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

É n e k  
S ze n t Is tv á n  
k ir á ly r ó l

Idvezlégy boldog szent István király, 
Te népednek nemes reménysége, 
Idvezlégy mi megtérésünknek 
Bizon doktora és apostola.
Idvezlégy minden szentségnek 
És igazságnak fényes tüköre.

Te miattad hittünk Krisztus Jézusban,
Te miattad üdvözülünk és Krisztusban kérünk: 
Imádj ez a te népedért,
Imádj egyházi szolgálókért is,
Hogy egy ellenség se légyen 
Ragadozó ez te néped között. Amen

Részlet Americo M akk 
történelm i festményéből, 

amely augusztus 20-tól 25-ig 
a városháza G alériájában  látható.



A l m á d i  r é g i  é p ü l e t e i
Brenner-villa (Borbála-lak)

Almádi egyik legrégebbi 
nyaralójáról van szó, azonban 
nagy valószínűséggel ezeken a 
neveken kevesen ismerik, a 
„kápolna melletti szép faverendás 
ház” körülírással találkozunk a 
leggyakrabban. Az épület 
építésének periódusai a XVIII. 
század végéig visszavezethetők, 
erre azonban jelen cikk keretében 
nincs lehetőség, csupán vázlatos 
birtoklástörténeti ismertetésre 
kerülhet sor, érintve eközben az 
építési szakaszokat is.

A már eddig is bázisként 
használt 1858. évi kataszteri 
felmérés adatai szerint, a terület 
özv. Ketskés Mihályné veszprémi 
lakos tulajdona volt, területe 1 
katasztrális hold 244 négyszögölet 
tett ki. A rajta lévő lakóépület 
házszáma 83., és a birtok 
területéből 1589 négyszögöl, azaz 
csaknem 1 hold volt a szőlő. Az 
épület a területből 23 négy
szögölet foglalt el, ami mai 
mértékkel több mint 80 m2, tehát 
nem tartozott az akkori épületek 
legkisebbjei közé. Az 1859-ben 
felfektetett szentkirályszabadjai 
telekkönyvben is özv. Ketskésné a 
birtokos, tőle 1868-ban, Halász 
Péter és neje, veszprémi lakosok 
vették meg, 350 osztrák értékű 
forintért. 1874. október 8-án 
Enczenbrenner Lőrinc és neje, 
Sebestyén Borbála veszprémi

lakosok vásárolták meg a szőlőbir
tokot 600 o. é. forintért, majd 
1878. február 14-én jegyezték be a 
Brenner névváltozást. Ekkor a bir
tok területe 1 k. hold 215

négyszögöl, valamilyen kiigazítás 
következtében csökkent le.

A birtokon álló épület a régi, 
boltozatos pince fölé épült, 
klasszikusnak mondható három
osztatú alaprajzi elrendezéssel, 
nádfedéssel, szabadkéményes 
konyhával. Az épület egy, a kápol
náról 1885-ben készült fényképen 
részben látható. 1891 áprilisában a 
területből 249 négyszögölet 
eladott Brenner Szalmásy 
Józsefnek, ezen a területen épültek

a század elején a ma is álló 
üzleteket tartalmazó épületek.

1894. március 14-től a birtok 
kizárólagos birtokosa Brenner 
Lőrincné, ajándékozási jog címén. 
1909. szeptember 11-től pedig 
öröklés folytán Gergelyi Józsefné 
sz. Brenner Ilona tulajdonába 
került a teljes birtok, és még az 
1923. évi kataszteri bir
tokívösszesítéseken is az ő neve 
szerepel, mint tulajdonosé.

Az épületet 1900 körül ki
bővítették egy további szobával, a 
hátsó kert felé, majd 1910-ben

hozzáépítették a ma is eredeti 
szépségében látható, Almádiban 
egyedülálló motívumokban gaz

dag faverandát. Ugyanekkor le
cserélték a nádfedést, és a ma is 
meglévő palafedést alkalmazták 
helyette. Az épület magántulaj
donban van, és tulajdonosa di
cséretes módon jó karban tartja. 
Az épület állapota és min
denekelőtt kvalitásai indokolják, 
hogy helyi védelemre javasolható 
legyen.

Külön meg kell említeni Bren
ner Lőrinc személyét az épület 
ismertetésén túlmenően. Ugyanis 
ő Almádi alapítói közé tartozik, 
sőt közöttük talán a legjelentősebb

személyiségek egyike. Elévül
hetetlen érdemei vannak abban, 
hogy Almádi Promontóriumból a 
századforduló elismert fürdőhelye 
legyen. Alighogy megvette a bir
tokot, máris a település életét 
kezdte szervezni. 1877-ben ő nyi
totta meg a fürdőévadot, miután 
Krisztián Józseffel együtt, a kápta
lantól bérleti díj ellenében jogot 
nyertek fürdőkabinok építésére. 
Az akkor megépült nyolc kabinból 
álló fürdőház volt az első épít
mény Almádiban, ami a 
fürdőkultúrával összefüggésben 
épült meg. Brenner Lőrincről -  aki 
egyébként veszprémi építőmester 
volt -  még annyit, hogy 1881 és 
1884 között betöltötte a községi 
bírói funkciót, amire lelkesen 
megválasztották. Még ennél is 
lényegesebb, az ő kezde
ményezésére alakult meg az 
Almádi Fürdő Rt., aminek 1899. 
december 31-én bekövetkezett 
haláláig elnöke volt.

Schildmayer Ferenc

A Brenner-villa képe 1910 körül

Almádi látképe 1900 körül. A kápolna mögött látszik 
Brenner nádtetős háza

Az Almádi Fürdő Rt. vezetősége 1883 körül. Bal szélen Brenner Lőrinc, előtte a leánya és a felesége



Millecentenárium magunknak

Az első olyan dátum településünk 
történetében, amikor a berényi pol
gárok is eljutottak a nagyvilágba 1500 
március 9-e. János berényi pap négy 
rokonával, Gergellyel, Ferenccel és 
Simonnal, valamint az utóbbi 
feleségével, Borbálával ezen a napon 
a római Szent Lélek testvérület tag
jainak sorába lépett. Ez a confrater
nitás, vagy testvérület olyan mélyebb 
vallásosságot kifejező jótékonysági 
szervezet, amely különösen a falvak
ban terjedt el és a barokk korban új 
virágzását éli majd.

Szárberény és Kisberény előkelő 
helyen szerepel a veszprémi káptalan 
bortized-adó számadáskönyvében, 
ami az itteni szőlőtermesztés fon
tosságát mutatja. (Ezt a rangját 
egészen a filoxéravészig, azaz a 19. 
század végéig megőrzi!) A gazdasági 
életben betöltött szerepét az a tény is 
tükrözi, hogy a legtöbb korabeli forrás 
szőlő adás-vételekkel foglalkozik: 
1505 előtt Ambrus olaszfalui plébános 
rendelkezik kisberényi szőlejéről 
rokonai javára. Ezek a rokonok, Erdeg 
György és Ányos Dénes, 1505. 
augusztus 10-én 28 magyar forintért 
eladják ezt a kisberényi szőlőt Nágo
csi Gáspár veszprémi kanonoknak. 
Azért is fontos ez a szerződés, mert a 
4 hold szőlőt az Almádi hegyen 
fekvőnek határozzák meg: „in monte 
Almady”. Ugyanez a meghatározás 
1509-ben, és a Berénnyel szomszédos 
Papvásárt ekkor Pathvásárnak és 
Berhidát pedig Berenhida néven 
említik. Mindhárom helység persze 
jóval korábbi keletkezésű. 1513. 
augusztus 2-án II. Ulászló király elis
mervényt ad a veszprémi káptalantól 
kölcsönvett 120 forintról, amelyet 
vagy a káptalan hadiadójából, vagy a 
Veszprém megyei birtokosokra eső 
adóból kell fedezni. Nem véletlen, 
hogy a nép csak Dobzse (lengyelül: jól 
van) Lászlónak hívta a királyt, aki sok 
embertől kért kölcsön és nagyon 
kevésnek adta meg a tartozását. Egész 
uralkodása alatt a főurak eszköze volt 
és nem sietett például a pápai bulla 
vagy a keresztes hadjárat engedé
lyezésével sem. Bakócz Tamás 
bíboros, esztergomi érsek április 9-én 
ünnepélyesen kihirdette a bullát és két 
hét múlva kinevezi Dózsa Györgyöt a 
keresztes had vezérének. Ahogy a 
gyülekező parasztok egyre inkább a 
sérelmeiket kezdik emlegetni, a 
veszprémi és a zalai nemesek 
szövetkeznek egymással és Kanizsai 
Jánoshoz fordulnak, hogy vegye őket 
védelmébe a keresztesek ellen, „bárki 
jobbágyai is legyenek azok”. Az alföl
di események mellett a Bakonyban is 
voltak összecsapások a keresztesek és 
a nemesek között, Sitkey Gotthárd -  
Pápa és Somló várának kapitánya -  
veri szét a lázadó parasztokat, akik

Sós Domonkos vezérlete alatt gyújto
gattak és öldököltek.

Közvetlenül a Balaton-felvidéken 
nem voltak zavargások, mert 
május-július folyamán zavartalanul 
működhetett Lázár deák, azaz Lazarus 
érseki titkár. Jacob Ziegler matema
tikussal egy térképösszeállításon dol
goztak, amely a maga 1:1 200 000-es 
méretarányával az első ismert magyar 
térkép a Balaton környékéről. A 
térképről leolvasható Leweld, Zegéo
get, Thyan, Besperinum, Berenhida és 
Kenese. A Veszprém és Kenese közöt
ti templom jelzése Monia, talán Máma 
elírása lehet. Furcsa viszont, hogy sem 
Felsőörs, Szárberény vagy Kisberény 
neve nincs kiírva. (A térkép kiadásá
val már akkor is 14 évet vártak!)

A helybeliek talán akkor hallottak a 
közeledő törökökről, amikor a horvát 
báni hivatalt is betöltő Beriszló Péter 
veszprémi püspököt és kíséretét Alsó- 
Szlavóniában lesre csalták a portyázó 
törökök és a püspök is életét vesztette. 
Utóda Szalaházy Tamás püspök a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően 
bérbe adta az egyházi tizedet, de a 
püspöki urbáriumban nincs nyoma 
annak, hogy a veszprémi püspöknek 
birtoka lenne Berényben. Szalkay 
László esztergomi érsek 1525. június 
24-én átmenetileg lemondott a kancel
lária vezetéséről Szalaházi Tamás 
veszprémi püspök és kancelláriai 
titkár javára, majd átadta neki a királyi 
pecséteket is.

1526. augusztus 29-én szerdán volt 
a végzetes mohácsi csata, ahol elesett 
Sárkány Ambrus zalai főispán, vele 
sok zalai és veszprémi nemes, 
valamint hat püspök. A törökök ekkor 
még nem juthattak el a Balaton 
környékére, mert Frangepán Kristóf 
Mohács felé vonuló csapatai útjukat 
állják. Szalaházi Tamás veszprémi 
püspök és Thurzó Elek tárnokmester 
viszont elsőként menekült el Budáról.

1526. szeptember 23-a után 
Frangepán Kristóf a szlavóniai kor
mányzótól kér segítséget és vár oltal
mat az egész Dunántúl. A főnemesség 
és a főpapság viszont a király- 
választással van elfoglalva és a 
mohácsi tragédia utáni azonnali össze
fogás helyett két táborra szakítják az 
országot. Habsburg Ferdinánd és Sza
polyai János vetélkedése egyes 
kutatók szerint több kárt okozott, mint 
maga a mohácsi csata. I. Ferdinánd 
király, az özvegy Mária királyné báty
ja, már koronázása napján megjutal
mazza Szalaházit, amikor kinevezi 
kancellárrá, aki a Dunántúlon az ő 
táborába szólította a nemességet, a 
már korábban megkoronázott János 
király ellenében. Szalaházi Tamás ezt 
a kancellári tisztséget 1537-ig viselte, 
a veszprémi püspöki székben utóda 
Kecseti Márton lett, bár ő sohasem 
szenteltette magát se pappá, se 
püspökké. Kecseti legfőbb gondja az 
előrenyomuló törökök elleni

védekezés volt, minden jövedelmét a 
végvárakra költötta, mivel hatékony 
védekezést Veszprémben, Tihanyban, 
Csobáncon, Szigligeten és Sümegen 
lehetett megszervezni.

Ilyen körülmények között szinte 
alig figyeltek fel a kortársak a városlő
di karthauzi kolostorban már 3 éve 
tevékenykedő Karthauzi Névtelenre, 
aki 1526 november végére megalkotta 
magyar nyelvű prédikáció- és legen
dagyűjteményét. Terjedelme szerint ez 
a legnagyobb kódexünk a maga 100 
lapjával, amelyet ma Érdy kódex 
néven ismerünk. Ugyanebben az 
évben Apáti Ferenc dunántúli nemes 
megírja magyar nyelvű Cantilena 
című művét, amelyben szatirikus 
képet fest a Mohács előtti társadalom
ról és mindenkit bírál a főuraktól 
kezdve a jobbágyokig. Neve alapján a 
szerző akár Kisapáti, vagy Monos
torapáti származású is lehet, az általa 
leírt viszonyok sajnos nagyon ráil
lenek Veszprém és Zala vármegyére 
is. 1532. január 1-jén Kenesén jöttek 
össze a tekintetes magyar rendek, 
hogy mindkét királytól független rész
gyűlést tartsanak. Természetesen I. 
Ferdinánd és I. János király is elküldte 
alacsonyabb rangú képviselőit, akik 
döntési joggal nem rendelkeztek, VIII. 
Kelemen pápa küldötte elkésett, meg
jelent viszont gróf Montfort Farkas, V. 
Károly császár képviselője. A neme
sek vehemensen követelték a 
pártviszályok megszüntetését, a 
mielőbbi egyetlen uralkodót és meg
nevezték a magyar nemzet két ellen
ségét: a törököt és a németet. Ez a 
határozati javaslat persze csak arra 
volt jó, hogy március 12-ére Beren
hidára hívjanak össze még egy rész
gyűlést.

Rohamosan terjedt a Balaton- 
felvidéken is az új hit, a reformáció, 
amelyet a hagyományok szerint Dévai 
Bíró Mátyás kezdett el hirdetni 
Kádártán, majd Berényben és 
Kenesén. Gyors elterjedésének két
ségtelen oka volt az a földesúri jog, 
amelyet „akié a föld, azé a vallás” 
mottóval szoktak idézni. Élen járt a 
reformáció terjesztésében Enyingi 
Török Bálint, akinek hatalmas birtokai 
voltak Somogytól-Komáromig, így 
megyénkben is. A magatehetetlen 
állam és egyházi főhatalom szemet 
hunyt a főurak áttérése felett, sőt 
maguk is világiaknak osztogatták el a 
gazdátlanul maradt főpapi javakat. 
Jellemző példa Kecseti Márton esete, 
aki sohasem szenteltette magát 
veszprémi püspökké, sőt 1547-ben 
elhagyta az egyházmegyét, magával 
vitte a veszprémi káptalan arany- és 
ezüstkincsét és Pozsonyban eladta! 
Megzsarolta a veszprémvölgyi 
apácákat is. Ezek után áttért a 
protestáns hitre, feleségül vette 
Homonnay Drugeth Antal leányát és 
királyi udvarmester lett. I. Ferdinánd 
katolikus uralkodó tudtával, a

Helytartótanács javaslata alapján. A 
fentiek után nincs mit csodálkozni 
azon, hogy sok katolikus plébános 
volt családos, ami bocsánatos bűnnek 
számított a kor Magyarországán.

