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

Gregor Erhart műhelye: Krisztus születése XV. sz. vége (Ulm Museum der Stadt)



A lm ád i rég i ép ü le te i
Grofcsik és Balogh villák

Az egyikük, a Grofcsik-villa, 
valószínűleg sokak előtt ismert 
volt, amíg a közelmúltban el nem 
bontották. A másik esetében majd
nem biztos, hogy az eredeti tulaj
donos nevén említve szinte senki 
sem tudná megmondani, hol is áll 
az épület.

Grofcsik-villa
 Az 1858. évi adatok szerint 

Ángyán János földműves és fe
lesége, László Erzsébet vörös
berényi lakosoké volt a birtok, 
amelynek nagysága 1 katasztrális 
hold 418 négyszögölet tett ki. 
Ebből 1 kh 66 négyszögöl volt a 
szőlő, és természetesen pince is 
volt rajta. 1868. december 1-jén 
254 osztrák értékű forintért Naup 
János és felesége, Somosi Karoli
na veszprémi lakosok tulajdonába 
került. Tőlük 1879. december 12- 
én kelt adat szerint özv. Grofcsik 
Bertalanné veszprémi lakos 
vásárolta meg 306 osztrák értékű 
forint ellenében.

1891. szeptember 19-én be
jegyzés szerint Grofcsik Vilmos 
örökölte a birtokot. A villa építését 
nem jegyezték be a telekkönyvbe, 
azonban az építés idejét pontosan 
tudjuk, mert akkoriban szokás volt 
a tető egyik magas pontján, egy 
fém zászlócskán megörökíteni az 
építés évét. A századfordulón 
készült fényképről világosan le
olvasható az építés éve, 1889. 
Ebből következik, hogy a villa 
építtetője özv. Grofcsik Bertalan

né volt, mert két évvel későbbi az 
öröklésre vonatkozó bejegyzés.

A Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám 
alatt állt az eredeti állapotában 
megmaradt épület egészen az 
1980-as évek közepén történt 
lebontásáig. Külön érdekessége, 
hogy 1879-től szinte lebontásáig a 
család birtokában maradt az 
épület. Miután új tulajdonosé lett, 
lebontották, és helyébe a régi villa 
építészeti értékét meg sem kö
zelítő épületet sikerült emelni. 
Nagy kár érte, mert Almádi egyik 
nagyon szép épülete volt. A század 
első éveiben készült fénykép a 
Bajcsy-Zsilinszky út elejét ábrá
zolja, jól látható a telket határoló 
vöröskő támfal, rajta a korra 
jellemző kerítéssel. A képen

látható személyek a Grofcsik 
család tagjai voltak.

Balogh-villa
A már többször említett 1858. 

évi kataszteri felmérés adatai 
szerint a birtok tulajdonosa Beker 
(Becker, Bekker) Antal veszprémi 
lakos volt. Nagysága 1 katasztrális 
hold 754 négyszögöl, amiből 1411 
négyszögöl volt a szőlő, 911 
négyszögöl a rét gyümölcsfákkal, 
és 32 négyszögölet foglalt a rajta 
lévő, 89-es számot viselő épület.

1872. szeptember 24-ei bejegy
zés szerint Becker István és Bec
ker Erzsébet, férjezett Fű Józsefné 
örökölték az akkor már 2 ka
tasztrális hold 154 négyszögöl 
nagyságú birtokot, ami valamelyik 
szomszédos terület megvételével 
növekedett meg. Az 1874. január

9-ei bejegyzés szerint Valter 
Klára, férjezett Racsek Fri
gyesnének adták el 740 osztrák 
értékű forintért az örökösök. 1884 
szeptemberében 2000 osztrák ér
tékű forintért Ambrus Vince bé
kési lakos, majd egy 1886. szep
tember 7-ei adat szerint 1500 
osztrák értékű forint vételárért 
Balogh Károly és felesége, Major 
Lujza az új tulajdonosok. Érdekes 
megfigyelni a birtok eladási árá
nak jelentős változásait alig több 
mint egy évtizeden belül.

A telekkönyvbe nem jegyezték 
be a villa építésének tényét, azon
ban a Veszprémi Független Hírlap 
1890. március 29-én megjelent 
számában tudósítás szerint „Ba
logh Károly fundusán is emeletes 
villa épül...” 1919. április 3-án 
történt telekkönyvezés szerint
55.000 koronáért özvegy Gubek 
Jánosné budapesti lakos vásárolta 
meg az akkor még változatlan 
nagyságú birtokot. 1923-ban 
ennek egy része parcellázásra 
került, és az 1923. évi birtokív- 
összesítő szerint a tulajdonos vál
tozatlanul Gubekné született No
vák Mária, de a birtok nagysága 
már csak 1 katasztrális hold 429 
négyszögöl, amelyből még 1035 
négyszögöl szőlő.

Az épület ma is áll a Móra Fe
renc utca 4. szám alatt, tulaj
donosa Botka György, és szépen 
helyreállítva, jó karban tartja az 
immár 106 éves épületet.

Schildmayer Ferenc

A Balogh-villa képe egy 1904-ben feladott képeslapon

A Grofcsik-villa képe 1900 körül

A Bajcsy-Zsilinszky út eleje 1900 körül



WASHINGTONI VISSZHANG 4.
Az ünnepek olyan magától 

értetődők otthon, hogy szinte észre 
sem vesszük, de tudatosan készülünk 
rájuk.

Itt az Egyesült Államokban nem
zeti ünnepek elméletileg nem 
léteznek, mert minden tagállam maga 
dönt saját ünnepeiről, amelyeket 
aztán törvénybe is iktatnak. A gyakor
latban viszont a legtöbb állam 
megkülönbözteti a szövetségi ün
nepeket, sőt meg is ünneplik. (No, 
nem mindegyiket, mert Lee tábornok 
születésnapját azért nem ünneplik 
olyan vadul az északi államokban...) 
Mégis megünnepelnek egyes 
ünnepeket, amelyeket a kongresszus 
és az elnök fogadott el, pedig dön
tésük csak a főváros közvetlen 
környékére (District of Columbia) 
nézve törvényerejű. Nem véletlen, 
hogy ott csak évi 8 ünnepet ülnek, 
míg a távoli Oklahomában már 20 
van. Ennek szerintem leginkább az 
iskolások örülnek, a levéltári kutatók 
meg a legkevésbé... Mivel Alexand
ria városa pár mérfölddel odébb van 
Washingtontól, ezért kívül esik a 
nyolcünnepes diétás kereten is. Vir
ginia állam összes ünnepét viszont 
egyik iskola sem üli meg, így aztán 
hol a tanszéki területek, hol pedig 
maguk az iskolák döntenek arról, 
hogy mit is ünnepelnek meg. Én 
például zokon vettem, hogy novem
ber 11-én nem akarták megünnepelni 
a Veteránok Napját, pedig a Colum
bus Day és a Halloween, valamint a 
november eleji elnökválasztási szün
nap után olyan szépen beillett volna a 
sorba... Máshol bezzeg megülték, 
volt felvonulás, meg minden, igaz: ott 
a Columbus-napot hagyták ki, mert az 
a meggondolatlan felfedező nem elég, 
hogy eltévesztette Indiát, ráadásul 
csúnyákat mondott az indiánokról!

A szövetségi nagy ünnepek a New 
Year’s Day (Újév), Martin Luther 
King-emléknap, George Washington 
születésnapja, Memorial Day (csaták
ban elesett hősök napja május 30-án), 
Independence Day (az Egyesült 
Államok függetlenségének napja 
július 4-én), Labour Day (ez a Munka 
Ünnepe, de szeptember első hét
főjén), Columbus Day (október 12- 
én), Veterans’ Day, Thanksgiving 
(azaz a Hálaadás Ünnepe november 
negyedik csütörtökén) és Christmas, 
azaz Karácsony.

Érdekes, hogy ezek a szövetségi 
ünnepek egyben a legünnepeltebbek, 
de a kegyelet azért nem terjed addig, 
hogy az autópályán ne rövidítsék a 
legelső elnökük nevét „Geo Wash”-ra 
(nálunk palotaforradalom törné ki, ha 
egy utcát csak úgy „Kos Laj”-ra 
rövidítenének, na és micsoda 
hordódöngetés lenne az Ország
házban...). A Hálaadás Ünnepét is

közönségesen csak „pulykanapnak” 
emlegették a rádióállomások. Kizá
rólag elrettentő példaként hozom fel, 
hogy a Karácsony (Christmas) néha 
csak Xmas még a lapokban is...

Népszerűségben nem sokkal marad 
el a St. Valentine’s Day, azaz a Bálint- 
nap, amit már 1989 óta Almádiban is 
ünnepelünk, és szépen elterjedt az 
egész megyében, sőt országos Bálint- 
napi bálról is olvastam már február
14-én. Almádira odafigyelnek...

Az amerikai ünnepek teljes 
kavalkádját képtelenség a szűk 5-6 
flekken belül még felsorolni is, mert a 
híres „olvasztótégely” elve itt is 
érvényesül: ír, kínai, spanyol és zsidó 
vallási ünnepek sora váltogatja 
egymást, sőt Kalifornia és New York 
államban október 23-a is ünnep, a 
Magyar Szabadságharc Emléknapja 
ettől az évtől kezdve, hála Tom Lan
tos és George Pataki lankadatlan lob
bizásának. Talán nem is Amerikára 
érvényes a leginkább -  bár az itteni 
forradalmak száma messze elmarad 
az óvilágiakétól -, de ne feledkezzünk 
meg azért Pierre Boulez francia 
zeneszerző szellemesen keserű 
meghatározásáról: „A forradalmakat 
akkor kezdik el igazán megünnepelni, 
amikor már nem veszélyesek.”

Vannak persze olyan ünnepek is, 
amelyeket felettébb nehéz komolyan 
venni. Ilyennek tűnik a Groundhog 
Day, amit akár Mormota-napnak is 
fordíthatunk. Február 2-án tömegek 
figyelik, hogy a mormota kijön-e 
egyáltalán, és meglátja-e a saját 
árnyékát... a többit már tudjuk, mert 
nálunk az állatkerti medve reszortja 
ez a feladat. Gyanítom, hogy a mi 
medvénk van olyan jó meteorológus, 
mint az amerikai mormota, mert az 
28%-ban váltotta be azt, amit vártak 
tőle. A legszebb a dologban viszont 
az, hogy Pennsylvania államban két 
város is vetélkedik a rangért, hogy 
melyikőjük mormota-mászkálása 
ősibb, sőt olyan előkelő klub is van, 
amelynek csak a február 2-án 
születettek lehetnek teljes jogú tagjai, 
a többi februárban születettek esetleg 
társult tagnak még jelentkezhetnek. 
(Nekem, decemberinek semmi 
reményem, pedig valódi mormotahús- 
recepteket kapnak a tagok...)

Tetszik viszont az Arbor Day, azaz 
a Faültetés napja, ami a nagy ország
ban államonként eltérő, mert min
denütt máskor van a tavasz kezdete. 
Nyugat-Virginiában olyan biztosra 
akarnak menni, hogy tavasszal és 
ősszel is megünneplik, pedig ott aztán 
igazán van erdő. Ilyenkor szorul el a 
szívem, mert nálunk már a madarak 
és fák napjára is csak kevesen 
emlékeznek, nemhogy állami ünnep 
lenne.

Sadie Hawkins napja meg itt Vir
giniában sem mindenütt ismerős, 
pedig Halloween előtt ő az a bizonyos 
fehérnép, aki elkapja a férfiakat és 
vad táncba viszi őket. Talán többen 
emlékeznek a Balaton-felvidéken a 
„húshagyózásra”, amikor csak 
menyecskék mehetnek ki a szőlő és 
kedvükre pajzánkodhatnak a 
pincében. Ha ők aztán ilyenkor elkap
tak egy arrafelé settenkedő borbará
tot, akkor az megemlegette.

A Halloween október 31-én viszont 
egyszerűen iszonyat, legalábbis amit 
a kereskedelem ilyenkor művel már 
egy hónappal előtte. Tele van sárga 
sütőtökkel minden kirakat, újság és 
magazin. Külön kanyarvágó készlet is 
kapható potom 5,99-ért, de komoly 
„művészi” tökfaragó készlet inkább 
csak 15 dollár felett volt, amire 
bizonyára szükségük volt a profiknak 
meg az amatőröknek! (Az utóbbiak
nak különben balkezes tökvágó kész
let is rendelkezésre állt.) Az egyéb 
kellékekről csak annyit, hogy a 
legtöbb boltban műpókhálóval von
ták be a pénztárgépeket (matathattam 
megint), kísértetnek öltözött egy-két 
pénztáros, de a vagányabbak 
csontváznak maszkírozták magukat, a 
félénkebbek viszont csak drakulafo
gakat szereltek fel a ménküdrága fog
sorukra, és azzal vicsorogtak barátsá
gosan a megszeppent vevőkre. 
Lehetett kapni külön kiköphető cuko
rfogakat is élethű piros-sárga 
színezéssel, de a fődíjat az ehető 
halotti maszk vittel el idén. Képzeljék 
csak el: színezett marcipántésztát 
vesz az ember, szépen meggyúrja a 
mellékelt formás kis sodrófával, majd 
az arcára teríti, jól elnyomkodja, hogy 
minden bibircsók élethűen kijöjjön a 
maszkon is. A jól végzett munka 
örömével az ünnepi asztalra tesszük, 
és a vendégsereg irigy pillantásaitól 
kísérve azon melegében elnyam
mogjuk...

A Hálaadás Napját Connecticutban 
töltöttük egy kedves kollégánknál, 
ahol már több almádi barátunk meg
fordult. Alig nyolcórás út odafelé és 
tizenegy visszafelé, ha belekev
eredünk a csúcsforgalomba. Odafelé 
megálltunk New Yorkban, hogy meg
nézzük a Thanksgiving Day Parade 
színpompás felvonulását a Broadway 
járdájáról. Be kell vallanom, hogy én 
András fiam miatt egyeztem bele az 
egészbe, de kellemesen csalódtam! 
Képzeljék el a Broadway felhőkar
coló-sorát, miközben tíz-tizenöt 
emelet magasságban elúszik előttünk 
Rudolph rénszarvas, a rózsaszín pár
duc, aminek a farkát legalább hatan 
tarották kordában, egy kalózhajó tel
jes legénységgel, húszméteres pulyka, 
meg Hamupipőke... Két és fél millió 
ember nézte végig a járdákról az

egész cécót és tévéstábok vadászták a 
legtávolabbról jött bámészkodókat. 
(Micsoda pechük volt, hogy nem 
akadtak ránk, így aztán kénytelenk 
voltak beérni egy texasi férfivel, meg 
egy „szinte” a szomszédból jött ore
goni családdal...)

