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ALMÁDI RÉGI ÉPÜLETEI
B u zetzk y-V illa

Ennél az épületnél az a sajá
tos helyzet adódik, hogy több 
tulajdonos nevén ismert. Erre 
bizonyíték az is, hogy az 
Almádiról kiadott képes le
velezőlapokon Vlaszaty-villa, 
Tulipán nyaraló, Emma 
nyaraló és Lovas villa néven 
nevezték el. Ennek előrebo
csátása után tekintsük át az 
említett épület településtörté
neti kapcsolódásait.

Az egykori Almádi negyedik 
legnagyobb birtoka volt Szent
gáli László, Veszprém városi 
pénztárnok és neje, Redl Vilma 
tulajdonában az 1858. évi 
kataszteri adatok szerint. A bir
tok nagysága 7 katasztrális 
hold 508 négyszögöl volt és két 
részből állt. Az egyik részt a 
Óvári út, a Semmelweis utca és 
a Dózsa György út határolják, a 
negyedik oldalon pedig a 
szomszédos birtok terül el. 
Ennek nagysága 2 kh 282 
négyszögöl és a 161 számú 
épület állt rajta.

A másik rész a mai Óvári 
úttal párhuzamosan feküdt, kb. 
a mai rendőrségi épülettől a 
Verseny utcáig terjedően, 
nagysága pedig 5 kh 226

négyszögöl volt. Ez utóbbi bir
toktest két jellemzőjében eltért 
a többi almádi birtoktól. 
Egyrészt mert nem folyt rajta 
szőlőművelés, hanem szántó és 
gyümölcsfás rét volt a birtokál
lási megnevezése. Másrészt ez 
volt az egyetlen birtok az Óvári 
út és a Balaton közötti 
területen, ami nem a Káptalan 
tulajdonában állt. A 164. számú 
épület és egy ettől külön álló 
pince volt rajta, utóbbi nyilván
valóan utal a korábbi sző
lőművelésre. Meg kell em
líteni, hogy a mai néven jelzett 
utcák nyomvonala megegyezik 
az 1858. évivel, így jól 
behatárolható.

Az utóbbi birtok 1862. 
decemberi adat szerint is 
Szentgáli tulajdona, de területe
4 kh 1242 négyszögölre módo
sult. Örökösödések és adás
vételek után, 1879. március 6- 
án kelt bejegyzés szerint 
Szmertnik Béláné szül. 
Udvardy Anna a tulajdonos. 
Almádi 1882. augusztus 27-én 
felfektetett telekkönyvében 
„Szőlő pincével az Öreghegy 
dűlőben” a birtok jogállása, 
nagysága pedig 3 kh 1567

négyszögöl, a tulajdonos pedig 
változatlan. 1894-ben dr. 
Óváry Ferenc veszprémi 
ügyvéd vásárolja meg a birtok 
egy részét, majd 1903. március 
8-i adat szerint további bir
tokrészt vesz meg.

Ez a terület több részletben 
felosztásra és eladása került. 
Ennek során 1909. október 28- 
án kelt bejegyzés szerint 
Vlaszaty Ödön és neje 
Kreutzer Mariska, lékai (ma 
Burgenland) lakosok 1180 
négyszögölet vettek meg. 
1910. január 17-i keltezéssel 
olvasható a telekkönyvben 
„1909. december 24-én kelt 
községi bizonyítvány alapján 
az azon épült 203 számú 
nyaraló feltüntettetik.” Itt nyil
vánvaló, hogy az adás-vételt 
később követő telekkönyvi 
bevezetésről van szó, mert még 
akkoriban sem valószínű, hogy 
október 28. és december 24. 
között felépült volna egy, nem 
is túl kicsi nyaralóépület.

1917. április 13-án kelt be
jegyzés értelmében Óvári 
Kálmán és neje Schneller 
Gabriella -  ő volt Almádi 
1899-ben kinevezett első pos

tamestere -  vették meg az 
épületet. 1918. szeptember 19- 
én özv. Óvári Kálmánnét, mint 
örököst jegyzik be, és ez az 
adat szerepel a Balatonalmádi 
nagyközség 1923. évi házjegy
zékében is, változatlanul hasz
nálja a 203-as házszámot, és a 
telek nagysága 1426 négyszög
öl. Az 1936. évi birtokívek 
kivonata szerint Buzetzky 
Béláné szül. Schneller Gabriel
la a tulajdonos. Érdekes adat az 
1939. évi birtokvalósításban, 
hogy a tulajdonos még özv. 
Óvári Kálmánné néven szere
pel. Akkor sem volt minden 
tökéletes...

Az épület mind a mai napig 
magántulajdonban van és álla
ga is jó. Eredeti architektúráját 
változatlanul őrzi, csupán 
annyi változás történt, hogy a 
fazsindely fedést cserélték ki 
cserépfedésre, mint ez vala
mennyi vele egykorú épületnél 
már megtörtént. A tulajdonos 
szemmel láthatóan gondját 
viseli az épületnek, így min
denképpen érdemes helyi 
védelembe vonásával foglal
kozni.

Schildmayer Ferenc

A Vlaszaty villa 1912 körül A Tulipán nyaraló 1910 körül



Millecentenárium magunknak

A tized, decima fizetését még Szent 
István király rendelte el, de nem 
határozta meg a dézsmaköteles javak 
körét, így azután mindenféle termés és 
termék 1/10-ét értették rajta 
évszázadokon át. Fontos bevételi for
rása volt az egyháznak Veszprém 
megyében is, amíg Stella apátnő el 
nem ismertette Róbert veszprémi 
püspökkel a apácák tizedszedési jogát
-  így aztán a berényiek ettől kezdve az 
apácáknak adták le a decimát, amit 
errefelé is inkább dézsmának ne
veztek.

Öt évvel később II. András király 
oklevélben engedélyezi „Péter ikono
musnak, hogy fiú utódok híján 
testvérére hagyhassa Beren prédiumot 
7 ekealja földdel, 2 mansioval, 3 réttel, 
3 szőlővel és 1 ligettel”. A testvér, 
Myscha ispán szép nevű birtokot 
örökölt tehát Szárberényben: SUC
CHUL (Szökcsér), ZEULEUAL 
(Szőlőalj) és FUZFEW(Fűzfő), a liget 
neve KEECHENEU, amit talán Ki
csinyke névvel magyarázhatunk. Ne 
felejtsük el, hogy az oklevél írója csak 
így tudta a régi magyar neveket „lati
nosítani” és még így is felbecsül
hetetlen szolgálatokat tett az utókor
nak.

Az esztergomi érsek 1216-ban 
ismeri el Róbert, veszprémi püspök, 
kirélynékoronázási jogát, és bár nem 
minden király feleségét koronázták itt, 
mégis ettől kezdve hívhatjuk 
Veszprémet jogosan a királynék 
városának. A flamand származású 
Róbertet nem véletlenül tüntették ki 
ezzel a kiváltságos joggal (amely utó
daira is átszármazott), mert 1215-ben 
jelen volt a Magna Charta aláírásánál 
Angliában, 1222-ben pedig a magyar 
Aranybulla elfogadásánál, amiből per
sze nem következik automatikusan az 
angol minta szolgai másolása. A 
hasonló társadalmi körülmények 
hasonló intézkedések meghozatalát 
követelték meg az angol János ki
rálytól és II. András magyar királytól. 
Megszorították mindkettőjüket rende
sen: az angol királyt egyszerűen csak 
Földnélküli Jánosnak hívták, II. 
András viszont még Szent István 
felesége, Gizella koronáját is eladta. A 
koronáért cserébe a veszprémi kápta
lannak adományozta Tyba és Falka 
telkét Beren községben, amelybe a 
kanonokokat be is iktatta. Külön 
csúnyasága az ügyletnek még az is, 
hogy az oklevél különben hamis volt! 
A korona és más kegytárgyak a király 
szentföldi hadjáratának költségeire 
kellettek, és ezért számos balaton- 
felvidéki birtokán adományoz man
siókat, ami eredetileg lakóhelyet jelen
tett és a XIII. századra sessiora, azaz 
jobbágytelekre változik.

1223-tól kezdve az Atyusz -  más 
néven Almád -  nemzetség tagjai a bir
tokeladást hiteleshelyi közremű
ködéshez kötik. Ezek a hiteleshelyek 
az írásbeliség elterjedésével a XIII. 
század elején keletkeztek, és háttérbe 
szorították a poroszlók korábbi szóbe
li bizonyítását. Birtoklási, oklevél
kiállítási ügyekben szívesen fordultak 
azokhoz az egyházi intézményekhez, 
amelyeknek tekintélyük, írni-olvasni 
tudásuk és pecsétjük volt. Az 1231. évi 
törvény -  az Aranybulla első 
megújítása -  tette országosan 
kötelezővé, hogy csak a káptalanok és 
szerzetesi konventek tanúsító 
okleveleit fogadhatják el hitelesnek, 
de ezek kiállításáért már pénzt kértek, 
végeredményben tehát közjegyzői 
funkciót láttak el.

A litéri Kemecsa és társai 1237-ben 
pereskedésbe bonyolódtak a káptalan
nal, de nem ők nyertek. (Nem káptalan 
az ember feje -  mondjuk ma is.) Káp
talan vagy kapitulum a kanonokok 
testületének volt a neve, akik a 
püspökkel együtt a szerzetesi szabály
zat egy-egy fejezetét (azaz a capitulu
mot) naponta felolvasták. A XII. 
századtól függetlenedtek a püspöktől 
és a püspök helyett ekkor lesz a pré
post a vezetőjük és feladatuk az egy
házmegye igazgatása, így azután hite
les helyekként működtek.

Még 1240 előtt IV. Béla király 
felkérte a ciszterci rend káptalanját, 
hogy a veszprémvölgyi monostort 
fogadja tagjai közé, amely eddigre már 
a bencésekhez tartozott. Valószínűsít
hető, hogy az államalapítás után lett az 
eredetileg szemlélődő életmódot foly
tató bazilita kolostorból imádkozni és 
dolgozni tudó bencés apácakolostor, 
hiszen Gizella királyné is bencés apát
nőként halt meg Passauban. Az elvilá
giasodó bencés rend megújítását 
tűzték ki a ciszterciek, akik mezőgaz
dasági mintatelepeket hoztak létre, és 
a tanítást is feladatuknak tekintették. 
(Ciszterci férfiszerzetesek alapították 
a zirci monostort 1182-ben.) 
Ugyanebben az időben egy másik apá
cakolostor is létesül Veszprémben, a 
domonkos-rendi Szent Katalin 
kolostor, Árpádházi Szent Margit 
gyermekéveinek színtere, ahol ma
gyarországi Boldog Ilona is élt.

A tatárjárás borzalmait követő 
pestisjárvány eredményeként elnép
telenedik Berény. A lakosság a 
legközelebbi erődített helyre, 
Veszprémbe menekül, és az ott össze
gyűlteknek a Szentszéktől kérnek 
segítséget. Szárberény pusztulása per
sze nem egyedüli, sorsában osztoznak 
a környékbeli falvak is, Kenesén 
valószínűleg ekkor semmisül meg a 
Szent Kereszt tiszteletére emelt temp
lom. Veszprém és Tihany vára viszont 
végig magyar kézen maradt. A tatárok 
emlékét állítólag a kenesei Tatárlikak

és a „tátorjános” szavunk őrzi, pedig 
ezek nem régebbiek a török időknél, 
hiszen akkor is portyáztak velük tatár 
segédcsapatok.

Egy évvel a tatárjárás után arról 
értesülünk, hogy Penthe és János 
eladták berényi szőlőjüket Márk káp
talani javadalmasnak. Penthe és János 
a püspök jobbágyai voltak, azaz vár
jobbágyok, akik fegyverrel szolgáltak 
és az előkelők rétegéhez tartoztak. 
(Ettől kedve figyelhetjük meg a job
bágy (iobagiones) szó leértékelődését, 
és pár évszázadon belül a telkes 
parasztok, majd a legszegényebbek 
neve lesz.)

1256-ban Zlaudus veszprémi 
püspök berényi birtokát Űrbéli 
Joachim fia Absalomnak adomá
nyozza. Ugyanekkor utasítja IV. Béla 
király a bakonyi ispánt, hogy a 
veszprémvölgyi apácáknak ingyen 
adjon épületfát, amely építkezésekhez 
kellett. Innen tudunk a tatárjárás utáni 
borzasztó pusztulásról, amelyet még 
14 év múltán sem hevert ki a környék.

A veszprémvölgyi cisztercita 
apácák 1259-ben „megtalálják” 
elveszettnek hitt alapítási oklevelüket, 
amelyre a tizedszedési jog okiratos 
igazolása miatt volt szükségük. (A 
megtalált példány hamisított voltára 
azért nem jöttek rá, mert az eredetiről 
ügyesen átillesztett pecsétet vizsgálták 
meg tüzetesen, hiszen abban kétel
kedtek, nem pedig a tartalmi bővítés
ben, azaz a tizedszedési jogban! Az 
eredeti okiratból ugyanis ez csak 
logikailag következett, ezért szó 
szerint nem is volt benne.)

1270-ben V. István király hatalmas 
kiterjedésű, 60 hold földet adományoz 
Máté nevű aranyművesének Berény
ben. Ez a birtok az örökös nélkül elhalt 
Salamon birtoka volt Szárberény föld
jén a „falubeliekkel elegyesen fekvő 
és így általuk elfoglalt szőlőkkel és 
sessiókkal”. (A sessio a jobbágytelek 
XIII. századi elnevezése, amit koráb
ban mansionak neveztek.) Máté „auri
faber”, azaz aranyműves itteni jelen
léte Veszprémnek, mint a királynék 
városának a jelentőségét hangsúlyoz
za.

Fűzfő első írott említése FYUZFYU 
néven már az 1215. évi oklevélben is 
megtalálható Szárberény határán 
belül, és a neve fűzfákkal szegélyezett 
patak forrására utal. 1272. február 17.: 
Farkas és Bek berényi királyi 
udvarnokok visszakapják fűzfői bir
tokukat, de hogy miért veszítették el, 
arra még nem találtunk adatokat. Min
denesetre több okból változtak a bir
tokok és a birtokosok, mert 1274-ben 
például Wiganti Lampert özvegye, 
Florigand, kenesei birtokát a veszp
rémvölgyi kolostornak adományozta, 
és az adomány értékét jellemzi az a 
tény, hogy Ágnes apátnő a ciszterci 
monostor „patrónájának” ismeri el. Az

oklevél említi Péntek nevű szolgáját és 
fiait, akik ekkor nyerték el szabad
ságukat évi negyed dénár fizetése 
ellenében.

