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Dévényi Vera a Keresztek dombja című Litvániában készült képriportja a 14. oldalon található

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



Terike nyaralóA
 Bajcsy-Zsilinszky út 31. sz. alatt levő  épület Almádi egyik legrégebbi 

épülete, amelyik nagyjából őrzi eredeti külsejét. Birtoklástörténeti 
adatait a következőkben láthatjuk. Az 1858. évi kataszteri felmérés 

szerint a birtok Herczeg János vörösberényi lakos tulajdona és az alábbi 
részletekből áll:

4032 hrsz. rét gyümölcsfákkal 304 négyszögöl
4033 hrsz. lakóház, száma 73 53 négyszögöl
4034 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 971 négyszögöl
4035 hrsz, rét pincével 75 négyszögöl
4036 hrsz. szőlő gyümölcsfákkal 2 kat. hold 228 négyszögöl

összesen 3 kat. hold 31 négyszögöl

A birtok nagysága, mint eddig 
is lá ttuk, többször v á ltozo tt  a 
telekkönyvi ada tok  szerin t, 
ugyanekkor a tulajdon maradt a 
családon belül. 1876. március 5-i 
bejegyzés szerint „Herczeg János 
illetőségére” Herczeg József és 
neje Márkus Julianna tulajdonjoga 
bejegyzésre került öröklés címén. 
Ez a jog birtok felére terjedt ki.

Az 1882. augusztus 27-én 
felfektete tt A lmádi telekkönyv 
szerint a tulajdonos változatlanul 
H erczeg  Jánosné  sz. Vincze 
Julianna, (az 1858-ban bejegyzett 
Herczeg János özvegye), valamint 
az előbb említett örökösök. 1884. 
május 31-én kelt adat szerint a 
teljes b ir tok  tu la jd o n o sa  3/4 
részben Herczeg József (örökölte 
anyja részét) , és neje M árkus 
Julianna 1/4 részben. 1886. október 
18-án kiállított bizonyítvány szerint 
a birtok nagysága 2 katasztrális 
hold 992 négyszögöl, amelyből 
ugyanazon bejegyzés szerint 1320 
négyszögöl eladásra került.

Herczegék 1894. október 9-én 
kelt adás-vételi szerződés szerint, 
1350 osztrák értékű forintért az 1 
kat. hold 1272 négyszögöl nagyságú 
birtokot eladták Becsák Ferenc 
veszprém i lakosnak. E k k o r  a 
„birtokállási lap” szerint „szőlő és 
pince a Kövesi dűlőben” a terület 
elnevezése. Az épületet egyébként 
a század első évtizedében gyakran 
„Becsák villa” néven említették.

Fontos az 1901. november 25-én 
kelt bejegyzés, amelyik így szól:

„1901. október 20-án kelt községi 
bizonyítvány alapján... az azon 
épült 231 népsorszámú ház (villa)... 
visszajegyeztetik.” Tehát az épület 
1901 évben épületnek tekinthető. A 
feltételes módot az indokolja, hogy 
már többször volt tapasztalható, 
hogy a villa felépült, sőt képes 
levelezőlapon már megjelent, és 
csak később telekkönyvezték, nem
egyszer az eladás alkalmával.

A századfordu ló  ide jén  a 
veszprém i ú jságok h íre iben  
folyamatosan közölték az Almádi

nyaraló építkezéseket. Tavasszal 
jelezték az építés megkezdését és 
ősszel a befejezést, de nem egy 
esetben már a szezonra elkészült az 
épület. Gyakoribb volt az őszi kez
dés és a szezonra történt befejezés.

1918. ok tóber 5-én a b ir tok  
nagysága 2 ka t. hold  522 
négyszögölre módosult. Ugyanek
kor került bejegyzésre az a tény, 
hogy 1918. augusztus 31-én, 150 
000 korona vételár ellenében az új 
tu lajdonosok Reiner Miklós és 
Reiner Tivadar. Rövidesen, 1922. 
október 26-án kötö tt szerződés 
szerint 215 000 korona vételárért 
Reiner Gyula budapesti lakos a 
tulajdonos és a birtok nagysága is 
módosult a következők szerint:

276/a hrsz. Szőlő és a 231 sz. villa 
a Kövesi dűlőben 2 kat. hold 522 
n.öl

278/b hrsz. Szőlő és pince a 
Kövesi dűlőben 2 kat. hold 1373 
n.öl

Valószínűleg a szomszédos 
terület került megvételre.

Balatonalmádi nagyközség 1923 
évi házjegyzéke szerin t az új 
házszám 42, tulajdonos Reiner 
Gyula. Ugyanezen évben készült 
„Balatonalmádi nagyközség katasz
teri b irtokíveinek összesítése”, 
amelyik az 1923 évi részletes felmé
résen alapult, ez a következőket 
tartalmazza a birtokra vonatkozó
an: 265 birtokívszám, tulajdonos 
Reiner Gyula, házszám 42, szántó

2 kat. hold 484 n.öl, kert 943 n.öl, 
szőlő 1 kat. hold 971 n.öl, földadó 
alá nem  eső  te rü le t  316 n.öl, 
összesen 4 kat. hold 1114 n.öl.

A kivonatosan vázolt adatokból 
is láthatóan a birtok elég gyakran 
cseré lt  gazdát és nagysága is 
folyam atosan változott, eleinte 
csökkent majd növekedett és végül 
jelentősen nagyobb lett mint 1858- 
ban volt. Ennek ellenére az épület 
külsejében nem történt jelentős 
változás, csupán az északi oldalon 
volt faszerkezetű  függőfolyosó 
került elbontásra.

Schildmayer Ferenc

A nyaraló képe észak felől. A kép 
jobb szélén a Terike nyaraló, 

mellette Rada kanonok nyaralója 
(Kánya villa), a háttérben pedig a 

Véghely villa tornya látható

A nyaraló képe a Bajcsy- 
Zsilinszky út felől 1910 körül



ALAPÍTÓ OKIRAT
(a 84/1995./III.30.) sz. Öh., és a 43/1997./IV.3./sz. Öh. alapítói határozatokkal történt 

módosításokkal egységes szerkezetben.)
Balatonalmádi Város

Önkormányzatának Képviselő 
Testülete az Új Almádi Újság kiadása 
érdekében határozatlan időre

Közalapítvány
létrehozását határozta el az alábbi 

feltételek szerint:
1.) A Közalapítvány neve: 

„Almádiért” Közalapítvány.
2.) A Közalapítvány székhelye: 8221 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
3.) A Közalapítvány számlakezelője: 

OTP Bank Rt. Balatonalmádi, 8220 
Balatonalmádi, Baross Gábor út 7.

4.) A Közalapítvány célja:
Az Új Almádi Újság kiadása, illetve 

a kiadói tevékenység anyagi 
támogatása.

Az önkormányzat közművelődési, 
művészeti közfeladatai ellátásának fo
lyamatos anyagi és erkölcsi támogatása, 
ezen belül olyan nem fő tevékenység
ként végzett vállalkozó tevékenység 
folytatása, amely segítségével a város 
közérdeket szolgáló információs, pro
paganda, közéleti, illetve művelődési, 
kulturális tevékenysége nagyobb teret 
és megismerési lehetőséget kapjon.

Balatonalmádi üdülőjellegével 
kapcsolatosan a nyári idegenforgalmi 
szezon tartalmasabb eltöltése, ennek 
érdekében kulturális események 
szervezése, finanszírozása.

A Közalapítvány céljainak 
megvalósítása érdekében:

- Almádi város közösségi életéről 
szóló kiadványokat, folyóiratokat 
szerkeszt és kiad,

- képeslapokat, több nyelvű 
brosúrákat szerkeszt, melyek 
segítségével a város múltját, jelenét, 
jövőjét megismerheti az idelátogató,

- közösségi-kulturális rendez
vényeket, kiállításokat támogat,

5.) A Közalapítvány vagyona:
Induló vagyon:
A Balatonalmádi Önkormányzat 

1991. évi költségvetéséből
e célra fordított 360 000 Ft.

A Közalapítvány nyílt, ahhoz 
bármely bel- és külföldi természetes 
vagy jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet pénzbeli vagy egyéb 
adománnyal csatlakozhat.

6.) A Közalapítvány vagyonának 
felhasználása:

A Közalapítvány vagyonának egy 
részével a Kuratórium vállalkozói 
tevékenységet is folytathat.

A Kuratórium csak olyan jellegű 
vállalkozói tevékenységet végezhet, 
amely a Közalapítvány céljaival 
összeegyeztethető.

A vállalkozói tevékenységből 
származó nyereségnek a Kuratórium 
által meghatározott részét évente, az 
éves elszámolást követően az 
alaptőkébe vissza kell helyezni.

A Közalapítvány céljára kell 
felhasználni évente:

- az alaptőke kamatát,
- a vállalkozásból származó nyereség 

alaptőkébe nem helyezett részét,
- a Közalapítványhoz történő 

csatlakozások során azokat az 
adományokat, amelyeknek összege 
2000 Ft-ot nem haladja meg.

7.) A Közalapítvány kezelője és 
legfőbb döntést hozó szerve az 5 tagú 
Kuratórium.

A Kuratórium tagjait a 
Balatonalmádi Önkormányzat 
Képviselő Testülete, mint alapító kéri 
fel, és választja meg határozott 
időtartamra, legfeljebb 3 évre.

A Kuratórium tagjainak 
megbízatása 1998. március 30-ig szól és 
további 3 évre meghosszabbítható.

A Kuratórium tagjai: Schildmayer 
Ferencné elnök Balatonalmádi, Kurcz 
R. u. 1.

Kurucz György Balatonalmádi, 
Erkel F. út 15.

Kovács István, Balatonalmádi, 
Szent Imre herceg u. 23.

Nyírő János, Balatonalmádi, Móra
F. u. 5.

Ilyés Péter, Balatonalmádi, Szabolcs
u. 2.

A Kuratórium tagjai tevékeny
ségüket társadalmi munkában látják el.

A Kuratórium elnökét a 
Kuratórium választja határozott időre, 
legfeljebb három évi időtartamra.

A Kuratórium hatáskörébe tartozik:
- a Közalapítvány vagyonának 

kezelése,
- a Közalapítvány céljaival 

összeegyeztethető vállalkozások 
folytatása,

a Közalapítvány éves 
költségvetésének megállapítása,

a Kuratórium elnökének 
megválasztása,

- jelen Alapító Okiratban a 
Közalapítvány céljai megvalósításával 
kapcsolatos meg nem határozott egyéb 
feladatok ellátása.

A Kuratórium hatáskörét szükség 
szerint, de évente legalább egyszer 
ülésein gyakorolja.

A Kuratórium a Közalapítvány 
működéséről köteles az alapítónak 
évente beszámolni, és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra 
hozni.

A kuratóriumi tisztség megszűnik a 
kuratóriumi tagság megszűnésével, 
vagy a határozott időtartam lejártával.

A kuratóriumi tagság megszűnik a 
határozott időtartam lejártával, a 
Közalapítvány megszűnésével, vagy a 
kuratóriumi tag halálával vagy 
lemondással.

8.) A Közalapítványt a Kuratórium, 
mint testület vagy a Kuratórium elnöke 
képviseli.

Bankszámla feletti rendelkezési jog 
a Kuratórium elnökét és egyik tagját 
illeti meg.

8/a.) A Közalapítvány ellenőrzésére 
az alapító 3 tagú Ellenőrző Testületet 
hoz létre, amely jogosult a 
Közalapítvány tevékenységét, 
gazdálkodásának jogszerűségét és 
szabályszerűségét vizsgálni.

Az Ellenőrző Testület tagjai:
1.) Szirbek Józsefné, 

Balatonalmádi, Hétvezér u. 2. III. em. 
23.

2.) Rostási-Szabó Zoltán, 
Balatonalmádi, Móra F. u. 3.

3.) Veres Anna, Balatonalmádi, 
Neptun u. 1.

9.) Jelen Alapító Okiratot a 
Balatonalmádi Önkormányzat 
Képviselő Testülete módosíthatja.

A módosítás a Közalapítvány célját 
és a cél megvalósítása érdekében 
kifejthető tevékenységet az eredeti 
Alapító Okirathoz képest csak 
bővítheti, illetve kiterjesztheti.

10.) A Közalapítvány megszűnik, ha 
célja már nem valósítható meg, vagy a 
bíróság megszünteti

Az alapító köteles a maradvány 
vagyont - elszámolás mellett - a jelen 
Alapító Okirat 4.) pontjában 
meghatározott alapítványi célra 
felhasználni.

11.) Az Alapító tudomásul veszi, 
hogy a Közalapítvány érvényességéhez 
az Alapító Okirat bírósági 
nyilvántartásba vétele szükséges.

A Közalapítvány jogi személyiségét 
bírósági nyilvántartásba vételével nyeri 
el.

11 /a) A Közalapítvány Alapító 
okiratát hivatalos lapban (Új Almádi 
Újság) közzé kell tenni.