Alig ért véget a Hálaadás, máris 
megjelentek a karácsonyi díszek, fák 
és bokrok kivilágítva, házak körvon
alai villognak az éjszakában. 
Mikulásnak álcázott Santa Claus-vál
lalkozók (nem a santa Klausz mint 
ahogy a magyar emigránsok írták 
régebben haza) barangolnak minden
felé, csak a bankok nem engedik be 
őket, mert tavaly is ilyen „szerelés
ben” rámoltak ki több széfet. Meg is 
oszlik az  emberek véleménye is a 
Santa Claus értelmezését illetőleg: 
vannak, akik a Mikulásban csak kap
italista ügynököt látnak, aki azt hirde
ti, hogy a boldogság a tárgyakon, azaz 
ajándékokon keresztül valósul meg, 
és ez mélyen elítélendő. Mások 
szerint kommunista ügynök, mert 
állandóan vörösbe öltözik, és csak 
azokat a dolgokat osztogatja, amiket 
mások vettek meg, és ez még 
elítélendőbb dolog. Hol van az 
otthoni virgácsokat is osztogató 
„valódi, hamvas” Mikulás, akit kol
légiumokban és lakásokban is 
szeretettel várnak?

Higgyék el: a szomszédos lak- 
berendezési áruházban csicsásan 
felöltözött méteres műanyag Mikulás, 
amelyik egy fürdőkádban dagonyázik 
és samponhabkarikák szálldosnak 
körülötte, nekem nem tetszik! Pedig 
kapható fehér, fekete és kreolbőrű 
változatban is. Talán az indián 
Mikulást keresem, amint békepipával 
integet egy echte-bölénybőrbe húzott 
rénszarvas hátáról? Akkor már inkább 
a bólogató karácsonyfa, amelyik 
fellebbenti fenyőág-szempilláit és 
tobozszemeivel passog, miközben 
üdvözli a belépő gyerekeket és rock- 
and-rollos lejtéssel nyugtázza, ha az 
álmélkodó gyermek megáll előtte.

Sokkal szebbek azok a connecticu
ti kivilágítot házak és fák a 
bokrokkal, mögöttük barátságos 
sárgás fényekkel pedig a lakás lám
pái. Ott már leesett az első hó és 
sokhelyütt meg is maradt, 
emlékeztetve Bing Cosby halhatatlan 
dalára: „May all your Christmases be 
White!”, „Legyen minden kará
csonyotok fehér!”

Ezt kívánom én is innen Virginia 
államból minden barátomnak, kol
légámnak, tanítványomnak és az Új 
Almádi Újság minden kedves 
olvasójának, hozzátéve, hogy 
LEGYEN MÁR EGYSZER VÉGRE 
IGAZÁN BOLDOG AZ ÚJ ÉV 
OTTHON IS!

Czuczor Sándor



A szociális 
bolt 

működési 
problémái

Augusztus 20-án múlt egy 
éve, hogy a Vöröskereszt 
kezdeményezésére a helyi 
önkormányzat hathatós támo
gatásával megnyílt Bala
tonalmádi-Vörösberényben a 
szociális bolt.

A Vöröskereszt fő felada
tának tekintette a bolt 
üzemeltetésével kapcsolatban, 
hogy az alacsony árfekvésű 
élelmiszerek és háztartási 
vegyi áruk forgalmazásával 
segítsen a rászoruló lakossá
gon. A kedvező Fejér megyei 
tapasztalatok is azt táplálták, 
hogy az árusításból -  az áfa
visszatérítés révén -  keletkező 
kevés hasznot szociális 
célokra lehessen fordítani.

A környék lakossága 
kezdettől fogva igen jó 
véleménnyel volt a bolt 
működéséről.

Sajnos, az adótörvények 
másfajta értelmezése miatt ez 
a törekvésünk a mai napig 
nem valósult meg. Az 
árusításnál alkalmazott kicsi 
árrés viszont a működést 
veszélyeztette, amely nap
jainkra már elviselhetetlenné 
vált. A bolt ráfizetéses lett.

Ezért -  egyeztetve a helyi 
önkormányzat képviselőjével
-  úgy döntöttünk, hogy az 
APEH megyei igazgatóságá
val való vitánk végleges 
lezárásáig -  a jogerős bírósági 
döntésig -  a szociális bolt 
működését 1997. január 1-től 
felfüggesztjük.

Amennyiben számunkra 
kedvezően zárul a bírósági per
-  amelyet áfa-visszatérítési 
igényünk elismertetése miatt 
nyújtottunk be - , úgy ismét 
üzemeltetni fogjuk szociális 
boltunkat.

Addig is kérjük a lakosság 
megértését és türelmét!

Magyar Vöröskereszt 
Veszprém Megyei Szervezete

VÖRÖSKERESZTES HÍREK
A Magyar Vöröskereszt Bala

tonalmádi Lakóhelyi Alapszer
vezete 1996. december 21-én 
(szombaton), délután 2 órai 
kezdettel az Auróra Étteremben 
karácsonyi ünnepséget rendez, 
amelyre a lakóhelyi alapszerve
zet tagjait ezúton szeretettel meg
hívja.

Alapszervezetünk 1997. január 
18-án (szombaton), 19 órai 
kezdettel megtartja hagyományos 
jótékonysági bálját a Budatava 
Étteremben. Belépő és vacsora
jegy a szokásos módon, a lakóhe
lyi alapszervezet titkáránál és a 
vezetőségi tagoknál kapható.

Szilveszterezzen Erdélyben, 
Sepsiszentgyörgyön! Időpont:

1996. december 28-tól 1997. 
január 1-ig. Részvételi díj: 14 900 
Ft + napi 60 Ft biztosítási díj. 
Jelentkezni lehet: Tőke Emilné,

Balatonalmádi, Rákóczi u. 30., 
telefon: 338-752.

Tőke Emilné 
vk. titkár

November 27. 
VÉRADÓK NAPJA!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
rendszeres véradással segítik embertársaikat!
(A Vöröskereszt területi szervezetének e hónap 19-én meg
tartott vezetőségi ülésén a névadók tiszteletére rendezendő 
nagyszabású ünnepség szervezése kezdődött el.)

VÉRADÁS 1996. december 12-én,
ideje: 8-16 óra között. Helye: Ipartestületi Színház
(Jókai u .1 ., szolgáltatóház)

New Yorkban jártunk
Az United Games mozgalomba 

bekapcsolódva nyertük el azt a pályáza
tot, melynek segítségével New Yorkba 
utazhattunk az UNICEF (mely az ENSZ 
gyermekalapja) 50. évfordulójára szer
vezett rendezvénysorozatra.

Mindketten, Gecs Mónika és Molnár 
Jenő a Balatonalmádi Kéttannyelvű 
Gimnázium tanulói vagyunk.

Már maga a repülőút hatalmas él
mény volt. Átélni, ahogy az óceán felett 
repülünk, s megpróbálni ura lenni vad 
képzelgéseinknek. Alkalmunk volt több 
országot is megismerni, igaz, csak 
madártávlatból. Célállomásunk, New 
York már a magasból lenyűgözött ben
nünket. A város bűverejét, az ott élő 
emberek életvitelét, gondolatát nem 
lehet csak úgy elmesélni. Ahhoz ott kell 
élni, azonosulni velük.

New york-i találkozónk apropója egy 
nemzetközi gyermekrendezvény volt. 
25 ország fiataljai vettek részt ezen. 
Többek között érkeztek gyerekek 
Bolíviából, Peruból, Brazíliából, Sierra 
Leonéból, Ugandából, Indiából, Fülöp- 
szigetekről, Pápua Új-Guienából, 
Jemenből, Kambodzsából és még szá
mos országból.

A találkozó lényege pedig a gyer
mekjogok, a képviselt országok prob
lémái s azok megoldásának lehetőségei.

E komoly és felelősségteljes 
munkánk mellett azért jutott időnk 
szórakozásra, városnézésre is.

Utazásunk előtt pár hetes fel
készítésen vettünk részt. Ezalatt össze
gyűjtöttük, majd összegeztük a magyar 
fiatalok problémáit, vágyait, céljait 
kérdőív és konferencia keretében.

Visszatérve New York-ra, az első 
napokban még csak ismerkedtünk e 
különös, valami miatt más világgal s 
társainkkal.

Másnap megkezdődött a munka. 
Választhattunk egy hozzánk közel álló 
művészeti csoport közül (művészeti, 
zenei, drámai, dokumentíró), melyben 
tevékenykedtünk az ott-tartózkodásunk 
alatt. A foglalkozások délelőtt és délután 
egyaránt zajlottak. Minden csoport egy 
műsorral készült a záróünnepségre, 
melyet az ENSZ-palotában adtunk elő.

Egy napunk abból állt, hogy reggel 7 
órakor ébresztő, majd reggeli a szálloda 
éttermében. Délelőtt csoportfoglalkozá
sok, ebéd után szabadidő, ismét csoport- 
foglalkozás. Este közös program kere
tében beszélgetések, tapasztalatcsere, 
tanácskozások. Szervezett közös prog
ramok biztosították, hogy bepillanthas
sunk e hatalmas város nyüzsgő életébe.

Meglátogattuk a Bronx Állatkertet, 
az Amerikai Történelmi Múzeumban, az 
Empire State Buildingen és a Central 
Parkban is szétnézhettünk.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy olyan híres személyiségekkel 
találkozhattunk, mint Mrs. Grace 
Machel, Ms. Carol Bellamy, Desmond 
M. Tutu és még sokan.

A másik óriási élmény az volt, hogy 
szabadon közlekedhettünk az ENSZ- 
palotában (természetesen a gálaműsor 
napjára szóló kitűzővel) s bemehettünk 
a kongresszusi termekbe, ahonnét az 
ENSZ-közgyűléseket közvetítik.

Tartózkodásunk alatt meglátogattuk 
Naton István urat, Magyarország nagy
követét is.

Az UNICEF-házban egy sajtókonfer
encián elmondhattuk az otthonról hozott 
problémákat.

Érdekes és ugyanakkor megdöbbentő 
volt végighallgatni azt a sok ször
nyűséget, ami a világban történik. Itt 
tudtuk meg igazán, mit jelent a háború 
borzalmai között élni.

A mi problémáink eltörpültek a többi 
felszólaó ország mellett. Végighallgat
tuk egy sierra leone-i gyerek fájdalmát, 
ahogy testvérét megölték.

Brazíliából két árva érkezett párt
fogójukkal, akik olyan feszült légkört 
teremtettek, hogy nehéz volt könnyek 
nélkül kibírni. Mi arról panaszkodtunk, 
hogy mennyire leterheltek vagyunk, sok 
a tananyag, kevés a szabadidő.

Közülük sokan szívesen tanulnának, 
lehetőségük azonban nincs rá. Életük 
nagy része félelemmel telik.

Michael Jackson Heal the World 
számát hallgatva elsírja magát az ember, 
ha arra gondol, hogy ezen a találkozón 
jól érezzük magunkat, vidámak 
vagyunk. Eltelnek a vidám napok s jön a 
szomorú valóság számukra.

Kellemes órákat töltöttünk el együtt 
Laura Simmsnél, aki a zenei csoport 
vezetője volt. Meghívott lakásába, 
énekeltünk, táncoltunk, bemutattunk 
egy kis részt kultúráinkból.

E találkozó lehetővé tette, hogy meg
tudjuk, mi a legégetőb probléma a világ
ban. Csak néhányat említek:

-  a főleg fiatalok körében elterjedt 
alkohol- és drogfogyasztás,

-  gyermekprostitúció, bűncselek
mények számának növekedése,

-  a háborús országokban gyerme
keknek kötelező a katonaság.

A világnak ez a legnagyobb gyer
mekvédő szervezete a legvédtelenebb 
helyzetben lévőknek nyújt segítséget 
megkülönböztetés nélkül. Minden gyer
meknek joga van ahhoz, hogy gyerek 
lehessen. Azért, hogy ez a nemes elv 
megvalósuljon, sok tennivaló van még, 
s ebben mi, gyerekek is óriási segítséget 
nyújthatunk hasonló rendezvények 
keretében.

Gecs Mónika tanuló



Városunk munkaerőpiaci helyzetének alakulása
Ez év szeptemberében a polgármesteri hivatal kérésére a Veszprém 

Megyei Munkaügyi Központ balatonalmádi kirendeltsége tájékoztatót 
készített a környék, elsősorban Almádi munkaerőpiaci helyzetéről, 
kilátásaikról, feladataikról.

Úgy gondolom, a mai viszonyok között mindenkit foglalkoztat a 
munkanélküliség gondolata. Ezért kértem meg Horváth Zsuzsannát, a 
kirendeltség vezetőjét, válaszoljon néhány kérdésemre.

-  Hogyan alakult Veszprém 
megye, ezen belül városunk mun
kerőpiaci helyzete az elmúlt évek
ben?

-  Veszprém megye munkaerő- 
piaci helyzete az elmúlt években 
az országos átlagnál kedvezőbben 
alakult. A munkanélküliségi ráta 
alapján a megyék közötti rangsor
ban a 14-15. helyet foglalja el.

A balatonalmádi kirendeltség 
vonzáskörzete Balatonvilágostól 
Alsóörsig húzódik. Munkaerő
piaci szempontból sajátságos 
helyzetben vagyunk, a Balaton 
közelsége, az üdülőövezeti jelleg 
meghatározza, befolyásolja mun
kánkat is.

Az elmúlt évek gazdasági vál
tozásai Balatonalmádit sem kerül
hették el, aminek következtében 
állami vállalatok, szövetkezetek 
szűntek meg, vagy épültek le.

A gazdasági változások hatása 
Balatonalmádiban azt eredmé
nyezte, hogy nagyobb létszámú, 
jelentős munkáltatónak ma már 
elsősorban az üdülési szezonhoz 
kapcsolódó kereskedelmi és 
vendéglátóipari egységek tekint
hetőek.

Az 1995-ös évben a tervezett 
létszámleépítés a Geoprospect 
Kft.-nél jelentős mértékű volt, a 
kft. felszámolásra került. 180 fős 
létszámából 52 fő elbocsátása 
érinti körzetünket.

-  Almádi lakosainak döntő 
többsége az idegenforgalomból él. 
Önök szerint milyen gondok adód
nak ebből a helyzetből?

-  A nyári hónapokban meg
növekedett lakossági létszámot 
kell a kereskedelmi, vendéglátó
ipari azdálkodó szervezeteknek 
színvonalasan kiszolgálnia.

A nagyobb kereskedelmi, ven
déglátóipari egységek a dolgozók 
téli foglalkoztatásában már nem 
igazán érdekeltek, egyfajta meg
oldásnak tekintik a munkanélküli 
járadék lehetőségét, szezonkezdet
kor viszont visszavárják és újra

felveszik régi dolgozóikat.
Sajnos, elmondható, hogy a 

munkáltatók egy része túlzott 
követelményeket támaszt a mun
kavállalókkal szemben, például 
idegen nyelveket beszélő, több 
szakmával rendelkező leendő 
munkatársát kedvezőtlen munka
idő-beosztással, minimálbérért kí
vánja foglalkoztatni.