Egyre fontosabb lett a pénz, mint 
fizetőeszköz, de furcsamód éppen a 
gazdagok nem tudták, vagy nem 
akarták előkeríteni, mikor nekik kel
lett volna fizetni. Tanúbizonyság erre 
IV. László király 1275. évi oklevele, 
amelyben kárpótlásul a veszprémi 
egyház birtokán átvonuló hadai által 
okozott károkért többek között, az 
Alsóörsön lakó „horon-népét”, azaz 
királyi szakácsait a veszprémi egyház
nak adományozta. IV. László király a 
veszprémi apácák négy szegénységre 
jutott faluját, Szárberényt, Kenesét, 
Mámát és Sándort mentesíti a beszál
lásolás és a rendkívüli adók fizetése 
alól, mert a királyi emberek állandó 
„látogatása” miatt már alig tudnak 
megélni. (A kiszállás már akkor is 
kedvelt volt?)

1280-ban a kolostor apátnőze 
Ladomér esztergomi érsektől kér 
jogorvoslatot Péter püspök öt évvel 
azelőtti intézkedése miatt, amikor 
megfosztotta az apácákat a tized
szedési jogaiktól. A király viszont egy 
éven belül függetleníti a kolostor 
népeit a megyei hatóságoktól, és az 
apácákat visszahelyezi ősi jogaikba. 
Még tíz év sem telt el, amikor a Rád 
nembeli Benedek veszprémi püspök 
kétségbe vonja az apácák tizedszedési 
jogát saját birtokaikon. A pereskedés 
nyomán a Veszprém megyei szár
mazású Ladomér, esztergomi érsek, 
hitelesen lemásoltatja a a veszp
rémvölgyi apácák alapító oklevelét 
Ágnes apátnő kérésére, és pontosan 
hétszáz évvel ezelőtt, azaz 1296. 
május 12-én Ladomér érsek meg
erősíti az apácák tizedszedési jogait és 
függetlenségüket a veszprémi püspök
től. Átírja az apácák által hamisított 
oklevelet, amelynek alapján Szár
berény, Máma, Kenese és Padrag ki
szabadulnak a püspök joghatósága 
alól.

Ugyanekkor említik Pochwasara, 
azaz Papvásár települést Szárberény 
északi szomszédaként, valahol a mai 
repülőtér környékén. Hogy ki csinált 
jó vásárt és mikor, arra nehezen adható 
korrekt válasz, mert a sok pereskedés 
nem tett jót sem az apácáknak, sem a 
püspöknek. A népi bölcsesség minden
esetre nem véletlenül emlegeti azt a 
közmondást, amely szerint „bolond 
pap az, aki nem akar püspökké lenni” 
-, mert mindenki többre vágyott a 
XIII. század végén is, de az igazság 
eldöntésére már hétszáz évvel ezelőtt 
is sokat kellett várni.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 66. hónapról 
a Városházán

1 9 9 6 . á p r i l is

Ott kell folytatnom, ahol az 
újságunk előző számában abba
hagytam. Arról írtam a cikk 
végén, hogy minden nehézség 
ellenére van már sok, közmű
vekkel jól ellátott utcánk, de 
olyanok is akadnak belterületen, 
amelyekben még vezetékes ivó
víz sincs, nemhogy gáz és csator
na. (Egy sor kimaradt a szöve
gemből, s ez értelmezési nehéz
séget okozott. Ezért fejtem ki 
újra a gondolatot.) Tehát meg
értem és jogosnak tartom min
denki elégedetlenségét, olykor 
felháborodását, de nem mindegy, 
hogy ennek oka a vezetékes víz 
hiánya, vagy csatorna, víz és gáz 
birtokában a még nem helyreállí
tott út. Szolidárisabbnak kell 
lennünk egymáshoz. Ahol még 
víz sincs, ott is almádi polgárok 
élnek, akik örülnének, ha náluk 
is túrhatnánk már az utakat. Nos, 
végre nekik is jó hírrel szolgálha
tok. Az elmúlt hónapban eldőlt, 
hogy a DRV megépíti az Öreg
hegy tetején, az ún. IV. zónában a 
sok éve esedékes víztározót, s 
ezáltal újabb fehér folt tűnik el 
közműveink hiánytérképéről. A 
hálózatot az Öreghegyi Köz
műépítő Közösség saját erőből, 
egyénenként több mint 90.000 
Ft-os hozzájárulással már meg
építette, most végre víz is lesz 
benne megfelelő nyomással. A 
tározók kivitelezését a DRV 
finanszírozza, amiért ezúton is 
kifejezem köszönetünket.

További kedvező fejlemény, 
hogy hosszas tárgyalások és ke
mény háttérmunka eredménye
képpen májusban mégis foly
tathatjuk a gázvezeték-építést a 
Kisberényi út környékén és a 
Tisztviselőtelepen, augusztus 
második felében pedig Belső- 
Berénybn. Folyamatban van a 
csatornázási munkák pályáztatá
sa is, a kivitelezés megkezdése 
ebben az évben lehetséges, jö
vőre biztos.

A következő két évben tehát 
igen jelentősen bővítjük az infra
struktúrát. Az ezzel járó, elkerül
hetetlen kellemetlenségekért szí
ves megértésüket és türelmüket 
kérem.
Balatonalmádi-Öreghegy,
1996. május 1.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMANYZATI HÍREK
Schildmayer Ferenc alpolgár

mester elnökletével -  dr. Kerényi 

László polgármester hivatalos 

külföldi kiküldetése miatt volt 

távol -  kezdődött meg a képvi

selőtestület április 25-i rendes 

ülése. Az alpolgármester a két ülés 

közötti fontosabb események 

között örömmel jelentette be, 

hogy a város NB I-es sakkcsapata 

mellett -  mint tudjuk, rendkívül 

jól szerepel a nemzeti bajnokság

ban -  az utánpótlás, a fiatalabb 

korosztály is kitett magáért. A 

Vörösberényi Általános Iskola 

sakkcsapata -  Koch Janka, Koch 

Kata, Szőnyi Piroska és Keszte 

Julianna -  megnyerte a Veszprém 

Megyei Diákolimpiát, és ők 

képviselik a megyét az országos 

döntőn Debrecenben.

A Kéttannyelvű Gimnázium -  

Sárkány Petra NB I-es játékosunk 

által fémjelzett -  sakkcsapata 

pedig az országos középiskolai 

bajnokságot nyerte meg. A kép
viselőtestület nevében szívből 

gratulált a sikereket kivívó ver

senyzőknek, akik ezzel is öreg

bítették városunk hírnevét.

Ülésezett a Balaton Akadémia 

Kuratóriuma. Megnyugtató hír, 

hogy dr. Nemcsók János kor

mánybiztos úr által az akadémia 

részére megígért támogatás első 

részlete, mintegy 1,6 millió forint 
megérkezett. Az életbenmaradá

sért rendkívül szívós módon 

küzdő intézményben az idén már 

diplomát kapnak az első vég

zősök.
Gáz- és csatornaügyben szintén 

történt előrelépés. Elkészült a csa

tornatender, valószínűleg már az 

ősszel elkezdődhet Vörösberény 

csatornázása. A gáztender tár

gyalása során mind a három 

soronkövetkező almádi ütem 

(Tisztviselőtelep, Kisberényi út és 

Kert u. környéke) bekerült még az 

idén elvégzendő csomagba. Ko

moly esély van arra, hogy augusz

tus végén, szeptember elején 

Vörösberényben is megindulhat a 

kivitelezés.

Április 19-én megnyitott az 

Auróra Szálló, melynek első ered

ménye, hogy több mint 50 almádi

állampolgárnak lett munkája. 

Kedvezőtlen viszont, hogy a tele

fonhálózat kiépítését újabb szol

galmi jogi problémák akadályoz

zák.

Megtörtént a szúnyogirtásra 

kiírt pályázatok elbírálása, melyet 

a tavalyi kivitelező, a CORAX 

Kft. nyert el. Az irtásnál a bioló

giai módszer alkalmazása került 

előtérbe, a költségeket -  köszönet 

érte a kormánybiztosnak -  nem az 

önkormányzatoknak kell viselni.

Második fordulóban tárgyalta a 

képviselőtestület a budatavai fű

tési helyzetet, s mint kiderült, 

fogja még harmadikban is. La

punk márciusi számában már rész

letesen beszámoltunk a témáról, 

ismétlésekbe nem kívánok bocsát

kozni. Itt most csak annyit jegyzek 

meg, hogy a testület újabb felada

tokat szabott az Almádi Kom

munális Kft., mint szolgáltatást 

végző és a társaság felügyelő 

bizottságának részére. Az ügyben 

továbbra is kulcskérdés, hogyan 
dönt a Megyei Önkormányzat 

arról, marad-e a gimnázium a 

fűtőmű-rendszeren, avagy sem.

Az aktualitások között elsőként 

a kényszerbérletek felszámolásá

val foglalkozott a képviselő- 

testület. Ismert, hogy az önkor

mányzat 1996. december 31-ig 

köteles a kényszerbérlők részére 

önkormányzati cserelakás bér

beadását felajánlani. A 7 kényszer

bérlőből 2 elhelyezését már si

került megoldani. A visszama

radottak azonban továbbra is 

súlyos gondot jelentenek az 

önkormányzatunknak. A testület 

ezen törvényi kötelezettség 

határidőben történő teljesítése 

végett maximum 10 millió forintot 

biztosított a szükséges lakásál

lomány megvásárlására és egyút

tal megbízta Boros Lászlót, a gaz

dasági bizottság elnökét az ügy 

bonyolításával.

A helyijáratok közlekedésével 

kapcsolatos intézkedések nyomán 

a lakosság részéről több észrevétel 

érkezett az önkormányzat szervei

hez. A vörösberényi falugyűlésen 

dr. Hegedüs Tamás jegyző már 

jelezte a résztvevőknek, hogy

hivatala már dolgozik a nyugdíja

sok közlekedési támogatásának 

lehetséges módozatain. (Itt 

jegyzem meg, hogy a lap előző 

számába a falugyűlésről tudósító 

cikkben egy sajnálatos nyomdai 

hiba történt, melyet itt helyes

bítek: „Matolcsi István a 70 év 

alatti nyugdíjasok nevében kért 

szót”.)

A támogatási elképzeléseket az 

egészségügyi, népjóléti és 

környezetvédelmi bizottság 

elnöke, dr. Farkas M iklós ter

jesztette a testület elé.

A képviselőtestület konstruktív 

vita után a távolsági autóbusz

közlekedést 5 km-re szóló bérlet

tel rendszeresen igénybevevő 70 

év alatti rokkant-, vagy öregségi 

nyugdíjas személyek támogatását 

elhatározta.

A támogatottak konkrét körének 

és összegének meghatározásáról 

az igények és a rászorultak 

ismeretében a júniusi ülésen dönt. 

(Az üggyel kapcsolatos további 

részletekről lapunk mostani 

számában külön felhívást jelen

tetünk meg.)

Ezt követően módosította a 

képviselőtestület az ebtartásról 

szóló rendeletét. 1996. május 1-től 

a következő díjtételek lépnek 

hatályba:

Befogott eb szállítási díja: 400 

Ft. Befogott eb tartási díja: 200 

Ft/nap. Elhullott kisállat szállítási 

díja: 300 Ft. Veszélyessé, vagy 

feleslegessé vált kisállat kiirtási 

díja: 500 Ft.

A vártnál is nagyobb vitát vál

tott ki a képviselők között a céltar

talékba helyezett pénzmaradvány 

felosztása. Az ülést vezető alpol

gármesternek kétszer is szünetet 

kellett elrendelni, ahol azután a 

képviselők az általuk képviselt 

érdek mellett „lobbizhattak”.

A költségvetésben meghatáro

zott pénzeszközök mellett végül is 

többek között további 996.000 Ft- 

ot szavazott meg a testület park- 

fenntartásra, 780.000 Ft-ot egész

ségügyi gép- és műszerbe

szerzésre, 200.000 Ft-ot idegen- 

forgalmi propaganda céljára.



A vörösberényi temető vonat

kozásában 54.000 Ft-tal támogatja 

a testület az ott lévő háborús sírok 

rendbetételét. 1.000.000 forintot 

pedig továbbra is céltartalékban 

hagyott a megvalósuló ravatalozó 

építésének támogatására.

Az iskolaügyi, művelődési és 

sportbizottság elnöke, Trosits 

András előterjesztésében ismétel

ten áttekintette a képviselőtestület 

a vörösberényi új iskola épí

tésének helyzetét. A színvonalas 

előterjesztést -  melyet Kovács 

Piroska osztályvezető nagy gon

dossággal és alapossággal ké

szített elő -  előzetesen az IMS 

bizottság és a Vörösberényi 

Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma 

is megtárgyalta. A testület a még a 

korábbi választási ciklusban meg

fogalmazott elhatározást megerő

sítette, nevezetesen, hogy a vörös

berényi városrészben új általános 

iskolát épít az egyházi kártalanítás 

összegének kézhezvételét köve

tően. Ezzel együtt fenn kívánja 

tartani a meglévő két iskolát is 

közoktatási feladatok ellátására.

Utasította továbbá a hivatalt, 

hogy a vörösberényi intézményi 

területen megvalósítható -  az is

kola, az óvoda, a kapcsolódó mű

velődési és sportlétesítmények 

funkcióját, nagyságrendjét megha

tározó -  fejlesztési programot ké

szítsen elő. Feladatául szabta to

vábbá a hivatalnak, hogy az intéz

ményi területre vonatkozó régé

szeti kutatásokat rendelje meg, 

melynek költségei viselésére az 

alapítvány kuratóriumát kérte fel.

Módosította a testület a japán 

hitel bonyolítási szerződését: a 

tavalyi feltételekkel és azonos 

helyen engedélyezte a sárkány- 

repülő szolgáltatást, valamint 

pályázatot írt ki a TOURINFORM 

Iroda vezetői állására.

Végezetül virágcsokorral és 

ajándéktárggyal köszöntötte a 

képviselőtestület a közel 40 év 

közszolgálat után nyugállomány

ba vonuló Szegedi Józsefnét, a 

titkárság osztályvezető-helyet

tesét.

Az önkormányzati jegyzőköny

vek a polgármesteri hivatalban, 

valamint a városi könyvtárban 

megtekinthetők.

Sz. S.

Balatonalmádi 1995. évi költségvetési 
tervének végrehajtásáról

1995. év tavaszán tájékoztattuk a 
Tisztelt Újságolvasókat Városunk 
1995. évi költségvetéséről. Akkor 
ígéretet tettünk arra, hogy folyama
tosan tájékoztatjuk Balatonalmádi 
állampolgárait költségvetésünk ala
kulásáról.