A protestáns igehirdetők tartották a 
lelket a megmaradottakban. Pestyéni 
Gergely, Szapolyai János országbírá ja 
pedig 1535. június 4-én protek
cionálist, azaz oltalomlevelet adott a 
veszprémi apácák berényi és kenesei 
jobbágyainak. Ez pedig kellett, mert 
devecseri Choron András háborgatta 
őket, majd Rátót ura, Gyulaffy László 
rabolta végig az apácák kenesei és 
sándori jobbágyait, amiért Telekessy 
Dorottya apátnő pert is indított ellene. 
Rabolt persze Thury Márton és Enyin
gi Török Bálint is, úgy hogy a környék 
lakossága nem győzött védekezni. Az 
ürügy persze a helybeli jobbágyok 
megvédése volt, mert Vörösberény, 
Kisberény és Kenese 1545-53 között 
Palota várához tartozott, 1564-ben 
Tihany várához, majd 1578-tól ismét 
Palotához.

Ezek a várak, különösen pedig a 
veszprémi, Szigetvár és Buda eleste 
után lettek nagyon fontosak egészen 
1552. június 1-jéig. Ezen a napon 
Hádi Alim budai pasa könnyűszerrel 
elfoglalta a veszprémi várat, miután 
Vas Mihály, a hajdúk kapitánya elárul
ta. 16 évig török kézen is maradt, ezál
tal állandósultak a török rablóportyák. 
Az a berényi jobbágy, aki 1526-ban 
született, 50 éves korára azt tapasztal
hatta, (már ha megérte!) hogy 
Veszprém vára négyszer cserélt 
gazdát. Elmenekült a püspök 
Sümegre, az apácák Körmendre, a 
káptalan pedig Zalaegerszegre. A 
valamikori Veszprém vármegye a 
budai ejálethez, az üsztülni belgirádi 
(azaz: fehérvári) szandzsáksághoz és 
böszpörimi (veszprémi) nahijéhez is 
tartozott. A kétféle közigazgatás „ter
mészetesen” nem feledkezett meg az 
adóztatásról, ezáltal kétfelé kellett 
adózni. Az apácák pereskedtek Bor
bély Osvát ellen, aki birtokaik va
gyonkezelője volt. Nem elég, hogy 
súlyosan károsodtak a török megszál
lás miatt, hanem az a „derék” kasznár 
saját zsebére dolgozott a zavaros idők
ben. Az erőszakos várkapitányok ter
ménybegyűjtési razziái csak tetézték a 
bajt, így a tized és a kilenced is oda
veszett. A király, illetve a királyok, 
meg csak elküldték embereiket a 
rovásadót begyűjteni...

A törökök ugyancsak pontosan 
beszedték a szultánnak járó haradzsot 
(ebből lett a mai harácsolni szavunk), 
a szpáhinak vagy az agának járó pénz-  
és terményadót. Szár Berind és Kis 
Berint 1563-65-ben házanként 50-50 
akcse adót fizetett, ami 12, illetve 1 
portát jelentett. Hát bolond volt, aki 
nem vette be magát a sűrű bakonyi 
erdőkbe, mert a „két pogány közt” 
csak ott lelhetett menedéket.

Czuczor Sándor



Néhány sor 
a 69. hónapról 
a Városházán

1996. július

Súlyos konfliktusokat okoztak 
e hónapban a folyamatban lévő 
közműberuházások. Még ott is, 
ahol minőségi munkával és a 
július 6-i határidő betartásával 
készült el a gáz, mint pl. a 
Tisztviselőtelepen. Hát még a 
hetekig nyitva hagyott tele
fonárkok mentén! Bent, vagy 
kint rekedt autók, bukdácsoló 
járókelők, menekülő vendégek, 
bizony, áradt és árad a panasz, 
nap mint nap.

A gázhálózat döntően a pol
gáraink és az önkormányzat 
pénzéből valósul meg, ezért több 
a lehetőségünk a munkálatok 
ütemezésének befolyásolására. A 
telefonnál más a helyzet, döntő 
mértékben a koncessziót elnyert 
gazdasági társaságok adják 
hozzá a pénzt. Az önkormányzat 
csak annyit tehet, hogy kiadja, 
esetleg visszavonja az útfelbon
tási engedélyeket. Tavasszal 
kiadtuk azzal a megkötéssel, 
hogy a főszezonig befejeződik a 
munka a belvárosban. Kábel
hiány miatt ez nem történt meg. 
(Külön történet, hogyan fordul
hatott ez elő az immáron „ka
pitalista” munkaszervezés eseté
ben.) Amikor észleltük a bajokat, 
két lehetőség között választhat
tunk: visszatemettetjük az 
árkokat kábel nélkül, vagy kivár
juk a kábelt. Az utóbbit, a kiseb
bik rosszat választottuk.

Sokan megkerestek azonban 
azzal, hogy emiatt súlyos anyagi 
veszteség érte őket, mert 
elmentek a vendégek. Javasolni 
fogom a Gazdasági Bizottságnak 
és a képviselőtestületnek, hogy 
vizsgálja meg az ellentételezés 
lehetőségét. Jó viszonyítási alap 
lehetne pl. a panaszosnak az 
elmúlt 3 évben átlagosan 
befizetett kurtaxája, melynek 
ismeretében közösen megbecsül
hetnénk a veszteséget. Az ilyen 
értelmű beadványokat haladékta
lanul a képviselőtestület elé ter
jesztem.

Végül előre jelzem, hogy az 
ősszel kezdődő csatornázás még 
nagyobb felfordulással fog járni. 
El kell viselnünk, a jövőnk 
érdekében.

Balatonalmádi-Öreghegy, 1996. 
július 31.

Kerényi László 
polgármester

Balatonalmádi Városi Önkormányzat 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről 

szóló 10/1996. (VI. 27.) sz. 
önkormányzati rendelete

A lakások és helyiségek bérletére és 
elidegenítésére vonatkozó egyes szabá
lyokról szóló módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény felhatalmazta és egy
ben kötelezte az önkormányzatot, hogy 
helyi rendeletben szabályozza a tulaj
donában lévő lakások és helyiségek bér
letére és elidegenítésére vonatkozó 
eljárásukat.

Az önkormányzat e kötelezettségének 
1/1994. (1.27.) sz és 9/1994. (IV. 28.) sz. 
rendeleteinek megalkotásával eleget tett, 
aonban az átruházott hatáskörében bér
beadói, tulajdonosi jogokat gyakorló 
gazdasági bizottság munkája során 
felmerült a részletesebb szabályozás 
szükségessége.

Ennek megfelelően készült el -  a 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, mint érdekképviseleti szerv 
véleményét is megkérve -  a nem lakás 
célú helyiségek elidegenítésére és bér
letére vonatkozó rendelettervezet az 
önkormányzat vonatkozó rendeleteivel 
(vagyonpolitikai koncepció, vagyonren
delet) összhangban, melyet a képviselő- 
testület 1996. június 27-i ülésén tárgyalt.

A rendelet tíz fejezetre tagozódik:
Az L és H fejezet a rendelet célját és 

hatályát írja elő. A rendelet személyi 
hatálya kiterjed nemcsak a képviselő- 
testületre és annak bizottságaira, hanem 
a polgármesteri hivatalra és az önkor
mányzat intézményeire is, tárgyi 
szabálya a nem lakás célú helyiségekre 
terjed ki.

A III. fejezet a helyiségbérlet létrejöt
tének szabályaival foglalkozik.

Az 1-10 millió Ft egyedi értékű helyi
séget az önkormányzat csak pályázat 
útján adhatja bérbe, a pályázati kiírást a 
Naplóban, valamint lehetőség szerint az 
Új Almádi Újságban kell közzétenni.

Ezen szakasz írja elő a pályázati hir
detmény tartalmát, a pályázat beadásá
nak módját, annak tartalmi és formai 
követelményeit.

10 millió Ft feletti egyedi értékű 
ingatlanokat csak nyilvános versenytár
gyalás során lehet bérbe venni, az 
eljárásra a versenytárgyalásról szóló 
hatályos jogszabályok előírásait kell 
alkalmazni.

IV. fejezet. Felek jogai és 
kötelezettségei.

Az ingatlanhasznosítás során 
felmerült, hogy a felek jogait és 
kötelezettségeit a korábbinál részlete
sebben szükséges szabályozni,

különösen azt, hogy az ingatlan állag- 
megóvásával, felújításával kapcsolatos 
költségek kit és milyen arányban terhel
nek.

A rendelet szerint a bérbeadó köteles 
az épület szerkezeteinek és közműveinek 
felújításáról, a szavatossági hibák 
elhárításáról gondoskodni.

A bérlő köteles gondoskodni általában 
a karbantartási feladatokról (az általa 
kizárólagosan használt berendezések, 
biztonsági berendezések, üzlethom
lokzat, kirakatszekrény), a helyiség 
burkolatainak felújításáról, pótlásáról, 
cseréjéről, a helyiség tisztán tartásáról, 
megvilágításáról, valamint a nem ház
tartási szemét elszállításáról.

Ezen fejezet szabályozza, hogy 
megállapodásban kell rendelkezni arról, 
ha a bérlő a helyiséget átalakítja, kor
szerűsíti, annak komfortfokozatát emeli 
(milyen arányban és kit terhelnek a költ
ségek), valamint hogyan alakul ezután a 
bérleti díj nagysága.

Társasházak tekintetében a helyiségek 
felújítására és fenntartására a Ptk. tár
sasházi tulajdonra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni, figyelemmel a társas
házalapító okiratban foglaltakra is.

A következő V. fejezet a bérleti 
szerződés megszűnésének, valamint a 
jogutódlásnak a kérdéseivel foglalkozik.

A bérleti szerződés az alábbi esetek
ben szűnik meg:

a) a felek a szerződést közös meg
egyezéssel megszünetik;

b) az arra jogosult felmond;
c) az egyéni vállalkozói igazolvány 

alapján tevékenységet folytató bérlő 
meghal és nincs törvényben meghatáro
zott jogosult személy a bérleti jog foly
tatására;

d) a vállalkozói igazolványhoz kötött 
tevékenységet gyakorló bérlő meghal. A 
bérlő halála esetén, a bérleti jogot csak a 
házastársa, gyermeke, örökbefogadott, 
mostoha és nevelt gyermek, gyermekétől 
született unokája, valamint szülője foly
tathatja, ha a helyiséget továbbra is arra a 
célra használja, mint a volt bérlő;

e) a gazdasági társaság, illetve a nem 
gazdasági társaság formájában működő 
jogi személy bérlő, jogutód nélkül 
megszűnik;

f) a bérlőnek a helyiségben végzett 
tevékenységéhez a szükséges egyéni vál
lalkozói igazolványát visszavonták, vagy 
azt a bérlő visszaadta;

g) a bérlő a helyiséget elcseréli;
h) a bérlőt a Magyar Köztársaság 

területéről kiutasították;
i) a bérlő bérleti jogviszonyát a 

bíróság megszünteti;
j) a bérlő bérleti jogviszonya hatósági 

határozat alapján megszűnik.

A határozott időre szóló, illetve 
valamely feltétel bekövetkeztéig tartó 
bérleti jog a szerződésben meghatározott 
idő elteltével, illetőleg a feltétel 
bekövetkeztekor szűnik meg.

Jogutódlás két esetben illeti meg a 
bérlőt; ha az 1990. évi LXXVIII. tv. (az 
úgynevezett előprivatizációs törvény) 
alapján az érintett helyiség bérleti jogát 
megvásárolta, akkor a privatizációval 
érintett vállalat jogutódjának kell tekin
teni, a másik eset arra vonatkozik, ha a 
bérlő az 1988. évi VI. törvény alapján 
társaságot, illetve az 1992. évi I. törvény 
alapján szövetkezetet alapít, vagy nem az 
említett jogszabályok alapján működő 
gazdálkodó szervezet (egyéni vál
lalkozás) gazdasági társasággá alakul át, 
a társaság illetve a szövetkezet a jogutód.

A lakástörvény védi a határozatlan 
időre szóló bérleti joggal rendelkező 
bérlő érdekeit, önkormányzati tulajdonú 
helyiség esetén a bérleti szerződést a 
törvény hatályba lépésétől (1994. január 
1-jétől) számított 5 évig cserehelyiség 
biztosítása nélkül a bérbeadó (a rend
kívüli felmondás eseteit kivéve) nem 
mondhatja fel, ezen kitételeknek 
megfelelően került szabályozásra a fel
mondás az önkormányzati rendeletben 
is.

A bérleti jog átruházásának, 
cseréjének, valamint a helyiség albér
letbe adásának és a helyiségbe harmadik 
személy befogadásának feltételeit a VI., 
VII., VIII. fejezet szabályozza, melyek a 
következők:

VI. fejezet: Bérleti jog átruházása 
cseréje

Bérleti jog átruházásánál, cseréjénél 
az erről szóló megállapodást -  az előírt 
tartalmi követelményekkel -  a 
megkötésétől számított 15 napon belül 
kell beadni a bérbeadónak jóváhagyásra, 
a benyújtástól számított 30 nappal a bér
beadónak nyilatkoznia kell a hoz
zájárulás megadásáról vagy megta
gadásáról.

Önkormányzati tulajdonú helyiséget 
szexuális áru értékesítése, illetve 
szerencsejátéknak minősülő tevékenység 
folytatása céljából bérbeadni tilos.



A határozatlan időtartamra szóló bér
leti jogot a bérlő a bérbeadó hoz
zájárulásával elcserélheti, a cserére az 
átruházással kapcsolatos rendelkezéseket 
kell értelemszerűen alkalmazni.

VII. fejezet A helyiség albérletbe
adása

A határozatlan időtartamú szerződés
sel rendelkező bérlő a helyiséget vagy 
annak egy részét albérletbe adhatja, az 
erről szóló szerződést írásba kell foglalni 
és jóváhagyásra bérbeadónak meg
küldeni.

A bérbeadó a szerződéshez történő 
hozzájárulásról 30 napon belül köteles 
nyilatkozni, amely határidő egy alkalom
mal 30 nappal meghosszabbítható. 
Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a 
hozzájárulát megadottnak kell tekinteni.

