 
költségek rendkívül magasak. 
Teljes mértékben megértem 
mindazoknak a felháborodását, 
akik nap mint nap kénytelenek 
eltűrni a felfordulás látványát és 
az alig járható utakat főként Be
rényben és a Hősi Emlékműtől 
felfelé az Öreghegy tetejéig. 
Ráadásul a közműépítéseket 
nagyban hátráltatják az egyre 
időigényesebb szakhatósági en
gedélyeztetési eljárások és a 
szolgalmi jogok bejegyzésével 
kapcsolatos procedúrák. Meg
eshet, hogy ezek miatt a ta
vasszal nem tudjuk folytatni a 
gázépítést a Kisberényi út kör
nyékén és a Tisztviselőtelepen. 
Akkor meg az lesz a dilemma, 
hogy építsünk-e nyáron, vagy 
halasszuk augusztus második 
felére a kezdést, veszélyeztetve 
ezáltal a következő fűtési szezon 
előtti átadást. Mégsincs más 
lehetőségünk. Ha nem vállaljuk 
fel a konfliktusokat, és nem 
viseljük türelemmel a kelle
metlenségeket, esélyünk sincs 
életkörülményeink jobbítására. 
Mindeközben gondolnunk kell 
arra is, hogy minden nehézség és 
pénzhiány ellenére vannak már 
közművekkel jól ellátott utak is a 
belterületen, ahol még vezetékes 
ivóvíz sincs. Ahol szintén laknak 
almádi polgárok. Akik örül
nének, ha feléjük is túrhatnánk 
már az utcákat.

Balatonalmádi, 1996. ápr. 3.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Amint azt már korábban 

jeleztem, a képviselőtestület -  
hosszas és alapos előkészítést 
követően -  március 14-én rend
kívüli ülésen megtárgyalta és elfo
gadta Balatonalmádi város ez évi 
költségvetését. A költségvetésről 
Brenner Kálmánné, a pénzügyi 
bizottság elnöke lapunkban külön 
cikk keretében ad elemző 
értékelést.

*

A március 28-i kép
viselőtestületi ülésen -  napirend 
előtt -  Majbó Gábor alpol
gármester kért szót. Elismerését, 
köszönetét fejezte ki mindazok
nak, akik a mostoha időjárási vi
szonyok között is munkájukkal 
lehetővé tették, hogy városunk 
lakossága nemzeti ünnepünket 
méltóképpen megünnepelhette.

Ezt követően dr. Kerényi László 
polgármester rövid tájékoztatást 
adott az előző ülés óta történt 
fontosabb tárgyalásokról, esemé
nyekről. Külön említette, hogy 
látogatást tett városunkban Eggen
felden város polgármestere és több 
munkatársa. A látogatás célja a 
nemzetközi partnerkapcsolatok 
további ápolása és kiszélesítése, 
melynek eredményeképp nyáron a 
német partnerváros férfikórusa és 
labdarúgócsapata vendégszerepei 
nálunk.

Dr. Kerényi László bejelentette 
továbbá, hogy a központi orvosi 
ügyeleti szolgálat biztosítása 
érdekében a környező települések 
polgármestereivel megállapodást 
kötött, s így az ügyelet finan
szírozása remélhetőleg hosszabb 
távra megoldódott.

Az ülés napirendjén szerepelt az
1995. évi költségvetési terv végre
hajtásáról szóló beszámoló, illetve 
ehhez kapcsolódóan a pénzmarad
vány megállapítása. A képviselő
ket leginkább ez utóbbi fog
lalkoztatta, többen közülük konk
rét javaslattal is éltek a pénzma
radvány felhasználását illetően. 
Az indítványokat az ülés előtt a 
pénzügyi bizottság megtárgyalta, s
-  egy kivételével -  megalapozott
nak találta. A képviselőtestület is 
hasonlóan foglalt állást az ügyben, 
mintegy 6 millió forintot céltar
talékba helyezett. Az összeg 
tényleges felhasználásáról további 
előkészítést és kontretizálást kö

vetően a következő ülésen dönt, 
de mindezekkel együtt a zárszám
adást elfogadta.

Bár csak tájékoztató jelleggel 
szerepelt a napirenden a nyári ide
genforgalmi szezonra történő fel
készülés, várható volt -  amint ez a 
későbbiekben be is bizonyosodott 
- ,  hogy az anyag élénk vitát vált ki 
a jelenlévők között. Újszerű 
vonása volt az előterjesztésnek, 
hogy tárgyalásánál -  a polgármes
teri hivatal és a helyi TURIN
FORM Iroda munkatársai mellett
-  meghívott előadóként szerepelt 
Csákvári Árpád, a BALATON- 
TOURIST Rt. vezérigazgatója és 
Horváth László, a Veszprém 
megyei Önkormányzat Idegenfor
galmi Bizottságának alelnöke is. 
Rajtuk kívül képviseltette magát 
az ülésen a Balatonalmádi 
Vendégvárók Egyesülete.

Elsőként Lang László képviselő 
jelentkezett szólásra, úgy is, mint 
mestercukrász, aki 31 év óta aktív 
a vendéglátásban. Álláspontja 
szerint „a vendéget várni kell, s 
először a szemébe kell nézni és 
nem mindjárt a zsebébe”. Tovább
ra is kardoskodott amellett, hogy 
az „idegenforgalom” szóhasználat 
helyett a „vendégforgalom” kife
jezés legyen használatos.

Dr. Farkas Miklós képviselő 
mindezt még megtoldotta azzal, 
hogy „nem elég várni a vendéget, 
hanem elébe kell menni”. 

Nehezményezte, hogy a közked
velt Információs Füzet megjelen

tetése szerinte késésben van. 

Hangsúlyozta, hogy a vendégek 

elsősorban a Balaton miatt jönnek 

hozzánk, ezért kardinális kérdés a 
víz minősége. Közben némi fél
reértés alakult ki a helyi TURIN
FORM Iroda tevékenységét il

letően, melyet Koszorusné Schild
mayer Etelka irodavezető oszlatott 
el. Az iroda alapvető tevékenysége 

az információk gyűjtése és annak 

mindenki számára hozzáférhetővé 

tétele, nem pedig a szállásférő

hely-közvetítés. Ez utóbbi a város

ban működő öt utazási iroda kom

petenciája. Ezt támasztotta alá 

Boros László képviselő és Hor

váth László alelnök hozzászólása 

is. Csákvári Árpád vezérigazgató 

mondandójának első részében 

elismerését fejezte ki mindazok

nak, akik munkájuk során sokat 

tesznek a turizmus fejlesztéséért. 

Másrészt rövid tájékoztatást adott 
a BALATONTOURIST Rt. te

vékenységéről, felajánlva együtt

működését is a városnak.
Szót kért és kapott Rendes Fe

renc, a Vendégvárók Egyesüle
tének elnöke, aki elsődlegesen az 
Információs Füzet elkészítésével 
és megjelenésével foglalkozott. 
Szerinte is későn jelenik meg, 
egyben javasolta, hogy a kiadvány 
az egyesület költségén 1996. 
évben is színesben jelenjen meg.

Kovács Piroska osztályvezető 
válaszában kifejtette, hogy az 
Információs Füzet szerkezetileg és 
nyomdailag is szétválasztódik, 
hogy így az idegenforgalomban 
érdekeltek részére hosszú távra 
rendelkezésre álljon egy színes 
„csalogató füzet”, amit kiegészít 
egy aktuális „programfüzet”. A 
kivitelezés már folyamatban van, 
de az egyesület ajánlatát a gaz
dasági bizottság tárgyalni fogja.

A következőkben két fontos ren
delet-tervezetet tárgyalt meg a 
képviselőtestület. Először módosí
totta a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló ren
deletét, melyben megállapította a 
lakbéremelés ellentételezését.

Ha a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a min

1996 1997 1998denkori öregségi nyugdíj legkisebb  
összegének___________________________________________________

120%-át 60 50 40

150%-át 50 40 30

_________200%-át________________ 40_________30________ 20

A támogatás mértéke a korábbi 
és a módosított lakbér külön
bözetének %-ában a bérlők kö
rülményei alapján a következő 
(táblázat):

Új rendeletet alkotott továbbá -  
a lap olvasói előtt többnyire már 
ismert -  fűtéstámogatás témakör
ben. Ez utóbbi rendeletet a lapban 
teljes terjedelmében közzétesszük.



Foglalkozott a testület az első 
osztályok számának meghatáro
zásával, meglehetősen nagy vita 
után végül is az iskolaügyi, 
művelődési és sportbizottság 
elnökének előterjesztésében meg
fogalmazott javaslatot fogadták el, 
mely szerint az önkormányzat 
1996/97. tanévben maximum 5 
első osztály indítását engedélyezi 
a város általános iskoláiban az 
alábbi megoszlás szerint: a Györ
gyi Dénes Általános Iskolába 
max. 2 osztály, a Váci Mihály 
Általános Iskolába 1 osztály, a 
Vörösberényi Általános Iskolába 2 
osztály.

A gazdasági bizottság előter
jesztésében tárgyalta a kép
viselőtestület a társasházak mega
lakulásával és működésével kap
csolatos önkormányzati kötele
zettségeket, befejezésként pedig 
módosította az „Együtt Egy
másért” Szociális Közalapítvány 
Alapító Okiratát. Az alapító okirat 
hiteles és teljes szövegét, egységes 
szerkezetben, a lapban szintén 
közzétesszük.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármestei hivatal
ban és a városi könyvtárban 
megtekinthetők.

Sz. S.

Értesítés
A Központi Statisztikai 

Hivatal az 1995. évi LXXXVI. 

törvény alapján 1996. április 

1-21. közötti időszakban a 

népesség személyi, családi és 

lakásviszonyairól kötelező adat- 

felvételt hajt végre. A 

kikérdezést képzett számlálóbiz

tosok végzik, akik a 

munkavégzés idejére hivatalos 

igazolványt kapnak.

Balatonalmádi összeíró bizto

sai:

MAGYAR ZOLTÁNNÉ

BÉRCZES LÁSZLÓNÉ

dr. Hegedűs Tamás 
jegyző

K ö zg y ű lé s  a  P o lg á rő rs é g n é l
Egy civil egyesület életében az 

első év legfeljebb arra elég, hogy 
kiderüljön: életben marad, vagy 
szép csöndesen 
kimúlik.

Erre az -  ál
lítólag -  alap
igazságra cáfoltak 
rá Almádi pol
gárőrei, akik már
cius 25-én tartották 
éves közgyűlé
süket a város
házán.

1995. március 
23-án alakították 
meg 23 fővel helyi 
csoportjukat. A lét
számot mára si
került megduplázniuk, s nem az 
életben maradás, hanem a 
komolyan megalapozott tovább
fejlesztés a feladatuk.

Hansági Endre, az egyesület 
elnöke beszámolójában elmondta, 
hogy szinte a megalakulás pil
lanatától kezdve -  jóllehet a be
jegyzéssel járó adminisztráció 
júniusig tartott -  végezték te
vékenységüket. Sporteseményt 
biztosítottak, járőröztek nappal és 
éjjel. A három fő terület Vörös
berény, Almádi és Káptalanfüred 
volt.

Az almádi rendőrökkel karöltve 
azonnali sikereket is elkönyvelhet
tek: kézrekerítettek besurranó

tolvajt, lopott autót, s hogy mind
ezt szabadidejükben tették, az 
ugyanúgy természetes a tizenéves 
fiúnak, mint a nyugdíjas éveit 
taposó öregúrnak.

Szó esett a szűkös anyagi esz
közökről, amit az önkormányzat 
igyekezett és igyekszik enyhíteni, 
és egy tervezett alapítványról, 
amelynek számlája nyitva áll min
den almádi lakos előtt, aki szívén 
viseli a város jobb közbizton
ságáért tenni akaró polgárok 
fáradozását.

Az anyagiak említése -  nagyon 
szimpatikus módon -  nem panasz
nap jellegű volt, hanem ma

gyarázat arra, hogy 
a dolgok miért nem 
mennek még job
ban. Pedig sokat 
tesznek ennek ér
dekében.

A létszám további 
növelése végett a 
városban működő 
egyesületekkel fo
lyamatosan veszik 
fel a kapcsolatot. 
Remélhetően az 
üdülők, panziók tu
lajdonosai kedve
zően fogadják majd 

ajánlatukat; szezonon kívül -  
szeptembertől májusig -  némi 
anyagi szolgáltatásért állandó 
felügyeletet biztosítanának szá
mukra. Biztos vagyok benne, hogy 
nem kidobott pénz, amit 
kifizetnek. A beszámolót követő 
hozzászólásokból -  számomra -  
az derült ki, hogy a Balatonalmádi 
Polgárőr Egyesület tagjai a 
városért tenni akaró, komoly 
áldozatokat is vállalni merő 
emberek.

N.F.
Fotó: Durst László

Rendőrségi hírek
1996. február 26-án egy gépkocsivezető stoppos 

hölgyet vett fel gépkocsijába, majd útközben fel
vették a hölgy kiskorú gyermekét is. Balatonalmádiba 
érve a megadott helyen a gépkocsivezető megállt, 
hogy kiszálljon mindkét utasa. Az utasoknak erre már 
nem volt idejük, mivel a hölgyet ismerősei albérleti 
lakása előtt már várták és a stoppos autóból gyer
mekestől kirántották. Az egyik elkövető kutyája 
(mely szájkosár és póráz nélkül volt) -  a sértett 
elmondása szerint uszításra -  a hölgyet megmarta. A 
háromtagú társaság ellen garázdaság miatt eljárás 
indult.