Az év márciusában a képviselő- 
testület pénzügyi szempontból két 
jelentős eseményt tárgyalt: az 1996. 
évi költségvetést és az 1995. évi költ
ségvetés végrehajtásáról szóló beszá
molót.

Az áprilisi Új Almádi Újságban 
információt adtunk az 1996. évi költ
ségvetésről.

Az 1995. évi költségvetés végrehaj
tásáról pedig az alábbiakban adunk 
számot.
Bevételek alakulása:

Módosított előirányzat: 519.715 eFt
Teljesítés: 619.880 eFt.

Kiadások alakulása:
Módosított előirányzat: 519.715 eFt
Teljesítés: 473.267 eFt.
Maradvány: 146.613 eFt.
Önkormányzati szintű bevételünk 

19%-ban haladja meg a módosított 
előirányzatot. Többletbevétel összege: 
100.165 eFt.

Kiadásunk alakulásánál 46.446 eFt 
megtakarítás mutatkozik. Függő 
átfutó kiadások: 7.599 eFt, ebből: 
december havi illetmények a BAL-

BAU-nak és a Szállítási Kft-nek adott 
1.225 eFt.

Érdemes szólni a 146.613 eFt pénz- 
maradványról, a pénzmaradvány 
összegét terhelő nagyobb pénz
összegekről.

1. Önkormányzati lakás eladásából 
származó 56.572 eFt (elkülönített 
számlán csak lakásvásárlásra és 
-építésre használható fel).

2. Gázhálózat-fejlesztésre lakosság 
által történő befizetés (lakossági 
pénz): 21.543 eFt gázhálózat 
fejlesztéséhez + KK alapból 
elkülönített számlán.

A fentiekben jelzett összegek csak 
meghatározott célra fordíthatók.

3. Normatív támogatás vissza
fizetése (pld. kurtaxa): 7.293 eFt.

4. ÖIGI 1995. évi pénzmaradványa 
12.446 eFt részbeni 1996. évi 
működési kiadást fed le.

5. Eü. szolgálat, pénzmaradvány: 
2.617 eFt.

6. Áthúzódó célfeladatok, fejlesz
tések (csak a megjelölt célra használ
hatók): 17.985 eFt.

7. Polgármesteri Hivatal (működési

megtakarítás Gazd. kör település
fenntartás is ide tartozik) részbeni 
1996. évi működést fed le: 9.057 eFt.

8. Gazdálkodási tartalék 5%-ra 
történő kiegészítése: 13.080 eFt.

9. Szabad rendelkezésű maradvány 
6.000 Ft.

A 6 millió Ft felhasználásáról a 
képviselőtestület április 25-i ülésén 
döntött.

Az 1995. évben teljesített kiadások 
85,4%-át működtetésre, míg 14,6%-át 
felhalmozásra, pénzeszközátadásra 
fordította.

A felhalmozási célnál jelentős a 
gázprogram miatti pénzeszközátadás.

A kötelezően ellátandó felada
tokhoz az alábbi központi támogatást 
kaptuk, amelyből egyértelműen 
kitűnik, hogy jelentős mértékű önkor
mányzati saját forrást kellett biztosí
tani a működéshez.

Összegezve a fentieket, az önkor
mányzatnak 1995. évben likviditási 
gondjai nem lehettek, egy kieegyensú
lyozott gazdálkodásra volt lehetőség.

Brenner Kálmánné 
pénzügyi bizottság elnöke

Feladat 1 főre jutó ráfordítás Ft/fő Normatíva Ft/fő
Óvodai ellátás 112.482,- 27.500,-
Ált. isk. oktatás 107.231,- 41.000,-
Alapfokú műv. okt. 48.254,- 25.100-
Nappali szoc. ell. 124.615,- 30.850,-

Rendőrségi hírek
1996. április 13-án a kora délutáni órákban Kápta

lanfüreden egy nyaralóba K. Gy. veszprémi lakos 
behatolt. Szerencsére a tulajdonos időben észrevette, 
így az elkövetővel szemben azonnal lehetett intézked
ni.

A város területén több betörést követtek el 
ismeretlen tettesek. A Fő téren lévő újságospavilont 
egymás után kétszer látogatták meg, ahonnan újsá
gokat és sorsjegyeket vittek el. Az elkövető kilétének 
felderítése perceken múlott, mert ha a figyelésben 
lévő járőrt nem kell intézkedéshez küldeni, úgy tetten 
érte volna a hívatlan látogatót. Korábban a berényi 
gázcseretelepet törték fel egymás után, de most nem 
hagyták ki a Kócsag utca mellett lévőt sem, ahonnan 
22 db gázpalackot vittek el.

A Győri utcában, a Hársfa utcában és a Martinovics 
utcában törtek fel nyaralókat. Ezekről a helyekről 
televíziókat és ruhaneműket vittek el. A Győri utcából 
elhozott ITT televíziókészüléket egy bokorban még a 
betörés észlelését megelőzően állampolgárok találták 
meg pokrócokba becsomagolva. A Martinovics 
utcából elvittek egy gázelosztó-szekrényt, a benne 
lévő mérőórával és nyomáscsökkentővel. Kérjük 
jelentkezését azoknak a gázszerelőknek, akiknek 
megvételre kínáltak fel számla nélkül ilyen tárgyakat.

Ismeretlen elkövetők az üzleteket sem kímélték, 
betörtek a vörösberényi zöldségesüzletbe, valamint a 
Baross G. utcában lévő divatáruüzletbe.

______________ Baleset______________
A Veszprémi úton és a 71-es számú főútvonalon 

súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetnél, illetve a

Pinkóczi utcában sérülés nélküli balesetnél kellett 

intézkedni. Mindhárom esetben figyelmetlenség 

okozta a balesetet.
Rendőrjárőrök közúti ellenőrzés során tapasztalják, 

hogy nem mindenki győződik meg gépkocsijának 
műszaki állapotáról, illetve annak érvényességi ide
jéről. Kérünk mindenkit, hogy elindulás előtt minden 
esetben ellenőrizzék okmányaikat és járműveiket.

Egyéb

A rendőrörs területén több alkalommal megjelentek 
tűzifaárusítók. Volt közöttük olyan is, aki becsapta 
vevőjét. Kérünk mindenkit, hogy mielőtt vásárolna 
gépkocsiról tűzifát, előtte győződjék meg arról, hogy 
egyáltalán engedéllyel rendelkezik-e, valamint szám
lát tud-e adni az eladó. Erre azért is hívom fel a város 
lakóinak figyelmét, mivel a csalást itt követték el, és 
az intézkedés alá vont járművek fő célpontja Bala
tonalmádi.

Traffipax ~

Ha lehet, ne csak akkor közlekedjünk lassan, 
amikor tudjuk, mikor és hol van a trafi, hanem gon
doljunk mások életére is!

Műszeres sebességmérés májusban 9-én, 14-én, 21- 
én, 30-án lesz.

Újvári Attila r. ftzls.



Agatha Christie sem írhatta 
volna meg jobban az NB-I-es 
sakkbajnokság zárását. Az utolsó 
forduló előtt még három csapat 
(Miskolc, Honvéd, MTK) küzdött 
a bajnoki címért, úgy, hogy össze
sen két pont volt köztük a különb
ség. Hogy a „krimi” forgató
könyve tovább fokozódjon, az 
első és második egymással, a har
madik MTK a Közösségi Ház SE 
csapatával játszott. Kérdés tehát: 
az újonc (mármint mi) kikaparja-e 
a gesztenyét a nevető harmadik
nak, vagy a végig vezetők közül 
kerül ki a győztes. Ma már tudjuk 
a választ. Együttesünk fölött ara
tott győzelmével az MTK az 
ezüstérmet szerezte meg, míg a 
mindent eldöntő mérkőzésen

született döntetlen azt jelenti, 
hogy a zsinórban kilencszer 
bajnok Honvédet végre egy vidéki 
gárda, Miskolc csapata taszította 
le a trónról. Természetesen a 
további helyezések is eldőltek 
ezzel, s örömmel konstatálhatjuk, 
hogy Balatonalmádi csapata a 
nagyon előkelő hatodik helyezést 
szerezte meg. A szakemberek egy
behangzó véleménye szerint óriási 
bravúr ez, hisz az első év általában 
a vízválasztó. Az egyesület 
vezetése által kitűzött célt (biztos 
bennmaradást) tehát jócskán túl
teljesítette a gárda. A jó eredmény 
elérésének rengeteg összetevője 
van. Elsőként a támogatókat kell 
említeni (név szerint később), 
akiknek segítségével sikerült 
olyan csapatot összeállítani, amely 
végül is ezt a nem várt szép ered
ményt hozta. Az új igazolások is

maximálisan beváltották a hoz
zájuk fűzött reményeket, tapaszta
latukkal, de főleg eredményes
ségükkel hátukon vitték a csapa
tot. Elégedettek lehetünk a ré
giekkel is, hamar megszokták a 
legmagasabb osztály légkörét, 
kellemes perceket szereztek a 
szurkolóknak.

Ezzel a város sporttörténetének 
egy kiemelkedő periódusa le
zárult, ám pihenésre nincs idő. A 
játékosok egyéni versenyeken 
vesznek részt, ugyanakkor a csa
patvezetés előtt is ott áll a feladat, 
a következő év biztonságos anyagi 
hátterének megteremtése. A csapa
tot egyértelműen együtt kell tar
tani, ami ilyen szinten már csak a 
szponzorok segítségével képzel

hető el. Talán nem lesz olyan 
nehéz, mint az előző szezonban, 
bízunk benne, hogy egyre többen 
értékelik eredményünket. Csak 
így érhetünk el jövőre is a 
mostanihoz hasonló sikert.

Akik a 6. helyet kivívták
Adorján András: Nemzetközi 

nagymester, valamennyi mér
kőzésen rendelkezésünkre állt, 
megszerzett 7.5 pontja a leg
erősebb táblán másnál bravúr, 
esetében tényleges játékerejét 
tükrözi.

Tolnai Tibor: N.nm., együt
tesünk legeredményesebb pont
szerzője, a bajnokság során a leg
egyenletesebb teljesítményt nyúj
totta.

Izsák Gyula: N.mester, mindent 
elárul, hogy veretlenül zárta az 
évet (a csapatból egyedül), leiga

zolása beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket.

Fáncsy Imre: N.m. Az elején 
szoknia kellett a legmagasabb 
osztály követelményeit, aztán erős 
ellenfelektől vett el fontos félpon
tokat.

Galyas Miklós: Ifi játékosunk az 
ötödik táblán gyűjtött be jó 
néhányszor előkelő skalpokat.

Kubacsny László: Korábban 
már szerepelt az NB I-ben, nyu
godtan mondhatjuk, nem látszott 
rajta a kihagyás. A második 
legtöbb pontot szerezte.

Kovács Előd: Idén lett Fide 
mester. Váratlan vereségek, taní
tani való győzelmek jellemezték 
játékát, 50% körüli teljesítménye 
jónak mondható.

Horváth Miklós: Fide mester, 
egyenletes, jó teljesítményt nyúj
tott, megszerzett nyolc pontja a 
legjobbak közé emeli.

Orsó János: Fide mester, a csa
pat kapitánya, stabil szereplésére a 
Honvéd elleni győzelmével tette 
fel a koronát.

Forgács Attila: Sokáig győ
zelem-vereség váltogatta egymást, 
aztán az utolsó öt fordulóban már 
nem tudott kikapni.

Grábics Mónika: Noha szezon 
közben kisbabának adott életet, 
60%-os eredménye sokat lendített 
a csapaton.

Sulyok Sándor: Amíg játszott, 
hozta a pontokat, sajnos később 
nem tudott rendelkezésünkre állni. 
A jövőben nagyon számítunk rá.

Vargyas Zoltán: az Ajka elleni 
megyei rangadón fontos fél pontot 
szerzett.

Angyal Ferenc: Három 
mérkőzésen szerepelt, két dön
tetlennel járult hozzá a csapat si
keréhez.

Horvát Miklósné: A Törekvés 
elleni győzelme a legkiemel
kedőbb eredménye ebben a sze
zonban.

Sárkány Petra: Szoknia kell még 
az NB I-et, egyértelműen övé a 
jövő.

Kisházi István: Egy mérkőzésen 
kapott szerepet, pechjére az MTK 
ellen.

Köszönjük támogatóink segít
ségét, akik biztosították a nyugodt 
hátteret:

Balatonalmádi Város Önkor
mányzata, Wossala György vál
lalkozó, Rózsa Sándor vállalkozó, 
Fórum Bevásárlóközpont, Számfi
ra István vállalkozó, Almádi és 
környéke Sakksportjáért Alapít
vány, Budatava Étterem , M iki 
Büfé, Kommunális Kft., Tradeorg 
Nyomda, Nagy Károly, Kócs 
Lajos, Vágfalvy László.

Eddig nem közölt eredmények:
Balatonalmádi, 1996. április 14.
Közösségi Ház SE-Ajkai 

Bányász 9.5:2.5.
Legnagyobb arányú győzelmét 

érte el az együttes a megyei rang
adón. Értékét növeli, hogy 
egyetlen táblán sem szenvedtünk 
vereséget.

Nyert: Tolnai, Izsák, Galyas, 
Kubacsny, Horváth, Forgács, 
Grábics.

Döntetlen: Adorján, Fáncsy, 
Kovács, Orsó, Vargyas.

Budapest, 1996. április 28.
Megérdemelten nyertek a na

gyobb játékerőt képviselő fő
városiak. Igazi csemege volt Por
tisch Lajos (tiszteletbeli elnökünk) 
és Adorján András partija.

Nyert: Galyas, Forgács.
Döntetlen: Adorján, Izsák, 

Fáncsy, Kubacsny.
A bajnokság végeredménye:

1. Miskolc SSC 100,5
2. MTK 100,0
3. Honvéd 99,5
4. Csuti SK 86.5
5. Kecskemét 83
6. Balatonalmád KHSE 82
7. Postás 81.5
8. Nagykanizsa 79,5
9. Statisztika 76,0

10. Haladás VSE 74,0
11. Vasas 64,5
12. Törekvés 58.5
13. Mattador 58,0
14. Ajka 49.5
Kiesett a Mattador és Ajka csa

pata.
Összeállította: Gróf Tibor

A Közösségi Ház SE csapata. Ülnek (balról): Fáncsy László szakosztályvezető, Rózsa Sándor szponzor, Gróf Tibor, az 
egyesület elnöke. Középsó sor (balról): Adorján András, Fáncsy Imre, Koch Katalin, Koch Janka, Kovács Előd, Horváth 
Miklósné, Kubacsny László. Hátsó sor (balról): Tolnai Tibor, Grábics Mónika, Galyas Miklós, Vargyas Zoltán, Horváth 
Miklós, Izsák Gyula, Orsó János, Forgács Attila.
A képről Sárkány Petra, Angyal Ferenc, Sulyok Sándor és Kisházi István hiányzik.



