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



M O N B R É C I A
(Kovács nyaraló)

„A villa három szintesen épült, több terasszal és külső lépcsővel. Az 
alsó részen, a földszinten volt a nagy konyha, mosókonyha, kamra, a 
házmester lakás, előtte pedig az úgynevezett „hüselő”, fonott 
bútorokkal.

Az alsó szintről lépcső vezetett fel a folyosóra, amelyről középen a 
Balatonra nézően helyezkedett el a nagy ebédlő, előtte a dohányzó, 
jobbra a szalon a zongorával. Minden berendezés csodálatos Lingel 
bútorokból és herendi edményekből állt. A folyosón továbbá volt 3 
vendégszoba (zöld, kék, sárga), a folyosó Öreghegy felőli részén 2 
fürdőszoba, s a szalon mögött pedig egy nappali szoba, varrógéppel. 
Innen lépcső vezetett fel a felső szintre, ahol egy óriási szoba volt 
előtte hatalmas terasszal, mellette két oldalt kisebb szobák voltak. 
Központi fűtés és étellift is volt a házban. A villa körül csodálatos kert 
volt, rózsaszín futórózsákkal az utak mentén.

Kicsi fürdőmedence volt a kút mellett. A villa előtti téren szökőkút 
volt, egy kis amorozó spriccelte a vizet. A villát a veszprémi Csomay 
Kálmán építész tervezte és kivitelezte, a kerítést Lovas László almádi 
építészmérnök tervezte, henger alakú vöröskő oszlopokkal.”

Az épület részletes leírása után tekintsük át röviden a birtok
lástörténeti adatokat. Az 1858 évi kataszteri iratok szerint a birtok 
tulajdonosa Vágó Farkas veszprémi „szijjártó” volt és a birtok a 
következő részekből állt:
3444 hrsz. Szőlő gyümölcsfákkal 1 k.hold 80 négyszögöl

3445 hrsz. Szántó 442 négyszögöl

3446 hrsz. Lakóház, 126 számú 10 négyszögöl

3447 hrsz. Rét 75 négyszögöl

3448 hrsz.________ Alacsony erdő________________________ 95 négyszögöl

Összesen: 1 k.hold 702 négyszögöl

1864-ben Behm Lajos, majd tőle 1867. Február 23-án Sörény Imre 
és neje Holczhauser Teréz vették meg, 500 osztrák értékű forintért, az 
időközben már

1 k.hold 975 négyszögölre változott nagyságú birtokot. Az 1882. 
Augusztus 27-én felfektetett önálló Almádi telekkönyvben ugyanezen 
adatok szerepelnek.

1917. Március 10-én történt bejegyzés szerint a három kiskorú 
Sörény gyerek, Imre, Julianna és Teréz örökölték a birtokot.

A birtok nagysága vétel folytán, az 1925. Augusztus 1-én történt be
jegyzés szerint

2 k.hold 835 négyszögöl nagyságúra változott. Ezt megelőzően 
azonban az épülő vasút számára 717 négyszögölet kisajátítottak a 
Sörény birtokból, amelyet végső soron a vasút így kettévágott. 
Ugyanekkor parcellázásra is sor került és a birtokot több részre 
felosztották.

1925. szeptember 16-án kelt szerződés szerint ezekből 4 telket, 
összesen 1300 négyszögöl nagyságban, 110,500.000,- korona 
vételárért Kovács Anna virágüzlet tulajdonos, budapesti lakos 
vásárolta meg. Ezt az ügyletet 1926. Január 21-én telekkönyvezték.

A villa építésére vonatkozóan pontos adat nem ismert, de a kora
beli képes levelezőlapok tanúsága szerint 1928-ban már állt az épület, 
amelyik akkoriban Almádi legnagyobb nyaralója volt. 1925-ben 
történt államosításáig a tulajdonos változatlanul Kovács Anna. Az 
állami tulajdonba vételeket rögzítő jegyzék szerint a villa 12 szobás, a 
tulajdonos nem lakik benne, az államosítás ellen felszólalt, amit a „fel
szólalás elutasítva” bejegyzés zár le.

A villa részletes ismertetését Dr. Tóthné Jády Eszternek, mint a 
családot és a villát jól ismerő szemtanú írásos közlésének köszön
hetjük.

A Sörény-birtok történetéhez tartozik még, hogy Sörény Imre 1892- 
93-ban Almádi község választott bírája volt.

Schildmayer Ferenc

PAPÍR-IRÓSZER és k ö n y v e s b o lt

Balatonalmádi 

Szabolcs u. 21. Baross G. u. 51.
(Fórummal szemben) (Hattyú ABC mellett)

Telefon: 430-967
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A z almádi Öreghegy látványa a régi strand tetejéről Jól látszik a 
tekintélyes nagyságú Kovács nyaraló

A  villa képe 1928-ban.



Jótékonysági bál az új iskola épületében
Lelkes szülők és Némethné 

Kerekes Emőke SZM elnök 
varázsolta hangulatossá a Vö
rösberényi Általános Iskola 
auláját, amelyben az 1998. évi 
jótékonysági bál megrendezés
re került.

Pintérné Barcza Zsuzsa 
igazgatóhelyettes köszöntötte 
a vendégeket, felhívta a figyel
met Szentesi István fotókiállí

tására, amely az iskola építésé
nek mozzanatait örökítette 
meg.

Tóth Attila igazgató meg
nyitó beszéde után a Mester 
Ferenc által vezetett néptánc 
együttes adott műsort. Ezt kö
vetően Németh Tamás zenéjé
re táncolhattak a szórakozni 
vágyók. A sikeres rendezvény 
bevételét audiovizuális eszkö

zök vásárlására fordítja az is
kola és a szülői munkaközös
ség.

Köszönjük a segítőknek és az 
adományozóknak.

N ém eth  Tam ásné D iva t
áru Nagyker, N ém ethné K e
rekes E m ő ke  Ju tka  B u tik , 
Tál M agdolna, Tóth Petra, 
N itrokém ia M entor Kft. Erős 
J ó zse f ügyvezető  igazgató, 
Party Szolg. G M K ., H ollen 
der Józsefné Cigaretta C en
ter; Stylus Fodrászat Istenes 
Klára, Ita ltár Kuruczék, A l 
m á d i C enter K ft., N agy 
L a jo sn é  lakásfelszerelés, 
R atku  Györgyné, M ol Auer, 
Popeye Sporthorgászbolt,

Szentesi István, Szentesiné  
Brazsil M árta, Z sapka  Já 
nosné, M ohos R óbert M ini 
bolt, Szőlősiné Séllei K ata 
lin, L a n csa ricsn é M atics 
Gyöngyi, Bolla Béla, B en kő  
Renáta Fodrászat, H orváth  
Sándor, N ém eth és N ém eth  
Kft., M ikóczy Jenő, Nagy P é
ter; Juhász Nagy Ild ikó , Sa l
ler Endre, Zaharovits S á n 
dor, B renner K álm ánné, 
K okasné N ém eth M arietta, 
Fehér Veléria, O berm ayer 
Z o ltá n  zöldség-gyüm ölcs, 
Koch Á rpádné Berény É tte 
rem, Szabóné Kovács K ata 
lin büfé, H égely Sándor, 
Hégely Sándorné, F utakiné  
Pataki Gyöngyi, valam int a 
segítő pedagógusok csapata.

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.

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

Egészségünk érdekében.

F E L H Í V Á S
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!
Az Országos Társadalombiztosító Intézet csak ab

ban esetben finanszírozza az egyes orvosi körzetek 
tevékenységét, ha a családorvosok pontos nyilvántar
tást készítenek a hozzájuk tartozó állampolgárok 
TAJ  számáról.

Kérjük ezért, hogy 1998. március 31-ig szíveskedje
nek választott orvosuknak bemutatni a TAJ  (Társa
dalombiztosítási Azonosító Jele) számot tartalmazó 
igazolványukat annak érdekében, hogy körzeteink 
rendben és időben továbbíthassák azok listáját a TB 
felé.

Tegyék ezt abban az esetben is, ha eddig még nem 
vették igénybe az orvosi szolgáltatást

Köszönjük megértésüket és segítségüket, mely kör
zeteink TB általi finanszírozásának -  s így működé
sének -  feltétele.

Üdvözlettel: a háziorvosok.

A márciusi színes borító támogatói:
1) T erratest Geofizikai, Geodéziai Mérnöki Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1. Tel.: 88/429-911
Ügyvezető: Nyerges Lajos

2) Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8220 Balatonalmádi, Szt. Imre herceg utca 12. Tel.: 
88/429-511

Ügyvezető: Brokés Ferenc



Néhány sor 
a 88. hónapról 
a Városházán

1998. február

Idős polgártársunk panaszos 
levelét hozta febr. 10-i keltezés
sel a posta. Többek nevében ír
ta. Idézek a levélből: „Nevet és 
neveket most nem írok, mert 
több megpróbáltatást már nem 
tudunk elviselni, sajnos a lel
künkbe szomorúság és félelem 
költözött az amúgyis megrom
lott egészségünk mellé. “  Na
gyon kérem, hogy legközelebb 
legyen szíves aláírni a levelet. 
Névtelen levelekkel általában 
nem tudok foglalkozni, most 
mégis kivételt teszek, mert a fel
vetett probléma nagyon is va
lós, és pedig az idős nyugdíja
sok egyre rosszabb anyagi hely
zete miatt. Azt írja, hogy a 
nyugdíjat ugyan 19%-kal fel
emelték az év kezdetén, ám rög
tön drágább lett a villany, a víz, 
a gáz, a gyógyszer, az élelem. 
Nem marad pénz reggelire és 
vacsorára, a húszéves cipő 
megtalpaltatására. (Közbevető
leg megjegyzem: jó lenne, ha a 
szorgos sikerpropagandisták
hoz is eljutnának az ilyen leve
lek.) Különösen fájlalja a levél
író, hogy a város jelentősen fel
emelte a szociális gondoskodás 
és ebéd díját. Sajnos az állandó 
drágulás nemcsak az egyes em
bert, a családot, a háztartást, 
hanem a várost is sújtja. A  
rendre növekvő feladatokat re
álértékben egyre kevesebb pénz
ből kell megoldanunk. Szinte 
minden területen -  egészségügyi 
ellátás, oktatás, szociális támo
gatások -  súlyos gondokkal 
küszködünk. Am i a konkrét 
panaszt illeti, felkérem az 
Egészségügyi és Népjóléti Bi
zottságunkat, hogy tárgyalja 
meg újra a térítési díjakat, a le
vélírót pedig arra kérem, hogy 
keresse meg bármelyik szombat 
délelőtt az alpolgármestereket, 
vagy engem.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1998. március 2.

Kerényi László 

polgármester

Önkormányzati hírek

Hát ezt is megértük -  mondogatták egy
más között a képviselők, gyülekezvén a 
vörösberényi új iskola előtt a képviselő tes
tület február 26-i kihelyezett ülésére. A 
kellemes kora tavaszi időben az impozáns 
épületegyüttes előtt tanáruk irányításával a 
tanulók serényen munkálkodtak környeze
tük szebbétételén ki csákánnyal, ki gereb
lyével, lapáttal...

Az aulában Tóth Attila igazgató úr fo
gadta a megjelenteket, szívélyesen invitálta 
az egyik földszinti tanterembe, az ülés szín
helyére. Még a tanácskozás megkezdése 
előtt -  a házigazda jogán -  az új intézmény 
dolgozói, diákjai nevében köszönetét fejez
te ki a testületnek és mindazoknak, akik
nek szívós, kitartó tevékenysége következ
tében mindez lehetővé válhatott.