11/b.) A Közalapítvány működése 
óta pártoktól független, azoktól 
támogatást nem kap, országgyűlési 
képviselő jelöltet nem állított, és nem 
támogatott, továbbá ezt a jövőre nézve 
is kizárja.

Az Alapító Okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Balatonalmádi, 1991. március 14.
Alapítványt tevő képviseletében

dr. Kerényi László 
polgármester

FELHÍVÁS
“Balatonalmádi Város Díszpolgára”

kitüntetés adományozására irányuló javaslattételre.

Az önkormányzat által alapított díszpolgári cím adományozásának célja, 
hogy a város e kitüntetéssel ismerje el azon természetes személyek 
érdemeit, akik kiemelkedő közéleti tevékenységükkel, a város fejlesztése 
érdekében végzett fáradozásukkal, hosszú időn át kifejtett tudományos, 
kulturális, művészeti, sport, vagy egyéb nagyrabecsült munkásságukkal 
elismerést szereztek Balatonalmádi Városnak.

A díszpolgári cím adományozására bármely balatonalmádi lakos, párt, 
társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, gazdálkodó szervezet, vagy 
állampolgárok csoportja tehet - indoklással ellátott - javaslatot.

A javaslatot - jelen esetben - 1998 február 1-ig kell írásban eljuttatni 
Balatonalmádi Város Polgármesteréhez (Széchelyi sétány 1.)

A díszpolgári cím adományozásáról - a beérkezett javaslatok alapján - 
a Képviselő Testület dönt, átadására - ünnepélyes keretek között - 1998. 
március hó 15-én kerül sor.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Petőfiért...
E zú to n  m ondunk  k ö sz ö n e te t  a m egsem m isíte t t  szobor 

újraöntéséért az „Almádiért” Alapítvány számlájára befizetett és 
eddig beérkezett adományokért:

Tóth Attila 3000 Ft
Fülöp Lajos 3000 Ft
Majbó Gábor 8000 Ft
Dr. Hegedűs Tamás 5000 Ft
Forró Zsolt 1000 Ft
Kovács Béla 500 Ft
Vörös Gyula 1000 Ft
Devecseri Zsolt 500 Ft
Dr. Bóka István 1000 Ft
Dr. Varjú Lajos 1000 Ft
Szirti Árpád 6000 Ft

Majbó Gábor
alpolgármester



Néhány sor 
a 86. hónapról 
a Városházán
1997. december

Az évvégi értékeléseken 
gyakran kaptam a kérdéseket, 
hogy végül is mennyi hitelt 
veszünk fel a japánoktól, s 
milyen feltételekkel, és miből 
fogjuk azt visszafizetni? A  
kérdések jogosak, és a bennük 
rejlő aggodalom nagyon is 
érthető. Az első kérdésre kissé 
hosszú a válasz: Várpalota 
környéki társainkkal együtt 1994 
májusában irtuk alá a 
szerződést, mely szerint az 
összesen 5 milliárdos Yen- 
keretből Balatonalmádi 531 
millió Yennek megfelelő Ft-ot 
kap környezetvédelmi
beruházásaihoz. A z akkori 
árfolyamon ez 376 millió Ft-ot 
jelentett. Különféle, most nem 
részletezhető okok m iatt a 
beruházás csak 1996-ban 
indulhatott meg. Közben a Ft 
folyamatosan inflálódott, 
inflálódik Ma már az 531 millió 
Yenünkért 796 millió Ft-ot 
kapunk. Kell is, mert az árak 
ugyanígy emelkednek. Ezért 
csak becsülni tudom, hogy jövő  
év végén, amikor befejezzzük a 
munkát, mennyi lesz a Ft- 
egyenérték, annál is inkább, 
mert a teljes program  
megvalósításához szükséges még 
kb. 90 millió Yen, melynek 
felvételére van lehetőségünk a 
Yen-keret önkormányzatok  
közötti átcsoportosíthatósága 
folytán. Az összesen 621 millió 
Yen Ft-értéke 1998 végére nagy 
valószínűséggel eléri, sőt némileg 
meg is haladja az 1 milliárd Ft- 
ot. Tehát, kb. 1,1 milliárd Ft 
adóssággal számolhatunk. - 
Ami a feltételeket illeti, a hitel 
kamatmentes, és 2002-ig 
semmit sem kell fizetni a türelmi 
idő miatt. 2002 után, 18 évig, 
évente kb. 60 millió Ft lesz a 
tartozásunk. Mely 60 millió Ft, 
ha csak évi 10%-os inflációval 
számolunk, már 2002-ben is a 
jelenleginek legfeljebb a felét 
fogja érni reálértékben, és kis 
túlzással 10-15 év múlva  
aprópénzzé válik. A visszafizetés 
fedezete pedig elsősorban a 
polgáraink által most 5 évig 
leírható, 2002 körül viszont 
ismét belépő helyi adó. 
Balatonalmádi-Öreghegy,
1998. jan. 4. .

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

Személyi és vagyoni ügyek miatt 
zárt üléssel kezdődött a képviselő 
testület december 18-i - az évben 
utolsó - ülése.

A személyi ügyek között elsőként 
a Városi Gondozási Központ 
igazgatói állásának betöltésére írt ki 
új pályázatot, (a pályázati kiírást 
lapunkban külön megjelentetjük) 
majd Doviscsák Tamást -1998. január 
1-től - 3 éves határozott időtartamra 
az Almádi Kommunális Kht. 
ügyvezető igazgatójává kinevezete.

Ezzel egyeidejűleg Kovács Istvánnét 
bízta meg a GAMÜSZ vezetői 
teendőinek ellátásával és egyben 
döntött arról is, hogy az intézmény 
vezetői állására pályázatot ír ki.

Az önkormányzat vagyonát érintő 
ügyek közül a testület az Almádi 
Kommunális Kft. átalakulásáról 
előterjesztett tervet, valamint az 
átalakulással lé trejött Almádi 
Kommunális Közhasznú Társaság 
Alapító Okiratát elfogadta.

Döntött a képviselő testület a 
Thököly u. 1. sz. alatti ingatlan 
(közismert nevén a volt “Magtár”) 
sorsáról, nevezetesen:
forgalomképessé teszi az ingatlant,- 
s a szükséges telekalakítási eljárás 
befejezését követően - nyilvános 
versenytárgyaláson értékesítésre 
meghirdeti.

Határozott arról is, hogy az Ady 
E. u. 23. sz. alatti helyiséget (a volt 
tűzoltószertár és raktár) 1998. január 
1-től határozatlan időtartam ra 
bérbeadja a megyei Vöröskeresztnek 
Szociális Bolt működtetésére.

Döntött továbbá a Rákóczi u. 43. 
sz. alatti telephelyen lévő 
raktárhelyiség befejező beruházási 
munkáinak költségéről, a 
végeleszámolás alatt álló Almádi 
Holding Kft. értékesítéséről.

A zárt ülés befejezése után került 
sor dr. Kerényi László polgármester 
tájékoztatójának megtartására, 
amelynek keretében a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről adott 
számot. Elmondta, hogy 
eredményesen zárult az új iskola 
hiánypótlási munkálataival 
kapcsolatos koordinációs értekezlet, 
megszületett a végszámla és a még 
fennálló pótlási munkákat határidőre 
elvégzi a kivitelező.

Beszámolt a Kelet-Balatoni 
Területfejlesztési Társulás december 
5-i üléséről, ahol is döntés született a 
kistérség településfejlesztési 
programja kidolgozásának további 
folytatásáról, annak következtében, 
hogy erre a célra 3,5 millió forintot 
nyert a pályázat útján a Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Tanácstól a 
társulás.

Nem kevés elfogódottsággal és

büszkeséggel jelentette be - amit 
akkor már más médiaforrásokból 
nagyon sokan tudtak - hogy 
Veszprém Megye Közgyűlése 
városunk polgárát, Veszeli Lajos 
festőművészt - több évtizedes 
kimagasló munkásságának
elismeréseként - “Veszprém 
Megyéért É rdem érem ”
aranyfokozata kitüntetésben 
részesítette.

Első olvasatban tárgyalta a 
testület az önkormányzat által

fenntarto tt általános iskolák 
pedagógiai programját.
Megállapította, hogy a program 
mindhárom iskola vonatkozásában 
megalapozott, ezért azt további 
kimunkálásra alkalmasnak 
minősítette.

Módosította a testület saját 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
mely szerint korlátozta a napirendi 
vitában résztvevők felszólalásának 
számát és időtartam át, továbbá 
egynéhány újabb hatáskört ruházott 
át állandó bizottságaira.

Ugyancsak módosította a helyi 
adókról szóló rendeletét, amelyről - 
fontossága miatt - külön tájékoztatást 
adunk lapunkban.

Ez évben utoljára módosította a 
testület az 1997. évi költségvetését, 
egyúttal meghallgata dr. Hegedűs 
Tamás jegyző rövid tájékoztatását az 
önkormányzat jövő évi költségvetését 
előkészítő munkálatokról.

(Ezt követően a polgármester 
felfüggesztette az ülést, mivel 17 
órakor a városháza nagytermében 
közmeghallgatásra került sor.)

* * *

A közmeghallgatáson először dr. 
Kerényi László polgármester számolt 
be - igen gyér számú választópolgár 
jelenlétében - az elmúlt időszakban 
végzett munkáról. (A beszámolót 
“Gyorsmérleg '97” címmel lapunkban 
külön közöljük.)

A hallgatóság soraiból elsőként 
Varga Csaba helybéli vállalkozó 
emelkedett szólásra. Nagyra értékelte 
az önkormányzat azon erőfeszítéseit, 
amelyet - most már több éve - a város 
infrastruktúrájának (gáz,
szennyvízcsatorna, telefon, víz, stb.) 
fejlesztése érdekében tett. Egyúttal 
kérdezte, hogy a beruházások 
befejezését követően milyen 
elképzelései vannak a testületnek a 
település útjainak helyreállítására. 
Ehhez mindjárt csatlakozott Sárzó 
Ferenc a Báthory utcából, megtoldva 
azzal, hogy van-e lehetőség ezen a 
téren lakossági erőforrás bevonására, 
mert Ő és az utcabeliek erre 
tennének javaslatot.

Varga Ferenc, az Almádi 
rendőrö rs nyugállományú

parancsnokhelyettese több 
észrevételt is tett. Szintén elismerte, 
hogy a japán hitellel jól sáfárkodott 
a testület, saját maga is meggyőződött 
a városban folyó nagy 
beruházásokról. Ugyanakkor a 
beruházások fokozottabb
ellenőrzésére hívta fel a figyelmet, 
példaként említve a Baross Gábor 
utcát, ahol a kivitelezők a munkát 
megkezdték, majd egy idő után 
levonultak és csak később fejezték be 
a helyreállítást, akadályozva ezzel a

közlekedést is. A jövőben az 
önkormányzatnak nagyobb figyelmet 
kell szentelni a szerződésben 
foglaltak kikényszerítésére, akár 
hatósági eszközökkel is. 
Megemlítette, hogy az un. Szegedi 
féle házat az ősparkban ugyan 
lebontották, de helyén egy tátogó 
gödör maradt, kéri azt mielőbb 
betemetni és a környezetet 
helyreállítani. “Örökzöld” témaként 
vetette fel a kárpótlásként kiosztott 
lozsántai földterületek környezetet 
csúfító helyzetét.

Győri József a Petőfi Sándor 
utcából a társasházuk egyedi 
problémáját vetette fel.

A polgármester megköszönte a 
kérdéseket, észrevételeket, nem 
tagadva, hogy jóleső érzéssel 
hallgatta a város fejlesztéséről szóló 
elismeréseket, de megszívlelendőnek 
tartotta a kritikákat is. Válaszában 
rámutatott arra, hogy a település több 
mint 140 km. hosszú úthálózatának 
kezelése, karbantartása,
helyreállítása óriási feladat és 
milliárdos nagyságrendű költséget 
tételez fel. Az önkormányzatnak 
megvan a koncepciója, sőt a közép- 
és hosszabb távra szóló terve is az 
utak helyreállítására vonatkozóan, 
amit bővebben is ismertetett. 
Készséggel nyugtázta ezzel 
kapcsolatban a lakossági felajánlást 
is, kérve a választópolgárt, hogy 
ennek konkrét megbeszélésére az 
ünnepek után keresse meg a 
polgármesteri hivatal illetékesét.

A kárpótlási területek 
gondozatlanságával kapcsolatban a 
már többször napvilágot látott 
véleményének adott hangot, 
miszerint annak idején a területtel 
kapcsolatban ésszerű javaslatot 
juttattak el a kormányzatnak, de az 
nem került meghallgatásra. A 
helyzet, amint látni, azóta is 
változatlan. A polgármesteri hivatal 
sem tehet mást, mint adott esetben 
figyelmeztet és büntet, de ez sem 
megoldás.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző a 
felvetett társasházi problémára adott 
választ, előrebocsátva azt is, hogy az 
Országgyűlés által elfogadott - de ki



még nem hirdetett - társasházi 
törvény várhatóan több lehetőséget 
biztosít majd a közösségeknek a 
renitens tagjukkal szemben.