Energia Jóga
Hónapok óta működik Balatonalmádiban 

egy csoport, amely a Humán és Egyetemes 
Energia Jógája nevet viseli. Vezetőikkel, 
Víghné Horváth Katalinnal és Budai István
nal beszélgettem.

Vighné: Ez a jóga több ezer éves múltra 
tekint vissza, az ősi Egyiptomból származik. 
Magyarországon 1993-ban kezdődött el 
tanítása és alkalmazása is.

-  Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?
Budai I.: A módszer lényege, hogy a

kezelő személy a pozitív hatású gyógyító 
energiát az univerzumból összegyűjti és 
kezein keresztül továbbítja a kezelendő 
személy csakráira (energiaközpontjaira). 
Nagyon fontos, hogy nem saját energiánkat 
adjuk át, mi csak közvetítünk. A kezelések 
időtartama 5 perc.

-  Köztudott, hogy az orvostársadalom ide
genkedik a természetgyógyászattó. Fennáll ez 
az Önök esetében is?

Víghné: Orvosi kezelések és gyógyszer
szedés mellett is alkalmazható. Az or
vosokkal közösen kb. 2 éve folyik egy kutató
munka, melyben bebizonyosodott az energia 
jótékony hatása.

-  Meg lehet élni ma Magyarországon 
ebből a tevékenységből?

Budai L: Az energia közvetítése szá
munkra egy szolgálat, a kezelések ingyene
sek, pénzt nem kérünk érte. Legfőbb célunk:
1. Dasira Naradát idézve: „hogy elárasszunk 
szeretetünkkel és gondoskodásunkkal minden 
embert, hogy minden fájdalmat enyhítsünk!”

-  Végezetül, hol találkozhatnak Önökkel 
az érdeklődők?

Víghné: Aki szeretné elsajátítani és alkal
mazni az egyetemes energia jógáját, a 
Közösségi Házban érdeklődhet a tan
folyamok időpontjáról. Akik a kezeléseket 
szeretnék igénybe venni, azokat hétfőtől pén
tekig 14-16 között várjuk az Idősek Klubjá
ba. (Györgyi Dénes u. 11.)

G. T.

Országos 

korosztályos 

gyermek és ifjúsági 
karateverseny

A helyszín: Budakeszi, 1996. április 
21. Az ország minden pontjáról 
érkeztek karatékák Budakeszire a 
verseny színhelyére. A 260 indulóval 
megrendezett versenyen Gáspár Imre 
fekete öves, 1 danos mester vezetésé
vel 5 fiatal karatékéval képviseltette 
magát Balatonalmádi.

Ifjú versenyzőink ismét bebizonyí
tották, hogy helyük van még egy ilyen 
színvonalas országos versenyen is. 
Drexler Gábor a harmadik helyért 
folyó küzdelemben kapott ki ellen
felétől. Halász Bertalan viszont végig 
nyugodt, magabiztos győzelmekkel 
jutott el a döntőig, ahol nagyon szoros 
küzdelemben 3:2 arányban alulmaradt 
ellenfelével szemben. Így a múltkori 
nemzetközi versenyen elért bravúros 
2. helyezése mellé, most egy országos
2. helyezést ért el.

Nyúl Csaba

Eszes Tamás Atlantába utazik...
Végre megjött a tavasz, azonban 

nem a későn jött napsugarak 
barnították le Eszes Tamás első 
olimpikonunk bőrét: spanyol- 
országi edzőtáborozáson, olimpiai 
kiküldetését jelentő kemény vitor
lásversenyeken vett részt.

A Liget Kávézóban beszélget

tünk kezdetekről, versenyzői 
pályafutásáról.

-  Tamás szerinted mit tudhatnak 
rólad az almádi emberek? Ki 
tudhat arról, milyen sikert értél el?

-  Szerintem közvetlen környe
zetem, barátaim, osztálytársaim 
tudnak erről. Tudják azok is, akik 

a „vitorlázók társadalmába” tar
tozónak érzik magukat.

-  Honnan indult a pályafutásod?
-  teszem fel neki a teljesen 
szokványos kérdést.

-  Keszthelyen kezdtem el vitor
lázni, jobban mondva ott tanultam 
meg, melyik a hajó eleje és hátul
ja. Aztán amikor Almádiba 
költöztünk, az ÉPÍTŐK SE-ben 
már komolyabban foglalkoztam 
vele. OPTIMIST kategórában 
értem el első sikereimet. Később a 
420-as osztályban versenyeztem, 
csak hazai versenyeken indultam, 
általában a középmezőnyben 

végeztem. A LASER osztállyal, 
amely teljesen új Magyarországon
-  1993. óta foglalkozom. Melles
leg ebben a kategóriában 1968. óta 
rendeznek VB-t, de az olimpia 

műsorán most szerepel először.
-  Hogyan sikerült kivívni az 

indulás jogát az olimpián?

-  A Magyar Vitorlás Szövetség 

és a MOB kemény kiküldetési 

szintet írt elő. Az évi három 

világkupa versenyen történő in

dulással -  ahol kb. 160-170 fős 

mezőny van -  nem tudtam volna 

teljesíteni ezt a szintet. Ebben a 

mezőnyben általában a 60-70. 

helyen végeztem. A kiküldetésért

5 fő harcolt, köztük én is. Az ifi 

EB-n elért III., a VB-n elért IV. 

helyezésem után a szövetség 

vezetői belátták, hogy érdemes 

foglalkozni ezzel a hajóosztállyal 

is, ezért reménykedtem abban, 

hogy kijuthatok.

-  Gondolom, ez azért nem ment 
olyan simán.

-  Mindig az átkozott pénzhiány 
okozott problémát -  azt hiszem, 
nemcsak nekem. A szövetség költ
ségvetése ugyanis nem engedte 
meg, hogy mondjuk két hónapot 
vitorlázzak Ausztráliában me

nőkkel, egész télen (amikor a Ba
latonon félméteres volt a  jég).

-  A szerencse és tehetség azon
ban úgy tudom, személyedben 
találkozott.

-  A szerencse abban van, hogy 
összehozott a sors Trevor Miller 
úrral, aki ezt a sportot nálunknál 
sokkal korszerűbb elvek szerint 
„csinálja” -  vállalkozási alapon, 
valamint az ÉDÁSZ Rt-vel, mint 
támogatóval. Trevor Miller úr 
személyében megtaláltam azt az 
edzőt, akinek az angol válogatott 
mellett eltöltött sok év meghozta a 
tapasztalatot ahhoz, hogy belőlem 
és néhány más kelet-európai 
ország vitorlázójából kihozza a 
legjobbat, teljesíteni tudjam a 
kiküldetési szintet. A dél-fran
ciaországi Embie szigetén gyako
roltunk. Fizikai-elméleti felkészü
lés, vitorlázás mellett nyelvet is 
kellett tanulnom.

-H a  jó l tudom, édesapád, Eszes 
Béla volt eddig az edződ. Miért 
kellett új edző után nézni?

-  A magyar edzőknek sokkal 
kevesebb lehetőségük van tudásuk

magas szintre emelésére, mint egy 
tengerparti ország edzőjének, nem 
is szólva az anyagi lehetőségekről. 
Ami apámat illeti, amit itt a ma
gyar tenger partján meg tudott ta
nulni, azt mind átadta nekem és 
tanítványainak.

-  Tehát új edző, új hajóosztály, 
új felkészülési és versenyzési 
rendszer. Főbb állomások?

-  Miami: két hét az olimpia 
színhelyén, Savannah-ban (Atlan
tától 500 km-re). Erről azt kell 
tudni, hogy a távolság meg
tévesztő ugyan, de valóban itt 
tartják az olimpia vitorlás- 
versenyeit.

Itt egy nemzetközi edzőtábor
ban vettem részt. Nagyon fontos a 
helyismeret, az áramlási viszo
nyok ismerete, a széljárás.

Ezek a tényezők óráról-órára 
változhatnak, aki többet tapasztal 
a helyszínen, előnyben van.

A többi „megálló”, csak 
vázlatosan.

Olaszország: indulás együtt a 
magyarokkal, 87 indulóból 6. 
helyezés.

Róma: 1 válogató, 95 induló, 19 
nemzet versenyzői közül 10 futam 
alapján abszolút 5. hely (legjobb 
magyar helyezés).

Palma di Mallorca: 2 válogató, 
nemzetközi versenyen 9. helyezés.

Eszes Tamás balatonalmádi 
fiatalember 1976. június 18-án 
született, a Budapesti Ferenc
városi Ifjúsági Sportgimnázium
ban tanult, a vitorlázást szeretné 
élethivatásnak választani, a TF-et 
szeretné elvégezni. 1996-ban az 
Atlantai Nyári Olimpiai Játékok 
magyar résztvevője, balatonalmá
di lakos. Megtisztelt azzal, hogy 
nekem nyilatkozott. Mint sport
vezető először beszélgethettem 
olimpikonnal. Talán jobban meg
becsüljük őt, megbecsüljük tel
jesítményét, jobban megőrizzük 
emlékezetünkben, mint elődjeit, a 
vizek szerelmeseit, Almádi „ősi” 
sportjának tudóit, értőit, hagyo
mányainak ápolását.

Sok sikert Tamás!
Felber Gyula 
sportszervező



Májusi köszöntők
Sokak szerint május a legszebb hónap. Ilyenkorra lekerülnek a kabátok, megvillannak a formás lábak, riszálnak a csípők, a 
felgyűrt ingujjak alatt izmok duzzadoznak. A liget padjain szerelmespárok, gyerekeikkel játszó fiatal anyák, vagy az éltető 
nap sugarait élvező, pihenő idős emberek. A levegő tele virágillattal, az éjszaka sejtelmes zajokkal, minden olyan szépnek, 
nyugalmasnak tűnik.

Ebben a hónapban tartjuk két nagyon kedves ünnepünket is: az Anyák napját és a Gyermeknapot Ezzel az oldallal őket: 
az anyákat és a gyerekeket köszöntjük. És mivel mind a két naphoz az apáknak, apukáknak is van némi-nemű közük, fogad
ják hát ők is szeretettel az alábbi összeállítást!

V. K. M .

Egy nagy kör a feje, 
Két kis pont a szeme, 
Ez a görbe vonalka, 
Simogató keze.
Hajat is rajzolok, 
Ruhát is virágost.
Az én anyukám 
A legszebb a világon.

Csorba Piroska

MESÉLJ RÓLAM
Mesélj anya,
milyen voltam
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam, 
és te hozzád hogyan szóltam, 
amikor nem volt beszédem? 
Honnan tudtad, mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel? 
Mesélj rólam!
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél, 
meleg tejeddel etettél, 
akárcsak a testvéreimet? 
Gyönyörködtél akkor bennem? 
Úgy neveztél: kicsi lelkem?
És amikor még nem voltam, 
a hasadba rugdalóztam, 
tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 
Sejtetted, hogy kislány leszek? 
Mesél anya,
Mesélj rólam?
Milyen lettem, 
amikor már megszülettem? 
Sokat sírtam, 
vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem? 
Ha én, nem én lettem volna, 
akkor is szerettél volna?

Gondolatok anyaságról-családról
Egy-egy ünnep előtt érzéseink és gondolataink különbözőek. Függ élményeinktől, tapasztalatainktól, 

életkorunktól és a bennünket körülvevő világtól.
Anyának lenni mit jelent? Aki már vállalta és éli mindennapjait, tudja: nem könnyű, e szép és sok öröm

mel járó feladat. E hivatáshoz nem szükségeltetik sem alkalmassági vizsga -  sem bizonyítvány -  vagy 
mégis?

Igen! Hiszen gyermekkorunktól készülünk rá, babáink gondozásával, simogatásával és a szeretet ta
nulásával. TANULTUK ANYÁNKTÓL AZ ANYASÁGOT, míg szép lassan felnőtté válva új életet 
kezdtünk, kezdünk valakivel. Ezután az én viszonylagossá válik és a Mi lesz a fontosabb.

A vállalás felelősségével hívunk életre VALAKIT -  egy önálló életet, ki ránkutaltságával -  bontakozó 
szeretetével egyre jobban ragaszkodik hozzánk. A régi szép játék valósággá válik. Már nem mi tanuljuk, 
hanem mi tanítjuk a szeretetet. Hiszen mióta világ a világ, az ANYA nemcsak az élet, de a szeretet szim
bóluma, hordozója is. Lénye meghatározza a család atmoszféráját, a benne élők kapcsolatát -  önálló életük 
minőségét. Gyermekeink milyennek látnak bennünket, Anyákat? Milyen gondolatokat hordoznak rólunk? 
Hogyan élik meg gyermekségüket, vágyaikat, emlékeiket? Ám gyögyörködjenek képi és szóbeli megfo
galmazásaikon, melyeket szeretettel ajánlunk figyelmükbe Óvodásainktól: SM.

Osvát Erzsébet:
H A  IT T H O N  V A G Y ...

Ha itthon vagy, 
olyan jó  nekem. 

Szobánk is megszépül 
hirtelen.

Vidám lesz minden: 
a cserép virág, 

a képek, könyve 

és M ica cicánk. 
Tudom, nem lehetsz 

mindig velem. 
Hazavárlak mégis 

szüntelen -  
hangod hallani, 
játszani veled, 
megsimogatni 

fáradt, szép kezed.



Értesítés 
óvodai 

beíratásról
Értesítem a Kedves Szülőket, 

hogy az 1996/97. évi óvodai 
beíratások mindhárom óvodá
ban:

1. sz. Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 33.
1/A Óvoda, Mogyoró u. 1.
2. sz. Óvoda, Vörösberény, 

Ady E. u. 27.
1996. május hó 20-21-22-én: 

de. 8 órától du. 16 óráig lesznek.
A beíratással kapcsolatos 

tudnivalók:
-  Azokat a gyermekeket, akik 

1996. december 31-ig betöltik 3. 
életévüket;

-  Azokat a gyermekeket, akik 
betöltik 5. élvetévüket, de ez 
ideig óvodai nevelésben nem 
részesültek, lehet, illetve kell 
beíratni.

Előjegyzésbe kerülnek azok a 
gyermekek, akik 1997. május 
31-ig töltik be 3. életévüket.

Mindhárom óvodában szere
tettel várjuk Önöket, kérjük 
beíratásra hozzák el magukkal 
gyermekeiket is.

„Légy hozzá szelíd, gyöngéd,
Ha sír, csókold fel szeme könnyét 
Mosolygó kedvét el ne vedd,
Mert addig boldog, míg gyerek.” 