Március 17-én szintén garázdaságnál kellett 
rendőreinknek intézkedni, ahol az elkövető egy gép
kocsi tükrét letörte, majd ezzel a gépkocsiban lévő 
utast arcon dobta. Ellene is eljárás indult.

______________Betörések______________

Betörés történ a Pacsirta közben, Előd utcában, 
Attila utcában. Mindegyik helyszínről műszaki 
cikkeket vitt magával az elkövető. Az Attila utcából 
közel 500.000 forint értékben.

Az előző számban közöltük, hogy a vörösberényi 
gázcseretelepet látogatták meg a betörők. Most a 
Városháza téren lévő újságospavilonon volt a sor.

A Dózsa György utcában egy telekről tűzifát, míg a 
Vöröskeresztes bolttól széldeszkát loptak el. A 
Vízmeder utcában ismeretlen személyek egy IFA 
tehergépkocsit szabadítottak meg alkatrészeitől.

A korábbiakban tűzifaárusokról számoltunk be, 

akik idős hölgyeket károsítottak meg. Szerencsére 
sikerült olyan tanút találni, aki az egyik elkövetőt 
felismerte.

_______________ Baleset_______________

Öt alkalommal kellett közlekedési balesetnél 
rendőreinknek intézkedni.

Remélhetően beköszönt a tavasz! A jó idő egyre 
több autóst csalogat ki az utakra. Mielőtt bárki is elin
dulna járművével, győződjön meg annak műszaki 
állapotáról, valamint a szükséges okmányok 
érvényességéről.

Traffipax

Áprilisban 11-én, 15-én, 19-én és 26-án lesz mű
szeres sebességmérés a 71-es számú főútvonalon.

Újvári Attila



Győzelemmel felérő 
vereség 

az NB I-ben!
A címben jelzett megállapítás még 

akkor is igaz, ha így utólag csak 
magunkat okolhatjuk, hogy nem 
vertük meg a bajnoki címre legesélye
sebb Bp. Honvédot, saját otthonában. 
Márpedig a meccs vége előtt fél órával 
még nagy esélyünk volt rá. De addig 
történt még egy és más. Például a hon
védosok állandó ostorozása, hogy 
halasszuk el a meccset, mert nem 
tudnak az eredeti időpontban erősen 
kiállni. Nem fogadhattuk el, hisz hogy 
néznénk például tiszteletbeli 
elnökünk, Portisch Lajos szemébe, 
akinek csapata az MTK még szintén 
küzd a dobogó legmagasabb fokáért. 
Nem beszélve a Miskolcról, akik 
tudomásunk szerint rengeteget áldoz
tak azért, hogy az idén vidékre 
kerüljön a bajnoki trófea. Válaszunkat 
megismerve jött a fővárosiak újabb 
aduja: Tolnai Tibor és Grábics Mónika 
nem játszhat ellenük, mivel így 
engedték hozzánk a két sportolót. Nem 
teljesen így van, de ismét a sportetika 
került előtérbe: nem ült asztalhoz a két 
kiváló sakkozó. A meccs napján aztán 
már talán meg sem lepődtünk, amikor 
két játékost leszámítva, a legerősebb 
Honvéddal kerültünk szembe. A vége 
ismert, a legminimálisabb vereséget 
szenvedtük el a sokszoros magyar 
bajnoktól, egyben jó tanulságként 
szolgált, hogy a meccsek nem mindig 
a táblák mellett dőlnek el... Főleg ha a 
Bp. Honvédről van szó.

Budapest, 1996. március 24.
Bp. Honvéd-Közösségi Ház SE 

6,5:5,5.
Nyert: Kubacsny, Horváth, Orsó 
Döntetlen: Adorján, Izsák, Fáncsy, 

Galyas, Forgács.
Ezzel az eredménnyel elértük 

célunkat, nem szakadtunk le a 
közvetlen élboly mögött. Az utolsó 
hazai mérkőzésünkön (Ajka ellen 
április 14-én 10 órától) lehetőségünk 
lesz megerősíteni pozíciónkat.

Az élcsoport állása:
1. Miskolc 87,5
2. Honvéd 86
3. MTK 85,5
4. Kecskemét 70,5
5. KHSE 68,5
6. Zalaegerszeg 67,5
7. Nagykanizsa 67
8. Statisztika 66
9. Postás 63

10. Szombathely 63
A Zalaegerszeg és a Postás egy 

meccsel kevesebbet játszott.

Megyei bajnokság:

Ajka, 1996. március 17.
Ajkai Bányász II.-Közösségi Ház 

SE II. 5:7.
Magabiztos győzelem az ajkai tar

talékok ellen.
Nyert: Fáncsy, Horváth, Kisházi, 

Horváthné, Fáncsy L., Koch K. 
Döntetlen: Angyal, Sárkány P.

Teniszhírek

A téli álom véget ér
A hosszú tél után reméljük rövid időn belül beindul 

a teniszpályáinkon is a „nagyüzem”. Legjobbjaink a 
téli hónapokban sem tétlenkedtek, és edzőnk 
irányításával tették a dolgukat. A csapat adott, az OB 
III-at nyert játékosok: Kovács Lajos, Hitter Csaba, 
Szabó Lajos, Varga László, Dudás Zsolt, Rajnai 
Kálmán, Rajnai Csaba, Solymosi László, Szabó 
Zoltán, Bolla Bálint továbbra is élvezik a bizalmat. 
Az új szezonra sem hoztunk „idegenlégiósokat”, 
kitartunk az eredeti elv mellett, ne „idegen toliakkal 
ékeskedjünk”. A cél, lehetőleg bennmaradni az OB II- 
ben.

E nagy szakmai kihívás mellett az egyéb feladatok 
sem kisebbek. Ezek közül is a leglényegesebb a klub
ház kérdése. A tavasz közeledtével a „téli fagy” a 
klubépülettel kapcsolatban is felengedni látszik. Talán 
megvalósul 15-20 éve dédelgetett álmunk, hogy a 
pálya mellé klubházat építhetünk, s így már 
megközelíthetnénk a 60 évvel ezelőtti teniszélet szín
vonalát Almádiban. Jelenleg ui. a csodálatosan szép 
környezetben fekvő pályákhoz tulajdonképpen nincs 
megfelelő klubhelyiség, öltöző, zuhanyozó. Így a 
létesítmény olyan, mint a ház tető nélkül. A strand 
épületeiben rendelkezésünkre álló öltöző, zuhanyozó 
műszaki állapota az utóbbi években annyira lerom
lott, hogy vendégek fogadására már teljesen alkalmat
lan. Az idei évben emiatt is le kellett mondanunk a 
hagyományos I. osztályú női egyéni országos 
versenyünket, és veszélybe került a II.—III. osztályú 
ffi egyéni és korosztályos egyéni országos versenyek 
megrendezése is.

A strand épületrészének a helyreállítási költségei 
irreálisan magasak lennének, és csak rövid távra nyúj
tana, messze nem elégséges megoldást. Ezek után 
reálisnak az látszik, ha már pénzt adunk ki, hogy 
megfelelő méretű, funkciójú, színvonalú és a 
pályához közvetlenül kapcsolódó klubépületet hoz

zunk létre. A szükség parancsoló, ehhez azonban meg 
kell teremteni azt a helyi összefogást, elsősorban a 
teniszklub tagjai és támogatói között, amely az 
egyébként szűkös egyesületi pénzforrásokat munká
val, pénzzel, egyéb anyagi támogatással kiegészítve 
több ütemben, több év alatt elegendő lehet a kitűzött 
cél megvalósítására.

A tervek elkészítéséhez Almádiban lakó, illetve 
Almádihoz kötődő építészeket szeretnénk felkérni. 
Szeretnénk, ha a vázlattervek április közepére 
elkészülnének, hogy legalább az elképzeléseket már a 
teniszbálunkon az érdeklődők láthassák.

Apropó, teniszbál! Az Auróra Étterem bezárása óta 
sajnos Almádiban nincs megfelelő helyiség, ahol a 
teniszbálokon a korábbi években megjelenő 
nagyszámú érdeklődőt el tudjuk helyezni. Az igény 
azonban olyan mértékű volt az idén is, hogy a 
vezetőség úgy döntött, ha szerényebb körülmények 
között is, de megrendezzük a bált. Sajnos helyszűke 
miatt korlátozott, 70-80 fős részvétellel. A bált a 
NEREUS HOTEL (régi NEVIKI Üdülő) éttermében 
rendezzük április 19-én, 19 órakor. A zenét Németh 
Tamás szolgáltatja. Részvételi díj 800 Ft/fő, amely 
magába foglalja a vacsorát, italt. A belépőjegyek a 
jelentkezés sorrendjében (max. 80 főig) igényelhetők 
Horváth István klubelnöknél (tel.: 338-243), Horváth
nénál, Nereus Hotel 338-044, Varga László 
pályagondnoknál (tel.: 339-127).

E hónap eseménye lesz még a közgyűlésünk, ame
lyet április 26-án 18 órakor tartunk a városháza 
nagytermében. Minden rendes tagunk megjelenésére 
feltétlenül számítunk, annál is inkább, mert a fenti 
témák részletesebb megbeszélését is ekkorra tervez
zük.

Április 27-én rendezzük évadnyitó női és férfi házi 
páros versenyünket.

HIS

SH O TO K Á N  KARATÉSOK
Évek óta működő klub Bala

tonalmádiban. Ez a küzdősport 
erősíti a testet, fejlesztve a jel
lemet, a legnépszerűbb karate
irányzat. Vezető edző Mikóczy 
Károly, aki nagy türelemmel és 
sok szeretettel végzi edzői mun
káját Gáspár Imrével együtt.

Kezdők és a gyerekek Almá
diban edzenek, míg a versenyzők 
Szentkirályszabadján trénin
geznek. Vannak közöttük három 
fekete, valamint barna és kék 
övesek. Számos országos he
lyezés, illetve megyei bajnokság, 
és most 1996-ban Komáromból 
nemzetközi versenyről a 13 éves 
korosztályból az ezüstérmet 
elhozták.

Szólni kell a sportdiplomáciai 
eredményekről is. Rendszeresen 
tart itt edzést Krepsz János 4 
danos mester, de járt már itt Miwa 
Takuju (2 dán) és Jeff Benoy (5

dan) is, de edzettek már Rudi Don
nal (3 danos) mesterrel.

Aki kedvet kapott a Shotokán 
karate gyakorlásához, jelent
kezhet: Balatonalmádiban ked
den-csütörtökön a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában (Balaton
almádi Bajcsy-Zs. u.) 18 órától.

Halászná

Shoto Kupa Nemzetközi 
Karate Verseny

Hagyományosan, idén is 
megrendezték a Shoto Karate 
Kupát, melynek a rangját a 
nemzetközi elismertség és a részt 
vevő 650 versenyző adta meg.

A rangos nemzetközi me
zőnynek a Komáromi Városi 
Sportcsarnok adott helyet 1996. 
március 23-án.

A magyar himnusz elhangzása 
után, Komárom város pol
gármestere nyitotta meg a 
versenyt.

Korosztályonként sorsolták 
össze a fiatal karatékákat. Ami 
nehezítette a versenyzők dolgát és 
egyben izgalmassá is tette, hogy a 
karateágak több stílusa csapott 
össze egymással. Nagy örömünkre 
Balatonalmádi színeiben indult 
karatékáink nagyon szépen helyt 
álltak. Hét versenyzőnk közül, 
hárman is a legjobb 16 közé kerül
tek. Hármójuk közül is az egyikük 
kiemelkedő eredményt ért el. 
Halász Bertalan a 13 évesek kö
zött a 2. helyezést érte el. Berci hat 
versenyzőtársa legyőzésével ke
rült a döntőbe, ahol csak egy fél 
ponttal, de alulmaradt.

Ezért a kitartó és kimagasló 

eredményéért ezúton is gratu
lálunk neki, és további hasonló 
szép sikert kívánunk.

Nyúl Csaba 

klubelnök



Közgyűlést tartott a Herkules SE
A sportegyesület alapszabálya 

szerint megtartotta soros köz
gyűlését. Az elnökség beszá
molóját hallgathatta meg a jelen
lévő 69 egyesületi tag.

Beszámolt a közgyűlésnek a női 
kézilabda, női kosárlabda és férfi 
kézilabda szakosztály vezetője, 
majd a számvizsgáló bizottság 
elnöke is. Elfogadták a gazdasági 
beszámolót, meghatározták a 
sportfejlesztés feladatait. Méltán 
váltott ki ellenérzést a Megyei 
Önkormányzatnak az a határozata, 
hogy 1996. április 1-i hatállyal a 
volt nevelőotthon területén lévő, 
az egyesület által több, mint 300 
eFt-ért berendezett edzőtermet ki 
kell üríteni. A közgyűlésen megfo
galmazott tiltakozó levelet minden 
jelenlévő aláírta.

Ezután az elnökség lemondott.
A jelölő bizottság előterjesz

tésének megfelelően a közgyűlés 
új elnökséget választott.

Tagjai a következők:
Társadalmi elnök: Molnár Pál 
Ügyvezető elnök: Felber Gyula 
Elnökségi tagok: Levelesi Béláné 

Surányi Lajosné 
Faragó György 
Morocz István 
Ondrischek Péter 
Bikki Sándor 

A számvizsgáló bizottság tagjai:
Floidl Imréné 
Csécsiné Szolga 
Mária
Debreczeni Gyöngyi.