* * *

A közmeghallgatás befejeztével a 
képviselő testület tovább folytatta 
munkaülését.

Az aktualitások körében döntött 
a szemészeti szakrendelés privatizálá
sáról, a település szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítésével kapcsolatos 
pályázatok beadásáról, jóváhagyta a 
csatornatársulattal kötendő megálla
podásokat, majd árhatósági jogkör
ben megállapította a tulajdonában lé
vő közműcsatorna jövő évi használati 
díját.

Befejezésül - de nem utolsó sor
ban - egyetértett Balatonalmádi Vá
rosban és székhellyel rendőrkapitány
ság létesítésével és vállalta, hogy a ka
pitányság működését - miként ezt a 
rendőrörs esetében korábban is tette
- erejéhez mérten segíti és támogatja.

A képviselő testület jegyzőkönyvei 
a Polgármesteri Hivatalban, valamint 
a Városi Könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.

A helyi adók 
változásai 1998-ban

A helyi adókat szabályozó törvény 
módosításával összhangban - mely 
túlnyomórészt az iparűzési adó 
rendszerében hoz változást - 
képviselő testületünk december 18-i 
ülésén elfogadta a helyi 
adórendeletünk módosítását.

E módosítások a kedvezmények 
körét bővíti, s egy adónem, a 
“kurtaxa” mértékét emeli.

A legonfotosabb változások az 
alábbiak:

Iparűzési adó:
1998-ban az anyagköltség 33%- 

ával, 1999-ben az anyagköltség 66%- 
ával, 2000-től a teljes anyagköltséggel 
csökkenthető az adó alapja.

Az adó mértéke nem emelkedik, 
marad az 1,2 %.

Kedvezmény: 3 évig mentesül az 
iparűzési adófizetési kötelezettség 
alól az a vállalkozó, aki 1998. január 
1-jét követően olyan új termelő vagy 
szolgáltató beruházást valósít meg, 
mellyel legalább 10 új munkahelyet 
teremt, melyből legalább 50 %-ban 
folyamatosan, azaz 1 éven túlmenően 
balatonalmádi lakosokat
foglalkoztat.

Telekadó:
Egyetlen változás, egy helyi 

kedvezmény megadása érinti a 
telekadót. 

Kedvezmény: 50%-os
kedvezmény illeti meg azt a 2000 m2- 
nél nagyobb telket, amelynek teljes 
területén az adónem bevezetését 
megelőzően legalább 10 évig 
folyamatosan kenyér vagy

takarmánygabona termesztés, vagy 
szőlőművelés folyt.

Építményadó: Változás nincs.
Pontosításra került, hogy a 

kommunális beruházásra fordított 
összeg csak a telek ill. 
építményadóból vonható le, 
mégpedig a befizetést követő évtől 
kezdődően.

Idegenforgalmi adó (kurtaxa):
Az adó mértéke egységesen - azaz 

a belföldi és a külföldi vendégeknek 
egyaránt - személyenként és 
vendégéjszakánként 120 Ft-ra 
változik.

A helyi adózás rendjében változás 
nincs, azaz az építmény- és telekadót 
továbbra is két egyenlő részletben, 
március 15-ig illetve szeptember 15- 
ig kell befizetni.

Az 1998. évi iparűzési adóelőleg 
első részletét ugyancsak március 15- 
ig, második részletét szeptember 15- 
ig kell befizetni.

Az 1997. évi tevékenységekről 
1998. május 31-ig kell - egyéni és 
társas vállalkozásoknak egyaránt - 
bevallást adni.

A beszedett kurtaxáról a tárgyhót 
követő 15-éig kell bevallást adni, és 
az adót befizetni.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet az 
adóbevallási és befizetési határidők 
pontos betartására. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy az adózási 
morál javult az elmúlt évben, ami 
jelentősen hozzájárult a város 
fejlesztéséhez, működtetéséhez.

Vighné Horváth Beáta 
adóügyi tanácsos

RENDŐRSÉGI HÍREK
A most megjelenő cikkemet - 

te k in te t te l  a nyom dai átfu tás  
idejére - még december hónapban 
készítettem el. Mint minden év 
végén m ár hagyom ány, hogy 
értékeljük az elmúlt évet annak 
érdekében, hogy az így szerzett 
tapasztalatokat hasznosítani tudjuk 
további munkánk során. Mozgal
mas évet tudhatunk magunk mö
gött. Legelső helyre az új épületbe 
költözés örömteli pillanatait kell

tennem. Január 8-án költözött a 
r e n d ő rö rs B a la to n a lm ád ib an  
dolgozó állománya a Jókai utcai 
épületbe. A kezdeti zökkenők és 
nehézségek után - melyből remé
lem Önök nem érzékeltek semmit
- hamar át tudtunk állni, és a felada
tokat jobb körülmények között vé
geztük. Itt szeretném felidézni és 
egyben megköszönni is azoknak a 
személyeknek, intézm ényeknek 
önzetlen segítségét, amelyekkel 
egyrészt valóra válhatott régi ál
munk, másrészt pedig a megvaló
sult álom kiadásait fedezhettük.

A kora tavaszi betöréssorozatok 
adtak rendkívül sok munkát rendő
reinknek. Soha ennyi bűnelkövetőt 
nem fogtunk el és nem adtunk az 
igazságszolgáltatás kezére, mégis 
úgy tűnt, hogy szélmalom harcot 
folytatunk a bűnözés ellen. Hogy 
mégis sikerekről és az ezzel kap
csolatos ö röm ökrő l írok most, 
annak az az oka, hogy találtunk szö
vetségeseket, akik nagyon sokat 
segítettek nekünk a munkánkban. 
Az ille tékesség i te rü le tü n k ö n  
tevékenykedő önkormányzatokkal, 
úgy érzem, sikerült “közös” nyelvet 
beszélnünk.

Több intézményt, m agánsze
mélyt nevezhetnék most meg, ezek 
közül a számunkra legfontosabbat 
emelem most ki, a polgárőr moz
galmat, amely egyre több területen 
hatékonyan működik közre rendőr
séggel közösen a közbiztonság 
javításáért. Azok az emberek, akik 
ebben a munkában részt vesznek, 
szabadidejüket, magánéletük fon
tos részét áldozzák fel azért, hogy 
mindannyian nagyobb biztonság
ban érezhessük  m agunkat,  és 
egyúttal növeljük lakókörzetünk jó 
hírét.

M egtartottuk a már szokásos 
idegenforgalomra felkészülő érte
kezletünket még május hónapban, 
tekintettel arra, hogy korábban 
nem álltak konkrét információk a 
rendelkezésünkre. A  nyári idegen- 
forgalmat az Országos R endőr
főkapitányság vezetése 3 fős gya
korlóörsi szolgálattal segítette. Ami 
feltétlenül negatív tapasztalatot je 
lentett az az, hogy kiugróan magas 
számban követtek el - és elsősorban 
a német nyelvterületről érkezők - 
garázdaságot, és okoztak jelentős

károkat különböző létesítmények
ben. Ilyen cselekmények elkövetése 
miatt felelősségre vont személyek 
száma közel háromszorosa a koráb
bi évek átlagának. Néha rendőri in
tézkedést kellett kezdeményezni az 
emberi együttélés elemi normáit is 
figyelmen kívül hagyó személyekkel 
szemben, akik sajátosan értelmez
ték a szabadság, a nyaralás fogal
mait. Még egy kedvezőtlen tapasz
talatról szeretném Önöket tájékoz
tatni, ez pedig a közlekedés terüle
tét érinti. Jelentős mértékű növeke
dést. “könyvelhettünk el” a szemé
lyi sérüléssel nem járó, de komoly 
anyagi károkat okozó baleseteknél, 
amelyekre szinte minden esetre 
vonatkozóan igaz volt az a megál
lapítás, hogy valamilyen alapvető 
K RESZ előírást szegett meg az 
okozó. Ugyanígy meredek emel
kedést mutat a súlyos személyi sé
rüléseket okozó balesetek száma is, 
valamint az ittasan okozott balese
tek mennyisége. Úgy tűnik, hogy a 
közlekedési morál javítására tett 
erőfeszítéseink hatástalanok ma
radtak.

Új alapokra helyeztük az isko
lákkal fenntartott kapcsolatainkat 
is. Legfontosabb ok az volt, hogy 
jelentős mértékben nőtt a kábító
szerrel kapcsolatos visszaélések 
száma. Ennek érdekében osztályfő
nöki órákon igyekeztünk - különö
sen az általános iskolákban - felké
szíteni a gyerekeket azokra a nega
tív hatásokra, valamint azok kezelé
sére, amelyek ebben a korban érhe
tik őket. A területünkön érintett két 
középfokú tanintézmény pedagó
gusai részére szakavatott előadó se
gítségével sikerült bemutatni azo
kat az élettani hatásokat, amelyek 
a kábítószer-fogyasztás következ
ményei lehetnek és egyúttal segített 
abban is ez az előadás, hogy a 
pedagógusok felkészülhessenek és 
védekezhessenek ellene.

Befejezve az 1997. évi rövid 
értékelést azt is tudatom, hogy 
egyre hatékonyabban működik az 
örs ügyeletére bekötött számító- 
gépes riasztórendszer. Az elterje
déssel egyidőben növekvő azoknak 
az elkövetőknek a száma, akiket a 
rendszer segítségével fogtunk meg. 
S zeretnénk, ha minél nagyobb 
körben tovább terjednének ezek a 
bekötések, mert ezzel lehetőség 
nyílik szám unkra, hogy célirá 
nyosabban használhassuk fel a 
rendelkezésünkre álló eszközöket.

V égezetül kérem  arra  Ö nö 
k e t ,  hogy továbbra  is kísérjék 
kritikus figyelemmel munkánkat, 
amely az év elején önálló kapi
tánysággá válással nagyobb felelős
séget is je len t  szám unkra, 
segítsenek abban, hogy ezt az Önök 
érdekében tehessük.

Balatonalmádi,
1997. december 20.

Grúber Sándor r. őrgy.
őrsparancsnok



Horgászsarok
Most már biztos, hogy szegény 

jó Julis néninek volt igaza úgy 20 
évvel ezelőtt, amikor kijelentette: 
„addig vacakolnak ezzel az atomos 
dologgal, amíg végleg elrontják a 
világot”. Tessék kinézni az ablakon! 
Január elején tavaszi időjárás, 
napsü tés  van és a B a la ton  
sem m iféle ha jlandóságo t nem 
mutat arra, hogy befagyjon, a halak 
pedig ennek megfelelő vidámsággal 
mozognak. Karácsony előtt pár 
nappal a 4 m-es parton egész éjjel 
fogták a süllőket, a budatavai vízmű 
környékén pedig most - január 4- 
én - is horogra kerül néhány csuka. 
Egy 3,5 kg-os példány látványa 
engem is lecsalt a partra. Igaz,

kapásom nem volt, viszont remekül 
elszórakoztunk Lajossal, a vízmű 
m acskájával, „a k in e k ” sz ilárd  
meggyőződése, hogy a horgászok 
kizárólag az ő  táp lálása végett 
járnak a vízre. Addig könyörgött, 
míg megette az összes csalihalamat. 
Az egyiket a hármas horogról lopta 
el, amíg a kapásjelzőmet kerestem.

Az időjárással együtt néhány 
hivatali ember is fura dolgokat 
művel. Úgy képzelem, hogy ül az 
asztalánál és nagyon erősen töri a 
fejét, mondván: találjunk már ki 
valami eget verő  őrültséget, de 
lehetőleg olyat, amitől a balatoni 
horgászok falra másznak. Egy idő 
u tán  az tán  a h o m lo k ára  ü t, 
Heuréka! Megvan. Az eredményt 
az 1998-as fogási n ap lóban  
olvashatjuk: „A Balatonon vízi 
járműről egész nap tilos horgászni, 

március 2-től április 30-ig.” 
Telitalálat. Egy csapásra 
m egritku l a
horgász lé tszám , m ert  a 
gyengébbje azonnal 
agyvérzést kap. M it 
csinálnak a fenti két hónap 
a la t t  a halászok? 
Természetesen halásznak, 
ezt a H alásza ti  Rt. - 
kü lönben  igen
tisz te le tre m é ltó  
képviselője közölte velem, 
alig titkolt nehezteléssel. 
Hogyan m erek  ilyet 
kérdezn i,  h iszen a 
horgászok  is csak a 
„v íz ijá rm űrő l” nem  
foghatnak  halat, partró l 
viszont bá rm enny it.  Az 
érvelés log iká jának  
megfejtését Önökre bízom.