Térségünk sajátosságaiból adó
dóan a betölthető állásajánlatok 
periodikusan jelennek meg, első
sorban a tavaszi-nyári hónapok
ban, és a kereslet jellemzően 
ugyanazon foglalkozási csopor
tokat érinti (üzletvezető, felszol
gáló, szakács, konyhai kisegítő, 
bolti eladó, szobaasszony).

A regisztrált munkanélküliek 
száma az I. és IV. negyedévben 
magas, míg a II. és III. 
negyedévben jelentős mértékben 
csökken.

-  Ezek szerint a nyári idegenfor
galmi szezon idejére mindenki 
talál munkát?

-  Mint a megyében mindenütt, 
Almádiban is lényeges eltolódás 
következett be az egy éven túli, 
tartósan munkát keresők ará
nyában.

A helyi önkormányzat által -  
szociális alapon juttatott -  jö
vedelempótló támogatásra jogo
sultak és az azt igénybevevők 
száma dinamikusan emelkedett és 
jelenleg is emelkedő tendenciát 
mutat.

Az 1993. évi 73 fővel szemben 
1996. március 20-án 140 fő tartós 
munkanélküli részesült jövede
lempótló támogatásban.

Közülük sokan már az elmúlt 
évben kimerítették a járadék- 
folyósítás időtartamát, így újabb 
kérelem benyújtásakor nem jogo
sultak ellátásra.

-  Úgy gondolom, külön és 
kiemelten foglalkoznak a mun
kanélküli fiatalokkal.

-  Fontos kiemelni a pályakezdő 
munkanélküliek számának alaku

lását. Elhelyezkedési esélyeik a 
gyakorlat hiánya miatt rosszab
bak, mint a korábban már 
munkaviszonnyal rendelkező 
munkavállalóké. Továbbá tény az 
is, hogy a családalapítás előtt álló 
lányokat, illetve a sorkatonai szol
gálatot még nem teljesített fiúkat 
nem szívesen fogadják a munkál
tatók.

Számuk az őszi hónapokban 
periodikusan megemelkedik, első
sorban az iskolákból újonnan ki
került évfolyamokból.

Az összes munkanélkülin belül 
a pályakezdők részaránya a három 
évvel ezelőtti 11%-ról 17%-ra 
emelkedett. Sajnos, ezen belül is a 
szakképzetlenek (gimnáziumban 
végzettek) munkavállalási esélyei 
a legrosszabbak.

A pályakezdők munkanélküli 
segélye, tehát a konkrét pénzügyi 
segélyezésük 1996. év július 1- 
jétől megszűnt, helyette egyéb 
támogatási formák léptek életbe.

-  Nem beszéltünk még az Önök 
irodájáról.

-  Milyen konkrét feladatuk van, 
milyen segítséget tudnak adni az 
arra rászoruló almádi polgá
roknak?

-  Az elmúlt években a mun
kaerőpiaci szervezet tevékenysé
gét illetően hangsúlyeltolódás 
következett be az egyes feladatok 
között. Amíg kezdetben elsősor
ban arra kellett törekedni, hogy a 
munkanélküliek ellátása zökkenő- 
mentesen történjen, addig az 
elmúlt évben már a foglalkoztatás 
elősegítése és a munkanélküliség 
mérséklése vált kiemelt fontos
ságúvá.

Kirendeltségünk egyik legfon
tosabb célja a térség munkáltatói
nak munkerőigény-kielégítése, 
ügyfeleink újbóli munkába he
lyezése. A sikeres közvetítés elő
feltétele a munkahelyek feltárása, 
ennek érdekében a munkáltatókkal 
való kapcsolatteremtés, a folya
matos kapcsolattartás.

Nehézséget jelent, hogy a beje
lentett munkerőigény lényegesen 
kevesebb, mint a munkára jelent
kezők száma.

A munkanélkülieket legna
gyobb számban képzések, átkép
zések segítségével lehet aktivizál
ni, mellyel elhelyezkedési, vál
lalkozási esélyeik nőnek.

A legnagyobb az érdeklődés a 
kereskedelmi, vendéglátóipari,

valamint az irodavezetői és 
számítástechnikával kapcsolatos 
tanfolyamok iránt. Az egyénileg 
keresett és elfogadott képzéseknél 
a legnépszerűbbek az árufuva
rozói, tehergépkocsi-vezetői 
tanfolyamok, mérlegképes köny
velői, virágkötői tanfolyamok.

A közhasznú foglalkoztatás 
keretei között a munkát keresők 
nehezen elhelyezhető rétegei is 
újra foglalkoztathatóak.

A közhasznú foglalkoztatás 
szervezésére a lakosságot vagy a 
települést érintő közfeladat el
látása érdekében van lehetőség, 
melyből következően elsősorban 
az önkormányzatok, óvodák, 
iskolák lehetnek munkaadók.

A fenti eszközök érdemi segít
séget nyújtanak az abban részt
vevők számára a munka világába 
való visszatéréshez. Ezzel pár
huzamosan azonban továbbra is 
fontos feladat a munka nélkül 
levők átmeneti anyagi biztonságá
nak megteremtése.

Különösen nehéz, majdhogy
nem lehetetlen elhelyezkedniük a 
nyugdíj előtt állóknak. Őket első
sorban a koruk miatt nem alkal
mazzák, valamint magasabb kere
seti igényeik miatt. Ezen túlme
nően 1995. és 1996. évben a 
nyugdíjkorhatár emelésétől való 
félelem is közrejátszott és közre
játszik az előnyugdíj lehetőségét 
igénybevevők igen magas szá
mában. Kirendeltségünk előnyug
díjban 1995. évben 45 fő részesült, 
míg 1996.1—III. negyedévben már 
53 fő.

A kialakult, tartósnak tekinthető 
foglalkoztatási helyzet új kihívá
sok elé állítja a munkaügyi 
szervezetet.

Nagy jelentőséget kapott a szol
gáltatási tevékenység előtérbe 
helyezése, körének szélesítése, az 
aktív eszközök minél célszerűbb 
alkalmazása az újbóli munkába 
helyezés érdekében a munka- 
közvetítés hatékonyságának javí
tása.

Ezeknek a céloknak az el
éréséhez továbbra is fontos feladat 
a munkáltatókkal, valamint a 
térség önkormányzataival való 
minél konstruktívabb kapcso
latunk fenntartása.

N.F.



Néhány sor 
a 73. hónapról 
a Városházán

1996. n o v e m b e r

Sokadszor írok a közműépí
tések nehézségeiről. Legalább 2 
milliárd forintra tehető a váro
sunkban hiányzó infrastruktúra. 
Hosszú évek küzdelmeinek ered
ményeképpen abba a helyzetbe 
hoztuk magunkat, hogy az idén, 
jövőre és 1998 tavaszára körül
belül 1 milliárd forint értékben 
építünk csatornát, gázt, telefont, 
vízvezetéket, utat. Olyan idők
ben, amikor az önkormányzatok 
döntő többsége a túlélést tudja 
csak célul kitűzni magának, 
fejlesztésre nem is gondolhat. A 
rendes évi költségvetésünkből 
nekünk is csak 10-20 millió 
forint jut fejlesztésre. Ennek 
tehát az ötven-százszorosát való
sítjuk meg a japán hitelből, pá
lyázaton nyert állami támogatás
ból és a polgáraink áldozatos 
anyagi hozzájárulásából. A mun
kálatok óhatatlanul óriási felfor
dulással járnak. Tetézve a kivite
lezők erősen változó munkakul
túrájával, a gyakorta szükséges
nek bizonyuló áttervezésekkel, a 
rendkívül szigorú szakhatósági 
előírásokkal, a szolgalmi jogok 
szinte megoldhatatlan problé
máival, a nyilvántartások pontat
lanságaival, türelmetlenséggel, 
meg nem értéssel, s olykor 
rosszindulattal. Kik ezért a fele
lősök? -  teszi fel az általam nem 
ismert, botcsinálta pótriporter a 
nagy kérdést a gödör szélén. 
Megmondom. Ugyanazok, akik
nek emberfeletti munkája folytán 
1996 novemberében 60 millió 
forint értékben gázhálózat való
sult meg Berényben, 50 millió 
forintnyi csatorna került a földbe 
a város három különböző részé
ben, megszólalt a telefon párszáz 
háztartásban, és elkészült az 
Öreghegy tetején a IV. zóna víz
tározója. Tudom, hogy ez nem 
vigasz annak, aki heteken át nem 
tud behajtani az udvarába, hó
napokon át kerülgeti ugyanazt az 
árkot, különösen akkor, ha 
egyénileg éppen nem érdekelt 
benne. A polgáraink józan több
sége azonban, hála Istennek, tud
ja, hogy a fejlődésnek ez az ára.

Ezért hát esőben, hóban, sár
ban, decemberben is folytatjuk. 
Lesz mit tennünk a karácsonyfa 
alá.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1996 november

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
Az Önkormányzati Törvény, 

valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat előírásainak megfelelően 
zárt üléssel kezdte meg tanács
kozását november 28-án a 
képviselőtestület, ugyanis az önkor
mányzat gazdasági-műszaki szol
gálata vezetői feladatainak el
látására beküldött pályázatokról kel
lett döntenie. A beérkezett pályáza
tok közül -  hosszas vitát követően -  
végül is Doviscsák Tamás veszpré
mi lakos pályázatát tartotta a leg
megfelelőbbnek a testület, így a 
fiatal közgazdász szakembert 
nevezte ki -  1997. január 1-jétől 
határozatlan időre -  az új költ
ségvetési intézmény vezetőjévé.

A zárt ülést követően dr. 
Kerényi László polgármester 
napirend előtt több képviselőnek is 
lehetőséget adott a felszólalásra.

Horváth István felhívta a figyel
met arra, hogy influenzajárvány 
közeledik országunk határához, 
ezért az egészségügyi szolgálat 
mérje fel a várható oltóanyagigényt.

Dr. Farkas Miklós -  úgy is, mint 
az egészségügyi, népjóléti és 
környezetvédelmi bizottság elnöke
-  a felvetésre jelezte, hogy mindez 
már megtörtént, a háziorvosok a 
városi főorvos asszonynak az 
igényeket benyújtották. Egyúttal 
javasolta az egészségügyi szolgálat
nak, hogy a szakellátásban a 
helyettesítést ne veszprémi, hanem 
helyi orvosokkal oldja meg.

Gróf Tibor bejelentette, miszerint 
Ujj Mészáros Dezső, a Merill Kft. 
igazgatója ígéretet tett arra, hogy 
azon budatavai lakók esetében, akik 
a kábeltévé soros rendszerének 
kiépítéséhez anyagilag hozzájárul
tak, illetve a havi díjukat törlesztet
ték, a csillagpontos rendszer 
kiépítési költségeit a Merill Kft. 
átvállalja.

Brenner Kálmánné a Vörös
berényben folyó közművek épí
tésével kapcsolatban lakossági 
észrevételeket tolmácsolt, javasolva 
az ott folyó munkálatok gyakoribb 
ellenőrzését.

Dr. Kerényi László polgármester 
és dr. Hegedüs Tamás jegyző 
ismételten a lakosság megértését és 
türelmét kérték a közműkivitelezés 
kapcsán felmerülő problémák miatt. 
Hozzátették, hogy a kivitelező 
cégek figyelmét felhívták a burko
latbontásokra kiadott engedélyek

ben foglaltak maradéktalan be
tartására, az abban megszabott 
határidőre történő teljesítésre és 
helyreállításra. A polgármesteri 
hivatal fokozottabban ellenőrzi a 
munkálatokat és adott esetben 
pénzbírsággal sújtja az előírások 
megszegőit.

Ezt követően a polgármester a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről 
tájékoztatta a jelenlévőket.

Elsőként említette, hogy a vörös
berényi új iskola építési engedé
lyezési tervével kapcsolatban több 
kifogást is emelt az Országos 
Műemlékfelügyelőség, mint szak
hatóság. Ezzel összefüggésben már 
egyeztetésre is sor került, s az 
álláspontok lassan közelednek 
egymáshoz. Ismertette, hogy Trosits 
András képviselővel -  a felvidéki 
polgármesterek meghívásának 
eleget téve -  Zoboralján tettek láto
gatást, majd viszonzásképpen a zo
boraljaiak iskolás futtballcsapatai 
vendégszerepeitek városunkban. 
Örömmel jelezte, hogy Vörös
berényben megtörtént a G.1. és G.2. 
ütemben épült gázvezetékek 
használatbavételi eljárása. A gáz alá 
helyezés azért várat még magára, 
mert most van folyamatban az érin
tett lakóktól a szolgalmi jogi hoz
zájárulások bekérése.

A lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának tárgyalása során dr. 
Farkas Miklós képviselő bírálta a 
Kommunális Kft. ügyvezetését, 
mert a társasházak alakuló köz
gyűléseinek összehívására, s azon a 
lakók megfelelő tájékoztatására 
korántsem tesznek meg mindent, 
ami tőlük elvárható. Elégedetlen
ségének adott hangot Gróf Tibor 
képviselő is.

A képviselőtestület utasította 
Boros Lászlót, a gazdasági bizottság 
elnökét, hogy a kft. soron következő 
taggyűlésén tűzze napirendre a 
képviselő által fentebb előadottak 
kivizsgálását.

A fő napirendek tárgyalását az 
SZMSZ felülvizsgálatával kezdte 
meg a testület. A másfél évvel 
ezelőtt elfogadott SZMSZ jól szol
gálta az eltelt időszakban az önkor
mányzat és szervei működését. Az 
előterjesztők által javasolt mó
dosítások, illetve kiegészítések 
részben a testületi ülések rendjére -  
értve ezalatt a zárt ülést is a titkos 
szavazás módjára, más önkor

mányzattal való együttes ülések 
tartására, a bizottságok létszámának 
újbóli meghatározására vonatkoz
tak. Más részben tartalmazta a ter
vezet a polgármesteri hivatal 
ügyrendjének módosítását, illetve a 
testület által bizottságaira átruházott 
hatáskörök pontosítását. Ez utóbbi
val kapcsolatban -  személyes
kedéstől sem mentes -  vita alakult ki 
Felber Gyula és Lang László 
képviselők között. A hatályos szabá
lyozás szerint a gazdasági bizottság
-  az elfogadott vagyongazdálkodási 
koncepció alapján -  átruházott 
hatáskörben önkormányzati tulaj
donú ingatlanokat, értékpapírokat 
értékesíthet 10 millió forint 
értékhatárig. Ezzel szemben állt egy 
másik alternatíva -  melyet Felber 
Gyula is képviselt -, amely az elide
genítést 2 millió forint értékhatárban 
szabta meg. A gordiuszi csomót 
végül is Horváth István képviselő 
javaslata vágta el, mely szerint 
maradt a 10 millió forint értékhatár, 
de 2 és 10 millió forint közötti 
vagyonmozgásokról a gazdasági 
bizottság elnökének a következő 
testületi ülésen számot kell adni. Az 
elfogadott SZMSZ 1997. január 1- 
jén lép hatályba.

