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A FIZETŐVENDÉGLÁTÁSRÓL ÉS A KURTAXÁRÓL

B
alatonalmádi Város 
Ö n k o r m á ny za t á n ak  
24/1995. (XI. 30.) sz. 
rendeletének értelmében 
az idegenforgalmi adó 
(kurtaxa) 1996. január 1- 

től személyenként és naponta 
külföldi vendégeknek 100 Ft, 
belföldi vendégeknek 50 Ft. 
Továbbra sem kell kurtaxát fizetni 
a 18 év alatti és a 70 év feletti 
személyeknek. A kurtaxa befi
zetése és ellenőrzése az elmúlt 
évekhez hasonló módon, de szigo
rúbb feltételekkel történik. A város 
területét körzetekre osztva ellen
őrzik az idegenforgalmi adóel
lenőrök. Az ellenőrök a polgár- 
mesteri hivatal jegyzője által hite
lesített megbízólevéllel rendel
keznek. Az ellenőrzés kiterjed a 
magán és az utazási irodáknál 
szerződött fizetővendéglátókra 
egyaránt. Az utazási irodák által 
kiállított számlát gondosan meg 
kell őrizni, hogy ellenőrzés esetén 
azt be tudják mutatni. Amennyi
ben a szállásadó nem tudja igazol
ni, hogy a vendéget utazási iroda 
közvetítette, úgy az idegenforgal
mi adót neki kell befizetnie.

A polgármesteri hivatal az ide
genforgalmi adó befizetésére 
csekkeket biztosít. A csekkeket a 
városházán, illetve ellenőrzéskor a 
kurtaxa-ellenőröktől lehet besze
rezni. Továbbra is lehetőség van a 
kurtaxát az ellenőrnél kész

pénzben, nyugta ellenében befi
zetni. A vendégektől beszedett 
kurtaxát és a bevallást a szobaki
adónak a tárgyhót követő 15-ig 
kell feladnia.

A kurtaxa befizetésének elmu
lasztásával akár több millió forint 
veszteség érheti városunkat, mivel 
a kurtaxabevétel minden forintja 
után 2 Ft támogatást nyújt az 
állam. A szobakiadóknak tehát 
közvetlen érdekük, hogy befizes
sék a kurtaxát, hiszen több pénz
ből többet lehet a város fej
lesztésére fordítani, ami mindan
nyiunk és vendégeink érdeke is.

Figyelem!

F
elhívjuk valamennyi 
kereskedelmi szálláshely, 
üdülővezető és fizető
vendéglátó figyelmét 
arra, hogy az 1990. évi 
XLI. törvény értelmében 

a beszedett idegenforgalmi adóról 
a tárgyhónapot követő hó 15-ig 
bevallást kell tenni!

A nyomtatvány beszerezhető a 
polgármesteri hivatal adócso
portjánál, illetve a fizetőven
déglátók ellenőrzésekor a kurtaxa
ellenőrnél. A bevallást két pél
dányban kell kitölteni, az egyiket 
postán, személyesen, vagy az 
ellenőrökön keresztül a pénzügyi 
osztály adócsoportjához kell eljut
tatni, a másodpéldányt a 
vendégkönyvben kell tartani.

Amennyiben a bevallást nem 
küldik meg, úgy mulasztási bírság 
kivetését vonja maga után!

További változás még, hogy a 
PM 24/95 (XI. 22.) sz. rendelet 
értelmében 1996. április 1-től a 
szobakiadóknak is újonnan vásá
rolt nyugtatömbből kell elis
mervényt adni a beszedett szállás
díj összegéről. A nyugtatömb 
vásárlásakor az adószámot a 
vásárlási helyen közölni kell!

Fontos még, hogy az a külföldi, 
aki 30 napot meghaladóan folya
matosan tartózkodik magánszál
láshelyen, köteles személyesen, 
vagy szállásadója útján bejelent
kezni a szálláshelye szerint ille
tékes rendőr-főkapitányságon 
(Veszprém).

A vendégkönyvről

V
endégkönyv vezetésére 
kötelezett a keres
kedelmi szálláshely 
vezetője, az üdülőveze
tő és a fizetőven
déglátó. A szobaki

adóknak továbbra is az adócsoport 
által hitelesített vendégkönyvet 
kell vezetni.

A vendégkönyv vezetésével 
kapcsolatban néhány fontos ész
revétel.

A vendégkönyvet évente új 
sorszámmal, külön sorban kell 
feltüntetni. (Nem elegendő

például Franz Schulz + 3 fő be
jegyzés.)

A törvény értelmében, a 
vendégkönyvnek az alábbi ada
tokat kell tartalmaznia:

-  a vendég személyazonosító 
adatait (név, lakcím, születési év)

-  állampolgárságát
-  magyarországi beutazás he

lyét, idejét
-  vízum vagy tartózkodási en

gedély számát, amennyiben a 
vendég vízumköteles országból 
érkezett

-  útlevél, illetve személyi iga
zolvány számát

-  a szállásra való megérkezés és 
távozás napját

-  az eltöltött napok számát.
A vendégkönyvben némelyik 

adat nincs feltüntetve, de azt 
kiegészítve a régi vendégkönyv 
vezethető tovább. A vendég
könyvet ellenőrzéskor a kurtaxa
ellenőrnek be kell mutatni, aki az 
ellenőrzés tényét kézjegyével iga
zolja.

A kereskedelmi szálláshelyek 
üzemeltetői kötelesek gondoskod
ni a vendégkönyvnek a rendőr- 
kapitányság részére történő le
adásáról a tárgyévet követő már
cius 31-ig. A szobakiadók a 
vendégkönyvet öt évig kötelesek 
megőrizni.

Szabó Jenő 
m.b. pénzügyi osztályvezető
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A cím talán nem egészen 
pontos, mert ez idáig nem sike
rült adatot találni az első te
niszpálya megépítésének idő
pontjáról. A legkorábbi infor
máció a Veszprémi Hírlap 
1896. július 12-i számában lá
tott napvilágot, „Balatoni Für
dőélet” cím alatt. Ebben közli 
az újság a Vigalmi Bizottság ál
tal július hónapra összeállított 
programot, amelynek kereté
ben július 26-án „lawn tenisz” 
(akkoriban ez volt a hivatalos 
neve) versenyre kerül sor.

Úgy vélem, elfogadhatjuk ezt 
az első híradást az almádi 
teniszélet kezdetének, bár nagy 
valószínűséggel már a meg
előző években is lehetett 
teniszpálya Almádiban, de 
minden bizonnyal ez volt az 
első megrendezett verseny. A 
későbbiek során szinte minden 
nyári programban szerepelnek 
sportesemények, közöttük a 
teniszversenyek meghirdetése 
gyakran előfordult. A verse
nyeken kívül a fürdővendégek 
szórakozó- és találkozóhelye 
volt a teniszpálya, amelyet egy 
1896. augusztus 11-én kelt, 
Rózának Ellához írt levél iga
zol, miszerint „többnyire 
Pestiekkel ismerkedtünk meg, 
mégpedig a teniszen, hova 
sokat járunk”. 1898. júniu
sában megjelent újsághír 
szerint a szezonra „alaposan

helyreállították a két lawn 
tenisz pályát”, tehát akkor már 
kettő volt.

Kérdés lehet, hol is voltak 
ezek a pályák annak idején? Az 
előbb említett két pálya pontos 
helye ismert, miután Lóczy 
Lajos által készített és 1990- 
ben kiadott „Almádi fürdőtelep 
tervrajza” című térkép ábrázol
ja. Nagyjából a Széchenyi 
sétány, a Jókai és a Park utcák 
által határolt területen, a mai

autóbusz-pályaudvarral átel
lenben levő területen helyez
kedtek el. Egy 1910 körül

kiadott képes levelezőlap is 
ezeket a pályákat ábrázolja, sőt 
egy kisméretű épület is látható 
a háttérben.

Az 1920-as évek közepén 
felépült Pannónia Otthon 
területén szintén kiépítettek két 
teniszpályát a fürdővendégek 
számára, amelyek pontosan a 
mai városháza előtt, a parkoló

területén voltak. Az 1928. 
évben kiadott Balatonalmádi- 
térképen mindkét említett 
helyen működő teniszpályát 
találunk. Az igazi versenypá
lyák az 1930-as évek elején, a 
park vasútállomással szemben 
levő területén, megközelítően a 
mai pályák helyén épültek. A 
nemzetközi versenyek lebo
nyolítására alkalmas pályák 
száma hat volt, és klubház is 
tartozott hozzájuk, ami ilyen 
minőségű pályáknál szükséges.

Az almádi teniszsport nagy
arányú fellendülésére az 1930- 
as években került sor, amikor 
számtalan hazai és nemzetközi 
verseny megrendezési joga volt 
Almádié. Az évente rendezett 
különböző versenyek között a 
legrangosabb az 1937. július 
16-18. között lebonyolított 
„Közép-Európa teniszkupa” 
volt, amely -  a korabeli tudósí
tások szerint -  magyar alapítá
sú díjként, a Davis Kupa mel
lett a közép-európai államok 
legrangosabb erőpróbájának 
számított. Ez időben Bala
tonalmádit a „Balaton tenisz 
központjaként” említették az 
újságokban.

Az almádi teniszélet néhány 
eseményét csupán vázlatosan 
említve is láthatjuk, hogy a 100 
éves hagyomány adott, csak 
folytatni kell...

Schildmayer Ferenc

Térképrészlet 1990-ből

Teniszpályák képe 1910 körül Az almádi versenypályák képe 1933-ban



Millecentenárium magunknak

Amikor Ladomér esztergomi érsek 
1296-ban az apácák tizedszedési 
jogait megerősítette Berényben, akkor 
a helyi lakosok egyben függetlenedtek 
a veszprémi püspöktől. Nemcsak ők, 
hanem a templomuk is, ezért egy év 
múlva Ladomér érsek ismét kiad egy 
oklevelet, amelyben leírja, hogy Zaar
beren Szent Márton tiszteletére szen
telt temploma a közeli Máma Szent 
László titulusú templomával együtt 
nem tartozik Benedek veszprémi 
püspök fennhatósága alá, hanem 
személyesen neki, az esztergomi 
érseknek van felettük hatalma.

1297 előtt is kellett persze már 
templomnak lennie itt, ahol több mint 
háromszáz ember élt, csak éppen az 
oklevelek nem említették -  valószínű
leg azért, mert természetesnek vették, 
hogy egy ekkora településen van 
templom -  az lett volna szokatlan 
ugyanis, ha nincs! Hogy a legkorábbi 
templom milyen lehetett, arra csak 
következtetni lehet a régészeti feltáró 
ásatások nyomán: biztosnak tűnik, 
hogy nyújtott téglalap alakú, 
félköríves szentélyzáródású lehetett, 
mint a többi balaton-felvidéki tem
plom, és hozzájuk hasonlóan román 
stílusban épült. A mai templom keleti 
homlokzatán még ma is jól látható a 
XIII. századi oromfal részlete, de a 
többi falat bizony jó néhányszor 
átépítették a toronnyal együtt. Mégis 
nagyszerű dolog, hogy a település 
legősibb épülete belekerült a városi 
címerbe, mert jövőre lesz 700 éve, 
hogy a berényi templomot oklevélben 
említették!

Ugyanebben az 1297-es évben halt 
meg az a Máté aranyműves, aki 27 éve 
volt berényi birtokos és nagy, 60 
holdas birtokát a veszprémi egyházra 
hagyományozta. Így tett a lelkiüdvéért 
és Szent Mihály arkangyal pártfogásá
nak elnyeréséért, ami által a veszpré
mi egyház mégis csak birtokos maradt 
Szárberényben.

Sajnos nem csupán kegyes dolgok
ról emlékeznek meg a korabeli 
oklevelek, hanem erőszakoskodá
sokról is, amit a XIV. században 
nemes egyszerűséggel „hatalmas
kodásnak” neveztek. Pontosan 1300- 
ban Gyula ispán fia Demeter mester 
nem bírt magával, és miközben 
végigdúlta a környéket, nem hagyta ki 
egy berényi jobbágy házát sem. Alig 5 
évre rá az apácák három berényi 
jobbágya: József, András és Csaba 
tanúskodnak egy paloznaki gyilkossá
gi ügyben. Eljártak tehát a helybeliek 
dolgozni már akkor is, különösen 
szüret idején, amely 1309-ben 
egységesen október 13-án volt az 
egész Balaton-felvidéken, és írás van 
arról is, hogy 1315-ben előrébb hozták 
Szent Mihály napjára, azaz szeptem
ber 19-re.

Ugyanebben az évben döntött 
István veszprémi püspök arról, hogy 
az eredetileg Absalom mester által bir
tokolt berényi telkét, házát, kaszálóit, 
erdejét és halászóhelyét elcseréli 
Heym fiainak Nagyvázsony és Zánka 
között fekvő birtokával, amelyet 
akkor Nivegy-völgynek hívtak. (Szép, 
régi, pogány óvónév volt a NIVEGY, 
mert azt jelentette, hogy „ne vedd a 
szádra” -  lett is baja még a püspöknek 
belőle!) Más okból adta el Kilián 
mester a szomszédos alsóörsi birtokát, 
de bosszankodott ő is eleget: oklevél 
tanúsítja, hogy feleségének Buga 
asszonynak bizony ruhákra volt szük
sége. Nem akármilyen ruhákra fájha
tott a foga a rátarti hölgynek, ha az 
egész birtokot el kellett adni érte!

Ez a ruhaínség kóros méreteket 
ölthetett a század első éveiben, mert 
alig 3 év múlva a nagy hatalmú 
Essegvári Lőrinc fia, Tamás mester, 
végigvetkőztette a környéket, még
hozzá télvíz idején. Kezdte Nemesvá
moson (ráadásul hölgyekkel), majd 
Veszprém, Papkeszi, Szabadi, Szár
berény és Alsóörs volt az útirány, de 
errefelé már nem kímélte a férfiakat 
sem, legyenek azok őrök, remeték 
vagy jobbágyok. Különösen sokat 
időzött itt Berényben, ahol betört a 
falu templomába, a jobbágyok minden 
értékét elvitte, utána kifosztotta a falu 
összes lakosát, majd az erdőben levő 
Szent kereszt remeték temploma 
került sorra, és onnan is elvitte az ott 
őrzött értékeket. Alapos munkát 
végzett, mert Károly Róbert király 
1318. február 14-én Tamás tihanyi 
apáttal és Mihály királyi udvari 
tárnokmesterrel vizsgáltatja ki a 
„hatalmaskodást”, mert a panasztevő 
nem más, mint Katalin apátnő és Afra 
perjelnő a veszprémvölgyi kolostor
ból. (Mai mércével ez olyan súlyos 
ügynek számítana, amelyet a 
pénzügyminiszter és a megyei köz
gyűlés elnöke együtt vizsgálna ki!)

Súlyos ügynek számított, mert 
Tamás mester apja, Essegvári Lőrinc, 
a Bánd melletti Essegvár ura, 
Veszprém vármegye ispánja volt. Mint 
ispán, ő volt felelős a tizedszedésért, 
ami komoly jövedelemnek számított 
egészen addig, amíg Stella apátnő 
meg nem szerezte, és ettől kezdve hol 
az apátnő, hol a veszprémi püspökök 
joga és kötelessége volt a tizedszedés 
Szárberény környékén. Ne csodálkoz
zunk tehát, hogy Tamás mester ezt 
megtorlandó kezdte el „hatal
maskodását” éppen az apácák és a 
püspök birtokain.

