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

Költőkkel egy asztalnál
Péntek Imre 
MARÉKNYI SZÓ

Ami jó, talán még jó  lehet; 
nézd a vetkőző, fázó kerteket, 
fagyott göröngyön a dércsillogást, 
vízcseppet dajkál egy üres csigaház.

Nem részegítnek őrjöngő világrészek, 
a műholdas estéktől szinte félek, 
erecskéid kék rajzolatát 
bőröm térképére hűen másolom át.

Ami jó, talán még földerít;
folyton érkezni hallom lépteid,
nedves úton botorkálsz, tócsák fényszemében,
gondom nyűtt fecnijét sietve összetépem...

Furmann Imre 
ÜNNEP UTÁN

A karácsonyfát már kidobtuk, 
Mosolyunk is a szemétdombon ébredt. 
Énekünk tengerek felé nyargalászik 
Itt maradtunk, kifosztva mint a határ, 
arccal fordítva a szélnek, 
malom-napoknak 
tartjuk koldus tenyerünket, 
s állig begombolkozunk a téllel.

Fenyvesi Ottó 
VESZPRÉMI TÉL
Strófák fiamnak, lányomnak 
(részlet)

Most épp semmit se értek nagyon.
Tél van a nagykabátban. Jégcsapok 
az elme mondattanán. Nem értem, 
minek a sok kibabrált hol-miért.
Csak fogyok. Nyakamat tekerem 
jobbra-balra. Fejemet cipelem 
hanyatt-homlok. Valakit talán meg 
kell mentenem. Esetleg: mégsem. 
Emléktelen városok terein araszolok. 
Keresztbe-hosszába. Várok 
Maradni nyugton, szóvakon.
Csinálni valamit. Fejből, 
csípőből. Menteni menthetőt.
Elhagyni ritmust, látszatot.

„ Otthon kellene lenni végre, 
egy verssorban, vagy valaki 
szembogarában, 
egy kézfogásban, vagy csak 
egy kocsma zugában, 
de otthonra lelni végre, 
csókban, ölben, ölelésben, 
s ha kell, akár egy kés nyelében. ”

Furmann Imre költő (országgyűlési kép
viselő) fenti verse tükrözi talán legjobban 
azt a hangulatot, amit a közösségi házban 
december 14-én Költőkkel egy asztalnál 
címmel rendezett találkozón érezhettek a 
résztvevők.

Az Irodalmi—Művészeti Asztal (IMA) 
vezetője, Alpek Zoltán hívta meg Fenyvesi 
Ottó, Furmann Imre, Péntek Imre és Vader
na József költőket, hogy a líra művészi átté
telén keresztül együtt beszélgessünk a világ 
dolgairól, róluk és rólunk. A beszélgetést 
Veszeli Lajos főszerkesztő vezette felké
szülten és lendületesen. A meghívott költők 
beszéltek: honnan indultak, hol tartanak 
költői pályájukon. Felolvasott verseik, mű
vészi „bizonyítékaik” értő fülekre, lelkekre 
találtak ezen az esten. Természetesen nem 
maradt ki a napi politika— határainkon be
lül és túl —, de az estet összességében a mű
vészet hangolta, tette barátivá. Segített eb
ben a „testvérmúzsák” jelenléte: Néma Fri
gyes találó és hangulatos, gitárral kísért 
éneke, Fábián László és Veszeli Lajos ver
sek ihlette illusztrációi. Jó volt együtt. Né
hány órára otthonra leltünk egymás gondo
lataiban.

K.P.

Garafi ka: Veszeli Lajos

Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke, költő, január 13-án látogatást tesz városunkban.

12 órakor találkozik a képviselő-testülettel a vá

rosházán.
14 órakor részt vesz a

Balaton Akadémia Tanácsának megalakulásában.

16 órakor előadást tart Az értelmiség szerepe napjainkban Magyarorszá

gon címmel Vörösberény
ben, a  katolikus templom melletti Berény Hotel alagsori helyiségében, ahova szeretettel 

várják az érdeklődőket.