Előrelá thatóan zsúfolt 
lesz a 4 m-es idén tavasszal, 
hiszen a mólók körüli huza

vona még mindig tart. Hiábavaló 
volt a tiltakozás, a parlam enti 
in terpe llác ió . A  M A H A R T  
egyelőre nem változtato tt azon 
rem ek  ö tle tén ,  hogy k it i l t ja  a 
horgászokat a balatoni mólókról. 
E gyesü le tünk  vezetősége 
megpróbált egyezségre jutni az 
illetékesekkel azért, hogy legalább 
itt Almádiban feloldják a tilalmat. 
Addig jobb ha e lkerü ljük  
botjainkkal a hajókikötőt, mert a 
ren d ő rség  íg é re téh ez  híven 
büntetni fog. Azért van egy jó hírem 
is: 98-tól megszűnt az általános 
tilalom a Balatonon.

Az idei horgászengedélyek már 
m egvásá ro lha tók  Nagy János 
jegybizom ányosnál, m inden  
szerdán 13-16 óra és szombaton 9- 
12 óra között a Petőfi S. u. 11. sz. 
alatti irodában. Felnőtt éves jegy 
ára összesen: 5210 Ft, nyugdíjas 
engedély: 4710 Ft, (70 év felett 4210 
Ft).

A Balatonalmádi Sporthorgász 
Egyesület vezetősége ezúton mond 
hálás köszönetet mindenkinek, a 
tavaly nyújtott anyagi és erkölcsi 
támogatásért.

Nagy Ferenc

Hasonló fogást kívánunk minden horgásznak. Horváth Győző 1997. 
november 6-án ejtett zsákmányával, egy 6,75 kg-os süllővel.

C lub  A ramis bisztró
JÁTÉKTEREM

C h e r r y  M a s t e r  

S u p e r  B a n k  

B a l ly  5000 
M a g ic  C a r d

B il iá r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

SAKK

Decemberi beszámolómat azzal 
zártam, hogy a minimális vereségek 
miatt (amelyek kimondottan jó 
eredménynek számítanak) ne 
csüggedjenek a sakkbarátok, mert 
ezután következnek a verhető 
ellenfelek. Na nem a zalaegerszegi 
Csuti SK. csapata, aki a bajnoki 
dobogóról álmodozik, sokkal inkább 
a szombathelyi Haladás, amely ugyan 
egyénileg képzettebb játékosokból 
áll, de az eddig elért pontokat 
tekintve mögöttünk állt a tabellán. 
Sajnos csak így, múlt időben... De ne 
szaladjunk ennyire előre, hisz előtte 
ott volt még a zalai kirándulás. 
Amikor Izsák Gyula kezet fogott a 
cseppett sem izgalommentes, 
döntetlent hozó partija után a 
sakkörökben igencsak elismert 
Grószpéter Attilával, vagy az év 
második felében bombaformában 
játszó Fáncsy Imre leheletfinom 
megoldásokat alkalmazva
kényszerítette feladásra a korábbi 
ifjúsági világbajnok, amerikai Alex 
Sherzert - szóval a mindig 
vendégszerető házigazdák arcán 
megfagyott a mosoly. Aztán az idő 
haladtával ugyan enyhült az 
ábrázatuk, de bizony a 7:5-ös 
eredményéi (elmondásuk szerint is) 
jobbra számítottak. Dicsérték fiatal 
csapatunkat, esélyesként emlegetve a 
Szombathely elleni rangadón. Ami 
lehet, hogy sorsdöntőnek bizonyult a 
bajnokság végkimenetelét illetően. 
Nincs mit szépíteni a dolgon, a vasi 
legénység nyert, s ezzel nagyon nehéz 
lesz elérni a kitűzött célt, a biztos 
bennmaradást. Nehéz, de nem 
reménytelen, ehhez „mindössze” 4 
csapatot kellene megelőzni a 
végelszámolásnál. Köztük azt az 
Ajkát, aki 5 ponttal van lemaradva 
tólünk, de már csak azért sem írom 
le, hogy ki az esélyes. Január 18-án 
úgy is minden kiderül!

Zalaegerszeg, 1997. november 30. 
Csuti SK - Közösségi Ház SE 7:5 
Grószpéter - Izsák x Sherzer-Fáncsy 
0:1 Horváth Gy.-Priehoda x Pálkövi- 
Orsó 1:0 Horváth T.-M. Gerald 1:0 
Horváth Á.-Kubacsny 1:0 Portisch F.- 
Horváth M. 0:1 Dr. Erdélyi-Jamrich 
0:1 Horváth S.-Sulyok 1:0 Csiszár- 
Kovács A. x Forgó É.-Forgács x 
Boronyák-Sárkány P. 1:0

Balatonalmádi, 1997. december 
14. Közösségi Ház SE-Szombathelyi 
Haladás 5:7 Izsák-Ruck x Fáncsy-Kiss 
A. x Priehoda-Korpics x Orsó M.- 
Kovács G. x M. Gerald-Ézsöl x 
Kubacsny-Ruck T. 1:0 Horváth M.- 
Tomcsányi x Jamrich-Pergel 0:1 
Sulyok-Soponyai 0:1 Kovács E.-Nagy 
0:1 Horváth M-né-Mihalik 1:0

G.T.



Művelődési tervek, remények 1998-ra
Jelentős változások, s milyen jó 

leírni: örömteliek várhatóak az új 
évben Balatonalmádi művelődési 
életében. Amikor a ’70-es évek 
elején Ortutay Gyula lerakta a 
Művelődési Ház alapkövét, (ha 
nem tévedek, ma Fűzfőgyártelepre 
indul e helyről az autóbusz) - senki 
sem gondolta, hogy az ezredforduló 
környékén válhat valóra az álom. 
Az az álom, aminek napjainkban 
egyre nagyobb a realitása, hisz a 
képviselő  te s tü le t  dön té se  
értelmében a volt Auróra Étterem 
épülete kaphatja meg e funkciót. S

hogy most nem pusztán  a már 
„megszokott” alapkőletételről van 
szó, az is bizonyítja, hogy javában 
folynak a tervezési munkák, sőt 
v á rh a tó an  az anyagiak sem 
hátrá lta tják  a beruházás ez évi 
indu lásá t.  A zt hiszem  nem 
mindennapi, hogy jelen gazdasági 
helyzetben, iskolaépítés után, ismét 
egy régen várt közintézménnyel 
lepi meg magát a város!

Még egy je len tős  szervezeti 
átalakításról kell beszámolnom a 
Közösségi Házat illetően. Néhány 
évi szünet után ismét intézményünk

vette át a népszerű Vörösberényi 
Polgári O lvasókör helyiségeit. 
K öszönhe tően  az új iskola 
e lkészü ltének  és a helyi 
lokálpatrióták ragaszkodásának 
saját kezükkel ép íte tt épületük 
iránt. Ez a ragaszkodás, összetartás 
lehet véleményem szerint alapja 
annak , hogy m inél h am arab b  
pezsgő kulturális élettel, közösségi 
programokkal töltsük meg a régi 
falakat. Az intézmény szorosan a 
K özösségi H áz irány ításához  
ta rtoz ik , ám a helyi fe lada tok  
e lvégézésére  - közk ívána tra  -

M ester  F erence t neveztem  ki. 
K érek  m iden helyi polgárt, 
ötleteikkel, javaslataikkal segítsék 
kollégám  m unkáját. Terveink 
szerint az épület keddtől szombatig 
naponta 15 órától 20 óráig lesz 
nyitva, persze  ezen kívül is 
ö röm m el fogadunk m inden 
rendezvényt.

A zt hiszem, fentieknél jobb 
hírekkel nem kívánhatnék boldog 
új esztendőt valamennyi almádi 
polgár számára!

Gróf Tibor
Közösségi Ház igazgató

Hatalmas küzdelemben ismét 
második helyezés

Tudósítás a balatoni városok önkormányzatainak focitornájáról
Nem akartunk szégyent vallani 

a tavalyi előkelő helyezés után, 
ezért felkészültünk! Az új iskola új 
to rn a te rm éb e n  m e g ta r to t t  két 
edzés után izomlázzal és néhány 
húzódással küzdve közel másfél 
órával a megnyitó előtt érkeztünk 
a tett helyszínére, Balatonlellére. 
Így legalább volt idő terepszemlére, 
no meg egy testet-lelket melegítő 
ebédre. (Néhányan halat ettek, így 
hiába jö ttünk  korán, majdnem  
lekéstük a megnyitót.)

Bevallom, am ikor e lkezdett  
m elegíteni Lelle 12 „csikó” 
képviselőből álló együttese , 
elgondolkoztam: vajon mekkora 
település lehet, ha ilyen csapatot 
tud kiállítani?

A küzdelem  két hárm as 
csoportban kezdődött.

A miénk: Siófok-Balatonboglár- 
Balatonalmádi

A másik: Keszthely-Fonyód- 
Balatonlelle.

Siófok alaposan ránk ijesztett, 
5:0-ra verte Boglárt. Azonban nem 
volt h iába a te repszem le . Dr. 
H egedűs te ljesen  k ikapcso lta  
Siófok legjobb góllövőjét és a  jugo- 
m agyart lem ásolva 7 :1-re 
lesöpö rtük  az első  m eccsen 
e llenfe lünket!  (G óllövők: dr. 
Hegedűs 1, Gróf 1, Zaharovits 2, 
Lőrincz 3). A második mérkőzés 
e lő tt  a bog iá riak  igyekeztek  
meggyőzni bennünket, hogy nem 
feltétlenül kell annyira hajtani, jó 
lesz nekik egy tisztes vereség is. Ez 
annyira megviselte idegeinket, hogy 
csatáraink lábába beleszállt a görcs, 
nem ta lá l ták  a góllövő cipőt, 
m indaddig , amíg dr. H egedűs  
(ak ire  m éltán  szám íth a t tam  
e rő s ítésképpen )  Z aha rov i ts  
átadásából bombagólt nem lőtt! 
E ttő l kezdve m egjött a csapat

kedve, a góllövést nem erőltetve, 
mégis kétsze r  még bevéve az 
ellenfél kapuját, három ra nőtt 
előnyünk. A döntőre összpontosít
va Tóth „igazgató ú r” pihenni tért 
a kapuból, helyére Lang László állt 
be. Az ellenfél m egkísére lte  a 
le h e te tle n t ,  távoli lövésekkel 
próbálta bevenni kapuját, azonban
- cukrász ököl vasököl, oda sújt, 
ahova köll - három  esetben  is 
lesújtott, a játékszer azóta is kering 
a légtérben.

Nem véletlen  em lítettem  az 
e le jén  Lelle „ m eg f ia ta lo d o tt” 
csapatát, ugyanis a döntőt velük 
játszottuk. Élőtte megpróbáltam 
kenőcsökkel és kötszerrel, meg 
gyúrással helyzetbe hozni 
csapatomat, azt azonban egyedül 
dr. Szűcs vette igénybe, (aki addig 
bő három percet töltött a pályán).

A dön tő  igazi csatát hozott. 
Óriási meglepetésre megszereztük 
a vezetést, a megbeszélt taktika 
szerint biztonságos védekezésből 
egy gyors ellentámadás után. Sajnos

G róf Tibor teljesen feleslegesen 
kezezett, emiatt a kiállítás sorsára 
jutott, az ellenfél pedig két góllal 
„torolt”. Ami igaz, igaz: Tibor testi 
épségét sem kímélve kiegyenlített
- térde bánta.

E zu tán  azonban  h iába 
ordítozott Zaharovits az irányító 
szerepkörben, az ellenfél 5:2-re 
elhúzott. Mindent egy lapra téve 
mégis megpróbáltuk a lehetetlent.

Erőfeszítésünk majdnem sikerült 
5:4-re feljöttünk, többre azonban 
nem tellett. Soha rosszabbat!

A  dicsőséget kivívó csapat 
tagjai: Zaharovits, Gróf, Lőrincz, 
Tóth, P intér, dr. H egedűs, dr. 
Szűcs, Lang.

A legjobb mezőnyjátékosnak 
járó díjat Lőrincz Attila vehette át.

Felber Gyula 
sportszervező

Balatonalmádi, Thököly u. 15. 
Telefon: 88/431-629
Keleti típusú autókhoz 
alkatrész -  raktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 
14 órán belül.
Speciális alkatrészek 

egy héten belül.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u.
Tel./fax: 88/338-458, mobil: 30/273-818

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

JÖN A TÉL? SZÉN!
Tűzifa: 699 Ft/mázsa

Cseh feketeszén: 1 690 Ft/mázsa
Cseh barnaszén: 1050 Ft/mázsa

Cseh diószén: 1 190 Ft/mázsa
Nagybajomi zsalus nyílászárók.

Bramac 1/1-es alpesi cserép gyári ár -15% 
Szigetelőlemez akció OV 3 T/K 265 Ft/m2

OV 4 T/K 309 Ft/m2
Kínálatunkból:

Hajdúböszörményi nyílászárók gyári ár -  20%
Új csempék és padlólapok érkeztek 
Zalatherm 38-as 135,00 Ft/db
Zalatherm 30-as 108,00 Ft/db
KM tömör tégla 22,20 Ft/db
Magasított tégla 26,10 Ft/db
Ytong falazóelemek gyári ár -  5%
Az LB-Knauf termékeiből gyári ár -  10% engedmény

TÉGLÁK MŰVI ÁRON A GYÁRTÓTÓL!
FENTI ÁRAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK.