Ezt követően vita nélkül fogadta 
el a testület jövő évi munkatervét, 
mely ugyancsak bővelkedik megtár
gyalandó témákban. Költségvetési 
ügyek tárgykörben tájékoztatót 
fogadott el a testület az ezévi költ
ségvetési terv I—III. negyedévi tel
jesítéséről, egyúttal módosította is 
költségvetését.

A bizottságok előzetesen alaposan 
megtárgyalták az 1997. évi költ
ségvetésti koncepciót -  született is 
jó pár alternatív javaslat -, azt azon
ban mindenkinek szem előtt kellett 
tartani, hogy az igényeknek határt 
szab a forrásoldal.

Az önkormányzat jövő évi költ
ségvetési koncepciójáról Brenner 
Kálmánné, a pénzügyi bizottság 
elnöke lapunkban másutt rövid 
tájékoztatást ad.

Ebben a csomagban tárgyalta a 
képviselőtestület a Balaton Aka
démia támogatási kérelmét és a vál
lalkozó orvosok iparűzési adó 
elengedési kérelmét is. Az előbbinek 
feltételesen helyt adott, az utóbbit 
viszont elutasította.

Ugyancsak tárgyalta a testület a 
káptalanfüredi strand rekonstruk



ciójával kapcsolatos hirdetésre 
beérkezett egyetlen pályázatot is, 
melyet a Káptalanfüredi Fürdő 
Egyesület nyújtott be.

A testület az előterjesztést nem 
tartotta elégségesnek ahhoz, hogy 
dönteni tudjon, ezért felhatalmazta a 
gazdasági bizottság elnökét a fürdő 
egyesület ajánlatának konkretizá
lásával kapcsolatos további 
egyeztető tárgyalások folytatására 
azzal, hogy annak eredményét a 
december 19-ei képviselőtestületi 
ülésre újból terjessze be.

Gázépítéssel kapcsolatban is több 
egyedi ügyet tárgyalt a képvi
selőtestület, így döntött a dr. Óvári 
Ferenc u. 3-5. számú ingatlan, a 
Vajda János u. és a Neptun u. 
gázvezeték-építéséről, továbbá a 
gázbekötési díj mérséklési kérel
mekről.

Ezután tájékoztatót hallgatott meg 
a testület a polgármester előter
jesztésében a csatornaberuházás 
költségvetési helyzetéről.

Elhatározta a képviselőtestület a 
Vörösberényi Iskoláért Alapítvány 
átalakítását közalapítvánnyá, egyút
tal megszüntette -  az amúgy sem 
működő -  Balatonalmádi Városfej
lesztési Alapítványt.

Az aktualitások körében a testület 
bejelentette igényét helyi sport célú 
ingatlanok tulajdonjogának meg
szerzésére, s tervpályázatot írt ki a 
volt Auróra Étterem átalakítására.

Végezetül a Vörösberényi Polgári 
Kör kérelmének részben helyt adva 
ingyenes használatba adta a Bala
tonalmádi-Vörösberény Ady E. u.
23. sz. alatti volt raktár épületét 
közösségi célokra, s egyúttal
200.000 Ft támogatást biztosított az 
egyesület számára az ingatlan rend
betételéhez.

Az önkormányzat képviselő tes
tületének jegyzőkönyvei a városi 
könyvtárban és a polgármesteri 
hivatalban megtekinthetők.

Sz. S.

Kegyelettel teljes 
Békés Boldog 

Karácsonyt 
és boldog új évet 
kívánunk a város minden 
polgárának!

Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának 
Képviselőtestülete és 

Polgármesteri Hivatala

Rendőrségi hírek
Ismét elmúlt egy év és ugyan egy 

kissé korán, de úgy érzem, itt az ideje 
annak, hogy egy kicsit visszate
kintsünk az elmúlt évre, s a saját 
szemszögünkből értékeljük azokat a 
történéseket, amelyek jellemezték a 
balatonalmádi rendőrörs munkáját, az 
1996-os év közbiztonságát.

A hosszú tél nagyon sok le
hetőséget szolgáltatott arra, hogy az 
őrizetlenül hagyott nyaralóterületeken 
jelentős mértékben megnövekedjen a 
betöréses lopások száma. Ezek első
sorban a tulajdonosok tavaszi mun
kálatainak megkezdésekor jutottak az 
érdekeltek tudomására, azonban 
nagyon sok olyanra is fény derült 
időközben, amelyet a terület rendőri 
ellenőrzése során sikerült feltárni. 
Február és március hónapban sorozat
ban buktak le olyan elkövetők, akik 
hosszabb-rövidebb ideig bevették 
magukat egy-egy nyaralóba és ezt 
használva fel „bázisul” járták a 
környéket, és szorgalmasan törték fel 
az épületeket. Nem volt ritka az olyan 
elkövető, aki 40-60 „balhét” vitt el, 
de a Lovason lebukott fiatalokból álló 
csoport mindenképpen kiérdemelné 
az „1996. év csúcstartója” címet 175 
betörésükkel.

Az idegenforgalmi szezonra 
felkészülés jegyében márciusban tar
tottunk egy megbeszélést a terüle
tünkön érintett önkormányzatok veze
tőivel, polgárőr parancsnokaival. 
Ezen a megbeszélésen egyeztettük 
azokat a közös feladatokat, melyek 
mindenképpen azt a célt szolgálták, 
hogy zökkenőmentesen zajlódjon le 
1996 idegenforgalma. A felkészülés 
során, ami a konkrét rendőri feladato
kat illeti, nem sok jóval biztatott ben
nünket az a körülmény, hogy a meg
változott képzési rendszer értelmében 
olyan gyakorlószolgálatot terveztek 
számunkra, melynek tagjai nem dol
goztak rendőrként korábban. Ez a 
plusz feladat, amelyet az jelentett, 
hogy ezekre a fiatalokra fokozottab
ban figyelni kellett, mindenképpen a 
mindennapi rendőri munkákról vonta 
el a figyelmet. Örömmel állapíthatom 
meg azonban, hogy kellemesen 
csalódtunk a hozzánk kerülő fiatalok
ban. Rendkívül érdeklődőek, problé
mamegoldók, az új iránt fogé
konyaknak bizonyultak. Segítségük
kel el tudtuk érni, hogy a frekventált 
területeken a nap 24 órájában, de 
egyéb más területeken is legalább
16—18 órában lehetővé váljon a 
rendőri jelenlét. A hozzánk érkező 
külföldiektől nyert információk alap
ján megállapítható, hogy még mindig 
az egyenruhás rendőr jelenléte jelenti 
számukra a biztonságérzetet, a nyu
godt nyaralás körülményeit. Azt 
hiszem, Tisztelt Olvasóim, számunkra 
ez a legfontosabb.

Összességében, bár elmondhatjuk, 
hogy a közrend, a köz biztonsága né
mileg -  legalábbis a rendelkezésünkre 
álló számadatok alapján -  javult, 
azonban mégsem érezhetjük a más 
munkaterületen esetleg jellemző kel
lemes megelégedettséget. Mindennap 
újra és újra meg kell felelni a jelent
kező kihívásoknak, méghozzá oly 
módon, hogy ezzel ne saját ma
gunknak okozzunk megelégedett
séget, hanem ezt az állampolgá
roknak, a hozzánk látogató turisták
nak kell érezniük.

Ha már a számoknál tartunk 
anélkül, hogy konkrét adatokkal 
untatnám Önöket, a következőket 
lehet 1996-ról megállapítani. Soha 
még ennyi garázda és bántó kezet 
nem sikerült lefognunk, soha ennyi 
bűnözőt nem fogtunk el, nem értünk 
tetten, mégis az ezirányban tett 
erőfeszítéseink nem tükröződnek, 
eltörpülnek a bűnözési hullám emel
kedése mellett. Az, hogy elégséges 
szinten tudtuk tartani a közbiztonsá
got, a jelen körülmények között 
önmagában is hatalmas eredmény, 
nagyon kevés rendőri szerv vezetője 
dicsekedhet ezzel. Addig, amíg ilyen 
anyagi megbecsüléssel, ilyen „lepusz
tult” technikai eszközökkel kell fel
venni a küzdelmet a bűnözés ellen, 
addig gondolni sem merünk arra, 
hogy a lakosság számára érzékelhető, 
jelentős javulást érünk el ezen a 
területen.

A közvéleményben hosszú ideje 
érdeklődés tárgyát képezi, hogy mi 
lesz a balatonalmádi rendőrörs elhe
lyezésének sorsa. Még ez év kora 
tavaszán ugyan bizonytalan felté
telekkel megvásárlásra került a 
TSZKER volt épülete, amelyet 
szeptember hónapban elkezdtek 
átépíteni az ORFK által előírt tervek 
alapján. Ekkor még úgy tűnt, hogy 
minden reményünk meglesz arra, 
hogy november 1-jével birtokba 
vehetjük az új épületet, azonban 
sajnálattal tájékoztatom Önöket, hogy 
a cikkírás időpontjában, kölünböző 
időközben felmerült technikai prob
lémák miatt még hozzávetőlegesen 
sem tudom megmondani a költözés 
várható idejét.

Folytatva a hagyományokat, ez év 
szeptemberében értékeltük az idegen- 
forgalom tapasztalatait és megbeszél
tük azokat a feladatokat, amelyek az 
előttünk álló őszi-téli időszak alatt 
meghatározzák a rendőri munkát. A 
résztvevők köre ugyanaz volt, mint 
azt korábban a tavaszi megbeszélés 
kapcsán írtam. Ezen az értekezleten is 
a résztvevők általános megállapítása 
volt, hogy a közbiztonság szintje elfo
gadható, nem romlott, elismerve 
azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 
ezért a rendőrörs állománya tett.

Az 1996-os év értékelésénél szól
nom kell a bennünket közvetlenül 
segítő állampolgárok csoportjáról, a 
helyi polgárőr egyesületről. Az 
egyesület vezetése és a rendőrörs 
parancsnoki állománya között rend
szeres és jó kapcsolat alakult ki. 
Akkor, amikor eredményekről be
szélünk, nem hagyhatjuk ki -  mert 
ebben nagyon jelentős részt könyvel
hetünk el az ő sikerüknek is -  a pol
gárőr egyesület aktív tagjait. Külön 
öröm számunkra az, hogy működik és 
jól működik az ifjúsági tagozat, amely 
biztosítékot nyújthat arra, hogy a 
jövőben sem szűnik meg az itt lakók 
közvetlen segítése, támogatás a 
rendőrség felé.

Összegezve akár átlagosnak is ítél
hetnénk az 1996-os évet, azonban az 
eredmények mögött meghúzódó 
néhány figyelmeztető jel mindenkép
pen továbbgondolásra érdemes. Első
sorban külön problémát jelent szá
momra az, hogy meddig lehet terhel
ni, „csúcson” járatni az állományt, 
meddig bírják a kollégák ezt a pihenés 
nélküli, feszített tempót. A jövő 
szervezeti korszerűsítéseiben min
denképpen helyet kell kapni meg
ítélésem szerint a meglévő létszám 
bővítésének, technikai eszközeink, 
elsősorban az autók darabszámának 
növelésének, a meglévő rossz álla
potúak cseréjének.

Szeretném kérni önöket, Tisztelt 
Olvasók, hogy kísérjék továbbra is 
kritikus figyelemmel a helyi 
rendőrség tevékenységét, észrevéte
leikkel, javaslataikkal vagy éppen kri
tikájukkal segítsenek bennünket ab
ban, hogy megszabadulhassunk a 
rossz beidegzésektől, hibás gyakorla
toktól. A közeljövőben, amennyiben 
sikerül az új épületbe költözni, gon
dolkodunk egy ún. bizalmi telefon- 
vonal kiépítéséről is, mely közvet
lenül a mindenkori parancsnoknál je
lezne, amelyen a nap 24 órájában 
elmondhatnák azokat a kéréseiket, 
panaszaikat, jelzéseiket, amelyek te
vékenységünkre vonatkoznak. 1997 
januárjától minden páratlan hét 
szerdáján egész napos parancsnoki 
fogadónapot fogunk bevezetni első 
lépésként, amely a fenti célt kívánja 
szolgálni. Tisztelettel várok min
denkit, akinek számomra bármilyen 
témájú közlendője van.

Végezetül kívánok az Új Almádi 
Újság minden olvasójának, Bala
tonalmádi egész lakosságának kelle
mes karácsonyi ünnepeket és egy 
nyugodtabb, kevesebb személyes 
problémával terhelt 1997-es évet. 
Megtisztelő figyelmüket megköszön
ve, maradok tisztelettel:

Grúber Sándor rendőrőrnagy 
őrsparancsnok



Dobogón a BSE 
labdarúgócsapata a 

megyei bajnokságban
Az elmúlt évek vergődései után 

végre van csapata Almádinak. 
Sokan ugyan azt gondolták, hogy 
ez nem almádi csapat. Ez a megál
lapítás csak részben igaz, hiszen a 
játékosok többsége már hosszú 
ideje Almádiban futballozik és 
vallhatja magát „futball-almádi
nak”, de az újonnan érkezettek is 
szívvel-lélekkel küzdenek Almádi 
színeiben. Teljesítményük értékét 
is növeli, hogy vállalják az ideu
tazgatás nehézségeit is.

A csapat az ősz folyamán 17 
mérkőzést játszott. Ebből kilencet 
megnyert, háromszor döntetlenre 
játszott, öt alkalommal vereséget 
szenvedett. A megszerzett 30 pont 
azt jelenti, hogy a harmadik 
helyről vághatnak neki a tavaszi 
folytatásnak.

Szécsi János játékosedző 
irányításával az alábbiak vívták ki 
a sikert: Erdélyi Attila, Sóber 
Csaba, Görgics Kálmán, Jakab 
Csaba, Lovas László, Pákh Csaba, 
Balogh Ferenc, Horváth Levente, 
Kalocsa Zoltán, Garai Péter, Labo
da József, Kálmán Ákos, Bognár 
Péter, Kocsis Tamás, Végh Csaba, 
Máthé Péter, Fazekas János, Dom
feld Barna. Játszottak még: 
Berényi és Halász. Ők almádiak 
ugyan, de nem álltak be a sorba,

inkább eltávoztak. Házi gólkirály 
Bognár Péter 6 góllal.

Utánpótlásunk is biztató. A 
Szász Sándor által megkezdett 
munka most kezd beérni. Ifjúsági 
csapatunk Bogdán Tamás veze
tésével jelenleg jó kezdőcsapat, 
míg serdülőink, Tóth Csaba 
tanítványai várakozáson felüli tel
jesítményükkel a második helyről 
várják a tavaszt.

Támogatók nélkül nehezen 
lehetett volna megfelelő felté
teleket előteremteni.