A „hatalmaskodás” egyetlen pozitív 
eredménye, hogy éppen ezekből az 
oklevelekből értesülünk a szárberényi 
erdőben lévő Szentkereszt remetékről, 
akik minden valószínűség szerint az 
egyetlen magyar alapítású remeterend, 
azaz a pálosok tagjai lehettek. A rend
ről és alapítójáról Boldog Özsébről 
számtalan feljegyzés és oklevél

maradt fenn, de a szárberényi erdőben 
levő monostorról csak a fosztogatások 
nyomán van tudomásunk. A földrajzi 
nevek máig őrzik a pálos barátok 
emlékét, mert istápolták a helybe
lieket: Remetevölgy és Remete-patak, 
sőt az ottani szelídgesztenyés termését 
is „barátok kenyerének” nevezték 
egykor, de arról, hogy hány barát 
zsolozsmázott a szárberényi erdőben 
és milyen lehetett a templomuk, mikor 
alapították és meddig laktak ott, 
sajnos nincsenek adataink.

Fontosak voltak a középkori határ
járások több szempontból is. Bir
tokokat mértek fel és írtak le, méghoz
zá a lehető legegyszerűbb módon: 
elindultak a fűzfáról a „szegvágás” 
mentén, amíg a „likaskűhöz” nem 
értek, majd a „romolotthegyháznál” 
balra fordulva „Ábránfája”, 
„Gelenkútfő” és a „Királyséd” volt a 
határjel. A megjelölt fák feltűnően 
nagyok és mindenki által ismertek 
lehettek, mert az úton bárki végig 
tudott menni a leírás alapján. Ez volt a 
határ 1328-ban az apácák és a kápta
lan birtokai között, és ebből alakult ki 
Szárberény és Kisszárberény, majd 
Almádi határa. Az apácák hatalmas 
700 holdas birtokán 37 jobbágytelek 
volt 63 hold berekkel (ami azelőtt 
szőlő volt), és 70 hold hosszúságú 
balaton-parti rész, míg a veszprémi 
káptalan 3 eke földje 450 holdat jelen
tett abban a korban. A határnevek 
között akkor még nem találjuk a 
Köcsi-tó nevét, pedig igen érdekes 
lehetne bármilyen korai adat, mert 
Károly Róbert király országbírója 
Köcski Sándor volt 1314-től, aki 
vidékünkön is járhatott. (Mindeneset
re furcsa, hogy a Köcsi-tavat eredeti
leg Köcski-tónak jelzik a korai 
térképek!)

A korabeli adatok másik biztos 
lelőhelye a tizedfizetési jegyzék és az 
1333, valamint az 1334-es évekből 
fennmaradt a pápai tizedszedők 
jegyzéke, akik faluról-falura járva 
szedték be az úgynevezett Péter-fil
léreket. Ez önkéntes adomány volt a 
Szentszéknek, azaz Vatikánnak, és az 
év egy meghatározott vasárnapján 
gyűjtötték, majd felajánlották a pápá
nak. Ezekben az években Szárberény 
papját Szőkének nevezték és 50, majd 
40 kis dénárt fizetett be a pápai tized
szedőknek, ami olyan nagy összeg 
volt az itteni jobbágyoktól, hogy csak 
Kenese és Veszprém múlta felül. A 
birtokperek közben alig szüneteltek, 
mert az országbíró 1339-ben hatályta
lanítja a veszprémi püspökök 
birtokcseréjét, méghozzá Myske fia 
Pál kérésére, aki egy füst alatt az 
apácák földjétől is elkülönítteti bir
tokait. 11 évvel a korábbi határjárás 
után, már egészen új nevekkel 
találkozunk, azok között is legszebb 
az „apácadereka”! Semmi másra nem 
kell itt gondolni, mint arra a helyi 
észjárásra, hogy ha van „birtoktest”,

márpedig volt, akkor annak a középső 
része a dereka, a hátsó része pedig a 
fara. 1339-től létezik ez a határnév 
egészen egyszerűen a birtokel
különítéstől fakadóan, csak a nép
etimológia, vagy népi értelmezés 
kanyarított kacifántos mesét később a 
nevek köré.

Voltak persze egyszerűbb (Itató, 
Sűrűség, Szilmezőköz) és bonyo
lultabb határnevek (Tőkefenyér, 
Purzazonföld és Nosaberi). A „tőke
fenyér” egyértelmű, mert a korábban 
szőlőtőkékkel, majd vékony szálú 
fűvel benőtt vizenyős területet jelölt, a 
„Purzazonföld” is kibogozható, mert 
Bors Asszony földjéről volt szó, de a 
Nosaberi, még nekem is rejtély.

Az apácák és a káptalan között bir
tokperek és a megismételt határbejárá
sok egyre több helynevet rögzítettek, 
és szinte már lényegtelen, hogy a 
nádor a káptalan javára döntött 1347- 
ben, az országbíró pedig az apácák 
javára 1354-ben. A káptalan rögtön 
bevádolta az apácákat a királynál, 
hogy „az országbíró csak Erzsébet 
királynőtől való félelmében hozta meg 
az ítéletet”. Mit tehet erre az ifjú Lajos 
király, eljön ide vadászni és kedvenc 
vadászterületének nevezi a szár
berényi erdőket 1368. augusztusi 
oklevelében, de azért elővigyá
zatosságból kiad előbb egy határoza
tot: „A zavaros időkre való tekintettel 
biztosít minden olyan tulajdonjogot, 
amelyet a veszprémi püspök és a káp
talan 32 évig háborítatlanul birtokolt.” 
Ügyes megfogalmazás, annyi bi
zonyos, mert az itteni birtokok körül 
minden volt, csak háborítatlanság 
nem!

1375. március 5-én Imre nádor láto
gat el Szárberénybe Szepesi Jakab 
országbíró társaságában, nehogy 
ellentétes döntést hozzanak, de 8 év 
múlva Garai Miklós nádor is ezzel a 
birtokperrel bíbelődik, sőt 1393-ban 
Zsigmond király is, aki elővásárlási 
jogot ad az apácáknak, amit V. László 
királynak még kétszer meg kellett 
erősítenie. Nem panaszkodhatott Szár
berény lakossága arra, hogy a tele
pülése neve ismeretlen a királyi udvar
ban, vagy a nádor azt sem tudja, merre 
fekszik, hiszen az országbíróval 
egyetemben szinte menetrendszerűen 
szálltak ki erre a kies vidékre, hogy 
határjárással egybekötött veszekedés 
tanúi lehessenek több mint 200 éven 
keresztül.

A kiszállások és a harag 
elenyésztek, a birtokper elveszett az 
idők homályában, de megmaradtak a 
gyönyörű dűlőnevek, amelyekre azért 
illik emlékezni 6-700 év múltán is.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 67. hónapról 
a Városházán
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Alig hogy megkezdtük a 
gázvezeték építését a Kisberényi 
út környékén, becsapott a 
mennykő. A Bányakapitányság 
leállította a beruházást, mert két 
polgártársunk megfellebbezte a 
Kögáz javára bejegyzendő szol
galmi jogról szóló határozatot. A 
probléma gyökere az, hogy a 
„Határozat” szövegéből feketén- 
fehéren nem derül ki, hogy a 
szolgalmi jog kizárólag csak a 
gázvezeték átmérőjétől függő 4, 
vagy 5 méteres biztonsági 
övezetnek a kérdéses telekre eső 
sávjára vonatkozik. Ráadásul ez 
a telekhatárral párhuzamos sáv 
mindig keskenyebb, mint 4, vagy 
5 méter, mert a kiindulópont a 
közterületen lévő gázvezeték, 
attól mérendő a 4, vagy 5 méter, 
és a biztonsági övezetbe 
beleszámít a gázvezetéktől a 
telekhatárig terjedő, általában 1- 
2 méternyi közterület is. A szol
galmi jog tehát a telken belül 
csupán egy párméteres sávra 
vonatkozik, a telek döntő 
hányadára semmiféle korlátozást 
nem jelent, sőt, a biztonsági 
övezetben sem kizárólagosan 
tiltó. A „Határozat” 2. oldalának
3., 4. és 5. sorában a követ
kezőket olvashatjuk: „A bizton
sági övezethatáron belül közmű, 
építmény utólagos elhelyezése 
vagy bárminemű, az eredeti 
állapotot megváltoztató tevé
kenység végzése csak a gázellátó 
rendszer üzemeltetőjének hoz
zájárulásával történhet.” Azaz, 
ha később meg akarjuk változtat
ni az eredeti állapotot, akkor 
konzultálni kell a gázszolgáltató
val, aki nyilvánvalóan hozzájárul 
a változtatáshoz, ha a biztonság 
nem sérül. Ha szerinte sérül, csak 
akkor kell esetleg módosítani az 
elképzelést. Szerencsére a két 
fellebbező polgártársunk belátta 
a helyzetet, visszavonta a 
fellebbezést, ezáltal mehet 
tovább a munka. Remélem, hogy 
a szolgalmi jog jelen 
értelmezésével segíthetek mások 
kétségeinek eloszlatásában is. 
Érdemes vállalni ezt a 
kismértékű kötöttséget, mert a 
telek értéke nő, ha a határa mel
lett gázvezeték halad el. Még 
akkor is, ha most pl. a tulajdonos 
nem vezetteti be a telekre a gázt, 
csak később.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1996. május 31.

Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Valószínűleg az ezidáig szeszé

lyes időjárás hirtelen okozhatta, 
hogy meglehetősen gyér számú 
érdeklődő előtt nyitotta meg dr. 
Kerényi László polgármester a 
képviselőtestület május 30-i ülését.

A polgármester az előző ülés óta 
város életében történt fontosabb 
események közül első helyen 
említette, hogy -  számos akadályo
zó tényezőt leküzdve -  megkez
dődött a Tisztviselőtelep (Felsőörsi
u.-Vécsey K. útig, dr. Óvári u. és az 
általuk közrefogott utcák), a 
Veszprémi út, Kisberényi út, 
Vöröshegyi út (és az utóbbiakra 
csatlakozó utcák) gázelosz
tóvezeték-építésének kivitelezése.

A jó hír mellett mindjárt beszá
molt a rosszról is, hogy a 
Bányakapitányság -  két ingatlantu
lajdonos fellebbezése miatt -  a 
kivitelezést le akarta állítani, de 
szerencsére időközben sikerült az 
érintettekkel megegyezésre jutni.

Megnyugtató és egyben örömteli 
hír a kormánynak az a közleménye 
(megjelent a Magyar Közlöny 38. 
számában), hogy városunk 
szennyvízcsatorna-hálózatának 
kiépítéséhez céltámogatásként 
1996-97. évben mintegy 83 millió 
forintot juttat.

Elismerését fejezte ki az immár 
hagyományosnak mondható 
„Orvoskonferencia” megszer
vezéséért dr. Farkas Miklósnak, az 
egészségügyi, népjóléti és 
környezetvédelmi bizottság 
elnökének. Dicsérte a vörös
berényieket, az általuk társadalmi 
munkában elvégzett parkosításért, 
és a Berényiek I. Országos 
Találkozójának kitűnő megszer
vezéséért. Sikeres rendezvényként 
említette a szintén hagyománnyá 
vált Észak-Balatonpart szezonnyitó 
országos horgászversenyét, melyen 
a Balatonalmádi Sport Horgász SE 
csapata az előkelő 3. helyezést érte 
el (lásd képriport a versenyről).

Fő napirendek között szinte 
kizárólag az egészségüggyel kapc
solatos témák szerepeltek. Dr. 
Árkai Anna orvos-igazgató és dr. 
Farkas Miklós bizottsági elnök 
beszámolójában városunk lakossá
gának egészségügyi helyzetét az 
országos átlaggal megegyezőnek 
értékelte, ami viszont korántsem 
megnyugtató, mert az elmúlt 
évtizedben hazánkban az állampol
gárok egészségi állapota romlott. A 
megbetegedési és halálozási adatok 
egyértelműen alátámasztják, hogy a 
romlásért az idült, nem fertőző 
betegségek: szív- és érrendszeri be
tegségek és a daganatos betegségek 
tehetők elsősorban felelőssé. Váro
sunkban az egészségügyi alapel
látást két gyermek- és négy házior
vosi szolgálat látja el, a szakellátást 
pedig az önkormányzat Egészségü
gyi Szolgálata, mint intézmény. A 
gyermekek egészségügyi ellátása

születésük pillanatától 14 éves 
korukig folyamatos és rendszeres 
egészségügyi (védőnő, orvos) 
ellenőrzése alatt áll. A leggyakrab
ban előforduló gyermekbetegségek 
a légúti megbetegedések voltak 
(nátha, influenza, gége- légcsőhu
rut). A védőoltások következtében a 
fertőző gyermegbetegségek csak 
elszórtan fordultak elő. Ugyancsak 
rendszerességgel történik a gyer
mekek szűrővizsgálata, melynek 
során talált káros elváltozások 
esetén mindig megtörténik a 
megfelelő szakrendelésre utalás. A 
gyermekgyógyászok felvilágosító 
munkája ellenére sajnos nem ritka a 
dohányzás elkezdése a tizenévesek 
között, s a szexuális élet kezdete is 
a fiatalabb korosztály felé tolódik 
el. Városunk nyolcezres állandó 
lakosságának 20%-a 60 év feletti. 
Egyre növekszik az idős, egyedül 
élő és ellátásra szoruló betegek 
száma, amely mind szociális, mind 
egészségügyi ellátás terén további 
sürgető feladatokat ró az önkor
mányzatra. A képviselők az előter
jesztést jónak minősítették, már ami 
az egészségügy helyzetének reális 
bemutatását illeti. A lakosság 
egészségi állapotát már korántsem, 
egyesek még azt is megkockáztat
ták a véleménynyilvánítások során, 
hogy „az egészség a lakosság szem
pontjából nem érték”, amely első
sorban a kedvezőtlen gazdasági 
helyzet rovására írandó. Néhányan 
szóvá tették az Egészségügyi Szol
gálat egyre nehezebbé váló 
gazdálkodását, melyért az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár is 
felelős. Az önkormányzatnak 
szűkös anyagi eszközei ellenére is 
többet kell fordítani az egészségü
gyre, ugyanakkor még többet kell 
tenni a felvilágosítás, az oktatás 
terén a betegségek megelőzése 
érdekében.

Az aktualitások között rendeletet 
alkotott a képviselőtestület a 
közhasznú munkavégzésről, amely 
ez év július 1-én lép hatályba. (A 
rendeletet lapunk következő 
számában leközöljük.)

Döntött a testület arról, hogy a 
város tulajdonába kerülő Auróra 
Éttermet hosszú távon kulturális és 
idegenforgalmi központtá kell 
alakítani, amely természetesen több 
ütemben valósítható meg. Addig is 
gondoskodni kell azonban a létesít
mény ideiglenes hasznosításáról.

Az erkölcsi támogatáson túl a 
testület 100.000 Ft támogatást nyúj
tott a Balatonalmádi Rendőrörsnek 
az új székház berendezéséhez.

Meghatározta a testület a 
gázvezeték építéséhez utólag csat
lakozni kívánó fogyasztók költ
ségviselését az alábbiak szerint:

1. Amennyiben megépült az utcai 
gerincvezeték az adott ingatlan 
bekötővezetéke nélkül, az ingatlan 
tulajdonosa a rácsatlakozási jog

díjaként 75.000,- Ft-ot köteles 
fizetni, és a bekötővezeték kiépítése 
saját költségen történjen.