Az egyesület a következő szak
osztályokba vár sportolni aka
rókat: tájfutás, duatlon-triatlon,

mountain-bike, női-férfi kézilab
da, női kosárlabda.

Az elnökség bejelentette, hogy 
az önkormányzat gazdasági bizott
ságának döntése értelmében há

rom évig az egyesület üzemeltet
heti turistaszállóként a Damjanich 
utcai volt Auróra Munkásszállót.

Herkules SE elnöksége 
Fotó: D. L.

H orgászsarok
Szokatlanul hosszú volt ez a tél. A tavakat mindenütt jég és hó borította 
több hónapon keresztül. Az olvadás kezdetével egyre-másra halljuk a 
riasztó híreket különböző méretű halpusztulásokról. A legutóbbi Vár
palotáról érkezett, ahol komoly mennyiségű busa, süllő és ponty vált az 
oxigénhiány áldozatává. Jogosan aggódunk -  úgy gondolom -  a balatoni 
halállomány állapota miatt, még akkor is, ha egy 5-10 hektáros bányató 
nem hasonlítható az állandó átfolyással bíró 600 km2-es Balatonhoz. 
Mégis félő volt, hogy megjelennek a 30 kg körüli döglött busák a vízen, 
ahogy azt évek óta jósolgatják

Március 25-én megkezdődött a halászat a tó nyugati medencéjében, 
így Szakái Tamás úrtól, a Balatoni Halászati Rt. kerületi igazgatójától 
közvetlen választ kaphattunk kérdéseinkre, igaz elég sok huzavona és 
egyeztetés után jött össze, míg végül a huszonnegyedik óra utolsó utáni 
percében faxon kaptam meg a válaszokat.

-  Megítélhető-e most (március végén) a balatoni halállomány állapota?
-  Pusztulást nem észleltünk, az állomány egészségi állapotáról inkább 

később, a víz melegedésével lehet majd szólni. Szórványos elhullás biz
tosan lesz, és elsődlegesen ívási időszakban várható. A csuka, süllő és 
balin felkészültsége (ívásra) semmivel sem rosszabb, mint a korábbi 
években. A múlt héten fogott halak kondíciója nem mutat leromlást. A 
keszegfélék ívási előkészületei is biztatóak. Sok a nászkiütéses, ún. 
„dorozmás” példány.

-  1995-ben milyen változások tapasztalhatók a kifogott halaknál fajta 
és mennyiség vonatkozásában?

-  A legszembetűnőbb jelenség az ezüstkárász előfordulásának 
fokozódása. A korábbi évekkel szemben, amikor is elsődlegesen -  sőt 
kizárólag -  a Zala-torokban és a Keszthelyi-medencében volt számot
tevő, az elmúlt évben csak a Sió-csatorna angolnazsilipjén több mint
20.000 kg ezüstkárászt fogtunk. Kevesebb volt a garda, de ezt főleg a 
késői gardahalászat, illetve a hirtelen lehűlés és szeles idő számlájára 
írom.

-  Ismertek-e az okai a múlt évi angolnapusztulásnak? Miért lehet fogni 
még mindig 25-30 cm-es angolnákat a Balatonban?

-  A pusztulás okai a sajtóból ismertek és főként a szúnyogirtásra 
használt vegyszer hatóanyagát jelölték meg. A kis testű, azaz rövid 
angolnák jelenléte természetes dolog, ugyanis a hímek kisebbek, mint a 
nőstények. Ezek az egyedek tehát elsősorban ivari okok miatt kisebbek, 
illetőleg a hévízi intenzív angolnatelepünkön tapasztaltak alapján tudjuk, 
hogy egyszerűen „törpék” maradnak. Ugyanazt a takarmánymennyiséget 
elfogyasztva nem gyarapodnak. El kell mondani azt is, hogy az angolná
nak van egy olyan sajátossága is, amely alapján a „plusz-variánsok”

száma is jelentős. Magyarul az átlagnál jóval nagyobbra nőnek és ehhez 
kevesebb takarmányt, táplálékot használnak fel.

-  A Halászati Rt. üzemtervében a balatoni halászat mekkora szeletet 
képvisel és mennyire jövedelmező?

-  A Balaton halászata természetesen nyereséges, hiszen a mai korban 
ráfizetéses tevékenységet öngyilkosság folytatni. A haszonnak azonban 
költségvonzata is van, ami elsődlegesen a halállomány szabályozásának
-  kötelező jellegű halászattal történő -  helyreállítását jelenti, függetlenül 
attól, hogy az adott halfaj értékesítési, tárolási, szállítási lehetőségei 
milyenek. Ezen összetevők adják az egész halászat jövedelmezőségét. 
Természetesen nem szabad megfeledkezni az rt. által nyújtott szolgál
tatásokról sem, mint pl. a Balaton horgászata, illetve az ország különböző 
részeire a balatoni élő keszeg szállítása horgásztatás céljára.

-  Miért nem kapható balatoni hal (főleg keszeg) a tó környékén?
-  A balaton-kömyéki keszegfogyasztás (keszegsütők) erős vissza

eséséhez részben a kereskedelem járult hozzá a szálkamentes, vagy 
kevésbé szálkás halak importjával, részben halfogyasztási kultúránk 
alacsony szintje. Magyarországon az egy főre eső halfogyasztás, 
beleértve azokat is, akik utálják a halat -  2,6-3 kg (!) évente, és ebben 
benne van az import halkonzerv is.

-  Milyennek látja a halász-horgász viszonyt az rt. szemszögéből?
-  A halász-horgász viszony erősen javul. Ugyanis a haltolvajlás 

elharapózása olyan helyzetet idézett elő, ami a két fél összefogását sür
geti. A haltolvajok technikai felszereltsége, az orgazdahálózat olyan 
fejlett, kiépített, hogy nyugodtan állíthatjuk: bizonyos rétegek zsíros 
megélhetését biztosítja. A tettenérés nagyon nehéz. Ez a réteg nem 
keszeget, kárászt, vagy busát fog, hanem elsődlegesen a Balaton királyát, 
szeretett „fogasunkat”. Igaz, ha busa kerül a hálójukba, az sem vész 
kárba, mert méreténél fogva húsa kevésbé szálkás, és ügyesen elkészítve 
harcsaként, pontyként a „balekoknak” sütve könnyen eladható.

Köszönöm igazgató úr korrekt válaszait, de úgy érzem, ha sikerült 
volna ezeket személyesen megbeszélni, talán kicsit előbbre tartanánk, 
hiszen a válaszok újabb kérdéseket vetnek fel, mint pl. az „állomány 
helyreállítása”. Amennyiben a sokat emlegetett keszeg túlszaporodásáról 
van szó, úgy azonnal előjön néhány gondolat: az általános tilalom 
kérdése, a kifogható napi mennyiség. Vagy pedig itt van az ezüstkárász 
robbanásszerű elszaporodása. Mi lehet az oka? Egyáltalán felmerült-e 
valahol, valakiben ez a kérdés? Bízom benne, hogy lesz még alkalmunk 
megbeszélni -  többek között -  ezeket a kérdéseket is. Az Új Almádi 
Újság szívesen felvállalja.

Nagy Ferenc



Millecentenárium magunknak

Nem volt könnyű élete Kálmán 
királynak, akinek legalább öt 
fiútestvére volt és több leány
testvére, de a források csak Álmos 
nevű öccséről tudnak. Nevét is a 
latin „galamb” szóból származtat
ták, pedig a Bécs mellett vér
tanúhalált halt Colman, azaz Skó
ciai Szent Kálmán volt a névadó. 
Papnak szánták és nem véletlenül 
lett az előneve „könyves”, elő
deinél jóval tudósabb lévén még
II. Orbán pápa is elismerőleg nyi
latkozott róla. Szent László király 
mégsem őt szánta utódjának, 
hanem Álmos öccsét, aki viszont 
lemondott a trónról a bátyja ja
vára.

Szüksége volt Kálmánnak min
den bölcsességére, mert már 1096- 
ban több keresztes had vonult át az 
országon a Szentföld felé. Bár azt 
még elnézte volna, hogy letérnek a 
kijelölt útról, de raboltak-foszto
gattak, így aztán fegyveresen kel
lett az igaz útra téríteni őket. 
Törvényeiben már nem olyan 
szigorú, mint László király, ámbár 
latrok, nőrablók és patvarkodók 
még akkor is akadtak bőven, vi
szont szabályozza a határátlépést 
és a külföldiek befogadását felté
telekhez köti. Legtöbben csak arra 
emlélezünk, hogy eltörölte a bo
szorkánypereket és előírta a temp
lom körüli temetkezést.

1109-ben lemásoltatja a veszp
rémvölgyi bazilita monostor ala
pítólevelét és az eredeti görög szö
veg latin fordításában megerősí
tette az apácakolostort a kezdeti és 
későbbi birtokaikban. Ez azt jelen
tette, hogy településünkön, Szár
berényben, „48 füst és 6 halász” 
tartozott a birtokukhoz. Ez a 48 
„fumus” a helybeli háztartásokat 
jelentette, mert ennyi füst bodo
rodott az égnek, és ennyi háztartás 
után kellett adózni! Történészeink 
általában 4-5 fős családokkal szá
molnak ebben a korban, aminek 
alapján legalább 240 lehetett a 
földművelő és szőlőtermelő lakos
ság, ha a halászok legalább 30 fős 
létszámú családját nem is szá
mítjuk. Márpedig számítsuk csak, 
mert a józan magyar jobbágy igen 
korán rájött arra, hogy az adó
szedők csak a füstöt számolják,

nem pedig a portán lakó családok 
számát -  ugyan miért ne fogadta 
volna be a komáját, meg a roko
nait, ha az adón takarékoskodni 
tudtak?

A halászok sem mindig a hal
fogással bajlódtak, nem csupán 
azért, mert akkor még igen bőven 
akadt zsákmány, hanem volt 
házuk, birtokuk és szőlejük is. A 
kereszténység felvétele után szám
talan böjti nap adódott az évben, 
amit a köznépnek szépen be kellett 
tartani, különösen az egyházi bir
tokokon. Az apácák meg még job
ban ügyeltek az ilyen jeles 
napokra, mint a férfi szerzetesek 
és papok, mert az esztergomi zsi
nat ezidőtájt ítélte el az egyházi 
személyek életmódját, olyannyira, 
hogy vezeklő-házakat létesítettek 
az egész országban (meg kellett 
tiltani még a templomok adás
vételét is!). Sajnos külön kellett 
rendelkezni a papok és a nemesek 
részegeskedéséről -  az apácákról 
szó sem esik egyik törvényben 
sem! - ,  mert a bortermelő vidékek 
élenjártak eme vétségek területén.

Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy 
a szárberényiek évente 60 köböl 
borral adóztak már Kálmán király 
korában, akkor könnyen beláthat
juk, hogy ez csak a kötelező egy
házi tizedet jelentette, és akkor 
innen legalább 500 liter bort kel
lett bevinni Veszprémbe. (Nem 
merek belegondolni abba a lehe
tőségbe, hogy az apácák a földes
úri kilencedet is behajtották, mert 
akkor mennyi bor maradhatott 
még a helybeli halászoknak és 
földművelő jobbágyoknak!?)

1117-ben az Atyusz nembeli 
Bánd fiai Atyusz és Miska meg
kezdik nemzetségi monostoruk 
építését, amelynek a helyét a 
Veszprém-tapolcai út mellett fek
vő Kapolcstól nyugatra jelölték ki 
és Almádnak neveztek el. Nem 
véletlen ez a névválasztás, hiszen 
az Atyusz nem törzsi neve Almád 
volt és birtokosok voltak az egész 
Balaton-felvidéken. A Szűz Mária 
és a Mindenszentek tiszteletére 
épített bencés apátság építése négy 
évet vett igénybe és olyan te
kintélyes település lett belőle, 
hogy hiteleshelyként működött 
egészen a török hódoltságig. Ben
nünket többszörösen is érint ez az 
apátság: a nevén túl feltétlen fi
gyelmet érdemel az a tény, hogy 
még az elkallódott birtoklevelek 
hiányában is biztosan állíthatjuk a

család, illetve az Almád nem
zetség, szoros kötődését közvetlen 
környékünkhöz! Komoly szak
könyvek és lexikonok keresték az 
apátság helyét éppen Szárberény
ben, a későbbi Álmádiban, mert 
bizonyos adatok ebbe az irányba 
mutattak. Nem a Balaton déli part
ján volt két Almád falu felé, nem 
is a Pécsely határában lévő Almá
di-hegy irányába, hanem ide. Ma 
már tudjuk, hogy Almád bencés 
monostora a mai Monostorapáti és 
Kapolcs között létesült, amint erre 
a neve is utal: az apátság monos
torához tartozó falu. Mégis fel
tűnő, hogy a Balaton közvetlen 
környékén öt Almád nevű telepü
lés volt a középkorban, méghozzá 
egy 60 kilométeres körön belül!