(Makarenko)

Sok szeretettel ajánlom gyer
meknapra az édesanyáknak e pár 
soros versidézet kíséretében a 
túrótorta receptjét Káplánné Pusz
tai Erikától. Nem túl nagy fárad
sággal készíthető a különlegesen 
finom, egészséges édesség, legfél
tettebb kincseinknek, akiktől 
anyák napjára viszonzásul a legra
gaszkodóbb szeretetet kapjuk.

TÚRÓTORTA
1 kg átpaszírozott túró, 200 g 

margarin, 250 g cukor, 1 csomag 
vaníliacukor, 1 teáskanál citromlé,
6 tojás, 100 liszt, 1 teáskanál sütő
por.

A liszt és a sütőpor kivételével 
jól összekeverni, a végén a lisztet 
a sütőporral jól hozzákeverni. 
Kizsírozott, zsemlemorzsával 
meghintett formába önteni és kb. 
175-°C-on 60-70 percig sütni, a 
formában kihűlni hagyni.

Jó étvágyat!
Pusztai Irén

Ballagás 
1996

Szinte hagyomány már, hogy Magyarországon elsőként a Bala

tonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium diákjai ballagnak, 

mivel angol írásbeli érettségi vizsgájuk korábban van. 1996. május 4-én, 

10.00 órai kezdettel ballagtak osztályfőnökeik vezetésével. A gimnázium 

és a kollégium helyiségeitől magyar és angol dalokkal búcsúzó 54 ta

nulót Musulin Kata III/A osztályos tanuló verssel, Mihálovics László 

III/A osztályos tanuló beszéddel köszöntötte, amelyre Mérő Diána IV/A 

és Hangya Gábor Balázs IV/B osztályos tanulók válaszoltak. Ezután 

köszöntötte őket az igazgató és engedte elballagni őket további örömök 

és sikerek felé, amelyhez szükségük lesz az itt megtanult tanulási tech

nikákra, kitartásra és optimizmusra. Különösen fontos az Almádiban 

kiművelt optimista és tettrekész emberfők sokasága egy elembertelenedő 

és jövőtlenítéssel fenyegető átmeneti korban.

Cz. S.

Jelentkezési felhívás nyári 
napközis táborra

Ez évben is lesz napközis tábor a Herkules SE szervezésében. Prog
ramja majdnem ugyanaz, mint az előző években (részletes programot a 
gyerekek az iskolai faliújságon találhatnak).

Időtartama: 1996. június 17-június 28-ig.
Részvételi költség: 5.500 Ft/fő
(Étkezés: reggel, ebéd, uzsonna, utazási költség, belépőjegyek.) 
Jelentkezni lehet: személyesen, Balatonalmádi, Görgey u. 4., naponta 

17-20 óráig.
Telefonos egyeztetés: 338-146-os számon.

A Balatonalmádi Gyermekek Lelki Egészségéért 
Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki támogatóinak: 

Battonyai Erzsébetnek, Dén Zsuzsának, dr. Kerényi 
Lászlónak, Németh Tamásnénak (Jutka Butik), dr. Péterfia 
Katalinnak (Pediatrox Bt).

dr. Veres Zsuzsa 
a kuratóium elnöke

KÖSZÖNÖM 
TÓTH PISTI!

1996. április 13-án a Fadrusz 
J. utcai boltban voltam vásárol
ni. Mindkét kezemben tele sza
tyor, s hogy könnyebben pakol
hassak be a kocsimba, a pénztár
cámat az autó tetejére raktam. 
Aztán, mint aki jól végezte dol
gát, hazaindultam. „Hála a rossz 
útnak”, lassan jutottam el a fel
sőörsi úti éles kanyarig, mikor 
észrevettem, hogy egy kis 
teherautó, mely eddig utánam 
jött, megáll. Mint később 
kiderült, a teherkocsi gazdája, 
Tóth István magánfuvarozó 
észrevette, hogy a kocsim tete
jéről leesett a pénztárca. Meg
állt, s felvette. Semmi tulaj
donosra utaló adat nem volt 
benne, csak ikergyermekeim 
fényképe a pénzen kívül.

Tóth Pisti engem nem ismert, 
sem a kocsis.

Ám most tessék figyelni: 
elment a gyermekorvosi ren
delőbe, s a fényképet mutatva 
kérdezte, nem tudják-e, kik ezek 
a gyerekek.

A rendelő munkatársait di
cséri, hogy rögtön felismerték, s 
a címünket is megadták. Így 
Tóth Pisti délután már hozta is a 
pénztárcámat hiánytalanul.

Apám, aki tanította Pistit, erre 
biztosan jelest adott volna. Én 
pedig azt mondom: ez az igazi 
almádi összefogás, becsület és 
barátság.

Köszönöm.
ifj. Földes Jenő

Barabás u. 15.

VÁSÁROLJON AZ
„A N I"

AUTÓSBOLTBAN!
Balatonalmádi, Munkácsy M. u. 7/A

1996. május 20 -31 - ig

árengedménnyel
KAPHATÓK 

KELETI TÍPUSÚ GÉPKOCSIKHOZ 
FÉKBETÉTEK, LEVEGŐSZŰRŐK, 
ÉKSZÍJAK, BP MOTOROLAJOK

Nyugati típusú gépkocsi-alkatrészekre 
megrendelést felveszünk 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-péntekig 8-17 óráig 
szombaton 9-12 óráig



Úton-útfélen
A kemény tél, a jég elvégezte 

romboló munkáját Almádi amúgy 
sem jó állapotban lévő útjain. 
Kátyúk, gödrök, földtúrások, 
piszkos utcák rontják a városképet, 
okoznak rossz közérzetet az itt 
lakóknak. Sok a panasz, a tennivaló. 
Erről beszélgettünk Szabó Balázs 
városgazdával.

-  Mi az általános helyzetkép a 
város útjait, utcáit illetően?

-  Balatonalmádinak belterületen 
110 km-es úthálózata van. Ez őrült 
nagy szám a város lakosságához 
képest, ha azt vesszük, hogy egy 
város teherbíró képessége a 
lakosság lélekszámától függ, a költ
ségvetés bevételi oldala ugyanis 
80%-ban az állandó lakosok 
számához kötődik. Ilyen szempont
ból nagyon hátrányos helyzetben 
lévő település Almádi. A szűkös for
rások miatt az elmúlt években a 
fejlesztések arra irányultak, hogy 
amit az útpálya alá be kell tenni, az 
lehetőség szerint bent legyen: víz, 
gáz, csatorna, telefon. Az úthálózat 
jelentős részének csapadékvíz
elvezetésére szolgáló tervekkel is 
rendelkezünk, ez az utolsó előtti 
fázisa lenne tulajdonképpen az út 
építésének. Ez egy nagyon fontos 
feladat, mert ha a csapadékvíz 
elvezetése megoldatlan, akkor na
gyon hamar tönkremennek a súlyos 
pénzekből megépített utak. Ezeknek 
a munkálatoknak meghatározott sor
rendjük van, a befogadótól, vagyis a 
Balatontól kell kezdeni. Rész- 
megoldásokkal nem szabad pró
bálkozni, nem lehet pl. leburkolni 
egy Balatontól távolabb eső utat, 
amíg a közelebbiek nincsenek 
készen. A vízelvezetés szempont
jából nagyon fontosak az útszéli 
árkok, mert a föld jelentős mennyi
ségű csapadékot képes elszivárog
tatni. Sajnos, ezeket az árkokat 
hatósági módszerekkel szinte követ
hetetlenül sok helyen feltöltötték, 
így most ott a víznek nincs leve
zetése, ami igen nagy károkat tud 
okozni. Az utak karbantartására 6 
millió forint áll rendelkezésünkre. 
Ebből kell elvégeztetni a kátyúzási 
munkákat, a burkolatlan utak 
feltöltését, egyengetését, a meg
rongálódott közlekedési táblák 
helyreállítását. Ez az összeg olyan 
kicsi, hogy ebből csak az utak fenn
tartására futja, építésre szinte semmi 
sem jut. Egy folyóméter útnak a 
kiépítése 10-30.000 Ft között van, 
attól függően, hogy a vízelvezetés 
milyen módszerrel oldható meg. Az 
utaknak jelentős része még 
kiépítetlen, 2-300 millióra lenne 
szükség ahhoz, hogy a jelenlegi 
kedvezőtlen állapotot valamennyire 
is föl lehessen számolni.

-  Hogyan osztják be ezt a 6 mil
liót?

-  Amint lehetett, elkezdtük a 
kátyúzást. A hosszú tél után hirtelen 
jött tavaszban ez mindenhol egy
szerre lett sürgős, így most kapa
citási gondjaink is vannak. Azt 
tudom ígérni, hogy május végéig a 
burkolt utakon az összes jelentősebb 
nagyságú kátyú el lesz tüntetve, és a 
murvázott utak kiegyengetésére is 
sort kerítünk. A murvázott utak 
újraterítése sok helyen elkerül
hetetlen, de itt vigyázni kell arra, 
hogy az útpálya ne kerüljön maga
sabbra, mint a telkek szintje, mert 
akkor az arrafelé folyó csapadékvíz 
a telektulajdonosoknál okoz gondo
kat.

-  Ez már most is gondokat okoz, 
és nemcsak a murvázott utaknál, 
hanem a burkolt, fölásott, újra
burkolt, megint fölásott, megint 
burkolt -  és így tovább -  utak 
megemelkedett szintje miatt is. És, 
ha már ez szóba került, meg
kérdezem, hogy mi a közműépítő, 
szolgáltató felelőssége az útfelbon
tás, helyreállítás vonatkozásában?

-  Közműépítés, hibaelhárítás 
során megsérült utak helyreál
lításánál az úttörvény értelmében 3 
évig tartozik felelősséggel a 
kivitelező.

-  Én úgy érzékelem, hogy prob
lémák vannak ennek a törvénynek a 
betartatásával. A z utcában lakók 
hogyan tudnak ennek érvényt 
szerezni?

-  A polgármesteri hivatalon 
keresztül. Csőtöréseknél például, 
ahol a hibaelhárítás jellegéből 
következően előzetes útfelbontási 
engedély kérésére nincs mód, 
általános felhatalmazás alapján 
utólagos bejelentési kötelezettsége 
van a közmű kezelőjének, és mi 
évente általában kétszer megszem
léljük ezeket a helyreállítási 
kötelezettségeket, hogy megfelelően 
került-e sor rájuk. Természetesen, 
ha bejelentéseivel ebben a lakosság 
segítségünkre van, akkor ezt soron 
kívül is megtesszük, mert 110 km-es 
úthálózatot rendszeresen bejárni, 
ellenőrizni képtelenség. A csőtö
résekkel kapcsolatban még azt 
tudom mondani, hogy sajnos na
gyon sok olyan vízvezeték van 
Almádiban, ami megérett a cserére. 
Ezek tervszerű kicserélése megle
hetősen vontatottan halad, főleg 
anyagi forrás hiányában.

-  A rendszeres csőtörések 
következtében megsüllyedt, besza
kadozó útszakaszok okozta bale
setekért, károkért ki felel?

-  A város felel azért, hogy fenn
tartsa az utak biztonságos közle
kedésre való állapotát. Természete
sen ennek érdekében meg kell 
követelnie a közmű kezelőjétől a 
meghibásodás elhárításának követ
keztében létrejött hibák szabály

szerű kijavítását, a munkaterületek, 
árkok körülkerítését, kitáblázását, 
adott esetben az út lezárását a biz
tonságos hibaelhárítás érdekében. 
Ugyanakkor a gépkocsi vezetőjének 
is kötelezettsége van arra, hogy az 
útviszonyoknak megfelelően vezes
sen, gödröket, árkokat figyelembe 
véve válassza meg a megfelelő 
sebességet, a baleset elkerülésének 
és a kár mértékének csökkentése 
érdekében minden tőle elvárhatót 
megtegyen.

-  Meg lehet-e bírságolni azt a 
szolgáltatót, amelyik éppen a város 
tisztántartására lenne hivatott, ha a 
kukák ürítése közben kiömlött 
szemetet az úttesten hagyja? És mit 
lehet tenni akkor, ha a rendszeres 
szemételszállításra, jócskán meg
emelt elszállítási díj fizetésére 
kötelezett lakó utcájába hóakadályra 
hivatkozva hetekig be sem jár a 
szemeteskocsi?

-  Igen, meg lehet bírságolni. A 
28/1995-ös rendelet erre lehetőséget 
ad. Az erre vonatkozó eljárás felje
lentés alapján indulhat: ezt hivatal
ból a közterületfelügyelő teszi, vagy 
megfelelő módon történt bejelentés 
esetén az állampolgár is megteheti. 
Tapasztalatból mondom, hogy jó ezt 
a bejelentést a hatósági ügyekért 
felelős jegyzőnél, vagy közvetlenül 
a közterületfelügyelőnél azon frissi
ben megtenni, mert később szinte 
már lehetetlen bizonyítani. Ennek a 
rendeletnek a bevezetésével kapcso
latban egyébként türelmi időre van 
szükség. Nem biztos még, hogy 
mindenkiben tudatosult a szemétel
szállítási kötelezettség, ennek 
érvényt kell szerezni, és természete
sen a másik oldalon, a vállalkozóval 
szemben is lehetőség van nem 
megfelelő teljesítés esetén szank
ciókra.

-  Vannak a városban olyan kri
tikus helyek, amelyek nagyon ren
detlenek, piszkosak, elhanyagoltak. 
Nem lehet velük szemben hat
hatósan fellépni?

-  Én tudnék legalább 2-300 ilyen 
helyet mondani. Igazából az lenne a 
megoldás, ha a munkát a város a 
tulajdonos költségére környezetvé
delmi meggondolásokra hivatkozva 
elvégeztethetné, mert a felszólí
tástól, megbírságolástól még nem 
lett tisztább semmi. De ekkor a költ
ségeket meg kellene előlegezni 
(miből?), és a magánlaksértést is fel 
kellene vállalni. Az az igazság, hogy 
Magyarországon az önkormányzati 
hatóság nagy lépéshátrányban van. 
Először mindig mi követjük a jogel
lenes magatartást, és nem a pol
gárok követik a jogot. Amíg ez nincs 
a helyén, amíg a köztudatnak nin
csen erkölcsileg szabályozó szerepe
-  szégyellje magát az, aki a portáját 
nem tartja rendben -, addig hatósági

eszközökkel ezt kikényszeríteni 
nagyon nehéz. Lehetne, mert a 
jogszabály ezt lehetővé teszi, csak 
nagyon nehéz. A város üze
meltetéséről szóló 22/1995-ös ren
delet 35. §-a világosan előírja az 
ingatlan tulajdonosának telke előtti, 
portája körüli nem is kevés 
kötelezettséget.