Sokat segített az Ottília Étterem, 
a Plió Bár, a Magánmosoda, az In
szolg Team, Lang László, Kiss 
László, a Számfira-gáz, a Glass 
Hotel Kft., a Porció Vendéglő, a 
Húsáru GMK, a Háló Kft., a Györ
gy Patika, a Kapufa büfé, Varga 
Csaba vállalkozó, a NIKE-üzletek, 
a Pireusz Vendéglő. Köszönet érte. 
Nélkülük bizony a létminimum 
alatt tengődnének labdarúgóink.

Az Almádiban működő BIO 
televízió minden szerdán 18 órai 
kezdettel sugározza a csapat 
mérkőzéseit, a következő nap 
délelőtt megismétli.

J. G.
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NYEREMÉNYEKBEN GAZDAG 
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Eddig úgy tűnik:

A tartalékcsapat 
az első osztályú

Mert ugyan a realitáshoz tar
tozik, hogy az előző bajnokság
ban eddigi ellenfeleinkkel szem
ben mindössze 2,5 ponttal 
szereztünk többet, ám ez a 
pontszám akkor az élbolyban 
tartotta együttesünket. Teljesen 
igaza van azoknak, akik mindezt 
azzal magyarázzák, hogy az 
újoncot nem veszik elég 
komolyan ellenfeleik. Hát, most 
aztán nem panaszkodhatunk, 
senki nem becsüli le Almádi 
sakkcsapatát. Elég, ha az 
eredményekre pillantunk. Ettől 
függetlenül elkerülhető lett 
volna például a Statisztika elleni 
vereség, ha a tavalyi húzóem
berek nem elégszenek meg 
olyan könnyen a biztos fél pont
tal. Mert ezzel óhatatlanul 
azokra hárítják a felelősséget, 
akik történetesen nem a sakkból 
élnek, uram bocsá’, felkészült
ségük még nem éri el az NB I. 
szintjét. Legeredményesebb já
tékosunk, Tolnai Tibor hiányát 
is alaposan megéreztük, szeren
csére a bajnokesélyes MTK 
ellen már számíthatunk játékára. 
Nem kis feladat hárul majd rá 
(Adorján nagymester távol
létében) Portisch Lajossal kell 
megküzdeni. Ismét csatlakozik 
együttesünkhöz Grábics Mónika 
is, ő Kolumbiában szerepelt az 
ifjúsági világbajnokságon. 
(Eredményéről következő szá
munkban tudunk beszámolni.)

Azért öröm is van a házunk 
táján. Erre utal a cím is, hisz tar
talékcsapatunk kiválóan szerepel 
a megyei bajnokságban. A fel
nőttek fél ponttal lemaradva 
másodikak, de a vezető Carlo 
SE-ről tudni kell, hogy általában 
NB II -es csapatát szerepelteti a 
megyei bajnokságban is. Sajnos, 
a szabályok erre lehetőséget 
adnak. Ettől függetlenül még az 
sem elképzelhetetlen, hogy jö
vőre két NB-s csapata lesz 
Almádinak. Ez mindenképpen 
az utánpótlás fejlődését

bizonyítja. Ebben már benne van 
Orsó M iklós munkája is, aki 
nagy lelkesedéssel és szorga
lommal foglalkozik kezdővel, 
haladóval egyaránt. Aki kedvet 
kapott, szerdánként csatlakozhat 
a társasághoz!

Eddig nem közölt ered
mények: Budapest, 1996. 
november 9.: Statiszti
ka-Közösségi Ház SE: 7.5:4.5. 
Nem várt kisiklás, annak 
ellenére, hogy két kulcsjátéko
sunkat is nélkülöznünk kellett. 
Nyert: Horváth. Döntetlen: 
Adorján, Izsák, Fáncsy, Thesing, 
Kubacsny, Galyas, Sulyok

Kecskemét, 1996. november
10. DUTÉP SE-Közösségi Ház 
SE: 4.5:7.5. Ezzel az eredmén
nyel jóvá tette a csapat az előző 
napi botlását. Ez az eredmény 
még így is a házigazdákra hízel
gő. Matthias Thesing, csapatunk 
német idegenlégiósa szépségdí
jas játszmában győzte le ellen
felét. Sárkány Petra megszerezte 
az első NB I-es győzelmét.

Nyert: Fáncsy, Thesing, 
Kubacsny, Orsó M., Sulyok, 
Sárkány. Döntetlen: Adorján, 
Izsák, Galyas. Csapatunk négy 
forduló után a 10. helyen talál
ható a 16 fős mezőnyben.

MEGYEI BAJNOKSÁG Bal
atonalmádi, 1996. november 17. 
Közösségi Ház SE II-Carlo SE: 
6:6. Igazságos eredmény az NB 
Il-es csapatával kiálló pétiek 
ellen. Nyert: Orsó M., Forgács, 
Sulyok, Horváth I., Koch J. 
Döntetlen: Kisházi, Vágfalvy. 
Serdülők:

Közösségi Ház SE Ill.-Carlo 
SE: 8:4 Nyert: Sárkány 2., Koch 
K. 2., Szőnyi P. 2., Szöllősi D. 2. 
A felnőtt bajnokság állása: 1. 
Carlo SE 21.5 2. Közösségi ház 
SE II. 21. 3. Ajka SE 17.

A serdülőknél csapatunk pil
lanatnyilag az 5. helyen talál
ható.

G. T.



Horgászsarok

Nagyszabású horgász-halász össze
jövetel színhelye volt a siófoki Ezüst 
Part november 23-án. Három balaton- 
parti megye horgász-szövetségének 
vezetői, egyesületei tanácskoztak 
halászokkal, vízügyesekkel és 
rendőrökkel karöltve.

Meghívott vendég volt dr. Orosz 
Sándor, a Parlament mezőgazdasági 
bizottságának elnöke, a Balaton 
Halállományáért Alapítvány elnöke. A 
vitaindító előadásokat Száler Endre, a 
Somogy Megyei Horgász Szövetség 
elnöke és Gönczi János, a Balatoni 
Halászati Rt. vezérigazgatója tartották.

Száler úr szándéka szerint a tanács
kozás célja a közös érdek összehango
lása. A horgászati lehetőségek, a hal
védelem, a horgászetika javítása, a 
halállomány minőségi és mennyiségi 
változtatása. Embert próbáló feladat, 
amely sok apró részletből állhat össze. 
Üdvözölte az új gyakorlatot, mely sze
rint a pontytelepítés uszályról, nyílt 
vízen történik, így nem kell időszakos 
fogási tilalmat elrendelni. (Almádi 
horgászok egyértelműen más vé
leményen vannak. Szeptemberben az 
említett módon telepített kis pontyok 
egyszerűen ellepték a Négyméterest és 
a Móló környékét. Tucatszám akadtak 
horogra. Bizony jó lett volna egy-két 
hét tilalom a jövő évi pontyozás 
érdekében.)

Továbbra sem megoldott a halőrzés, 
nagy terület jut egy-egy halőrre, s a 
horgászegyesületeknek is sokkal aktí
vabbnak kellene lennie ezen a téren. 
Komoly gondok vannak az éves 
területi jegyek kiadása és a fogási 
napló vezetése körül. Vissza kellene 
térni az 1989 előtti gyakorlathoz, 
amikor az állami horgászjegy egyben 
fogási napló is volt. Kötelezővé kel
lene tenni az egyesületi tagságot, mert 
a szabálysértési bírságnak nincs 
visszatartó ereje, eltiltani a horgászat
tól a szabálytalankodót pedig -  anya
egyesület híján -  szinte lehetetlen. A 
horgászturizmus fejlesztése érdekében 
minél több egyesületi horgásztanya 
építésére lenne szükség. Előadásának 
végközvetkeztetése ez volt: „a horgá
szok és a halászok mutogatnak 
egymásra, a halat pedig kilopják a Ba
latonból”.

Meg kell mondanom, nagyon él
veztem Gönczi János vitaindítóját, 
pedig -  elvileg -  Ő a másik oldalon áll 
az ősrégi csatában. Akárhogyan is for
gatjuk a dolgot, közös érdekről, össze
fogásról, megértésről papolunk, 
szöges ellentétben állnak a hor
gász-halász érdekek, bár mindenki 
egyet akar: halat fogni. Csak máskép
pen.

Gönczi úr lenyűgöző tudással és 
ismeretanyaggal rendelkezik, emellett 
még remek előadói stílusa is van.

Három pontban foglalta össze a 
halászati rt. feladatait:

1. ökológiai szemléletű halgaz
dálkodás;

2. helyi és turistahorgászat igé
nyeinek kiszolgálása;

3. halászattal kapcsolatos halfeldol
gozás és értékesítés.

Az első két pontban szereplő te
vékenység nehezen hozható szinkron
ba. A horgászokat szinte lehetetlen 
rávenni a hal- és környezetkímélő 
módszerekre. (A horgászok ezt pon
tosan fordítva látják.) A halasítás nem 
a horgászok befizetett pénzének függ
vénye, hanem állami előírás. Pontyból 
250 tonnát engedtek a tóba, s mivel a 
természetes szaporodás régen meg
szűnt, feltétlenül szükséges ez a men
nyiség az állomány fenntartásához.

Sajnos, az utóbbi években elszapo
rodott ezüstkárász nagyban lecsökken
ti a pontyok életterét. A táplálékért 
folytatott harcban az agresszívebb 
kárász rohamosan kiszorítja a parti 
vizekről a tenyésztett pontyokat, 
ráadásul nem igazán számít táplálék
nak a ragadozó halak körében. A 
horgászok feladata kifogni a nádasban 
élő kárászokat. (Istenem, de szívesen 
megtennénk, csak tudnánk, merre van
nak!) Túlszaporodott az úgynevezett 
fehérhal-állomány is, amit a raga
dozók fokozott telepítésével lehet 
ellensúlyozni.

Igazgató úr titkolt álma, hogy pár 
évre csukafogási tilalom lépjen életbe, 
hiszen a radaros horgászok által kifo
gott harcsák híján kizárólag a csuka 
képes fenntartani az egyensúlyt.

Nem kötelezhető senki arra, hogy 
egyesületi tag legyen, a horgászat 
állampolgári jog. Viszont a tervek 
szerint éves területi jegyet csak a 
horgászszövetségen keresztül lehet 
majd váltani 1997-ben. A halállomány 
védelme Gönczi úr szerint sem 
megoldott. Elfogadhatatlan, hogy a 
horgászok a környezetükben megje
lenő orvhalászokról nem értesítik a 
rendőrséget, vagy a halászokat.

Megtudhattuk -  nagy örömünkre -, 
hogy változatlan marad a balatoni éves 
területi jegy ára, három okból:

-  bizonyítani akarják a Halászati Rt. 
szociális érzékenységét,

-  üzletpolitikai szempont, hogy az 
emelt árat megfizetni nem tudók az 
orvhorgászok számát növelnék,

-  „csak azért sem”.
Érdekes módon a MOHOSZ az 

áremelés mellett tört lándzsát. Két új 
hajót állít üzembe az rt., és esetenként 
kérni fogja a kíméleti parti sávokra

vonatkozó tilalom feloldását, a kárász 
és az újabban megjelent törpeharcsa 
halászata érdekében. Biztosak benne, 
hogy ebből komoly viták lesznek, de 
ha ez a két halfaj tovább terjeszkedik, 
nem marad más lehetőség, mint „térd
re, imára”, hogy Gönczi úr szavaival 
éljünk.

A vitában felszólalók széles skálán 
mozogva vetették fel problémáikat. A 
kifejezetten személyes jellegű gon
doktól a nagyívű, a Balaton egészét 
1926-ig visszamenőleg elemző (kü
lönben érdekes és megalapozott) 
előadásokig.

Néhány esetben egyetértés is 
született, mint például a területi jegy 
ára, a halőrök néha minősíthetetlen 
viselkedése és az engedélyek érté
kesítési módja tekintetében. Szomorú, 
de tény, hogy pillanatnyilag a Balaton 
halállományának sem minőségi, sem 
mennyiségi összetételéről nincs pon
tos képünk. A csónakkikötők engedély 
nélkül és igénytelen kivitelben gomba 
módra szaporodnak. A vízügy 
képviselője komoly szankciókat ígért 
ezek visszaszorítására. A rendőrség 
vezetője szerint is szorosabb 
együttműködést kíván a hallopások 
felderítése.

1996-ban négy esetben kezde
ményeztek eljárást, de egyik sem jutott 
el a bíróságig a bizonyítás nehézségei 
miatt.

Meggyőződésük, hogy az orv
halászatot csökkenteni lehet, meg
szüntetni sajnos nem.

Orosz Sándor képviselő úr röviden 
ismertette a készülő halászati törvényt, 
amelynek elsődleges célja az ökoló
gia, a környezet megőrzése. A Bala
tonon továbbra is a halászati rt. lesz a 
halászati jog gyakorlója. Remélhetően 
szabálysértési eljárás helyett (ami 
igazán csak egyesület tagok esetében 
hatásos) halvédelmi bírságot szabhat
nak ki a törvény megszegőire, amely
nek felső határa 50 000 forint lehet. A 
résztvevő horgászegyesületek vezetői 
meglepődtek, hogy a törvény ter
vezetét a MOHOSZ már véle
ményezte, hiszen az egyesületeket 
meg sem keresték.

A vitazáró összegzés hasznosnak 
ítélte az összejövetelt, amit üdvös 
lenne évente legalább egy-két alka
lommal megrendezni. Ennek ér
dekében koordinációs bizottságot 
alakítottak.

Nagy Ferenc

A szerkesztő megjegyzése: A ren
dezvény végeztével a halászati rt. 
vendégeként ebéden vehettünk részt. 
A menü stílszerűen: csontleves dara
galuskával, rántott sertésszelet 
káposztasalátával, kávé, ásványvíz.

Magasröptű 
magyar deres...

A Balatonalmádi Galambász 
Egyesület tizedik, jubileumi kiál
lítását tartotta meg 1996. novem
ber 30-án és december 1-én. A 
kiállításnak, mint eddig is, a Györ
gyi Dénes Általános Iskola adott 
otthont. Az épület előcsarnokában 
láthatták az érdeklődők a kiállított 
180 galambot, amelyek 17 fajtát 
képviseltek, többek között a 
címadót is.

A kiállítók nem csupán helyi 
tenyésztők voltak, hanem közel 20 
településről jöttek el, és mutatták 
be, illetve adtak számot hobbijuk 
eredményeiről. A szakértők szerint 
igen kiváló egyedek versengtek a 
„fajtagyőztes” és „kiváló” cím 
elnyeréséért. Az eredményhirde
téskor 17 fajtagyőztes és kiváló díj 
került átadásra, ezen felül még 
húsz elismerő oklevelét is átvehet
tek a kiállítók.