1131-ből érdekes adat emlékez
tet bennünket az ősi öröklési sza
bályok továbbélésére, mert Fila 
veszprémi kanonok „Ursu”, azaz 
felsőörsi birtokán levő szolgáit és 
szabadjait a házakkal és szőlőkkel 
együtt a veszprémi Szent Mihály 
monostorra hagyja örökül. Királyi 
engedéllyel tette örökösök hiányá
ban -  hiszen Kálmán király és az 
esztergomi zsinat elrendelte a papi 
nőtlenséget -  és a kanonok, a püs
pöki káptalan tagja volt. Maga
sabb rangú volt, mint a plébános, 
és a XII. században már önálló ja
vadalmakkal is rendelkeztek, sőt a 
püspöktől is függetlenedtek és a 
püspöki tizedből is járt nekik a 
„quarta”, a kanonoki negyed. A 
káptalanon, azaz a püspöki tanács
adó testületen belül, rang szerint a 
legtekintélyesebbet prépostnak 
nevezték, aki az olvasókanonokai 
(lector), az éneklő kanonokkal 
(cantor), az őrkanonokkal (custos) 
együtt oszlopos kanonoknak szá
mított és csak utánuk következtek 
a főesperesek. Nem véletlen tehát, 
hogy a felsőörsi prépostsági temp
lom két toronnyal épülhetett és 
apátsági templom lett az idők 
folyamán!

1164-ben az Atyusz nembeli 
Miska végrendeletet készíttetett 
birtokairól, amelyek között fel
sorolja Zánka, Vászoly és Udvari 
prédiumait. Ezek a prédiumok eb
ben a korban földesúri kezelésben 
levő mezőgazdasági birtokok vol
tak, ahol előfordult még a rabszol
ga is. Ők a XIV. századig léteztek, 
akik a szabadokkal ellentétben

nem költözhettek szabadon, sőt 
uraik örökölték őket, mert a tulaj
donaik voltak. Akkor „servus” 
névvel említik az oklevelek és szá
mukra az „arany és örök szabad
ság” a költözési jog elismerése 
volt. Éppen Fulcerius veszprémi 
prépost volt az, aki 1164 körüli 
végrendeletében Lilota nevű szol
gálóját feloldotta a várkötelékek 
alól, amikor birtokait szintén a 
Szent Mihály egyháznak ado
mányozta. Jobbágyként viszont 
csak a XIV. századtól tartják szá
mon őket, de „szervusz” köszö
nésünkben talán nemcsak a római 
üdvözlésre, hanem szorgos elő
deinkre is emlékezünk.

Tizenhét évvel később, azaz 
1181-ben a veszprémi egyház 
konventje, ami a püspököt és 
kanonokok testületét jelentette, 28 
hold földet és kaszálót ad a veszp
rémi egyház 4 szabad szolgál
mányosának Kesziben. Az okle
vélben említett „Kesuh” nevű bir
tok Papkeszi első írásos említése 
és a törzsnévi eredetű község a 
káptalan birtoka volt, ezért kapta 
később a „Pap” előtagot.

Volt persze a püspököknek és a 
káptalannak más gondja is, mivel
III. István király éppen Veszprém
ben vonta vissza a püspökök ön
kényes lemondatását és áthelye
zését, akárcsak édesapja, II. Géza, 
csak őt nem közösítette ki az egy
házból Lukács érsek. Olyan ko
moly büntetésnek számított ez ab
ban a korban, hogy az egyházból 
kiközösített személyeket bárki 
szabadon megölhette, vagy eny
hébb esetben szolgává tehette, így 
azután III. István király még a pré
postok és az apátok jogtalan el
mozdításáról is letett, továbbá 
megígérte, hogy a „megüresedett 
püspökségek élére nem állít világi 
személyt”, sőt az egyházi jöve
delmekhez is csak rendkívüli eset
ben nyúl...

III. Béla királynak már nem 
voltak ilyen gondjai, mert a Bi
záncból hazatért uralkodó első 
dolga volt Lukács érsekkel kibé
külni, majd megalapítja a zirci 
ciszterci monostort és Oroszlán
szívű Richárd angol királlyal le
velez. 1194 és 1196 között az első 
oxfordi diák Magyarországi Mik
lós és ha másra nem is, rá legalább 
emlékezzünk.

Czuczor Sándor



A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK FELHÍVÁSA

M i n d a n n n y i u n k h o z
A tizenötmillióhoz, akinek jelent valamit a Kárpát-medencében mögöt

tünk maradt ezer és egyszáz esztendő. A honalapítás új ezredévét ígérő for
dulója, amikor ismét mindenkit hazaszólítunk a Magyarok IV. Világkong
resszusára.

Jó szívvel hívunk mindenkit, aki előítéletek, rossz érzések, félelmek nélkül 
vállalja magyarságát, e történelem által tépázott, szabdalt nemzethez való 
kötődését.

Nagy felelősség a Magyarok IV. Világkongresszusának megszervezése. 
Felelősség azok iránt, akik eljönnek, s még súlyosabb azok miatt, akik nem 
jöhetnek, vagy nem akarnak részesei lenni a közös ünnepnek. Nem hiszünk 
az egymásnak feszülő indulatok sorsszerűségében. Reméljük és tudjuk, hogy 
szót tud érteni a magyar akkor is, ha számtalan nézet, határ, tenger választja 
el közösségeit, egyedeit. Mi nem akarunk lemondani senkiről! Minden ma
gyart hívunk és várunk a közös eszmecserére. Reméljük, a nemzeti sors
kérdésekben szót tudunk érteni mindannyian, mert e serdülő szabadság, a 
parlamentáris demokrácia lehetőséget teremt arra, hogy mindenki otthon 
legyen elszakított szülőföldjén, vagy választott hazája mellett az anyaország
ban is.

Három találkozó után, ím ez a negyedik. A mámoros összeborulásokat 
újabb gondokkal, fenyegetésekkel terhes esztendők követték. A történelem 
sokat ígért, de csak annyit ad, amennyit mi magunk megteremtünk 
magunknak belőle. 1929, 1938 és 1992 után az átgondolt és rendszeres 
munka, a hosszú távú megmaradás feltételeinek megalapozása a teendőnk, a 
sokszínűség megőrzése mellett jövőbeni feladataink rendszerezése. Mert 
joggal vár tőlünk mást és mást a Kárpát-medence népe, Európa nyugati fél
tekéjének magyarsága, s a távolabbi kontinensek magyar közösségei. A 
Magyarok Világszövetségének szinte a lehetetlenre kell vállalkoznia: a 
méltán világhírű magyar kultúra, művészet értékeinek terjesztésére, s a ma
gyar anyanyelv védelme és ápolása mellett mindannyiunk érdekeinek 
képviseletére.

Nem gőgös és gőzös eszmék, de szép álmok s a valóságból gyökerező 
remények hoznak és fűznek össze bennünket. Mindenekelőtt az a hit, hogy 
ha annyi értéket, szépet -  középkori lovagokat és szenteket, újkori olimpiai 
bajnokokat, Nobel-díjas tudósokat, világszerte elismert művészeket, 
felfedezőket, alkotásokat -  tudtunk adni a világnak, akkor méltó helyünket is 
megtalálhatjuk benne.

Csoóri Sándor a III. világkongresszus előtt így biztatott bennünket:
„...Értsük meg végre: hogyha a nemzetek nem külső körülmények miatt 

szoktak meghanyatlani, hanem belső hibák miatt, akkor felemelkedésükben 
sem a külső tényezők segítik őket, hanem legbensőbb erényeik. ”

Úgy legyen.

Iskolabál Berényben
Az iskola igazgatója, Tóth Atti

la nyitotta meg a vörösberényiek 
jótékonysági bálját, melynek 

jellemzője a remek hangulat és a 
siker volt. Mindez az iskola- 
vezetés és a kollégák szervező- 
munkáját, a szülői közösség tenni
akarását, az adakozó és a felaján

lásokat vállaló magánszemé
lyeket, vállalatokat, kft-ket di

cséri.

Ennek a jelentős összefogásnak 

köszönhető, hogy a berényi iskola 
még soha ekkora bevételre nem 
tett szert. Így megoldódni látszik 
az intézmény régi célkitűzése: 
számítógépek vásárlása és ezzel 
együtt a számítástechnika oktatása 
saját gépeken.

A közreműködők:

Németh Tamás zene, Szelényi 

Pál-Rábaközi Rita műsor, Drahos 

János zöldségkereskedő, Pintér 

János TÓTVÁZSONY TEJ-Kft., 

PUFI-pékség, BENKŐ-vegyes

kereskedés, Kochné Török Eszter, 

Vörös Lajosné, Szabóné Kovács 

Katalin-Muskátli Étterem, Balaton 

Akadémia, Vörösberényi Vörös- 

kereszt, Vollain Ferenc, Nagy 

László, Trosits András, dr. Ke

rényi László, Kurucz Lászlóné 

Italtár, Juhász Nagy Sándor Fűzfői 

Papír Rt., Hegedűs Kornél, Kun 

László, Hégely Sándor, Barcza 

Róbert, Balácza Kft., Demeter 

Gyula, Némethné Kerekes Emőke, 

Nagy Péter NITROKÉMIA, 

LANG-cukrászat, Német Tamásné 

JUTKA Butik, Pergola Üzlet, 

Csoknyai István FOTEX, Hansági 

Endre, Benkő Renáta, Istenes 

Klára, Kokasné Németh Marietta, 

Vékonyné Fiss Márta, Kokas 

Endre, Gumiklinika, EDIT koz

metika, Szentesi István Fitt-ness 

Szalon, Számfira István, MO

ZART Cukrászda, Budatava Ét

terem, Pucsek Sándor, Tóth Zsig

mond TÓKA-Center, Vollain Pál, 

Zaharovits Sándor Díszhal- és 

Madárkereskedése.
A felsoroltakon kívül a 

közvetlen lebonyolításban 
önzetlenül segítők nevét a Berényi 
Krónikában, az iskola újságjában 
olvashatják az érdeklődők.

Zs. M.

(Ez az anyag technikai akadá
lyok miatt maradt ki a márciusi 
számból. A szerk.)

K Ó R U S H Í R A D Ó
A hat éve alakult Balatonalmádi Vegyeskar a kezdetek óta a zeneiro

dalom remekeiből állítja össze repertoárját. Az együttes az évek 
folyamán taglétszámban izmosodva, művészi színvonalát folyamatosan 
emelve halad mind nagyobb feladatok felé. Most ízelítőt szeretnék adni 
az előttünk álló fellépések választékából.

Az együttes jellegzetessége Balatonalmádi idegenforgalmi szerepéből 
adódik, hiszen míg más énekkarok hosszú nyári szünetet tartanak, nálunk 
ekkor van a fellépések túlnyomó többsége.

A sort az áprilisi, teljes estét betöltő program nyitja meg. Megtisztelő 
meghívást kaptunk a pécs-kertvárosi gyönyörű, új református templom
ba, ahol az ősi gregoriántól Bach-korálokon át Mozart, Liszt és Kodály 
csodálatos műveiig terjed az Istent dicsérő alkotások sora.

Június elején jeles vendégkórusokat üdvözölhetünk, az ennepatali fér
fikart és a testvérváros Eggenfelden énekkarát. A hónap végén kerül sor 
az immár hagyományosan megrendezett Férfidalosok Találkozójára, 
melynek kihelyezett koncertjén és gálahangversenyén ugyancsak szóhoz 
jut a Balatonalmádi Vegyeskar.

Július elején Balatonalmádiban közös fellépésünk lesz a Strassbourg-i 
Vegyeskarral, akik Balatonfüredre is ellátogatnak. Szívügyünknek 
tartjuk, hogy alkalomhoz illő kórusmű előadásával ismét részt vállaljunk 
az Almádi Napok keretében levő megemlékező misén, melyet a „Bala
tonba vesztek” Alapítvány rendez a katolikus templomban.

A millecentenáriumra tekintettel veszünk fel műsorunkba haza
szeretetünket kifejező gyönyörű kórusműveket is, amelyeket az augusz
tus 20-i ünnepségek keretében szeretnénk bemutatni.

Mindezen koncertek előkészítése a kórustagoktól áldozatos munkát, 
fegyelmet és kitartást igényel, amelyet a másoknak szerzett öröm jutal
maz. Ezért ajánljuk énekkarunkat a város érdeklődő figyelmébe.

dr. Péterfia Katalin

Rendezvények, társas 
összejövetelek, 

konferenciák rendezése, 
szervezése 

a Balaton Akadémián.

Ugyanitt vállaljuk esküvők, 
bankettek lebonyolítása mellett 
különféle hidegtálak, saláták, 

pogácsák, félkész torták készítését.

É R D E K L Ő D N I  L E H E T :  
B a la to n  A k ad ém ia

Balatonalmádi-Vörösberény Veszprémi út 83. 
 06/88 338-254 v. 338-255 

Fax: 06/88 338-256



Életünk 
meghatározója
A víz világnapja alkalmából több 

rendezvénnyel rukkolt ki a DRV Rt.
Siófokon az Rt. központjában ren

dezett kiállításon egy meghirdetett 
pályázat produktumait állították ki, 
ahol a dunántúli gyerekek plaká
tokkal, festményekkel, grafikákkal, 

plasztikákkal vettek részt. Örömteli, hogy a ren
dezvénysorozaton városunk is képviseltette magát.

Frissen érkezett hír, hogy Rosta János, a vörösberényi isko
la tanulója a DRV Rt. által rendezett plakát kategóriában első 
helyezést ért el. Gárdonyban, a Velencei-tó partján egy na
gyon emberközeli, bensőséges, családias hangulatú ünnep
séget szintén képzőművészeti kiállítással nyitott a Velencei- 
tó ihlette festményekkel, grafikákkal és a vízmű múzeumi 
anyagával.