Dr. Kerényi László polgármester úr -  az 
ülést megnyitván -  arra emlékezett vissza,

hogy kb. egy évvel ezelőtt munkatársaival 
az iskola -  ki tudja hányadik -  tervmódosí
tásáról „csatároztak“ az Országos Műem
lékvédelmi Hivatalban. Egyúttal -  a két 
ülés között történt fontosabb események
ről szóló tájékoztatójában -  mindjárt szólt 
is arról, hogy ma sem könnyebb a helyzet, 
már ami az iskola befejezését illeti. Vannak 
ugyan bíztató jelek, pl. a Római Katolikus 
Egyház képviselőivel konstruktív tárgyalá
sokat folytattak az egyházi kárpótlás előre
hozatala érdekében, sőt megcsillant némi 
halvány remény -  pályázat útján -  támoga
tás elnyerésére is, de korai lenne még ün
nepelni.

Beszámolt arról, hogy február elején 
Majbó Gábor alpolgármester úrral együtt a 
városházán fogadták a felvidéki Galántai 
járásból érkezett CSEMADOK küldöttség 
polgármesteri szekcióját. A megbeszélésen 
szó esett városunk már meglévő felvidéki 
kapcsolatainak esetleges bővítéséről is.

Rendkívül fontos koordinációs értekez
let volt a városházán -  a Közúti Igazgató
ság, a METESZ, továbbá a kivitelező cé
gek jelenlétében -  a város útjainak helyre- 
állításával kapcsolatban. Ismertek az ezzel 
kapcsolatos erőfeszítések, tudott dolog, 
hogy várhatóan kb. 100 millió forint áll 
majd erre a célra rendelkezésre, melynek a 
tízszerese sem lenne elégséges. Ugyancsak 
tárgyalást folytattak a BAKONYTEL és 
az ALKATEL vezetőivel, akik azzal a fura 
kéréssel álltak elő, hogy műszaki problé
mák miatt útfelbontással akarják ellenőriz
ni a korábban lefektetett telefonvezetéke
ket. Dr. Hegedűs Tamás jegyző úrral, mint 
az önkormányzati utak kezelőjével együtt 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy az 
útfelbontásokat korlátozott számban az 
idegenforgalmi szezon előtt engedélyezik, 
amennyiben hasonló nagyságrendű terüle
ten a még el nem készült telefonhálózat is 
megépül.

Kiss Mihály Veszprém Megye Rendőrfő
kapitánya meghívására a polgármester úr 
részt vett -  a Kelet-Balatoni Kistérség pol
gármestereivel együtt -  azon a munkaérte
kezleten, amelyen közösen áttekintették az 
Almádiban létesítendő rendőrkapitányság
gal kapcsolatos feladatokat.

Bejelentette, hogy városunkban is meg
alakult a Nők a Balatonért Egyesület helyi

csoportja Schottné Molnár Annamária ve
zetésével.

Végezetül beszámolt arról, hogy a Pol
gárőrség Egyesülete megtartotta évi ren
des közgyűlését, amelyen -  úgyis mint tag -  
részt vett.

A képviselő testület a polgármester tájé
koztatóját tudomásul vette, továbbá elfo
gadta a lejárt határidejű határozatok végre
hajtásáról szóló jelentést is.

A kihelyezett testületi ülés főnapirend
jén -  nem véletlenül -  a vörösberényi társa
dalmi szervezetek bemutatkozása szere
pelt. Köztudott, hogy ezen szerveződések -  
a Nándori Gyula vezette Polgári Kör, a 
Horváth József által összefogott „Fábián 
József” Kertbarátkor és a Dr. Tóth József 
irányította Vöröskereszt Alapszervezet -  
meghatározó szerepet játszik a település- 
rész közéletében. (Szerk. megj.: Mindhá

rom szervezet tevékenységéről részletes 
beszámolók jelentek meg lapunkban a kö
zelmúltban, ezért azok ismétlésétől elte
kintünk.)

Bár a tájékoztató jellegű előterjesztések 
körül nem szokott vita kialakulni, a Polgári 
Kör elnökéhez azonban több kérdés, felve
tés, észrevétel hangzott el a képviselők ré
széről.

Horváth István képviselő azt „forszíroz
ta”, hogy tavaly a képviselő testület által a 
Polgári Körnek az Ady E. úti ún. „Bikais
tálló“ rendbehozatalára és felújítására át
adott 200 000 Ft támogatást miért nem 
használták fel a megjelölt célra és mi lesz a 
sorsa a megmaradt 149 000 Ft-nak.

Dr. Farkas Miklós képviselő azon véle
ményének adott hangot, hogy amennyiben 
az egyesület továbbra is kitart amellett, 
hogy Berényben a polgármesteri hivatal
nak kirendeltsége működjön, valamint al
kalmazott falugazdája legyen, akkor ilyen 
alapon ezeket a budatavai városrész, sőt 
Káptalanfüred is követelhetné.

Brenner Kálmánné képviselő asszony 
hozzászólása első részében mindhárom 
szervezet rendkívül sokrétű eredményes 
tevékenységét méltatta. Külön kiemelte a 
Kertbarátkor üléseinek családias hangula
tát, a Vöröskereszt szegényeket, rászorul
takat, időseket segítő áldozatos munkáját. 
Dicsérte a Polgári Kört az immárott hagyo
mányos majális, berényi napok, szüreti fel
vonulás lebonyolításának megszervezésé
ért, ugyanakkor nem rejtette véka alá azon 
véleményét, hogy az egyesület bizonyos 
dolgokban túllépi hatáskörét, olyan célokat 
is maga elé tűz, amely nem lenne feladata.

A szervezetek vezetői megköszönték az 
elismerő szavakat, Horváth József és dr. 
Tóth József sürgető feladatként jelölte meg 
tagságuk fiatalítását.

Nándori Gyula a hozzá intézett kérdésre 
válaszolva leszögezte: nem herdálták el a 
pénzt, azért nem fordították az Ady Endre 
úti raktárépület felújítására, mert időköz
ben -  az új iskola felépülésének mintegy 
„melléktermékeként” -  lehetővé vált 
mindezt a felszabadult berényi kultúrház
hoz átcsoportosítani, amelyhez ezúton is 
kéri a testület megértő hozzájárulását. Vi
tatta azonban azt, hogy az egyesület „ide
gen vizeken evez“. Terveik között továbbra

is szerepel kirendeltség létesítése és a falu
gazda státusz megteremtése Berényben. E 
vonatkozásban nem kíván párhuzamot 
vonni Almádi többi településrészévei.

Dr. Kerényi László polgármester vita
összefoglalójában összességében pozitívan 
értékelte a berényi szervezetek működését. 
Nagyobb megértést és türelmet kért a Pol
gári Kör vezetőségétől követeléseiket ille
tően, de egyúttal hangsúlyozta, hogy azok 
teljesítésére a maga részéről lát lehetőséget 
a jövőben.

A posta épületében felszabadult helyisé
get olyan önkormányzati célra tartalékol
ják, ahol kialakulhat a berényi lakosokkal 
való közvetlen kapcsolattartás.

A képviselő testület helyt adva az egye
sület kérelmének a kérdéses 149 000 Ft-ot 
„megpántlikázta“, az összeg csak a vörös
berényi kultúrházra fordítható.

Az aktualitások köréből elsőként a köz
terület-használat újbóli szabályzásával 
foglalkozott a testület. Jogszabályi válto
zások következtében 1998. január 1-től 
megszűnt a jegyző hatásköre a közterü
let-foglalási engedélyek kiadását illetően. 
A közterületek rendeltetésétől eltérő 
használatára vonatkozó igény azonban 
változatlanul fennáll, ez tette szükségessé 
a közterület-használat önkormányzati 
rendeletben való szabályozását. A hatás
kört a képviselő testület -  operatív meg
gondolásból -  a polgármesterre ruházta, 
ezt követően tehát a kérelmeket ő fogja 
elbírálni, az engedélyeket kiadni, vagy 
megtagadni. Egyidejűleg kisebb mérték
ben a közterületek használatának díjtéte
leit is módosították a képviselők.

A Balatoni Intéző Bizottság felhívására 
állást foglalt a képviselő testület a szúnyo
gok elleni biológiai és vegyszeres védeke
zés ügyében akként, hogy a szúnyogirtást 
igényli, de annak költségeihez nem tud 
hozzájárulni, azt a központi szerveknek 
kell megoldani.

Jó hír a budatavainak -  s ebben jelen
tős szerepet vállalt Gróf Tibor képviselő -  
hogy megvalósulhat az úgynevezett FÓ
RUM csomópont közlekedésbiztonsági 
szempontból rendkívül fontos átépítése. 
Reális esélye van ugyanis annak, hogy a 
14 millió forint összköltségű beruházás 
50%-át útalapra benyújtott pályázattal el
nyeri az önkormányzat.

A FÓRUM Bevásárló Központ másfél 
millió forinttal járul hozzá az új csomó
pont kialakításához, a Közúti Igazgatóság 
pedig 4,1 millió forinttal. Ha minden 
összejön ez év őszén elkezdődhet a kivite
lezés.

Döntött a testület a Balatonalmádi 
Wesselényi strand rekonstrukciós tervpá
lyázat kiírásáról és az azt elbíráló bizott
ság személyi összetételéről.

Befejezésül -  zárt ülésen -  díszpolgári 
cím adományozásáról határozott a képvi
selő testület, amely a Március 15-i ünnep
ségen kerül átadásra.

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

Sz. S.



Rendőrségi hírek

Február hónapban is folytatódott 
az a betörés sorozat, amelynek kez
dete január elejére nyúlik vissza. Az 
Erkel F. u. és Bartók B. utcák térsé
gében február hónapban 9 olyan 
nyaralót törtek fel, amelyek olyan 
helyen épültek, hogy a belátásuk ne
héz, s a betörés tényét csak a tüzetes 
szemlélő vagy éppen a tulajdonos 
vette észre. Az elvitt értékek alap
ján megállapítható, hogy erre a terü
letre továbbra is a megélhetési bű
nözés a jellemző, azaz az elkövető 
élelmiszert, használati tárgyakat vitt 
el. Az is nyilvánvaló számunkra, 
hogy környékbeli vagy olyan szemé
lyekről van szó, akik elhagyott vagy 
ritkán látogatott nyaralókba vették 
be magukat. A polgárőrökkel közös 
ellenőrzések, akciók során sok eset
ben bukkantunk olyan nyomokra, 
amelyek ezt a feltételezésünket alá
támasztják, azonban az elkövetők 
még időben észlelték vagy észrevet
ték az ellenőrzést, s így nem sikerült 
őket elfogni ez idáig. Természetesen 
nem adjuk fel és továbbra is szigorú 
ellenőrzés alatt tartjuk a veszélyez
tetett külső területeket.

Sikeres elfogásról is tájékoztatha
tom Önöket. Február hónapban 4 
főt fogtunk el, akik az eljárás során 
több nyaraló betörést ismertek be és 
ezeket bizonyítékokkal is alá tudjuk 
támasztani. Tekintettel arra, hogy 
mindannyian többszörösen vissza
eső bűnözők, így remény van arra, 
hogy az időben meghozott bírósági 
ítélettel hosszabb időre kivonják 
őket a „forgalomból”. A fentieken 
kívül 7 olyan személyt fogtunk el,

akiket korábban elkövetett bűncse
lekményeik miatt különböző hatósá
gok kerestek. Azt nem tudtuk bizo
nyítani, hogy a területünkön is kö
vettek-e el bűncselekményt, így őket 
át kellett adni az elfogásukat kérő 
hatóságoknak. Jellemző azonban a 
helyzetre, hogy 3 esetben is ezektől 
a hatóságoktól olyan értelmű meg
keresés érkezett, hogy a területün
kön elkövetett nyaralóbetörésekből 
származó tárgyakat, eszközöket azo
nosíttassuk a tulajdonosokkal. A fe
lelősségre vonásuk tehát nem marad 
el. Azonban az mindenképpen el
gondolkodtató, hogy többen közü
lük már jogerős ítélet után, a bünte
tés végrehajtás megkezdésére várva 
követték el az újabb bűncselekmé
nyeket.