Néhány szó erejéig említést kell 
tenni az almádi egyesületről, annál 
is inkább, mert nagyon valószínű, 
hogy igen kevesen tudnak 
létezésükről, pedig egy várost a 
különböző civil szervezetek és 
egyesületek is reprezentálnak. Tíz 
évvel ezelőtt alakult a helyi 
egyesület, miután a veszprémi 
egyesületből annak megszűnése 
után kiváltak. Természetesen a 
tagok nem akkor kezdték a 
„galambászkodást”, hanem sokkal 
korábban, némelyikük már gyer
mekkorában.

A jubileumi kiállítás jól sikerült, 
ami elsősorban Kovács Gyula 
elnök, Szabó Tibor titkár és 
Berényi Sándor pénztáros, va
lamint segítőik önzetlen munkájá
nak eredménye. További ered
ményes és sikeres munkát kívá
nunk nekik!

S.F.



Visszatekintés 
a millecentenáriumi évre

Ünnepi év volt az idei, hon
foglalásunk 1100. évfordulóját 
ünnepelte az ország. Kiemelkedő 
események sora adott méltó meg
emlékezést az eseménynek, bár 
sokan fanyalogtak a „pénzköltés” 
láttán: „Teljesen felesleges, ami
kor éhező emberekkel találko
zunk, kórházakat zárnak be 
takarékoskodásra hivatkozva.” 
Ebből a megfontolásból termé
szetesen a kétkedőknek is igazuk 
van. Ám nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy épp a kultúrának 
köszönhetően válhatott ki a barbár 
törzsek sorából a magyar, s e 
kultúrának köszönhetően marad
hatott az évszázados vérzivatarok 
után is egységes nemzetünk. S 
hogy él és tovább lélegzik, azt 
bizonyította a Ki mit tud-on a 
szimpatikus fiatal lány, aki varázs
latatos hangjával elkápráztatta a 
közönséget, vagy az öt ifjú legény 
(Ötkölök), akik néptáncunk min
den szépségét bemutatták, profi 
módon. Azt hiszem, valamen
nyiünknek kellemes érzés volt 
látni kultúránk létezését. Aztán az 
is örömmel tölt el minket, hogy 
ebben a „másod-harmadállásos” 
világban kinőjük a Közösségi 
Házat. Soha ennyi klub, szakkör 
nem működött még egy időben e 
patinás épület falai között. 
Értékeljük és megbecsüljük, hogy 
ma is áldoz a város a kultúrára, 
iskolát épít, intézményeket tart 
fenn, s nem feledkezik meg a mil
lecentenáriumról sem. A már 1995 
végén felálló szervezőbizottság 
törekedett arra, hogy mi is meg

mutassuk magunkat, felkutassuk 
múltunkat, szóljunk a jövő 
nemzedékéhez. Ennek kö
szönhetően magasodik Budataván 
a hét vezért stilizáló szoborcso
port, ezért élvezhetjük ismét az új
jáépített Zenepavilon kiváló elő
adásait. Itt még az a német turista 
is önfeledten tapsolt, aki korábban 
a Herr Gott-ot emlegette a 
gázépítés kellemetlenségei miatt. 
Bízom benne, most december ele
jén már csak a fúvósegyüttes bril
liáns játékára emlékezik.

Vagy az irodalmárok és föld
rajztudósok nemzetközi konferen
ciájára, vagy a számtalan képző- 
művészeti kiállításra, ami ebben 
az évben is színesítette kulturális 
életét. Az Almádi Napokat már 
megszokta és várja, sokan erre 
időzítik vakációjukat, s a jövő évi 
jubileumi tizediktől egyenesen 
csodát remél. Csodák persze csak 
a mesékben vannak, ám majdnem 
felér ezzel, hogy vannak még 
Ottíliák, Számfirák és Csepelyk, 
akik ebben a nehéz időszakban is 
áldoznak Almádi szellemi életére. 
Mert pontosan tudják, ha ez 
meghal, vele együtt minden az 
enyészetté válik.

Most, amikor a Lőrincze Lajos 
szavalóversennyel a Kéttannyelvű 
Gimnáziumban befejeződtek a 
millecentenáriumi események, e 
gondolatok kavarogtak a fejem
ben. Jó érzéssel gondolok vissza 
az elmúlt esztendőre, s adja Isten, 
hogy ez az érzés sokáig meg
maradjon.

Gróf Tibor

FALANSZ
FA-BÚTORIPARI
SZÖVETKEZET

1996. december 14-től

BÚTORVÁSÁRT TART
ELADÁSRA KERÜLNEK: 

fenyőbútorok 
készleten lévő kisbútorok

JELENTŐS ÁRKEDVEZMÉNY!
HELYE:

Balatonalmádi Rákóczi út 41. (Fórum mellett)

„Ha hisztek, lesztek, / Ha nem hisztek, / elvesztek.”

Üzenet Almádi 
polgárainak!

1995 végén jött létre az Alapítvány a Balatonalmádi Gyermekek 
Lelki Egészségéért azzal a céllal, hogy Balatonalmádi városának gyer
mekei, fiataljai számára olyan pszichológiai szolgáltató hátteret biz
tosítson, amely az ország kapitalizálódásának negatív hatását csökken
teni, ellensúlyozni próbálja.

A kezdeményezést mind a helyi önkormányzat, mind a városi pol
gárok erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogatták.

A három alapító személye és szándéka igen érdekes:
-  egy almádi vállalkozó, aki a saját családján és városi képviselői 

tevékenységén érezte fontosnak egy mentálhigiénés szervezet létre
hozását gyermekek, fiatalok védelmében;

-  egy budapesti nyaralótulajdonos, aki Almádi és az ország közötti 
mozgása során találta fontosnak, hogy városunk helyzetén segítsen;

-é s  egy külföldi, aki évek óta él Magyarországon, jár Almádiba, és 
végül a környéken telepedett le.

Három egyre nagyobb kör, melyek itt találkoztak nálunk, a mi váro
sunkban, a mi gyermekeink érdekében.

Konkrétan?
Az alapítvány feladatának tartja olyan programok, előadások, 

kurzusok szervezését, indítását szülők és gyermekek részére, amelyek 
a gyermek személyiségfejlődését segítik, lelki biztonságát, empátiáját 
növelik. Hogy a hétköznapokban milyen haszna lehet?

Talán mindannyiunk öröme, ha talpraesett, megbízható, találékony, 
kedves, segítőkész, örömre képes gyerekekkel beszélhetünk, és 
bánkódunk, rosszul érezzük magunkat, ha durva, agresszív, 
tiszteletlen, ittas, kábítószeres, magányos fiatalokkal találkozunk. 
Meg azzal, ami utánuk marad: összetört üvegek, telefonfülkék és kan
deláberek, az értelmetlennek tűnő rombolás, erőszak.

Úgy gondoljuk, ezek a folyamatok befolyásolhatók a pszichológia 
eszközeivel és az Önök segítségével.

Ehhez kérjük szándéka és lehetősége szerinti anyagi támogatását.
Tisztelettel:

Dr. Veres Zsuzsa 
pszichiáter, a kuratórium elnöke

Kedves Édesanyák-Édesapák!
Az alapítvány következő programja: beszélgetősorozatot szervez 

gyermeknevelési kérdésekről, problémákról.
Az első beszélgetés témája:
Ünnep a családban, ajándékozás
Időpontja: 1996. december 11-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel. 

Helye: Bajcsy-Zs. utcai óvoda, régi épület (Kánya-villa).
Információ: Sári Jánosné óvodavezetőnél kérhető a helyet biztosító 

óvodában személyesen, vagy telefonon: 338-561.
A beszélgetősorozatot vezeti: Dén Zsuzsa pszichológus, aki azt vall

ja:
„Minél több időt töltök pályámon, annál biztosabb vagyok abban, 

hogy a gyermeket érő legerősebb hatás:szüleik együttműködése.”

Szeretettel várjuk Önöket!

Az alapítvány kuratóriuma és óvodáik óvodapedagógusai



Britannica Hungarica
az enciklopédiák fejedelmének magyar változata

November elejétől kapható a 18 kötetes lexikonsorozat 6. kötete: a „fodroskel” 
szóig már mindent megtalál. Jövő márciusban jön a 7. kötet, szeptemberben a 

8., decemberben a 9.
A sorozat az ezredfordulóra ér véget. A mintegy 80 000 szócikket 20 000 fotó, 

térkép, ábra illusztrálja. A külső (zöld bőrkötés, arany élmetszés, 
nagy formátumú, végig négyszínnyomásos, közel 800 oldal) méltó 

a nemes tartalomhoz. 130 ország 4000 tudósának összecsizolt munkáját dicséri 
a sorozat, amelyet (külön jelzett módon, hiszen ez is fontos információ) 

bőséges hazai kiegészítés gyarapít.

Britannica -  a tudás legmegbízhatóbb forrása, 
230 éves a világműveltség csúcsa

Éljen a kedvezményes lehetőséggel, 
és legyen büszke tulajdonosa a Britannica Hungaricának!

A magyar változat megjelenését a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. támogatja.

Megrendelem a Britannica Hungarica Világenciklopédia 18 kötetes sorozatát 
Egyösszegű előfizetéssel 78 000 Ft-os áron  
Részletfizetés konstrukcióban 
(fizetendő 28 000 Ft, majd 23 hónapon át havi 3100 Ft.)
Az 1-6. köteteket á 4600 Ft 

házhozszállítással 
személyes átvétellel 

Név:

Cím:

A sorozatelőfizetőkkel szemben egyéb anyagi igény nincs, 
őket a jövőbeni áremelkedések nem érintik.

A házhoszállítás költsége 300 Ft/kötet, de ez a személyes átvétellel megtakarítható.

A megrendeléseket a következő címre kérjük küldeni: 
Almádiért Alapítvány 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Érdeklődni: 88/402-830, Dr. Kazalné.
A csekket postafordultával küldjük.

dr. Glázer István 
magánállatorvos 

Balatonalmádi 
Rákóczi u. 10.

R E N D E L :

pénteken 10-11 óráig.
HÍVHATÓ:

8 8 /431-276 és 
a 8 8 /3 12-605 számokon.

GÁZCSERETELEP
Balatonalmádi Diófa u. 11.

(szerszámüzlet -  kölcsönző) 

N Y I T V A  T A R T Á S :  
hétfőtől—péntekig 8 -18  óráig  

szom baton: 8—12 óráig

Állandó ügyelet, házhoz szállítás!
88/430-491 -  06- 30 - 461-753

Országos Tanulmányi 
Verseny a Györgyi Dénes 

Általános Iskolában

Az 1996-97-es tanév legrangosabb országos tanulmányi versenyét 
hirdette meg a budapesti Gyermekétkeztetési Alapítvány, mely méltó 
módon kíván megemlékezni az első magyar iskola megalapításának 
1000. évfordulójáról. A 27 meghirdetett tárgykörben 3-7. osztályos 
diákok mérik össze tudásukat.

A Györgyi Dénes Általános Iskola 37 tanulója nevezett magyar nyelv
tan, magyar irodalom, matematika, környezetismeret és történelem tár
gyakban.

A versenysorozat első fordulója október 30-án került lebonyolításra. A 
további két fordulón eredményesen szereplő tanulók országos döntőn 
vesznek részt. Ezt követően a szervező a helyszínen hirdet eredményt.

Eszes Béláné 
Györgyi Dénes Általános Iskola

KÖZLEMÉNY
Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás

1996 december 22-től 1997. január 5-ig

s z ü n e t e l .
Ezen időszak alatt -  munkanapokon -  halaszthatatlan ügyekben 

a hivatalban ügyfélszolgálatot tartunk.
dr Hegedüs Tamás jegyző

1996. decem ber 19-én
(csütörtök)

13 órától 
KÖZMEGHALLGATÁST

tartunk 
a városháza 

nagytermében.
Minden érdeklődő állampolgárt 

tisztelettel vár: 
BALATONALMÁDI 

VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE



M i n d s z e n t y  k a r á c s o n y a ,  1 9 4 4

Ilyenkor karácsony 
előtt csendesebb a 
szívünk, lelkünkben a 

várakozás békéje egyre 
uralkodóbbá válik. A 
hosszúra nyúló esték opálos 
ködje alatt már érződik vala
mi abból a fényességből, 
amely majd karácsony szent 
éjszakáját ragyogja be. 
Ebben a fényben szinte 
elhomályosulnak a rossz 
emlékek, a mindennapok 
gonoszságai, a hazát, a 
családot ért történelmi 
igazságtalanságok De sor
sunk és elkövetkező életünk 
kötelező tartozéka múltunk 
felidézése, a legendás egyé
niségek cselekedeteinek em
lékezetben tartása.

Városunkban is vannak 
még olyan történelmi tanúk, 
akik hitelesen tudják visz
szaidézni a múlt igazságait 
és igazságtalanságait, kor
hűen felvillantva azt, hogy a 
nehéz időkben is a hit, a 
remény és szeretet átsegít 

mindenen.
Csak kevesen tudják, hogy 

közel húsz éve itt él közöt
tünk Dr. Kögl Lénáid 
kanonok, aki Mindszenty 
hercegprímás közvetlen 
munkatársa volt Nyolcvan 
éves kora ellenére rendsz
eresen misézik a piac téri 
Szent Margit-kápolnában, 
Káptalanfüreden, és Alsóör
sön. Tisztességből teszi a 
dolgát. A Veszprémben 
nemrégiben felavatott Mind
szenty-templom létrehozá
sában komoly szerepet vál
lalt Lapunk megjelenésekor 
Lengyelországban, Krak

kóban tart előadást az 
egyetem magyar tanszékén 
Mindszenty hercegprí

másról
Balatonalmádi otthonában 

beszélgettem Lénárd atyá
val, akinek életéről, mun
kásságáról több könyvet 
lehetne írni. Kapcsolata 
Mindszentyvel külön fejeze

tet érdemelne.
Mivel kis újságunk min

den évben karácsonyról 
valamely egyház prominens 
képviselőjével beszélget, 
idén is ezt tette. Így közre 
adjuk Lénárd atya elmon
dásában 1944 karácsonyát

M indszenty József 
veszprémi püspök 
1944 október 

havában -  miután több dunán
túli püspökkel tárgyalt -  
memorandumot fogalmazott 
Szálasi Ferenc nyilas veze
tőhöz, hogy a még szabad 
Dunántúlt „ne vessék oda a 
visszavonuló harcok mar
talékának”.

Mivel a nyilas Számonkérő 
Szék emberei akadályozták 
Mindszenty utazásait, engem 
kért meg, hogy motorke
rékpárommal -  a visszavonuló 
német tankokkal szemben ha
ladva -  vigyem megtárgyalásra 
és aláírásra a memorandumot a 
még szabad dunántúli püs
pökökhöz. Az aláírt írást maga 
Mindszenty vitte Pestre, hogy 
átadja Szálasi nyilas vezető
nek.