VIII. fejezet: a helyiségbe harmadik 
személy befogadása.

A bérlő és a befogadni kívánt személy 
a befogadásról szóló megállapodást 
köteles a bérbeadónak az aláírástól 
számított 15 napon belül benyújtani.

A bérbeadó a benyújtott megál
lapodáshoz történő hozzájárulásáról 
vagy elutasításáról a 30 napon belül 
(mely egy alkalommal 30 nappal 
meghosszabbítható) köteles a bérlőt 
értesíteni.

Határozatlan időtartamú szerződésnél 
a befogadott személynek vállalnia kell, 
hogy a bérlő szerződésének megszűnése 
esetén a helyiséget elhagyja és kárta
lanításra nem tart igényt. Határozott 
időtartamú szerződés esetén a befogadó 
időtartam max. egy év lehet, amennyiben 
a bérleti szerződésből hátralévő időtar
tam ennél kevesebb, akkor ezzel az 
időtartammal egyezik meg.

A bérbeadó a hozzájárulást nem adja 
meg, ha a befogadni kívánt személy által 
folytatni kívánt tevékenység együttes 
gyakorlását jogszabály tiltja.

IX. szakasz: Önkormányzati tulajdonú 
helyiségek elidegenítése

Az önkormányzat értékesítésre 
történő kijelölésről az önkormányzati 
vagyonról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 21/1995. (X. 26.) sz. 
önkormányzati rendelet előírásai szerint 
dönt.

Az 1-10 millió Ft egyedi értékű helyi
ségek elidegenítése csak pályázat útján 
történhet, az ingatlan értékbecslését 
ingatlanforgalmi szakértővel el kell 
végeztetni. A megállapított forgalmi 
érték a minimális vételár.

A 10 millió Ft egyedi értéket megha
ladó helységeket csak nyilvános 
versenytárgyalás útján lehet értékesíteni, 
az eljárásnál a vesenytárgyalásról szóló 
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Ha a határozatlan időre szóló bérleti 
joggal rendelkező bérlőnek a la
kástörvény elővásárlási jogot biztosít, a 
pályázati, illetve a versenytárgyalási 
eljárás nem alkalmazható.

Ebben az esetben a bérlő a helyiséget

a helyben szokásos forgalmi értéken 
vásárolhatja meg.

Elővásárlási jogát akkor gyakorolhatja 
a bérlő, ha a szerződéskötés időpont
jában adó, vagy adók módjára behajtható 
köztartozás, továbbá a társadalombiz
tosítási alap javára teljesítendő tartozása 
nincs, s az erről szóló igazolást bemu
tatta.

Az üzleti célra szolgáló helyiségek a 
vételár egyösszegben történő meg
fizetése ellenében idegeníthetők el. A 
nem üzleti célú helyiségeknél (garázs, 
tároló) a tulajdonos hozzájárulhat, hogy 
vevő a vételárat részletekben fizesse 
meg. Az első részlet -  ami nem lehet 
kevesebb a vételár 50%-ánál -  
szerződéskötéskor, a további részlet(ek) 
pedig legfeljebb fél éven belül 
esedékes(ek). Kárpótlási jegy a vételár 
kiegyenlítésére nem használható fel.

Az értékbecslő által megállapított for
galmi értékből levonhatók a bérbeadó 
által elfogadott, s bérlő által végrehajtott 
korszerűsítés, felújítás számlákkal iga
zolt költségei. Ebben az esetben a vételár 
a kettő különbözete.

A vételárba a bérlő által 1986. augusz
tus 1. után befizetett használatbavételi díj 
50%-a mint teljesítés, beszámítható.

Az elidegenítésből származó be
vételek felhasználására -  a vagyonpoli
tikai koncepció és a vagyonrendeletben 
megfogalmazott irányelvek figyelem- 
bevételével -  az önkormányzat költ
ségvetésének készítésével egyidejűleg 
tervet készít.

A rendelet a kihirdetés napján lép 
hatályba.

A hatályba lépés időpontjában folya
matban lévő ügyekre a korábbi önkor
mányzati rendeletek előírásai az 
irányadók.

Balatonalmádi, 1996. július 25.
Lisztesné Biermann Mária 

vagyonkezelő

Munkáltatók 
figyelmébe ajánljuk
Szeretnénk felhívni figyelmüket 

az 1996. július 1-jén életbe lépő, 

munkanélküli pályakezdőket 

segítő, új támogatási formákra.

Támogatásaink célja a 

pályakezdők munkagyakorlathoz 

való hozzásegítése a munkaadók 

támogatásával.

Munkatapasztalat-szerzés 

______ támogatása______

Támogatásban részesül az a 

munkáltató, aki a Munkaügyi 

Központ által közvetített pá

lyakezdő foglalkoztatását legalább 

360 napra vállalja.

A támogatás folyósításának 

időtartama Veszprém megyében 

360 nap, amelynek szakmai 

köréről a megyei (fővárosi) 

Munkaügyi Tanácsok javaslata 

alapján a Munkaügyi Központok 

igazgatói döntenek.

A támogatás mértéke a 

pályakezdő munkabérének napi 

négy órára számított része. A 

támogatás felső határa a pá

lyakezdőt a közalkalmazotti bér

tábla (1992. évi XXXIII. tv. 66. §) 

alapján megillető munkabér napi 4 

órára számított része.

Ha Ön nonprofit szférában 

működő munkaadó -  egyesület, 

közalapítvány, köztestület, kisebb

ségi önkormányzat vagy

közhasznú társaság -  és a 

foglalkoztatás sem vállalkozói 

tevékenység keretében történik -  a 

pályakezdő számára kifizetett 

munkabért terhelő társadalombiz

tosítási és munkaadói járulék is 

átvállalható.

A támogatásokat a munkáltató 

székhelye, illetve telephelye sze

rinti kirendeltségen igényelheti.

Kérjük, hogy a további rész

letekről érdeklődjön kirendelt

ségünkön!

Foglalkoztatási támogatás

A rendelet értelmében a 

Munkaügyi Központ támogatást 

nyújt annak a munkaadónak, aki a 

nála legalább egy tanéven 

keresztül gyakorlati képzésben 

részesülő pályakezdő további 

foglalkoztatását vállalja.

A támogatás feltétele, hogy a 

pályakezdő foglalkoztatása a szak- 

képzettségének megfelelő mun

kakörben, legalább napi hatórás 

időtartamban történjen 360 napon 

keresztül.

A támogatás folyósításának 

időtartama 270 nap és ezután 90 

napig támogatás nélkül kell 

foglalkoztatni a munkaerőt.

A támogatás mértéke a 

munkaadóra érvényes, jogszabály

ban megállapított kötelező 

legkisebb munkabér fele.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

foglalkoztatás a szakképzettség 

megszerzését követő 90 napon 

belül kell, hogy megkezdődjön.

A támogatás a pályakezdő 

lakóhelye szerint illetékes kiren

deltségen igényelhető.

Kérjük, hogy használják ki ezen 

új lehetőségeket, melyek a jelen

leg munka nélkül lévő, pá

lyakezdő fiataloknak is segítség 

egyben, hogy mihamarabb elkezd

hessék felnőtt, önálló életüket.

Veszprém Megyei 

Munkaügyi Központ 

Balatonalmádi Kirendeltség
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T a l á l k o z á s o k
Városunk zenei életét színesítette az a 

két program, melyet vegyeskarunk 
szervezett június, illetve július hónapban. 
Régi barátként jött hozzánk a fennállásá
nak 100. évfordulóját ünneplő Heilen
becker Männer Chor Ennepetálból. A 
kórusunkat Ennepetalban vendégül látó 
férfikar jutalomkiránduláson vett részt 
Magyarországon és eközben látogattak el 
hozzánk.

Másik vendégünk ugyanebben az 
időpontban városunkba érkező, Eggen
felden város kulturális életét képviselő 
Kolping kórus. Városaink képviselői 
három éve tartják, építik a települések 
közötti kapcsolatot. A kórus jelenlegi 
vendéglátásával hozzájárultunk a kapcso
lat színesítéséhez, bővítéséhez.

Vegyeskarunk tagjai vállalták a 
találkozó és a hangverseny szervezési 
teendőit. Sikerült külsőségeiben is szép, jó 
hangulatú koncertet szerveznünk.

Június 8-án este szép számú közönség 
jelenlétében ajándékoztuk meg egymást 
dalainkkal az Auróra Étteremben.

A kórusirodalom sokszínűségét érzékel
tették a kórusok. Egyházi művek, vidám 
német dalok, klasszikusok és magyar nép
dalok alkották a repertoárt. A közönség 
láthatóan élvezte a rendhagyó rendezést, 
mely mellőzve a megszokott protokolláris 
találkozók légkörét, nemcsak szépséget, 
hanem barátságot is sugárzott. A ter
mészetes módon közbeszúrt kórus
történetek, kölcsönös ajándékozások 
érzékelhető kapcsolat meglétéről, illetve 
alakulásáról tanúskodtak. A közönség élt a 
művek nyújtotta hangulati változásokkal, 
szűnni nem akaró tapssal jutalmaztuk 
egymást és jutalmaztak minket. A 
barátkozás az Ottilia vendéglőben szépen 
megrendezett fogadáson folytatódott.

Személyes beszélgetések városainkról, 
kórusainkról, szórakoztató dalainak megis
merése, közös éneklése hozott közelebb 
bennünket egymáshoz.

Külön öröm volt számunkra látni az 
első ízben találkozó két német kórus között 
szövődő kapcsolatot, mely kölcsönös 
meghívásokat, egy hármas találkozó 
megrendezésének lehetőségét vetítette 
elénk. Búcsúzáskor jóleső érzés volt

fogadni köszönetüket és közös énekléssel 
elköszönni egymástól.

Hogy ez a találkozás színvonalban min
denki megelégedésére létrejött, köszönet 
illeti támogatóinkat:

FALANSZ Bútoripari Szövetkezetet, 
Bucskú Péter elnököt, Majbó Gábor alpol
gármester urat, Baltonalmádi Város Önko
rmányzatát, az Almádiért Alapítványt, 
Kommunális Üzemet, a Húsáru GMK-t, a 
Pireus Éttermet, Drahos János, Kiss Tibor, 
Rendes Ferenc, Győri Miklós vál
lalkozókat, Mesterházi Andreát a 
díszítésért és nem utolsósorban a Markó 
családot a fogadás megrendezéséért.

Július hónapban is volt vendégünk! 
Franciaországból Strasbourg városából jött 
el meghívásunkra a Villanele és Sainte 
Cecile kórus a Concordia fúvószenekarral 
július 8-án.

Az esti közös próbán már megtaláltuk 
az utat egymás felé a közös énekléssel. 
Másnap július 9-én a fúvószenekar jó 
hangulatú térzenét adott a parkban, majd 
este 8 órakor kezdődött közös hang
versenyünk, ahol  díszes, népes közön
ségnek énekelhettünk.

E koncert hangulata is igen közvetlen, 
baráti, a közönséggel szinte élő kapcsola
tot tartó volt. A klasszikus művektől -  a 
népdalokon keresztül -  ismerkedhettünk a 
francia nép zenéjével, zenélő kedvével.

A zenekar a közönség számára jól 
ismert betétdalok előadásával aratott nagy 
sikert. A közösen énekelt művek legyőzték 
a nyelvi nehézségeket, vidám befe
jezésként a késő estig tartó találkozón. A 
tetszésnyilvánítás után a szomszéd terem
ben magyar-francia borral koccintva 
beszélgettünk kórusaink életéről, ter
veinkről. Látszott, hogy szívünkbe zárták 
kórusunkat és a várost egyaránt, remélve, 
hogy kapcsolatunk folytatódik.

A rendezvények után azt hiszem, bátran 
elmondhatjuk, hogy vegyeskarunk tett

városunk nemzetközi kapcsolatainak 
építéséért. Minden reklámnál, propa
gandánál többet jelent az ember-emberrel 
való találkozása, melyből sok minden 
kiolvasható, megismerhető, lemérhető.

Akik nálunk jártak, visszavágynak -  
mondták Ennepetali dalostársaink. Elvive 
a hírt, jönnek magánemberként, család
jukkal, esetleg ismerőseikkel, és nekünk 
nem lehet mindegy, milyen érzéssel távoz
nak, válnak el tőlünk. Ugye önök is így
gondolják, mert mi igen:

Varosunk Vegyeskara
S. J.-né

A  zene nem ismer határokat...
Szép és kedves élményben volt részük 

azoknak, akik szeretik a kórusmuzsikát 
Balatonalmádiban. Július 9-én kedden este 
az Auróra szálló éttermében közös hang
versenyt adott két strassbourgi francia 
kórus, a Villanelle és a saint Cécile, egy 
francia, Concordia nevű fúvószenekar és a 
Balatonalmádi Vegyeskar.

Már délután 5 órakor kiült a fú
vószenekar az Auróra Étterem előtti park
ba, hogy egy kis térzenét adjanak Bala
tonalmádi nyaralóközönségének. Kedves 
volt látni, hogy az arra járó emberek -  
sietők vagy sétálók -  egy időre megálltak, 
elcsodálkozva, nagy tisztelettel hallgatták 
a fúvósindulókat, majd ki előbb, ki később, 
de mind mosolyogva mentek tovább.

Este 8 órakor kezdődött a meghívókon 
már városszerte előre meghirdetett produk
ció. Az étterem nagyterme teljesen 
megtelt.

Ügyes volt a műsort összeállítók ötlete, 
a váltogatás. Volt, hogy csak a magyarok, 
vagy csak a franciák énekeltek saját 
karmesterükkel, azután a két nemzet kóru
sai közösen, hol a magyar, hol a franciák 
karmesterének vezényletével. A dalok egy 
része franciául szólt, más része magyarul,
-  öröm volt hallani a sok franciát, ahogy 
törték a magyar nyelvet. (Persze gondolom 
ők is jól mulathattak a magyarok francia 
kiejtésén.)

Először a Balatonalmádi Vegyeskar 
lépett föl Szelényi Pál kúrusvezető 
vezényletével. Ebben a részben külföldi 
szerzők kórusműveit énekelték, felváltva 
francia és magyar nyelven.

Utána a francia kórus következett -  a 
kórus tagjai mind kis nemzeti színű girardi 
kalapot viseltek, utalva arra, hogy néhány 
nap múlva ünnepük nemzeti ünnepüket. A 
kórust vezetőjük, a magyar származású 
Bajcsa Iván vezényelte.

Ezután közösen előadott darabok 
következtek: Pange Linqua, illetve 
Mozart: Ave Verum. Előbbit Szelényi, 
utóbbit Bajcsa Iván vezényelte és Szelényi 
Pál kísérte zongorán.

Utána a fúvószenekar adta elő műsorát
-  ami kicsit hosszúra nyújtotta az estét, de 
mégis kedves színfolt volt a kórusművek 
között. Berlioz Rákóczi indulója ter
mészetesen este is elmaradhatatlan volt, 
csakúgy, mint délután kint a szabadtéren.