Továbbra is élnek azok a megszo
rító intézkedések, amelyekről már 
több cikkben is tájékoztatom Önö
ket. Természetesen mindannyian tu
domásul kell, hogy vegyük, hogy 
ezek a gazdasági helyzetünk követ
kezményei, s éppen ezért számunkra 
csak egyetlen feladat marad, a jelen
legi körülmények között megtalálni

azokat a működési feltételeket, 
amelyek segítségével elérhető, hogy 
a közbiztonság, az emberek bizton
ságérzete ne romoljon. Koncentrál
tan, az igényeknek megfelelő és ha
tékony rendőri fellépést tervezünk a 
jövőben. A város belső, sűrűbben la
kott területein többször fognak ta
lálkozni gyalogosan járőröző rendőr 
kollégákkal. Kérem Önöket, jelez
zék feléjük azokat a problémákat, 
amelyek mindennapi életüket zavar
ják. A napi kapcsolat-tartás módot 
nyújt arra is, hogy szinte azonnal 
tudjuk reagálni eseményekre, vagy 
éppen meg tudjunk előzni bűncse
lekményeket.

Néhány szót a közlekedésről. 
Azok a tendenciák, amelyekről ép
pen ezen újság hasábjain is már 
többször szóltam, továbbra is jellem
zik közlekedésünket. Többször fi
gyelmeztettem arra is a közlekedés
ben résztvevőket, hogy január 1-től 
szigorodtak az ezzel kapcsolatos jog
szabályok, valamint arra is, hogy kü
lönböző időpontokban további szi
gorítások várhatóak. Ennek ellenére 
nem csökkent az ittas járművezetők

száma, a rossz műszaki állapotú jár
művel közlekedők aránya. Közeleg a 
tavasz, s egyre több autós jelenik 
meg a közterületen és ezért már 
most szeretnék a témával kapcsola
tosan emlékeztetni mindenkit arra, 
hogy a tilosban parkolás, vagy vára
kozás is nagyon komoly elbírálás alá 
esik, s ráadásul kiszélesítve a hatósá
gi jogosítványokat, a gépjármű tulaj
donosának a hatóság kérdésére nyi
latkozási kényszere van, mert ellen
kező esetben kivonják a gépjármű
vet a forgalomból. Természetesen 
tisztában vagyok azzal -  mint aho
gyan azt nagyon sok közlekedő au
tóstól megkapjuk -  hogy nem ez a 
legfontosabb és legégetőbb problé
ma, de úgy ítélem meg, hogy ennek 
ellenére a közlekedés rendje megkí
vánja a határozottabb rendőri fellé
pést.

Jól működő riasztórendszerről 
számolhatok be Önöknek. Napról- 
napra terjed a bekötések száma, és 
ezzel együtt azoknak az objektu
moknak a száma is, melyek tulajdo
nosai biztonságban tudhatják érté
keiket. A működés tapasztalatai 
alapján 100%-os a jelzéseket követő 
elfogások aránya. Azokon a terüle
teken, ahol több ilyen riasztórend
szerre kötött objektum van, szinte 
megszűntek a betörések, mert az el
követők is tudják már, hogy nagy 
kockázatot vállalnak, ha esetlegesen 
mégis megkísérlik. Remélem egyre 
több nyaralótulajdonos fogja ezt a 
biztonságos megoldást választani.

Grúber Sándor r. őrgy. 
őrsparancsnok

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
Ismert, hogy a Köztársaság Elnöke 

1998. május 10. és 24. napjára kitűzte az 
országgyűlési képviselő választások idő
pontját.

Ezt követően megszülettek azok a köz
ponti rendelkezések, amelyek a választási 
eljárás fontosabb határidőit és határnap
jait állapítják meg. Nevezetesen:
a.) a választási értesítéseknek (ún. „ko

pogtató cédulák") és az ajánló szel
vényeknek a választópolgárokhoz 
történő kézbesítését március 9-én 
kell megkezdeni és legkésőbb márci
us 13-ig befejezni. Városunkban ezt a 
helyi postahivatal végzi.

b.) A  választópolgárok névjegyzékét 
március 11-től március 18-ig köz
szemlére kell tenni a Polgármesteri 
Hivatalban, ugyanezen időszak alatt 
lehet a névjegyzékkel kapcsolatos ki
fogást benyújtani. (Makai Gabriella 
fsz. 13. szoba)

c.) Igazolást -  választás első és második 
fordulójára egyaránt -  május 8-ig le
het kérni. (Lásd: b.) pont).

d.) A  Szavazatszámláló Bizottságok sze
mélyi összetételét április 20-ig kell 
felülvizsgálni, adott esetben pótolni.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

K Ö Z L E M É N Y
1998. március 2-től egy hónapon át minden hétfőn és szerdán 16 órá
tól 18 óráig nyújtott ügyfélfogadást tartunk útlevél ügyintézéssel kap
csolatban.
Igazgatósági Osztály földszint 13. szoba Makai Gabriella

Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Levél Miskolcról
Tisztelt Polgámester Úr!

Tragikus veszteség érte december 
4-én hajnalban Miskolc polgárait: 
leégett a fából épült országos hírű re
formátus Deszka templom. Történel
münk egy darabját veszítettük el. Az 
épület a város és az ország azon érté
kei közé tartozott, amelyet egyedisé
ge, különleges értéke miatt igen nagy 
becsben tartottak. Most, az advent 
heteiben különösen lesújtotta a fáj
dalmas esemény a templomért sokat 
áldozó híveket, a város polgárságát. 
Miskolc város önkormányzata erköl
csi kötelességének tartja, hogy múl
tunk ezen értékes darabjának helyre- 
állításához segítséget nyújtson. Ez 
azonban a templom újjáépítéséhez 
nem elegendő. Ehhez szükséges az 
ország és a város polgárainak össze
fogása, tenniakarása, áldozatválla
lása.

Kérjük Önt, mint az önkormány
zat vezetője, hogy ügyünket támo
gassa, hiszen egy nemzeti érték sor
sa múlik ezen. A leégett templom 
felújítása érdekében alapítvány léte
sült. A személyi jövedelemadóból 
levonható támogatásokat a széles 
társadalmi bázisra alapozott Mis
kolc Deszka-templomért Alapítvány 
a 11734004-20433031 számú szám
lára várja.

Dr. Mészáros István
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület püspöke

Kobold Tamás
Miskolc Megyei Jogú Város 
polgármestere

Kádár Péter
Miskolc Tetemvári 
Gyülekezet lelkésze



Tenisz hírek
A tenisz klubbal kapcsolatos 96. 

évi megállapítások tulajdonképpen
97. évre is érvényesek. Az egyik 
örömmel tölti el a szimpatizánsokat, 
u.i. a versenyteniszben elért ered
mények és az utánpótlás nevelés vál
tozatlanul elismerést érdemel. A 
másik azonban kevésbé örömteli, a 
pályákat kiszolgáló létesítmények
nél csak „tűzoltó munkát” lehet vé
gezni; ennek során kijavíttattuk a 
fürdők, WC-k eltört csővezetékeit, 
de előre félünk a szezon kezdettől, 
hol lesz megint újabb csőtörés. A 
strand Igazgató úr hathatós támoga
tásával sikerült a helyiségek vakola
tát is felújítani, de tudjuk, hogy ez is 
csak ideig-óráig megoldás u.i. a kb. 1 
m-es magasságig állandóan vizes fa
lak várhatóan tavaszra újra ledobják 
a vakolatot.

Örvendetes, hogy rendes- és pár
toló tagjainkat fenti körülmények 
mellett nem vesztettük el (igaz ők já
ték után otthon tisztálkodnak), pe
dig jelentős tagdíjemelés is volt ápri
lisi közgyűlésünkön. A rendes tagok 
száma (akik befizették a 97. évi tag
díjat) 40 fő, a pártoló tagoké 69 fő.

A pályák látogatottsága növeke
dett, ez nyilván azért volt, mert a 
magasabb tagdíjért több játéklehe
tőséget követeltek maguknak a ta
gok. A július, augusztusi hónapok 
néhány esetét kivéve azonban nem 
volt ebből probléma, mert a bérlők 
számában nem volt lényeges válto
zás, még jó, hogy nem csökkent 
(mert ők viszont már igénylik a ma
gasabb színvonalú kiszolgálást öltö
ző, fürdő, büfé vonatkozásában.)

Versenyek rendezésére -  a fenti 
hiányosságok miatt -  csak megyei és 
almádi vonatkozásban volt lehetősé
günk. Mindenképpen nagy megtisz
teltetés számunkra, hogy ilyen kö
rülmények között is a Megyei Tenisz 
Szövetség nekünk adta a felnőtt és 
korosztályos Megye Bajnokság ren
dezési jogát. (98. évben viszont már 
csak a korosztályos versenyt rendez
hetjük!)

A versenyteniszben külön ki kell 
emelni az utánpótlás korú verseny
zőink nagyszerű szereplését a Me
gyei Bajnokságon. Az 5 egyéni ver
senyszámból 3-at az almádi fiatalok 
nyertek: utánpótlás leány: Duna, fiú 
gyermek: Vizli, fiú serdülő: 
Szentpéteri. Ezeken kívül két II., és 
hét III. helyezést is elértek játékosa
ink. A másik kiemelkedő teljesít
mény a felnőtt csapat II. helyezése az 
OB Il-es CSB-on. (96. évben V. volt 
a csapat) Külön dicséretes, hogy az 
OB I-be felkerült bajnokot (Bp. 
PMSC) itthon megvertük. Csapa
tunk tagjai a következők voltak: 
Hitter Csaba, Kovács Lajos, Szabó 
Lajos, ifj. Varga László, Dudás Zsolt, 
Rajnai Csaba, Szabó Zoltán, 
Solymosi László, Új Mészáros Ta
más. Egyéni és páros versenyeken el
maradtak az előző évi kiemelkedő 
eredmények, 97. év a II. helyezések 
éve volt. Az idényzáró fedett pályás

versenyt Veszprémben viszont Hitter 
Csaba megnyerte. Erre szokták 
mondani, ha a vége jó, minden jó!

Az évvégi szakmai értekezleten 
került értékelésre a játékosok egész 
évi teljesítménye, hagyományosan 
az Ottilia vendéglőben „fehér asztal 
mellett”.

Az Ottília vendéglőn kívül továb
bi támogatóink voltak az év folya
mán: Intereurópa Hotel, Colombus 
kft., Porció vendéglő, Megyei Tenisz 
Szövetség és Baranyi Szabolcs. Kü
lön említést érdemel és a klub kö
szönetét fejezi ki a Polgármester úr
nak és a Képviselő Testület azon tag
jainak, akik a polgármesteri- ill. kép
viselői keretükből 150 eFt-ot adtak 
össze -  a tenisz pályák locsolásához 
szükséges -  önálló kút kivitelezésé
re. (A tervezési és engedélyeztetési 
munkák folyamatban vannak.)