1998-ban legyünk 
környezetbarátok!

A környezetvédelem tengere 
hullámzik, háborog, néha  
fodrozódik, ritkán kisimul. Ez a 
felület mindig a politiai - gazdasági 
m akro- és m ikro tényezők tő l 
függően alakul, változik. Egyet 
felejtünk el mi emberek, hogy a 
környezet erről nem vesz tudomást 
és á llapo ta  az u tóbbi években 
„egyesek” szerint stagnál „mások” 
szerint romlik.

A környezetvédelem még az 
„átkosban” népszerű lett, kezdett 
belénk  ivódni, hogy fontos. 
Kevesen ta n u sítanak  igazán 
környezetbarát magatartást, de 
felszínesen mindenki az akar lenni.

Hovatovább a múlt évben még 
a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási 
Kollégiuma is azzal foglalkozott, 
hogy egy cég, amely a cso 
magolóanyagát „környezetbarát

nak reklámozta, jogosan tette-e? 
Ugyanis a G azdasági 
V ersenyhivatal elism erte, hogy 
valóban k ö rn y ez e tb a rá t  a 
csomagolószer, de reklámban ez 
m eg tévesz te t te  a
fogyasztóközönséget (?) és a céggel 
szem ben b írságot szabo tt ki a 
szóhasználatért. A  cég bírósághoz 
fordult, de az I. fokú bíróságon 
v esz te tt  (ped ig  a b íróság  is 
elismerte, hogy környezetbarát a 
csom agolószer). A  Legfelsőbb 
B íróság II. fokú új e l já rá s ra  
utasította az I. fokú bíróságot.

Eszembe jut a mai pedagógusok 
rém álm a: ha p rob lém a van a 
gyerekkel és jelzi a szülő felé, 
akkor: üldözési mániája van (az én 
gyerekem nem olyan): ha ezt nem 
teszi és törvényszerűen bejön a 
„nagy ba lhé”, akkor ugyan már

miért nem jelzett korábban az a ... 
tanár.

Az élet igen sok terén a kígyó a 
fa rkába  harap  és m ár b en t is 
vagyunk a „22-es csapdájában”. 
Egyesek szerin t a m űanyag 
karácsonyfát á llí tok  a 
környezetbarátok, mert azt nem 
kell kidobni (az persze nem igaz és 
a műanyag hulladék „örök életű” 
szem ét!)  M ások szerin t az 
erdésze tek  ún. célállományban 
(nagyfeszültségű vezetékek alatt 
pl.) 5-8 évig nevelik a fenyőket, 
addig is fo ly ta tják  áldásos 
asszim ilációjukat, a kivágással 
b evé te lhez  ju tn ak . És az a 
csodaszép fenyőillat a Szent-estén 
és az azt követő  napokban . 
Vízkeresztkor fel lehet aprítani, 
komposztálni a fenyőt. El is lehet 
tüzeln i, hogy m eleg ítse

o t th o n u n k a t,  a faham ut a 
növényekre szórni.

Nem nehéz eldönteni, hogy az 
„egyesek” vagy a „m ások” (?) 
gondolatai tartoznak a természetes 
körforgásba.

Közösen tegyünk meg mindent, 
hogy a szemét oda kerüljön, ahová 
való, ami „máshova” való azt, ha 
lehet, tegyük „máshova” (papír, 
üveg, műanyag, fém).

Kutyáinkat sem lenne rossz a 
szabályok szerint tartani, mert 
egyre több „balesetet” okoznak a 
fé le lem keltés , le lk i-sérülés 
okozásokon túl.

K örnyeze tá llapo t javulásos 
Boldog Új E sztendőt kívánok 
minden kedves olvasónak!

Szentesi István
környezetvédelmi tanácsos

Vöröskeresztes munka 1997-ben Almádiban
Taglétszámunk 305, pártoló tag

4. - Az önkén tes  m unká t a 
vezetőség és az aktívák végzik 
odaadással, szeretettel, önzetlenül 
időt nem kímélve. De talán egy 
kissé részletesebben.

Január hónapban jótékonysági 
bált ren d e z tü n k  a B uda tava  
Étteremben. A belépőjegyek és a 
jó szívvel adott tombolatárgyak 
kisorsolásából befolyt összeget, 
valamint a polgármester és egyes 
képviselő urak által adományozott 
pénzt a következőkre fordítottuk. 
M árc iusban  a B uda tava  
vendéglőben m egrendez tük  az 
idősek napját, ahol est-ebéddel, 
zenével, tom bola  sorso lással 
fogadtuk városunk idős lakóit. Az 
önkorm ányzat és az egyházak 
vezetői is jelent voltak és szívélyes

beszé lgetés  folytán kedves 
vendégeink egy kissé felszabadulva, 
jókedvűen búcsúztak el egymástól.
- M ájusban  a G yerm eknap  
megrendezéséhez, a költségekhez 
anyagilag hozzájárultunk. - Évek 
óta nyilvántartjuk városunk 90 éven 
felüli lakosait, születésnapjukon 
rendszeresen képeslappal köszönt
jük. Ez évben is az Ottilia vendéglő 
tulajdonosa meghívta őket ebédre, 
ahol is a régi időket felelevenítve 
elszórakoztak.

M eghalt  vö röskeresz tes  
tagjainkat utolsó útjukon virággal 
búcsúzta tjuk . - A  K árpá ta lja i  
gyerekek üdültetéséhez anyagilag 
hozzá já ru ltunk , ugyszintén az 
árvízkárosultakat is segítettük - 
Egészségügyi felvilágosító előadást 
szerveztünk a Közösségi Házban -

Karácsonyra 19 fő 90 éven felüli és 
21 fő 80 évnél idősebb magányos, 
beteg  em bert  ré sz es í te t tü n k  
ajándékcsomagban és vittük azokat 
házhoz. Rendszeresen látogatjuk az 
idős beteg embereket, ügyes-bajos 
ügyeikben in tézkedünk , am iben 
csak tudunk  segítünk, m indent 
megteszünk, hogy arcukra csak egy 
kis mosolyt varázso ljunk . - A  
véradásért is tevékenyen dolgozunk 
és büszkék is vagyunk önkéntes 
véradóinkra. 104-en vannak, ebben 
az évben 3-szor volt városunkban 
véradás a levett vérmennyiség 72 1, 
nem számmítva azt a mennyiséget, 
ami sürgős esetekben Veszprémbe 
való behívással történik. 50-szeres 
véradóink száma 12, 100-szoros 1, 
100-on felüli 4. Minden véradónkra 
büszkék vagyunk, hisz saját, önként

ad o tt  vérükkel em b eré le tek e t  
mentenek.

Itt köszönjük meg mindenkinek, 
aki akár anyagilag, akár másképpen 
segítette alapszervezetünket és 
kérjük, hogy a jövőben is tegyék 
ugyanezt.

Balatonalmádi, 1998. január
Alapszervezetünk nevében

Tőke Emilné 

Értesítés:
A Vöröskereszt Lakóhelyi 

Alapszervezete 1998. január 17-én 
(szombaton) 19 órai kezdettel tartja 
hagyományos jótékonysági bálját a 
Budatava Étteremben.

Belépő és vacsorajegy az 
alapszervezet titkáránál és a 
vezetőségi tagoknál kapható.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium közleménye
Az 1998/99-es tanév re  az 

előrehozott felvételi időpontja: 
1998. február 9. 10 óra, melyre
1997. decem ber 15-ig ke lle t t  
jelentkezni levélben.

Évente két párhuzamos osztály 
indul, osztályonként 35 fővel. A 
tanu lók  felvétele: M inden  
jelentkezőnek matematikából és 
magyar nyelvtanból felvételi vizsgát 
kell tennie. E m elle tt  a hozott 
pon tok  egészítik  ki a szerze tt  
pontokat.

Írásbeli: 1. Magyar nyelvi teszt 
50 perc 50 pont, 2. Matematika 
teszt 50 perc 50 pont.

Á lta lános  iskolai hozo tt 
pontszám: magyar irodalom (1-5)
6. osztály évvégi 25 pont, 
matematika (0-5) 7. osztály évvégi 
25 pont, magyar nyelv (1-5) 50 
pont, tö r téne lem  (1-5), idegen 
nyelv (1-5)

Szóbeli m eghallgatásra csak 
azokat a legjobb eredményt elért 
tanulókat hívjuk be, akik között az

írásbeli és az álta lános iskolai 
összes íte t t  pon tszám  a lap ján  
pontazonosság áll fenn. A szóbeli 
meghallgatás célja a beszédkészség, 
előadó készség felmérése.

A felvéte li vizsgán magyar 
nyelvből egy rövid szöveg 
megértése, az azzal kapcsolatos 
k é rdések re  válaszadás, le író 
nyelvtani feladatok szerepelnek, 
valamint a helyesírási készség és a 
logikai készség felmérése történik, 
Az utóbbit szolgálja a matematika

felvételi feladatsor is, amelyhez 
sem m ilyen segédeszköz nem 
használható. A gimnáziumba való 
felvételhez nyelvi előképzettségre 
nincs szükség.

A v idék ieknek  kollégiumi 
elhelyezést b iz tosítunk. A 
kollégiumi szállásért nem, csak az 
étkezésért kell fizetni.

M agyar-A ngol Tannyelvű 
Gimnázium

Balatonalmádi, Rákóczi u. 39. 
8220 Pf. 125
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N apra  pon tosan  egy évvel 

ezelőtt, 1997. junár 4-én a 96-os 
gyorsmérlegben „sok munkát, sok 
prob lém át, de sok ö rö m ö t is” 
prognosztizáltam 1997-re. Biztosra 
vettem az 1996-ban elért 250 millió 
Ft-os fejlesztés megismétlését, és 
je leztem , hogy esélyünk van a 
túlteljesítésre is.

Nos, az 1997-es év a 
beru h ázása in k  szem pontjábó l 
minden várakozást felülm úlóra 
s ike redett .  N em csak
m eg ism éte ltük  az 1996-os 
teljesítést, hanem még a dupláját, 
az 500 millió Ft-ot is jelentősen 
meghaladtuk. Egyre-másra nyertük 
a kü lönféle  pá lyáza tokon  sok 
tízmilliós vissza nem té rí ten d ő  
tám ogatásoka t,  a már 
rendelkezésre álló kamatmentes 
japán hitel és a polgáraink által 
gázra, c sa to rn á ra  be f iz e te t t  
hozzájárulások mellé. Mindezek 
b ir tokában  novem ber 30-ig 
lefektettünk 13 km csatornát, 12 
km gázvezetéke t és 1 km 
vízvezetéket kb. 470 millió Ft 
összértékben  (a decem beri 
teljesítéseket januárban mérjük 
fel). Ily m ódon 937 ház ta r tá s  
K áp ta lanon , a K isberényi út 
környékén és Berényben ráköthet 
a csa to rnára ,  764 h áz ta rtás ,  
elsősorban az Öreghegy oldalában 
és Káptalanon a vezetékes gázra, 
és a Veszprémi úti vízvezeték  
bővítéssel megalapoztuk Kelet- 
Berény vízellátásának javítását.

Pedig nagyon nehezen indult be 
a munka. Későn tavaszodott, a 
pályázatainkat csak a m ásodik 
negyedévben bírálták el, és szinte 
m e g o ld h a ta t lan n a k  tű n te k  a 
szolgalmi jogi problémák. Végül 
április végén - m ájus ele jén  
kezdhe ttük  meg a tényleges 
kivitelezést, de akkor meg már 
nyakunkon volt a nyári szezon. 
Szerencsére  po lgára ink  zöm e 
vállalta  a nyári m unkavégzés 
kellemetlenségeit, így aztán olyan 
műszakilag rendkívül nehéz 
utcákban is le tudtuk helyezni a 
vezetékeket, m int pl. a József  
Attila, Vajda János, Rege, Honvéd, 
Gerle, Galagonya és így tovább. A 
József Attila utca mintegy 800 
m éteres  szakasza a Közúti 
Igazgatóság jóvo ltábó l új 
aszfaltszőnyeget is kapott. A DRV- 
nek pedig a Baross u. alsó 
szakaszán 468 méter hosszban a 
vízvezeték felújítását köszönjük.

Á prilis közepén  kezd tük  el 
ép íten i a berényi iskolát. Az 
önkormányzat, a Vörösberényi 
Iskoláért Alapítvány, Brandeisz 
Elza tanárnőnknek köszönhetően a 
Soros Alapítvány, valamint számos 
további intézm ény, vállalat és 
m agánszem ély p é ld a é r té k ű

összefogásának eredményeképpen 
o k tó b e rb e n  á tad tu k
re n d e l te té sé n e k  az első 
épületszárnyat, a főbejáratot és a 
tornaházat a külső közművekkel és 
a bekötő úttal együtt mintegy 150 
millió Ft értékben.