Találkozások, eszmecserék a büféasztal körül. Majd 256 
dolgozó vehette át a kitartó, jó munkájáért járó kitüntetést. 
(Napjainkban nagy dolog, hogy az egy helyen eltöltött 
éveket is jutalmazzák.)

A hivatalos esemény után vacsora mellett folytatódott a 
kötetlen beszélgetés, ismerkedés. Történt mindez a vízért, 
amire vigyáznunk kellene, amíg nem késő, mert „Átok vagy, 
ha sok van belőled, és imádkozunk érted, ha kevés, de min
denképpen életünk meghatározója vagy” -  hangzott el a 
megnyitón a bölcs idézet.

P .Í.

Értesítés
Értesítem Balatonalmádi lakosságát, hogy a fogászati 
alapellátásban körzetmódosítás történt a fogászati ren
delések egyenletes terhelése érdekében.

Ennek során az alább felsorolt utcák állandó és 

ideiglenes lakosai a II. számú fogászati körzetből az I. 

számú (Balatonalmádi, Baross G. u. 44. sz. alatt 

működő) fogászati rendeléshez kerültek.

Barátság utca, Batthyány utca, Béke utca, Berzsenyi 

utca, Bimbó utca, Botond utca, Budai Nagy Antal 

utca, Esze Tamás utca, Héja utca, Kálvin utca, 

Kerkápoly utca, Kilátóhegyi utca, Kisfaludy utca, 

Kossuth L. utca, Luther M. utca, Rigó utca, Tinódi 

utca, Töltés utca.

Az I. és II. számú fogászati körzet teljes listája -  ter

jedelemre való tekintettel -  a fogászati rendelőkben és 

a Polgármesteri Hivatalban kerül kifüggesztésre. 

Balatonalmádi, 1996. április 2.
dr. Árkai Anna 

városi főorvos

Alapítvány 
a Balatonalmádi Gyerekek 

Lelki Egészségéért
Tavaly decemberi számunkban 

Tölgyesi György, a Nevelési 
Tanácsadó vezetője megjelentetett 
egy tudósítást az általa 
kezdeményezett, fent nevezett 
alapítvány létrejöttéről, célkitűzé
seiről.

Az alapítvány a Nevelési Ta
nácsadó ,k ínálatán” túli igényeket 
tervezi felvállalni, rugalmasan 
alkalmazkodva az esetleges 
intézményi kívánalmakhoz is. 
Fejleszteni kívánja a pszichológiai 
kultúrát, segíteni szeretne be
illeszkedési, magatartási, serdülő
kori problémák megoldásában, 
beszédzavarokban, a szabadidő 
értelmes eltöltésében, széttöre
dezett családokban élő gyermekek 
mentális nevelésében, növelni 
akarja a fiatalság életesélyét, javí
tani életminőségét, és minden 
olyan segítséget meg akar adni, 
amely pozitívan befolyásolja 
életútját, de foglalkozni kíván a 
drog, az alkohol, a cigaretta, a sex 
máig megoldatlan kérdéseivel is. 
Nyitott és ingyenes az Almádi 
területén élő 0-18 éves korú gyer
mekek és szüleik számára. A 
leendő programot igény szerint 
kívánja kialakítani, aminek 
feltétele a szülők és gyermekek 
lelki segítségkérésének motivált
sága és az alapítvány támogatói
nak anyagi felajánlása. A tervek 
sokoldalúak és szépek, a lelke
sedés nagy, a szakemberek áldo
zatvállaló készsége és a munka 
beindításához szükséges anyagi 
fedezet megvan.

Április 10-június 19-ig már 
indul is az első csoport: a gyer
meket váró szülők csoportja, mely 
kéthetente, szerdánként 17°°-1830- 
ig a Balatonalmádi 1. számú 
Óvoda épületében (Bajcsy-Zs. út 
33.) Dén Zsuzsa pszichológus és 
Domschitz Mátyás csoportanali
tikus vezetésével tartja foglalkozá
sait (érdeklődni a 338-750-es tele
fonszámon lehet). Az alapítvány 
kuratóriumának tagjai: dr. Veres 
Zsuzsa ifjúsági pszichiáter, dr. 
Bandur Mária gyermekorvos és 
Sári Jánosné óvodavezető minden 
hónap utolsó szerdáján 1800- 1900- 
ig a Nevelési Tanácsadó 
épületében (Hadak útja 1.) várják 
az érdeklődőket. Azt szeretnénk -  
mondták - ,  hogyha az érintettek 
maguktól keresnék meg őket, és a 
további programokat velük 
együttműködve, a problémáktól 
föggően együttesen alakítanák ki.

Ezekhez a programokhoz azon
ban pénz is kell. Mindazok, akik 
úgy érzik, hogy fontos és kívá
natos a város legfiatalabb generá
ciójának lelki egészsége, a csalá
dok menthal-hygiénés nevelése, és 
módjukban van ezt a magasztos és 
napjainkban egyre égetőbben 
szükséges kezdeményezést támo
gatni, tegyék meg anyagi tehet
ségük szerint a következő csekk
számla-számon: 

11748083-200114751 • Alapít
vány a Balatonalmádi Gyerekek 
Lelki Egészségéért 

Egy szebb, jobb, egészségesebb 
jövőért teszik.

V. K. Mária

M erill hírek.
Március 15-i kezdettel új mozicsatornával bővült a kábeltévé-hálózat 

kínálata. A FilmNet reggel 8-tól folyamatosan sugározza műsorát, főleg 
filmeket (feliratozva), de sport- és könnyűzenei műsorok is találhatók 
szép számmal a műsorfüzetben. Mivel kódolt adásról van szó, a bekap
csoláshoz külön szerződést kell kötni a Merill Kft.-vel. Nem olcsó 
dolog, de biztosan megéri. Részletes felvilágosítással szívesen szolgál 
ügyfélszolgálatunk.

Műszaki okok miatt átmenetileg szünetel a TOP TV adása. Remél
hetően nem kell sokáig böjtölni a popzene híveinek, és június 1-től 
újból élvezhetik a magyar nyelvű zenei adást.

Biztatóan alakulnak a tárgyalások a TV3 csatorna bekapcsolásáról, 
még ebben az évben szeretnénk biztosítani Almádinak a vételi 
lehetőséget.

Kérjük ügyfeleinket, hogy programmódosítási szándékukat, amire 
természetesen bármikor lehetőségük van, idejekorán, a módosítás előt
ti hónap 20-ig szíveskedjenek jelezni.

Végezetül egy mondat a hálózatépítési terveinkről: áprilisban foly
tatjuk a munkákat az Óvári úton a Dózsa Gy. út felé.

Jó vételt, jó szórakozást kíván a MERILL Kft.
(x)



Tisztújítás a Vörösberényi Polgári Körben
Régi hagyományt élesztett fel négy évvel ezelőtti, 1992. 

januárjában történt megalakulásakor a Vörösberényi Polgári 
Kör, amely élve a demokratikus átalakulás adta 
lehetőségekkel, a már-már feledésbe merült egyesületi élet 
feltámasztását és új tartalommal való megtöltését tűzte ki 
célul.

A Kör vezetőségének négy évre szóló megbízatása az idén 
lejárt. A március 20-án megtartott közgyűlés nagyrészt új 
összetételű vezetőséget választott. A főként fiatalokból álló 
gárda tovább kíván haladni a számukra már „történelmi” és 
az elmúlt négyévbeli elődök nyomdokain: folytatja a régi-új 
hagyományok ápolását és fórumot biztosít minden Vörös
berény javát szolgáló kezdeményezésnek.

Az új vezetőség tagjai (álló sor balról): Mester Ferenc alelnök, Jákói Sándor, 
az ellenőrző bizottság elnöke, Csalló Róbert, Kajári Károly titkár, Balikó 
Ferenc alelnök, Bugovics Imre. Ülő sor balról: Csetényi Tamásné jegyző, 
Istenes Károlyné, Nándori Gyula elnök, Gábor Istvánné, Molnár Katalin 
pénztáros.

Régi-új egyesület
A rendszerváltást megelőző 

évben, 1988-ban alakult meg 
városunkban az első, pártoktól 
független, önmagát szervező pol
gári csoportosulás, a Nagycsalá
dosok Balatonalmádi Csoportja. 
Az alapító 15-20 család gyer
mekei már fel is cseperedtek 
azóta. De a szülők nem hagyták 
cserben a NOE-t, s így az 
időközben több mint 50 családot 
tömörítő csapat két éve önálló 
egyesületként folytatja műkö
dését.

Céljai változatlanul az élet és 
anyaság tiszteletére nevelés, az a 
nagy feladat, hogy felmutassuk a 
társadalomnak a nagycsaládokban 
rejlő speciális értékeket, hogy 
egymást ismerő közösséggé for
málódjunk, és nem utolsósorban 
ahol és amiben csak lehet, segít
sük egymást, és más nehéz 
sorsúakat, elesetteket.

Az egyesülethez való tartozás 
rangját mutatja, hogy a taglétszám 
folyamatosan növekedik, és ismét 
sok család vár felvételre. Mert jó 
valahová tartozni, nagyon fontos, 
mert örömeinket azokkal tudjuk 
legjobban megosztani, akik hason
lóan örülnek, mint mi. Akiknek 
gyermekeik szeretete, össze
tartása, mosolya, iskolai előreha
ladása, sikeres pályaválasztása 
jelenti az élet legnagyobb értékeit. 
Ebben az évben, honfoglalásunk 
1100-ik évében különösen sze
retnénk felmutatni értékeinket. 
Hiszen eleink nem 10 millióan jöt
tek be a Kárpát-medencébe, utó
daik itt otthonra leltek, és családot 
alapítottak.

A későbbi évszázadokban sok
szor szenvedett nagy véráldozatot 
népünk. A tatárdúlás, török 
uralom, a szabadságharcok, majd 
a két világháború szörnyű 
emberveszteségét a népesség sza
poraságával pótolta.

Szomorú demográfiai tény, 
hogy az országfenntartó lendület 
alábbhagyott, ötödik évtizede fogy 
a születések száma, mára ijesztő 
méreteket öltve. A hajdani nagy- 
családosok kései unokái már nem 
válnak nagycsaládossá, és ettől 
fogy a nép. Az életadás, gyermek- 
szülés örömei helyett fiataljaink 
más örömöket keresnek.

A Nagycsaládosok Bala

tonalmádi Egyesülete túl van idei 
vezetőségválasztó közgyűlésén. 
Régi-új vezetőséget választott a 

tagság, a hajdani csoport alapí

tóját, dr. Péterfia Katalint kérték 
fel újra elnöknek, titkár Barcza 
Nándorné lett, elnökhelyettes 
Bobek Antalné, a választmányba 

régi és új tagok egyaránt kerültek.
Ez a régi-új vezetőség szeretné 

különösen az értékfelmutatást 
hansúlyozni. Részt kívánunk 
venni a nagycsaládosok ópusz
taszeri találkozóján is. Erre az 
évre egyik jelmondatunk: örüljünk 

együtt, mienk a jövő. Változatos 
programokat szervezünk szü
lőknek és gyerekeknek húsvéttól 

karácsonyig, s rendezvényeinkre 

hívunk minden érdeklődőt, főleg 

fiatal házasokat, már csak kedv

csinálónak is.
az egyesület vezetősége

Kalandjaim a vakonddal
Gyerekeim kedvenc esti meséi voltak a kis vakond kalandjai. Boldo

gan visongtak, amikor az ormótlan overallos, bájos kis állat vödörrel és 

lapáttal a kezében előbújt földkupacából, és fölcsendült gurgulázó 

nevetése. Izgatottan követték a képernyőn a vakond kalandjait: rádió

val, fényképezőgéppel, rágógumival stb. A történetek rendkívül 

szellemesek voltak, és ötvözték a természetes gyermeki kíváncsiságot a 

felfedezések örömével, a kalandok izgalmával, a kedves, mindig meg

bocsátható csínytevésekkel. Gyerekeim remekül mulattak, és nagyon 

szerették a rövid gatyás kis jószágot.

Ez jutott eszembe tegnap, amikor kinéztem az ablakon, és megláttam 

az olvadó hó alatt sorjázó kupacokat. Többet a szomszéd kertjében, 

kevesebbet az enyémben, de ez még így is több a soknál. Mit képzel ez 

a ronda kis állat? Semmibe vesz gondos munkát, ültetést, ápolást, lo

csolást, nyírást? Na, majd én adok neki! -  szaladtam le, hogy jobban 

szemügyre vegyem a „garázda kertész” munkáját. Persze tudtam, hogy 

nem tehetek semmit. Valamelyik évben ugyanez történt, és akkor mit 

dolgoztunk a vakond ellen, hiába... Először megpróbáltuk finoman 

visszatapsikolni a kupacokat, de azok reggelre még peckesebben álltak. 

Aztán elárasztottuk vízzel a járatokat, hogy másfelé fúrjon a rosszindu

latú állat (mondjuk a szomszéd felé, neki egész biztosan jobb vakond

riasztó módszerei vannak). Szét is áztattuk a kertet rendesen, de ez sem 

segített. Majd üvegeket dugdostunk a földbe, mert állítólag a vakond 

nem szereti azokat a magas frekvenciájú kísérteties huhogásokat, 

amiket a szél produkál, ha belefúj az üveg keskeny szájába. Szerette. 