2. Amennyiben megépült az utcai 
gerincvezeték, és az adott ingatlan 
bekötővezetéke telekhatárig 
elkészült, jelenleg föld alatt van 
ledugózva, a rákötési jog díjaként a 
tulajdonos 85.000,- Ft-ot köteles 
fizetni, és a bekötővezeték kerti 
beállóját a saját költségén építteti 
ki.

3. Amennyiben megépült az utcai 
gerincvezeték, és a kerti beállóval a 
bekötővezeték is, a tulajdonos az 
ingatlanára történő bevezetést 
tudomásul vette, de a gázra 
egyelőre nem tart igényt, későbbi 
igénybejelentését az eredeti hoz
zájárulás inflációval növelt értékév
el kell figyelembe venni (1996-ban 
az 1995. évi inflációt számolva:
83.000 x 1,283 = 106.489,-, 
kerekítve 106.500,-Ft-ot).

4. a) A házi bekötővezeték 
utólagosan kiépített költségein túl 
minden fogyasztó köteles a téli 
csúcsteljesítménye után az 1992. 
december 31-re vonatkozó 3.745,- 
Ft/m3/óra egyszeri hozzájárulásnak 
az éves inflációval korrigált 
összegét befizetni.

4. b) A nagyüzemi, kommunális, 
kereskedelmi és egyéb nem 
lakossági fogyasztók az éves ener
gia igényéből számított téli csúcsfo
gyasztás után kötelesek az 1992. 
december 31-re vonatkozó 3.745,- 
Ft/m3/óra egyszeri hozzájárulásnak 
a PTK által szabályozott késedelmi 
kamattal terhelt összegét fizetni 
(évről-évre halmozottan).

Régi adósságát törlesztette az 
önkormányzat azon döntésével, 
mellyel közel 3,5 millió forintot jut
tatott az öreghegyi vízbázis 
kiépítéséhez. A víztároló építését a 
DRV mintegy 10 millió forintos 
költséggel felvállalta, de az öreghe
gyi polgárok is jelentős, ingat
lanonként 90.000 Ft-os hoz
zájárulással vették ki részüket a 
beruházásból.

A várakozásnak megfelelően 
nagy vitát váltott ki a Városház téri 
parkoló hasznosítása, népművészeti 
vásárok és kulturális rendezvények 
tartása céljára. A hosszas tanács
kozás végül is eredménnyel járt, 
most már a pályázó KAR-TON 
Kft.-n a sor, hogy elfogadja-e a 
képviselőtestület által tett ajánlatot.

Befejezésként területfejlesztési 
önkormányzati társulások létre
hozása kérdésében foglalt állást a 
testület.

Az önkormányzati jegyző
könyvek a polgármesteri hivatalban 
és a város könyvtárban meg
tekinthetők.

Sz. S.



Almádi Orvosnap ‘96
Ez évben már ötödik alkalom

mal rendeztük meg városunkban a 
lassan hagyományossá váló orvos
napot. Fő témának az otthon
ápolást választottuk. Dr. Kerényi 
László polgármester megnyitója 
után Szelényi Pál karnagy úr 
vezényelte Almádi Vegyeskar 
rövid, hangulatos előadása 
következett. A konferencián a 
Népjóléti Minisztérium ápolási 
főosztályának vezetője adott 
tájékoztatást az otthoni szakápolás 
helye és szerepe címmel. Ezután 
előrehozott fórum keretében 
parázs vita kerekedett a különböző 
nézeteket vallók között. Nyug
tatólag hatott a Magyar Ápolási 
Egyesület beszámolója Árendás 
Lászlótól a már működő pro
gramokról, a tapasztalatokról, a 
lehetséges jövőről. A finan
szírozásról Kárpáti Zsuzsa, a TB 
Önkormányzat Elnökségének 
tagja, az Otthonápolási Kuratóri

um elnöke tartott előadást, majd 
dr. Koczka Viktória bőrgyógyász 
főorvos a háziorvos bőrgyó
gyászati tennivalóiról szólt.

Az előadások között a kiállítás
sal is megjelenő gyógyszergyárak 
tartottak ismertetéseket.

Az Ottilia Vendéglőben szemet 
is gyönyörködtető terített asztal 
várta a hallgatóságot, majd másfél 
órás fórumon folytatódott a vita. A 
szervezők nevében ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani 
Bódis Józsefnek a nyomdai 
munkáért, Mesterházi Andreának 
a gyönyörű virágdíszekért, Gróf 
Tibornak a technikai segítségért, 
Markó Ottiliának és családjának a 
vendéglátásért, városunk vegyes
karának a művészi élményért, 
kiállítóinknak az orvosnap támo
gatásáért, a szervezésben részt 
vevőknek a szorgalmas munkáért.

dr. Farkas Miklós

J ú n i u s i  p r o g r a m o k
3.17 óra Vas megyei képzőművészek tárlata

Megnyitja: Rasperger József, a Vas megyei Művelődési Központ 
művészeti tanácsosa

4.15 óra Millecentenáriumi vetélkedő
4.9-17 óra Virágvásár
6-7-8.10-18 óra Bútorkiállítás és -vásár
8.15 óra Játszótéravató a Budatava lakótelep tömbbelsőjében

A programban szerepel: Karaoke show, Galambos Ferenc bűvész és 
lufikirály, Varnyu Country együttes

11.9-17 óra Ruhavásár
14.17 óra Ferdinánd Judit és Fóth Ernő festőművészek kiállítása 

Megnyitja: Aszalós Endre művészettörténész
15.17 óra Zenepavilon-avató az Ősparkban

Avató beszédet mond: Schildmayer Ferenc alpolgármester 
Közreműködik: Balatonalmádi Városi Vegyeskar 
és a Swing Sramli együttes

15.9-15 óra Bálásruhavásár
21.19 óra Utcabál a Városháza téren, játszik a Viktória együttes 
24-29-ig 10-17 óra Rock and Roll Tábor (I. turnus)
28.20 óra Az ennepetali férfikórus, az eggenfeldeni kórus,

a balatonalmádi kórus közös hangversenye az Auróra Étteremben
29.18 óra Szezonnyitó Hattyúbál az Auróra Szálloda éttermében 

A zenés menet felvonulása a piactértől indul

JÚLIUSI ELŐZETES
1-6-ig 10-17 óra Rock and Roll Tábor
5.17 óra Veszeli Lajos festőművész kiállítása a Városháza Galériájában
5.18.30 óra Corpus Kvartett hangversenye a Zenepavilonban 
5-7. A Fórum Bevásárlóközpont születésnapja alkalmából

szórakoztató rendezvények az iparcikk osztály előtt 
9.11 óra Játszóház a Wesselényi Strand főbejáratánál, a sakktáblán
12.18.30 óra A Veszprémi Fúvószenekar hangversenye a Zenepavilonban

Polgárőr 
hírek

Április hónapban megalakult 
egyesületünk ifjúsági tagozata, 19 
lelkes 18 éven aluli fiatal rész
vételével.

A fiatalok segítségével biztosítot
tuk a május 1-én megrendezett 
duatlonverseny útvonalát.

Előadások keretén belül Czere 
József őrnagy úr és Ujvári Attila 
törzszászlós úr ismertették fiatalja
inkkal a rendőrség munkáját, a bün
tető törvények egyes pontjait kön
nyen érthető, hangulatos módon. 
Rövid ismertetés hangzott el a 
kábítószerek veszélyeiről, káros 
következményeiről, egészséget 
veszélyeztető hatásáról. Az ifjúsági 
tagozat elnökének Méreg Jánost és 
elnökségi tagoknak Magyar Zoltánt 
és Benkovich Györgyöt választot
ták a fiatalok.

Az „öreg” polgárőrök járőrözési 
útvonalát a Balaton felé szerveztük 
meg. A vörösberényi gyermek
napon polgárőreink segítettek a for
galom irányításában, és ketten, 
Pirgi István és Heilig Tamás vál
laltak két éjszakai szolgálatot a 
Malom-völgyben.

Szeptembertől beindítjuk a 
fegyver nélküli önvédelmi tan
folyamot. Bodor Barna és Hansági 
Endre várja a tanfolyamra jelent
kezni kívánó polgárőröket.

Még május hónapban egyeztetjük 
közös programjainkat Gróber Sán
dor őrnagy úrral.

Hansági Endre

R e n d ő r s é g i  h ír e k
Május 10-én az 1. sz. Postahivatal riasztójának 

megszólalásakor még a rendőrök előtt a közelben 
lévő egyik üzlet tulajdonosa állampolgári köteleség
ből az épülethez ment, hogy meggyőződjön a riasztás 
okáról. Legnagyobb meglepetésére kiderült, hogy az 
egyébként már zárva lévő épület ajtaja nyitva van, és 
abban a kulcsot bennfelejtették. Szerencsére az 
épületből nem hiányzott semmi, de ez az eset tanulsá
gos.

Ismeretlen tettesek a város területén nyolc esetben 
követtek el betörést, főleg nyaralótulajdonosok 
sérelmére. A Kond utcában több mint 300.000 Ft 
értékben károsították meg az épület gazdájást. 
Üzletük közül a Baross G. utcai diszkontlerakatot 
látogatták meg ismeretlen személyek, ahonnan
400.000 Ft értékben cigarettát, szeszesitalt, valamint 
fagylaltot vittek magukkal.

Az elkövetők az autókat sem kímélték, hiszen a 
városban négy gépkocsit törtek fel, hármat pedig 
megrongáltak, illetve alkatrészeket szereltek le róla.

Keressük a FEL-163 frsz-ú, kék színű Mercedes 
személygépkocsit, melyet a Szegfű utcából kötöttek 
el.

________________Baleset_______________

A Petőfi S. utcában, a húsbolt előtt figyelmetlen 
vezetés közben az egyik gépkocsi tulajdonosa fel
borult, szerencsére sérülés nem keletkezett, de az 
intézkedéskor kiderült, hogy a vezető a gépjárművet 
ittasan vezette. Ugyanitt pár nappal később egy 
segédmotorkerékpáros szabályosan parkoló személy

gépkocsinak ütközött. Nála is alkoholos befolyásolt
ságot jelzett a szonda. A következő baleset az Arany 
J. utcában történt, ahol a rendőrök szintén ittasságot 
állapítottak meg a koccanásos baleset egyik 
résztvevőjénél. Baleset történt még az úgynevezett 
rendőrlámpák alatt, ahol a jelzőkészülék piros fény 
jelzésekor az odaérkező gépkocsi hirtelen fékezett, és 
a követési távolságot nem tartó gépjármű az előtte 
lévőbe beleszaladt.

Egyéb

A rendőrörs működési területén kollégáink tapasz
talják, hogy a kerékpárosok kerékpárjaikat nem látják 
el a kötelező felszerelésekkel. Szerencsére ez idáig 
ebből eredően baleset nem történt. Ezeket a 
hiányosságokat főként a gyermekek és a fiatalkorúak 
körében tapasztaljuk, így kérjük a szülőket, hogy 
olyan kerékpárral ne engedjék ki az utcára a gyer
mekeiket, amely a biztonságos közlekedés 
feltételeinek nem felel meg.

Örömmel vettük tudomásul, hogy a helyi polgárőr 
szervezet létrehozta az ifjúsági szervezetét, akik 
remélhetően aktívan segítik munkánkat.

Traffipax

Júniusban 10-én, 20-án, 24-én és 26-án lesz műsze
res sebességmérés a 71-es számú főútvonalon.

Újvári Attila



Sportcsarnokért
szólok. Hogy miért? Mindenki 
tudja, de azért sorolom. Iskolai 
testnevelés színtere, a városban 
működő szakosztályok (lab
darúgás, tenisz, kosárlabda, 
kézilabda stb.) edzéseinek, ver
senyeinek színhelye, különböző 
összejövetelek, ünnepek (közös
ségi, egyéni), rendezvények 
helyszíne is lehetne.

Hogy késésben vagyunk? Talán 
igen. Hiszen Balatonkenesén már 
megépült, Balatonfüreden most 
tervezik, Alsóörsön pedig át
utalták a pénzt a kivitelezőnek.

Miből építsük? Anyagi alapot 
képezhetnek a pályázatok, ado
mányok, illetve erre a célra beállí
tott bevételi forrás. A város tegyen 
közalapítványt „Balatonalmádi 
sportjáért”, az alapítvány va
gyonába vigye be apportként a 
létesítendő sportcsarnok helyéül 
szolgáló földterületet.

Hogyan üzemeltessük? A 
sportcsarnok eltartja magát. Igaz, 
hogy az általános iskolások 
egészsége, munkabírásának ki
alakulása később térül meg, de 
annyit áldozhat a város saját gyer
mekeinek, felnőtteinek egész
ségéért. A sportegyesületek, szak
osztályok, baráti társaságok spor
tolói fizetnének a használatáért. 
Idegen (hazai és külföldi) 
sportolók felkészülésének színtere 
lehetne, amely nemcsak a sport- 
csarnok bevételét gyarapítaná, 
hanem a szállásadókét és a 
vendéglátókét is. Arról nem is 
beszélve, hogy az itt edző
táborozók később visszatérnének 
családjukkal, baráti körükkel.

Hová épüljön? Vagy az egyik 
iskola mellé, vagy egy nagyobb 
lakóközösség (lakótelep) köze
lébe.

Milyen lehetne:
-  a volt nevelőotthon sportpá

lyája (Váci Mihály Általános 
Iskola közelsége, már meglévő 
épület beépíthetősége);

-  a Bauxitkutató salakos pályá
ja (Budatava lakótelep, kéttan
nyelvű gimnázium szomszédsá
ga);

-  a Magtár környéke (Vörös
berény! Általános Iskola és 
Budatava vonzáskörzete).

Ezek tippek, lehetőségek, mér
legelésük a sportcsarnok épí
téséről szóló döntés után válik 
esedékessé.

Úgy gondolom, a sport
csarnokra mindenképpen szükség 
van! Szükség van, mert ez Bala
tonalmádi érdeke. A lakosság 
sportolási, életviteli lehetőségeit 
javítani kell, az idegenforgalmi 
bevételt növelni muszály, a város 
rangját emelni kötelesség.

Faragó György

Teniszhírek

E se m é n y d ú s  é v k e z d e t
Teniszklubunk életében a 

tavaszi hónapok bővelkedtek 
eseményekben. Április 19-én si
keresen, igen jó hangulatban lezaj
lott a teniszezők bálja, a Hotel 
Nereus Étteremben.

Az érdeklődés a legoptimáli
sabb elképzeléseket is felülmúlta. 
Sajnos korlátozott volt az elhe
lyezési lehetőségünk és csak 74 
főt tudtunk fogadni. Ezúton is 
elnézést kérünk azoktól, akik 
később jelentkeztek, és már nem 
tudtunk helyet biztosítani szá
mukra, de így is zsúfolt volt a 
terem. A jövőben nagyobb 
méretekben kell gondolkodnunk.

Külön köszönet illeti a bál 
támogatóit: a Verga Rt-t, a Hotel 
Nereust, a Colombus Kft.-t, a 
Megyei Tenisz Szövetséget, a 
Belvárosi Ruha Szalont, az Ottilia 
és a Porció Vendéglőket.