Vörösberényben átállítottuk a 
ku ltú rház , óvoda és az orvosi 
rendelő fűtését gázra 2 millió Ft- 
os költséggel és szintén 2 millió Ft- 
tal tám ogattuk az egyházakat a 
ravatalozó építésében.

Idén végre a strandokra is jutott 
egy kis pénz. A W esselényin 
színvonalas vizesblokkot építettünk 
7 millió F t-é r t  és k iír tuk  a 
tervpályázatot a rekonstrukcióra. A 
k áp ta la n fü re d i  s tran d  ma 
vigaszta lan  képe t nyújt, a 
h o ltp o n tró l  azonban  már 
e lm ozdu ltunk . E lkészü ltek  a 
tervek, le b o n to ttu k  az elavult 
ép ü le te k e t  és m egkezdődö tt a 
közm űvesítés, va lam in t a 
tereprendezés. Budataván sajnos 
nem sikerült előrelépni.

A városközpontban, elsősorban 
a kusza tulajdonviszonyok miatt 
hosszú évekig nem történhete tt 
semmi. Az idén azonban  
magánerőből megújult a Tulipán 
Szálló, és nívós létesítményekkel 
beépü lt az udvara. Készítjük a 
rész le tes  rendezés i te rve t,  és 
folyam atban van a volt A uróra 
Étterem áttervezése Kulturális és 
Vendégforgalmi Központtá.

M indeközben , ha szigorú 
megszorításokkal is, megőriztük a 
város és 13 in tézm ényének  
m űködőképességé t ,  va lam int 
b iz tosíto ttuk  az önkorm ányzat 
valamennyi igazgatási, szociális, 
műszaki és ku lturá lis  fe lada ta  
ellátásának anyagai fedezetét. E 
célokra az induló, 836 millió Ft-os 
költségvetésünk mintegy 90%-át 
fo rd íto ttu k .  A költségvetési 
főösszeg, elsőso rban  a 
n ag y be ruházása inka t k ísé rő  
pénzm ogzások  (pályázati 
tám ogatások , Ja p án -h ite l  
folyósítása, áfa-előleg, stb.) miatt év 
végére  kb. 1.5 m illiá rd  F t-ra  
em elk ed e t t .  E zen  ada tokbó l 
kitűnik, hogy kb. ugyanannyit (700- 
750 millió Ft) fordítottunk a város 
fe jlesz tésére , m int am ennyi a 
fe jlesz tésen  kívüli te ljes évi 
kö ltségve tése  volt (végleges 
ada tokka l 1998. m ájusában  
szolgálhatunk). Összehasonlításul: 
a 90-es évek első felében éves 
átlagban kb. 50 millió F t ju to tt 
fejlesz tésre , 1996-ban pedig a 
fentebb már említett 250 millió Ft.

A képviselő  te s tü le t  a 
törvényben előírt hat ülés helyett 
tizenkettőt tartott. Az év során 24 
r e n d e le te t  a lk o ttu n k  és 207 
határozatot hoztunk többségükben

a nagyberuházásokkal, a szociális 
ellátással és a k ö rnyeze tvéde 
lemmel kapcsolatosan. A  Megyei 
Közigazgatási Hivatal egyetlen 
esetben sem óvta meg írásban a 
rendeleteinket és határozatainkat.

Jól a laku ltak  bel- és kü l
kapcsolataink. A szomszédainkkal, 
A lsóörs tő l V ilágosig m e g a la 
kítottuk a Kelet-Balatoni Önkor
m ányzati T erü le tfe jlesz tés i 
Társulást, és közösen dolgozzuk ki 
a térségünk fejlesztési koncep 
cióját. Testvérvárosi szerződést 
k ö tö t tü n k  E ggen fe lden  ba jo r  
várossal, és Nyitragerencsérrel, a 
felerészben magyarlakta szlovákiai 
településsel.

Kulturális és sportéletünk színes 
és gazdag volt, im m ár hagyo 
mányosan. Kiemelt rendezvény
ként tám ogattuk  a szezonnyitó 
horgászversenyt, a Hattyúbált, a 
C im bora  V akációt, az U n ite d  
G am es G yerm ekfesztivált,  az 
A lm ádi N apoka t,  a B a la ton  
Tárlatot, a nemzetközi sakkver
senyt, a túravitorlás sporthetet, a 
szüreti felvonulást. Hozzásegítet
tük a horgászainkat a tanyájuk 
létrehozásához.

P o lgára ink  és v endégeink  
tájékoztatása érdekében továbbra

is finanszíroztuk az Új Almádi 
Újságot, és műsoridőt vásároltunk 
az Ö böl Hírtelevíziótól. Ismét 
kiadtuk a közkedvelt Információs 
Füzetet, és készítettünk egy 18 
perces kazettát városunkról magyar 
és német nyelven.

Az idén sem születtek meg azok 
a központi jogszabályok, melyek a 
városfejlesz tési koncepciónk  
vég legesíté sét és a kárpótlási 
te rü le te k  ren d ezésé t  lehetővé 
tennék. - Nem tudok beszámolni 
kedvező fejleményekről ezúttal 
sem a szemétproblémát illetően. 
R egionális  együttm űködés és 
drasztikus szemléletváltás nélkül 
nem fog menni.

Nem jutott pénz, idő és energia 
a város csinosítására. Egyedül a 
zász ló ta rtóva l gazdagodtunk  
M ajbó alpo lgárm este r  úr 
erőfeszítéseinek köszönhetően.

1998-ra újabb kb. fél milliárdos 
b e ru h á zá s t  prognosztizálok, 
csatornát Kelet-Berényben és az 
Ö reghegyen , v íz tározó t a 
M egyehegyen és végre ezt is 
megérjük: útrekonstrukciókat.

Balatonalmádi, 1998. január 4.

Dr. Kerényi László
polgármester

Polgárőr hírek
H osszú időn keresz tü l 

B a la tonalm ádi te lepü lésrésze i 
közül Öreghegyen nem működött 
a Polgárőr Egyesülethez tartozó 
önálló csoport. 1997. december 9- 
én a Porció Étteremben megalakult 
az öreghegyi polgárőr csoport 11 fő 
részvételével: Bartl Kálmán, dr. 
Kerényi László, Kutics Balázs, 
Borsodi György, Ferdinánd Zoltán, 
Herczeg Gyuláné, Herczeg Csaba, 
H orváth  Lajos, K ontó  Ferenc, 
Szeles József, Szenthe László. 
Grúber Sándor úr rendőrőrnagy a 
B a la tona lm ád i R e n d ő rő rs  
paran csn o k a  ism er te t te  a 
jelenlévőkkel a rendőrség munkáját 
aktívan segítő polgárőr egyesületek 
jelentőségét a bűnmegelőzésben és 
a felderítő munkában. Ezután a 
p o lgá rő r  egyesü le t vezető i 
tájékoztatták a kollégáikat eddigi 
m unkájukró l és a fe l té t len  
szükséges ny ilván ta rtásró l és 
adminisztrációról.

A  m egalakult csoport Bartl 
K álm án u ra t  v á lasz to tta  k é p 
v iselőjének, csoportveze tőnek . 
Ezúton is megköszönjük Kutics 
Balázs úrnak a kedves és szíves 
vendéglátását.

D ecem ber  közepén  a m ár 
rendszeressé vált polgárőr-rendőr

járőr az Attila utcában tetten ért és 
elfogott egy b e tö rő  társaságot 
“munkavégzés” közben.

Polgárőr Egyesületünk 3 db 
“M a ro s” típusú rádióval 
gazdagodott, melyet a Veszprém 
Megyei R endőrkap itányság tó l 
kap tunk  és évzáró elnökségi 
ü lésünkön  H orváth  E n d re  úr 
r .ezredes , főkapitányhelyettes  
nevében  Újvári A ttila  úr r. 
fő törzszászlós ado t t  át 
egyesületünknek, ezzel is segítve az 
ú jonnan  m egalakult öreghegyi 
polgárőr csoport munkáját.

Köszönjük a segítséget Horváth 
Endre úrnak.

P o lgárő re ink  változa tlanul 
járőröznek az üdülőövezetben és 
figyelik, ellenőrzik az ingatlanokat, 
e s e te n k én t rendőrko llégákka l 
közösen.

Ú jabban  furcsa “hobbynak” 
hódolnak a tolvajok, gázfogyasztást 
mérő órákat is leszerelnek, lopnak.

K érem  A lm ádi po lgára it  
figyeljenek az órákra, hogy másnap 
is tudják használni gázkazánjaikat 
és lakásuk ne maradjon fűtetlen.

F igyeljünk szom szédaink 
portájára is.

Hansági Endre
elnök



Óvakodjunk az inflációtól, avagy 

számokról komolyan és komolytalanul

Ha elkezdünk  szám olni 
magyarul akkor szinte fel sem 
tűnik, hogy a tizes 
számrendszerben mozgunk, mert 
ez így term észetes. H a viszont 
leírjuk a római számokat, akkor 
már feltűnő, hogy ötös 
számrendszer jön elő a leírásuknál: 
V-VI, vagy X-XI, mert öt egység 
után váltás következik, és addig 
folytatódik, amíg újra el nem érnek 
egy ötös egységig. Mivel a 
gimnázium tanulói közül egyre 
többen ju tnak el Walesbe, még 
furcsább megfigyelést tehettek, ha 
ott számolni kezdtek. Egytől tízig 
a welsh nyelv tizes számrendszert 
használ, tíztől húszig ö tös 
számrendszert, tizenkilenc után  
viszont már huszas számrendszert. 
Képzeljék el amikor a 16-ot úgy 
mondják, hogy “tíz és öt után még 
egy”, a 40-et “kétszer húsznak”, a 
80-at pedig “négyszer húsznak”.

Nem is kell külföldre menni, 
mert elég csak itthon kutatgatnunk, 
méghozzá saját városunkban. Ami
kor Vörösberényt még Szárberény
nek írták a Veszprémvölgyi apáca- 
kolostor alapítólevelében, akkor a 
tizenkettes számrendszert hasz
nálták! Szárberényben ugyanis 48 
füst és 6 halász, Szombatrévnél 6 
halász, m áshol pedig  3 ács 
átadásáról intézkedtek az apácák 
javára. Ez pedig 3-6-12-48 
számrendbe illeszkedik!

Ez a tizenkettes számrendszer 
előbukkan máshol is: gondoljunk 
csak a kínai e re d e tű  12 h o ld 
hónapra, az akkád eredetű 12-es 
időbeosztásra, vagy a 12 apostolra 
a kereszténység kialakulásánál. 
Géza fejedelem 12 követet küldött 
először külföldre, a pécsváradi apát 
katonai kísérete 12 főből  állt, sőt a 
kereskedők még az Újkorban is a 
tucattal számoltak. Elég csak arra 
gondolni, milyen nyugta lanul 
fogadták először az angolok a tizes 
szám rendszerre  való á t té ré s t ,  
am ikor 1971-től kezdve nem 
mondhatták, hogy egy font sterling 
az 20 shilling, egy shilling 12 penny, 
egy penny pedig 4 farthing.

Egyre inkább ugyanilyen 
nyugtalansággal kezd eltö lten i

engem  az ú jabb inflációs 
számolósdi, amikor január elsején 
a r ra  éb re d ü n k  hogy a benzin  
ennyivel, a vonatjegy annyival, és a 
te le foná lás  meg am annyival 
em elk ed e t t .  Az a rém álm om  
támadt, hogy ha ilyen friss ütemben 
inflálódunk, akkor egyszer a szavak 
is elkezdenek elértéktelenedni. 
Nem mintha ebben a században 
nem  deva lvá lód tak  volna már 
eleget, hanem ez a kór egyszercsak 
elkezdi megtámadni a számokat, 
utána pedig minden olyan szavunk 
m eg fe rtő ző d h e t,  am elyben 
számjegy van.

Mitől is félek? Tételezzük fel, 
bár semmi komoly okunk nincs rá, 
hogy nem 20%-os lesz a szavak 
infláció ja , hanem  csak tíz: az 
“egység”-ből így akkor csak

“k é tség ” lesz és nem pedig  
“háromság”. A kétkedésből viszont 
már háromkodás, a négyesfogatból 
hirte len  ö tösfogat, így aztán a 
magyar futball vezérkara már nem 
is ötöl-hatol, hanem hatol-hetel és 
a t izenegyesek  he lye tt  
t ize n k e t te se k e t  rúga tnak . A 
hovatovább hivatásosokból álló 
hadseregben a századok helyett 
száz tizedek  lesznek, a 
határőrségnél meg tizenegyedesek 
kísérgetik vissza a zöldhatárnál 
e lfogo tt  négyszéki rom án  
szeszcsem pészeket. H iába  
h e tvenegyekednek  m ajd
Hatvanegy város polgárai a név- 
visszaállítás mellett, a politikusok 
most sem en g ed n ek  a 
negyvenkilencből, mert azok között 
is lesz hé tökö r. A m agyar

családokban kétkék születnek és 
négy lesz a magyar igazság, ha a 
hétalmasok is így akarják.