Végső elkeseredésünkben földbe ásott lapokkal elszigeteltük egymástól 

a vakond folyosóit, hátha elriasztjuk az idegen beavatkozással. Ehelyett 

azonban csak még serényebb munkára ösztökéltük. Végül meguntuk a 

meddő harcot, és kénytelen-kelletlen megpróbáltunk megbarátkozni a 

kupacokkal, vakonddal. Egyik alkalommal fogtam is egyet, illetve nem 

is én, hanem a macskánk. Én csak kiszedegettem a rémülten lapátoló 

komát vadászösztöneit fitogtató cirmosunk karmai közül, és meg akar

tam ismerkedni vele közelebbről. Nem hagyta. Hatalmas ásó-lábaival 

valósággal kiúszott a kezeim közül, képtelen voltam visszatartani. Mire 

utánakaptam, már benn is volt a rézsűben. Másnapra éktelen halmokat 

rakott a virágaim közé. Nagyon haragudtam rá. Már nem is szeretem a 

ronda kis gatyást.

Hát, így jár az ember, ha idealista. Csúnyán megtapasztalja a különb

séget képzelet és valóság között. De hányszor, de hányszor...

Vecsey K. Mária



O L V A S Ó I N K  Í R T Á K
A budatavaiak 

sérelme
Felháborodva olvasom az Új Almá

di Újság márciusi számában, hogy a 
képviselőtestület foglalkozott a városi 
autóbusz-helyijárattal, és a képviselők 
részéről pro és kontra érvek hangzot
tak el amellett, hogy 1996. évben 
nyújtson-e költségvetési támogatást, 
avagy sem az önkormányzat a helyi
járat üzemeltetéséhez a Veszprémi 
Volánnak. A szavazás végeredménye: 
14 képviselőből 7-en mellette, 
ugyancsak 7-en ellene voksoltak, így 
hatályban maradt a korábbi döntés, 
miszerint a támogatást a testület már
cius 1-től megvonta. Tehát az ügy 
lezárva, további esetleges megoldás 
nincs!

Kedves Képviselő Urak! Akik 
ellene szavaztak! Jól meggondolták 
döntésüket?! Mert a budatavaiak 
szerint nem! Sőt! Kimondottan fel 
vannak háborodva, a legcsúnyább 
szavak kíséretében azon 7 képviselő 
ellen, akik egyszerűen, lelkiisme
retfurdalás nélkül döntöttek -  az asz
talról lesöpörve -  a budatavaiak jogos 
kérése felett, minden meghallgatás 
nélkül, mondván, hogy ők nem almá
diak? Vagyis Almádiból 30-50 per
cenként indulnak a buszok Vörösbe
rényen át Veszprémbe stb. - , de Bu
datava még arra sem érdemes, hogy 
naponta legalább kétszer, délelőtt és 
délután is bejöjjön ide az eddigi 
megállóhelyekre.

Nemcsak a lakótelepiek, hanem a 
környékbeli utcákból (Taksony, Tass, 
Kund, Ond stb.) utaztak a Vörös
berényben lévő Vöröskeresztes Szo
ciális Boltba, hogy a legszükségeseb
beket olcsóbban meg tudják vásárolni, 
de a beteg és idős embereknek is jó 
volt ez a járat, mert ezzel tudtak be
menni a városházára, a rendelőintézet
be, a laborba, az OTP-re, a postára 
ügyes-bajos dolgaikat rendezni, az 
idős emberek hozzátartozóikat meglá
togatni, kora tavasztól késő őszig 
öntözőkannával és virágjaikkal a 
temetőbe hozzátartozóikhoz stb.

Mindezt a 7 képviselő úr nem vette 
figyelembe, sőt talán még nem is pró
bált gondolkozni azon, hogy hogyan is 
lehetne megoldani ezt a budatavaiak 
részére fontos ügyet, egyszerűen elég 
a „nem” szavazat. Ne mindég csak a 
pénzt nézzék, hanem az elkeseredett 
emberek bajain is próbáljanak se
gíteni.

Mi mégis kérjük tárgyalni ezt az 
ügyet, vagy aláírásokat gyűjtsek, eset
leg felvonulást szervezzek a vá
rosháza elé? Nem szeretném ezt tenni, 
mert eddig Almádit csak a jó híréről, 
az emberséges polgármesteréről és a 
vele dolgozó képviselőkről ismerik.

Tőke Emilné 
a Magyar Vöröskereszt 

lakóhelyi titkára 
Budatava, Rákóczi u. 30.

Gondolatok az almádi helyijáratos busz 
megszüntetéséről

Az 1980-as években természetesen 
nem gazdasági, hanem politikai okok
ból megszervezték és pénzzel dotálták 
a helyijárat megindítását. Tudni kell, 
hogy a helyijárat a helyi önkor
mányzat döntésére, és anyagi támo
gatásával indítható. Ennek meg
felelően a Volánnak nincs döntési 
lehetősége, a szolgáltatást végzi. A 
végzett szolgáltatásért mind többet 
kellett fizetni az önkormányzatnak is 
és az utasnak is. Így érkeztünk el 
1996. március 04-hez, amikor az 
önkormányzat képviselőtestülete úgy 
döntött, hogy a Volán 611 ezer Ft-os 
követelését nem fogadja el, és a helyi
járat közlekedtetését megszünteti. 
Ezek a száraz tények, de mint tudjuk, 
hosszú az út, míg a száraz tényekig 
elér valaki.

Kezdjük a visszapillantást 1995. 
decemberi utolsó testületi ülés előtti 
közmeghallgatás időpontjától. A 
meghallgatáson sok más mellett szó 
volt a helyijárat megszüntetéséről is. 
A meghallgatáson jelen volt az önkor
mányzat vezérkara és a képviselő- 
testületi tagság. Állampolgári fel
szólalás után 50 aláírással ellátott le
velet kapott a testület, melyben kérik

az aláírók a helyijárat maradását. 
Szintén ez ügyben kértem szót ezen 
meghallgatáson. Részletesen kifejtet
tem álláspontomat, miszerint 15 pár 
járat indítása, akkor, amikor utas alig 
van, pazarlás. Kértem, hogy a Volán
nal a tárgyalásokat úgy folytassák a 
testület által megbízott személyek, a 
helyi adottságoknak megfelelően 
érjék el, hogy a nyugdíjasbérlet is, 
valamint a diák 50%-os kedvezmény 
is megmaradjon. A felvetésre reagálva 
a polgármester úr javaslatára a tár
gyalásokkal megbízott képviselő úr 
felkért, hogy vegyek részt a tárgyalá
sokon, és a rendelkezésemre álló ada
tokkal kiegészítve tárgyalásokat foly
tassunk a Volán megbízottjaival. Nos, 
ezek után engem nem keresett meg 
senki, annak ellenére, hogy jeleztem, 
újabb adatokat sikerült beszereznem.

Nos, ezek után felmerül a kérdés, 
érdemes-e valamit is tenni, ha a 
képviselő úr ilyen feledékeny. De 
kérdés, hogy a képviselők közül vala
ki megkérdezte-e tőle, hogy milyen 
megbeszéléseket folytatott ez ügyben. 
Úgy gondolom, ez már az Önök 
felelőssége is. Sajnálatos módon az 
eset nem egyedülálló.

Eddig a visszatekintés, most néz
zünk szembe a jelennel. Mivel Almádi 
belterületének útvonala meghaladja az 
5 km-t, így vannak autóbusz-útvo
nalak, melyekre 10 km-es jegyet kell 
venni. Sajnálatos, hogy Káptalanfü
redről a vörösberényi nyugdíjas boltba 
való utazás a 10 km-es zónába esik, 
ennek ára 56 Ft/út. Tehát oda-vissza 
112 Ft. Lehet, hogy ezzel az utazási 
költséggel a legdrágább bolttá vált 
Almádiban az olcsó bolt? Az 5 km 
jegy ára 42 Ft/út. Természetesen lehet 
használni az 50%-os kedvezményt, de 
ez a nyugdíjasok esetében csak 18 
alkalommal áll rendelkezésre, ezek 
után teljes árú jegyet kell vásárolni.

Néhány szót szóljunk a meg
takarításról, a 611 ezer forintról!

Ezen összeg fordítható lenne 
rengeteg dologra (hóeltakarításra, 
kátyúzásra, segélyekre) -  vagy 
ténylegesen mire megy el?

Végezetül nem szerencsés dolog 
ilyen kényes esetben titokban 
meghozni egy döntést, még akkor is, 
ha a legjobb szándékkal meghozott 
határozat is kedvezőtlen valaki 
számára.

Balogh Csaba

Kinek haszon, kinek kár...
Nem tudom Önök mikor jártak a Budai Nagy Antal utca Kossuth Lajos 

utcától az Esze Tamás utcáig terjedő szakaszán. Sorstársaim és én nap 
mint nap, azóta is, hogy az amúgy áldásos gázvezetést elkezdték. A 
gázvezeték árkát villámgyorsan kiásták, a járda járható lett volna a 
vezeték betemetése után (példának egyméteres szakasz megmaradt). 
Egyik nap azonban döbbenten láttuk, hogy szorgos munkások csákány
nyal kezdik lefeszegetni a járdaszegélyt. Szép faragott vöröskövek 
voltak, nem mindig engedelmeskedtek, ezért az aszfalt is szépen tört 
velük. „Valami fejes a polgármesteri hivatalból rendelte el” -  mondták a 
munkások, mikor érdeklődtünk, mit művelnek. Néhány hét múlva 
teherautóra rakták a vörösköveket és elvitték, de a felszaggatott járdán 
maradt földkupacoktól, haszontalan vöröskő daraboktól a járda járhatat
lan lett. A korai fagytól, hótól lapáttal mozdíthatatlanná váltak a kupacok. 
Látni kellett volna, hogy milyen fürgén keresett menedéket öreg és fiatal 
egyaránt a hókupacok tetején, kitérve az úttesten jogosan járó autók elől. 
Ez a virgonc ugra-bugra novembertől március elejéig tartott.

Azóta tudjuk, hogy a dicséretes módon újraépítendő zenepavilon 
„áldozatai” voltunk. Csak arra lennék kíváncsi, hogy aki a köveket 
ingyenesen megszerezte, kiszámolta-e, mibe került a munkások órabére, 
amíg a köveket kibányászták. Mennyibe került a markológép és a 
teherautó, a rakodómunkások és a közel száz méter járda újraszegély
kövezése -  betonszegéllyel - ,  valamint a az újraaszfaltozása? Arról a 
nem anyagi kárról nem beszélve, amit a több mint három hónapig tartó 
csúszkálások, eleséstől, elgázoltatástól való félelmek, bokáig sárba
süllyedések okoztak az erre járóknak.

Hát így épül-szépül Almádi, mert ugye valaki valamikor valakinek a 
költségén helyreállíttatja a járdánkat is?

Sorstársaink nevében előre is nagyon köszönjük!
Az érintett utcák lakói

1996. április 11-én 

10-17 óráig

VÉRADÁS LESZ 

Balatonalmádi
Jókai u. 7. 

az Ipartestület 

Székházában

Dr.Glázer István 
szakállatorvos 
rendelési ideje: 
hétfő: 15-17-ig 

Kedd, szerda,csütörtök: 
10-11-ig és 15-17-ig 

péntek: 10-11-ig.

Helye: 
Balatonalmádi, 
Rákóczi u.10. 

HÍVÁSRA HÁZHOZ 
IS MEGYEK!



K i r á n d u l á s i  p r o g r a m
A Nyugdíjas Pedagógusok, a Herkules SE, a Városi Gondozói Központ össze

fogásával ez év áprilisától kirándulásokat szervez, melyre az érdeklődőket 
szeretettel várjuk.

Programajánlatunk

1. helyszín: Agárd melegvízi fürdő
Székesfehérvár Bori-vár
Időpont: 1996. április 23. (kedd). Indulás: városháza 730. Várható érkezés: este

7-8 óra között. Program: Székesfehérvár -  Bori-vár megtekintése; Agárd -  
melegvízi fürdés; Estebéd hazafelé jövet. Költség: kb. 850 Ft, amely tartalmazza 
az utazás költségeit, a múzeumi belépőt, a fürdőjegyet és egy ebédet.

2. helyszín: Pannonhalma: Szent Márton Monostor
Zirc: Arborétum, Széchenyi Könyvtár; Bach orgonahangverseny. Időpont:

1996. május 12. (vasárnap). Indulás: városháza 800. Várható érkezés: este 6-7 óra 
között. Program: Pannonhalma nevezetességeinek megtekintése; Ebéd Pannon
halmán; Utazás Zircre; A Széchenyi Könyvtár és a Bakony Múzeum megtekin
tése, 16 órakor orgonahangverseny a Bazilikában. Költség: kb. 900 Ft, amely tar
talmazza az utazás költségét, az ebédet Pannonhalmán, a múzeumi belépőt és az 
orgonakoncert belépőjegyét.

A Pannonhalma-Zirc kirándulásra az orgonahangverseny miatt jegyelővétel 
miatt április 30-ig lehet jelentkezni.

3. helyszín: Kőszeg-Szombathely
Időpont: 1996. május 28. (kedd). Indulás: városháza 700. Várható érkezés: este

8-9 óra között. Program: Kőszegi vár megtekintése; Szombathelyi múzeum; Jeli

arborétum, rodoendron kiállítás; Estebéd hazafelé jövet. Költség: kb. 950 Ft, 
amely tartalmazza az utazás költségét, a belépőjegyeket és az estebédet.