Április 26-án megtartotta rendes 
évi közgyűlését egyesületünk, 
ahol az 1995. évi eredmények, az 
1996. évi tervek megtárgyalása és 
a Számvizsgáló Bizottság jelen
tése voltak a fő napirendi pontok. 
Az aktualitások között a legna
gyobb érdeklődést a klubház 
kérdése váltotta ki. A tagság 
lelkesedése, elszántsága a meg
valósítást illetően egyhangú volt.

A közgyűlés feladata volt még 
az 1996. évi tag- és bérleti díjak 
megállapítása, valamint a 
Számvizsgáló Bizottságba, az 
elhunyt Áfrány Mihály helyére, új 
tag választása. Az előbbi kérdés
ben a tagság egyhangúlag Vékony 
Istvánt, az OTP osztályvezetőjét 
választotta a tagság.

Április 27-én rendeztük meg a 
régi hagyományokat idéző 
idénynyitó házi páros versenyün
ket, amely korosztály szempont
ból teljesen nyílt volt, ugyanis 
együtt indultak ifjúsági, felnőtt és

senior sportolóink. Az értékes 
sportcikk díjakon felül az Ottilia 
Vendéglő az első két helyezettnek 
egy ebéd vagy vacsora elfo
gyasztását ajánlotta fel. Ezúton is 
köszönet érte!

A verseny végeredménye: 1. 
Dudás Zs-Kónya J.: 2. Horváth 
I-Debreceni I.: 3.
Szabó Z -Solym osi 
L.

Ez idő alatt két 
éljátékosunk, Kovács 
L. és Hitter Cs. Mar
tonvásárhelyen orszá
gos II. osztályú 
versenyen indultak, 
és az előbbi I., az 
utóbbi III. helyezést 
ért el az egyéniben, 
valamint megnyerték 
a párost is.

Ugyancsak e napon 
Rajnai Csaba Győr
ben országos serdülő 
versenyt nyert. Erre 
szokták mondani, ez egy szép nap 
volt.

Május 4-5-én országos II. 
osztályú versenyen Székesfe
hérváron Kovács L. ismét döntőt 
játszott, amit azonban balszerenc
sés körülmények között -  
ütőtörés, húrszakadás miatt -  
kölcsönütővel elvesztett.

Az országos szövetség kis 
késéssel végre elkészítette az OB
II. CSB sorsolását. A 8 csapatot 
két csoportba osztották, és a cso
portokon belüli körmérkőzések 
után a másik két csoport kiírás 
szerinti megfelelő csapataival 
lejátszott oda-visszavágós mec
csek alapján dőlnek el a 
helyezések.

Mi a nehezebbnek ítélt csoport
ba kerültünk: a Bp. Elektromos, a 
Nagykanizsai Olajbányász és a 
Keszthelyi Helikon lesz az ellen
felünk. Mindegyik csapatban 
külföldi „idegenlégiós” is szere
pel.

Május 18-án játszottuk első 
mérkőzésünket a csoport leg
erősebb csapatának tartott Bp.-i 
Elektromossal és hazai pályán 7:2 
arányú vereséget szenvedtünk. 
Győzött: Hitter Cs. és a 
Hitter-Rajnai Cs. páros.

Másnap azonban idegenben 
legyőztük 6:3 arányban a 
Nagykanizsai Olajbányászt. 
Győzött: Hitter, Rajnai Cs., ifj. 
Varga L., Dudás Zs., ifj. 
Varga-Rajnai Cs. és a Szabó 
L.-Dudás Zs. párosok.

Június 1-én és 9-én itthon ját
szunk a Keszthely, illetve a 
Nagykanizsa ellen, 2-án és 8-án 
utazunk a Keszthelyhez és az 
Elektromoshoz. Utána lesznek a 
helyosztók.

A hazai mérkőzéseinkre várjuk 
kedves szurkolóinkat!

HIS

Klubelnöki megnyitó

Hangulat a tetőfokon



Irány Atlanta!

JÓ SZELET KAPITÁNY(OK)!
Többé-kevésbé valamennyi 

sportágban befejeződtek azok a 
kvalifikációs versenyek, amelyek 
az atlantai nyári olimpiai játékokra 
jelölték ki a résztvevőket.

Balatonalmádi kb. 8500 fős 
lakosságából két sportoló ebben a 
szerencsében részesült (persze a 
szerencsét nem adták ingyen), ami 
azt hiszem bravúr a javából. S 
hogy mindketten vitorlázók -  azt 
hiszem külön öröm - , hisz 
településünk tradicionális sportá
ga került a múlt homályából ismét 
rivaldafénybe.

Wossala György (és legény
sége), valamint Eszes Tamás szeli 
hamarosan a habokat Atlantában, 
ami így teljesen nem igaz, hisz, 
mint megtudtam az olimpikonok
tól, magát a versenyt Savannah- 
ban, Georgia állam déli részén 
rendezik. Ott, ahol egy lepusztult 
Sheraton Hotel a bázis, mocsaras a 
vidék, ám gazdag az állatvilág... 
és stabil a széljárás. Hacsak nem 
lesz hurrikán, ami ezen a 
környéken bizony nem ritka.

Az igazi persze az lenne, ha a 
két almádi egységet neveznék hur
rikánnak a verseny folyamán, bár 
az érintettek sokkal szerényebben 
fogalmaztak az esélyek latol
gatásánál. Wossala György 55 
évesen először vesz részt

olimpián, hajóosztályában 10-be 
szeretne kerülni, az első hatot 
kifejezett bravúrnak könyvelné el. 
S ha mégsem sikerülne sincs prob
léma, hisz távlati terveiben még 
Sidney is szerepel. Eszes Tamás az 
egyik legfiatalabb résztvevő, 
életkorához hasonlóan, a 
versenyen is húsz között szeretne 
végezni. Úgy véli, aki megelőzi, 
az a nagyobb rutinnak köszönheti. 
Elmondása szerint sokat áldozott 
az eredményért. Egy éve csak a 
vitorlázásnak él, egy ír edző, 
Trevor Millar irányításával. Ha 
nem sikerül a kiugró eredmény, 
akkor sem lesz elkeseredett, bőven 
van ideje még. Két korosztály 
tehát, azonos célokkal a Balaton 
északi partjáról az Atlantai 
Olimpián. Mit kívánhatnánk mást 
nekik, mint hogy mindketten érjék 
el céljukat, s természetesen öreg
bítsék kis városunk hírnevét.

Befejezésül álljon itt, amit 
beszélgetésünk végén egymásnak 
kívánt a két sportoló:

Wossala György: Legyen Tamás 
fejlődési korszakában Almádinak 
olyan vitorlásklubja, mint amilyen 
az én időmben az Építők volt!

Eszes Tamás: Találkozzunk Sid
neyben is!

Úgy legyen!
G.T.

Nemzetközi korcsoportos karatebajnokság
A helyszín: Siófok 1996. május 4. Mikóczy Károly fekete öves 1 danos 

vezető edző vezetésével hét fiatal karatékéval képviseltette magát Bala
tonalmádi. Erre a nemzetközi versenyre -  szerb, horvát, macedón, 
szlovén, szlovák, román, bolgár, olasz és természetesen magyar -  közel 
750 versenyző küldte el nevezését.

Ebben a kemény nemzetközi mezőnyben a mi hét fiatal karatékánk 
megállta a helyét. Drexler Gábor a négy közé jutásért folyó küzdelemben 
kapott ki ellenfelétől a hosszabbításban. Halász Bertalan viszont megint 
hozta a megszokott magabiztos formáját, egy harmadik helyezést ért el. 
Ebben a nagy létszámú versenyző gyerekseregben már az is fegyvertény 
volt, ha egy versenyző eljutott a legjobb 16 közé. Az eredmények igen 
biztatóak.

Ezúton szeretném megköszönni az iskolák és vezetőik segítő hozzáál
lását: a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolának és a Szen
tkirályszabadjai Általános Iskolának. Köszönet a szülőknek az önzetlen 
segítségért, hogy segítettek a gyermekeket időben eljuttatni a 
versenyekre. Nyúl Csaba klubelnök

Kihívás napja 
Balatonalmádiban
4336-szor tizenöt perc az 

egészségért. Röviden így foglal
ható össze a május 29-én váro
sunkban is megrendezett sportren
dezvény eredménye. Persze a 
számok mögött komoly ered
mények is szerepelnek. Hisz 
sportoltak óvodásaink, általános 
iskolásaink (a Györgyi Dénes 
iskolban brillíroztak a tanárok 
tanítványaik ellen), de nem maradt 
el a testmozgás közhivatalainkban 
sem. Még az ügyfelek sem mor
golódtak, amikor a Polgármesteri 
Hivatal túlsúlyos csapata pontban 
14 órakor kötélhúzásban mérte 
össze erejét a képviselők váloga
tottjával. Hogy nem volt bunda, 
azt az eredmény hűen tükrözi: 2:1 
a hivatalnokok javára. Közben a 
Közösségi Házban Vágfalvy 
László és Anni néni vezetésével

már javában pattogott a ping-pong 
labda, a győzteseket éremmel 
jutalmazták. A kedvezőtlen 
időjárás ugyan megtréfálta a 
teniszezőket, ám a focit és a kézi
labdát ez mitsem zavarta. Szóval a 
felhívásnak megfelelően sportolt a 
város, és reméljük, e rövid 
tudósítás még többeknek hozza 
meg a kedvét egy kis test
mozgáshoz. Mert sportolni nem
csak a Challange Day-en szabad.

Végezetül álljon itt azoknak a 
szerencséseknek a neve, akiket 
Fortuna az országos nyere
ménysorsolársa juttatott: Balogh 
Miklós dr. Óvári F. u. 46., Barta 
Dániel Laposa D. u. 10/A, Wagner 
Nikolett Rozmaring u. 49., Csécsi 
Barbara Viola u. 19., Fébert Ádám 
Szabolcs u. 29., Szauer Rita 
Rákóczi u. 39.
s

A Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulóinak sporteredményei

Diákolimpia úszás megyei döntő
I. korcsoport Horváth Zoltán 50 m-es hátúszás 2. helyezés

Horváth Gábor 50 m-es hátúszás 3. helyezés
Erdélyi Mátyás 50 m-es mellúszás 3. helyezés
Erdélyi Mátyás 50 m-es gyorsúszás 5. helyezés
Solymos Lilla 50 m-es gyorsúszás 5. helyezés

10x50 m fiú vált(Horváth Z., Csécsi, Kuti, Lisztes, Szalai, Erdélyi, Horváth G., Viszt,
Bogdán, Gergely)

II. korcsoport N ovák Ádám 50 m-es gyorsúszás 1. helyezés
N ovák Ádám 50 m-es pillangóúszás 1. helyezés
Koscsó Anita 50 m-es mellúszás 1. helyezés
Koscsó Anita 50 m-es pillangóúszás 1. helyezés
Németh Zsanett 50 m-es mellúszás 2. helyezés
Horváth Péter 50 m-es hátúszás 3. helyezés
4x50 m leány gyorsúszás (Somogyi, Németh, Kucserka, Koscsó) 1. helyezés

III. korcsoport Szénási Áron 100 m-es gyorsúszás 4. helyezés
Tóth Aranka 100 m-es hátúszás 3. helyezés
Szénási Áron 100 m-es mellúszás 2. helyezés
Tóth Aranka 100 m-es pillangóúszás 2. helyezés
Madár Szabina 200 m-es vegyesúszás 2. helyezés
Vajai András 100 m-es hátúszás 1. helyezés
Vajai András 200 m-es vegyesúszás 1. helyezés
Madár Szabina 100 m-es vegyesúszás 1. helyezés

Diákolimpia úszás országos döntő Székesfehérvár, 1996. április 20. és 27.
L korcsoport 10x50 m-es váltó 17. helyezés

Erdélyi Mátyás 50 m-es gyorsúszás 18. helyezés
Viszt Ferenc 50 m-es hátúszás 17. helyezés

Horváth Zoltán 50 m-es mellúszás 3. helyezés
II. korcsoport Koscsó Anita 50 m-es mellúszás 12. helyezés

N ovák Ádám 50 m-es gyorsúszás 1. helyezés
4x50 m-es gyorsváltó (leány) (Koscsó, Somogyi, Kucserka, Németh) 5. helyezés

III. korcsoport Tóth Aranka 100 m-es pillangóúszás 12. helyezés
Vajai András 100 m-es hátúszás 4. helyezés

Madár Szabina 100 m-es mellúszás 1. helyezés

ORSZÁGOS HORGÁSZVERSENY
A bronzérmes 
balatonalmádi 
csapat.

Balról-jobbra: 
ifj. Takács Gyula, 
Szente Zsolt, 
Szente László 
csapatkapitány, 
Szente Zoltán



„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel...”
A Balaton-parti Zeneiskolások III. Kamarazenei Találkozójáról

Fúj a szél, csupa víz, sár minden 
út, az ember legszívesebben a 
kuckójában maradna ilyen kutyá
nak sem való időben...

Dehogy marad! Ugyan már, 
hogy is maradna, mikor az Almádi 
Zeneiskola ismét a házigazdája az 
immár hagyománnyá lett 
nevezetes eseménynek, a balaton- 
parti zeneiskolások kamarazenei 
találkozójának. Az esővíztől 
gyöngyös autókból hangszereket 
cipelő tanárok, vígan csacsogó 
gyerekek raja áramlik befelé, a 
barátságos kis épületbe. A többség 
ismerősként üdvözöl már bennün
ket, meg persze a „tóparti tár
sakat”. Gyors terefere, egyeztetés, 
egy kis üdítő a nebulóknak, kávé 
az idősebbeknek.

Aztán az idő mintha meg
iramodna hirtelen: rövid próba 
mindenkinek, már itt is a zsűri: 
Pájer Sára, Nyírő Gábor és László 
Attila művésztanárok szemé
lyében.

Hűha, pontosan tíz óra van! 
Zenei köszöntőként Beethoven 
Kontratánca csendül fel két almá
di fiú ügyes tolmácsolásában az 
óriási hangversenyzongorán, majd 
iskolánk ifjú igazgatónője, 
Hódossy Zoltánné Huiber Gabriel
la üdvözli a  közös muzsikálás 
lelkes híveit. Őt követően Kovács 
Piroska, a titkársági és humánpoli
tikai osztály vezetője a kama
razenélés igazán szép, emberi 
tulajdonságokat kifejlesztő 
hatásáról beszél röviden, minden
ki számára érthető egy
szerűséggel.

Most pedig megjelenik Orbán 
Dénes tanár úr, mint műsorvezető, 
és már a színre is varázsolja a 
földváriak kockás mellénykés 
fúvósötösét. A hallgatóság, 
melynek jó része szereplő lesz

rövidesen, megértő, érdeklődő 
figyelmével egyre fényesebb 
hangokat csalogat elő a 
megilletődött hangszerekből.

A fúvósok ígéretes előadását 
még bátrabb produkció követi: a 
zongorán felhangzó Spanyol tán
cot igazán lendületesen spanyolra 
formálja a négy kis lánykacsó.

A földváriak bemutatkozása 
méltóképpen zárul a Telemann 
szonátáját tenorkürtön és zon
gorán megszólaltató kiváló kettős
sel.

A kenesei furulyaduó színvo
nalas, szép játéka után Fűzfő
gyártelep gyerekein a sor: a két 
zongorista leányzó scherzóba 
kezd; bár a zenei tréfát jól megfor
málni nem mindig tréfadolog, 
nekik mégis sikerül.