A szünet után népdalblokkok 
következtek francia és magyar szerzők fel
dolgozásában. Bárdos, Járdányi és 
Vavrinecz dalait a Balatonalmádi Ve
gyeskar adta elő, Szelényi Pál vezényleté

vel, zongorán kísért Prímmer Petra, majd a 
francia kórus francia és nemzetközi nép
dalokat adott elő Bajcsa Iván vezényleté
vel.

Ezután ismét a franciáké volt a pódium. 
Először Csoma János emlékére egy francia 
dalt adtak elő, ami az Alpokban szeren
csétlenül járt, meghalt emberekről szól. 
Utána a kórus és a zenekar együtt adták elő 
Boistelle: Sainte Odile miséjét.

Végül az este záró száma Bárdos: Tiszai 
dallamok című kórusműve volt, amit a két 
énekkar közösen, magyarul énekelt 
Szelényi Pál vezényletével.

Az előadott műsorszámokat a közönség 
lelkesen megtapsolta, és a műsor azért is 
lett kissé hosszabb a vártnál, mert a közön
ség többször kért ismétlést

Nekem, mint hallgatónak legjobban tet
szett a magyar népdalfeldolgozások blokk
ja a zongorakísérettel, és szép volt a 
Boistelle mise is, -  bár a franciák kórusa 
önmagában kevés volt a fúvósok hangere
jéhez. Itt jutott eszembe, hogy milyen 
szerencsésen talált egymásra két messzi 
ország három amatőr kórusa, hiszen 
képességük, tudásszintjük, lelkesedésük 
szinte teljesen egyforma. -  Talán megta
nulhatnák a magyarok is ezt a Boistelle 
misét, és közösen előadva biztos jobban 
hangzana -  mondjuk talán Strassbourgban.

A műsor megszervezésében és létre
hozásában oroszlánrésze volt a két 
kórus vezetőnek, Bajcsa Ivánnak és 
Szelényi Pálnak. Már az ötlet is nagyon 
elgondolkoztató. Két autóbusznyi amatőr 
zenész és énekes útra kel a messzi 
Elzászból csak azért, hogy 22 órai viszon
tagságos utazás után itt Balatonalmádiban, 
a helyi vegyeskarral közösen előadhas
sanak néhány olyan darabot, amit nekünk 
szántak. Nem pénzért tették ezt, -  hiszen 
az utazás és itteni ellátás költségeit saját 
maguk fedezték -  hanem a zene, a vidám
ság, a tiszta és szép emberi kapcsolatok 
utáni vágy vezérelte őket. (Két nap múlva 
Balatonfüreden szintén felléptek az ottani 
kórussal közösen.)

Ezek a nemes érzések meg is látszottak 
a produkciókon.

Köszönjük az estét, köszönjük ezt a kis 
nyári, önfeledt szórakozást! Köszönjük 
azoknak is, akik a helyiséget ingyen ren
delkezésünkre bocsájtották. Szívből 
reméljük, hogy a Balatonalmádi Vegyeskar 
megtalálja a lehetőséget arra, hogy Strass
bourgban viszonozhassa a produkciót.

Forián Szabó Péter 
Óvári u. 32.



Nyelvtanárok 
felsőfokon

A táborok jellemzői:
Helye: Körmend Batthyány Kastély, 

Balatonfűzfő NIKE szálló
• 10-17 éves korosztály számára 

szervezzük a táborokat,
• 10 napos turnusok június 

17-augusztus 26. között,
• 8-12 fős nyelvcsoportok,
• nyelvoktatás: Körmenden napi 6 

óra, Balatonfűzfőn napi 4 óra,
• kezdőtől a nyelvvizsga szintig, 

anyanyelvi tanárok bevonásával
• számítástechnika-oktatás csak Bala

tonfűzfőn napi 2, illetve 4 órában,
• napi 3 óra sport testnevelő tanárok 

vezetésével: úszás, tenisz, lovaglás, 
szörf, foci, kosár-, kézi-, röp-, tollaslab
da, baseball, frisbee stb.

• csoportos leutazás különbuszokkal 
Budapestről,

• a nyelvi és sportprogramokon kívül 
játékok, vetélkedők, tábori bajnokságok 
biztosítják a még jobb hangulatot

Alapítványunk célja az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem hallgatóinak 
támogatása. Az alapítvány tevékenységi 
körébe tartozik szakmai csereprog
ramok, tudományos konferenciákon 
való részvétel és tudományos kiállítások 
megszervezése. Emellett hallgatói infor
mációs irodát működtet és hetente meg
jelentet egy egyetemi diáklapot. Külön
böző szolgáltatásaink is munkát biztosí
tanak az egyetemistáknak, így a nyári 
táborunk is.

Elérhetőségünk: ELTE TTK Hall
gatói Alapítvány 1088 Bp., Múzeum krt. 
6-8., Gólyavár. Telefon: 266-3432,267- 
0820/2519 mellék, Fax: 266-2556

Fischer Roxana 
(a szervezők nevében)

H O R G Á S Z
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Horgászbarátaim nagyon sok jó tulajdonsággal ren
delkeznek. Egy viszont kollektíve hiányzik belőlük, 
nevezetesen: a tapintat. Ennek köszönhetően az 
elmúlt hetekben -  miközben én Almáditól majd' száz 
kilométerre aszalódtam, szinte naponta bombáztak 
jobbnál jobb hírekkel: „8 kg-os tőpontyot fogtam a 
nádasban, 6 kg-os tükörponty a nyílt vízen, ugyanott 
másnap egy 16-os az előbbi fajtából.” Ilyeneket 
mondtak a telefonba. Akadt köztük azért kímélete
sebb is. Ő vígasztalt, hogy nem is annyira megy a 
ponty, inkább csak kárászokat, és lapátnyi dévéreket 
fog nap, mint nap.

Ezek után nem csoda, hogy első utam a kikötőnkbe 
vezetett, amint hazaértem. Nagy reményekkel, és 
mindenféle halcsemegével felszerelve. Ragyogó nap
sütés mellett gyenge délkeleti szél fújt, éppen csak 
borzolva a vizet. Úgy tűnt, remekül fogok szórakozni. 
Egyetlen dolog zavart csak. Az a hatalmas motorcsó
nak, amelyik -  nem tévedés -  a stégünk melletti 
nádasban bóklászott. A tulajdonos -  jellemző módon
-  eladó vízpari telket keresett, kikötési lehetőséggel. 
Kinn horgonyozva a nyílt vizen, végigpróbáltam a 
régi, jól bevált módszereket, hátha sikerül egy-két 
keszeget horogra csalni. Nem nagyon ment a dolog. 
Talán a halak is megunták azt a borzalmas motorber
regést, ami betöltötte az egész délutánt. 
Sárkányrepülők cirkáltak az égen, egy rendőrségi 
helikopter hosszasan elidőzött néhány hajó és csónak 
felett. (Gondolom, a pilóta fejlett esztétikai érzékkel 
volt megáldva.) No és az -  állítólag kitiltott motor
csónakok. Jó néhány dübörgött a Fűzfői-öbölben, 
vízisízőket vontatva, gyorsasági rekordkísérlettel 
egybekötött fordulókat produkálva, riogatták, 
bosszantották a vízenjáró embereket. Egyetlen 
motoros hiányzott csak, a rendőrségé. Persze tudom, 
hogy kevesen vannak, nincs elég benzinjük, nagy a 
terület stb. Azért nem ártana néha mégis körülnézni, 
mi is történik a Balaton ezen fertályán. Azt is tudom,

hogy akkor viszont meg kellene 
kérdezni, van-e engedélyük a 
vízisíelésre -  az amúgy mentőmo
torosként üzemeltetett hajócsodáknak, 
amik méretüknél fogva minden 
egyébre jók, csak életmentésre nem.
Kicsit macerás -  sőt talán kockázatos -  
is lehet a kérdezőskdés, ismerve a 
tulajdonosok pozícióit. Így aztán gond 
nélkül lehet felrúgni a rendeleteket, és 
derülni a horgászokon, akik teli 
torokból, és nem éppen irodalmi stílus
ban, átkoznak mindenkit, akinek köze 
van bármilyen balatoni motorcsó
nakhoz, de főleg a hullámokat. Ezek 
után úgy tűnik, az elmúlt hónapok jól 
szervezett sajtókampánya a motorosok 
érdekében, kissé alábbhagyott. Tu
dományosnak feltüntetett és kemény 
csúsztatásokkal előadott gazdasági 
érvek hangzottak el, csatasorba állítva 
olyan „nagyágyúkat”, mint Fa Nándor.
Nem aratott osztatlan sikert— finoman 
fogalmazva -  a Balaton helyi 
szerelmesei körében.

A taktika most -  úgy tűnik -  
megváltozott. Az egyre-másra kiadott „mentőengedé
lyek” birtokában szabadon és minden látható korlá
tozás nélkül lehet veszélyeztetni fürdőzőket, horgá
szokat, vízibicikliseket egyaránt. Aztán -  úgy néhány 
év elteltével már csak egy mód kínálkozik a 
megoldásra. A rendelettel utánamenni a kialakult 
(kialakított?) helyzetnek, és engedélyezni (legalizál
ni) a motorosok használatát a Balatonon. Mi pedig 
csak egyet tehetünk, várjuk, hogy a jól kigondolt terv 
valóra váljon.

Tényleg csak ezt tehetjük?
Nagy Ferenc

Almádi Napok Kupa Horgászverseny
Negyedik alkalommal rendezte július végén a 

közösségi ház és a horgászegyesület közös 
versenyét, hagyományosan a „négyméteres” 
partszakaszon. Trosits András képviselő meg
nyitó gondolatai után 33 mindenre elszánt 
horgász készülődött az értékes nyeremények 
elhódítására. A verseny folyamán többen 
megesküdtek, hogy nincs is hal a Balatonban, ám 
a mérlegeléskor szép eredményekkel is 
találkozhattunk. Így szerezte meg az első helyet 
és ezzel a közösségi ház által felajánlott serleget 
az almádi Séllei János, 2200 grammal. Második 
Ács Gábor Pápáról, a Balzer Hungária botja volt 
a nyereménye, harmadik Takács Gyula 
Almádiból, szintén Balzer-botot nyert, negyedik 
Horváth Imre Pápáról (Balzer-orsó a jutalma), 
míg az ötödik helyet a változatosság kedvéért a 
szintén pápai Helyes Péter szerezte meg. A 
horgászegyesület által felajánlott merítőháló lett 
a nyereménye. Örömmel adták át Gönczi János 
különdíját ifj. Helyes Péternek, aki a maga 8 
évével sok tapasztalt horgászt előzött meg. 
Bízunk benne, hogy vele és a többi versenyzővel 
is találkozunk jövőre, ismét az Almádi Napokon.



Kézilabdás lányaink 
az NB II-ben

A Balatonalmádi Herkules SE női kézilabdacsapatáról
A női kézilabdacsapat szer

veződése 1993 őszére tehető, 
amikoris elkezdődött a Balatoni 
Városok Sportbajnokságára való 
felkészülés. Az edzéseket a 
nevelőotthoni bitumenes pályán, 
télen pedig a b.kenesei sport
csarnokban tartják. 1994 tavaszán 
spontán bajnokságot szerveztek a 
leendő megyei csapatok között, de 
különféle problémák miatt ered
ményt nem hirdettek. Már akkor is 
különböző tornákon vettek részt, 
szép eredményekkel.

A megyei kézilabda-bajnokság

ban először az 1995-96-os őszi

tavaszi idényben vettek részt és 

nyerték meg, ezzel jogot szereztek 

a Nemzeti Bajnokság II. osztá

lyában való szereplésre. A megyei 

bajnokságot 6 csapat részvételével 

kétszer oda-visszavágós rendszer

ben bonyolították le.
A z eredmények a következők 

voltak:
1995 ősz:
B.füredi „Henréka” -  18:17; 

25:20. B.almádi Gimnázium -  
18:19; 30:10. Várpalota DSE Unió
-  27:20; 21:13. Sümeg -  20:4; 
19:5. T ap o lca -12:13; 20:22.

1996 tavasz:

B.füred „Henréka” -  17:16; 
19:13. B.almádi Gimnázium -  
36:11; 26:13. Várpalota DSE Unió
-  15:12; 16:20. Sümeg -  21:5; 
26:7. Tapolca-9 :7 ; 22:19.

A sikeres eredményt 18 igazolt 
játékos érte el. Név szerint a 
következők: Belláné Molnár 
Erzsébet, Borosné Győri Ildikó, 
Dankó Friderika, Dankó Hajnalka, 
Döbrönteiné Borsos Erzsébet, 
Gácser Zsanett, Holczinger Anita, 
Keszei Mária, Lele Ibolya, Leve
lesi Béláné, Markó Klára, Mohos
né Vass Tünde, Németh Gáborné 
(187 góljával megyei gólkirály
nő), Sidó Józsefné, Simon Sán
dorné, Szigetfy Olga, Takács 
Gézáné, Tolcsvay Ferencné.

A csapat szervezője: Levelesi 
Béláné.

A csapat távolabbi célja a 
tisztességes, jó szereplés, az 
egészséges élet, valamint jó csa
patszellem kialakítása.

Ezúton mondunk köszönetet a 
sikeres eredmény eléréséhez nyúj
tott anyagi támogatásért az: önkor

mányzatnak, Fórum Rt-nek, 
Colombus Kft.-nek, Ottilia 
Étteremnek, Nagy Ferenc vállal

kozónak, Sidó Józsefné vál
lalkozónak, Bódis József vállalko
zónak.

Polgárőr
hírek

Polgárőreink rendszeresen, a 

rendőrséggel egyeztetve végzik a 

járőrszolgálatot. Az ifjúsági 

tagozattal közösen 22 fő biz

tosította a Pa-Dö-Dö koncertet a 

Wesselényi strandon. Itt kíván

juk  megköszönni Varga Csaba 

úrnak a polgárőrség részére 

átutalt komoly összegű tám o

gatást.

Az ifik társaságában két alka
lommal tartottunk parkolókban 
és bevásárlóközpontoknál fi
gyelőszolgálatot, különös 
tekintettel a zsebesekre és az 
autók körül lézengőkre. Július
18-án éjjel részt vettünk a 
rendőrség ellenőrzési ak
ciójában.

Balatonvilágostól-Alsóörsig 
működő polgárőregyesületek 
tervezett együttműködése létre
jött. A pontosított megál
lapodás aláírása a közel
jövőben várható.

Polgárőreink a rendőrség 
értesítése után, velük közösen 
elfogták július 26-án éjszaka 
azt a 3 tagú (vörösberényi, ba

latonkenesei és budapesti) 
autótolvaj bandát, akik egy 
Golfot akartak elkötni.