4. helyszín: Határmenti kirándulás Ausztriába.
Időpont: 1996. június 11. (kedd). Indulás: városháza 600. Várható érkezés: este 

8 óra körül. Útvonal: Balatonalmádi -  Sopron -  Wulkaprodersdorf -  Eisenstadt
-  St. Margarethan -  Rust -  Transdorf -  Mörbisch -  Hegyeshalom -  Bala
tonalmádi. Költség: kb. 2000 Ft.

Az utazás részleteire vonatkozóan a jelentkezők számára külön megbeszélést 
tartunk az utazás előtti héten, június 6-án csütörtökön 15 órakor a Gondozási 
Központban.

5. helyszín: Esztergom -  Visegrád.
Időpont: 1996. július 3. (szerda). Indulás: városháza 700. Várható érkezés: este

8 óra körül. Program: Visegrád: Kovács Margit Múzeum, Vár. Esztergom: Bazi
lika. Estebéd hazafelé jövet. Költség: kb. 950 Ft, amely tartalmazza az utazás 
költségét, a belépőjegyeket és az estebédet.

6. helyszín: Sopron -  Nagycenk -  Fertőd.
Időpont: 1996. július 17. (szerda). Indulás: városháza 700. Várható érkezés: este

9 óra körül. Program: Sopron -  Lőverek; Nagycenk -  kastély. Költség: kb. 1000 
Ft, amely tartalmazza az utazás költségét, a belépőjegyeket és az estebédet.

A kirándulásokra jelentkezni lehet: Városi Gondozói Központ, Balatonalmádi 
Györgyi D. u. 11., ahol a programokkal kapcsolatban részletes tájékoztatást is 
adunk. A jelentkezést elfogadottnak tekintjük a kirándulási költség befizetésekor. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Trosits András

Kertbarát köreink életéből
Ismét eljött az idő, hogy kert

barát köreink tagjai vizsgázhattak 
az előző évben végzett mun
kájukról. Általában ebben az 
időszakban tartják a borverse
nyeket. Így történt nálunk is.

A Balatonalmádi Kertbarát Kör
1996. március 16-án tartotta ha
gyományos borversenyét, ahol 33 
fehér bor és 6 vörösbor minta várt 
bírálatra. A mintákat a zsűri az 
alábbiak szerint értékelte:

Fehérbor Vörösbor 
Aranyérem 9 1
Ezüstérem 11 2
Bronzérem 10 3
Oklevél 2 -
Nem értékelhető 1 (barna törés, 
még megmenthető)

A Vörösberényi Fábián József 
Kertbarátkor 1996. március 23-án 

tartotta fennállása óta kb. az

ötvenedik borversenyét. Itt 33 
fehérbort és 9 vörösbort bírálhatott 
a zsüri.

Az eredmények az alábbiak:
Fehérbor Vörösbor 

Aranyérem 10 -  
Ezüstérem 9 8 
Bronzérem 10 1 
Oklevél 4 -

A tavalyi termés mennyisége 
alacsonyabb volt a több éves 
átlagnál. Ennek oka a beteg
ségeknek megelágya, a nagy pá
ratartalmú levegő, ami nálunk 
még fokozódik a Balatonból fel

szálló páratartalommal is. Továb
bá nagyon elszaporodtak az állati 
kártevők is, a különféle atkák. 
Védekezésül a szükséges perme
tezéseket mindig időben és 
megfelelő vegyszerekkel végez
zük. Ezzel is elősegíthetjük a jobb

termést és a jobb minőséget. A 
múlt évi gyengébb termés ellenére 
a minőség jó volt, ami a borok jó 

kezelésének is köszönhető. A zsüri 

megállapítása szerint kénezési 
hiba, hordók rossz kezeléséből 
adódó zamat volt tapasztalható 
néhány esetben. Fokozott figyel
met szenteljünk az új hordók 
felkészítésére az első bor tárolása 
előtt. Az előfordult hibák általában 
helyre hozhatók, amihez a zsüri 
elnöke, Bőr László borász tech
nikus megfelelő tanácsokat adott.

Végezetül örülünk annak, hogy 
az utóbbi időben mindkét kert
barátkor taglétszáma jelentősen 
növekedett.

Tovább is várjuk új tagok jelent

kezését.
Durst László 

(a szerző felvételei)

A Balatonalmádi Kertbarátkor 
aranyérmesei

1. Zaharovics Sándor vegyes fehér
2. Keszei József vegyes fehér
3. Sabjanics István vegyes fehér
4. Tóth Kálmán olasz rizling
5. Molnár Gyula olasz rizling
6. Sin József rizlingszilváni
7. Nyirő János rizlingszilváni
8. Mentes János cserszegi fűszeres
9. Bucs Ferenc othonell muskotály

10. Kerekes László zweigelt

Vörösberényi Fábián József 
Kertbarátkor aranyérmesei

1. Markó Rafael olaszrizling
2. Sin József olaszrizling
3. ifj. Tarsó László olaszrizling
4. Berki Imre olaszrizling
5. Markó Rafael tramini
6. Lefler Endre tramini
7. Markó Rafael szürkebarát
8. Egyed Antal szürkebarát
9. id. Demeter Gyula Vértes csillaga

10. Sin József chardonnay



Balatonalmádi város 1996. évi költségvetéséről
A Képviselőtestület 1996. március 
14-én vitatta meg és hagyta jóvá a 
város éves költségvetését 
Beltartalmának kialakítása során 

már alkalmazva lett a 156/1995. 
(XII. 26.) Korm. sz. rendelet

Mit ír elő a kormányrendelet?
A költségvetési terv = a 

megelőző évi eredeti előirányzat 
és a változásokkal (szerkezeti vál
tozásokkal, szintrehozásokkal) 
módosított összeg.

A költségvetési rendeletnek tar

talmaznia kell az 1996. évi bérin

tézkedéseket is. Ezt csak a tar

talékban lehetett szerepeltetni, 

mivel még nem került hivatalos 

közlésre a közalkalmazottak 

illetékes szervei és a kormány 

közötti végleges megállapodás. A 

sajtóból értesültünk a teljes szol

gálati idő beszámításáról, és a 

közalkalmazottak 19,5%-os bér

emeléssel kapcsolatos központi 

intézkedésről. Feltételezhető, 

hogy a bérfejlesztés összegének a 

szolgálati idő beszámításánál csak 

töredékét fogja a kormány ellen

tételezni.
Költségvetési rendeletünk mér

legét e számok tükrében -  új 
szerkezetben -  az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.

1995. évi költségvetésünket 
382.491 eFt-tal hagyta jóvá a 
képviselőtestület. Az 1996. évi 
költségvetésünk 624.981 eFt-tal 
lett elfogadva. Mivel nőtt a 
bevételünk? A japán hitellel, az 
inflációból adódó intézményi 
működési bevétellel pl. (étkezési 
térítési díj) a hivatalnál jelentkező 
bérleti díjakból származó bevételi 
többlettel, a helyi adó növeléséből 
származó többlettel és a gáz
beruházásnál jelentkező lakossági 
befizetésekkel.

Miért volt szükség a helyi adó 
emelésére?

Csökkent az eü. támogatása és 
tovább csökkentek az állami támo
gatások. A központi támogatások 
körét átcsoportosították: 1996-tól 
nem igényelhető pl. központosított 
előirányzat a helykímélő ham
vasztásos temetésre és a hatósági 
halottszállításra.

1995-ben a település üzemel
tetésére lakosonként 3.820 Ft-ot 
kaptunk. 1996-ban lakosonként 
már csak 1.618 Ft-ot. A szociális 
normatívák átrendeződtek, de 
némileg növekedtek. Amikor a 
miniszterelnök úgy nyilatkozott, 
hogy nőtt az oktatásra, művelődési 
feladatokra adott normatíva, be
csapott bennünket. A számok 
tükrében ugyanígy néz ki, hogy

nőtt a normatív támogatás, de 
valójában egy átcsoportosításról 
van szó. Eddig az ellentételezést a 
közalkalmazottak béremelésére 
külön soron szerepeltették, most 
összevonták a normatív támo
gatással. Így egy fillérrel sem 
kapunk többet, mint 1995-ben.

Összköltségvetésünk 59,5%-a 
működési kiadás a tartalékkal 
együtt, ebből a bér és annak von
zata 58%.

A felhalmozási célú kiadásaink, 
melynek fedezete nagyrészt a 
japán hitel, az összköltségvetésen 
belül 39,1%-ot tesznek ki.

Megjegyezni kívánom, akkor 
beszélhetünk jó költségvetésről, 
ha az összkiadás legalább 40%-a 
felhalmozás.

A fentiekből kitűnik, hogy 
önkormányzatunk -  ugyan hitel
ből -  vagyonát, infrastruktúráját 
kívánja gyarapítani, ami a későbbi 
gazdálkodás mozgásterét lényege
sen leszűkíti.

Ennek következményeként cél
szerű lenne a későbbi biztonságos 
gazdálkodás körülményére előre 
nem tervezhető többletbevételeket 
tartalékolni.

Intézményeinknek már 1995. 

évben is igen szűkre szabott költ

ségvetést fogadott el a 

képviselőtestület. Ez 1996. év

vonatkozásában még szomorúbb 

képet mutat. A dologi előirányzat 

takarékos és hatékony gaz

dálkodással biztosítja a mű

ködésüket, nagyon kevés lehető

séget nyújt viszont a szakmai szín

vonal szintentartására és az állag- 

megóvás biztosítására. Nem tartal

maz tartalékot, amely az év 

folyamán fellépő elháríthatatlan 

feladatok megoldására szolgál. 

Elfogadott költségvetésünk álta

lános tartaléka csupán 1%. Gon

dolni sem merünk arra, hogy a ter

vezett bevételeink nem teljesül

nek. Ez egy újabb hitel felvételét 

jelentené, de már nem fejlesztésre, 

hanem működésre kellene azt 

fordítani. Mindent el kell követ

nünk, hogy ez ne következzen be. 

Hisz az a család, aki a mindennapi 

megélhetésre hitelt vesz fel, az 

előbb-utóbb teljesen ellehetet

lenül. Így működik ez önkor

mányzati szinten is.
Infrastruktúránk fejlesztése 

elindult, ennek hatása nyomon 
követhető lesz költségvetésünk 
alakulásán keresztül.

Erről a Tisztelt Újságolvasót 
folyamatosan tájékoztatjuk. 
Balatonalmádi, 1996. március 29.

Brenner Kálmánné 
pénzügyi bizottság elnöke

1996. évi
Balatonalmádi Város Önkormányzata

összevont költségvetési mérlege (eFt)
Megnevezés_________________ Rendes Rendkívüli 1996. évi 

_________________________________bevétel bevétel bevétel

1. Működési bevétel: 395.953 -  395.953
-  intézmények műk. bevétele 20.559 -  20.559
-  önkorm. saját műk. bevétele 233.664 -  233.664
-  önkormányzati támogatás 122.691 -  122.691
-  működési célú átvett pénzeszk. 2.432 -  2.432
-  OEP. támogatás 16.607 -  16.607

2. Felhalmozási célú bevétel -  229.028 229.028
-  tárgyi eszk. immat. értékesítés bev. -  5.715 5.715
-  pénzügyi befekt. bevétel -  15.013 15.013
-  önk. saját felhalm. tőkebevétele -  3.000 3.000
-  felhalmozási célú bevétel -  67.495 67.495
-  hitelfelvétel (fejlesztés) -  137.805 137.805

Bevétel összesen: 395.953 229.028 624.981

Megnevezés_________________Rendes__ Rendkívüli 1996. évi 
__________________________________ kiadás kiadás kiadás

1. Működési kiadás: 371.915 -  371.915
-  személyi juttatás 150.891 -  150.891
-  társadalombizt. járulék 58.960 -  58.960
-  munkaadói járulék 5.474 -  5.474 
-dologi kiadás 120.728 -  120.728
-  működési célú pénzeszk. átadása 7.968 -  7.968
-  ellátottak pénzbeni támogatása 20.088 -  20.088
-  működési célú tartozások 7.860 -  7.860

2. Felhalmozási célú kiadás -  244.493 244.493
-  felújítás -  550 550 
-felhalmozás -  210.663 210.663
-  felhalmozás célú pénzeszk. átadás -  2.085 2.085
-  pü. befektetések kiad. -  -  -
-  felhalmozási célú tartalék -  30.975 30.975
-  hitel, értékpapír kiadás -  220 220

3. Általános tartalék: -  8.573 8.573

Kiadás összesen 371.915 253.066 624.891



Ültessünk fát...

Falugyűlés Vörösberényben
Április 2-án este 6 órára színültig 
megtelt a vörösberényi kultúrház -  
sőt még az előtere is -  vörös
berényi polgárokkal, a meghirde
tett gyűlésre.

Dr. Kerényi László pol
gármester, a „berényi” képviselők, 
valamint a polgármesteri hivatal 
jegyzője, dr. Hegedűs Tamás és 
munkatársai készen álltak arra, 
hogy a településrészt érintő 
tájékoztatást megadják, a fel
merülő kérdésekre válaszoljanak.

Dr. Kerényi László polgár- 
mester beszámolója 1990. évtől 
napjainkig elsősorban azokkal a 
kérdésekkel foglalkozott, hogy 
milyen fejlesztések történtek, 
illetve valósultak meg Vörös
berényben. 1990 és 1994 között a 
város költségvetésében összesen 
187 millió forint állt rendelkezésre 
fejlesztési célokra, amelyből 
Vörösberény 61 millió forintban 
részesedett.