Alig halkul a taps a következő 
három kis furulyás csemete játéka 
nyomán, már megint valami más, 
valami érdekes következik: Music 
Time, Ragtime hangzik fel három 
fuvolán és szintetizátoron. Biztos, 
hogy a könnyűzene könnyű zene? 
Egy bizonyos: tetszésre talál!

A három veszprémi fuvolás lány 
triója ámulatba ejt: lám, mire 
képes az együtt lélegzés(!), az 
egymásra figyelés! A taps ismét 
jogos!

Most következik a házigazdák 
bemutatkozása!

A két almádi csöppség, Kránicz 
Virág hegedű és Katz Zsuzsanna 
zongora segítségével faggatja a 
nyulacskát, hogy merre tart (Bor
sody: A  kis nyulacska ...hegedül). 
Sikerrel. A furulyás Németh 
Richárd a következőkben önmagát 
és barátját formázza, bújócskázik, 
fogócskázik, kis hercegnővel 
ismerkedik a betyár, zongorista 
társa Németh Vanda és Hidas 
Frigyes zeneszerző jóvoltából 
(Hidas: Négy kis darab: Te és én, 
Bújócska, A kis hercegnő, Fogócs
ka). Ügyesen!

A sort záró fuvolista Martin 
Anna és Várkuti Boglárka (Max 
Goddard: A hobby-lovacska, Az 
Indiánok, A cowboy) már holmi 
Huncutságok és csínytevések 
sorozatból ismer el három esetet.

A pajkosak! Jól tették, egészen 
jól!

A szünet után újabb meglepetés
ben van részünk: a keszthelyiek 
valódi reneszánsz udvarizenész 
együttese csücsül a színpadon 
„bíborba, bársonyba, gyöngyös 
koszorúba”. A nagyterem óriási 
tükrei csodálkozva ismételgetik a 
színpompás látványt. Aztán 
amikor a blockflőték serege a 
legkisebbtől a legnagyobbig 
csodálatos tisztasággal rázendít 
egy-egy Gastoldi-darabra, a 
tisztelt publikumnak -  velem

együtt -  leesik az álla. A continnó 
nem csembaló, hanem korunk 
találmánya, a szintetizátor. De 
milyen jó ez így is! A régi és a 
mai..., hogy összeférnek! A Széki 
csűrdöngölő igazi merész mulat
ság, a swing csupa derű!

A mosoly percei csak tovább 
szaporodnak, mikor öt kis tü
csökhegedűs rágyújt szép- 
komolyan egy Schubert-menüett
re. Keszthely utolsó megnyi
latkozása is maga a vidámság. 
Brahms Magyar táncaiból kettő 
olyan meggyőző erővel, magyar 
temperamentummal, kiváló meg
formálással hangzik el, hogy még 
mindig nincs kedve senkinek sem 
elfáradni.

Záróakkordként Boglár, Lelle és 
Szemes gyerekei gyürkőznek a 
feladatnak. A hangzás szokatlan, 
érdekes: Csajkovszkij Táncát xilo
fonon és zongorán hallgathatjuk. 
A kíséretet maga a szőke hajú 
Nyári Napsugár szolgáltatja: (Ni
csak, már nem is esik!) Ebben a 
pillanatban három kékmellényes 
„férfiú” áll elibénk, igen komoly 
ábrázattal, ahogy tisztességes 
afrikai zenészekhez illik, és 
megidézik a feketék lakta földrész 
furcsa, nekünk feltétlenül 
egzotikus világát a tam-tam, a 
bongo, a conga segítségével.

A kemény dobzenét ismét a 
xilofon (nem is egy, kettő!) 
gyöngyöző, áttetsző hangja váltja 
fel. Talán Haydn mester maga is 
örülne az érdekes ötletnek, ha 
Divertimentóját xilofonon hallaná. 
(Hátha hallja!)

A fesztivál Orff Tapsrondójával 
fejeződik be, melyet e három isko
la számos lelkes is nebulója tap
sol-talpal nagy-nagy odaadással, 
mindnyájunk örömére.

A tapsra persze taps felel, hálás 
taps! Az utolsó.

A jó mulatság -  jövő ilyenkorig
-  itt most megszakad... Mindenki 
szépen szerepelt, mindenki nyert. 
Az arany, ezüst, bronz ok
leveleken, apró ajándékokon túl, 
nyert barátságot, jóindulatot; meg
tanult a másikra figyelni, vele 
(velük) együtt érezni, együtt 
lélegezni. „Síppal, dobbal, nádi 
hegedűvel”, de mindig együtt, 
egymás mellett, egymásért. Mert 
másként nem lehet igazán ember
hez méltóan muzsikálni, élni.

Köszönet az élményért. 
Köszönet a mélyen emberi, igaz 
baráti órákért tanároknak, 
gyerekeknek egyaránt.

Visszavárunk benneteket a 
következő esztendőben is!

Nagyné Sárfi Gabriella 
Fotó: Durst László

A keszthelyiek reneszánsz udvarizenész együttese

B.-boglár, B.-lelle, B.-szemes zeneiskolásai



UNITED GAMES ‘96 
EURÓPAI EGYÜTTES JÁTÉKFESZTIVÁL 

az Egyesült Európáért és a Békés Világért

BALATONALMÁDI PROGRAMJAI
1996. június 6.-június 9.

JÚNIUS 7. PÉNTEK
9.00-9.15 Sajtótájékoztató a Városháza nagytermében
-  élő kapcsolatfelvétel Berlinnel
9.20 „Bizalom hídja” nemzetközi ifjúsági kerékpártúra startja a 
Városháza téren iskolai csoportok kíséretében 

9.30-10.00 A szabadkai UG küldöttség fogadása a Városházán, a 
„Tanárok és tanítványok” c. közös képzőművészeti 
és gyermekrajz-kiállítás megtekintése
10.00-11.00 A küldöttség látogatása a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

JÚNIUS 8. SZOMBAT
14.30 Az UG hajó fogadása a Hajóállomáson
15.00 Játszótér avatása Budataván a „Hét vezér” jegyében
15.15 Váci iskolások tánca
15.25 Óvodások játéka
15.30 Gimnazisták programja
15.40 „Junior Brass Wood Mürz” ifjúsági big band zenekar koncertje
16.00 Galambos Ferenc bűvész
16.25 Karaoke Show
17.00 Lufi show
17.00 Polgármesterek, delegációvezetők nemzetközi tekebajnoksága 
az Auróra Szállodában
17.15 Karaoke show
18.00 Varnyú Country koncert
Közben: népi játékok, „new games-játékok” egyetemistákkal, 

sportjátékok új szabálykeretek között, kerékpáros ügyességi játékok.

Tanulmányi 
sikerek 1996

Komoly sikereket értek el a 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
diákjai a megyei és országos tanulmányi 
versenyeken. Az iskola tanulólétszámához 

viszonyítva különösen imponáló a dön
tőkbe behívott tanulók számaránya.

Szőnyi Léda IV. a, spanyol nyelv OKTV 

országos döntő III. hely, szaktanára 
Ujszászyné Hudivók Erzsébet; Magyar 
Zoltán IV. a, magyar nyelv OKTV döntő, 
szaktanára Marekné dr. Pintér Aranka; 
Hajdu Melina IV. a, olasz nyelv OKTV V. 
hely, szaktanára Ujszásziné Hudivók 
Erzsébet, biológia OKTV döntő VI. hely, 
szaktanára, Várkuti Anna; Nyirati Eszter 
IV. a, olasz nyelv OKTV III. hely, szak
tanára Ujszásziné Hudivók Erzsébet; 
Takács Katalin IV. b, olasz nyelv OKTV 
XVIII. hely, szaktanára Ujszásziné Hudi
vók Erzsébet; Racskó Norbert I. b, Irinyi 
János Középiskolai Kémiaverseny döntője, 
szaktanára B. Kiss Gertrúd; Kovács Szilvia 

IV. a, Ki Miben Tudós? történelem orszá
gos döntő, szaktanára Csizmazia Csaba.

Országos középiskolai sakkcsapat
bajnokságon a gimnázium leánycsapata I. 
helyezése aranyérmet jelent, a csapat tag
jai: Récsey Rata 0 b, Szőnyi Kata II. a, 
Sárkány Petra I. a, Restár Tünde 0 a, szak
tanár: Kurucsai István mesteredző.

A Bródy József Középiskolai megyei 
Fizikaversenyen Stéger József IV. b, Szabó 

Péter IV. b és Lendvai Elemér IV. a csapat 
III. helyezést ért el, és nyereményüket egy 
olyan alapítványra ajánlották fel, amely a 

versenyzőket támogatja a jövőben is. Szak
tanáruk; Uray Szabolcs.

Lapzárta előtt értesültünk a Helikon 
nagydíjról, amelyre jövő hónapi szá
munkban visszatérünk.

A település arculata érdekében...
42 éve élek Almádiban, még fiatal emberként kap

tam olcsón állami telket, amin saját erőből építkeztem 
1955-56-ban. Feleségemmel közös munkánkal 
szerzett pénzből a gyermekeink részére később szán
tóföld-darabot vásároltunk Almádi peremén, majd 
betelepítettük szőlővel. Így kívántunk gondoskodni 
gyermekeink jövőjéről. Igazunk volt. Fiam azóta az ő 
részén épített családi házat rokoni összefogással, 
miután családot alapított. Ma is ott élnek. Lányom 
telke beépítetlen szőlőterület. Ő nem Almádiban él, 
de itt született és Balatonkenesén dolgozik. Egyedül 
neveli három gyermekét. Megdöbbentem, amikor az 
adóügyi osztályon közölték velem, hogy a 676 m2 
(188 n.öles) terület évi adója 20 Ft/m2, vagyis 13.520 
Ft lesz. Nem vitatom, hogy egy telek érték, sőt azt 
sem, hogy utána adózni kell -  bár az ingatlanadót 
tudtommal országosan még nem vezették be -  azt is 
tudom, hogy az önkormányzatnak sok a kiadása és 
élnie kell valamiből, mert az állami támogatás egyre 
kevesebb. Kérdezem viszont, hogy ekkora területen 
mit kell termelni, hogy az évi adót behozza az ember, 
nem beszélve a munkáról és a művelés egyéb kiadá
sairól. Ezt kitermelni lehetetlen. Maradjon gaztenger? 
Rontsa a városképet? Nem! Mit tehet az ember? 
Lemond arról, hogy unokáinak is legyen egy kicsi 
almádi telke. Eladja! Kinek? Aki építeni akar, külön
ben nem veszi meg csak azért, hogy adót fizessen 
utána. Ki tud építeni? A milliomos, a külföldi. Akkor 
szlogenné válik a régebben komolyan gondolt „Almá

di elsősorban az almádiaké”, vagy „Azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

Emlékszem, mikor még az Óvári utcában az 
„Ireneion” villa előtt szép gondozott szőlő volt a 
felvezető lépcső két oldalán és az Öreghegy oldalában 
elhintett villák között szőlők és gyümölcsösök dísz
lettek. Istenem, de szép volt! Lehet, hogy ez meg
mosolyogni való nosztalgia, tudom, hogy fejlődni és 
fejleszteni kell, de miért kell mindent beépíteni? Az 
általam említett telek előtt még az elektromos hálózat 
sincs kiépítve, burkolatlan zsákutca. Általában 
gyengén állunk az infrastruktúra dolgában. Szerintem 
inkább meg kellene dicsérni azokat, akiknek 
beépítetlen, de gondozott ingatlanuk van, és ez még 
pénzbe sem kerül.

Szép dolog, hogy van vöröskő emlékművünk, 
lefedett kilátónk és lépcsőnk, gőzmozdonyunk az 
öreghegyi vasút emlékére, zenepavilon és sok egyéb 
más, de mi lesz a szellős, levegős, valamikor 
légkúrára is alkalmas üdülővárosunkból? A civi
lizáció lenyeli a kultúrát? Mi lesz a szép „Magyar 
Abbáziá”-ból? Földszintes Monte Carló, utak, pál
mafák és Forma I. nélkül? Kell ez nekünk? Szerintem 
ezt nagyon meg kéne fontolni. Még talán nem késő! 
Féltem településünk „arculatát”. Igaz, én már nem 
sokáig élvezhetem, de „Utánunk is újak jönnek” -  
mondja az örökké igaz magyar nóta.

Gondolni kéne a jövőre is!
Földes Jenő

Talán
gömbölyű 
marad...

Mármint a földgolyónk. 
Április 22-én volt a Föld Napja, 
és ez alkalomból a TV bemutat
ta a Végveszélyben a Föld c. 
kétrészes filmet. Sajnos igaz, 
végveszély van. Ezért városunk 
iskoláinak valamennyi osztá
lyában levetítek 100 diaképet a 
legfontosabb környezetvédelmi 
problémákra felhíva az ifjúság 
figyelmét, és mindjárt mel
lévetítve a környezetbarát dol
gokat is, mert az is van, hál’Is
tennek.

Az ifjúság fogékony, és ha mi 
felnőttek is egyre kevesebb 
rossz példát mutatunk, talán 
visszafordítható a rossz irányba 
haladó szekerünk rúdja.

„Apróságokon” múlik a 
dolog: ne szemeteljünk az utcán, 
ne rongáljuk feleslegesen a 
parkjainkat, házainkat stb., ne 
égessünk, csak 10-15 óra 
között, mert reggel és este a 
légáramlatok lefelé irányulnak, 
és a káros égéstermékek veszé
lyeztetik a levegőnk tisztaságát, 
kutyáinkat ne hagyjuk kóborol
ni, ne okozzunk feleslegesen 
zajt stb. stb.

Örömmel tölt el, hogy a 
kemény tél ellenére a papír
gyűjtő edényekből három hete 
városunkból és Fűzfőről 4,8 
tonna papírt gyűjtöttek össze az 
ALTA-NOVA munkatársai.

Hajóson, azon az összejövete
len, ahol a szelektív hulladék- 
gyűjtésről tartottak konferen
ciát, ár. Biacs Tamásné, a KTM 
munkatársa is kiemelte, hogy a 
hulladékgazdálkodás terén 
bizony át ell venni a bevált 
tapasztalatokat, úgy a törvény- 
hozásban, mint a végrehajtás
ban.

Hermann Schelmbauer úr, az 
Austria Recycling igazgatója 
elmondta, 20 éve tették meg az 
első lépéseket, ugyanolyan 
nehézségekkel megküzdve, mint 
amiket mi tapasztalunk a 
témakörben. Aztán számokkal 
bizonyította, hogy hosszú távon 
a szelektív gyűjtés megéri azt, 
amibe kerül, hisz senki nem 
szeretné, ha unokái szeméthe
gyek tetején lennének kényte
lenek élni.

Fogjunk össze a szemetelő 
kisebbség ellen!

Szentesi István 
környezetvédelmi referens



Köszönő válasz 
Gróf Tibor képviselő úrnak

Kedves Tibor!
Köszönetemet kell kifejeznem, 

hogy levelemre válaszoltál, mert a 
másik levél írójának, mely szintén 
a helyijárattal foglalkozott, senki 
sem reagált. Igazad van, a levél 
nem Neked szólt, de az illetékes 
sem az újságban, sem személye
sen nem tartotta fontosnak a 
reagálást.