Hansági Endre 

elnök

❖

Az Ön portájára is 
betörhetnek! 

Az Ön értékeit is 
elvihetik! 

A rendőrség 
nem lehet ott 
mindenhol!

VIGYÁZZUNK MI 

MAGUNK EGYMÁSRA! 

FIGYELJÜNK EGYMÁS 

ÉRTÉKEIRE!

A Balatonalmádi Pol
gárőrség felhívással fordul 
az itt lakó polgárokhoz.

Éjszakára zárjuk be a 
családi ház, kemping kapu
ját!

Ne hagyjunk értékeket 
szem előtt (autóban, stran
don)!

A szomszédok tartsák 
szemmel egymás házát, 
udvarát, ha gyanúsat észlel
nek, értesítsék a tulajdonost, 
vagy a polgárőrséget!

Figyelmeztessük ven
dégeinket is az óvatosságra!

Adjunk lehetőséget zárt 
kapu mögötti parkolásra!

A polgárőrség tagjai az esti 
órákban kezdik el a 
járőrözést.

Ha valami szokatlant 
tapasztal, a 338-711 számon 
hívja fel a rendőrség és a 
polgárőrség figyelmét erre!

A BÉKÉS, 
BIZTONSÁGOS 
ALMÁDIÉRT!

Japán gyermekek emlékfákat ültetnek a budatavai játszótéren
Fotó: Durst László



Oltáravatás Káptalanfüreden
Ismét gazdagabbak lettünk 

valamivel. 1996. május 25-én 
avattuk a szabadtéri kápol
nában lévő misézőhelyet. Az 
oltárt egyetlan darab vö
röskőből faragta Visy József 
Párizsban élő szobrászművész, 
Visy István nyugdíjas tanár fia, 
több napos munkával, minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Na
gyon szép, remekül illik a ter
mészetes környezetbe. Büsz
kén mutogatjuk az ideláto
gatóknak. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a művész te
vékenységét és Szabó János 
plébános úr áldozatos szervező 
és fizikai munkáját az oltár 
elhelyezésében és környe
zetének kialakításában, a káp
talanfüredi egyházközség és a 
hívek nevében.

Földes Jenő

Boldog születésnapot
A Vöröskereszt Lakóhelyi Alap

szervezete több éve nyilvántartja a 

körzetéhez tartozó 90 év feletti 

idős embereket. Ezévben szám 

szerint huszonegyet. Őket szüle

tésnapjukon képeslappal köszönt

jük, karácsony előtt pedig szerény 

kis csomaggal keressük fel ottho

nukban. Évente egyszer idősek 

napját tartunk, ezáltal jó kapcsolat 

alakult ki az alapszervezet és az

idős emberek között. Ez év már

ciusában, az idősek napján az 

Ottilia Vendéglő tulajdonosa fel

ajánlotta, hogy negyedévenként 

vendégül látja a 90 éven 

felülieket.
Az első kedves találkozás július 

2-án volt, ahol öten vettek részt.

Virágos, gyertyafényes asztalnál 

fogyasztották el a finom ebédet az 

ünnepeltek. Alapszervezetünk tit

kára szeretettel köszöntötte a meg

jelenteket, kívánt jó étvágyat az 

ebédhez és megköszönte Ottiliá

nak a kedves vendéglátást.

Jó hangulatú, baráti beszélgetés

sel ért véget az első összejövetel.

Balatonalmádi, 1996. július
Vöröskereszt 

Lakóhelyi Alapszervezet 
vezetősége 

(Fotó: Durst László)

HIRDETÉS
Házvezetőnőt keresek. 

Különálló lakrészt és teljes 
ellátást biztosítok.

Fizetés megegyezés 
szerint.

Érdeklődni: Istenes László 
Balatonalmádi, Veszprémi u. 
61/A.

Balatonalmádi közpon
tjában éves üzemeltetésű, 
központi fűtéses üzlethely
iség bérbe adó. Érdeklődni: 
Pusztai, Baross G. u. 37.

HALLÓ TESTÉPÍTŐK!
Kettler-tréninggép, eve

zőgép jó állapotban eladó. 
Telefon: 88/338-624.



Gondoskodunk, tehát vagyunk
Meghívást kaptam a Városi Gondo
zási Központból egy beszélgetésre 
és egy egészségügyi előadással egy
bekötött családias összejövetelre. 
Örömmel mentem, és remekül 
éreztem magam a jó hangulatú, 
kedves kis társaságban.

Idős beszélgetőpartnereim 
elmondták, hogy ők is nagyon jól 
érzik itt magukat. Aki egyedül él, az 
vigaszt talál a közösségben, de 
annak is jólesik egy kis beszélgetés, 
aki szerencsés, és nincs egyedül, 
mert otthon a sok évi házasságban 
már minden témát kimerítettek. Az 
itt dolgozók mindent megtesznek 
értük, és a koszt is finom és 
bőséges.

Huszár Gábor doktor sietve kezd 
előadásába -  lévén ma még más 
programja is - , de a körülötte 
kialakuló jó légkörben elfeledkezik 
az idő múlásáról, és türelmesen 
válaszolgat minden feltett kérdésre, 
ad saját tapasztalatokkal alátámasz
tott hasznos tanácsokat az élet 
minőségének megőrzésére.

A gondozónők arról beszélnek, 
hogy a lelki gondozás majdnem 
fontosabb, mint a testi. A jó gondo
zó szinte családtagjává válik az idős 
embernek, aki a legapróbb prob
lémáit is megosztja vele, a nap 
azonos időszakában várja, és elvár
ja őt. Az ezután más munkakört 
betöltő Horváth Lilla is ebben a 
ragaszkodással teli megrendítő 
hangulatban búcsúzik el gondozott
jaitól.

A nap fénypontja a születés- és 
névnapok köszöntése, amit az 
intézmény igazgatója által saját
kezűig fogott és sütött keszegek és 
az ünnepeltek által készített finom
ságok tesznek igazán meglepetés
szerűvé és szeretetteljessé.

Trosits András -  az intézmény 
igazgatója -  lihegve érkezik a 
megbeszélt időpontra, éppen a 
soron következő kirándulás ügyeit 
intézte.

-  Egy boldog emer ül itt ön előtt
-  kezdi mosolyogva. Azt a 
tevékenységet végzem intézményes 
keretek között, ami hiteles meg
győződéssel egyébként is bennem 
van, és olyan kolléganőt kaptam 
Himáné Matula Klára személyében, 
akivel hiszem, hogy, ha csodákat 
nem is tudunk tenni, de egy olyan 
szociális intézményrendszer alapjait 
le tudjuk rakni, és a későbbiek során 
fel is tudjuk építeni, ami mögött az 
ember, a szó igazi értelmében vett 
gondoskodás, a törődés, értékes tar
talom áll, és még mindaz, amit egy 
ilyen rendszertől el lehet, és el is 
kell várni. A célkitűzések ugyanis 
lehetnek nagyon szépek, de az el

gondolásokhoz sok mindent hozzá 
kell még tenni: a jogot, a pénzt, az 
emberi munkát például, és a rövid 
és hosszú távú elképzelésekhez 
nagy kitartásra, szívósságra van 
szükség. Működésünk fél éve alatt 
már nagyon sok mindent tettünk, de 
sok mindent el akarunk érni még az 
elkövetkezendő évek során. Ez az 
alapgondolat vezérel bennünk, 
ennek szellemében végezzük a 
munkát.

-  Milyen előzmények alapján jött 
létre ez az intézmény?

-  Törvény van arra, hogy minden 
városban 1997. december 31-ig 
létre kell hozni egy olyan szociális 
gondozói hálózatot, amely a rá
szoruló emberek problémáinak 
hathatós megoldásával foglalkozik. 
Almádi ezt 1994 decemberében 
elindította, '95 februárjától tény
legesen működik egy nyugdí
jasklub, aminek vezetését az önkor
mányzattól szakfeladatként Horváth 
Lilla és Makai Jánosné Csilla kapta. 
Ők indították el a hálózatot 12-20 
fővel, ami klub jellegű nappali szo
ciális ellátást jelentett egyszeri 
étkezéssel. '96. január 1-jétől az 
önkormányzat ezt intézményesí
tette, pénzügyileg részben önállósí
totta, házi gondozással és szociális 
étkeztetéssel kibővítette, pályázat 
alapján a vezetőt személyemben 
kiválasztotta. Három intézményi 
dolgozóval, öt házi gondozónővel 
és több tiszeletdíjas, többnyire szo
ciális munkásnak, óvónőnek tanuló 
főiskolás hallgatóval működünk. Az 
intézmény magja a nyugdíjasklub, 
ami remekül működik, létszáma 
folyamatosan gyarapszik -  mára 
már 30 fölötti - , és ez várható a 
jövőben is. A házi gondozottak 
száma 35-40 között mozog, és 
jelenleg kb. 80-an vannak a ked
vezményezett ebédre jogosultak.

-  Mennyire öregedett el a város, 
mennyi lehet a szociális ellátásra 
rászoruló? Van-e valamiféle szo
ciális térképünk róluk?

-  Sok az idős ember Bala
tonalmádiban, az állandó lakosok 
mintegy negyede nyugdíjas. Ter
mészetesen a rászorultak között 
vannak fiatalabbak, rokkantnyugdí
jasok is. Az anyagilag, vagy 
egészségügyi okokból rászorulók 
kérésükre részesei lehetnek a ked
vezményes étkezésnek, illetve a 
szociális gondozásnak, ami ételki
hordást, bevásárlást, takarítást, 
gyógyszerkiváltást, orvosi segít
séghívást jelent. A kedvezmé
nyezettek étkezési díjának több
letköltségét az önkormányzat vál
lalja magára, csakúgy, mint az 
egyéb kedvezményes juttatásokat.

Mi pedig arra törekszünk, hogy az 
anyagi segítségnyújtás mellett lelki 
segítséget is adjunk, és megtöltsük 
igazi tartalommal az itteni életet. 
Igen fontosnak tartjuk a gondos
kodás érzetének biztosítását, azt, 
hogy senki ne érezze magát 
magányosnak, elhagyatottnak.

Rövid távú terveink közé tartozik 
egy szociális adatbank létrehozása, 
amely -  személyiségi jogaikat meg 
nem sértve -  feltérképezné a város 
összes rászorultját. Ennek elő
készületeként már működik az 
Együtt Egymásért Alapítvány, ami 
mögött szintén vannak szép ered
ményeink. Tudjuk, hogy váro
sunkban kb. 200 diabeteszes van, 
közülük 80-an klubtagok. Működik 
egy 60 fős mozgáskorlátozottak 
egyesülete is, de ennél jóval több a 
mozgássérült, részükre az SOS 
Füredi Alapítvánnyal -  akikkel jó 
kapcsolatban vagyunk -  munkale
hetőségeket keresünk. Nagyon jó a 
kapcsolatunk az egyházakkal, és a 
Máltai Szeretetszolgálattal.

Hosszú távú tervünk pedig a szo
ciális gondozás teljes körű kiter
jesztése. Ez egy bentlakásos rend
szerű gondozási központot igényel, 
ami ma még nem fér bele az 
intézményi munkába, a házi ápolás
nak még nem feladata, de min
denképpen célkitűzésnek kell tekin
teni.

-  Hogyan telnek a napjaik?
-  Igyekszünk kulturális szem

pontból igényes programokat 
összeállítani, és törődünk az 
egészségmegőrzéssel is. Csaknem 
minden hónapban egészségügyi 
felvilágosító orvosi beszélgetéseket 
szervezünk. A meghívott orvosok 
készségesen válaszolnak minden 
egyéni problémára is. Van három 
darab fizikoterápiás jellegű TENS- 
készülékünk, március óta több száz 
eredményes kezelést végeztünk már 
vele, vezetünk egy kezelési naplót 
is a statisztikai adatsor kimutatása 
céljából. Végzünk egy ún. humán
bioenergia kezelést is, meglepően jó 
eredménnyel. Kézimunka szakkört 
szervezünk kiállítással és érvé
nyesülési lehetőséggel egybekötve, 
mert az alkotóik nevével fémjelzett, 
számunkra felajánlott legszebb 
munkák fogják díszíteni falainkat. 
Rendelkezünk színes tv-vel és 
videóval, kívánságra és nagy tet
szésre, a téli és tavaszi hónapokban 
kéthetente, nyáron havonta vetítünk 
klubtagjainknak ingyenesen törté
nelmi filmeket is. Jól meg
szervezett, értékes programokkal 
tűzdelt kirándulásokat szervezünk, 
nagyon kedvezményesen. Az 
úticélok között szerepelt már

Sárvár, Zirc, Pannonhalma, Agárd, 
Székesfehérvár, Kőszeg, Szombat
hely, Velem, a Jeli Arborétum, 
Esztergom, Visegrád, Csákvár, 
Sopron, Fertőd, Fertőrákos, 
Nagycenk. Mindenütt megnézzük a 
főbb látnivalókat: történelmi 
nevezetességeket, természeti 
értékeket, múzeumokat, kiállítá
sokat, meghallgatjuk -  ahol lehet -  
az orgonakoncerteket. Idős 
embereink fáradhatatlanul csodál
koznak rá az általuk esetleg még 
nem is hallott szép dolgokra. Nagy 
az igény a fürdőtúrákra, és sokan 
szeretnék látni Ópusztaszert, 
szeptembertől több turnusban ezt is 
beterveztük. Palkovits Jánosnétól 
ingyen színházjegyeket kaptunk, a 
következő évadra mi is szán
dékozunk 15 bérletet venni. Ok
tóbertől májusig 6 előadást ingyen 
látogathatnak nyugdíjasaink úgy, 
hogy háztól-házig szállítjuk őket. 
Programjaink megválasztásánál 
mindenkivel mindent megbeszé
lünk, belső életünk családiasan 
meghitt. Soha nem feledkezünk 
meg a név- és születésnapokról, 
amikor is virágcsokorral, vagy egy 
hosszúnyakúval és kis műsorral 
kedveskedünk klubtagjainknak. Ők 
is kitesznak magukért ilyenkor a 
házilag készített süteményeikkel. A 
nagyobb ünnepekről (karácsony, 
húsvét) bensőséges hangulatban 
emlékezünk meg.

-  Milyen feltételek mellett végzik 
ezt a munkát?

-  Elképzeléseinkből e rövid idő 
alatt sok mindent megvalósítottunk, 
ennek szellemében szeretnénk foly
tatni is. Sajnos a pénzhiány egyre 
inkább gátat szab mindennek. Ha 
taglétszámunk növekedését és az 
inflációt figyelembe veszem, akkor 
azt kell mondanom, hogy kevesebb 
pénzből kell több problémát 
megoldani. Gondozónőink fizetése 
a minimálbér környékén mozog. 
Ezzel együtt próbálunk becsülettel 
helytállni, a fölvállaltakat tisztes
séggel teljesíteni. Szívesen és 
alázattal dolgozunk. Pályázatokat 
adunk be mindenhova, ahová csak 
lehet -  minisztériumba, alapít
ványokhoz, külföldre innen- 
onnan segítséget szerezve próbáljuk 
céljainkat megvalósítani.