Mindszenty azonnali letar
tóztatásra volt elkészülve, de ez 
csak két hét múlva következett 
be Veszprémben. Addigra a 
nyilas Számonkérő Szék 
emberei kinyomozták, hogy én 
vittem körül aláírásra a memo

randumot, és ezért én voltam az 
első, akit Mindszenty után 
letartóztattak és a rendőrségi 
börtöncellába melléje zártak. 
Majd letartóztatták a kispa
pokat és teológiai tanáraikat, 
akik megakadályozták, hogy a 
püspököt autóba tuszkolják és 
így gyalog vonuljon végig a 
városon, tömegtől kísérve a 
börtönbe.

De közeledett a front, és 
ezért Mindszenty püspököt a 
huszonöt pappal és kispappal 
együtt a sopronkőhidai fegy
házba szállították.

A kőhidai fegyház parancs
noka nem volt hajlandó 
belügyminiszteri parancs nél
kül befogadni a püspököt pap
jaival.

Másnap Vájna belügymi
niszter parancsára a fegy
házban kiürítettek egy földes, 
nem fűthető, dohos, pókhálós 
raktárt és ott helyezték el szal
mazsákokon Mindszenty püs
pököt papjaival.

Itt töltötte Mindszenty 
kispapjaival és papjaival a 
Karácsony-éjszakát.

Valódi betlehemi környezet 

volt. alacsony helyiség, mely
ben állatok is voltak patkányok 

formájában. Itt énekelték a 

kispapok megható átéléssel a 
karácsonyi éneket, Mindszenty 

pedig mondta a beszédet a 
betlehemi barlangistállóhoz 

hasonlítva helyzetünket.

Közben behozták a rabva
csorát: két kondér tört krump

lit. De két fegyőrfeleség is 

beosont és kérte, hogy a szent

estén legyünk az ő vendégeik. 
Fogadjuk el, amit ők tudnak 

adni: mákos tésztát.

Ezek a bátor asszonyok fér

jeik állását, családjuk kenyerét 
kockáztatták jóságukkal. A

kondérokat bevitték egy fog

lyokkal zsúfolt terembe, ahol a 

szegény foglyok örömmel

fogadták karácsony éjjelén.
Fájdalmas karácsony volt. 

Beharangozója, bevezetője volt 
minden reggel a sortűz az 
udvaron, mely fiatal, hős ma
gyar ellenállók életét oltotta ki 
a nyilas rémuralom utolsó nap
jaiban. Előző nap itt akasztot
ták fel a hazájáért életét áldozó 
Bajcsy-Zsilinszky Endre kis
gazdapárti országgyűlési kép
viselőt.

Az éjféli misét a fegyház 
kápolnájában Mindszenty püs
pök mondta kispapjai és papjai 
körében, de sok a börtönben 
raboskodó magyar vezető 
jelenlétében: három volt ma
gyar miniszterelnök: Eszter
házy Móric, Kállai Miklós, 
Lakatos Géza. Mellettük mi
niszterek, képviselők, magas 
rangú katonák, papok, mű
vészek, baloldali képviselők is, 
többek között Rajk László is. A 
tömegben fel-felcsuklott a 
zokogás. Megrázó éjféli mise 
volt.

K arácsony után mes
sziről már hallat
szottak a közelgő 

front ágyúi. Mind reményte
lenebb lett a nyilas vezetés 
helyzete. Nem maradt szá
mukra más megoldás: Mind
szenty József püspököt 25 
kispapjával és papjaival 
szabadon engedni és nekik 
nyugatra menekülni. Mind
szenty hercegprímás 1944. évi 
karácsonya örök emlék marad 
a résztvevők szívében. Nem 
tartott sokáig a szabadság. 
1948 karácsony másnapján egy 
másik hatalom, az ateista kom
munista vezetés vetette bör
tönbe a hercegprímást.

Veszeli



Vecsey K. Mária

KARÁCSONYFADÍSZ

A világ egy nagy színezüst 

gömb. Gurul, soha meg nem áll. 

Akárhol is nézel bele, 

valahol mindig áll a bál 

A csillagok

egymást túlragyogni vágynak, 

hát kiégnek a nappalok, 

s hullanak a földre sűrű 

rajban a bukott angyalok.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját a Liget Kávéházba 

1996 december 15-én, 
a 16 órakor kezdődő 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE. 
F ellép n ek :
K O V Á T S  P É T E R  é s  a  
MENDELSSOHN KAMARAEGYÜTTES 

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 

Mikulás-bált rendez december 14-én, szombaton a 
Vörösberényi Művelődési Házban. Ez az alkalom 
városunkban az egyetlen családos bál, ahol szülők 
és gyermekek egyaránt vendégek, s kulturáltan 
szórakozhatnak. Még a Mikulás is eljön!

A családokat gyermekekkel délután 4 órától este 8 órától pedig a 
finom vacsorát kedvelőit a hajnalig tartó mulatságra.

Az egyesület vezetősége

Gyermekeink 
ünnepvárása

Mindannyian tudjuk, hogy a december hónap a gyermeki élet számára 
a legtöbb örömet, izgalommal teli várakozást jelenti.

A Mikulás fogadására való készülődés, majd megérkezése, 
ajándékosztása, a csoportban együttélő felnőttek és gyermekek közös 
öröme sok dal és vers kíséretében.

Mindez azonban nem halványítja el a gyerkek és családok számára a 
legszebb-legbensőségesebb ünnep, a Karácsony iránti vágyakozást, 
készülődést. Az elmúlt év tapasztalata bizonyította, hogy jól döntöttünk, 
mikor megillető helyükre visszahelyeztük hosszú évek óta tévesen 
értelmezett ünnepeinket. Az úttörés nem volt könnyű, de végül a szülők 
megérezték, hogy nem foszthatjuk meg a gyerekeket a számukra leg
fontosabb környezetben, a családban őket érő egyszeri, igazi élmény 
átélésének érzésétől.

Ne felejtsük el, az ünnepet a várakozás, a készülődés emeli ki a hétköz
napok közül. Minderre ráéreztetni őket érzelmi nevelésünk fontos része 
kell hogy legyen. A gyerekek azonban ösztönösen is érzik ennek 
fontosságát. Az óvodában az Advent időszakának átélésével szeretnénk 
mindezt biztosítani. A csoportok adventi naptárain, a kis csomagokban 
rejlő meglepetések napi bontogatása, a koszorúkon lévő gyertyák 
meghitt hangulatban történő meggyújtása közben karácsonyi dalok 
énekelgetése, a mézeskalács-sütés illata mind közelebb hozzák a gyer
mekek számára az ünnepet. Nagyon szeretnénk, hogy ez az izgalom 
otthon oldódjon az együttlét, az egymáshoz tartozás érzésével körülállt 
„fényességes karácsonyfa” körül. Beszélgetéseink is erről szólnak, és ez 
gyermekeink igazi vágya. Ehhez az igazi otthoni készülődéshez szeretne 
hozzájárulni a már említett alapítványi szervezésű beszélgetés.

A beszélgetés alatt egyszerű anyagok felhasználásával közösen készít
hetünk otthonunkat ünneplőbe öltöztető asztal és lakásdíszeket.

Boldog Ünnepeket kívánva várja Önöket Nevelőtestületünk
SJ-né

December 19-én 17.00 órakor, 
a Zeneiskolában rendezzük meg 

hagyományos koncertünket
Mindenkit szeretettel várunk!

A Közösségi Ház december havi programja
Dec. 10., 17 óra: Kertbarát Kör évbúcsúztatója 
Dec. 10., 17.30 óra: Jézus élete előadássorozat 
Dec. 11., 9-16.00: Ruházati vásár 
Dec. 12., 9-16.00: Ruházati vásár
Dec. 13., 17.30: Univerzális energia tanfolyam összejövetele
Dec. 17., 8-16.00: Ruházati vásár
Dec. 18., 17.00: Diabetesz Klub foglalkozási
Dec. 20., 16.00: Városi karácsonyi műsor a Városházán közreműködik :
Váci Mihály Általános Iskola és a városi zeneiskola
Minden kedves látogatónak kellemes ünnepeket és boldog újévet kíván a Közösségi Ház!

A Közösségi Ház 
B A L E T T I S K O L Á T  
szervez 5 -1 8  éves  
korosztály részére. 
Beiratkozás, bővebb  
felvilágosítás 1997. 
január 16-án, 17 
órakor a közösségi 
házban.
(Baross G. u. 22.)

A városi karácsonyi műsort december 20-án (pénteken),

16 órakor tartjuk a Városháza nagytermében, 
melyen műsort adnak a Váci Mihály Általános Iskola és a Városi Zeneiskola tanulói.

M in d e n  é r d e k lő d ő t  s z e r e te t te l  lá tu n k !



Balatonalmádi város II—III. negyedévi költségvetésének 
1996. évi teljesítéséről, az 1997. évei koncepcióról

Magyarország 3218 önkormányzatának közel 40%-a közd működési zavarral. 
Vannak olyan önkormányzatok, amelyek ellen megindult a csődeljárás. Ezek az 

önkormányzatok évről évre működési hitelt vettek fel.
Balatonalmádi város 1996. évi költségvetésének készítésekor egyik fő szempont 

volt, hogy működésre hitelt felvenni nem lehet

A kényszerítő, megszorító intézkedések a gontos gazdálkodás megtette hatását 

Elmondhatjuk, hogy az év során működés zavar nem volt 

Hogyan teljesült költségvetésünk az elmúlt háromnegyed év során, ezt mutatja be 

az alábbi mérleg.

Balatonalmádi Város Önkormányzat 
III. negyedévi pénzügyi teljesítés mérlege (ezer forint)

Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított (09.30) Teljesítés (09.30.)
előirányzat

1.2. 3. 4. 5.

1. Működési bevétel: 395,953 491,129, 383,580 
Intézmények műk. bev. 20,559 20,992 13,368 
Önkormányzat saját
műk. bev. 233,664 233,664 214,591
Önkorm. tám. 122,691 203,868 124,822 
Működési célú
átvett pénzeszköz 2432 7097 8534
OEP-támogatás 16,607 25,508 22,265

2. Felhalmozási célú bev. 229,028 356,632 76,471 
Tárgyi eszk. imm. ért. bev. 5715 5715 6813 
Pénzügyi befekt. bev. 15,013 15,013 10,318 
Önk. saját felhalm. tőke bev. 3000 3000 2772

Felhalmozási célú bev. 67,495 101,956 56,568
Hitelfelv. fejl. jap. h. 137,805 230,948 x

3. Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. x x -1997
4. Pénzmaradv. 1995 x 146,613
5. Nyitó pénzkészl. 139,459 

Bevételek
összesen 624,981 994,374 597,513

Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított (09.30.) Teljesítés (09.30.)
előirányzat

6. 7. 8. 9. 10.

1. Működési kiadás: 371,915 459,485 325,758 
Személyi juttatás: 150,891 168,155 118,944

Társadalombizt. jár. 58,906 67,914 47,369
Munkaadói jár. 5474 6528 3715
Dologi kiadás 120,728 157,296 114,744

Működési célú péneszköz átad. 7968 8068 7912
Ellátottak pénzbeni tám. 20,088 43,264 33,074
Működési célú tart. 7860 8260 x

2. Felhalm. célú kiadás 244,493 518,284 54,131 
Felújítás 550 2293 817 
Felhalmozás 210,663 389,515 28,726 
Felhalm. célú péneszk. átadás 2085 17439 24423 
Pü. befektetések
Felhalmozási célú tart. 30,975 108,817 x
Hitel, értékpapír kiad. 220 220 165

3. Általános tart. 8573 16,605 x 
Függő, átfutó, kiegyenl. pénzk. 2468 
Záró pénzkészl. 215,138 
Kiadás
összesen 624,981 994,374 597,513

Előirányzatunk 369 393 e Ft-tal 
nőtt.

Csak a nagyobbakat említsem:
-  a lakásértékesítést,
-  az infláció ellentételezésére 

igényelhető központi támogatást.

A felhalmozás célú bevételeknél
-  a lakosságtól közműépítésre 

befizetett összeget,
-  a japán hitelt,
-  a pályázatokon elnyert összeg, 

valamint,
-  az 1995. évi pénzmaradvány 146. 

613 e Ft-ös összegét.

Bevételeink teljesítése

Az intézmények bevételei 
időarányosan teljesültek. Jelentős volt 
a kamatbevétel teljesítése. A helyi 
adók befizetése terv szerint alakult, 
lemaradás csak az építményadónál 
figyelhető meg.

Oka a közműberuházások lakossági 
hozzájárulásának leírhatósága.

A fejlesztési hiteleknél az 
előirányzatok teljesülése a japán hitel
lel kapcsolatos beruházási ütemek 
befejezésével várhatók.

_____ A kiadások alakulása_____
Működési kiadásaink a módosított 

előirányzathoz képest időarányosak 
mondható a 70%-os teljesítéssel.

Felújítási kiadásaink a tervezetthez

képest lemaradást mutatnak, ennek 
oka az, hogy a számlázások, 
kifizetések a IV. negyedévre esnek.

A felhalmozási kiadásaink a nagy 
közműberuházások (japán hitel) 
kivitelezése elkezdődött, a gázépítés 
folytatódott, pénzügyi realizálódása 
később várható.

A gazdálkodási tartalék nagy részét 
a céltartalék teszi ki. A teljesülések 
könyvelésekor a megfelelő szakfela
datra kerültek.

Év végén előirányzat-módosítással 
lesz átvezetve a felhasználás helyére.

Az 1996. évi költségvetési terv 
I—III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót a képviselőtestület 
november 28-ai ülésén elfogadta.

Határozattal döntött a képviselő- 
testület az 1997. évi koncepcióról. A 
koncepció a következő évi költ
ségvetést megelőző lehetőségek 
felmérése. A felmérésnél négy szem
pontot célszerű figyelembe venni, úgy 
mint bevételek, kötelező kiadások 
(működési kiadás), felújítás, 
fejlesztés.

Bevételek össszetevői: a normatív 
hozzájárulás, az átengedett SzJA, bér
leti díjak, térítési díjak (szerződés 
alapján) és nem utolsó sorban a helyi 
adók. El kell mondani, hogy 1997. 
évben sem emelkednek a normatívák 
reál értéken.

A gyermekintézményeknél ugyan 

15-19%-os emelés várható, de ez csak 
az időközbeni infláció lefedésére ele
gendő. Viszont csökken a kom
munális, közművelődési és sportfe
ladatok normatívája.

Várhatóan nő az szja átengedett 
összege: az 1996. évi 65 730 e Ft-ról 
71 605 e Ft-ra.

A költségvetési bevételek 1996. évi 
összegének növekedése csak a saját 
bevételek növelésével, emelésével 
érhető el. A képviselőtestület novem
ber 28-ai ülésén kimondta, hogy 1997. 
január 1-gyel adóemelést nem hajt 
végre, beleértve az üdülőhely díj 
mértékét is.

Működését kiadásaink meghatáro
zottak. Az 1996. évi költségvetéshez 
képest növekedéssel kell számolni, az 
inflációval, a bérnövekedésekkel, 
annak kötelező vonzatával.