Ennyi a 97. évről, a 98. év első -  
klubot érintő -  eseménye, ami az Al
mádi Újság februári számából, az 
Önkormányzati Hírek cikkből kima
radt; egy polgármesteri előterjesztés 
Határozati javaslatának 2. pontja 
volt: „Balatonalmádi Város Önkor

mányzata az 1995. évi költségvetés
ből finanszírozott beruházások után 
a japán fél által 1997. évben visszaté
rített 28 millió Ft-ból 21 milliót el
különít és állampapírokba fektet 
2002-ig a hiteltörlesztési kötelezett
ség fedezetének kiegészítésére, 7 
millió Ft-ot a Györgyi Dénes iskola 
tornaterme, vagy a tornacsarnok fel
építésének induló tőkéjeként hatá
roz meg...” Horváth István képviselő 
a határozati javaslat első részével 
egyetértett. A 7 millió Ft-ot viszont 
a teniszpálya mellé -  annak közvet
len tartozékaként -  fürdő, öltöző 
felépítésére javasolta fordítani. Az 
indokai között felsorolta a már több 
cikkben és képviselő testületi ülésen 
leírt ill. elhangzott problémákat a 
város központjában lévő, idegenfor
galmi szempontból legfrekventál
tabb részén lévő létesítmény öltöző
jének, fürdőjének állapotával kap
csolatban, valamint azt, hogy ez az 
összeg -  az igényeknek megfelelő -  
egy fából készült felépítmény költsé
geit fedezné. A tornacsarnok viszont 
80-100 millió Ft-os beruházás, 
amely a jelenlegi körülmények kö

zött (több befejezetlen beruházás: 
Vörösberényi iskola, Auróra étte
rem átépítése, strandok rekonstruk
ciója), valamint a japán hitel 2002- 
től történő törlesztése, túlzott anya
gi megterhelést jelentene a város
nak. A KT vita után végül is módosí
totta az eredeti előterjesztés vitatott 
részét: a „7 millió Ft-ot városi sport
célú beruházás induló tőkéjének ha
tározta meg” és ad-hoc bizottságot 
hozott létre (Kovács Piroska, Felber 
Gyula, Gróf Tibor, Zaharovits Sán
dor, Horváth István), amelynek fel
adatául tűzte ki -  márc. 1-jei határ
idővel -, hogy javaslatot tegyen a 
KT-nek a 7 millió Ft elhelyezéséről 
és kezelésének módjáról.

98. eseményei közé tartozik még, 
hogy összeállításra került a verseny- 
naptárunk, figyelembe véve az or
szágos CSB versenykiírását.

Ezek szerint:
5.1.-5 .2.
Idénynyitó páros-bajnokság 
5.16.-6. 7.
(szombat, vasárnap) CSB I. forduló 
6.13.-6.14.
Megyei korosztályos egyéni, csapat verseny 
9.19.-10.18.
(szombat, vasárnap) CSB II. forduló 
10.3.-10.4.
„Áfrány M. emlékverseny” ifi egyéni

HIS

SAKK
Közösségi Ház SE 
Balatonalmádi

Magyar Sakkszövetség 
BUDAPEST 
Falk Miksa u. 10.

Ambrus Zoltán Főtitkár úr

Tisztelt Főtitkár úr!

Sajnos beigazolódni látszik félel
münk, ami az NB-I-es bajnokság rá
játszásának körülményeit illette, s 
amit szóban már jeleztem is Ön felé.

Kis egyesületünk erején túl teljesít
ve érkezett el a bennmaradást eldöntő 
négy fordulóhoz. A „nagyok“ elleni 
tisztes helytállás, az utolsó fordulóban 
aratott nagyarányú győzelem is elle
hetetleníti a becsületes munkát, ha 
esélytelen ellenfeleink komolytalanná 
teszik a bajnokság befejezését. Kezdte 
ezt elmúlt fordulóbeli ellenfelünk, aki 
8.45-kor Budapestről indulva, székes- 
fehérvári reggelivel akar 10 órára Ba
latonalmádiba érni, majd mindenféle 
apró trükkel hergelni a sorsdöntő 
meccs előtt álló ellenfelét. 9:3-as győ
zelmünk még feledtette a kellemetlen
ségeket, de amikor megismertük me
gyei riválisunk összeállítását -  való
ban felmerült bennünk -  érdemes-e

pénzt, energiát befektetni, ha teljesen 
irreális körülmények között, más csa
patok hozzáállásán múlik együttesünk 
bennmaradása.

Tisztelt Főtitkár úr!

Tisztában vagyok azzal, hogy az el
nökségnek sok beleszólása nem lehet, 
hogy egy csapat milyen összeállításban 
ül asztalhoz, ám a bajnokság fair play 
szellemében történő befejezése érdeké
ben javasoljuk, hogy az 1997/98-as 
bajnokságból csak két csapat búcsúz
zon el az első osztálytól. Fentieken túl 
kérjük az elnökségtől, hogy a követke
ző bajnokság versenykiírásánál az 
ideihez hasonló helyzetre fogalmazzon 
meg szankciókat.

Bízom megértésében.
Balatonalmádi, 1998. február 26.

Tisztelettel: 
Gróf Tibor 

KSHE elnöke

Eddig a levél, s hogy mi lehet a 
reakció? Fölényes győzelmünkkel 
elkerültünk a kiesőhelyről, úgy, 
hogy két nagymultú főváros
i csapatot utasítunk magunk mögé. 
El tudom képzelni, hogy az MTK-t 
és a Statisztikát meg akarják mente
ni -  ezért támogatják javaslatunkat.

Ha nem? Marad továbbra is a ke
mény munka, s ennek meg kell hoz
ni gyümölcsét. Függetlenül attól, 
hogy a már kiesett csapatok bohó
zattá írják az NB-I-es sakkcsapat
bajnokság rájátszását.

Balatonalmádi, 1998. február 22.

Közösségi Ház SE -  Eravis
9 : 3

Izsák -  Szűk x
Fáncsy-Boros 1:0
Thesing-Poór 1:0
Orsó M. -  Piróth 1:0
Mann -  Mészáros 1:0
Kubacsny -  Dekic 1:0
Horváth -  Zila 0:1
Jamrich -  Tegzes x
Sulyok-Tényi 1:0
Orsó J. -B erta  1:0
Kovács A -K ozm a 1:0
Sárkány -  Rabovszky 0:1

Csapatunk hátralevő ellenfelei: 
Békéscsaba (i.), Sárospatak (o.), 
Statisztika (i.)

Megyei bajnokságban szereplő 
csapatunk Balatonfüreden nyert
6.5:5.5 arányban. Ezzel az eredmény
nyel a középmezőnyben tanyázik.



Horgászsarok
Február első szombatján, mint 
már sok éve most is összeült a 
Balatonalmádi Sporthorgász 
Egyesület küldöttgyűlése. A  32 
küldött teljes létszámban várta 
a tájékoztatókat, főként a halá
szok képviselőjét. Sajnos hiá
ba. Pedig a meghívó időben el
ment, ennek ellenére a régi jól 
bevált taktikát alkalmazták a 
halászok.
Ha távolmaradnak, nem tud
nak a véleményekről, s amiről 
nem tudunk, az nincs is. Őszin
tén szólva nem veszítettünk so

kat. Legfeljebb néhány ködös 
szóvirággal lettünk szegényeb
bek, az meg nem hiányzik sen
kinek.
Egyesületünk titkárának be
számolójából szemléletes ké
pet kaptunk a 1997-es év mun
kájáról. Óriási előrelépést je 
lentett az egyesület életében, 
hogy végre sok-sok talpalás,

pénzszerző-akció és munka 
árán elkészült a horgásztanya. 
Új lehetőséget nyújt a 400 fős 
tagságnak és ha az üdültetés a 
szándéknak megfelelően ala
kul, még tisztes hasznot is hoz. 
Kismértékben növekedett a 
taglétszám a felnőttek köré

ben. Sajnos az ifi és gyermek 
létszám tovább csökkent. Szo
morú és érthetetlen, hogy a 
Balaton mellett felnövő gyer
mekek nagyobb érdeklődést 
mutatnak a számítógép és TV 
mint a vízpart, a nádas és a ví
zi élet iránt.
A fogási naplókat 190 felnőtt 
és 12 ifi adta le az Egyesület
nél. Adataik szerint 1185 kg 
pontyot, 208 kg csukát, 887 kg 
süllőt, 800 kg balint, 189 kg an
golnát és 2599 kg egyéb (ke
szeg, kárász) halat fogtunk ki a 
Balatonból. A fogási átlag a 
fentiek szerint 24 kg/fő. Szó 
volt még a környezetvédelem
ről, a víz és a nádasok minősé
géről, és persze a vízben ha
gyott karókról is. Az Egyesület 
különítménye kb. 80-100 db-ot

szedett ki a nyílt vízen könnyen 
életveszélyessé válható nyár
sakból. Úgy érzem a türelem 
lassan tényleg elfogy és komoly
-  zsebbevágó -  szabályozást 
várhatunk a Vízügyi Igazgató
ság részéről.
Ésszerűbb lenne eltüntetni 
végre a karóerdőket. 
Versenycsapatunk az 1997-es 
évben szokás szerint siker-si
kerre halmozott.
Köszönet az önzetlen és ko
moly felkészülést igénylő sze
replésért.
A Pénzügyi és a Felügyelő Bi
zottsági beszámolót követően 
fegyelmi ügyekről is szó esett.
11 feljelentés érkezett a Pol
gármesteri Hivatalhoz szabály
sértési eljárás lefolytatására. A 
feljelentettek között egyesületi 
tag nem volt.
Gősi Zoltán a HEVM ESZ el
nöke a halászati törvényről el
mondta, hogy a végrehajtási 
rendelet mellett a közeljövő
ben megjelenik egy értelmezé
si rendelkezés is. Talán jobb

lenne eldobni az egészet (per
sze köszönetet mondva az al
kotóknak) és átgondoltabban 
egy új tervezetet benyújtani.
A MAHART és a Halászati 
RT. korlátozó akcióival kap
csolatban kritikus vélemények 
hangzottak el. Azóta megszü
letett a végleges döntés, végre 
a horgászoknak kedvezve. A 
Somogy Megyei Földművelési 
Hivatal 175-3/1998. sz. határo
zata értelm ében március
1.-április 30. között a halászati 
kíméled területen vízi járm ű
ről is lehet horgászni. Az É-i 
parton a parttól, illetve a nád
szegélytől számított 100 méte
res sávon belül. Most aztán 
nincs más dolgunk, mint vízre 
szállni és végre horgászni. É r
demes. Személyes tapasztala
tom legalább is ezt támasztja 
alá. Február 28-án és március 
1-jén Fonyódligeten két kesze
get és 6 db pontyot (32-36 cm) 
sikerült megakasztanom.

Nagy Ferenc

A  M AH ART horgászatot tiltó rendelkezésének egyik fő  érve a hor
gászok „kövezés rombolása “ volt. Február elején a móló-környéki 
állapotokat nem a horgászok, sokkal inkább a hétvégi korcsolyázók 
okozták. Rájuk vajon k i figyel? Őket is kitiltják a kikötők környéké
ről? Hasznosabb lenne.

Nádvágás után érdekes dolgok kerülnek napvilágra. Úgy, mint ese
tünkben a Kócsag utcai magán-szeméttelep. Ez sem a horgászok 
bűne. A  rengeteg konyhai és egyéb hulladék gondosan műanyag
zacskóba csomagolva került a nádasba. A  gondosság arra enged kö
vetkeztetni, hogy az elkövető precíz rendszerető ember, aki a saját 
portáján -  biztos vagyok benne -  kínosan ügyel a rendre. A  „közös", 
a „mindenkié-senkié" ugyebár más kategóriába tartozik...

Fotó: Novák László

MAN
Könyvelőiroda

Video és

Számítástechnikai
s z e r v í z

Tel/Fax:88 432 812
MANIX BT Balatonalmádi Kisberényi u. 16. 8220

V ív ó v e r s e n y  V ö r ö s b e r é n y b e n
1998. március 28-án Országos Újonc leány párbajtőr-versenyt ren
deznek a Vörösberényi Általános Iskola új tornatermében.
A sportrendezvényt Bucsy Balázs egykori testnevelő tanár emlékére 
a Veszprém Dózsa György Általános Iskola kereteiben működő vívó
szakosztály rendezi.
Edzőjük Kocsis Miklós.
A vörösberényi iskola szerettei vár minden érdeklődőt.



Petőfi Sándor:

Magyarország
Te sem termettéi ám szakácsnak, 
Magyarország, édes hazám! 
A sült egy részét nyersen hagynád, 
S elégetnéd más oldalán. 
Mig egy felől boldog lakóid 
Megfúlnak a bőség miatt: 
Hát másfelől meg éhhalállal 
Megy sírba sok szegény fiad.