Örülök annak, hogy ez a cikk 
megjelenik, mert azt remélem, hogy 
munkánk ismertetése és az egyre 
nehezedő élet kihívásai felkeltik 
környezetünk figyelmét, és rábírják 
az embereket a jóindulatú 
együttműködésre, a segítő lépések 
megtételére.

Vecsey K. Mária



Almádi
Napok

‘96

K
ilencedik alkalommal rendezte a közösségi ház 

hagyományos júliusi fesztiválját, kül- és belföldi 

turista, helyi lakos nagy-nagy örömére. Mint 

korábban, most is beigazolódott, hogy óriási az 

igény az ilyen jellegű nyáresti programokra, hisz 

valljuk be, a drága éttermek és a napközbeni 

strandolás mellett nem sok kikapcsolódási 

lehetősége van az idelátogató vendégeknek váro

sunkban. A hatalmas érdeklődés azt is bizonyítja, hogy a szervezők olyan 

műsorajánlattal rukkoltak elő, melyet szívesen nézett kicsi, nagy, fiatal és 

idősebb korosztály egyaránt. Fellépett a tíz nap során Gerendás Péter és 

Nagy Bandó András, operettslágerekkel szórakoztattak fővárosi 

művészek, harmadszor is nagy sikere volt Pege Aladárnak és 

együttesének, több százan táncoltak a Viktória együttes utcabálján, hogy 

utolsó felvonásként gyönyörködjenek a tűzijátékban. A közösségi ház 

vezető záróköszöntőjében a jövő évi viszontlátás 

reményében búcsúzott a közönségtől, akik nagy tapssal 

jelezték -  jövőre júliusban találkozunk ismét Bala

tonalmádiban, az Almádi Napokon.

Köszönet azoknak a cégeknek, intéz

ményeknek, akik támogatták a tíznapos fesz

tivál létrejöttét: Balatonalmádi Város Ön

kormányzata, Bakonytel Rt., Rábahír Rt.,

Családi Lap, Tina Magazin, Glashotel Kft.,

Merill Kft., Háló Kft., Ottilia étterem,

Inszolg Team Kft., Tüzijáték és pirotech

nikagyártó Kft., Peremarton, Fórum Rt.,

Karton Kft., Traubisoda, Balzer Hungária,

Tüzép helyi kirendeltsége, Kommunális Kft.,

Balatonalmádi Horgászegyesület.



Rendőrségi hírek
Ismét egy sajnálatos esemény 

kapcsán kell a közvéleményhez for
dulnunk. Mint az már az újság
olvasók előtt közismert, brutális 
támadást követtek el V. A. 22 éves 
balatonalmádi lakos ellen. Az eset
nek számos szem- és fültanúja volt, 
mégis csak kevesen voltak azok, 
akik bár későn, de közbeavatkoztak. 
A tettes a helyszínről elmenekült. 
Még kevesebb azonban azoknak a 
száma, akik segítik bejelentésükkel, 
észleléseikkel a rendőrség mun
káját. A kevés információ nagyon 
komolyan megnehezíti a tettes ered
ményes felkutatását. Kérem tehát 
azokat, akik bármilyen -  talán 
általuk elhanyagolhatónak vélt -  
információval rendelkeznek az 
ügyről, keressenek meg bennünket. 
Ne hagyjuk, hogy egy potenciális 
gyilkos járjon büntetlenül közöt
tünk. Sajnos az is közismert már 
mindenki előtt, hogy V. A. a 
kórházban, néhány nappal az 
események után meghalt. A 
felderítésben nagyon kevés feladat 
jut a Balatonalmádi Rendőrörs 
állományára. Mivel életellenes cse
lekményről van szó az ügyet a 
Veszprém Megyei Rendőr
főkapitányság e területre speciali
zálódott szakemberei folytatják. 
Ennek ellenére azt kérem ismételten 
Önöktől, hogy segítsék ezt a 
munkát, tekintettel arra, hogy Bala
tonalmádi városa, az itt élők közbiz
tonságérzete szenvedett súlyos 
sérelmet.

Számos híresztelés is elterjedt a 
városban különböző súlyos bűncse
lekményekkel kapcsolatosan. Ezú
ton szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy személy elleni, súlyos 
következményekkel járó bűncselek
mény nem történt az ismertetetten 
kívül a város területén. Tájékoz
tathatom Önöket, hogy minden 
lehetséges rendőri erőt az idegen- 
forgalom által leginkább érintett 
területre összpontosítunk, melynek 
eredményeként számos garázda 
kezet sikerült lefognunk, betörőket, 
autótolvajokat fogtunk el, indítottuk 
meg ellenük az eljárást. Sikereinkre 
árnyékot vet azonban a bevezetőben 
leírt eset.

Továbbra is kiemelten fogjuk 
kezelni azokat az állampolgári beje
lentéseket, amelyek személy elleni 
bűncselekményekről tájékoztatják a 
rendőrséget, haladéktalanul reagál
ni fogunk -  és ebben minden 
törvényes eszközt igénybe veszünk
-  a köznyugalmat bármilyen mér
tékben is megzavaró negatív állam- 
polgári magatartásokkal szemben. 
A hozzánk látogató külföldieknek

kedvező összbenyomásaik vannak 
az itteni közrendről, közbiztonság
ról, a vendégszeretetről. Továbbra is 
szívesen jönnek hozzánk. Kérem 
tegyünk meg közösen mindent 
annak érdekében, hogy ez a jövőben 
is így maradjon.

Örömmel tájékoztathatom Önö
ket arról, hogy sikeresen te
vékenykedik a Balatonalmádi Pol
gárőr Egyesület. Számos ügyben 
nyújtottak segítséget rendőreink
nek. Külön öröm, hogy működik és 
nagyon jól az ifjúsági tagozat, 
elsőként az ország polgárőr 
egyesületei között. Kipróbáltuk a 
balaton-parti polgárőr egyesületek 
együttműködő rádiócsatornáját, 
amely reményeink szerint összeköti 
és erősíti is munkájukat, megnyug
tató biztonságérzetet adhat a prob
lémásabb esetek megoldásában.

Bűncselekmények

Öt db nagy értékű személygép
kocsi tűnt el a területről. Ezek közül 
egynek a tetteseit a járőr tetten érte 
és elfogta. Az eljárást ellenük a 
megye bűnügyi szervei folytatják 
le. Ehhez tartozik még, hogy 10 
gépkocsi zárját rongálták meg, fel
tehetően lopási szándékkal, azon
ban valamilyen oknál fogva nem 
sikerült a gépjárműveket elvinni.

Kilenc esetben törtek fel gépko
csikat. Belőlük műszaki cikkeket, 
pénzt és italokat vittek el.

Jelentősen megnőtt a nyaralók 
sérelmére elkövetett betörések 
száma is. Huszonhárom ilyen 
eseményünk történt. Jellemző 
elkövetési magatartás, hogy kifi
gyelik a tettesek a nyaraló tulaj
donosainak vagy bérlőinek távol
létét -  még ha ez néhány perc is -  és 
ezt kihasználva követik el a bűncse
lekményeket.

Nyolc kerékpárt loptak el a 
területről. Az elkövetők közül két 
főt sikerült elfogni. Ellenük is bün
tetőeljárás indult.

Tizenegy strandi lopás történt, 
melynek három tettese jelenleg rács 
mögött ül.

A Fórum Üzletközpontnál egy 
zsebtolvaj közel 350.000 forint 
értéket emelt ki egy magyar állam
polgár táskájából.

Az eddig felsorolt bűncselek
mények elemzése alapján számos 
olyan következtetés is levonható, 
hogy dacára annak, hogy a 
rendőrség és más hivatalos szervek 
minden lehetséges fórumon kérik, 
hogy figyeljünk egymásra és az 
értékeinkre, mégis az a tapasztalat, 
hogy a könnyelműség, a nem
törődömség továbbra is „hasznos” 
segítőknek bizonyulnak a bűnözők

számára. Azt hiszem -  hasonlóan a 
bevezetőben leírtakhoz -  megint 
csak kémem kell Önöket, Tisztelt 
Újságolvasók, ne menjenek el 
közömbösen az ilyen esetek mellett, 
mert a rendőrség önmagában 
tehetetlen, csak a megtörtént 
eseményeket tudja jól vagy rosszul 
kezelni, de állampolgári segítség, 
vagy a bűnözők dolgát megnehezítő 
magatartás lehet a megoldás. Egy 
üdülőterületen élőknek erre foko
zottabban figyelni kell.

Német állampolgárok garáz
dálkodtak egy Szabolcs utcai 
vendéglőben, a Városháza előtti 
téren, a vasúti aluljáróban, a Julius 
Meinl előtt pedig magyar állampol
gárok, általában fiatalok botránkoz
tatták meg magatartásukkal a 
járókelőket, nem beszélve arról az 
anyagi kárról, melyet cselek
ményükkel okoztak. Minden eset
ben -  akár gyorsított eljárás 
keretében is -  sor került az 
elkövetők felelősségre vonására.

Közlekedési balesetek

Tizenöt baleset történt a legutób
bi időszak óta. Ebből tizenkettő 
sérülés nélküli, csak anyagi kár 
következett be, míg két esetben 
súlyos sérülést szenvedtek az érin
tettek, illetve egy esetben könnyű 
sérüléssel úszta meg a balesetet 
okozó kerékpáros. A balesetek vizs
gálatánál elsőrendű okként a figyel
metlenség érhető tetten. Két esetben 
az ittasság okozta a balesetet, és 
csak a véletlen szerencsének 
köszönhető, hogy nem következett 
be sorozatütközés, vagy súlyosabb 
emberi tragédia.

Traffipax

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasó
kat arról, hogy a traffipax sebesség
mérő gépkocsi és a közlekedési 
szakembeek a város külső csat
lakozási útjain is fokozottabban 
fogják a nyári hónapokban 
ellenőrizni a közlekedés rendjét. 
Természetesen nem maradhat el a 
71-es átmenő forgalmának segítése 
sem, különösen a hétvégi napokon.

Traffipaxos ellenőrzés augusztus 
9-én, 14-én, 17-én, 22-én, 25-én, 
29-én és 31-én lesz a város 
területén.

Végezetül minden újságolvasó
nak kívánok a nyár hátralévő 
részére jó nyaralást, jó pihenést és 
kellemes időtöltést Balaton
almádiban.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

Segítség a 
rokkantaknak

Kihelyezett iroda működik a 
megváltozott munkaképességű em
berek részére Balatonalmádiban

A Balatonalmádi Gondozási Köz
pont gondozási filozófiájába teljes 
mértékben beleillik az a segít
ségnyújtás, amely a mai világunkban a 
megváltozott munkaképességű és 
rokkant embrek munkához való jut
tatásával is foglalkozik. Törődni min
denkivel, aki valamiért hátrányos 
helyzetbe került. Országos szinten 
egyedülálló kezdeményezés indult el a 
40-67%-os rokkantsági fokozatot 
elért sérült emberek munkához való 
juttatásával.

A modell lényege a következő: a 
balatonfüredi telephelyű „SOS” Szo
ciális Rászorultakat Segítő Munka- 
közvetítő Iroda Balatonalmádiban ez 
év áprilisától kihelyezett részleggel 
rendelkezik.

Heti két alkalommal a Városi Gon
dozási Központban (Györgyi Dénes u. 
11. sz. alatt) kedden és pénteken 
reggel 9 órától 12 óráig fogadja a 
munkalehetőség nélkül élő, megválto
zott munkaképességű, dolgozni akaró 
embereket. Palkovits Jánosné és Fel
ber Gyula, a kihelyezett iroda 
munkatársai felveszik a jelentkezők 
adatait, és egyben tájékoztatást adnak, 
hogy városunkban -  akár idényjel
leggel is -  milyen munkalehetőség 
kínálkozik. Április óta az Új Almádi 
Újságban, a Naplóban közzé tett hir
detés, valamint szórólapok szét
küldése hatására négy fő munka- 
közvetítését már megoldottuk. Ezt a 
kört szeretnénk bővíteni, s a vál
lalkozók személyes felkeresésével 
részletes tájékoztatást adni e te
vékenység minden előnyéről. 
Amennyiben egy vállalkozó, vagy 
intézmény egy megváltozott munka- 
képességű embert foglalkoztat, akkor 
ennek előnyei a következők: a leg
esélytelenebb réteget foglalkoztató 
vállalkozások, ha bérmunkásként 
foglalkoztatják a dolgozót, havonta 
megtakaríthatják a minimálbér tb- 
járulékát, valamint a munkaadói 
járulékot.

Természetesen ez a kedvezmény 
foglalkoztatási idő és munkabér függ
vénye. Ezt a kedvezményt az 
alapítvány a szociális foglalkoztatóval 
kötött szerződés alapján tudja a leg
esélytelenebb réteget foglalkoztató 
vállalkozásoknak biztosítani.

A foglalkoztatást a rehabilitációs 
intézmény vállalja fel és bér
munkásként kihelyezi a helyi vál
lalkozásokhoz. A megigényelt dotá
cióból a minimálbér erejéig vissza tud 
juttatni kedvezményeket a munkál
tatónak.

Mindezek alapján várjuk minél 
több vállalkozó és elhelyezkedni 
kívánó, megváltozott munkaképessé
gű rokkant ember jelentkezését.

Trosits András 
Tornainé Farkas Elvira



A  C S A T O R N Á R Ó L
Szeptembertől tovább foly

tatódik a város csatornahálóza
tának építése. Az elkövetkező 
évben megépül Vörösberény 
központi részének csatornahálóza
ta, melynek fő gyűjtője a Veszpré
mi út alatt fog húzódni. Befe
jeződik a Kisberényi út csa
tornázása. Négykilométernyi csa
torna megépülésével Káptalan
füred nagy részén is megoldódnak 
a szennyvízgyűjtéssel kapcsolatos 
gondok.

A csatorna jelentősége a Balaton 
mellett kiemelt jelentőségű, 
hiánya megmutatkozik a felszín 
alatti vizek -  kutak elnitrá
tosodásában, és a legfőbb kin
csünk, a Balaton vízminőségének 
romlásában. A folyamat megál
lításához csatornázni kell, a 
szivárgó emésztőgödröket meg 
kell szüntetni. Ugyanakkor a 
szennyvízszippantás és -szállítás 
kellemetlensége, magas költsége 
is indokolja a csatornázást. Kertes 
területeken, mint amilyen a mi 
lakó-, üdülőterületünk is, jelentős 
kezdeményezések vannak ország
szerte arra vonatkozóan, hogy a 
felhasznált ivóvíz teljes mennyi
sége után ne kelljen csatornadíjat 
fizetni. Remélhetőleg ennek ered
ménye azt az ellenérvet is 
csökkenti, hogy a csatornázás 
összességében magasabb vízdíjat 
eredményez.