Im m ár m eghason lo ttan  
kettesben írom ezt a szösszenetet 
is, mert kétszerű lenne kétvégtében 
kikettőzni az elkerülhetetlennel, 
ké tsze rsm ind  e lhessegetn i az 
effajta rémálmokat, de gyötör a 
háromnegyedelem, hogy ez csak 
dőre, kétügyű képzelgés.

Azok, akik háromolkodnak a 
szavaimban, azok háromságbavon
hatatlanul feladták a háromszor- 
három józanságát. Az Új Almádi 
Újság ehavi száma helyett vegyék 
elő az Ezeregyszáztizenkétéjszaka 
m eséit, vagy elég ha csak a 
“Kettedem-begyedem tengertánc” 
dallamát dúdolgatják.

Czuczor Sándor

Karácsony a városházán

Ajándékosztás

Kurucz György református lelkész beszél a vörösberényi karácsonyon
Fotók: Durst László



Kertbarátköreink életéből
A Balatonalmádi

Kertbarátkor 1997.
december 10-én tartotta éves 
beszámolóját. Bucs Ferenc 
elnök felkérte Nagy József 
pénztárost, hogy ismertesse a 
szakkör anyagi helyzetét, majd 
az elnök számolt be az éves 
munkáról. Az előadások 
munkaterv szerint történtek. 
Egy szakmai kirándulás volt 
betervezve, ami sajnos 
elmaradt. Helyette két helyi 
kertlátogatás volt. Mester Csiki 
Ferenc a gyümölcsfák és szőlő 
metszésésről tartott bemutatót 
Kesze i József kertjében, 
valamint Sin József mutatta be 
mintakertjét és szakmai 
tanácsokat adott a szakkör 
tagjainak. A két kertlátogatás, 
valamint egy sárvári fürdéssel 
egybekötött kirándulás pótolta 
az elmaradt szakmai 
kirándulást. A szakkörnek nem 
rég 15 tagja volt, ma 42. A 
tagdíjakból és egyéb 
bevételekből, az előadók díja és 
borászati felszerelés vásárlása 
(kénes savmérő készülék), 
valamint az üzemeltetéséhez 
szükséges vegyszerek lettek

fizetve, a megmaradt összeg 
pedig betétkönyvben van. A 
farsangi bál és a Katalin bál is 
javította anyagi helyzetünket. 
Jól sikerült a már 
hagyományossá vált borverseny 
is. A beszámoló végén a tagság 
úgy döntött, hogy a december 
17-re tervezett programot a 
közelgő ünnepekre való 
tekintettel halasszuk el 
januárra. Címe: Az 1998. évi 
feladatok meghatározása. Az 
elnök felkérte a tagságot, hogy 
javaslataikkal készüljenek fel az 
1998-as munkaterv
összeállításához.

A Vörösberényi “Fábián 
József” Kertbarátkor 1997. 
december 15-én tartotta éves 
beszámolóját. Dezső Gézáné 
gazdasági vezető ismertette a 
kertbarátkor anyagi helyzetét, 
ami a jól megszervezett évközi 
báloknak köszönhetően igen 
kedvező. Horváth József elnök 
az év egyéb eseményeiről 
számolt be. A munkaterv szerint 
egy tavaszi kirándulást 
szerveztek Sárvárra, ami nagyon 
jól sikerült. Hazafelé Tóth 
Gábor és néhány kertbarátkor

tagunk, akik vállalták, hogy a 
sárvári fürdő helyett a saját 
verejtékükben fürödnek, 
Somlón vártak bennünket finom 
vacsorával és hűtött italokkal. 
Majd szeptemberben
szerveztünk egy zalakarosi 
kirándulást, visszafelé 
m egtekintettük a
balatonedericsi vadasparkot. Az 
éves munkatervet úgy állítottuk 
össze, hogy a szakmai 
előadásokra szakelőadókat 
hívunk meg, a többi alkalomra 
pedig közéleti személyeket 
kérünk fel. Így tagjaink 
szakmailag is fejlődnek és a 
közéletről is kapnak 
tájékoztatást. Ez a módszer 
bevált és továbbra is ezt 
alkalmazzuk. Több éve tartjuk 
a kapcsolatot a miskolci kert
barátkörrel. Rendezvényeinken 
kölcsönösen részt veszünk. Így 
volt ez 1997-ben is.

A Polgári Körrel és az 
iskolával karöltve szerveztük

meg a szüreti felvonulást, 
aminek már három főállomása 
volt: Vörösberény, Városház tér, 
Fórum Bevásárló Központ.

Az év utolsó rendezvénye a 
“Mindenki karácsonya”. 
Szintén a Polgári Kör, az iskola 
és a “Fábián József” 
Kertbarátkor volt a szervezője. 
A rendezvényen legalább 300 fő 
vett részt. A gyermekek 
ajándékozására a
kertbarátkörünk 6000 Ft-tal 
járult hozzá.

Az elnök a beszámoló végén 
bejelentette, hogy az 1998-as 
munkaterv készítése
folyamatban van.

Mindkét kertbarátkörben 
jelentősen növekedett a tagok 
létszáma, ami köszönhető az Új 
Almádi Újságnak is.

A jelentkezőket továbbra is 
várjuk.

Kertbarátköreink nevében 
boldog újévet kíván

Durst László

Egyéni és társas vállalkozások teljeskörű könyvelése. Telefon: 88/338-296

Garázs kiadó Balatonalmádi Kisberényi út elején kertes családi háznál egész évi 
használatra. Garázs mérete 4 méter hosszú 3 méter széles. Érdeklődni naponta 
este 18 óra után. Telefon: 338-748.

Mozgáskorlátozottak gyűlése
1998. január 28-án (szerdán)

15 órakor 
az Öregek Napköziotthonában lesz. 

Györgyi Dénes u. 11.

Hégely 
és társa
Üvegezés, tükörvágás, 

képkeretezés, hőszigetelt üveg. 
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41., 

Építők u. 1/A. 
Telefon: 432-854, 

06-20/685-221 
Konyha, szobabútor, 

üzletberendezés, 
egyedi elképzelések kivitelezése 

Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 
Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2. 

Telefon: 06-20/685-221

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, adótanácsadás

EGZAKT BT
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb- stb. 
nyomtatványok árusítása

EMISSZIO BT.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig.



Kedves Almádi Újság Szerkesztősége!
Szeretném, ha pár sorban megjelenne írásom az újságban. 

Városunkban csinálták a gázt, hozták a telefont, most decemberben 
a vízvezeték felújítást végezték. Kérem megdicsérni az embereket. 
Minden nap láttam a munkájukat. Ezek az emberek nem a lapát 
mellett támaszkodtak. 7 órától az ebédidőig becsületesen dolgoztak, 
eztán fél ötig végezték a munkájukat. Ezt csak azért írom, mert 
összehasonlítási alapként nyáron az almádi kertészeknek mondott 
dolgozók főleg példát vehetnének róluk. Könnyebb a munkájuk sokkal, 
de a gaz fele mindig ott maradt, épp ott, ahol rendesen kellett volna 
nekik dolgozni. Hol itt, hol ott hüsöltek, nem beszélve róla, iszogattak 
is. Mióta nem a Mesterházyné Andrea a vezetőjük, megváltozott egész 
Almádi látképe. Az Andrea meg tudta ezeket az embereket fogni. 
Alm ádi város? Itt m indenki azt csinál, amit akar? A  
munkanélküliekről nem is beszélve. Sajnos, aki dolgozik rosszabbul 
jár. El kellene ezen gondolkodni, hogy lehetne nagyobb fegyelemmel 
dolgoztatni. Nem az alkoholnak kellene szerepének lenni, ezekben az 
emberekben nincs jó érzés. Más huzgálta ki utánuk a gazt és 
söprögetett. Faluhelyen különb minden, mint ebben az Almádiban. 
Ha írásom nem is kerül be az újságba, de elmondom, vannak még 
egyszerű munkások, akikrő l példát lehetne venni. A  
munkanélkülieknek sem adnék pénzt, mert nem is akarnak munkát 
vállalni. Velük kellene az ilyen építkezéseket, árokásást csináltatni. 
Legegyszerűbb felvenni a segélyt. Kötelezni is kellene ezt a sok 
ingyenélőt. Más messziről jön dolgozni, hogy keressen kevés pénzt. 
Szomorú ez, nem látják ott az irodában, ahol ülnek, ki kellene menni 
egy kicsit az emberek közvéleményét is meghallgatni. Sokan vagyunk 
felháborodva.

Tisztelettel:
Almádi lakosok

Szerk megjegyzés -  Névtelen levelet nem szoktunk közölni, de 
most kivételt tettünk, mert a felháborodott „Almádi lakosok” 
megjegyezték, hogy írásuk esetleg nem kerülhet be az újságba.

OLVASÓINK ÍRTÁK

Gáz..., van...
Balatonalmádi szebbnél szebb 

fekvésű területei közül talán az 
egyik legszebb dom bo lda lon  
ta lá lha tó  a volt Bezerédy és a 
Mihályi birtok. Az 1960-as évek 
végéig a b ir to k o k  viszonylag 
h áb o r í ta t la n o k  voltak . A 
birtokokon áthaladó kocsiutak, sok 
évszázadon keresztül a közlekedést 
és a te rü le te k  m egköze líté sé t 
biztosították.

Az 1960-as évek végén és a 70- 
es évek e le jén  a te rü le te k e t  
felparcellázták, új utakat, utcákat 
alakíto ttak  ki. Ú j tu lajdonosok 
v e t ték  b ir to k b a  a csodála tos  
fekvésű területeket, az útjai, utcái 
földutak voltak, közmű nem volt.

Az elmúlt évtizedek során az 
igények és le he tő ségek  
találkozásaival fokozatosan épült ki 
a villamosenergia ellátás, az utak 
közvilágítása, a vízellátás, majd a 
’80-as évek végén szilárd  
útburkolatot kapott a Rege utca és 
a Rege-köz. Az itt élő  állandó 
lakosok  és ü d ü lő tu la jd o n o so k  
életében jelentős változást a múlt 
év m ásodik  fele hozta  meg. 
Augusztus végétő l novem ber

végéig k iépült a teljes 
csa to rn ah á ló za t ,  gázellátás, 
telefonhálózat, áthelyezték a már 
meglévő vízvezeték egy részét. A 
kis utcákban volt sürgés-forgás. A 
kiv itelezők közül külön 
m egem lítjük  a csa to rna  és a 
gázvezeték megépítését végző Rajó 
László Kft.-t. A  lehe tő  
legmesszebbmenően figyelembe 
vették az itt lakók igényeit. Precíz, 
szakszerű, rende t is szerető  és 
megteremtő kivitelezőt ismertünk 
meg. A munkát irányító vezetők az 
igényeknek megfelelve a lakosok 
kérdéseire mindenkor türelmesen 
és é r th e tő  szakszerűséggel 
válaszoltak.

A m unkaterü le ten  dolgozók 
m indenkor ügyeltek a rendre , 
biztonságra.

Gáz, víz, csatorna, telefon és 
természetesen villamosenergia van 
a Rege utcában, Rege-közben és a 
Fény utcában.

K öszönet é r te  a szakszerű 
munkát végző Rajó László Kft.-nek 
és minden kivitelezőnek, a munkát 
irányító  önkorm ányzati
személyeknek és mindenkinek, aki 
egyéb m ódon  vett részt a 
munkában.

Egy ilyen több feladatot magába 
foglaló folyamat természetesen 
felszínre hozott több problémát, 
személyes ellentéteket is. Ezek 
feloldására, megoldásában sokat 
dolgozott Kerényi polgármester úr, 
sikeresen. Az utcában lakók szinte 
kivétel nélkül a cél érdekében 
tevékenykedtek . M indannyiuk 
nevében  köszönjük. Módi 
Mihálynak a feladat megoldására 
törő szorgalmát, kitartását, Győrfy 
E lek  b a rá to m n a k  a személyi 
ellentétek feloldásában kifejtett 
tevékenységét. Így valósult meg a 
Rege u tcában  és a környékén 
mindaz, ami három évtizeddel 
eze lő tt  még á lom kén t sem 
fogalmazódott meg.

Van mindenünk, agyonfoltozott 
utunk, olyan ez mint valamikor az 
egyetlen foltozott nadrágunk volt, 
de bízunk benne, hogy útjaink 
rendbetételére nem kell 30 évet 
várnunk.

Befejezésül kívánjuk minden 
almádi polgárnak, hogy hasonló 
élmények és eredmények részese 
legyen, lehessen és akkor talán 
A lm ádi, A lm ádi-Ö reghegy, 
V örösberény , K áp ta lan fü red  
csodála tos  tá ja  egy igazi 
gyöngyszeme lesz a Balaton északi 
partjának.