A fentieket figyelembe véve igen 
kevés összeg jut felújításra, 
fejlesztésre.

Az intézményeknél felújításra kb. 
1650 e Ft-ot tud az önkormányzat 
fordítani (ez közel 11 épületet érint) 
valójában nem is felújítás, csak 
tűzoltás, amit el tudunk végeztetni.

A Fórum-csomópont kiépítésére, 
csapadékvíz elvezetésére, közvilágítás 
kiépítésére, bővítésére, az intézmé
nyek gázbekötésére, strandok rekon
strukciójára, városrendezési tervre a 
szükségesnél jóval kevesebb jut.

Az intézmények az 1997. évi dolo
gi kiadásaik 5%-á fordíthatják 
eszközbeszerzésre.

Az 1997. évi költségvetésben 
kívánja még szerepeltetni:

-  a japán hitelből megvalósuló 
beruházásokat (közműépítéseket),

-  a vörösberényi általános iskola 
berházását az alapítványok pénzéből,

-  a tenisz klubház építését átvett 
pénzeszközökből.

A fentiek teljesebb körű megvaló
sulásához több pénzre van szükség, 
mint amennyi rendelkezésre áll.

Nem beszélve arról, hogy tervezés 
alatt van az Auróra Étterem felújítása, 
szeretnénk elkezdeni az átépítését. 
Mivel helyi adót nem kívánunk emel
ni, keresni kell a lehetőséget a további 
pénzügyi források megteremtésére.

Pénzügyi forrás lehet az 1996. évi 
szabad rendelkezésű pénzmaradvány. 
Újra értékelendő a mobilizálható 
vagyon. Számításba jöhet az értékpa
pírok, részvények eladása, valamint a 
káptalanfüredi tábor feltételes eladása. 
Ezekkel az értékesítésekkel nem 
vagyonfelélést kívánunk végrehajtani, 
csak szerkezetében átalakítani.

Az eddig elmondottakon kívül 
sorolhatnám a gondokat, de így kará
csony tájékán ezt mégsem teszem.

Kívánok mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket, gondoktól 
mentes boldog új esztendőt!

Brenner Kálmánné



V ö r ö s b e r é n y  l e g i d ő s e b b  l a k ó j a

Özv. Steczina Sándomé, Liza néni az idén októberben töltötte be 97. életévét.
Nehéz, cselédsorban töltött gyermekkora, majd később is, napszámosként kemény élete volt. Bár látása és 

hallása nem a régi, kedélye, mint mindig, egész életében, ma is töretlen. Fiával élnek ketten a mára felújított 
régi házban.

Születésnapja alkalmából a helyi vöröskereszt és a polgári kör részéről meglátogattuk őt és egy csokor virág
gal kedveskedtünk neki.

N.Gy.

Az ünnepelt gyereke, unokája és vendégei körében Steczina Sándor cipészmester 
háza a harmincas években

A  S z a b o l c s  u t c a i  p a p í r - í r ó s z e r  é s  k ö n y v e s b o l t  k a r á c s o n y i  a j á n l a t a
-  könyvújdonságok, árengedményes könyvek
-  fotócikkek (albumok, képtartók, filmek)
-  karácsonyi képeslapok, csomagoló papírok, szalvéták, gyertyák
-  Walt Disney és más rajzfilmek
-  akciós műsoros audiokazetták: 269/db (mese, könnyűzene, operett, örökzöld dallamok)
-  színesfilm-kidolgozás ajándékfilmmel!

E zü st-  é s  A ra n y v a sá rn a p  is nyitva tartunk! 
N y itv a ta rtá s: hétfő tő l p é n te k ig  8—18 ó rá ig , s z o m b a to n  8—13 ó ráig . 

E b é d s z ü n e t:  13—14 ó ráig . 
B a la to n a lm á d i, S z a b o lc s  u. 21 . (F ó rum m al s z e m b e n )

K ó s to l ta  m á r  te r m é k ü n k e t?
A f e ls ő ö r s i  k a rs z tv íz b ő l  k é s z ü l t  s z ó d a v iz e t!  
Balatonalm ádiban az alábbi üzletekben kapható:

B u d a t a v a  A B C  T a k s o n y  u .  
R i z l i n g  I t a l ü z l e t  T a k s o n y  u .  
R o m y  A B C  S z a b o l c s  u .  
S z o c i á l i s  B o l t  V ö r ö s b e r é n y  
B e t t y  A B C  M a r t i n o v i c s  u .  
I b i  A B C  B a j c s y - Z s .  u .  
G ó g  é s  T s a  D e m b i n s z k y  u . 
G Á - R O  B a r o s s  G .  u .  
H ú s b o l t  D ó z s a  G y .  u .

H á z h o z s z á l l í tá s t  is  v á lla lu n k  12  d b  1 ,5  l i te r e s  (e g y  re k e s z )  
v a g y  e n n é l  tö b b  p a la c k  m e g r e n d e lé s e  e s e t é n .

Ajánljuk term ékünket hivataloknak, cégeknek is védőitalnak, kiszállítással! 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8-12 és 15-18 óráig, szombaton 8-12 óráig, vasárnap zárva. 
További információ: Lénárt Imréné, Felsőörs, Táncsics M. u. 4., tel.: 87/477-074.

A Vörösberényi Polgári Kör 
november 6-án megrendezésre 
került közgyűlésének napirend
jéről a kedves olvasó -  szán
dékunktól függetlenül -  már a 
múlt havi lapszámban értesült, 
mivel egy félreértés folytán a 
tagoknak szóló értesítés bekerült 
az újságba.

A rendezvényen 49 tag, illetve 
tagjelölt vett részt. A beszámo
lókban és a vitában nagy hang
súlyt kaptak a szervezeti kér
dések. Ezek sorában megvá
lasztásra kerültek az utcagazdák 
(a veszprémi út berényi szakasza 
lapzártakor még „gazdátlan”), 
ugyanakkor közös akarattal ala
kítottunk még egy nyolcadik, 
Kisberényi úti körzetet is, amely 
ugyan nagyrészt nem Vörösbe
rény területére esik, de sok 
lelkes tagunk ott lakik, akik ezt 
igényelték.

Megvitattuk tervezett jövő évi 
rendezvényeink lebonyolításá
nak lehetőségeit (majális, szüreti 
felvonulás, faluszépítési akciók, 
búcsúk stb.), kiindulva az idei 
tapasztalatokból. Döntéseket ez
zel kapcsolatban nem hoztunk, 
azt az elhangzott vélemények 
alapján a vezetőség fogja ki
munkálni.

Kevesebb időt tudunk szentel
ni olyan kérdésköröknek, mint 
klubhelyiségünk kialakítása, Vö
rösberény közterületeinek rend- 
behozatala, helytörténeti kutatá
sok folytatása és kiadványok 
szerkesztése, valamint ezek 
anyagi fedeztének biztosítása. E 
kérdésekkel műhelymunka kere
tében kell tovább foglalkoznunk 
és közös álláspontot kialakíta
nunk.

Ezúton is kérjük tagtársainkat, 
akik nem tudtak a közgyűlésen 
jelen lenni, vagy jelen voltak, de 
nem volt alkalmunk az egyes 
napirendi pontokkal kapcsolatos 
javaslataikat megtenni, hogy 
keressék meg vezetőségünk tag
jait, vagy utcagazdájukat és 
mondják el véleményüket, amit 
igyekszünk messzemenően fi
gyelembe venni további mun
kánk során.

A VPK vezetősége



Környezetünkről
Bár a környezetvédelem nem 

ismer sem időbeli, sem térbeli 
határvonalakat, a keresztény földi 
halandó adventkor gyertyát gyújt 
és karácsony szent estéjéig napon
ta kinyit egy képzeletbeli kis 
ablakocskát, amiben van valami 
apróság, ami örömöt szerez, 
emlékeztet valamire, jelez 
valamit, és közelebb visz a 
szeretet szent estéjéhez.

1. ablak: Ez évben ennek a kis 
országnak van végre környe
zetvédelmi törvénye.

2. ablak: Nincs viszont a 
törvények részletes végrehajtási 
utasítása, amire pedig nagy szük
ség lenne.

3. ablak: Az év elején március
17-én még 40 cm hó födte szinte 
az egész Dunántúlt, és 7 
csapadékszűk év után végre pótolt 
a hiányból valamit a ter
mészetfelelős.

4. ablak: A tél igazán kedvezett 
volna a nádvágásnak, de be kell 
vallani, az erőlködés és igyekezet 
kevés volt: a nád javarészt lábon 
maradt.

5. ablak: Egy őrült ötlettel 
kezdtek tavasszal komoly(nak lát
szó?) emberek foglalkozni, 
nevezetesen a motorcsónakok 
engedélyezésével a Balatonon.

6. ablak: Úgy tűnik, ezt az igen 
szűk réteg érdekét szolgáló 
butaságot levették a napirendről.

7. ablak: A környezetvédelmet 
ugyanúgy kéne reklámozni, mint a 
Coca Colát, de erre sajnos a 
szűkös költségvetés nem ad, csak 
igen szerény lehetőséget.

8. ablak: Balatonalmádi minden 
általános és középiskolai tanulója 
1 órás diavetítés keretében megis
merkedett a környezetbarát maga
tartásformával.

9. ablak: A jogalkotók rájöttek, 
hogy tán mégsem alkotmányel
lenes kötelezővé tenni egy szol
gáltatást, amit önként hiányos 
tudati nevelés miatt nem mindenki 
vesz igénybe: a szemétszállításról 
van szó.

10. ablak: Ennek a megvaló
sulása...?

11. ablak: Nekiláttak a tele
fonárkok ásásának és a vezetékek 
földbetéteiének.

12. ablak: Ez egy kicsit több 
kellemetlenséggel jár a mai napig, 
mint ami indokolt.

13. ablak: Ez évben jelentős 
mennyiségű újrahasznosítható 
papír került a papírgyűjtőbe, és 
nem terhelte a szeméttelepet.

14. ablak: A környező 
településeken hulladékudvarok 
létesültek, és bioketrecet is 
helyeztek ki.

15. ablak: Nem voltak a kápta
lanfüredi csertölgyek tömegesen 
hernyófertőzöttek, mint tavaly 
(gyapjaspille hernyójával).

16. ablak: Sok fát kivágtak 
indokolatlanul (néha engedély 
nélkül is).

17. ablak: A víz minősége a 
Balatonon az utóbbi évekhez 
képest sokkal jobb volt.

18. ablak: Ez sajnos a turizmus
nak nem kedvező időjárásnak volt 
köszönhető.

19. ablak: Sokan támogatták a 
szemétgyűjtési akciót.

20. ablak: Volt mit szedni 
bőven...

21. ablak: Az óvodában a 
gyerekek lehullott levelekből új 
fát alkottak. Jó lenne, ha ez a gyer
mekvágyuk felnőtt cselekede
teiket majd mindig áthatná.

22. ablak: Egy nyaralótulaj
donos az élő fűzfa törzsébe vájta 
alkotóvágyát. Talán nem kellett 
volna...

23. ablak: Elindult a 
csatornázás.

24. ablak: Ide a kívánságomat

szeretném írni, mielőbb legyen 
városunk teljesen csatornázott. Ez 
minden kellemetlenséget megér 
(sár, közlekedési nehézségek stb.), 
mert a környezetvédelmi szem
pontból ez a legfontosabb lépés, 
mondhatni a többi csak hab a 
tortán.

Meggyőződésem, hogy a 
környezetvédők nem akarnak 
rosszat az emberiségnek, de 
törekvéseik ellentétesek a politiká
val és az üzleti élettel. Csak kap
kodjuk a fejünket, halljuk a prob
lémákat: ózonlyuk, globális 
felmelegedés, túlnépesedés, eső
erdők irtása, vegyszerhasználat, 
elsivatagodás, számtalan faj 
veszélyeztetettsége stb. Ha a falu 
egyensúlyát összevetjük a városé
val, nem lehet kérdéses a hogyan 
tovább. Természetesen lehet élni a 
Balaton partján vidra, kanalasgém, 
kócsag, kecskebéka stb. nélkül, de 
aki ült már a tó partján a naple
mentét csodálva és hallgatva a 
békaszerenádot, az alighanem 
könnyen csatlakozik a kör
nyezetbarát magatartást tanúsítók 
táborához.

Az élet kb. 4 milliárd éve 
keletkezett a földön. Körülbelül 2 
millió éve emelkedett ki az ősem
ber az állatvilágból. A mai ember 

mintegy 30 ezer éves. Ha ezeket a 
számokat összehasonlítjuk, gon
dolkodnunk kell!!!

Vajon megérem-e, hogy a 
fegyverkezésre fordított pénzt a 
környezetvédelmi problémák 
megoldására áldozza a világ. 
Remélem igen, abban viszont biz
tos vagyok, hogy az a pénz megál
lítaná a Földanya további pusz
tulását és talán mi, magyarok is 
elkezdenénk szaporodni, ellentét

ben az elmúlt 10-12 évvel, amikor 
is a halálozás aránya felül
kerekedett a születések számán.

Ezt kívánom minden polgártár

samnak így karácsony tájékán
Szentesi István 

környezetvédelmi referens



KERTBARÁTOK 
ÉLETÉBŐL

Ismét nagy érdeklődés kísérte kertbarátaink 
hagyományos Katalin-bálját. 

Vörösberényben a berényi kertbarátok, 
Budataván az almádi kertbarátok 
szórakoztak igaz baráti körben. 

Szentesi István felvételei 
a két helyszínen készültek.

Az almádi kertbarátok fehér asztalnál

BALATONALM ÁDI, 
Jókai u. 6. 

(Szolgáltatóház, parkoló felől 
a KÖ GÁZ-iroda m ellett.) 

E g é s z  é v b e n  n y it v a .  
T e le fo n :  3 3 8 - 3 0 3

AJANLATUNK
felnőttek és gyermekek részére

• hálóruházat
• gyermek fehérnemű

• női fehérnemű
• fiú, férfi alsónadrág

• boxeralsók
• harisnyák: bébitől a felnőttig 

• zoknik
• házi papucsok

Nyitva: 
hétfőtől—péntekig 8—17-ig 

szombaton 8—12-ig

CPU

Számítástechnika
B.almádi Jókai út 1.

• Számítógépek • nyomtatók •
• szoftverek • telefonok •

• kellékanyagok • nyomtatványok 
Szervizelés • Szaktanácsadás • 

Fénymásolás 
ÜNNEPI AJÁNLATUNK:

5X86 -  133 Mhz, minitorony,
1 MB VGA, 144 FDD, 4 MB RAM,

850 HDD, billentyűzet, SVGA monitor

99 000 Ft + áfa
Pentium -  100 Mhz, minitorony, 1 MB VGA, 

1,44 FDD, 8 MB RAM, 850 HDD, 
billentyűzet, SVGA color monitor

115 000 Ft + áfa

Kellemes ünnepeket! 
3 3 8 - 3 0 9



Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!