A csatornaépítés nem kevés

költségeinek fedezete döntően 
állami támogatásból, céltámo
gatásból, vízügyi, környezetvédel
mi alap támogatásból, valamint az 
önkormányzat által felvett japán 
környezetvédelmi hitelből áll 
össze. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően szükség van a csa
tornázással érintett érdekeltségi 
terület tulajdonosainak össze
fogására is.

Az 1995. évi LVII. törvény (A 
vízgazdálkodásról) alapján a 
szennyvízelvezető csatorna létesí
tése, mint vízgazdálkodási köz
feladat a törvényben meghatáro
zott feltételek szerint létrehozott 
társulat útján is ellátható. Jelen 
esetben az önkormányzat és az 
érdekeltségi területen tulajdonnal 
rendelkezők által létrehozott 
csatornatársulat közös beruházása 
a ledkedvezőbb anyagi fedezet, 
valamint az érdekeltek bele
szólásának legteljesebb biz
tosítására. A csatornatársulat 
megalakulását, működését, meg
szűnését és a közcélú érdekeltségi 
hozzájárulással kapcsolatos szabá
lyokat a Kormány 160/1995. (XII. 
26.) sz. rendelete rögzíti.

Mindezeket figyelembevéve az 
önkormányzat kezdeményezésére 
csatornatársulatot szervező bizott
ság alakult, melynek tagjai:

Vörösberény -  Veszprémi út, 
Kisberényi út környékén: Boros 
Gyula, Köztársaság út 12., Bren

ner Kálmánné, Laposa D. út 6., 
Csomay Géza, Kisberényi út 3., 
Kurucz György, Erkel F. út 5., 
Lang László, Malomvölgyi út 2., 
Lőrinc Attila, Nándori Gyula, 
Alkotmány út 9., Ujj Mészáros 
István, Gábor Áron út 4.

Káptalanfüreden: Földes Jenő, 
Hóvirág út 2., dr. Juhász Géza, 
Galagonya út 20., Kacskovics 
Lajos Kőbánya út 8., Martinné 
Staszny Éva, Árnyas utca 40.

A szervezőbizottság elnöke 
Földes Jenő.

A csatornaépítés költségeinek 
biztosításában érdekeltségi egysé
genként 8 éven keresztül ne
gyedévenként fizetendő 2500,- Ft 
érdekeltségi hozzájárulás meg
fizetésével kell részt venni, amely 
a rendkívül kedvező pillanat 
következtében megegyezik az öt 
évvel ezelőtti összeggel!

Egy érdekeltségi egység: egy
lakásos lakóépület, egy üdülő
egység, vagy olyan építési telek, 
amelyre egylakásos lakóépület, 
vagy üdülő építhető. Több
egységes lakó- vagy nyaralóépület 
ennek megfelelően annyi érdekelt
ségi egységnek felel meg, ahány 
lakó- vagy üdülőegység van 
benne.

Az építés során a korábbiaktól 
eltérően nemcsak egy csövet nyúj
tanak be a kerítésig, hanem az 
előírás szerinti ellenőrző idomot, 
aknát is kiépítik. Ahol a lejtésvi

szonyok szükségessé teszik, a 
beruházás keretében házi átemelő 
szivattyút biztosítanak. Az építés 
ez év őszén elkezdődik, és a jövő 
nyárig befejeződik.

Az első részlet 1996. IV. 
negyedév végéig kell megfizetni. 
A csatornára fizetett összeget 
magánszemélyek a helyi adójuk
ból leírhatják!

Mindezen célok megvaló
sításához már csupán az érintett 
ingatlanok tulajdonosainak támo
gatása szükséges. Csatornatársulat 
ugyanis az érdekeltek többségi 
hozzájárulásával alapítható. A 
döntésben az alakulóülésen az 
érdekeltek 75 százalékának kép
viseltetnie kell magát személye
sen, vagy megbízottja útján.

Az alakulóülést a szándéknyi
latkozatok érdekeltségi területre 
vonatkozó 50+1%-nak beérkeését 
feltételezve az alábbi időpontokra 
tűzzük ki.

1996. augusztus 16. 18 óra: 
Vörösberény Művelődési Ház.

1996. augusztus 17. 9 óra: 
Köcsi-tó, kertmozi, eső esetén 
Auróra Étterem.

Az alakuló gyűlés dönt a társu
lat megalakításáról, a társulat 
alapszabályáról.

Felvilágosítással munkatársam
mal, Szentpéteri Zoltánnal 
készséggel állunk rendelkezésükre 
a Polgármesteri Hivatal városgaz
dasági osztályán. 

Szabó Balázs
városgazdasági osztályvezető

N o  c o m m e n t !
A fotó beszél. 1996 júliusában a főidényben. Ugye most nem keressük 

másokban a hibát? A papír helyett -  szemétkupac! Miért?

Van kuka, van konténer, van szemétgyűjtő zsák és rendszeres a szemét

szállítás. Hát akkor -  Így várjuk vendégeinket? Lehet, hogy ezeket a kom

pozíciókat úgy értékelik a külföldiek, hogy ilyen a mi egész Balaton-par

tunk? Gondoljuk meg, milyen vendéghívogató ez a látvány! Szerk.

Fotó: Durst László

HONDA

Most 
klímaberendezéssel, 
alapáron, kedvező 
részletfizetéssel 

kapható 
a HONDA 

gépkocsik minden típusa!

Ugyanitt minden típusú 
gépkocsi Javítása.
•  gumiszerelés, javítás •

•  új gumiabroncsok értékesítése •  
•  alsó- és felsőmosás, 

motormosás •
• gépkocsi belső takarítás •

•  büfé •

Kőfalvi és Társa 
Autójavító Kft.

Balatonalmádi, Fűzfői u. 156.

 60-395-206  30-591-786



Emlékezés Balatonalmádira I.
Somossy Tamás: Egy család Recsk árnyékában, életkarcolatok a 

múltból című könyvéből részlet.

A II. világháború után Balatonalmádiba 
sodorta családunkat az élet. Fejlődésben 
lévő, jó átvágyú gyerekek voltunk László 
ikertestvéremmel. Szüleink szinte a 
szájuktól vonták el a falatot, hogy nekünk 
több jusson. Egyszerű körülmények között 
laktunk, de örültünk, hogy fedél van a 
fejünk felett.

Atyám, dr. Somossy László 
(1903-1988) önálló hajlékot teremtett 
Petőcz Zsiga bácsi segítségével a család 
feje fölé. Szerződéses tisztviselői állást 
kapott Veszprémben a Lótenyésztési Fel
ügyelőségen, mint törzskönyvvezető, 1947 
szeptemberében. Dr. Balázsfalvi Kiss Ernő 
(1905-1965) állatorvos volt ott a megyei 
lótenyésztési felügyelő, nagybátyám jó 
ismerőse és barátja, aki Balatonalmádiban 
lakott. (Az Állatorvosi Akadémián 
ismerték meg egymást.) Így mi is oda
költöztünk 1948 tavaszán. Egy kertes 
házat béreltünk, valamikor présház volt. 
Az ötödik osztályt már ott jártuk.

Balatonalmádi, mint gyermekkori em
lék, kitörölhetetlenül mélyen a szívembe 
vésődött. Gondolataim szinte tolakodnak 
kifelé a fejemből.

„Balatonalmádi az északi part egyik 
legnagyobb és legjelentősebb fürdőhelye. 
Az ősi Vörösberénnyel, Budatavával és 
Káptalanfüreddel együtt a Balaton- 
felvidék egyik legszebb pontján fekszik. 
Ez a három település közigazgatásilag már 
Almádihoz tartozik.

Földrajzi helyzete az olasz-francia Ri
viérához hasonló. Az alsóörsi erdő, az 
Öreghegy és a vörösberényi részből kiin
duló dombhát által körülzárt öböl am
fiteátrumszerű, egyedülálló fekvést biz
tosít Balatonalmádinak.

Természeti előnyei révén már a rómaiak 
idején is lakott hely volt, amit római sírok 
és régészeti leletek bizonyítanak. Az első 
írásos emlék, amelyben Almádi nevével 
először találkozhatunk, egy 1943-ban 
keletkezett, szőlő adás-vételéről szóló 
oklevél. Ekkor egész -  elsősorban sző
lőművelésre alkalmas -  területe a veszpré
mi káptalan birtoka, mint dézsmás szőlő
hegy ismert. 1752-ben -  mint hegyköz
séget -  Szentkirályszabadjához, majd 
Vörösberényhez csatolták. 1869-ben lett 
önálló település.

Az 1885-1890 közötti filoxérajárvány 
kipusztította a szőlőket, és a tulajdonosok 
szőlőtelepítés helyett inkább villákat, 
nyaralókat kezdtek építeni. Ezzel Almádi 
fokozatosan fürdőhellyé vált, és gyors 
fejlődésnek indult. 1889-ben bekapcsoló
dott a hajóforgalomba, majd 1909-ben a 
vasúti közlekedés is megindult. Mára -  
üdülőhelyi jellegzetességeit megtartva -  
Balatonalmádi csodálatos természeti 
környezetével lüktető, élénk idegenfor
galmú kisváros lett. Strandja a legrégibb és 
a legnagyobb az északi parton.

Az ősi település, Vörösberény, zegzu
gos utcái, műemlék épületei régi korok 
emlékeit őrzik. Legrégibb a kőfallal 
erődített híres református templom, mely a

XIII. században épült, Balatonalmádi 
címerében is látható. A Balaton 
környékének egyetlen épen maradt 
erődtemploma.

A római katolikus templomot és a mel
lette lévő kolostort a jezsuiták építették 
1773-1779 között. Jelenleg a Balaton 
Akadémia működik az épületben. A két 
műemlék nagyon szép építészeti együttest 
képvisel. A templom freskóiról híres. A 
közelben található a XVIII. század végén 
épült barokk magtárépület, amely az egy
házi uradalom része volt.

Káptalanfüred erdős, ligetes területén 
nyaralóépületek százai húzódnak meg, s 
nyújtanak felüdülést a csendes pihenésre 
vágyóknak.

A budatavai partszakaszon árnyas, 
családias üdülők sora után nád, sás, érin
tetlen vízivilág húzódik a Fűzfői-öbölig. 
Budataván található a Fórum Bevásárló- 
központ, az északi part egyik legnagyobb 
autós bevásárlócentruma.”

Balatonalmádi szívében az Auróra Szál
loda magasodik a város fölé, melynek tete
jéről csodálatos a kilátás.

Igen hangulatos a Kerekes Csárda az 
Öreghegyen, mely romantikus, erdős 
környezetben, gyönyörű kilátással várja 
vendégeit. A Pinkóczi Csárdában lovaglási 
lehetőség is van.

Volt ott valamikor egy csárda Veszprém 
és Zala vármegye határán. Az ivószoba X- 
lábú hosszú asztalának egyik oldala az 
egyik, a másik oldala a másik várme
gyéhez tartozott. Sok vidám perpatvar 
keletkezett ebből.

A csárda betyárok, szegénylegények, 
katonaszökevények mulatótanyája volt, 
akik a híres bakonyi betyár, Sobri Jóska 
pajtásai voltak.

A legények körülülték az asztalt. Ámde 
Vörösberény felől megjelentek a pan
dúrok. Nosza rajta, a duhajok gyorsan átül
tek az asztal túlsó oldalára, mely Zala 
megyéhez tartozott. Ott a Veszprém 
megyei pandúr nem nyúlhat hozzájuk. Így 
a legények tovább iszogattak, nótáztak 
nagy nyugalommal.

Betoppan a nyalka őrmester kíséretével. 
Szeme villámokat lövell, amikor meglátja 
a velük mit sem törődő betyárokat, akik 
nagy kedélyességgel köszöntve még borral 
is kínálják a veszprémi oldalra telepedett 
pandúrokat.

Majd a duhaj legények fölkerekedtek, s 
a maguk ajtaján kimentek. Az őrmester a 
fokosát rázta utánuk tehetetlen dühében.

A betyárok meg eltűntek a felsőörsi 
Öreghegy sűrű csalitjában. (Eötvös Károly 
nyomán.)

Kedves Olvasóm! Ha egyszer felsétálsz 
az Öreghegyre, vagy a káptalanfüredi, Ba
latonra merőleges, erdővel borított vonulat 
gerincére, a Horthy-kilátóhoz, pazar 
látvány tárul eléd, mely örökre rabul ejt. 
Majd az egész Magyar-Tenger a lábad előtt 
hever. Északra a Balaton-felvidék roman
tikus tájegysége nyúlik el. A távoli hori

zonton fenségesen és méltóságteljesen raj
zolódnak ki a Bakony halvány körvonalai. 
Igazi pannon táj ez, mely egy része az ezer 
éve lakta szépséges Kárpát-medencének. E 
vidék sajátosan varázslatos hangulata nem 
véletlenül kelti fel a külföldi turisták 
figyelmét.

(Az sem véletlen, hogy miért olyan bő 
szókincsű a szép és dallamos anya
nyelvünk. Azért, mert a magyar ember 
ősidők óta képi látásmóddal beszél. A fan
táziát színessé nevelte az ezeréves ország, 
a hegyektől félkörben koszorúzott föld. A 
magyar lélek szülőágya ez a szép kerek 
terület és kultúránk festékespalettája. 
Képzeletünk gazdagsága az itteni tájak 
változtosságából és az éghajlat színeiből 
szövődött ezen a Kárpátoktól Adriáig ter
jedő földkaréjon. Ezért is lett különös jel
legű, egzotikus a magyar nyelv és sok
színűbb sok más népnél lelkében, s a lelkét 
kifejező kultúrájában a magyar nép. -  
Babits Mihály nyomán. Nem volt annyi 
vendégfogadója, szórakozóhelye Almádi
nak, mint most, mégis színesebb, forgal
masabb nyári szezonokra emlékszem visz
sza. Milyen hangulatos, romantikus volt az 
öreghegyi vasút régimódi mozdonyával, 
mely Káptalanfürednél ágazott ki a fővo
nalból. Sistergő igyekezettel tűnt el a hegyi 
kanyarban az erdők közötti emelkedőn. 
„Segítsetek, megszakadok.” Mintha ezt 
pöfögte volna. Hétvégeken különösen 
tarka forgatag volt az öreghegyi vasútál
lomáson. Sokan jöttek Győrből, Veszprém
ből és a pesti vonalon a fővárosból. Kár 
volt megszüntetni ezt a vasútvonalat, 
legalább Veszprém és Almádi között 
meghagyhatták volna nosztalgiából. (A 
múlt rendszer értelmetlen és romboló 
intézkedése volt a vonal felszámolása!)