A város tulajdonában lévő 
közterületek rendben tartásáról, tisz
taságáról pedig a költségvetésben 
biztosított kereteken belül igyek
szünk gondoskodni. Ez a keret, mint 
már említettem, nagyon kicsi.

-  Majbó képviselő úrral is beszél
gettem erről a témáról. Ő azt mond
ja, hogy régebben az emberekben 
sokkal nagyobb hajlandóság volt 
arra, hogy a városképet széppé 
tegyék. A nyaralótulajdonosoknak 
például az állandó lakosok köréből 
megbízottaik voltak arra a célra, 
hogy itt nem tartózkodásuk idején a 
portájukon és környékén rendet tart
sanak. Tőle tudom azt is, hogy tíz 
évvel ezelőtt a város költ
ségvetésének mintegy 30%-át fordí
tották beruházásra. Hogy áll ez az 
arány most?

-  A korábbi években ez folyama
tosan csökkenő mértékű volt, mert a 
lakosság pénzéből megvalósított 
beruházás a helyi adóbevételek 
csökkenéséhez vezetett, mivel ezek 
a pénzek az adóból leírhatók voltak, 
Így a szabadon felhasználható forrá
sok folyamatosan apadtak. Idén 
jelentős beruházási hitel felvételére 
került sor, ennek következtében a 
költségvetésből e célra felhasz
nálható összeg most is 30%. Ennek 
nagy része azonban csak meghatáro
zott célra használható, és jó kondí
ciókkal ugyan, de vissza kell fizetni.

-  A városképet nagyban rontja 
egy förtelmes táblarengeteg is, amit
-  úgy néz ki -  Almádiban nem 
szabályoz senki. A z tesz ki hirde
tőtáblát, aki akar? Olyant, amilyent 
akar? És oda, ahova akar?

-  Ez részben építészeti, részben 
közterületfelügyeleti, részben közte
rülethasználati kérdés. A táblák 
jelentős része illegálisan van kint, 
ezeket mind el kellene távolítani. A 
város kiterjedése óriási, az 
ellenőrzéshez rendelkezésre álló erő 
pedig véges. Példákat statuálni 
lehet, de átfogóan megoldani az 
egész problémát rendkívül nehéz. Itt 
megint csak a köztudat szerepére 
tudok hivatkozni. A magánterületen 
lévő táblák 1 m2 alatt pedig nem 
engedélykötelesek, és itt az ízlés 
már nem is lehet vita kérdése.

-  Lesz-e idén járdaépítés?
-  Sajnos nem. Nincs rá pénz. 

Csak a legszükségesebb javításokra 
futja.

-  Nem lehet könnyű dolga a 
városgazdának ínséges időben. 
Kevesebben köszönik meg a 
munkáját, mint ahányan kritizálják. 
Én az előbbit teszem. És a tájékoz
tatást is köszönöm.

Vecsey K. Mária



F ricska és torta F üreden
A két város közt hidat épít a barátság -  mondta a balatonfüredi Vasu

tas Üdülőben kedden este rendezett találkozón Albrecht Sándor 
újságíró, aki a 25 éves Füredet köszöntő almádi küldöttség nevében ba
latonalmádi képzőművészek tárlatára invitálta a vendégeket.

Az Új Almádi Újság szerkesztői (Veszeli Lajos, Czuczor Sándor, dr. 
Szűcs Sándor, Nagy Ferenc és Gróf Tibor) tangóharmonikás, zenés, 
verses fricskával köszöntötték a 18 évvel idősebb „szomszédvárat” 
Szellemesen, bántó él nélkül, mégis kritikusan mazsoláztak az elmúlt 
évek bakijaiból.

Dr. Kerényi László, Almádi polgármestere így fogalmazott: A jól 
nevelt kistestvér igyekszik a nagyobbtól tanulni, de ez nem gátol meg 
bennünket abban, hogy felnőjünk vagy a fejére nőjünk. Dr. Szalay

László, a vendéglátó város polgármestere a közös gondokról, felada
tokról és kötelezettségekről, a felnőtté válás felelősségéről szólt.

Az ünneplőknek -  akaratukon kívül is -  szép napot szereztek a bala
tonalmádi sportolók: férfi és női kézilabdában és kispályás fociban is 
„hagyták magukat megverni”. A visszavágóról, Füred és Almádi 
egészséges versengéséről már fehér asztal mellett folyt a jó hangulató 
diskurzus, amelyhez az almádiak óriási ajándéktortája is hozzájárult.

A magas hőfokú zenei műsort, amelyben Gecs Mónika fuvolán, 
Szelényi Pál zongorán, Káté István hegedűn játszott, Szűcs Károlyné 
művelődési tanácsnok köszönte meg.

(Napló 1996. május 2-i számából)

K Ö S Z ,  F I Ú K !
Levélféle az Új A lm ádi Ú jság szerkesztőinek

Remélem, kedves Olvasóitok 
megbocsátják a közvetlenebb 
hangvételt, mint aminőt egy újság
ban megszokhattak. Magyarázat
ként hadd fűzzem hozzá, hogy 
hosszú évek óta jól ismerjük 
egymást, s ha -  sajnos egyre 
ritkábban -  össszefutunk valahol, 
bizony nehezen fogyunk ki a 
szóból. Tesszük ezt azért is, mert 
újságírói munkánk örömei és 
nyűgei nagyjából egy tőről fakad
nak, s -  ha ügyes kéz pengeti 
lelkünk húrjait -  ugyanúgy tudunk 
örülni valami szépség felett. (De 
bosszankodni is az emberi osto
baság, pöffeszkedés és kicsi
nyesség láttán-hallatán.)

No de ne kalandozzak el levél
félém írásának indítékától! Április 
30-án eljöttetek Füredre. Ahogy 
én ismerlek Benneteket, nem pro
tokollból tettétek, mint ahogy pol
gármesteretek, dr. Kerényi László 
sem. Jöttetek, mert éreztétek: van 
mondani, mutatni, meghallgatni
valótok. Tudtátok azt is, hogy mi 
számítunk erre. Ki kajánul, ki 
várakozva, ki pedig a megméret
tetés vágyától fűtve. Én már előre 
sejtettem: nem fogunk csalódni, 
mert az almádiak mindig tudtak és 
tudnak valami meglepőt, izgal
masat, értékeset nyújtani. Ennek 
irigylésre méltó példáival számos 
esetben találkoztam Almádiban. 
Abban a városban, melynek 
fejlődését, szépülését mindig is 
figyelemmel kísértem, hiszen 
gyermekkorom és fiatalságom 
legszebb tizenhat évét ott töltöt
tem, a Fadrusz utcában. Így 
szívem egyik része Füredhez, 
másik Hozzátok húz. Gondol
hatjátok, milyen tudathasadásos 
állapotban voltam, mikor Ben
neteket láttalak, hallottalak.

Albrecht Sanyi mestere a 
tömörítésnek. Három perc alatt 
többet mondott, mint egy vezér
cikk-író. Embersége pillanatok 
alatt belengte a termet. Pol
gármesteretek félelmetesen nagy 
tudásáról sosem volt cseppnyi két
ségem sem, most humoráról és 
mély empátiájáról is meggyőződ
hettem. Azt pedig nem egy hoz
zám hasonló botfülű, hanem 
sokkal avatottabb ítész mondta, 
hogy Szelényinek, Káténak és

Gecs Mónikának eggyel több ujja 
van. Másként nem lehet ennyit 
kihozni egy élettelen hangszerből. 
A festmények, kisplasztikák és 
szobrok üzenete is valahonnan 
éteri magasságokból jött, s érzel
mi-értelmi feldolgozásuk még ma 
is tart.

Titeket a végére hagytalak. Nem 
kell magyaráznom, hogy ez nem 
rangsorolás eredménye. Könnyen 
lehet, hogy ült valahol az asz
taloknál egy-két sznob, aki azt

mondta: komoly emberektől mél
tatlan az efféle műsor. Az én 
lelkem azonban örült, mert belop
tátok a füredi Vasutas Üdülő falai 
közé azt a hangulatot, melyet min
denünnen hiányolok. A száraz, 
már-már búskomor valóság eltűnt, 
mint a bakonyi szellőtől elfújt haj
nali köd a Balaton tükréről, s 
helyében fölragyogott a szellem 
parádéja. Mi tagadás, szép orr
bavágásokat kaptunk, de egyikért 
sincs okunk megorrolni (bocs a 
szójátékért), mert -  az ökölvívás 
nyelvén szólva -  edzőkesztyű volt 
rajtatok...

Mindezekért (és a helyszűke 
miatt le nem írtakért) szeretettel 
ölel Benneteket Füredre szakadt 
kollégátok:

Zatkalik András 
Fotó: Gazsi József

Újságunk szerkesztőinek csasztuskája

Szalay László, B.-füred polgármestere megszegi az ajándék tortát 
Kerényi László polgármester és Márton András elnök úr jelenlétében

A közönség egy része



„Az érintett utcák lakói” aláírással újságunk áprilisi 
számában megjelentekre:

Két témában kell, hogy igazol
jam magam a történtekkel kapcso
latban. Első a gázvezetéssel kap
csolatban felmerült észrevételük. 
Teljes mértékben igaz, ami ezügy
ben a cikkben foglaltatik. Az áldá
sos gázvezeték építésével, 
árokásással kapcsolatban olyan 
elviselhetetlen állapotok uralkod
tak a Budai Nagy Antal út és 
környékén, ami feltétlen szót 
érdemel. Sajnos, a helyzetet 
súlyosbította a hosszú tél, rend
kívüli mennyiségű hó és fagy. 
Bizony hosszú hónapokat kellett 
elviselniük a cél érdekében. Ezt 
helyettem inkább az illetéke
sebbeknek kellett volna Önökkel 
megbeszélni. Még annyit: sok 
almádi út lakói szíves örömmel 
vennék, ha ők is mihamarább 
megszenvedhetnének a korszerű 
fűtés lehetősége érdekében.

A vonatkozó cikkben, a 
második kérdés már inkább, sőt 
főképpen engem érint. Engedjék 
meg nekem, hogy mentségemül 
megemlítsem. Szenvedélyes vö
röskőpárti vagyok, mint Almádi 
szülötte. Ismertem a kőbányászat 
helyi történetét, az ezzel fog
lalkozó ősi családok leszármazot
tak. Tudom, hogy munkájuk rend
kívül nehéz kenyérkereset volt. 
Sajnos csak volt. Most szinte egy- 
két mester él, aki e munkát magas 
szinten tudja művelni, utánpótlás 
és kő sincs szinte már. Jómagam is 
négyéves hadifogság után, vagyo
nunktól megfosztva, az 1950-ben 
létesült államosított kőbányák dol
gozójaként találtam munkát tíz 
évig. Ezért is kötődöm minden 
darab kőhöz, hogy azok városunk 
területén mind nagyobb mérték
ben örök időkre láthatóvá le
gyenek. Nem kell -  azt hiszem -  
felsorolnom, amiket ezideig a

vöröskő érdekében elkövettem. A 
kérdéses föld alá került jár
daszegély a gázárok ásása során 
került felszínre és lett volna ismét 
elásva. Őseink az 1930-as évek
ben tökéletes munkát végeztek. 
Ezek a kövek szakember vé
leménye szerint is megérdemlik, 
hogy láthatóvá váljanak, egy 
1902-ben épült, s azóta eltűnt 
zenepavilon faragott lábazataként.

Szeretném, ha senki se tekintené 
áldozatnak magát, amikor e kövek 
ilyen funkcióváltáson esnek át. 
Szerettem volna, ha a cikk írója 
nem burkolózik az utcák lakói 
láthatatlanságába. Hisz nyilván 
ismerjük egymást. Meg tudtam 
volna magyarázni, hogy a köveket 
senki sem kapta meg, sem ingyen, 
sem pénzért. A felmerülő költ
ségek fedezete jó emberek 
adakozásából és képviselőtársak 
hozzájárulásával biztosítottak 
lesznek.

Az én lelkiismeretem tiszta, sem 
haszonszerzés, sem egyéb cél nem 
vezérel, minthogy Schildmayer 
Ferenc alpolgármester barátom 
eredeti elképzelése nyomán egy 
majd évszázados pavilont vará
zsoltunk a parkba vissza, ahol úgy 
mint 1903-ban, ismét térzenével 
szerezhetünk örömet úgy Önök
nek, mint az idelátogató ven
dégeinknek. Kérem ne kövez
zenek meg érte, de én alá merem 
írni e sorokat.

Az érintett utak helyreállítása 
természetesen folyamatban van, 
remélve, hogy szebb lesz, mint 
volt. Ez a kivitelezéssel megbízott 
vállalkozó hátralévő kötelezett
sége.

További adományokat az 
alapítvány számára köszönettel 
nyugtázunk, és a nyári avatáson 
legyenek jelen Önök is.

Majbó Gábor

Szerkesztői megjegyzés:
A levél írója nem burkolózott „az utcák lakóinak láthatatlanságába”. 

Név és címmel adta le közlendőjét, de mivel több ember véleményét 
fogalmazta meg, az ő beleegyezésével hagytuk el nevét.

Név és cím a szerkesztőségben.

Felajánljuk szennyvíz-, szennyvíziszap- 

szállító szolgáltatásainkat, 

nagy teljesítményű TATRA kocsikkal.

K edvező árak!
Csizmadia Sándor magán szennyvízszállító

 06/88/406-350 • 06/60/396-425

Válaszlevél Balogh Csabának 
helyijárat ügyben

Kedves Csaba!

Az Új Almádi Újság elmúlt számában a helyijáratos busz megszün
tetésével kapcsolatban fejtetted ki véleményedet. Bár az események 
ismeretében tudom, hogy nem engem szólítottál meg, mivel azonban a 
tárgyalások valamennyi fázisánál jelen voltam -  és ezért elég sok bírála
tot kaptam -  engedd meg, hogy néhány felvetésedre válaszoljak. Az álta
lad leírtakkal ellentétben a helyijárat kérdése nem a decemberi 
közmeghallgatáson került először terítékre, hanem már a korábbi testület 
is gyakran foglalkozott vele. Kénytelen volt, mert a látszólag(?) 
kihasználatlan járatokért egyre többet kért a Volán. Így került a mostani 
képviselők elé is az ügy, s meg kell mondjam, nagy vitát kavart. Érvek, 
ellenérvek ütköztek. Többünk véleménye az volt, hogy egy már meglévő 
szolgáltatás támogatását -  ha gazdaságtalan is -  nem szabad megszün
tetni, segítsük ezzel a távolabb élő gyerekek, nyugdíjasok közlekedését. 
Persze jött a válasz, miszerint az Öreghegyen is élnek idősek, onnan is 
járnak iskolába. A testület ekkor úgy döntött, próbáljunk meg tárgyalni a 
Volánnal. Vagy engedjenek az árból, vagy egy utasszámlálást követően 
módosítsák, ésszerűsítsék a járatokat. Mivel mi akartuk nagyon (Trosits 
András képviselőtársammal) a helyijárat megmaradását, nekünk jutott ez 
a „megtisztelő” feladat. A tárgyalásokról sok jót nem tudok elmondani, 
mivel a Volán monopolhelyzetben van, s felettes szerve (ÁPV Rt.) is köti 
a kezét. Hidd el, a cikkedben érintett lehetőségeket is megpróbáltuk. A 
megbeszélések eredményeként a helyközi járatokat úgy módosítottuk, 
hogy Budatava és Káptalanfüred is bent maradt a vérkeringésben. Ennek 
ára az volt, hogy megemelkedtek a nyugdíjasbérletek árai, ám mi már ott 
a helyszínen kompenzációban gondolkodtunk. A meglepetés akkor ért 
minket, amikor 200 bérletes igényét jelezték. Ha ez igaz, akkor nem 
értem miért foglalkoztunk az egésszel, hisz túlzsúfolt a helyijárat!!! Itt áll 
jelenleg az ügy, és én nagyon remélem, hogy a rászoruló nyugdíja
sainknak találunk valami megoldást.