Természetesen tudom, hogy a 
testületi ülések nyilvánosak, a le
velemben nem erről írtam. Amiről 
írtam, arra választ nem kaptam. Én 
elhiszem, hogy a Volán-tárgyalá
sokon minden elhangzott, amit én 
leírtam, de erről semmilyen 
anyagot nem találtam. Ami vi
szont a testületi ülések 
jegyzőkönyveiben olvasható, nem 
egyezik meg a nálam meglévő 
Volán által megküldött hivatalos

adatokkal (az adatokról készült 
levélmásolatot a jegyző úrnak 
átadtam).

Hogy ki mit akar nagyon, az egy 
dolog, megvalósítása komoly, 
nehéz csapatmunka. Úgy gondo
lom, ez esetben sem sikerült egy jó 
csapatot összehozni.

Kedves Tibor!
Továbbra is olvasója leszek 

újságotoknak, de abba hivatalos 
cikken kívül nem kívánok mást 
publikálni. Ennek oka, hogy az 
érintettek sajnos pont azt az újsá
got nem olvassák, mely nekik 
vagy róluk szól, én viszont nem 
szeretem a siket-néma verse
nyeket.

Mégegyszer köszönöm le
veledet:

Balogh Csaba

Tisztelt Szerkesztőség!
Azzal a kéréssel fordulok 

Önökhöz, hogy köszönő leve
lemet, ha lehetséges, közöljék az 
Új Almádi Újságban, amit előre is 
köszönök.

Tisztelettel:
Szalontai János, Budapest, 1154 

Damjanich u. 118.

Második alkalommal tartotta 
érettségi találkozóját Bala
tonalmádiban az 1958-ban az 
Újpesti (Bp.) Fa- és Fémipari 
Technikumban végzett IV/C 
osztály.

Már az első balatonalmádi 
találkozónknál, melyet itt élő 
osztálytársunk szervezett, él
veztük rövid sétánkkor a település 
szépségét, panorámáját az Öreg
hegyről és a szíves vendéglátást. 
Ekkor határoztuk el, hogy tartunk 
még itt érettségi találkozót. Ez év

májusában tartott találkozónk 
tapasztalatai bizonyították korábbi 
elhatározásunk helyességét. Ez
úton szeretnénk megköszönni a 
Pedagógus Üdülő vezetőjének, 
Gaál Istvánnénak és munkatár
sainak a kedves vendéglátást, az 
ízletes és bőséges ételeket, amiket 
nagyon jó étvággyal fogyasztot
tunk el.

Úgyszintén köszönjük Szabó 
Zoltán úrnak, a Liget Kávéház 
tulajdonosának az Önök szép 
ősparkjában tett kiadós séta után a 
nem kevésbé szép épületben 
eltöltött kellemes órát. E két szép 
nap után kívánjuk Önöknek, hogy 
Balatonalmádit minél több 
nyaraló keresse fel és vigye jó 
hírét, mint mi.

Viszontlátásra Balatonalmádi!

Szalontai János 
a IV/C osztály nevében

VÁLASZ
Nagy Ferenc úr az elmúlt számban a „Horgászsarok”-ban azt kérdezte: 

hány szabálysértési eljárás indult a nádvágás elmulasztásáért a tóparti 
ingatlantulajdonosok ellen? Örömmel tájékoztatom, hogy nem volt rá 
szükség. A rendelet belterületi ingatlanokra, strandokra vonatkozik, és 
őszi írásos figyelmeztetésünk után csak néhány helyen kellett a tél 
folyamán ismételten felszólítást tennünk, a Vízműtől a Campingig, 
valamint a káptalanfüredi strand mellett levágták a nádat.

A többit, ami nagy kiterjedésű és géppel vágható, a kezelőnek, azaz a 
KDT Vízig-nek kellett volna levágatnia.

Szentesi István környezetvédelmi szakreferens

SA R K O S É TTE R E M

Május 1-től 
újra várja vendégeit.

Hétvégi családi menü:
péntek-szombat-vasárnap

1  fő/ 3 0 0  F t.
5 fő s család esetén 

további kedvezmény:
5  f ő  1 .3 0 0  F t

Nyitva: mindennap 11 órától 21 óráig. 

Cím: Balatonalmádi (Vörösberény) 
Thököly u. 3.

 3 3 8 - 8 0 1

Tájékoztató és reklámtáblák, 
házszám- és utcanévtáblák készítése.

(Fényvisszaverő anyagokkal is.)
Gépkocsikra, hajókra, ponyvákra 

feliratkészítés.

Biztonsági és fényvédő fóliák szerelése. 

Zászlók, fémhatású etikettek forgalmazása.

HOLOGRAM 
DEKORÁCIÓS ÉS REKLÁMIRODA

Balatonalmádi-Vörösberény Széchenyi u. 8.

Érdeklődésüket napközben a 06-30-576-395 

telefonon, illetve személyesen 15 óra után várjuk.



Erdélyi köszöntés
Maros-menti patakok, bércek és 

hágók üzenetét hozta el tanárnőjük 
kíséretében az a tizenegy szé
kelyföldi diák, akik elfogadták a 
vörösberényi iskola meghívását.

Május 24-én 18.30 órai kezdet
tel tartották meg a rendkívül szín
vonalas irodalmi műsorukat, 
melyet a honfoglalás 1100. évfor
dulójának tiszteletére állítottak 
össze.

Tóth Attila igazgató meghitt 
köszöntő szavai után Nagy Olga 
marosvásárhelyi tanárnő szólt a 
berényi közönséghez. Bevezetőjé
ben elmondta, hogy a Kárpátok 
hágóin egyidőben több irányban 
történt a honfoglalás. Erdély 
délkeleti részét, a Székelyföldet a 
magyarokhoz tartozó székelyek 
népesítették be. (A diákok 
jövetelének célja, hogy részesei 
legyenek városunk millecentená
riumi ünnepségének.)

Műsorukban Babits Mihály, 
Dsida Jenő, Márai Sándor versei

hangzottak el. Döbbenetes erővel 
hatott a Dsida-vers vissza-vissza

térő, gitárkíséret mellett előadott 
refrénje. Az utolsó strófát az 
előadók befelé fordulva, szinte 
önmaguknak szavalták. A tanárnő 
záró szavaiban elmagyarázta, 
hogy ez a fajta beleféfordulás a 
székely népre jellemző, de a Kör 
„kinyílása” a feléjük nyújtott kéz 
elfogadását jelképezi.

A vörösberényi iskolavezetés

tisztelettel megköszöni a város 
vezetőinek, néhány önkormányza

ti képviselőnek és több szülőnek, 
hogy ez a találkozó létrejöhetett.

* * *

A Malom-völgyben beszélget
tünk, hogy érzitek magatokat. 
„Nagyon jó itt, de HAZAvágyunk, 
bár itt is, ott is kisebbség 
vagyunk”. Próbáltalak megérteni 
Benneteket, átérezni kijelen

tésetek súlyát. Szemetek tiszta 
fényében látni véltem a kristály- 
vizű hegyi patak csillogását. 
Beszédetekben csengett az az ízes 
Tamási Áronos tiszta kifejezés- 
mód. S amikor tanárnőtökkel a 
továbbtanulásotokról beszélget
tünk, határozottan kijelentette: 
„meg ne próbáld (el)átcsábítani 
őket, otthon kell maradniuk, csak 
így maradhat fenn Erdély.

Eszembe jut a késő éjszakába 
nyúló balaton-parti gitározásotok, 
s a búcsúzóul elénekelt „Elindul
tam szép hazámból, híres Erdély- 
országból” c. dal. Elengedtem a 
kezeteket, de csak azért, hogy 
indulhassatok Ági -  Adrien -  
Kriszta -  Ernő -  Csongor -  
Lóránd -  Attila -  Levente -  Mózes
-  Péter és Lehel. Igaza van a 
tanárnőtöknek: „Igazi fenyvesek 
közt nevelkedett egészséges
maros-menti gyerekek vagytok!” 

M. Zs.

Almádiból jöttem, 
mesterségem címere...

...informátor. 1996. májusában Keszthelyen 
zajlott a soros Balaton Fesztivál, melynek 
keretében 15-17-én sor került a Találkozások 
‘96 idegenforgalmi rendezvény- 
sorozatra is. A Balatonalmádiban 
működő, regionális (B.akarattyától 
Zánkáig terjedő területű) TOURIN
FORM iroda is képviseltette magát a 
rangos eseményen.

A rendezők illusztris vendégeket 
csábítottak Keszthelyre, köztük 
Székely Györgyöt, az IKM Turizmus Főosztá
lyának vezetőjét, dr. Feleki Ferencet, az Orszá
gos Idegenforgalmi Szövetség társelnökét, és 
más, az idegenforgalommal felső szinten 
foglalkozó személyek gyűltek össze a több 
napos tanácskozásra.

Budapesti képviseletén keresztül Ausztria , 
Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, 
Lengyelország és Szlovénia ajánlotta nemzete 
idegenforgalmi attrakcióit. A Balaton-part 
kínálatát pedig a Veszprém megyei Önkor
mányzat és az északi part TOURINFORM 
irodái igyekeztek népszerűsíteni. (Keszthely, 
Zalakaros, Tapolca, Almádi.)

Kis csapatunkat Engel-Angyalné Németh 
Márta és Veiland László (VMÖK), Jakus 
Mónika (tapolcai T. I.) és jómagam alkottuk, a 
francia ösztöndíjassal, Christope Gautreau-val 
bővítve a több nyelvű kiszolgálás lehetőségét.

Már az első nap forgalma szép sikerekkel 
ösztönözte a lelkesedésünket. Küldő városaink 
és a régiók reklámanyagaival kívántuk felhívni 
magunkra az érdeklődők figyelmét. Ez nem lett 
túl könnyű, mert a magunkkal vitt kiadványok 
ugyan nagy mennyiségűek és sokszínűek 
voltak, Ausztriával, Franciaországgal mégsem 
vehettük volna föl a versenyt... ha nem lettek 
volna egyedülálló szolgáltatásaink.

Németh Márta remekelt, tobzódott az 
ötletekben. Neki köszönhető, hogy bakonyi 
bazaltcsiszolatot mutathattunk be a kitett mik

roszkópban, valamint nekünk volt az első TV- 
készülékünk, amit maximálisan ki is használ
tunk, egy tucat filmet vetítve, megszakítás 
nélkül, egész álló nap.

A századforduló korabeli népi tálban bemu
tatott „Szent László pénze” (eocén kori tengeri 
egysejtű állat megkövesedett maradványa, le
gendáját lásd a „Mondák könyvé”-ben...) jó 
áron is elkelt volna, ha rendelkezésünkre állt 
volna akkora mennyiség. Így csak a látogató 
osztályok tanító nénijei kaptak -  ingyen, 
oktatási célra.

A konferenciából adódóan polgármesterek, ide
genforgalmi referensek, utazási irodák be- és 
kiutaztatói voltak elsősorban jelen. (Anyagaink 
cseréje tehát ezen a téren bizonyult a jövőre nézve 
gyümölcsözőnek.) A helyszín -  Balaton Múzeum -  
pedig a „civil” érdeklődőket is odavonzotta, amit 
az osztályfőnökök lelkesen ki is használtak (erre az 
indirekt reklámra került sor pl. a fenti esetben is).

Standunk legnagyobb „aduját” az az össze
szerelhető elemekből készült óriási tábla alkot
ta, mely Veszprém megye domborzati 
térképéből és Szelényi Károly csodálatos 
fotóiból lett sakktáblaszerűen összeállítva. 
(Városunkat a Szent Jobb Kápolna arany 
mozaikja képviseli ezen a fantasztikus rek
lámhordozón.)

Nagy feltűnést keltő hátterünk előtt osztatlan 
sikert aratott: dr. Kulcsár Péter, Keszthely pol
gármestere (a Balatoni Szövetség alelnöke) 

ELŐTTÜNK ÁLLVA adott interjút a 
helyi TV híradójának. Az már csak 
hab a tortán, hogy a közben is 
folyamatosan működő videón a 
rólunk szóló film pergett... Ebben a 
pillanatban nagyon sajnáltam, hogy a 
városunkat bemutató videó csak for
gatási stádiumban tart... De jólesett 

belegondolni, hogy jövőre ezzel is reprezentál
hatjuk Balatonalmádit! Ezt követően szakmánk 
egyik vezető személyisége, Székely György is 
itt nyilatkozott...

Veszprém megye befutóra győzött!
Reményeink szerint az érdeklődők feléből 

konkrét, városunkat felkereső, itt pénzt költő 
turista válhat.

Bízunk benne, hogy kemény szervező- 
munkánk, mosolyunk 1996-ra is kifényesítette 
a képzeletbeli „ISTEN HOZTA -  WILLKOM
MEN -  WELCOME” táblát...



Nagyszerű hétvégét rendeztek a 
vörösberényiek május 25-26-án. 
Összekötötték a kellemest a 
hasznossal: a pünkösdi ünne
pekkel és a gyermeknapi majá
lissal egyidőben megszervezték a 
Berényiek Első Találkozóját.

Ragyogóan sütött a nap, kívánni 
sem lehetett volna szebb időt, mint 
amilyen ezen a szombaton volt. 
Délelőtt 9 órakor kezdődött a 
Malomvölgyben a program, 
amelyhez műsorvezetőként -  
stílusosan -  a jászberényi 
születésű Cserháti Ágnes TV- 
bemondónőt kérték fel. A Vörös
berény! Általános Iskola, a Nagy- 
családosok Almádi Szervezete és a 
Balatonalmádi Közösségi Ház 
szervezésében volt ott minden, 
aminek egy gyermeknapon lennie 
kell: céllövészet, célba dobás, 
lengőteke, kötélhúzás, ugrókö
telezés, rajzverseny, kerékpár- 
verseny, labdarúgás, lajhármászás, 
barkácssátor, játszóház, bűvész
kedés, népdalcsokor, humor és 
tánc. A gyerekek birtokba is vették 
a terepet, vidám vetélkedők, 
remek elfoglaltságok szórakoztat
ták őket.

11 órakor kezdtek érkezni a 
vendégek. A két főszervező: 
Mester Ferenc és Nándori Gyula 
nagy szeretettel fogadták őket a 
Balaton Akadémián.

-  Tizenhárom Berényt hívtunk 
meg, közülük tizenegyen el is jöt
tek -  mondta Mester Ferenc. 
Tavaly áprilisban Dér Andrással 
együtt határoztuk el, hogy Vörös
berény ezeréves mivoltát a város 
millecentenáriumi programjával 
összekötve ily módon ünnepeljük 
meg. A Széchenyi Könyvtárból 
megszereztük a Berények nevét, 
és meghívtuk őket. Miután 
megérkeztek a visszajelzések, már 
csak megszervezni kellett a

találkozót. Fővédnöknek Berényi 
Lajost, az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium helyettes állam
titkárát kértük föl, ő nyitja meg a 
találkozót.

-  Meglepett a meghívás -  nyi
latkozott Berényi úr. -  Valószínű
leg a vezetéknevemnek köszön
hetem, örömmel vállaltam a véd
nökséget. Az ötletet nagyon jónak 
és időszerűnek tartom, támogatok 
minden olyan rendezvényt, amely 
hasznára lehet az országnak. Ez is 
itt most egy olyan, ami segít az

összekapaszkodásban, tapaszta
latcserében, és javítja a közérzetet, 
amire nagy szükség van ebben a 
sok gonddal terhes országban. 
Kicsit a múltjukkal, történel
mükkel, döntő többségében meg
őrzött hagyományaikkal is 
foglalkoznak a helységek, és ez jó. 
A területfejlesztési törvény pedig 
azt szorgalmazza, hogy jövőjük is 
lehessen.