Arany János:

R en d ü le tlen ü l
(részlet)

Van — fájdalom! —  Kinek cégér hona ,

Hah! Tőzsér, alkusz és galambkufár:
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár!...
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kínáljon: 
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: —

Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentő éjszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben vagy homályon —  

De kishitűvé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont - ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad...
És — kebleden be-vérző honfiseb —
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon 
Káromkodássá szent imád ne váljon!

P E T Ő F I É R T . . .
Ezúton mondunk köszönetet a megsemmisített szobor újraöntésé
ért az „Almádiért” Alapítvány számlájára ismét befizetett adomá
nyokért.
Szabó Antal Diószeg (Szlovákia) 1000 Ft
Baranyai Alajos Zsigárd (Szlovákia) 500 Ft
Száraz József Udvard (Szlovákia) 1000 Ft
Leitold László Veszprém 5000 Ft

Majbó Gábor, alpolgármester



Petőfi Sándor:

15-DIK MÁRCIUS, 1848

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott,
Vedd föl azt, s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolataink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani.

Szálljatok szét a hazában, 
Melyet eddig láncotok 
Égető karikájában 
Kínosan sirattatok.

Szabad sajtó!... Már ezentúl 
Nem féltelek, nemzetem, 
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ott áll majd a krónikákban 
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában 
Benned lelte orvosát.

Míg az országgyülés ott fenn, 
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikereden:
Itt megkondult az óra!

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre, 
Istentelen kéz rakott.

És ha jő  a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen; 
Inkább szurony a szivekben, 
Mint bilincs a kezeken!

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!... -  
S lelkesülés szent dühében 
Rohantunk hódítani.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben 
Rettenetes volt a láng.

Egy kiáltás, egy mennydörgés 
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és 
Zárját lepattintotta.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára 
Célozott munkáiban.

S fölmenének az ős Budába, 
Fölrepültünk, mint sasok, 
Terhünktől a vén hegy lába 
Majdnem összeroskadott.

A rab írót oly örömmel 
S diadallal hoztuk el,
Aminőt ez az öreg hely 
Mátyás alatt ünnepelt! -

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára 
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne, 
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hős ifjuság vezére 
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napóleon dicsősége,
Teveled sem cserélek!

 

Kezünkbe került egy családi ereklye, az 1848. októberében megjelent Kossuth Hírlapja melyből szeretnénk 
közzéadni, függetlenül attól, hogy nem márciusi szám , a történelem üzenete, megidézője...



S C H U B E R T I Á D A !
Igaz is, miért ne lehetne 

ennek a Schubert emlékére ren
dezett vetélkedőnek ezt a címet 
adni: Schubertiáda. Az a négy
fős csoportokat alkotó tizenhat 
gyerek, aki az “első próbát”, az 
elődöntőt sikerrel állta, s most 
itt figyel, gyűri a lámpalázat a 
zeneiskola nagytermében - 
várva a két lelkes szolfézstanár, 
Varga Katalin és Fükéné 
Sebestyén Mónika által összeál
lított kérdéseket, feladatokat 
nos ők bizonyára Schubert 
barátaivá lettek az “ismerke
dés” során.

A versenyzők látható érdek
lődéssel, élvezettel vágnak bele 
az “eltévesztgetett” Schubert
életrajz kijavításába. /Sosem 
árt, ha kedvük szottyan a tanári 
munkához./

Érdekes és nem is túl nehéz 
feladatnak bizonyul, hogy a két
ségtelenül “beszédes” zongo
rakíséretekből kell kitalálniuk a 
Schubert-dalok címeit. /Fog ez 
menni! A  fülhegyezés rekor
dokat dönt ezen a délutánon. / 

Hajaj, a lekottázott zenemű
részleteknek már nem csupán a 
címe kell: itt a zongorázás, 
dalolás, szolmizálás pirulós pil

lanat! / A siker hol kisebb, hol 
nagyobb. Bátorság kérdése! Ha 
egyedül túlontúl félős a hangocs
ka, rázendít az egész csoport /

Ó, a zenei totó mindenkit 
kárpótol: telitalálatot hoz az 
összes versenyzőnek! /A zsűri 
elégedetten mosolyog./

A most következő “kakukk
tojás-vadászat” igazi derűs szó
rakozás: Ugyan ki ne tudná 
például, hogy Bach mester már 
nem lehetett részese a Schu
bertiádáknak, vagy azt, hogy 
kedvenc zeneszerzőnk, barátai 
közül, nem éppen daliás ter
metével magasodott ki. Persze 
akad azért itt is néhány elgon
dolkodásra serkentő - tojás.

A derűs perceket nagy spe
kulálás, pusmogás, tűnődés kö
veti a felhangzó szimfóniarész
letek és más zeneművek hal
latán.

Így helyes: a jól összeállított 
anyagban a komolyabb, a ne
hezebb feladatok üdítően vál
takoznak a könnyebbel, eseten
ként a tréfással.

Mire a fáradtság jelei mutat
koznának gyerekeinken, a szé
pen pergő vetélkedő éppen vé
get ér. Az eredményhirdetést

követő jutalmazás öröme re
mek feszültségoldónak bizo
nyul.

Érdekes volt! Jövőre is meg
próbálom! - halljuk az egyik kis 
csokoládét szorongató “győz
tes” elégedett hangját.

A kis sereg kipirulva, derűsen 
távozik. Hiszen győztes itt min
denki! Bármilyen visszahúzódó, 
félszeg, zárkózott volt is Schu
bert rövid élete során, itt és 
most mégis őt hallottuk, mert 
“szóra bírták” életének, művé
szetének megismerése által ba
rátai, a gyerekek.

A Schubertiáda valódinak 
bizonyult.

A vetélkedőn az alábbi cso
portok értek el helyezést:

Első helyezést ért el:
Felber Orsolya 
KellerAdám  
Koszteczky Eszter 
Szalay Szilárd

Második helyezést ért el: 
Bolka Ildikó 
Nagy Zsuzsanna 
Prikkel Bianka 
Várkuti Boglárka

Harmadik helyezést ért el: 
Csontos Gergely 
Karli Katalin 
Máll Dániel 
Marek  László

Negyedik helyezést ért el: 
Mengyi Ágnes 
Palasits Petra 
Schofhauser Viktória 
Szalay Máté

Mindemnek gratulálunk!

Nagyné Sárfi Gabriella

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívjuk pártolóinkat 
és az érdeklődőket a Magyar 
Igazság és Élet Pártja helyi szer
vezetének nyilvános gyűlésére.
• Meghívott előadó:

BALCZÓ ANDRÁS 
öttusa világ, - olimpiai 

és - európa bajnok.
• Időpont:

1998. Március 21. 
(szombat) du. 18 óra

• Helye:
Szolgáltató Ház (Jókai út 7.) 

Részvételüket előre is köszönjük.

Balatonalmádi MIÉP tagsága

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

G IT T A  M O T O R O S B O L T

Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. Telefon: 06-30/395-225
Simson és Babetta mopedalkatrészek raktárkészletről azonnal. 
Nyugati motorokhoz fékpofák, tárcsafékek, láncok, lánckerekek 

készletről vagy rendelésre 3-5 napon belül. 
Használt japán mopedek kölcsönzése és eladása.
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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.



BUDATAVAI VÁLTOZÁSOK
Egyre többen keresnek meg 

a lakótelepről, hogy próbáljam 
megszüntetni azt a kutyainvá
ziót, ami a tömbbelsőt jellemzi 
manapság. Az mellett, hogy 
összepiszkítják az itt élők 
pihenőhelyét, komoly beteg
ségforrása is lehet az itt játszó 
gyerekeknek. Bár a Polgár- 
mesteri Hivatal munkatársai 
rendszeresen figyelmeztették, 
büntették a kutyáikat póráz

nélkül sétáltató lakótársakat, 
úgy látszik - kevés eredmény
nyel.

A valóban tarthatatlan álla
pot miatt tenni kell valamit, 
ezért jelzem, az érvényben 
lévő környezetvédelmi ren 
delet értelmében hamarosan 
tilos lesz a tömbbelsőben ku
tyát sétáltatni. Még pórázzal 
sem! Ezt a bejáratoknál tiltó 
táblák jelzik majd! Betartását

pedig a Hivatal munkatársai 
ellenőrzik - fokozott figyelem
mel. Bízom benne, hogy a 
jóérzésű kutyatartók megértik 
e döntést, bár ők eddig is talál
tak négylábú társaiknak meg
felelőbb helyet. E döntéssel el
érjük talán, hogy a közeljövő
ben felújításra kerülő játszóte
ret valóban azok használják, 
akiknek szántuk - a gyerekek.

G róf Tibor

Közlemény
Többen érdeklődtek, hogy lehet-e a Polgári Kört, vagy a Főnix Alapítványt az adójuk 1%-ával támogat

ni. Ezúton közöljük, hogy az idén nem lehet. Az előbbinek ehhez tavaly ősszel ki kellett volna egészítenie 
alapszabályát az APEH által előírt jól ismert mondatokkal, amit nem tett meg. Ha a március 10-i köz
gyűlésen ezt a tagság is jóváhagyja, akkor az egyesület jövőre sem lehet az 1% kedvezményezettje. Az 
említett alapítvány pedig még nincs három éves. Leghamarabb 2000-ben számíthat a támogatásnak erre a 
formájára. Aki mégis Vörösberény javára kívánja ezt a bizonyos 1%-ot felajánlani, az megteheti a 
vöröskereszt helyi szervezete, vagy az épülő iskola (Vörösberényi Iskoláért Közalapítvány) javára. k

A Balatonalmádi Közösségi Ház 
s z á m í t ó g é p k e z e l ő i  

tanfolyamot indít.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás március 20-ig 

a helyszínen (Baross G.u.22), vagy a 
338-011-es telefonon.

ÉPÍTKEZIK?
TERRA-MOTA ÉPKER KFT.

8220 BALATONALMÁDI, RÁKÓCZI F. U.
TEL/FAX: 88/430-957 , TE LEFO N : 88 /338-458

Kedvező áruk, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

Hajdúböszörményi nyílászárók engedménnyel

Gondoljon a jövő télre - engedményes tüzifa vásár

Vízszigetelő lemez

Ytong falazóelemek gyári ár - 5%
Az LB Knauf termékeiből gyári ár - 10 % engedmény 
Zalakerámia csempe, padlólapok - 15 % engedménnyel 
Bajai nyílászárók engedménnyel 
Cserépkályhák 10 % engedménnyel

NYITVA TARTÁS: március 1-től H-P: 7-17 Szombat: 7-12

TÉGLÁK MŰVI ÁRON A GYÁRTÓTÓL!

INFORMÁCIÓS 
FÜZET '98

Balatonalmádi Város Önkor
mányzata az idén is megje
lenteti a jól ismert Informá
ciós Füzetet. A már itt lévő 
vendégeknek, nyaralótulaj
donosoknak, helybélieknek 
ajánljuk, ingyenesen terjeszt
jük.
Az aktuális információkat tar
talmazó füzet felépítése a ta
valyihoz hasonló, megjelené
sének tervezett időpontja 
június 10.
Április 10-ig várjuk azoknak a 
cégeknek és vállalkozások
nak jelentkezését, akik színes 
vagy fekete-fehér hirdetést 
kívánnak elhelyezni a füzet
ben.
További információ és jelent
kezés a polgármesteri hiva
talban Kovács Piroska osz
tályvezetőnél (Tel: 430-254)

Újra megnyilt a Szociális Bolt
Hosszas huzavona után végre ismét működik a Veszprém megyei 
Vöröskereszt által üzemeltetett szociális bolt. Február 23-án új 
helyen Kommunális KHT telephelyén Budataván a Rákóczi u. 43. 
szám alatt bérelt helyiségekben várják régi és új vásárlóikat. 
Megújított, bőséges árúkészlettel. Az árakat sikerült jó néhány ter
mék esetében még lejjebb szorítani, így nem csoda hogy nyitás óta 
napról-napra növekszik a forgalom. Az üzlet dolgozói -  Ibolya, Ildikó 
és Tündi -  bíznak abban, hogy rövid időn belül sikerül visszahódítani 
teljes vevőkörüket.