Egyre azért felhívnám a figyelmedet! A döntést nem titokban hozta 
meg az önkormányzat, több ülésen foglalkozott vele. Az ülések pedig 
nyilvánosak. A döntéssel mi -  akiket ezzel kapcsolatban annyit emleget
nek -  nem értettünk egyet. Ám a demokráciának vannak szabályai, s 
azokat a képviselőket, akik most a támogatás megszüntetése mellett dön
töttek, szintén Almádi polgárai választották. S ezt úgy gondolom, minden 
esetben tiszteletben kell tartani.

Gróf Tibor

F IG Y E L E M !
Új szolgáltatás Almádiban!

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

ÜVEGEZÉSTÜKÖRVÁGÁSKÉPKERETEZÉS
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 u n k a .  

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



A  b iza lom  h íd ja
1966. április 22-25. között rendezték meg Szabadkán a United Games 

rendezvényeken részt vevő városok főszervezőinek tanácskozását. 

Közvetlen kapcsolódott ehhez az április 25-28. között megtartott Pol

gármesterek találkozója.

A főszervezői megbeszélésen dr. Bánhidi Miklós, a United Games 

Magyarországi Egyesület elnöke vezetésével megyénkből Balatonalmá

di, Alsóörs, Balatonfüred és Tihany képviselői vettek részt. 

Megbeszélték az idei játékfesztivál helyszíneire küldendő gyermekek 

részvételét, egyeztették a programokat.

Megállapodtak az 1997-es év rendezvényeinek időpontjában; a jövő év 

mottója: „A bizalom hídja” lett.

Április 25-28. között a szervezethez tartozó városokból érkezett pol

gármesterek, alpolgármesterek találkoztak egymással. Megyénkből Bors 

István tihanyi, dr. Kerényi László almádi, dr. Bóka István alsóörsi pol

gármester volt jelen.

A helyszín -  Szabadka -  megválasztása nem véletlen; a háború okoz

ta nyomás alól lassan eszmélő város vezetői, fiataljai a találkozó meg

szervezésével azt bizonyították az egész világnak, hogy a bizalom, a 

megértés, a tolerancia eszméivel való azonosulás megmaradt bennük, s 

készek újra bekapcsolódni Európa életébe, fontos történelmi eseménye is 

volt: a háború óta itt találkozott először Kasza József, Szabadka pol

gármestere és prof. dr. Zlatko Kramaric Eszék polgármestere. Tárgyaltak 

a két város testvérkapcsolatának felújításáról. A United Games szervezet 

elnöke, dr. Werner Greis, zárszavában hangsúlyozta, hogy a részt vevő 

fiatalok segítségével újabb lépést tett a szervezet a jobb jövő felé.

Korcsog Judit

Balatonalmádi -  az önkormányzat támogatásával, diákok, tanárok, 
sportolók közreműködésével -  az idén először kapcsolódik a UNITED 
GAMES -  Európai Együttes Játékfesztivál -  észak-balatoni és 
nemzetközi rendezvényeihez.

A mozgalomban a tolerancia, a béke jegyében együtt játszik az alapító 
Mürzsteg (Ausztria) mellett Berlin, Plzen, Szabadka, Balatonfüred, 
Tihany, Alsóörs és Almádi gyermek és felnőtt lakossága.

Június 6-10. között a négy balatoni település közös házigazdája lesz a 
külföldi gyermekküldöttségeknek, amelyekkel együtt remek programok 
részesei lehetünk.

Almádiból Szabadkára megy egy 20 fős diákküldöttség (gimnáziumi 
és váci iskolás tanulók), az ottani rendezvényen Randevú címmel mutat
nak be zenei összeállítást, és részt vesznek a közös játékokban.

 Itt június 7-én a szabadkai delegációt fogadja a Györgyi Dénes 
Általános Iskola épületében három iskolánk kiállítással, színdarabbal, 
majd a sportpályán játékos programok keretében ismerkedhetnek a fia
talok.

Június 8-án hajóval érkezik ide minden UNITED GAMES település 
delegációja, mintegy 180 gyermek és kísérői. 14 órakor kerül sor a 
budatavai játszótér átadására a „Hét vezér” jegyében. A műsorban szere
pelnek az almádi gyermekek, a mürzstegi fúvószenekar, játszónap lesz a 
Kompánia Egyesülettel.

Jó lenne, ha minél több gyermek, felnőtt venne részt a közös játékban. 
Az UG egyesület célja a játékkal nem a győztes-vesztes meghatározása, 
hanem a játék közös öröme, amelyben feloldódnak az ellentétek.

Lehet, hogy a lakótelepen élőket zavarja majd a rendezvény. Kb. 
13.30-tól 20 óráig tart, élőzenével, énekhanggal, gyermekeink szere
plésével és -  reményeink szerint -  önfeledt játékával, amihez 
megértésüket kérjük és azt, hogy játsszanak velünk!

Szervezők

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy Balatonalmádit és a Ma

gyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumot én képviselhettem a „PEACE

CHILD” nevezetű rendezvényen, mely a United Games Találkozó egyike 

volt.

Erről annyit kell tudni, hogy 5 nemzetiség (cseh, osztrák, német ju g o 

szláviai és magyar) diákokból álló csapata találkozott ebben a festői 

környezetű asztriai gyermekvárosban, Mürzstegben, ahol együtt éne

keltünk a világ két legfontosabb dlgáról: a békéről és a szeretetről.

Április 11-én indult buszunk Veszprémből. Négyórás fárasztó út állt 

előttünk, de a táj varázsa feledtette velünk izgatottságunkat. Mire 

odaértünk, már ízletes vacsorával vártak, majd egy közös találkozáson, 

úgynevezett ismerkedési esten vettünk részt. Először megszeppent arcok 

vettek körül, de házigazdánk bevezető játékainak köszönhetően később 

könnyen és hamar feloldódott a hangulat.

Napunkat különböző kis rendezvények, s persze a táj és a környék 

felfedezése tette még színesebbé.

Minden egyes összejövetel után a Piano Bar várt minket, hangulatos, 

családias légkörével, ám a szórakozás mellett volt egy nagy, komoly fela

datunk is. Utolsó nap, a finálén a már mindenki által ismert, David Gor

don: „Csendélet” című musicaljét kellett előadnunk országonként, ki-ki 

anyanyelvén vagy angolul. A programok szintén angolul folytak. E 

műsor felejthetetlen élményt nyújtott számunkra, hisz mindenki meg

próbálta kifejezni gondolatait e műben. A jugoszlávok például a háború 

borzalmait szőtték bele, s fejezték ki nagyszerűen, ami számunkra na

gyon megható volt.

Ettől függetlenül azt hiszem, mindenki nevében kijelenthetem, hogy ez 

a négy nap nagyon sokat jelentett számunkra.

Gecs Mónika

K örnyezetvédelm i nevelés  
a G yörgyi D énes Á ltalános  

Iskolában
A világűrből nézve szép lehet a Föld. Fehér felhők örvénylő serege 

veszi körül, alatta nagy kék foltok: az óceánok. Közelebbről hegyek-völ
gyek, folyók kusza vonalai.

Mi lenne, ha egyszer a világűr távoli pontjáról látogatók érkeznének a 
Naprendszerbe? Nyilván nekik is feltűnne ez a furcsa kék bolygó. Vajon 
mire gondolnának? Minek neveznék?

A Föld a legkellemesebb égitest a Nap körül. Ezért lehet annyi élőlény 
a felszínén. Jobban kellene vigyáznunk rá, okosan gazdálkodni a sok hul
ladékkal. Gyermekeinket is erre nevelni.

A Györgyi Dénes Általános Iskolában Szentesi István érdekes 
környezetvédelmi foglalkozásokat tart a gyerekeknek. Május 19-én az 
iskola tanulói ellepték a parkokat, játszótereket, hogy összeszedjék a 
télen felhalmozódott szemetet. Sajnos, nem jutottak el mindenhova. 
Reméljük, mások is segítenek majd nekik megőrizni a rendet, a tisztasá
got, és akkor közelről is szép lesz a Föld. N P J

Felhívás
A helyijáratok megszüntetésével, illetőleg a nyugdíjas bérletek 

áremelésével kapcsolatban a város önkormányzata azon személyek 
támogatását tervezi, akiket az árváltozás a legnagyobb mértékben érin
tett. A támogatás megszervezéséhez szükséges a jogosultak körének 
ismerete.

Ezért kérjük a távolsági autóbusz-közlekedést rendszeresen igény
bevevő 70 év alatti öregségi vagy rokkantnyugdíjas -  balatonalmádi 
állandó lakóhellyel rendelkező -  polgártársakat, hogy az 1996. április 
és május havi bérleteiket, valamint május havi nyugdíjszelvényüket a 
Polgármesteri Hivatalban 1996. június 10-ig leadni szíveskedjenek.

dr. Kerényi László 
polgármester



„N agyabonyban (is) csak  
két torony látszik”

Avagy akar-e 
Berény válni?

Két falugyűlés és közte egy polgári köri közgyűlés 
a demokrácia tanulásának jegyében

Alig több mint egy hónap alatt háromszor telt meg a Vörösberényi 
Művelődési Ház településrészüket féltő, jövőjét latolgató, érte tenni 
akaró polgárokkal. Örökítsük-e meg mi is volt a célja, tartalma, ered
ménye a három összejövetelnek?

Ahányan jelen voltunk, annyiféleképpen tudnánk ezt elmondani. 
Alapvetően azonban egy dologról volt szó: akarunk-e válni, lehetséges-e 
egyáltalán válni, érdemes-e, megéri-e, vagy kifejezetten hátrányos ránk, 
berényiekre nézve; időszerű-e most feltenni a kérdést, amikor jelentős 
közműberuházások várhatók; de ha most nem tesszük, később végleg 
elveszítjük-e a lehetőséget az önállóságra; vagy már rég elvesztettük, és 
teljesen beolvadtunk és ez jó; vagy nem is olyan jó; vagy mégis jó, de 
még jobb lenne, ha többet követelnénk Almáditól; de neki alig van pénze 
fejlesztésre, ugyanakkor más településeknek több van, lehet, hogy 
nekünk is több lenne, ha mégis különválnánk; de nem lenne több, mert 
két önkormányzat drágább, mint egy; és különben is ...; vagy mégsem...; 
vagy mégis...

Az eldönthetetlen polémia a művelődési ház falain kívül is folytatódott 
és zajlik most is baráti társaságokban, szomszédok, rokonok, ismerősök 
találkozásakor. A dolog úgy fest, hogy egyfelől többé-kevésbé mi mind 
el akarunk szakadni Almáditól, hiszen ki nem szereti e kis hazában a 
szabadságot és a függetlenséget; másfelől többé-kevésbé mind együtt is 
akarunk maradni Almádival, mert városlakónak, egy neves üdülőhely 
polgárának lenni mégiscsak rangot jelent. Ki többé, ki kevésbé.

A kérdés felvetése mégsem volt haszontalan, mert alkalmunk volt hal
lani, ahogy egyre többen szóltak hozzá, tanulva és gyakorolva a 
demokráciát (bár kétségtelenül voltak még disszonáns hangok is).

Erre az őszinte, félelem nélküli (vö. Bibó: „Demokratának lenni annyi, 
mint nem félni”), mégis felelősségteljes vitakészségre igen nagy szükség 
lesz a jövőben is, hogy az elmúlt rendszer alattvalóiból a szó valódi 
értelmében szabad polgárokká váljunk. Ez igazi nyeresége lesz Vörös
berénynek, akár a város településrészeként, akár külön éli tovább 
ezeréves történelmét. N. Gy.

Előzetes a gyermeknapról
Az idei berényi gyermeknapot a 

korábbi évekhez hasonlóan a 
Malom-völgyben tervezzük le
bonyolítani. Jórészt megtartjuk a 
játékos vetélkedők, sportren
dezvények eddigi menetrendjét. 
Lesznek azonban új programok is, 
amelyek az idei rendezvényt rend
kívülivé, egyedivé teszik.

Ilyen lesz hazánk több, nevében 
a „berény” szót viselő tele
püléséről jött vendég részvétele, 
bemutatkozása a gyermeknappal 
párhuzamosan bonyolódó Beré
nyiek I. Találkozója keretében, 
amely reméljük, hagyománnyá 
válik, és évről-évre megren
dezésre fog kerülni (jövőre 
valószínűleg Csákberény rendezi). 
A 12 vendégtelepülés egy része

önálló műsorszámokat is hoz, 
ezzel is színesítve a programot.

Marosvásárhelyről is várunk 
vendégeket. Szereplésük, velünk 
való megismerkedésük egy Bala
tonalmádival való testvérvárosi 
kapcsolat csírája lehet.

Programjainkra Vörösberényből 
és a város más településrészeiről is 
szeretettel meghívjuk a szórakozni 
vágyó lakosságot, elsősorban ter
mészetesen a gyerekeket, hisz ez 
az ő ünnepük.

Előre kérjük, hogy lehetőség 
szerint fegyelmezett viselkedé
sükkel segítsék a nehéz feladatot 
vállaló rendezőség munkáját és 
ügyeljenek a környezet tisztán
tartására.

Malom-völgyi gyermeknapi programok
1996. május 25., szombat

9 óra Sportversenyek, játszóház (Vörösberényi Ált. Isk.), barkácssátor, 
játékos vetélkedők (nagycsaládosok), célbalövés, lengőteke (Polgári Kör), szín
padi műsorok (Közösségi Ház).