Sorra jönnek a vendégek. Van, 
ahonnan harmincadmagával érke
zik a polgármester: -  Karancs
berényből jöttünk, egy határmenti 
kis palóc faluból. A települést 
három részről erdő határolja. Az 
ezerfős, 100%-ig magyar lakos
ságnak saját, nagy hírű nép
dalköre, megyei első osztályú fut

ballcsapata van. Elhoztuk a zász
lónkat ajándékba Vörösberény
nek.

Lovasberény polgármestere a jó 
kapcsolatépítési lehetőséget hang
súlyozza.

-  Itt lehet igazából megbeszélni 
a problémákat. A 96/21-es törvény 
által előírt térségfejlesztési tanács
kozáson nem lesz ilyen jó a 
hangulat, már csak a dolog 
kötelező jellege miatt sem. Az esti 
vacsora ragyogó alkalom lesz 
hosszas beszélgetésekre, a gondok

feltárására, mert a kiutat keresni 
kell.

A nagyberényi polgármester 
ihletet szeretne kapni ettől az első 
rendezvénytől, hogy a jövőben 
aztán ők is rendezhessenek hason
ló összejövetelt.

-  Színes műsorral jöttünk -  
mondja. -  Szeretnénk bemutatni 
annak a községnek múltját, 
jelenét, amelynek Szt. László ki
rály óta vannak írásos nyomai, és 
megmutatjuk azt is, milyen vál
tozások mentek végbe telepü
lésünkön a szabad választások óta.

Csákberény polgármestere azt 
mondja, ők is tervezték már a 
berényiek találkozóját, csak a 
megvalósításban Vörösberény 
megelőzte őket. Szívesen tettek

eleget a meghívásnak, de jövőre 
ők szeretnék megrendezni, még
pedig kiszélesítve az összejövetelt 
a Berendek és Berények 
találkozójává. Mintegy 70 telepü
lést hívnának össze az egész Kár
pát-medencéből, és látnák őket 
vendégül a Vértesben, Csák- 
berényben.

Az ebéd és az elszállásolás után 
a vendégek is kivonultak a 
Malomvölgybe, ahol bemu
tatkozásakkal, az általuk hozott 
műsorokkal folytatódott a prog
ram. A kedves, hangulatos 
összeállításokat a marosvásárhelyi 
vendégek műsora, majd sza
lonzene és csillagtúra követte. 
Este 10 óra tájban tűzijátékkal 
fejeződött be a malomvölgyi 
majális. A zökkenőmentes, fegyel
mezett szervezést Csalló Róbert 
vezetésével Földes Károly, Zabó 
Gyula, Pirgi István, Helylik  
Tamás, a Vörösberényi Polgári 
Kör tagjai biztosították, akik a 
polgárőrségtől kapott rádiótele
fonok segítségével teljesítettek 
egésznapos szolgálatot.

A Berényiek Találkozója vasár
nap érdekes programokkal foly
tatódott: előadás a református, 
illetve a katolikus templomról, 
helytörténeti előadás a kul
túrházban, pünkösdi istentisztelet, 
séta a Balaton-parton, majd a 
Liget Kávéházban búcsúebéddel 
zárult. Mindenki reméli: folytatása 
következik.

Végezetül a Berények névsora: 
Borsosberény, Csákberény, Diós
berény, Iharosberény, Iklan
berény, Jászberény, Kisberény, 
Balatonberény, Karancsberény, 
Mezőberény, Lovasberény, Nagy
berény, Pusztaberény, Vörös

berény. Vecsey K. Mária 

Fotó: Durst László

Berényi Lajos helyettes államtitkár út megnyitója

Táncosok fellépésre várva Életkép a találkozón



A Város- és Környezetvédők Egyesülete 
Közgyűléséről

1996. május 7-én tartottuk éves köz
gyűlésünket a Petőfi utcai napközi otthon
ban, amelynek tárgya volt az 1994-ben 22 
fővel megalakult és ma 284 tagot számláló 
egyesület rövid műltjának áttekintése, 
tevékenységének értékelése és céljainak 
újrafogalmazása.

Az Új Almádi Újság előző számában 
megjelent napirendnek megfelelően Botos 
Ernőné elnökasszony örömmel üdvözölte a 
meghívott vendégeket, dr. Kerényi László 
polgármestert, dr. Bujdosó László ÁNTSZ 
megyei főorvost, Czere József őrnagyot, a 
rendőrkapitány környezetvédelmi helyet
tesét, a megjelent önkormányzati kép
viselőket, a Vörösberényi Polgári Kör 
elnökét, Hansági Endrét, a polgárőrség 
helyi szervezetének elnökét és a megjelent 
egyesületi tagokat.

A titkári beszámolóban Debreczeni 
István röviden áttekintette az elmúlt évet, 
amelynek legfontosabb eseménye volt a 
város új környezetvédelmi rendelete kidol
gozásában való részvétel. Ismertette az 
ezzel kapcsolatban döntést hozó 
képviselőtestületi ülést és annak 
jegyzőkönyve alapján a képviselők állás- 
foglalását. Bejelentette, hogy az új 
környezetvédelmi rendeletek betartása 
lehetőséget nyújt arra, hogy a szórakozás 
ne zavarja a pihenést. Felsorolta azokat az 
eseteket, amelyekben az egyesület állást 
foglalt az érintettek nyugalma, a természet 
védelme érdekében.

Felsorolta azokat a feladatokat, ame
lyeket az egyesület a jövőben felvállalhat, 
illetve amelynek megoldásában a közösség 
segítségére lehet az egyes tagok 
képzettsége és pozíciója alapján.

Az újrafogalmazott célok az alábbiak:
a) A lakosság vegyen részt a város

fejlesztésében. Ne várjunk arra, hogy az 
eredményes befektetéseket csupán ide
genek valósítsák meg. Fel kell mérni, hogy 
az egyes emberek milyen mobilizálható 
pénzforrással rendelkeznek. Ha sokan 
közreműködnek, akkor már 5000 forint is 
célba visz. Meg kell alakítani a városban 
azt a befektetéssel foglalkozó társaságot, 
amely kidolgozza az üzleti terveket és 
megszervezi azok végrehajtását.

Ez nem új gondolat. Elődeink váro
sunkban sok évvel ezelőtt megvalósították, 
felismerve annak előnyeit, ha a jól működő

vállalkozások a helyi polgárok, illetve 
közösségük kezében vannak.

A polgármester úr kérésünkre az előb
biekkel kapcsolatban elmondott egy 
idézetet Kompolthy Tivadar 1882. augusz
tus 9-i írásából. Érdemes megszívlelni. Ez 
is egyfajta városvédelem. Ne várjunk 
másra!

b) Az egyesület tagjai közül 5 fő ren

delkezik szakirányú környezetvédelmi 
képesítéssel, akik közül Módi Mihály fel
ajánlotta, hogy segítséget nyújt a 
környezetvédelmi törvény és a város 
környezetvédelmi rendeletének pontosabb 
illesztésében. A vezetésével működő cso
port környezetvédelmi terveket dolgoz ki, 
amelyek megvalósítására pénzügyi forrá
sokat lehet megpályázni.

c) Továbbra is fontos, hogy váro
sunkban a szórakozóhelyek által keltett 
zavaró hatások a szomszédokat ne ter
heljék. Tudjuk, hogy a vendég szórakozni

akar, de ennek nem lehet az a 
következménye, hogy a szomszédok nyu
galmát tönkreteszi.

A megoldás csak az lehet, hogy a ren
delkezésre álló szabályozási lehetőségek 
birtokában a városban elválik a han
goskodástól a pihenés, mert a nyugalomra 
a vendégnek és a lakosságnak is szüksége 
van. Már az építési engedélyezési eljárások

során döntő súllyal kell figyelembe venni a 
környezetvédelem szabályait.

Természetesen a legjobb megoldás 
lenne azon vállalkozók etikus magatartása, 
akik nem vették figyelembe az együttélés 
íratlan szabályait és az idevonatkozó álla
mi és városi rendeleteket. Ha másként nem 
megy, akkor az önkormányzatnak és a 
várost védő lakosságnak legyen ereje 
értékeinek védelmére.

A meghívott vendégek közül Czere 
József úr előbb vázolta a rendőrség nehéz 
helyzetét, majd hangsúlyozta, hogy a város 
által alkotott rendeletek betartását a 
rendőrnek mind általánosságban, mint 
egyedi esetekben számon kell kérnie.

Dr. Bujdosó László ismertette az 
ÁNTSZ tevékenységét az egész
ségvédelemmel kapcsolatban. Kijelentette, 
hogy a Balaton vize 1995-ben a teljes sze
zonban alkalmas volt fürdésre. Ne
hezményezte, hogy a továbbiakban német 
szakembereket szándékoznak megbízni a 
fürdővíz ellenőrzésével, mert az a visszá
jára is fordulhat. Elmondta, hogy a szol
gálat teljes személyzete kiemelten fogja 
ellenőrizni a balaton-parti kereskedelmi 
egységeket.

Dr. Kerényi László elmondta, hogy 
jelenleg a város adóbevételei döntően a 
bérből és fizetésből élők személyi 
jövedelemadójából származnak. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az egyesület ne 
legyen vállalkozásellenes.

Ismertette a napjainkban ismét beinduló 
gázprogramot.

Dr. Kelemen László a város tisztaságát 
kifogásolta és példákkal alátámasztva 
kérte, hogy az illetékesek alaposan szá
moltassák el mindazokat, akik a város 
pénzén munkát végeznek.

Dr. György László a város és az 
egyesület kapcsolatát elemezte. Kiemelte, 
hogy az egyesület a tagok által képviselt 
ismeretek alapján a város szakmai testülete 
lehet.

Dr. Tóth László az állatszerető és 
fegyelmezett állattartásról beszélt.

Az előbbieken felül még sok vélemény 
és hozzászólás hangzott el. Ezek során 
megfogalmazódott, hogy az egyesület nem 
vállalkozóellenes, hiszen jelenleg is van
nak vállalkozó tagjai, sőt soraiba vár min
denkit, akik az alapszabályban foglaltakat 
magukénak érzik és céljait vállalják. Segít
séget várunk városunk lakóitól és bará
taitól.

Elhangzott, hogy milyen fontos az 
üdülőhelyi díj befizetése, mert minden 
egyes forinthoz kettőt ad az állam, tehát 
megháromszorozódik.

Az egyéb ügyek között a jelenlévők 
megszavazták, hogy az éves tagdíj felét a 
helyi rendőrörs részére az idegenforgalmi 
szezonban üzemanyag vásárlására utalják 
át. Ezért ezúton is kérjük a tagságot, hogy 
az évi 200 forintos tagdíjat Borbély 
Zoltánnénál fizessék be.

Az egyesületi ülést Botos Ernőné 
elnökasszony zárta, külön megköszönve a 
meghívott vendégek részvételét.

az egyesület vezetősége

Faluszépítés Vörösberényben

A Vörösberényi Polgári Kör közleményei
Augusztus 26-án kezdődik az új 

vörösberényi iskola építését 
megelőző régészeti feltárás. A 
munka előreláthatólag két hétig fog 
tartani, a helyszín a magtár melletti 
terület. Az iskola alapjai mentén 
kutatóárkot mélyítenek, amelyekbe 
később az iskolához vezető 
közműveket is el lehet helyezni. 
Aki részt kíván venni ebben a 
szerény díjazású, de érdekes 
munkában, kérjük vegye fel a kap
csolatot a kör vezetőségével.

A millecentenárium alkalmából a 
katolikus templom előtti térre a 
képviselőtestület anyagi segít
ségével egy köztéri órát tervezünk 
felállítani. A rendelkezésre álló 
összeg 400 eFt. Kérünk javasla
tokat az óra elhelyezésére és for
májára vonatkozóan.

A református templom előtti 
térre régóta szeretnénk egy 
szerény, de környezetbe illeszkedő 
díszkutat. Most lehetőség nyílik a 
megvalósítására. Egy budapesti 
művésztelep vállalta a kivitelezést,

és a nálunk járt testvértelepülések 
is támogatnak minket. Nevük meg 
lesz örökítve a kúton. Kérünk 
javaslatokat, mind a kút 
kialakítására, mind az egyelőre 
névtelen tér nevére vonatkozóan.

Továbbra is lehet előfizetni a 
Berényiek I. Találkozója elkal
mából készült bronz emlékplakett
re. A plakettek július közepéig 
megtekinthetők a két postán és a 
polgármesteri hivatal portáján. Az 
utóbbi helyen csekk is kapható. Az 
előfizetők mintegy három héttel a 
vételár átutalása után vehetik át a 
plakettet. A befolyt pénzzel az isko
la építését segítjük.

Az Ady E. u. 23. alatt megnyíló 
ifjúsági klubunk kialakításához, 
amely e szám megjelenése idején 
már várhatóan rendelkezésre áll, 
v ifjúsági tagjaink és minden 
berényi fiatal segítségét.

Köszönetnyilvánítás
Három esemény volt település- 

részünkön, amelyekről terjedelmi 
okokból nem írhatunk részletesen:

április 19-én és 20-án fát ültettünk 
több helyszínen, elsősorban a 
temető területén; május 17-18-án 
faluszépítési napokat tartottunk, 
amelynek keretében a két templom 
előtti tereket és a Veszprémi út 
köztük lévő szakaszát igyekeztünk 
csinosítani; május 25-én megren
deztük immár hagyományos gyer
meknapi majálisunkat a Malom- 
völgyben, amely kiegészült a 
Berényiek I. Találkozója prog
ramjával.

A három esemény nem valósul
hatott volna meg tagtársaink, a 
vörösberényi lakosság és a város 
intézményeinek áldozatos segít
sége nélkül. Az utóbbiak közül 
elsősorban hármat illet köszönet: a 
Polgármesteri Hivatal város
gazdálkodási osztályát, a Kom
munális Szolgáltató Üzemet és a 
Vörösberényi Általános Iskolát. 
További segítőinknek reményeink 
szerint a következő számban 
tudunk köszönetet mondani.

a Vörösberényi Polgári Kör 
vezetősége 

Fotó: D. L.



Kertbarát köreink életéből
Valamikor hajdanán, a harmincas 

években kisiskolás koromban az volt 
a szokás, hogy az év végi kirándulást, 
a lakóhelyünkhöz legközelebbi 
erdőben tartottuk. Akkor még nem 
volt divat és módunk sem volt az 
országjárásra. Hazánkat csak a 
földrajzkönyvekből és a térképekről 
ismerhettük meg.