Közbiztonság, csendőrség, rendőrség

Manapság sok szó esik a 
közbiztonságról szerte a vilá
gon. Újságunk legutóbbi szá
mában is olvashattunk erről, 
Rendőrségi hírek cím alatt. A 
közbiztonságot a rendőrség 
munkája testesíti meg. Mint 
köztudott, régebben a városok
ban rendőrség, kisebb települé
seken pedig csendőrség vi
gyázta a rendet. Így Almádiban 
is csendőrség, illetve csendőr
őrs volt a mai rendőrőrs helyén. 
Tekintsük át Almádi múltját az 
előbbiek fényében, néhány 
eseten és a csendőrség létre
jöttének körülményein keresz
tül.

— 1896. április 5-i hír: „2-án 
este Járdánházy Dezsőt, a Suly 
szőlők felügyelőjét hárman 
megtámadták, szőlőkarókkal

leütötték. A csendőrség nyo
mon van.”

— 1896. április 12-i hír: A 
támadók közül egyet, Tóth La
jost, a községi bíró suhanc fiát 
elfogták. „Az Almádi közbiz
tonsági állapotokra csinos kis 
világot vet az a körülmény, 
hogy Járdánházyt a bíró szőlle
jének kapuja előtt ütötték le a 
merénylők és dacára a segély
kiáltásoknak mégsem sietett 
elő senki, hogy a megtámadott 
emberen segítsen.”

— 1898. július 6. Az almádi 
csendőrség. „Tekintettel arra, 
hogy az agrárszociális mozgal
mak miatt sokfelé nagy szám
ban kell összpontosítani a csend
őröket, úgy volt, hogy Balaton
almádi az idén nem kap csend
őrséget. A község azonban az

zal a kéréssel fordult Perczel 
Dezső belügyminiszterhez, 
hogy, mint minden évben, az 
idén is rendeljen ki két csendőrt 
Balatonalmádiba, minthogy 
azt megköveteli a fürdővendé
gek nyugalma annál is inkább, 
mert a közelmúlt időben Bala
tonfüreden történt rablási eset 
felizgatta a kedélyeket. A mi
niszter eleget tett a község óha
jának és intézkedett, hogy két 
csendőr legyen ismét Almádi
ban a szezonon át. A csendőrök 
a napokban meg is érkeztek.” 

— 1907. szeptember 29. „Az 
almádi vasútépítésnek meg
kezdésekor az alispán intézke
dett, hogy egy négy főből álló 
csendőrőrs létesíttessék.” Az 
őrs 1908. március 15-én kezdte 
meg működését. Ettől kezdve

volt Almádiban állandó csend
őrség. Elhelyezésük 1900-tól 
kezdve az akkori községháza 
épületében volt biztosítva.

— 1909. október 31-i újság
hír szerint „épül a szép csend- 
őrkaszárnya” Almádiban. Ez a 
mai rendőrőrs épülete annyi 
különbséggel, hogy az épület 
mindkét végén meg lett toldva 
1935-ben.

Az újságokban lapozgatva 
olvashatjuk, hogy az első vi
lágháború ideje alatt szaporod
tak a bűnesetek, és m ár „kevés 
a csendőrszemélyzet”, mint ezt 
egy 1918 januári cikk megálla
pította. A későbbi időkben is 
voltak „események”. Befejezé
sül egyet ezek közül:

1935. július 14. B.almádiban 
Hajmási János vörösberényi 
földműves a Sterlik kocsmából 
kilépő Bukovics Ferencet sző
lőkaróval agyonütötte. Téve
désből tette, Sterlik Istvánt 
vagy Puha Ferencet akarta, de 
sötét volt. Hét évet kapott.

Az előzőekből kiderült, 
hogy az almádi rendőrségi épü
let azonos az 1935-ben kibőví
tett „szép csendőrkaszárnyá
val”. Almádi azóta város lett, 
lakossága többszöröse az akko
rinak, nem beszélve a hatalmas 
nyári idegenforgalomról. 
Mindebből következik a né
hány éve tervezett új rendőrsé
gi épület megépítésének szük
ségessége, ami nem csekély 
anyagiakat igényel.