Műsorvezető: Cserháti Ágnes (TV-2)
15 óra Berényiek I. Találkozójának megnyitója
Fővédnök: Berényi Lajos IKM helyettes államtitkár
15.30 Vendégek (12 Berény nevű település) bemutatkozása, hozott műsoraik 

előadása
18 óra Marosvásárhelyi líceumi tanárok fellépése (virágénekek, tréfás 

jelenetek)
18.30 Kötetlen program
Szalonzene: Néma Frigyes és együttese
21.30 Tűzijáték
Büfészolgáltatás, étel-, italárusítás egész nap!

Előfizetési felhívás
A Berényiek I. Találkozójának alkalmából egy bronzból öntött emlék

plakett készül, amellyel megajándékozzuk a vendégtelepüléseket és a 

lebonyolításban részt vevő egyesületeket.

A plakettet magánszemélyeknek is felajánljuk megvételre. Az jut 

hozzá, aki előfizet rá, és május 20-ig átutalja a vételárat a Vörösberényi 

Polgári Kör bankszámlájára (száma: 11748083-20007968). A plakett ára 

tagok számára 2800 Ft, másoknak 4000 Ft. A tagok kedvezményesen 

csak egy példányt vásárolhatnak. Csekk igényelhető levélben, 

postacímünk:

8220 Balatonalmádi, Ady E. u. 23.

de a pénz postán keresztül rózsaszín csekken is feladható.

Az önköltségi árnál (kb. 1500 Ft) magasabb vételár részben az orszá

gos rendezvény megfelelő színvonalú lebonyolításának fedezetéül szol

gál, részben -  és ezt erősen reméljük - ,  lehetővé teszi számunkra, hogy 

támogathassuk az új vörösberényi általános iskola felépítésének 

előkészítő munkálatait (régészeti feltárás, közműbekötés, tervezés), és a 

jelenlegi iskola számítógépes parkjának megteremtését.

Azt is reméljük, hogy tehetősebb polgáraink a plakett vételáránál 

jelentősebb összeggel járulnak hozzá a rendezvény sikeréhez. Aki azon

ban csak annál kisebb összeggel tud segíteni, azt is nagy örömmel 

vesszük, de ezesetben csak emléklapot tudunk adni.

A plakett rajzát az újságban még nem tudjuk leközölni, de annak meg

jelenése idejére már több helyen kifüggesztjük (Polgármesteri Hivatal 

bejárata, vörösberényi posta melletti hirdetőtábla stb.).

a Vörösberényi Polgári Kör 

vezetősége



Közlemények
Május 18-án, szombaton 9 

órai kezdettel Vörösberényből 
faluszépítési napot szervezünk. 
Helyszínek: a temető, a két 
templom környezete és a 
Malom-völgy. Gyülekező a szo
ciális bolt (magtár) előtt. A rész
letesebb információkat plaká
tokon kifüggesztük.

Ellátogathatunk a kastélyba. 
Május 21-én kedden 15 órától 
idegenvezető kíséretében 
bejárhatjuk a Balaton Akadémia 
jelenlegi épülete, az egykori je
zsuita rendház termeit, le
gendákkal övezett helyiségeit. 
Az érdeklődők sok érdekességet 
tudhatnak meg a ház múltjáról 
és jelenéről.

Keresünk 1960 előtt készült 
fényképeket vörösberényi 
házakról. Akinek van ilyen a 
birtokában, kérjük közölje a 
Vörösberényi Polgári Kör 
valamelyik vezetőségi tagjával. 
A képért eljövünk, lemásoljuk 
és sértetlenül visszaadjuk. Ha 
elég gazdag anyag gyűlik össze, 
később kiállítjuk és/vagy 
albumban kiadjuk.

APRÓHIRDETÉSEK
Életjáradéki szerződést kötnék 

idős személlyel, házaspárral, Bala
ton közeli családi házért, ottlakás 
nélkül.

Telefon: 1123-187 este.

Kútásást, -tisztítást, kisebb föld
munkákat:

-  derítők,
-  gázárkok,
-  vízóraaknák
kézi ásással vállalok.
A munka megrendelhető: 7-12 

óráig a 367-089-es telefonon.

Vérnyomásmérők, vércukor
mérők, orvosi készülékek javítása, 
forgalmazása (postai utánvéttel 
is). MED-Szerviz Székesfehérvár, 
Nagyszombati u. 165.

Tel.: 22 305 979.

HORGÁSZSAROK
Alig három hetünk volt a 

horgászásra a jég eltűnésétől az 
áprilisi tilalom kezdetéig. Azért 
nem kell panaszkodnunk, mert -  
kevés kivételtől eltekintve -  jöttek 
a halak. A móló környékén kárá
szok, pontyok (igaz az utóbbiak 
között nagyon sok friss telepítésű, 
25-30 cm közötti példány), a 
Fűzfői-öbölben pedig szinte min
dennap akadt néhány csuka is. A 
vízmű melletti nyílt partszaka
szon, a kőveréstől pár méterre, 
térdig érő vízben is akasztottak 2 
kg-os csukát, fagyasztott küsszel. 
A nádas előtt akadt 3,5- 4 kg-os, 
sőt szemtanúja voltam egy rekord
listára érdemes hal fogásának is. 
Hiteles mérleg hiányában nem 
küldhette el az igazolólapot a 
szerencsés (vagy hozzáértő?) 
horgász, de a jelenlévők -  mind 
komoly szakértő -  10 kg körülire 
becsülte az ikrás (április 
közepén!!!) „krokodilfajú” súlyát. 
Szép látvány volt.

A múlt hónapban a Halászati Rt. 
képviselője ívásra késznek mondta 
a keszegeket. Hozzáértő ember, 
valószínű több kifogott halat látott 
az idén, mint az almádi horgászok 
összesen. A mi tapasztalatunk 
sajnos nem egyezik az övével. Az 
általában elsőnek leívó bodorkák 
még teli vannak ikrával, a karika-  
és dévérkeszegek pedig -  szinte 
kivétel nélkül -  „üresek”. Egyön
tetű a vélemény, hogy jelentősen 
elhúzódik az ívási időszak. 
Meglátjuk, kinek lesz igaza. Nem 
fogunk elkeseredni, ha vesztünk.

Így legalább május végén még 
kinn találjuk a keszegeket a nádas
ban, ahol sokkal jobbak a fogási 
esélyek. A hivatalos álláspont 
szerint úgyis túlszaporodott a 
keszegállomány a Balatonban. 
Megpróbáljuk kivenni a részünket 
az egyensúly helyreállításából.

Április 30-án kapta meg a 
Halászati Rt. a Földművelődés
ügyi Minisztérium jóváhagyó le
velét, miszerint a horgászidény 
1996-ban május 18-án, 0.00 
órakor kezdődik, így a hétvégi 
verseny megrendezése elől el
hárult az akadály. Ezzel vég
legessé vált az idei almádi ver
senynaptár is:

-  május 18. évadnyitó verseny a 
négyméteres partszakaszon, kez
dés reggel 6 órakor,

-  május 25. Sporthorgász Kupa 
(meghívásos verseny) a négy
méteres partszakaszon, kezdés 
reggel 6 óra,

-  június 02. Balatonalmádi 
Sporthorgász Egyesület házi

versenye a 
horgászta 
n y á n  , 
k e z d e t e  
reggel 6 órakor.

-  június 21. Balatonalmádi 
Napok nyílt horgászverseny a 
négyméteres partszakaszon, kez
dete reggel 6 órakor.

Az egyesület vezetősége kéri, 
hogy versenyein a tagok minél 
nagyobb számban vegyenek részt.

Városunkban jó néhány helyen 
levágatlanul és borzalmas állapot
ban maradt a nádas, jóllehet -  mint 
már korábban közöltük -  rendelet 
kötelezi a vízparti telkek tulaj
donosait és használóit a nád le
vágására, büntetés terhe mellett. A 
február 25-i határidő már lejárt. 
Kérdésem a Polgármesteri Hivatal 
illetékesei felé, most május 2-án, 
indult-e szabálysértési eljárás a 
rendelet megszegői ellen, és 
milyen összegű bírságokat róttak 
ki rájuk?

Nagy Ferenc

SZÁLLÍTÁS!
Darus és billenőplatós tehergépkocsival

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

szállítását vállaljuk!

MOLNÁR TAMÁS
Balatonalmádi Taksony út 14.

 88/338-368

Város- és környezetvédő egyesület
Egyesületünk éves közgyűlését 1996. május 7-én, 

18 órakor, a balatonalmádi napköziotthonban (Bala
tonalmádi, Petőfi u. 2. szám alatt) tartotta.

Napirendi pontok voltak:
1. Elnöki megnyitó -  Botos Ernőné
2. Beszámoló az elmúlt időszak alatt végzett 

munkáról és a város által elfogadott új kör
nyezetvédelmi rendeletekről.

3. A rendőrség szerepe az önkormányzati ren
deletek végrehajtásában.

Előadó: Czere József őrnagy, megyei rend
őrkapitány-helyettes .

4. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat szerepe az 1996. évi idegenforgalmi sze
zonban, különös tekintettel az egészségügyi és 
környezetvédelmi szabályokra.

Előadó: dr. Bujdosó László, megyei tisztifőorvos.
5. A kulturált állattartás feltételei
Előadó: dr. Tóth László állatorvos
6. Az egyesület és az önkormányzat kapcsolata
Előadó: dr. György László
1. Tavaszi takarítás
Előadó: dr. Kelemen László
8. Egyéb ügyek
Közgyűlésünkön részt vett dr. Kerényi László pol

gármester úr is, és önkormányzati képviselőket is 
meghívtunk.

Botos Ernőné 
egyesületi titkár

(Következő számunkban, az Egyesületi hírekben 
visszatérünk a témákra.)



Vakondtávlat
Hébe-hóba nézek csak rá egy-egy hirdetőtáblára, mióta a televízió (a 

közszolgálati...) megutáltatta velem az összes hirdetést a pártoktól az 
intim betétig, vagy fordítva. Ha mégis rácsodálkozom egyikre-másikra 
(nem a televízióban, hanem itt Almádiban), akkor annak különleges oka 
van: vagy a szövege, vagy az illusztrációja késztet megállásra és a szó 
negatív vagy pozitív értelmében. Álltam meg már hirdetés előtt, amelyik 
200-as vasszeggel volt beverve az útmenti fa törzsébe, és hökkentem már 
meg többnyelvű szövegek miatt, mert ingyen talán mégsem akarta bérbe 
adni saját szobáját a tulajdonos...

Mostanában egy vakondos hirdetés előtt tűnődöm el néha, mert olyan 
biztatóan és tettrekészen mosolyogni kevés vakond tud csak, mint a 
Budataván látható kis bozontos, derűs nyugalmú duguláselhárító. Még 
nem homályosítja el szemét a bánat, hogy tartózkodási engedélyét -  azaz 
a hirdetőtáblán való virítását -  kemény ötszáz százalékkal (nem tévedés: 
500%) büntette a hatóság. Vakondként talán csak előre néz, mint Lenin a 
Szmolnij vakablakából: dugulás volt, van és lesz!

Ha hirdetni újabban csak úgy lehet, hogy a hirdetőtábla mindkét 
felének alapterületét kiterítjük az el nem foglalt almádi anyaföldre, akkor 
egy vakond bizony akár két négyzetméter területet is elfoglalhat. Mivel 
kis bozontos vakondunk még nem találkozott az úthengerrel, el sem tudja 
magát képzelni ennyire kiterítve (morfondírozni is csak azon szokott, 
hogy a táblatartó csövet miért hagyták ki, meg a légteret felfelé, a beton
pöcökről nem is szólva).

Azt viszont végképp nem érti, hogy is érthetné a kis vaksi, hogy csak 
a helybeli, az elérhető vállalkozókat csapták agyon ezzel a megemelt 
hirdetési „térítési díjjal”, a nem idevalósiak ugyanis évek óta hederítenek 
a fizetésre: miért is lennének olyan maflák és mazochisták, hogy maguk
tól fizetnének, amikor csak a helybelieket hajkurásszák.

A táblát állíttató balatonalmádi polgár és adóját fizetni akaró vál
lalkozó meg a fejét veri a falba: miért csak neki kell fizetni ebben a 
városban, ráadásul évek óta? Azt tanácsoltam neki, hogy hagyja a fenébe 
a közterületi hirdetőtáblát, van neki saját háza meg telke! A kiszabott adó 
feléből állíttasson egy neon vakondot a kéményéhez erősítve jó magasan, 
amit Lepsénytől is látni lehetne -  ráadásul féláron!? Még az Auróra is 
eltörpülne mellette -  onnan nézve!

Villogjon már az a vakond magasan: hadd lássa az idelátogató, aki 
véletlenül itt akarna megállni a szezonban, merre tart az előrelátó városi 
hatóság a XXI. század küszöbén!

Wak Kond

CLUB ARAMIS 
BISZTRÓ

JÁTÉKTEREM
Cherry Master 

Super Bank 
Bally 5000 
Magic Card
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LIM-LOM-napok
Ismét szervezünk a lakosság részére ingyenes, a háztartásokban 

feleslegessé vált lim-lom elszállítására, hulladékgyűjtő napokat. Az 
ingatlanok előtti közterületre kitett lim-lomot 1996. május 12. és május 
19-ét követő első munkanapon szállítjuk el.

Kérjük Önöket, hogy kerti nyesedéket, építőipari sittet, veszélyes 
hulladéknak minősített anyagokat, kommunális hulladékot ne 
helyezzenek ki közterületre, mert ezen anyagok és eszközök nem 
kerülnek elszállításra.

Városgazdálkodási Osztály

Május 1-től 
újra várja  vendégeit.
Hétvégi családi menü:

péntek-szombat-vasárnap
1 fő/300 Ft.

5 fős család esetén 
további kedvezmény:
5 fő 1.300 Ft

Nyitva: mindennap 11 órától 21 óráig.

Cím: Balatonalmádi (Vörösberény) 
Thököly u. 3.

 338-081

PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
A Magyar Vöröskereszt 

Veszprém megyei Szervezetének 
titkára pályázatot hirdet a 
Vöröskereszt Balatonalmád váro
si-területi szervezete titkári mun
kakörének betöltésére.

Pályázati feltételek:
-  magyar állampolgárság
-  legalább középfokú iskolai 

végzettség
-  a feladatkörrel kapcsolatos 

szakmai koncepció
-  szociális érdeklődés, a kari

tatív munka iráni elkötelezettség
-  3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatokat a Magyar 

Vöröskereszt Veszprém megyei 
Szervezete címére kérjük 
beküldeni (8201 Veszprém, Pf. 
68.)

Határidő: 1996. május 22.

Közlemény
A személyi igazolványok 

kiadási időpontja megváltozott: 
Kedd, péntek 8-10 óráig 
Szerda 13—15.30-ig
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