Most kertbarát köreink minden 
évben egy-két alkalommal az ország 
különböző tájaival ismerkedhetnek 
meg. Megnéztük a Budapesti 
Kertészeti Egyetem rózsakertjét és 
kiállítását, a budafoki bor- és 
pezsgőpalackozókat, a Soproni 
Állami Gazdaság nagyüzemi 
szőlőfeldolgozását, a Badacsonyi 
Pincegazdaságot, a balatonfőkajár- 
balatonaligai szőlészetet, a zánkai 
szőlőgazdaságot. Megcsodálhattuk az 
orosházi kiskerteket, továbbá a 
miskolci borvidéket, voltunk 
Rákóczi-korabeli borpincében, 
aminek a hossza 1200 m. Az 1700-as 
évek elején ebben a pincében rejtették 
el a lakosság részére szükséges

gabonát és élelmiszert. Megtekintet
tük az egri pincesort és megízleltük a 
finom egri borokat. Szívesen látogat
tunk fürdőhelyeket is, pl. Zalakarost,

Bükfürdőt. Megfordultunk az ország
határon túl is. Több alkalommal 
voltunk Ausztriában, a Fertő-tó mel
letti Golsban egy szőlősgazdánál,

akinek nagy szőlőterülete, saját 
palackozója és mezőgazdasági boltja 
van. Megtekintettük a gyönyörű 
badeni rózsaparkot. A felsorolt kirán

dulások csak egy része azoknak, ame
lyeken én is részt vettem az elmúlt 18 
év alatt. A vörösberényi Fábián József 
Kertbarátkor legközelebbi kirán

dulása 1996. június 1-én Tamásiban 
lesz.

*
A Balatonalmádi Kertbarátkor 

1996. március 21-én volt a zánkai 
szőlészeti gazdaságnál szakmai kirán
duláson, ahol laboratóriumi borvizs
gálatot mutattak be és borászati tech
nológiát ismertettek velünk. A láto
gatást borkóstolóval fejeztük be. Erre 
az évre még egy kirándulást ter
veztünk. Az Almádi Kertbarátkor a 
Keresztes Vendéglőben tartotta évvé
gi baráti összejövetelét, és itt ünnepé
lyes keretek között osztották ki az 
évvégi bizonyítványokat, vagyis a 
borversenyen elért eredményekről az 
okleveleket.

A Fábián József Kertbarátkor tag
jait Lőri ncz Csaba látta vendégül 
pincéjében, ahonnan gyönyörű 
panoráma tárult elénk. A ren
dezvények mindkét helyén nagyon jó 
volt a hangulat. Most szeptemberig 
nyári szünet van. Addig is keményen 
dolgozunk a még jobb eredmények 
érdekében.

Durst László

A Vörösberényi Kertbarátkor majálisa 
Lőrincz Csaba pincéjénél

A Balatonalmádi Kertbarátkor majálisát a Keresztes Vendéglőben tartották. Felvételeink ott készültek

Továbbra is tart Balatonalmádiban, az Auróra Étteremben 
az akciós bútorvásár, ami a megyében a legolcsóbb. 

Franciaágyak 25.900 Ft-tól
Heverők 14.000 Ft-tól 
3+2+1 ülő- és fekvőgarnitúra 70.000 Ft-tól
4 elemes konyhabútor 22.000 Ft-tól
4 elemes szobabútor 34.000 Ft-tól
Kör franciaágyak 37.000 Ft-tól
Sarokgarnitúrák 30.000 Ft-tól

Nyitva tartás június 1-től:
szerdától-péntekig: 11-17 óráig • szombaton: 8-20 óráig 

vasárnap: 13-20 óráig

A bútor házhoz szállításában is segítünk!
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt: Sanyi bácsi.

 06-60-460-370

KÖZÖS NYILATKOZAT 
A BERÉNYIEK SZÖVETSÉGÉNEK 

MEGALAKULÁSÁRÓL
Balatonalmádi-Vörösberény, 1996. V. 26.
1. A Berényiek I. Találkozóján részt vevő 

települések képviselői arra a közös elhatározásra 

jutottak, hogy a millecentenárium évében, 
emlékezve IX-X. századi névadó őseikre, 
felújítják egykori testvéri-rokoni kapcsolatukat 
és megalakítják a Berényiek Szövetségét.

2. A szövetség célja egymás településeinek 

megismerése, kölcsönös segítése, érdekeinek 

támogatása, a kialakuló baráti, egyesületi, üzleti, 
kereskedelmi stb. kapcsolatok ápolása.

3. A megalakulásakor 12 tagú szövetség nyílt, 
csatlakozhat hozzá minden határon inneni és túli, 
nevében a Berény szót viselő valamennyi 
település, településrész vagy egyéb lakott hely, 
nagyságától és közigazgatási beosztásától 
függetlenül.

4. A szövetség évente tart találkozót, amely
nek minden alkalommal a tagok egyike a 

házigazdája.
5. Két találkozó között egy ügyvivői testület 

működik, amely a tagok 1-1 képviselőjéből áll és 

elnöke a következő találkozó házigazdája. A 

testület szükség szerint, de legalább egyszer 

ülésezik az évi találkozók között.
6. A szövetség megszűnésekot az egyes tagok 

birtokában lévő, szövetségre vonatkozó doku
mentumokat a területileg illetékes megyei levél
tárak jogosultak megkapni. Az esetleges külföldi 
tagok dokumentumait a Magyarok Világszövet

sége kapja meg.



Gyümölcsfák 
védelmében

Mikor és mivel 
permetezzünk?

Alma- és körtefák
Sziromhullás után közvetlenül 

varasodás bántotta gyümölcsös
ben, lisztharmat bántotta gyü
mölcsösben és bordóilé-érzékeny 
fajtákra 1/2%-os bordóilébe kevert 
1%-os idegméreg vagy gyengébb 
nyári hígítású mészkénlébe kevert 
1%-os idegméreg.

Almagyümölcs fejlődésének 
második permetezésekor a fel
sorolt védekezést pótlandó 1%-os 
szilárdmészkénlébe keverjünk 
1/2%-os arzénmérget. Kifejlődött 
almánál harmadik permetezéskor 
ismétlés az előzők alkalmazásá
val. Ezen permetezéseket is
mételjük 10 naponként augusz
tusig.

Kajszibarack, szilva-, ringló-, 
meggy- és cseresznyefák esetében
közvetlen sziromhullás, ter
méskötés befejeztével 1%-os bor
dóilé, gyengébb nyári hígítású 
alkalmazása.

Őszibarack és mandulafákhoz 
1%-os bordóilé szükséges.

Ribizlinél hasonlóan 1 %-os bor
dóilé.

Köszméte esetében gyengébb 
nyári hígítású mészkénlé. A per
metezési munkálatoknál vigyáz
zunk egészségünkre, a permethar
mat belélegzésének ki vagyunk 
téve, ezenfelül szeszesital fo
gyasztása tilos! Védekezésül 
egyszerűbb módszer is megfelelő, 
ha szemünk vonaláig vizes kendőt 
kötünk az arcunkra. Bőséges 
gyümölcstermést kívánva minden 
kertészbarátomnak.

„GYOPÁR”

ZENEISKOLAI 
HIRDETÉS

Tanévzáró ünnepély június 10- 
én (hétfőn) 18 órakor, a Györgyi 
Dénes Általános Iskolában.

Beiratkozás június 11-én (ked
den), 12-én (szerdán) 14-18 óráig.

Gyászjelentés
A Balatonalmádi II. sz. 

Csatornamű Társulat Elnöksége 
sajnálattal közli, hogy a társulat 
elnöke, DESITS KÁROLY 
1996. május 17-én elhunyt.

A társulat az emlékét megőrzi. 

Nagy Lajos intéző bizottsági 
elnökhelyettes 
Balogh Csaba 

ellenőrző bizottság elnöke

In memoriam P. Illés Béla S. J. (1911-1996)

Megemlékezés egy igaz jezsuitáról, 
egy igaz papról, egy igaz emberről

1996. május 19-én - életének 85., szerzetesi 
hivatásának 44. és papságának 61. évében nagy nyu
galommal és reménységgel adta vissza életét Urá
nak, Istenének.

Urunk mennybemenetelének ünnepén olvastatta 
az Egyházunk Szent Pál Apostol szavait: „Isten 
nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a 
halálból feltámasztotta Őt és a 
mennyben jobbjára ültette. Fölé 
emelte minden fejedelemségnek, 
hatalomnak, erőnek és uralomnak, s 
minden néven nevezendő méltóság
nak, nemcsak ezen a világon, hanem 
az eljövendőben is”.

A megdicsőült Krisztus, Béla atya 
esetében ezen a szép ünnepen tel
jesítette ígéretét: „ha elmegyek és 
helyet készítek nektek, újra eljövök 
és magammal viszlek titeket, hogy ti 
is ott legyetek, ahol én vagyok”.
Béla atya Jézus társaságába ment át 
a küzdelem honából az örök di
csőség otthonába. Hálát adunk a Jó Istennek, hogy 
Béla atyát nekünk adta, hogy az utolsó hat esztende
jét Vörösberényben, köztünk és értünk szolgálta, az 
egyháznak és Istennek. Nagyszerű példája ter
mészetes egyszerűséggel vonzott. Világos tanítása 
eligazított és szava nem veszett el a földi élet pusz
taságában. Minden szentbeszéde lelkigyakorlat volt,

mely gondolatok maradandó nyomokat hagytak a 
lelkigyakorlatozók lelkében és az Isten irgalmát 
osztó, feloldozó keze biztos utat mutatott a reá 
figyelő ember számára.

Pap volt mindörökké Melkizedek rendje szerint, 
de nemcsak az oltárnál volt pap, hanem mindenkor! 
A gvermekek is csüngtek szavain, s úgy tudott Krisz

tushoz vonzani felnőtteket is, mint a 
mágnes!

Az Üdvözítő Natanaelről mondta: 
„Lám egy igaz izraelita, akiben 
nincs semmi álnokság” (Jn 1, 47) 
Béla atyáról pedig azt mondhatjuk; 
Íme, egy igaz jezsuita, egy igaz pap, 
egy igaz ember. Nem hajolt meg 
senki előtt, csak Isten előtt.

Az elmúlt 50 esztendő meg
próbáltatásaiból Ő is „becsülettel” 
kivette részét, hiszen többször hur
colták el és különböző koholt 
vádakkal ítélték el.

Neki azonban nem volt más 
vágya, csak az Isten akarata és dicsősége. A földi 
élettől elbúcsúztattuk Béla atyát 1996. május 24-én 
Budapesten, a Kerepesi úti temetőben, azzal a biztos 
tudattal, hogy élete és halála is Isten nagyobb di
csőségére volt, s az Isten országában is a miénk 
marad.

Trosits András

II. Balatonalmádi 
Bogaras Találkozó
1996. május 26. vasárnap 

Rendező: Balatoni Bogarasok Klubja

A reggeli rossz időjárás ellenére 140 bogárhátú Volkswagen (a tavalyi 

100-zal szemben) vett részt Balatonalmádiban, a Fórum Bevásárló- 

központ parkolójában rendezett találkozón.

Tizenegy óra előtt indult a felvonulás Vörösberényen, Almádin, Káp

talanfüreden és Budataván át.

Ezt követték a különböző versenyszámok: tájékozódási verseny 

(Almádi, Káptalanfüred, Alsóörs, Paloznak, Csopak, B.füred, Tihany és 

vissza); gyorsulási verseny (1200-as, 1300-as, 1600-as, 1800-as és busz 

kategóriában); bogártoló verseny; motorblokk-hajító verseny.

A versenyek fődíjaként egy bogár alakú torta szerepelt, amelyet a 

Kokó Fagyizó ajánlott fel.

A „bogaras” találkozó szervezéséért köszönetet mondunk a bala

tonalmádi rendezőségnek, a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatalnak, a 

Fórum Rt.-nek, valamint dr. Szalai Attila úrnak, az Autó-motor fő- 

szerkesztőjének.
„Bogarasok”

Munkaadók 
figyelmébe

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁS

A 89/1995. (VII. 14.) 
Korm. sz. rendeletben 
meghatározott szolgál
tatást -  ami a dolgozók 

kötelező üzemorvosi 
ellátásáról szól -  

kezdtem meg.

Rendelő: 
Balatonalmádi, 

Baross u. 56.

 339 -192

DR. FARKAS MIKLÓS 
HÁZIORVOS



Hattyú Bál
1996. június 29-én

Idén ismét megrendezésre kerül 
a hagyományos Almádi Hattyú 
Bál. Sajnos még mindig nem az 
eredeti helyén, a Városháza téri 
volt Auróra Étteremben, hanem a 
Bajcsy-Zs. utcai Auróra Szál
lodában. A jelmezes felvonulás 
június 29-én, 18.30 órakor indul a 
Hattyú ABC parkolójából. 
Népitánc-bemutató lesz a szálloda 
előtti téren, majd 20.00 órakor 
kezdődik a bál.

Kérjük, hogy jegyigényüket a 
helyszűke miatt mielőbb az 
Auróra Szálloda éttermében leadni 
szíveskedjenek. Telefon: 88/338- 
810.

A belépőjegy és a vacsora ára: 
3000 Ft. A bevételt az Almádi 
Alapítvány a Millecentenárium 
kulturális eseményeinek támo
gatására kívánja felhasználni 
(amelyet pályázat útján lehet elny
erni).

Rendezőség

N o n sto p  f itn e s s
Vörösberény, Kővirág u. 7/A 

(lila ház)
Gyógymasszázs

Szauna 

(csoportoknak nagy kedvezmény) 
Szolárium 

Hidromasszázs

Szalagmasszázs 
Konditerem 

családias környezetben 
várja Kedves Vendégeit!

339-047

ÉVA BOROZÓ 
VENDÉGFOGADÓ

Június 17-tőI 
előfizetéses ebéd kapható 

250 Ft-ért, elvitelre is
Káptalanfüred, Fülemüle utca 3.

(A 71-es úttól 100 méterre)
 88 338-542 

Nyitva: 17-22 óráig 
Erdei környezetben családias légkörben, 

kedvező árakkal várjuk  
Kedves Vendégeinket!

Jelentkezési 
felhívás nyári 

napközis táborra
Idén is lesz napközis tábor a 

Herkules SE szervezésében.
Programja majdnem ugyanaz, mint 

tavaly. (Részletes programot a 
gyerekek az iskolai faliújságon talál
hatnak.)

Időtartama: 1996. június 17-június 
28. -  Részvételi költség: 5500- Ft/fő 
(étkezés: reggeli, ebéd, vacsora; 
utazási költség; belépőjegyek). -  
Jelentkezés: személyesen, Bala
tonalmádi, Görgey u. 4., naponta 
17-20 óráig. -  Telefonos egyeztetés: 
338-146. -  A részvételi költség 
előlege: 2000,- Ft.

(Ha a bejelentkezett nem jön el a 
táborba, akkor ezt az összeget nem 
tudjuk visszafizetni!)

Bálás-
ruhavásár!

Kiváló minőségű szezonális ru
hafélék, függönyök, lakástex
tíliák, svájci, német és osztrák 
importból, j ú n iu s  1 5 -én , 
szombaton 19 órától a K ö
z ö sség i H ázb an , B aross  
u . 2 2 .

TOP-TRADE Kft.

Közlemények
Már jeleztük, hogy mivel 

ingyenes az újság, kérünk min
den olvasónkat, hogy ki-ki 
belátása szerint, a mellékelt 
csekken fizessen be egy összeget 
erre az évre a lap kiadásáért 
felelős Almádiért Alapítvány 
részére.

3500 példányban jelenünk 
meg, úgy gondoljuk, ha 
olvasónként 500 Ft érkezne, a 12 
hónapból egy kiadvány nyomdai 
ára megtérülne.

Szerkesztőség

A Szociális Bolt 
szeretettel várja vásárlóit 
Az új nyitva tartási idő: 

h-p.: 7.30-17 óráig 
szombaton 7.30-12 óráig
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