Magánszemélyek- közületek- üdülők 
f i g y e I e m !

Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy

Vegytisztító - Mosó 
felvevőnket

Balatonalmádi Baross G. u. alatt 
hétfőtől-péntekig 7-16-ig 

nyitva tartjuk. Szombaton zárva.

Rövid határidővel vállaljuk:
- felső ruházat tisztítását
- sötétítő függönyök, plédek és 

egyéb ruhaféleségek tisztítását
- ágyneműk, asztalterítők, 

konyharuhák stb.

Szolid árak, udvarias kiszolgálás, 
kiváló minőség

Bővebb felvilágosítás a ruhafelvevőben, 
vagy a 89 /324 -306-os  telefonon. 
Orgona Vegytisztító-Mosószalon
Pápa, Fő u.8.

• VÉGLEGES SZŐRTELENÍTÉS 
fájdalommentes!

• KOLLAGÉNFELTÖLTÉS,
• OXIGÉNKEZELÉS,
• BIOPTRON FÉNYTERÁPIA 

(diákoknak kedvezmény)
• VAKUUM MASSZÁZS,
• IONTOFOREZIS

HAGYOMÁNYOS ÉS 
ÚJ ARC - DEKOLTÁZS 

KEZELÉSEK az

E D I T

KO ZM ETIKÁBAN

a Szolgáltatóházban. Jókai u. 7. 
Telefon: 338-094.

K ÉZ ÉS LÁ B Á P O LÁ S
Kedd, csütörtök, péntek: 

9-18 óráig 
Hétfő, szombat:

9-12 óráig

Telefon: 06-30-569-007



Balatonalmádi város 1998. évi költségvetéséről
Az élet törvénye az, hogy az igénynövekedés mindig meghaladja a 
kielégítés lehetőségét. Ezzel együtt kell élni, hiszen ez az a mindannyi
unkat sarkalló hajtóerő, amelyben megmutatkoznak a személyi és 
testületi szemléleti eltérések, hogy az adott igény halmazból mit választ 
ki preferálásra és mennyiben teremt jó általános közérzetet a mai nehéz 
körülmények között.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított törvények, valamint 
a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI 
tv. Alapján alkotta és fogadta el az 1998. évi kötségvetését - annak ren
deletét.
A CXLVI. tv.-ben határozza meg az Országgyűlés az önkormányzatokat 
megillető normatív állami hozzájárulás összegét, valamint a helyi 
mutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás összegét.
Az önkormányzatot megillető normatív támogatás összege az elmúlt 
évhez viszonyítva 5,6 % növekedést mutat. A prognosztizált infláció 18 
%-os. Ez a tény nagyban befolyásolta a költségvetés kialakítását. 
Befolyásolta még a helyi költségvetési koncepció, amely alapelvként 
határozta meg a realitás elvét,- működéshez hitel felvételre nem kerül
het sor - a felhalmozás célú privatizációból, ingatlanértékesítésből szár
mazó bevételeket csak fejlesztésre lehet fordítani.
Úgy gondolom ilyen pénzügyi megszorítások mellett tágabb önálló 
lehetőségekről már nem beszélhetünk.
1998. február 5-én fogadta el a Képviselő Testület az éves költ
ségevetését, melynek

bevételi főösszege: 1.304.279 e Ft
kiadási főösszege: 1.304.279 e Ft,

Ebből: 583.180 e Ft szerepel a fejlesztési bevételek és kiadások között a 
térségi rehabilitációs program keretében (Japán hitel) megvalósuló 
beruházásokra, illetve pénzeszköz átadásokra.
A rehabilitációs program beruházás nélkül elemezve az alábbi „módosí
tott mérleg” mutatja azt, hogy 1998. évben 721.099 e Ft áll a Képviselő 
Testület rendelkezésére az általa meghatározott feladatok ellátására.

Balatonalmádi Város Önkormányzat 1998. évi költségvetési mérlege

Bevételek e Ft Megoszl.% Kiadások e Ft Megoszl.%

Működési bevétel 513.229 71,2 Működési kiadás 507.146 70,4

Felhalmozási célú Beruházások,
bevétel 207.870 28,8 felújítás 208.500 28,9

Tartalékok,cél és
fejlesztés 4.990 0,7
Pénzeszköz átadás 243
Hitel visszafizetés 220

Bevétel összesen: 721.099 100,0 Kiadás összesen: 721.099 100,0

Önkormányzat által foglalkoztatott létszám összesen: 259,7 fő
Ebből: -  közalkalmazottak létszáma: 209,2 fő

-  köztisztviselők létszáma: 50,5 fő

Bevételek:
A tervezett működési bevételek 53,7 %- át központi források teszik ki. 
/normatív állami hozzájárulás SZJA elmúlt évhez viszonyítva 11,8 % 
növekedés. Ehhez kapcsolódik a SZJA rész, melyet „Szociális és gyer
mekjóléti feladatok” címén kap az önkormányzat, átengedett gépjár
műadó, Eü. átvett, valamint az OEP-től átvett pénzösszeg.
A működési bevétel 23,1 % - a az intézményi bevételek (ez az étkezési té
rítési díjakból, tandíj (zeneiskola) hangszer-használat, terembérleti díjak). 
A Polgármesteri Hivatal alaptev.bevétele 23,2 % (helyiségek, strandok, 
parkolók, különféle adók, kurtaxa).
Felhalmozási célú bevételek 76 %- a várható privatizációs bevételből, a 
bevételek további részét képezi az ingatlan-értékesítés, az osztalék- 
hozam, valamint a részvény-értékesítés.

K iadások:
A működési kiadások 62,3 %- át teszik ki a személyi juttatások és annak 
járulékai, 37,6 % jut a város valamennyi intézményének és a város teljes 
területének működtetésére.
A beruházási 28,9 %- os előirányzat, amely a tavalyi 6 %- hoz viszonyítva 
jelentős előrelépést mutat. Ennek alapja a várható privatizációs bevétel. 
V árható beruházások: A uróra étterem  átalakítása, Vörösberényi 
Általános Iskola továbbépítése, strandrekonstrukció, Fórum csomópont- 
építés, technikai eszközfejlesztés, városrendezési tervek. A költségvetés 
ismételten nem biztosít fedezetet az intézményhálózat felújítására és 
nem tartalmaz működési tartalékot.
Ez évben is sikerült a költségvetési egyensúlyt megteremteni, azonban a 
költségvetésnek (Japán hitel nélkül) a biztonságos működés érdekében 
minimum 5 % tartalékot kell tartalmaznia.
A Képviselő Testület úgy döntött, hogy az 1998. évi szabad pénzmarad
vány terhére biztosítja az 5 %-os működési tartalékot, valamint az intéz
mények felújítására 17.000 e Ft-ot.
A Japán hitelből folytatódik a szennyvízcsatorna-hálózat építése, 
valamint a gázhálózat továbbépítése.
A Japán program keretében megvalósuló közmű beruházások után a 
Képviselő Testület által meghatározott ütemterv alapján ez évben az 
úthelyreállítási és -építési munkák is megkezdődnek. E munkák nagyság
rendje szerencsés esetben akár a 100 MFt-ot is elérheti. A város 1998. 
évi költségvetési terve tartalmilag és formailag megfelel a törvényes
ségnek, de nem nélkülözheti továbbra sem az elmúlt évekhez hasonlóan 
a szigorú takarékos gazdálkodást.

A költségvetés alakulásáról a Tisztelt Újságolvasót folyamatosan tájékoztatjuk

Brenner Kálmánné
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Rajzolj Kangoo-t

A CsALÁDnAk

Gyere el szüle iddel, barátaiddal és barátaid szüleivel a legközelebbi
Renault márkakereskedőhöz március 19. és 22. között.

Miközben a felnőttek megismerkednek a Renault fantasztikus ajánlataival,
Te rajzolj le egy családi kalandot a Renault Kangoo-val

a csodálatos, új és meglepő ötletekkel teli családi autóval, és ajándékba kapsz 
egy hajtogatós játék Kangoo-t, Ráadásul, ha ügyes vagy és szerencsés, 

nyerhetsz egy IGAZI KANGOO-t vagy 4 illetve 5 ajtós Renault M égane-t  
is a családnak!*

*Részletes részvételi feltétetek, színes ceruza és papír a márkakereskedőknél található!

1998. március 19-22.Várjuk az akcióban résztvevő márkakereskedőknél

SZERETETTEL VÁRJUK AZ EGÉSZ CSALÁDOT

B A L A T O N
RENAULT 8220 Balatonalmádi, Álmos út 2. Telefon: 88/430-143, Fax: 88/430-145



ÚJ ÉPÍTÉSÜGYI JOGSZABÁLYOK
Ismét  ép í tésügy i bírság

Az 1964-től érvényben volt építési 
törvényt váltotta fel az ez év január 
elsején hatályba lépett „Az épített 
környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény”. 
Az új törvény meghatározza az 
állam (országgyűlés, kormány, mi
niszter, területi főépítész) és az ön- 
kormányzatok (megyei és települési 
önkormányzati testületek, megyei és 
települési főépítészek) építésügyi 
feladatait, a településrendezés és az 
építési folyamat szabályait, az épít
tetők a tervezők, a kivitelezők és az 
építésügyi hatóságok jogait és 
kötelezettségeit.
A törvény több mint két tucat végre
hajtási jogszabály megalkotására ad 
felhatalmazást a Kormány, valamint 
a környezetvédelmi és területfej
lesztési miniszter részére. A kor
mány és miniszteri rendeletek nagy 
része a törvénnyel egyidejűleg január 
elsején hatályba lépett. A törvényi 
változások leginkább e jogszabályok 
ismeretében értékelhetők.
A kiemelet építésügyi igazgatási 
ügyekben eljáró hatóságok illeté
kessségi területéről, a kijelölési el
járásról, valamint a szakmai felté
telekről szóló kormányrendelet a 
törvényi rendelkezés alapján fő sza
bályként a városok jegyzőit jelöli ki 
az építésügyi hatósági feladatok 
ellátására, a környező községekre is 
kiterjedő illetékességgel.
Az általános szabálytól eltérően 
Balatonalmádi - néhány más város

sal, például Balatonfüreddel együtt - 
nem lát el területi feladatokat. A 
környező községek részben Veszp
rémhez, részben az önálló építésügyi 
hatósági jogkört megigénylő és el
nyerő Balatonkeneséhez tartoznak. 
Számos tartalmi változást eredmé
nyezett a korábban miniszteri ren
delettel közzétett Országos Épí
tésügyi Szabályzat (OÉSZ) helyébe 
lépő országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kor
mányrendelet (OTÉK). A lénye
gesen kevesebb normatív szabályt 
tartalmazó OTÉK az OÉSZ-nél 
szélesebb körben ad lehetőséget és 
szab meg kötelezettséget helyi 
építési szabályok megalkotására az 
építési övezetek megállapításától az 
állattartási épületek kialakításán át 
a parkolási rend megállapításáig. A 
jelenleg hatályos helyi építési szabá
lyzatot az új előírások fi
gyelembevételével egy éven belül 
felül kell vizsgálnia az önkormány
zatnak.
Az egységes építményekkel, építési 
munkákkal és építési tevékeny
ségekkel kapcsolatos építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokról 
szóló miniszteri rendelet meghatá
rozza az egyes eljárások tartalmi és 
formai követelményeit. Az új sza
bályok a korábbiaknál nagyobb 
feladatot és felelősséget rónak az 
eljáró építésügyi hatóságra csök
kentve az építtetők és a tervezők 
terheit azzal, hogy például a hatóság

a földhivataltól beszerzi a szomszé
dos ingatlanok adatait, vagy megkéri 
a szakhatósági nyilatkozatokat. 
Ezzel egyidejüleg az ügyintézési 
határidő a korábbi harminc napról 
hatvan napra emelkedett.
Az építésügyi bírságról szóló minisz
teri rendelet - a törvényi felhatal
mazás alapján visszaállította az 1994 
évben eltörölt építésügyi bírságot. 
Az építési engedély nélkül, vagy az 
építési engedélytől eltérően meg
valósított építmények, vagy épít
ményrészek után a rendelet mellék
lete alapján meghatározott épít
ményérték 50%-a, engedély nélkül 
végzett bontás esetén 20%-a, a helyi 
védelem alatt álló épület átalakítása 
vagy lebontása esetén 70%-a a 
bírság összege.
A rendelet melléklete szerinti épít
ményértékkel számolva már egy 30 
m2-es gazdasági épületnél is mil
liós nagyságrendű bírságösszeg 
adódik.
A bírságot a korábbi gyakorlattól 
eltérően nem az önkormányzat, 
hanem a Központi Környezet- 
védelmi Alap javára kell befizetni. 
Az Alap kezelője a bírságból befolyt 
összeg egy részét a törvényben 
foglaltaknak megfelelően felosztja 
az eljáró hatóságok (30%) és az 
érintett önkormányzat (30%) 
között.
A fennmaradó részből pályázati 
úton igényelhető pénzügyi fedezet 
az építésügyi igazgatási munka

(például hatósági bontás) költ
ségeinek megelőlegezésére.
A fentieken túl jogszabályok jelen
tek meg a tervezési, szakértői 
műszaki ellenőri jogosultságról, az 
építészeti-muszaki tervdokumentá
ciók tartalmi követelményeiről, az 
építésügyi és építésfelügyeleti ellen
őrzésről, az építési és telekalakítási 
tilalom elrendeléséről.