így legyen

Szapáry Béla

A Megváltó születésének megünneplését hajdanában a betlehemesek tették színessé, emberivé, meghitté. Ezt a 
szép hagyományt elevenítik fel az utóbbi években a vörösberényi fiatalok, akiket Regenyei Juliska néni készít 
fel szeretettel, odaadással és kíséri végig a családokhoz karácsony közeledtével, hogy melegséget és szeretetet 
varázsoljanak az otthonokban kis műsorukkal. Valamennyi meglátogatott nevében köszöni

Szentesi István és családja



Köszönet az iskoláért
Az új vörösberényi általános iskolát és a tornatermet 1997. október 

közepén vették birtokba a gyerekek és a felnőttek. A költözködés és az 
átmenettel kapcsolatos egyéb nehézségeken túljutva a korábbi nyugodt 
és alkotó légkörben folyik a nevelés és az oktatás.

Az épületek tágasak, világosak, a kor követelményeit mindenben 
kielégítőek. Jó érzés itt lenni és munkálkodni. Örömünk akkor lesz teljes, 
ha iskolánk még megépítendő része is elkészül és valamennyi diákunk és 
kollégánk együtt lehet. Ami eddig történt, az szinte csoda. Hat hónap 
alatt épült fel ez a gyönyörű és hasznos létesítmény, a balatonalmádi és 
vörösberényi városrész büszkesége.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a város képviselő 
testületének, a “Vörösberényi Iskoláért” alapítványnak, a bizottságok 
tagjainak és mindenkinek, aki bármit is tett új iskolánk megvalósításáért.

E nnek  a gondo la tnak  a jegyében ta r to tta  meg tan tes tü le tünk  
decem berben azt a bennsőséges ünnepséget, ahol emlékeztünk a 
kezdetekre és Dr. Kerényi László polgármester úr beszélt a folytatás 
lehetőségeiről.

Tóth Attila, igazgató 
Fotók: Durst László

Meghívó
A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Veszprém megyei 

Szervezete nevében tisztelettel meghívom Önt

Dr. Homoki János
országgyűlési képviselő úrnak, a Független Kisgazdapárt Országos 

Elnöksége tagjának “Melyik igaz? A kormány sikerpropagandája, vagy 
az újabb népnyomorító áremelések sorozata?” címmel, és

Dr. Tamás Károly
úrnak, a Pannon Agrártudományi Egyetem ny. főigazgatójának, a 

Független  K isgazdapárt M ezőgazdaság i K ab ine tje  veze tő jén ek  
“Agrárfeladataink a magyar vidék felemelkedéséért” címmel tartandó 
előadásaira.

Az előadások helye:
Balatonalmádi, Közösségi Ház (Balatonalmádi, Baross G. u. 22.)
Az előadások időpontja:
1998. január 31. (szombat) 17.00 óra.

Tisztelettel:
Vitéz Pintér Kornél
ügyv. megyei elnök

Tisztelt Polgármester Úr, 
tisztelt Képviselő Testület!

Mivel eddig nem volt rá alkalom, ezúton szeretnénk megköszönni 
Polgármester Úrnak, a képviselőknek és mindazoknak, akik segítettek 
abban, hogy ez a szép, új iskola felépülhetett Vörösberényben.

Régi óhajunk vált valóra ezzel, végre Berénynek is van egy olyan 
iskolája, amire büszkék lehetünk, s ahol gyermekeink kulturált, szép 
környezetben tanulhatnak.

E re d m é n y ek b e n  gazdag, bo ldog új e sz tendő t kívánnak 
Vörösberény lakossága nevében.

a berényi társadalmi szervezetek

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Almádi lakosait (pártolókat és érdeklődőket) a 

helyi MIÉP szervezetének, nyilvános gyűlésére.
Ideje: 1998. január 16. (péntek) 17 óra
Helye: Ipartestület székháza, Jókai u. 7. sz. (posta mellett)
Részvételüket előre is köszönjük

Balatonalmádi MIÉP tagsága



Keresztek 
dombja

Litvánia a Baltikumi Államok egyike, melyről keveset tudunk. Nem 
felkapott hely, ennek ellenére az ide látogató sok különlegességet fedezhet 
fel. Eltekintve most az országra vonatkozó, -  a turistakönyvekben

megtalálható -  száraz adatoktól, 
egy-két érdekesség a történelméből.

1918-ban vívta ki először a 
függetlenségét.  M ajd szovjet 
fennhatóság alá került. 1990-ben 
újra önálló állam lett. 1991-ben válik 
az EN SZ tagállamává. 1996-ban 
felfüggesztik a halálbüntetést.

F ővárosa  Vilnius melynek 
óvárosa  a világörökség része. 
M e g ta lá lh a tó  itt F rank  Z appa  
emlékszobra és a KGB múzeum is.

A megpróbáltatások és tragédiák 
em léke it  fedezhe tjük  fel 
o rszágszerte . Az északi ha tár  
közelében egy kis várostól néhány 
kilométerre a préri közepén, egy 
furcsán körvonalazódó dombocska 
fekszik. Közeledve már alig hihető 
a látvány. A Szibériába deportált 
emberek emlékére szimbolikusan 
k ere sz te k e t  és em lék tárgyakat 
helyeznek el az ide zarándoklók, 
leszármazottak és hozzátartozók.

Annak ellenére, hogy az ország 
elindul a fejlődés útján, soha nem 
tűnik el a történelem drámáinak 
nyoma, amit nem lehet kitörölni az 
emberek emlékezetéből.

Dévényi Vera



A dombóvári Kapos Kórus karácsonyi hangversenye a balatonalmádi 
Szent Imre templomban

A városi vegyeskar karácsonyi koncertje a Közösségi Házban.
Fotók: Durst László

FEHÉR 
ABLAK!

Ablakgyártó, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 
energiatakarékos, 
ütésálló, műanyag 

nyílászárók gyártása, 
forgalmazása, szerelése 
minden járatos és egyedi 
méretben, íves formában 

is, nagy 
színválasztékban. 

(télikertek).

8000 Székesfehérvár, 
Távirda u. 9. 

Veszprém Megyei 
Vezérképviselet:

Hansági Endre, 8220 
Balatonalmádi, 
Vöröshegyi u. 8. 

Telefon: 88/431-745

Vagyonvédelem!
Elektronikus

riasztóberendezések
kiépítése.

Néma riasztás 
lehetősége a 

rendőrségre telepített 
figyelő szolgálatnál. Ez 

a lehetőség fokozott 
védelmet, biztonságot 

nyújt. Mechanikus 
biztonsági rendszerek, 

lakatos munkák.

Hansági Endre 
Balatonalmádi, Vöröshegyi u. 8. 

Telefon: 88/431-745

A Közösségi Ház amatőr bajnokságot rendez a helyi és a város környékén élő 
sakkbarátok számára. Az intézmény által felajánlott serlegért indulhatnak mindazok, 
akik NB-s bajnokságban nem szerepelnek. A körmérkőzéses bajnokság nevezésére, 
első fordulójára 1998. január 22-én (csütörtökön) 17 órakor kerül sor a Közösségi 
Házban. Nevezési díj: 300 Ft.

A Közösségi Ház számítógépkezelői tanfolyamot hirdet. Jelentkezés, bővebb 
felvilágosítás január 30-ig személyesen az intézményben, vagy a 338-011-es 
telefonon.

Felhívás
Az év vége felé közeledve az “Almádiért” Alapítvány nevében nagy 

tisztelettel köszönjük meg mindazoknak a magánszemélyeknek, egyéni 
vállalkozóknak és társaságoknak a segítségét, akik a kultúrát és a 
művészeteket pártoló tevékenységünket valamilyen formában támogatták.

A  jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, a 
korábbi évekhez hasonlóan az alapítványunk által kiadott igazolás alapján 
meghatározott adókedvezmény illeti meg azokat a magánszemélyeket, akik 
alapítványunkat pénzügyi támogatásban részesítették.

Az újdonság az, hogy alapítványunk köteles a kiadott igazolásban 
sz e rep lő  összegről az A P E H -o t  is tá jékoz ta tn i.  E hhez  az 
adatszolgáltatáshoz viszont szükségünk van a támogatók adóigazolványon 
szereplő tízjegyű adóazonosító jelére.

Kérjük, hogy akik az alapítványunk részére támogatásként befizetett 
összeg után járó adókedvezményt igénybe kívánják venni, az alábbi 
adatlapot olvashatóan kitöltve címünkre legkésőbb 1998. január 15-ig 
juttassák vissza. Címünk: Almádiért Alapítvány, 8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóazonosító jel hiányában sajnos 
nem adhatjuk ki az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást, 
mivel az APEH felé történő adatszolgáltatási kötelezettségünknek nem 
tudunk eleget tenni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi

Szabolcs u. 21. Baross G. u. 51.
(Fórummal szemben) (Hattyú ABC mellett)
Telefon: 430-967

JANUÁRI AKCIÓNK

-  SZÍNESFILM-KIDOLGOZÁS 
AJÁNDÉKFILMMEL

-  2 DB FOTÓALBUM
(100 DB-OS)

-  MŰSOROS HANGKAZETTA
3 1 9

NYITVA TARTÁS: H-P: 8-13, 1330-1 7 
SZO .: 8-13



Pályázat a Balatonalmádi Városi Gondozási Központ igazgatói 
munkakörének betöltésére

A beosztás betöltésének feltétele:
- felsőfokú szakirányú képesítés:
a) társadalomtudományi: szociálpolitikus, szociális munkás, szociális szervező, gyógypedagógus, 

igazgatásszervező, jogász, közgazdász, humán szervező
b)  egészségügyi: orvos, védőnő, intézetvezetői szakképesítés, diplomás ápoló, mentőtiszt
- az intézmény alaptevékenységének megfelelő, legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát:
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai és vezetői programot, illetve (szakmai helyzetelemzésen 

alapuló) fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell.
- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A megbízás - előreláthatóan - a pályázat megjelenésétől számított 60 naptól kezdődően, határozatlan

időre szól.
Bérezés a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján történik.
A pályázatokat Balatonalmádi Város Polgármesterének (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) - a 

Népjóléti Közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül - kérjük beküldeni.
Az érintetteket a pályázatok elbírálásának eredményéről - a képviselőtestület döntésétől számított 5 

napon belül - tájékoztatjuk.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

Meghívó sportbálra!
A Herkules SE 1998. január 

31-én bált rendez az Auróra 
Szállodában, melyre minden 
é rd e k lő d ő t,  sp o r tb a rá to t  
meghívunk.

Belépő vásárolható: Felber 
G yulánál, B ala tonalm ád i 
Görgey u. 4. sz. alatt.

Bővebb felvilágosítás a 88/ 
338-146-os, vagy a 06/30/574- 
830-as telefonon kérhető.

Nők tornája a Váci 
iskolában

Nők részére mozgáslehető
séget kínálunk, melyet 1998. 
január 6-tól indítottunk a Váci 
M ihály Á lta lános  Iskola 
tornatermében.

Időpontjai: kedd-péntek: 20 
óra

Jelentkezni a helyszínen 
lehet.

Diabétesz klub
Évek óta működik Balatonalmádiban a Diabetesz klub, helységet 

a közösségi ház vezetősége biztosít a foglalkozásokhoz. Sok hasznos 
dolgot tudhatunk meg betegségünkkel kapcsolatban, amit a klub 
vezetőinek és az előadóknak köszönünk.

Elfoglaltságuk, fontos teendőik mellett egy szép karácsonyi 
műsorral leptek meg bennünket, amit a zeneiskola növendékei tettek 
még szinesebbé kedves énekükkel, zenéjükkel.

Külön köszönetünket fejezzük ki a György Patika vezetőjének a 
kedves ajándékokért, amikből minden résztvevőnek juttattak. A 
szeretet ünnepe előtti jó hangulatot saját készítésű süteményeink 
kínálásával, fogyasztásával tettük még emlékezetesebbé.

Pálfi Ferencné 
és Gosztolai Pálné 

klubtagok

A Cukorbeteg Klub programja
1998. január 7.
A cukorbetegséggel kapcsolatos sebészeti problémák
1998. február 4.
Farsang
1998. március 4.
A szövődmények megelőzésének lehetőségei a cukorbetegeknél
1998. április 1.
Otthon, kis kertben is termeszthető növények, fűszerek
1998. május 6.
Kirándulás

Almádi gyerekek a fűzfői uszodában Fotó: D. L.
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•  Video és Számítástechnikai 
szerviz, kereskedelem

•  CD-írás, archiválás

•  Teljeskörű könyvelés, 
adóbevallások készítése

•  Reklám tervezés, kivitelezés

Balatonalmádi, Kisberényi út 16.
Telefon/fax: 06-88/432-812 

Mobil: 06-30/496-555

Nyitva: kedd-csütörtök, 9-12 
és 14-18, péntek, 9-14.

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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