Igazi verőfényes napsütötte nyarakra 
emlékszem vissza. Nem volt olyan 
kiszámíthatatlan az időjárás. Nem követte 
egyik front a másikat, mint manapság, az 
ember környezetpusztító tevékenységének 
következményeként. Az esti langyos leve
gő szinte simogatta a Balaton lágy vizét. 
Sokszor fürödtünk holdfény mellett is, 
mely ezüsthidat varázsolt az északi és déli 
part közé.

Két gyermekkori jóbarátunk, a Vastagh 
Gyurka és a Geiszt Anti, akit Öcsinek hív
tunk. Gyuri a barna hajú, kreol típus. 
Vékonydongájú, álmodozó szemű fiú, a 
híres állatszobrász, néhai ifj. Vastagh 
György rokona. A művész Gyuri édesapjá
nak unokatestvére volt. A Budavári Csikós 
és a gróf Hadik András lovaszobrok 
alkotása is az ő nevéhez fűződik. Öcsi az 
ellentét. Szőke hajú, huncut kék szemű, 
kinek nagyapja, az öreg Geiszt bácsi 
Vörösberény első szőlősgazdája volt rang
ban és módban. Még az almádi Öreghe
gyen is volt présháza tekintélyes 
szőlőterülettel. Jól illett pirospozsgás 
arcához a nagy fehér bajusz.

A Geiszt család ősei németek voltak, 
bizonyára Mária Terézia telepítette be őket 
Magyarországra. Öcsi nővérei, Toncsi 
(Antónia) és az Éva szemre való, csinos, 
szőke lányok voltak. A három testvér 
Budapesten lakik. Toncsiék sokszor

tartózkodnak Almádiban, mert ott is van 
házuk.

Vastagh Gyurka nővére, a szép Mary 
Amerikában él. Édesanyjuk Manyi néni, 
Mercader Margit (1897-1977) egy előke
lő, spanyol eredetű Mercader-család le
származottja volt, mely Nyitrára honoso
dott. Édesapjuk, vitéz alsótorjai Vastagh 
György, a hősi halált halt m. kir. ezredes- 
gépkocsizó lövészezred-parancsnok. Az ő 
ezrede is részt vett Arad visszafog
lalásában a II. világháború alatt. Ha rövid 
időre is, de kiűzték onnan a szovjet csapa
tokat.

Vastagh György, a nagy műveltségű 
katonatiszt a Ludovika Akadémián is taní
tott, és katonai szakkönyveket írt. -  A 
Mária Terézia laktanyában lakott családjá
val. Balatonalmádiban építtetett egy szép 
kertes házat 1942-ben. Hiába várták haza 
felesége és gyermekei a háború után a hű 
férjet és a szerető édesapát, soha nem tért 
vissza családjához. A csongrádi Tisza-híd 
védelménél olyan súlyos haslövést kapott 
egy tüzérségi lövedék becsapódásától, 
hogy a katonai kórházban már nem tudták 
megmenteni az életét. Hősi halált halt a 
csatamezőn, vérét ontva Hazájáért.

A bátor és félelmet nem ismerő ezredes 
katonái előtt mindig élenjárt a példamu
tatásban. Vakmerő volt, fanatizálta embe
reit. Bajtársai igen szerették és tisztelték e 
humánus hazafit, aki még a felderítések
ben is személyesen részt vett. A legna
gyobb harcokban nem a háttérből irányí
tott. Ott küzdött katonáival együtt az él
vonalban, rejtetl en ezredesi parolival. Fe
lejthetetlen emléke mindmáig él az almádi 
lakásban. Mellszobra ott áll egy antik vit
rin tetején Gyurikáék szalonjában. Szigorú 
katonai tekintettel néz le a fiára, de szeme 
sarkából sugárzik a már nem dobbanó me
leg apai szív. Legutóbbi baráti látogatásom 
alkalmával kegyelettel és nagy tisztelettel 
néztem fel rá s mintha kissé visszamosoly
gott volna. Tekintetében felcsillant a sza
bad Magyarország szebb jövendőjének re
ménye. Még sem harcolt hiába! Ha nehéz, 
hosszú küzdelem és szenvedés árán is, de 
megadta magát a kommunizmus 45 év 
után!

Vastagh György (1896-1944) erdélyi 
lófő székely családból származott. Az ősi 
foglalás jogán kapta a család nemességét. 
Az ősi foglalás földtulajdonra vonatkozik. 
(A lófő szó szervezetre utal. A székely
ségnek régóta és sokáig őrzött különleges 
szervezete volt, mely tagozódott a régi ren
di társadalomban. Ezt a szót a székelyeknél 
azokra a lovon katonáskodókra használták, 
akiket az időnkénti szemléken (mus
ráláskor) a lovak fejénél számoltak.

A lófőség, mint ősi rend tisztségviselés
sel és kötelezettségekkel is járt Bíráskod
tak, s lovon kellett szolgálniok az országot, 
ha fegyverbe hívták őket.)

Anyai ágon is volt katona a családban. 
Mercader Elemér hadbíró ezredes mutatta 
be Gyurka édesanyját Vastagh Györgynek 
egy pesti társaságban. A fess katonatiszt az 
első látásra beleszeretett a kreol bőrű, 
fekete hajú és spanyolos típusú, elegáns 
asszonyba. (Folytatjuk)



Az 1996. évi 
Hattyú-bálról
Immár hetedik alkalommal került 

megrendezésre június utolsó szombat
ján a hagyományőrző, jótékony célú 
Hattyú-bál. A résztvevők visszajelzései 
szerint a kellemes zene, az érdekes 
műsor és nem utolsósorban a kifogásta
lan vacsora és az éjféli svédasztal biz
tosította azt, hogy valamennyien jól 
érezzék magukat.

Sajnos azt is meg kell állapítani, hogy 
a résztvevők -  és ezzel a jótékony célt 
segítők -  száma évről-évre csökken. 
Ezért külön köszönetet kell mondanunk 
mindazoknak, akik változatlanul 
hűségesek, részvételükkel és támogatá
sukkal segítik az alapítvány munkáját. 
Sokan voltak, akik a meghívás után 
jelezték részvételüket és anyagi támo
gatásukat, de sajnálatosan ez csak ígéret 
maradt.

Az éjféli tombolára ennek ellenére 
szép számú, értékes ajándék gyűlt össze. 
Sokan szerették volna megnyerni a fődí
jat, Sági Sándor, városunkban élő fes
tőművész értékes alkotását. Természete
sen csak egy nyertes lehetett, és 
Némethné Virág Györgyi lett a fest
mény boldog tulajdonosa.

Ismételten köszönjük azok segítségét, 
akik jelenlétükkel, támogatásukkal, 
vagy mindkettővel megtiszteltek ben
nünket. Ugyancsak köszönet jár mind
azoknak, akik munkával, szervezéssel 
járultak hozzá a bál sikeréhez. A bál 
tiszta bevételét, ami 110.000- forintot 
tesz ki, a millecentenárium alkalmából 
megrendezésre kerülő kulturális ren
dezvények támogatására fordítjuk.

Támogatóink voltak: Sági Sándor 
festőművész, Milos József fotóművész, 
SÉD TV Veszprém, Árkádia Hotelst 
Kft., Baumeister Kft., Fórum 
Üzletközpont, Balatontourist Rt., 
Cleopátra Szépség Szalon: Lovasné 
Dörfner Katalin, Tolner Tünde 
kozmetikusok, Páger Sarolta masszőr, 
Szalai Bernadett fodrász, Székelyi 
Renáta manikűrös, NON-STOP Fitness 
Szalon, Antikvitás: Vincze László, 
Botka László Cipőboltja, Kerényi Imre, 
a Madách Színház igazgatója, Schild
mayer Ferenc, Kiss László, Autóferro 
Szövetkezet, Belákovics István, 
COLOMBUS Kft., Hegyi Zoltán 
Könyvkereskedés, Manna-Tourist és 
Folklór Üzlet, Lang Cukrászda, Dávid 
Cukrászda, Fanni Fagyizó, Barta József 
szaruműves, Nyúl Csabáné Rövidáru- 
és Fehémeműbolt, Lakásfelszerelési és 
Ajándékbolt -  Gerendi Istvánné, Pri ma 
Parfüm -  Rendes Ferencné, Kamilla 
Gyógynövény Szaküzlet, KEMPTON 
Kft. Illatszer-, Bizsu-, Ajándékbolt, 
Geoprosper Kutató és Fúró Kft., Almá
di Fürdő Részvénytársaság, Auróra 
Hotel Étterem dolgozói, Albert Ervin -  
Pinkóczi Csárda, Brokés Ferenc, 
Czuczay Zoltán, Erdős Sándor Bpest., 
IRISZ Virágbolt, Orchidea Virágbolt, 
Fórum Virágbolt, Németh Tamásné, 
Drahos János, Zabó Gyula, Zabó 
Gyuláné, Hansági Nóra és a rendezőség.

Almádiért Alapítvány kuratóriuma

A Vörösberényi Kertbarát Kör választás előtt áll. 
A leköszönő elnöke kérésére tesszük közzé 

a kör családfáját és az elnök úr búcsúzó sorait.

Óvd és neveld e jelképes fát, 
mit körülvesz egy nagy család, 

ága-boga termést hozva, 
hinti magvát uj korszakba.

Köszönet mindazoknak, akik segítették a kertbarát kör munkáját.
Sokat tanultunk, tapasztaltunk az elmúlt évek során. Mindnyájunk érdeke, hogy egészséges, rendezett legyen 
környezetünk.
Ehhez kívánok sok sikert az új vezetőségnek.

Gerván Károly

Köszönő levél Szabó Balázs városgazda úrhoz
Köszönetünket kell hogy kifejezzük a gázvezeték

építés III/3-as programjában nyújtott segítségéért. 
1995-ben befizettük az akkor meghatározott összeget, 
hogy Balatonalmádi Ferenczy K. utcában kiépítsék a 
gázvezetéket. Természetesen akkor sem a vállalkozók, 
sem az önkormányzat nem tudta, hogy problémák 
adódhatnak a gázvezeték építése közben az egyéb 
közművekkel (víz, telefon). Meglepve láttuk, hogy a 
Ferenczy utcáig tart a gáz felhozatala és ott befe
jeződik, mert tovább nem megvalósítható a már

meglévő, elavult, évek óta kicserélésre (és nem barká
csolásra) váró vízvezeték miatt. Ekkor kerestük fel a 
városgazdát, segítségét kérve. Ígéretet tett, hogy a tőle 
telhetőt megtéve segít. Hittük is, nem is -  és segített! 
Feljött a gáz a Ferenczy K. utca azon szakaszáig, akik 
a befizetési kötelességüknek eleget tettek.

Köszönetet mondunk a városgazda mellett mind
azoknak, akik segítettek, hogy ez megvalósuljon, s az 
építkezés határidőre befejeződjék.

Ferenczy K. utca lakói



Kirándulási program
A Városi Gondozási Központ a II. félévben is kirándulásokat tervez. 

Programjainkra az érdeklődőket szeretettel várjuk.
1. Helyszín: Tamási melegvízű fürdő. Időpont: 1996. aug. 27. (kedd) 
Részvételi díj: kb. 800 Ft.
2. Helyszín: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
Időpont: 1996. szept. 10. (kedd). Részvételi díj: kb. 1700 Ft.
3. Helyszín: Igal melegvízű fürdő. Időpont: 1996. szept. 24. (kedd) 
Részvételi díj: kb. 900 Ft.
4. Helyszín: Pannonhalma -  Győr. Időpont: 1996. okt. 15. (kedd) 
Részvételi díj: kb. 1000 Ft.
A részvételi díj az utazás költségét és a belépőjegyet (fürdő, 

múzeumok stb.) tartalmazza.
A  kirándulások részletes programjáról érdeklődni lehet a Városi Gon

dozási Központban. (Balatonalmádi, Györgyi D. u. 11.)
Himáné Matula Klára szervező

S zo n á ta est a V árosi Z en e isk o lá b a n
Augusztus 8-án, csütörtökön, 19 órakor  

Fellépnek:
Nikos Orm anlidis hegedűm űvész és 

Timon Altwegg zongoraművész

Előzetes a szüreti felvonulásról
Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezzük a szüreti 

felvonulást szeptember 14-én, szombat délután. A programot a korábban 
bevált tartalommal, műsorösszeállítással tervezzük. Lesznek népitán
cosok, zenekarok, lovasprodukciók és reményeink szerint mazsorettek is. 
A jó hangulatot, hagyományainknak megfelelően, borkimérő kocsik 
beállításával is fokozni kívánjuk.

A menet a magtártól indul és oda tér vissza. Lapzárta idején még nem 
tudjuk a végleges útvonalát, azt az érdeklődőkkel szórólapokon, plaká
tokon, illetve a vörösberényi posta melletti faliújságunkon fogjuk tu
datni.

A menet visszaérkezését követően a vörösberényi kultúrházban a hely
beli, idén fennállásának 30. évfordulóját ünneplő kerbarát körrel közösen 
szüreti bált rendezünk, ahová szeretettel várjuk a felvonulás résztvevőit 

és természetesen minden berényit. Vörösberényi Polgári Kör

vezetősége

A Közösségi Ház 
augusztusi programjából

10. 19.00 Utcabál a Viktória együttessel.
HELYSZÍN: Városháza tér
13. 9-17.00 Ruházati vásár a Közösségi Házban
17. 18.30 Térzene a Zenepavilonnál
19-20 Szent István napi rendezvények a Városháza téren
(Benne népszerű előadók, folklórműsor, utcabál)
20. 9.00 Szent István napi szentmise 
20.10.30 Megemlékezés Szent István király és az új kenyér ünnepén
Köszöntőt mond: Lőrincz Attila képviselő
Közreműködik: Városi Vegyeskar
HELYSZÍN: Városháza nagyterme
20.11.00 Americo Makk amerikában élő festőművész 
történelmi képeinek bemutatója a Városháza Padlásgalériájában
22-30.1. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkverseny
HELYSZÍN: Auróra Étterem
30.10-17.00 Cipővásár a Közösségi Házban

TANSZERVÁSÁR
A Szabolcs utcai papír-írószer és könyvesboltban

(Fórummal szemben)

Iskolatáskák, tolltartók, füzetek, tollak, ceruzák 
és minden, ami az iskolába kell.

1000 Ft feletti, vásárlás esetén 1 0 %  árengedmény!

AKCIÓ!FILMELŐHÍVÁS AJÁNDÉKFILMMEL!

Nyitva tartás: h-szo. 8-18, vasárnap: 9-16 
B.almádi, Szabolcs u. 21.

Ré g i zene?

hangversenyek 
a vörösberényi 

református 
erődtemplomban

Balatonalmádi, 
Veszprémi út 107. 

Augusztus 2. 2000 óra

Musica Historica 
Szilvágyi Sándor gitárestje 

Augusztus 9. 2000 óra 
La Folia 

Szűts Péter - barokkhegedű 
Elek Szilvia -  csembaló 
Augusztus 16. 2000 óra 

Magyar Krónika 
Vagantes együttes
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