Z.A .

ÁGI
PEDIKÜ R ÉS GYÓGY

MASSAGE SZALON 

MEGNYÍLT!

Nyitva:
március- április hónapban: 
hétfő-kedd- csütörtök: 10-16, 
szombat: 10-15 óráig

Előjegyzett vendégek részére 
megbeszélt időpontban is!

Májustól: vasárnap kivételével, 
naponta 9-18 óráig.

Cím: Balatonalmádi- Budatava, 
Fűzfői u. 75. (Benzinkút mögött) 
Telefon: 06-20-682-120

A K C I Ó S

bútorvásár és kiállítás 
az Auróra étteremben!

• franciaágyak
• rekamiék
• heverők
• fotelágyak
• sarok 

ülőgarnitúrák
• 3-2-1 ülő és 

fekvőgarnitúrák
• tálalók

• 4 elemes konyhák
• konyhai sarok 

ülőgarnitúrák
• 4 fiókos komód
• TV,-videó állványok
• Verona 

szekrénysorok
• gyönyörű háló

szobabútorok stb.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tel:06/60/460-370

FEHÉR ABLAK
Ablakgyártó , szo lgá lta tó  és K eresked lm i Kft.

Energiatakarékos, műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása, 
szerelése minden járatos és egyedi méretben, formában, télikertek, 
portálok, folyosók, átjárók nagy színválasztékban.

Rosszul záró nyílászáróit kicseréljük minimális roncsolással, 
utókezelést nem igénylő műanyag nyílászárókra, olcsóbb mint a fa.

Évente 2 0 %  
fűtési költséget takaríthat meg!

Veszprém Megyei Vezérképviselet

Hansági Endre
Balatonalmádi 8220 
Vöröshegyi u. 8.
Tel: 88/431-745 
Fax: 88/438-442

Csoknyai István
Balatonalmádi 8220 
Pipacs u. 1.
Tel: 88/430-949



VÁROSKÖZPONT RRT
átépül a volt AURÓRA étterem

Az önkormányzat megbízása 
alapján a PANNONTERV Kft. dr. 
Horváth Györgyné építész irányítá
sa mellett elkészítette a Balatonal
mádi Városközpont részletes ren
dezési tervének programjavaslatát.

A korábbi városfejlesztési, város- 
rendezési tervekhez képest a tele
pülésszerkezetben, az úthálózat ki
alakításában nincs jelentős változás. 
Ugyan a tervezési folyamat során 
született javaslat a Petőfi utca 
nyomvonalának és a 71-es úti jelző
lámpás csomópontjának áthelyezé
sére -  a Városháza elé a Széchenyi 
parkon vagy az autóbusz-pályaud
var előtti zöldterületen keresztül -  
de ezeket a javaslatokat az önkor
mányzat elvetette.

A terület-felhasználásban új 
elemként jelentkezik, hogy a volt 
Auróra étterem vendéglátó funkci
ója helyett a készülő rendezési terv 
közművelődési funkciót tartalmaz. 
Ennek megfelelően a korábban 
ilyen célra kijelölt Petőfi utcai ka
nyar (Napköziotthon területe) lakó 
és kereskedelmi funkciót kap.

A program jóváhagyását megelő
zően -  mintegy harminc érintett in
gatlantulajdonos és érdeklődő pol
gár részvételével -  megtartott lakos
sági fórumon elsődlegesen a város- 
szerkezet, a városüzemelést és a vá
rosképet egyaránt meghatározó 
közlekedési kérdés váltott ki aktív 
vitát, esetenként meglehetősen szél
sőséges véleménykülönbségekkel.

A szakmai, hatósági és lakossági 
egyeztetés eredményeként a prog
ramjavaslatot a képviselőtestület el
fogadta.

A volt AURÓRA étteremnek a 
rendezési terv programjában jelzett 
funkcióváltására vonatkozó tervezé
si folyamat újabb állomásához érke
zett.

A korábbi tervpályázaton nyertes 
A.S.C. Stúdió Kft. Szathmáry Zsolt 
építész vezetésével elkészítette a 
Városi Kulturális és Idegenforgalmi 
Központ tanulmánytervét.

A mindösszesen 3135 m2 alapte
rületű épületben 916 m2 jut a mint
egy 300 férőhelyes előadótermet is 
magába foglaló Közösségi Háznak. 
A 603 m2 alapterületű Városi 
Könyvtár már a jövő évszázad infor
mációs igényeinek kíván megfelelni.

A 127 m2-es idegenforgalmi iroda 
kellő teret biztosít a nyári vendég- 
forgalom színvonalas fogadására. 
Az elsődlegesen közétkeztetési fel
adatokat ellátó konyhához kapcso
lódó 117 m2 alapterületű étterem 
kiválóan alkalmas lehet rendezvé
nyek lebonyolítására is. Az építésze
ti, szerkezeti adottságok vetették fel 
egy 513 m2-es BOWLING- 
SÖRÖZŐ kialakításának ötletét az 
épület alagsorában.

Az épülethez tervi szinten szerve
sen kapcsolódik egy 334 m2-es alap
területű épületrész a BALATON- 
SHOW, amely a Balatont bemutató 
aktraktív -  lézertechnikával és a 
holographia eszközeivel színesített
-  műsoroknak ad helyet.

Ez utóbbi létesítmény csak meg
felelő külső pénzügyi forrás biztosí
tása esetén valósítható meg.

Zana András
építési osztályvezető

Lakossági fórum Berényben
Február 26-án hagyományos falu

gyűlés keretei között találkoztak a város 
vezetői a berényi lakossággal. A helyi 
egyesületek használatába visszakerült 
kultúrházban, a Polgári Kör szerve
zésében létrejött rendezvényen mintegy 
120-an hallgatták Dr. Kerényi László 
polgármester úr tájékoztatóját a város
rész életét leginkább érintő gondokról 
és az elmúlt időszakban nem kevés 
küzdelem árán elért eredményekről. 
Ezután a hallgatóság soraiban ülők vet
ték át a szót. Ki-ki feltehette kérdéseit 
az illetékeseknek, akik igyekeztek tár
gyszerű válaszokat adni a felvetésekre, 
nem hallgatva el a nehézségeket sem.

A legtöbb észrevétel, amint az 
várható volt, a közművekkel kapcsolat
ban merült fel. A gázvezeték- és tele
fonkábel-fektetés már lezajlott, de 
maradtak így is orvoslandó problémák. 
A Vajda János utcában a gázzal, a 
Kisberényi úton telefonnal kapcsolat
ban tettek fel kérdéseket. A csator
nafektetés Kelet-Berényben viszont

csak most kezdődik. Ugyanitt várható 
vízvezeték-fektetés is, amely a már 
meglévő Veszprémi út alatti vezetékhez 
és egy később kialakítandó tározóme
dencéhez csatlakozva várhatóan meg
oldja a Megye-hegy magasabban fekvő 
utcáinak vízellátását is. Többen panasz
olták a víz minőségét, amely rossz ízű és 
sok benne az üledék. Sajnos e tekintet
ben belátható időn belül lényeges 
javulás nem várható. Továbbra is a 
Balaton vizét kell innunk. A szolgáltató 
vízvezeték-hálózata így épült ki és nem 
érdeke ezen változtatni.

A japán hitelből és egyéb pályázatok
ból finanszírozott közműfektetési had
műveletben tehát az utolsó csaták 
zajlanak, amit nem lehet nem észreven
ni, mert aknavetők össztüzével sem 
lehetett volna jobban tönkretenni az 
eredetileg is rossz állapotú utak burko
latát. Nem meglepő, hogy számos kér
dés erre irányult. Sajnos mint kiderült a 
helyreállításra kevés a pénz, ezért rang
sorolni kell az egyes utcákat, útszaka

szokat. Ez a rangsor elkészült, a 
munkák már az idén elkezdődnek, de 
közben gondolni kell az évtizedek óta 
elhanyagolt vízelvezetés rendbe
hozatalára is. Enélkül ugyanis az utak 
rövid időn belül újra tönkremennének. 
A vízrendezés pedig jelentősen drágítja 
és lassítja majd a munkákat. A helyzetet 
nem teszi könnyebbé a részben szolgal
mi utakból kialakult kusza és semmi
lyen korábbi rendezési tervvel nem 
összehangolt utcahálózat sem. Erre is 
irányultak kérdések. A legszűkebb 
keresztmetszet jelenleg a Pince utca alig 
3 m széles alsó bejárata. Innen ágazik ki 
az egész fölötte lévő lakóövezet összes 
utcája. De vannak gondok az Erkel 
Ferenc utcában is.

Természetesen kisebb mértékben 
ugyan, de más témák is terítékre kerül
tek: egy-egy felszólalás érintette a 
lozsántai földek sorsát (javaslat hang
zott el egy bizottság felállítására, amely 
a hasznosításuk mellett lobbizna); az 
iparcikkeket árusító bolt hiányát 
(semmi biztatót nem ígérnek az 
illetékesek); a szeméttelep megszün
tetésének lehetőségét és a szemétszál

lítás problémáit; a közvilágítás hiá
nyosságait (készül a lista a fehér, vagy 
inkább fekete(?) foltokról); a gyógy
szertár bővítését; a gazos telkek tulaj
donosainak megbüntetését (nincs mód 
elegendő mértékben elrettentő erejű 
büntetések kiszabására); az utcanév- 
táblák egyértelművé tételét (folyamat
ban van egy felülvizsgálat); a kóbor 
kutyák befogását (zajlik, alig fémek el 
az e célra rendszeresített ketrecekben); 
a tilosban parkolást és a gyorshajtást; 
valamint a Thököly úti járda iránti 
igényt (talán meglesz a csatornaépítés 
„oldalvizén").