A teljesség igénye nélkül 
említette, hogy ezen pénzeszkö
zökből vásárolták meg a volt 
magtár épületét és a hozzá tartozó 
területet a leendő új iskola 
építésének céljára (27 millió Ft). 
Ellátták a Vörösberényi Iskoláért 
Alapítványt induló vagyonnal (18 
millió Ft), bővítették az iskolát 
(4,5 millió Ft), támogatták a Bala
ton Akadémiát (3 millió Ft), kutat 
fúrattak a Megyehegyen a vízbázis 
növelése érdekében (500.000 Ft), 
a fennmaradó összeget pedig utak 
(Balázs Béla u., Erkel F. u., 
Temető u., Pince u., Malomvölgyi
u.) felújítására, autóbusz-öböl és 2 
db váró kialakítására, valamint 
vízhálózat bővítésére összesen 8 
millió forintot fordítottak.

1995-ben a város mintegy 16,5 
millió forintos fejlesztési alapjából 
4,1 millió forintot használtak fel a 
berényi rész gáz- és szennyvíz
csatorna-terveinek elkészítésére, s 
ennek tervezési költsége 1996-ban 
eléri a 10 millió forintot.

Mondandójában kihangsúlyozta 
a város elfogadott gáz- és csator
nafejlesztési tervét, mely leg
inkább érinti és érdekli Vörös
berény lakosságát is. Ennek kap
csán rövid történeti áttekintést 
adott a japán hitelről, az azzal 
kapcsolatban felmerült nehézsé
gekről, de leginkább arról, hogy a 
hitel nélkül az említett terveink 
nem valósulhatnak meg.

Ismert, hogy a tervezett öt 
gázvezeték-szakaszból az elmúlt 
évben három elkészült -  ezen 
belül a berényi I. ütem is - ,  a 
másik két ütem, közte a Kis

berényi út környéke átadására 
pedig ez év augusztus 31-ig vállalt 
kötelezettséget az önkormányzat. 
Minden kertelés nélkül ismertette 
a jelenlevőkkel, hogy a vállalt 
határidő -  nem az önkormányzat 
hibájából -  újonnan jelentkező 
problémák miatt megcsúszhat. 
Sajnos tavasszal nem kezdődhet 
meg a kivitelezés, nagy kérdés, 
hogy a nyári hónapokban hol 
induljon el. A Közúti Igazgatóság 
ugyanis a kezelésében lévő utak 
felbontását (Veszprémi út) július 
és augusztus hónapokban tiltja. Át 
kell gondolnia még a képvi
selőtestületnek azt is, hogy a 
kivitelezés a kevésbé forgalmas 
csatlakozó utakon kezdődhet-e? 
(Kisberényi út és környéke.) A 
további berényi ütemek tervezése 
befejeződött, a szolgalmi ügyek 
intézése, az engedélyeztetési pro
cedúra és a kivitelezők kötelező 
versenyeztetése következik. A 
kivitelezési munkálatok -  való
színűleg -  1996. őszén meg
kezdődnek. A problémák között 
gátló tényezőként említette a 
módosított gáztörvény „szigorítá
sait”, a szolgalmi jog kérdését is, 
és az engedélyező bányaka
pitányság „bekeményítését”. Opti
mális esetben a csatornázás 
elkezdődhet Vörösberényben, ez 
év őszén, de valószínűbb az 1997. 
évi tavaszi indítás. Ugyanez 
vonatkozik a tervezett megye
hegyi vízbázisra. A telefonellátás
sal kapcsolatban utalt arra, hogy a 
Bakonytel most áprilisban meg
kezdi a kábelek lefektetését, 
remélhetőleg nyár elejére mind az 
almádi, mind a vörösberényi 
központi részt be is fejezi. A 
beruházás végső határideje: 1996. 
december 31.

Mondanivalója befejezéseként -  
Gerván Károly, Csalló Róbert és 
Bursch Árpád -  vörösberényi 
állampolgárok korábban megfo
galmazott és hozzá eljuttatott 
konkrét javaslataival foglalkozott, 
Ígéretet tett arra, hogy a vörös
berényi kultúrházat igénybevevő 
különböző helyi szervezetek ren
dezvényeinek kapcsán felmerülő 
többletköltségekhez a polgármes
teri keretből is hozzájárul.

Amint az várható volt, a hoz
zászólókat elsődlegesen a 
településrész gáz- és csator
naépítése, a konkrét kivitelezés és 
mindehhez a lakossági hoz
zájárulás mértéke érdekelte.

Csalló Róbert, Somogyi Sán
dorné és még néhányan nehez

ményezték, hogy a gázépítés 
augusztus 31-ig vállalt határideje 
eltolódhat. Demeter Gyula gond
ként jelezte, hogy a Pince utca 
keskeny, és a közművek lefek
tetése ott akadályba ütközhet. 
Nem tartotta célszerűnek a nyári 
időszakban az utak felbontását, 
mert az kedvezőtlenül hathat ki a 
vendégfogadásra. Horváth László 
a Bartók Béla út katasztrofális 
állapotát vetette fel, hiányolta az 
utak kátyúzását. A Túzok utcában 
a kapott murvát ugyan elterítették, 
de még egy kocsival kellene. 
Ehhez csatlakozott Németh Ervin, 
aki a hivatal figyelmét arra hívta 
fel, hasson oda, hogy az üdülő
tulajdonosok az árkokat, víz
elvezetőket ne töltsék fel, biztosít
sák a csapadékvíz elfolyását. Sze
rinte a gléderezés még csak rontott 
a helyzeten.

Matolcsi István a 70 év feletti 
nyugdíjasok nevében kért szót, 
szemére vetette a képviselő- 
testületnek, hogy ez év március 1- 
től megszűnt a helyijárati 
autóbuszközlekedés, mert a Volán 
Rt. támogatását a testület nem 
szavazta meg.

Nagy Lajos kérdezte, hogy lesz- 
e az idén is fűtési támogatás? Nán
dori Gyula, a Vörösberényi Pol
gári Kör újonnan megválasztott 
elnöke (úgy is, mint szakember) a 
megyehegyi kútfúrással, a víz
bázisnöveléssel kapcsolatos vé
leményét mondta el. Egyúttal 
felkérte a falugyűlésen megjelen
teket, hogy vegyenek részt a 
temető körüli fásításban.

Egy fiatalasszony ehhez csat
lakozva javasolta a Templom tér 
rendbetételét, ott is fák, cserjék 
elültetését.

Trosits András képviselő beje
lentette, hogy felvette a kapcsola
tot a HM Erdészettel, Debreczeni 
István vezérigazgató-helyettes 
készséggel ajánlotta fel ingyenes 
facsemetéit, örökzöldet a hoz
zászólók által említett területek 
szépítéséhez.

Csomai Géza és Németh Ervin 
kitartottak a korábban ismertetett 
véleményük mellett, miszerint 
Vörösberény településrész keve
sebb pénzt kapott fejlesztésre, 
mint ami járna.

Dr. Gallai Katalin nyugalmazott 
közgazdász, úgy is, mint a februári 
ülésen felkért „berényi bizottság” 
egyik tagja, ismertette a bizottság 
megállapításait. A költségvetési 
pénzből Vörösberény -  legalábbis

1990-től -  arányosan kapott, az 
igaz, hogy sokkal több kellene, de 
az önkormányzat csak azt tudja 
elosztani, ami rendelkezésére áll. 
Az úgynevezett „leválási” szándék 
anyagilag nem megalapozott.

Az együttélés Almádival ugyan 
nem ideális, de a most induló 
közös fejlesztési programok a 
korábbinál még szorosabban 
összekötik a két településrészt. -  
Együtt kell dolgozni, együtt kell 
élni, együtt kell fát ültetni! -  
mondta.

Dr. Kerényi László pol
gármester és a hivatal munkatársai 
megköszönték a lakossági észre
vételeket, felvetéseket. Konkrét 
ügyekben, úgy mint a gáz-, csator
naépítéssel kapcsolatos kérdések
re Hansági Mariann válaszolt, és 
kérte a résztvevőket, hogy egyedi 
problémáikal keressék meg a 
hivatalban, ahol a rendelkezésére 
álló dokumentumokból részletes 
felvilágosítást tud adni mindenki 
számára akár a tervezést, akár a 
kivitelezést, vagy szolgalmi jogi 
kérdéseket illetően. Teiter Antal 
jelezte, hogy az utak kátyúzása 
április hónapban elkezdődik. 
Ígérte, hogy a konkrét panaszokat 
a helyszínen megnézi és ha szük
séges, a murvát kiszállíttatja.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
ismertette és indokolta a kép
viselőtestületnek a helyijárati 
buszközlekedéssel kapcsolatos 
döntését. Hangsúlyozta, nem a 
képviselőtestület szüntette meg a 
helyijáratot, hanem a Volán Rt. 
Igaz, hogy a testület az egyre 
növekvő költségek miatt a támo
gatási összeget nem szavazta meg. 
A nyugdíjasok gondját megérti, 
munkatársai dolgoznak azon, 
hogy a bérletekhez valamilyen 
formában pénzbeli hozzájárulást 
nyújtsanak a rászorulóknak.

Fűtési támogatás az idén is lesz. 
A képviselőtestület már megalkot
ta a támogatás módját és mértékét 
szabályozó rendeletét. Az Új 
Almádi Újság márciusi számában 
ezzel kapcsolatban egy felhívás 
jelent meg. A lap mostani 
számában pedig a hivatkozott ren
deletet is közzéteszik.

Igencsak későre járt az idő, 
amikor polgármester úr zárszava 
elhangzott, de még azt követően is 
jó néhányan maradtak, az eszme
csere kötetlenül folytatódott.

Reméljük, a faültetésen is ilyen 
sokan és ilyen aktívan vesznek 
majd részt...

Sz. S.



A Váci Mihály Általános Iskola 
tavaszi eredményei

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján Bors Eszter 3.b osztá
lyos tanuló 3. helyezést ért el, és ezzel az eredménnyel bejutott az országos dön
tőbe. A „Nyelvünkben élünk” megyar nyelvi kommunikációs verseny területi for
dulóján Varga Katalin 8. osztályos tanulónk az első helyen végzett.

A víz világnapja alkalmából meghirdetett megyei rajzpályázaton iskolánk ta
nulói a következő helyezéseket érték el különböző témakörökben: Horák Tamás
7. oszt. III.; Hoffer Viktória 7. oszt. III.; Varga Dávid 4. oszt. III.; Bobek Ger
gely 4. oszt. III.; Fejes Krisztina 7. oszt. IV.

Az általános iskolások országos történelmi versenyének megyei fordulóján 
Nagy Bálint 8. oszt. tanuló a 8. helyen végzett. Nyitrai Balázs, a 4. b. oszt. tan
ulója a Szombathelyen rendezett országos olimpiai reménységek versenyén mel
lúszásban 200 méteren második helyezést ért el.

SZÁLLÍTÁS!
Darus és billenőplatós tehergépkocsival

Murva, homok, sóder, építési törmelék, 
tégla, gerenda, béléstest stb. 

szállítását vállaljuk!

M O L N Á R  T A M Á S
Balatonalmádi Taksony út 14.

 88/338-368

A Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal 

FELVÉTELT HIRDET

idegenforgalmi referensi állás betöltésére.
Feltételek: legalább középiskolai végzettség, legalább középfokú 
német nyelvvizsga, felsőfokú idegenforgalmi szakképesítés. 
Előny jelent egyéb nyelvismeret, felsőfokú iskolai végzettség. 
Bérezés:a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint.
Az állás elfoglalható az elbírálás után azonnal !

Jelentkezni írásban a szakmai önéletrajz és 
a helyi idegenforgalmi fejlesztésre vonatkozó elképzelések 
benyújtásával lehet április 25-ig 
Kovács Piroska osztályvezetőnél.

Cherry Haster • Super Bank • Bally 5000 
• Magic Card ■ Biliárd

CLUB ARAMIS 
BISZTRÓ

JÁTÉKTEREM

NYERŐGÉPEK
BALATONALMÁDI BUSZPÁLYAUDVAR

ÉVA BOROZÓ 
VENDÉGFOGADÓ

Káptalanfüred, Fülemüle utca 3.
(A 71-es úttól 100 m éterre)

 88 338-542

Nyitva: 17-22 óráig

Erdei környezetben családias légkörben, 
kedvező árakkal várjuk 
Kedves Vendégeinket!

Vállalkozók figyelem!
Hirdetési lehetőség 

a Fórum parkolójában!
Reklám táblák állíthatók fel.

Érdeklődni a 88 338-001 telefonon Faragónénál

Értesítés
Értesítjük az érintett szülőket, 

hogy az 1996-97. évre az első 

osztályosok beíratása 1996. 

április 22-én 8-16 óráig, 1996. 

április 23-án 14-18 óráig lesz 

mindhárom általános iskolában. 

Az iskolák szeretettel várják az 

elsőosztályosokat!

Köszönet a 
város segítőinek

Balatonalmádi város köszönetét 
fejezi ki mindazon polgárainak és 
vendégének, akik a zenepavilon 
építése alkalmából rendezett 
jótékonysági koncertet anygiakkal 
támogatták, a megvalósítást elő
segítették.

Az 1996. március 16-án a Liget 
Kávéházban megtartott zenei est 
létrejöttének sikerét a Kovács 
Péter vezette Mendellsohn Kama
razenekar vonósnégyesének 
köszönhettük.
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