Sajnálatosan nagyon kevés szó esett 
ugyanakkor a kultúráról. Szomorú 
dolog, de nem volt kérdés sem az új 
iskoláról, amelynek jövőre várhatóan 
elkészül az újabb, még fel nem épült 
szárnya, sem a kultúrházról, amelyben 
lehetőség nyílik klubok és szakkörök 
indítására, sem rendezvényekről, sem 
sportról, sem temetőről, sem műem
lékvédelemről... Vajon tényleg nem 
érdekli az embereket ? Vagy úgy 
találják, hogy ez nem falugyűléshez illő 
téma ? Nándori Gyula

V o n a t a b l a k b a n
Még emlékszem rá. A  várakozás izgalmára, az éjszakai forgolódásokra, 
az álomképekre, amikben elképzeltem -  mint valami nagy kalandot -  
hogy is fog történni a másnapi utazás. Emlékszem a hajnali kelésekre: 
álmosan, fázósan, kialvatlanul, mégis boldogan öltözködtem, hátamra 
kaptam a kis batyut -  az „én csomagomat“ -  és indultam lefelé a lép
csőn.
Földerengenek előttem a hajdani pislákoló utcai lámpák, érzem nagy
apa meleg tenyerét, amiben meglapult az én kicsi kezem, hallom cipő
ink kemény koppanását a még kihalt utcákon, tereken, a mozdony hir
telen füttyét -  amitől ijedtemben összerándultam -, hangos pöfögését, 
amivel begurult az állomásra, izgatott lépteimet -  nehogy lekéssem az 
indulást -, látom a fapados fülkét, a számokat az ülésen, a képeket a 
falon, a zászlójával integető baktert, érzem a döcögést, hallom a sihu- 
sihu hangokat.
Még emlékszem... nagyapa lehúzta az ablakot, és óva intett: -  Ne nézz 
ki, mert a szemedbe megy a korom! Sosem bírtam megállni, hogy ki ne 
kandikáljak, ne lássam a fekete, füstös, kanyarodó mozdonyt. Mind
annyiszor a szemembe ment a nem kívánt, de szinte várt apró, fekete pi
szok, amit nagyapa bogarászott ki fehér zsebkendőjével 
Emlékszem nagymama boldog fogadtatására, amint megérkeztünk 
nagypapával kéz a kézben, a „hogy megnőttél kisanyám“ álmélkodá
sokra, az ölelésekre, csókokra.
Később, amikor már egyedül utaztam, emlékszem az önállóság jó  érzé
sére, ahogy eligazgattam holmimat a csomagtartón, és odaálltam az ab
lakhoz. A  nyitott ablakon a szabadság, a fiatalság lehelete csapott az ar
comba, a még előttem van minden, és az enyém itt minden érzése. 
Ahogy szétfutott előttem az út, aztán ahogyan össze, ahogy szaladtak a 
fák, a villanydrótok a sínek mellett, ahogy zizegtek az acélos huzalok; a 
szántóföldek mértani pontosságú terítője zölden, sárgán - némelyik pi
paccsal, búzavirággal tarkítva, vagy rögeit kifelé fordítva, felszántva -  
hol kiszélesedett, hol összeszűkült. Apró házak kuporodtak egymáshoz, 
templomtornyok törtek büszkén égre, folyók, tavak, erdők, mezők, és a 
lemenő nap gyönyörűsége... ahogy elbújik a hegyoldalban... utolsó su
garait még vakítóan a szemembe küldi...
Lehunyom a szempilláimat, szorosan tartom, befelé nézek; az emlékei
met, azokat lássam. M ert kifelé nézni ma már nem érdemes. Ahogy a 
vonat elhagyja Székesfehérvárt, csak rondaságokat látni: egy épülőfél
ben lévő(?) ország szánalmas bomlását, kifosztott határt, szemetet, nyo
mort. Nem a gazdagságát - az sosem volt -, tartását veszítette el ez a 
nemzet. Bárki meggyőződhet róla a Balatonalmádi-Budapest vonalon.

Vecsey K. Mária



K ertbará tköre ink  életéből
A B alatonalm ádi K ert

barátkörben 1998. 2. 10-én a 
szobanövények téli ápolása 
és egyéb télen  végezhető 
m unkákról ta rto tt előadást 
Takács Ferenc szaktanár. 
Most van az ideje a szerszá
mok karbantartásának, a ve
tőm agok beszerzésének. A 
vetőm agoknál ügyeljünk a 
garanciális határidőre. H ib
rid magok 3-4 évig csiraké
pesek. Vetés előtt csináljunk 
p róbacsíráz tatást. Növényt 
csak m egbízható helyről, 
egészséges, jó minőségű olt
ványokat vásároljunk. Gyü
m ölcsfákat 80x80x80, vagy 
100x100x100 cm-es gödörbe 
telepítsük, hogy a gyökérzet 
könnyen fejlődhessen. A 
szervestrágyázást lehetőleg  
ősszel végezzük. A  gyümölcs 
m oníliát okvetlen el kell tá 
volítani és elégetni. Célszerű 
a fák törzsét lemeszelni (régi 
jó bevált módszer). M etszés
nél nagyon vigyázzunk a m et
szőszerszám  tisztaságára, 
m ert a szőlő vírusos fertőzést 
kaphat. A metsző szerszámo
kat hypóval fertőtlenítsük. A 
szobanövényeket most kell 
átültetni és visszavágni. A  le
vágott hajtásokat vízbe téve 
gyökereztetjük, (pl. m uskát
li) és tavaszra erőteljes nö 
vény lesz belőle.

1998. 2. 14-én hagyom á
nyos farsangi bált ren d ez 
tünk a Budatava É tte rem 
ben. A bál jó időzítéssel Va
lentin  nap jára  esett. Igaz, 
hogy tagjaink nagy része 
őszülő halántékkal bír, de a 
szívük fiatal. A  szerelemnek 
nincs határa, a bölcsőtől a sí
rig tart.

1998. 2. 24-én a kultúrált 
borfogyasztásról Both G ábor 
b orkereskedő , az A lsóörs 
Soma pince tulajdonosa ta r 
to tt előadást. Ism erte tte  a 
borok  jellem zőit, ízlelését, 
kultúrált felszolgálását, fo 
gyasztását.

Kiegészítésként közlöm a 
témával szorosan összefüggő 
betartandó tanácsokat.

Vörösberényi 
„Fábián József” 

Kertbarátkor

1998. 2. 2-án Czuczor Sán
dor a Magyar-Angol Tannyel
vű Gimnázium igazgatójának 
élménybeszámolója is isme
retterjesztő előadása amerikai 
útjáról. (A beszámoló azonos 
a Balatonalmádi K ertbarát
körben 1997. november 12-én 
tartott előadással. Megjelent 
lapunk 1997. decemberi szá
mában).

1998. 2. 16-án Biokertészet 
Bioterm esztés címmel 

Balikó Eszter tartott előadást. 
Hangsúlyozta, hogy az első te
endő a környezeti szennyezés 
megszüntetése, majd ism er
tette a biokertészet előnyeit. 
A  kártevők ellen természetes 
hatóanyagokkal védekezhe
tünk.

Vegyes kultúrák összeállítá
sa is egy védekezési módszer, 
ami abból áll, hogy kedvező 
hatású szomszéd növényekből

vegyeskultúra-tervet állítunk 
össze. A társnövényeket lehet 
azonos sorokba vegyesen, 
vagy önálló sorokban is külön- 
külön veteményezni.
Ilyen kedvező hatású szom
széd növények:
Bab -  káposztafélék 
Cékla -  káposztafélék 
Borsó -  káposztafélék 
Paradicsom -  káposztafélék 
Paradicsom -  petrezselyem 
Paradicsom -  hagyma 
Paradicsom -  zeller 
Paradicsom -  bokorbab 
Karotta -  hagyma 
Pasztinák -  hagyma 
Saláta -  retek 
Saláta -  bab 
Saláta -  uborka 
Saláta -  cékla 
Borsó -  zeller 
Zeller -  káposztafélék 
Uborka -  káposztafélék 
Burgonya -  kés. káposztafélék 
Burgonya -  kései borsó

Biogazdálkodásban célszerű 
alginit talajjavítót használni, 
mert vegyszer nélkül megold
ható vele a talajjavítás, táp 
anyag utánpótlás és sok eset
ben a növényvédelem is.

Az alginit kiválóan használ
ható szántóföldi kertészeti kul
túráknál, fatelepítéseknél, sző
lőültetésnél. Javítja a talaj 
szerkezetét, vízháztartását, je 
lentős terméstöbbletet, jobb 
minőségű, ízű termést biztosít.

Befejezésül amit Balikó 
Eszterről megtudtunk: váro
sunk lakója, Budapesten jár 
egyetemre, kedvenc tantárgya 
a biogazdálkodás. Édesapja 
kertbarátkor tag, az ő kérésé
re vállalta az előadást, amit a 
tagság teljes megelégedettség
gel fogadott. Esztike, csak így 
tovább.

A két kertbarátkor nevé
ben:

Durst László

A borivó tízparancsolata:

1. Bort soha ne igyál éh
gyomorra.

2. Ivás előtt ne egyél édes 
ételeket.

3. Ügyelj a borfajták hő
mérsékletére.

4. Bort mindig m egfon
toltan, lassan igyál.

5. A pró kortyokban él
vezd a bor zamatát.

6. A  nemes borokat csak 
tisztán igyad.

7. Tarts m értéket a bor
ivásban.

8. Jobban ízlik a bor, ha 
közben eszel is.

9. Szeresd, de légy erő
sebb a bornál.

10. Gondolj arra egy pilla
natra, mennyi nehéz
-  verejtékes munka van
-  egy pohárnyi magyar 
borban.

Aki a bort így szereti, 
rossz ember nem lehet.

Mechanikus és
elektronikus
vagyonvédelmi
rendszerek.
Telefonon
keresztül
néma riasztási
lehetőség a
rendőrségi
központra.
Rendőrségre
történő rákötés
esetében
árengedmény.

Hansági Endre 
Balatonalmádi 
Vöröshelyi u. 8. 
Tel: 88 /4 3 1 -7 4 5

Szerkesztői
megjegyzés

Újságunk januári számában 
az újságszerkesztés kialakult 
hagyományaival ellentétben 
leközöltünk egy levelet 
Almádi lakosok aláírással, 
ami hiba volt. A februári 
számban a választ is köz
zétettük az érintettektől. Az 
ügyet ezzel részünkről le
zártnak tekintjük.

szerk.

Mérlegképes könyvelő 
15 éves gyakorlattal 

egyéni és társas 
vállakozások 

könyvelését elvégzi. 
Tel: 88/338-296 (este)

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó, 
Nagy Ferenc, dr. Szűcs Sándor, Vecsey K. Mária 
Felelős szerkesztő: Veszeli Lajos
Cím: Balatonalmádi, Szécsényi sétány 1. Telefon: 06-88/438-444, Fax: 06-88/438-643 
Tipográfia: Hadadi András és Hajnalka
Nyomtatás: Tradeorg Nyomda Kft., Fűzfőgyártelep. Felelős vezető: Tóth Zoltán.



A Közösségi Ház márciusi ünnepi programja

12.15.00 Történelmi vetélkedő a város általános iskoláinak részvételével.

13.16.00 A Veszprémi Művész Céh által meghirdetett megyei gyermekrajz kiállítás a szabadságharc tiszteletére.
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola

14.18.30 Fáklyás felvonulás a Közösségi Háztól a Kossuth szoborhoz. Koszorúzás.
Ünnepi köszöntőt mond: Czuczor Sándor a Kéttannyelvű Gimnázium igazgatója.

19.00 Pilvax est a Liget kávéházban. Közreműködik Kátai Zoltán énekmondó.

15 .11 .00  Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Petőfi szobornál.
A Petőfi szobor felavatása. Koszorúzás. Irodalmi műsor Nemcsák Károly és Andrejszki Tibor közreműködésével. 
Ünnepi megemlékezést tart dr. Kerényi László polgármester.
Huszárok bemutatója.

17 .17 .00  A Magyar Sajtó Napja tiszteletére újságírói fórum.
Vendégek: Új Almádi Újság szerkesztői. Helyszín: Közösségi Ház

20.17.00 TAVASZI TÁRLAT. A városban élő és a városhoz kötődő művészek képzőművészeti kiállításának megnyitója. 

Áprilisi előzetes:

4. 10-17. Kézművesvásár a Közösségi Házban
14.00 Húsvéti játszóház