Schildmayer Ferenc

Látkép, előtérben a csendőrőrs épületével 1910-ben

1931 májusában feladott almádi képeslap a csendőrőrs tagjainak aláírásával



Nadolig Llawen

Az elmúlt év adventjét külö
nös, szinte varázslatos hangu
latban élte át gimnáziumunk 40 
diákja és 3 tanára. Az első hét 
még itthon, a várakozás, a nagy 
útra történő készülődés jegyé
ben telt el. Az Észak-Walesben 
lévő moldi testvériskolánkba
— az Ysgol Maes Garmon 
Schoolba indultunk nem kis iz
galommal. Hová, kihez kerü
lünk? Milyen lesz a család? Mi
lyen kapcsolatok megteremtésé
re leszünk képesek? Milyen lesz 
a  program, az idő...?

Ám az utazás mindig meg
újuló élményei átmenetileg fe
ledtették a bennünk felmerülő 
kérdéseket. Salzburg megkapó 
szépségét fokozta az esti város 
csodálatos karácsonyi hangu
lata. Újabb rácsodálkozás 
Reims lenyűgöző székesegy
házára, majd Párizs bűvölt el 
bennünket leírhatatlan műem
lékeivel és karácsonyi pompá
jával. A Csatorna békésen en
gedte, hogy átkeljünk rajta. Né
hány röpke óra London neve
zetességei között, és már csak 
néhány száz kilométert kellett 
megtennünk a szelíd angol 
dombvidéken át, hogy megér
kezzünk Wales kicsit maga
sabb, de nagyon barátságos és 
gyönyörű hegyvidékére.

Hamarosan tapasztalhattuk,
hogy a barátságos tájon rendkí
vül kedves emberek élnek. Ad
vent harmadik vasárnapját már 
a walesi családok tagjaiként él
hettük meg.

Csodálatra méltó természe
tességgel és szeretettel fogad
tak maguk közé bennünket.

Tudom, hogy mindannyian 
hasonlóan érezhettünk, mert 
hétfőn reggel, az első közös 
programra gyülekezvén, az él
ménybeszámolók közben ilye
neket hallottam — nagyon ara
nyosak, a Balázs apukája... — 
és ezentúl szokássá vált „köl
csönvenni” a walesi „testvé
rek” családfáját.

A programokról csak annyit: 
változatosak, tartalmasak és 
nagyszerűen szervezettek vol

tak. Az iskola és a családok
odaadóan gondoskodtak ró
lunk. Ez nem volt kis feladat, 
mert napjában többször is meg
lehetősen nagy távolságokról 
kellett összegyűjteni bennün
ket az épp soron következő 
programra. Mindig pontosak 
voltak és nagyon figyelmesek.

S ahogy a családok őszintén 
tagjaivá fogadták gyerekein
ket, az iskola is készségesen 
engedte, hogy megismerjük 
életét.

Választ kaptunk minden 
kérdésünkre, részt vettünk an
golóráikon, kosárlabdáztunk, 
megélhettük velük együtt kará
csonyi ünnepüket.

Ez utóbbi rendkívül mély 
benyomást tett ránk. Kicsi és 
nagy diákok és tanáraik egy

mást váltogatva, majd együtt 
énekeltek, zenéltek és idézték a 
Bibliát — és imájukba foglal
ták a magyarokat.

Azon az estén Mold templo
mában magyarul szólt a 
Mennyből az angyal. Kezdet
ben kicsit bátortalanul, de a 
szeretettel figyelő tekinteteket 
látva egyre szebben hangzott 
az ének. A búcsúesten a két nép 
táncait, dalait tanultuk felsza
badultan, szívvel-lélekkel se
gítve egymást.

A moldi iskola udvara meg
telt a búcsút intő családokkal. 
Hosszú, nehéz, de nagyon szép 
és felejthetetlen félóra után 
mégis elindultunk haza otthon
ról. Bízunk abban, hogy nyáron 
megismételhetjük ezt a csodá
latos két hetet nálunk, Almádi
ban, Magyarországon. Befeje
zésként igazgatóhelyettesünk 
köszöntő szavaiból idézek, me
lyeket vendéglátóink anya
nyelvén mondott el a már emlí
tett karácsonyi ünnepségen.

DIOLCH WN FAWR! 
LANGNEFEDD Y NADO
LIG A BLWYDDYN 
NEWYDD DDA. (Mindent 
köszönünk! Békés karácsonyt 
és boldog új évet!)

Dr. Szűcs Sándorné

Mi újság a Fórumban?
Öt éve üzemel a Fórum, ebből 3. évét zárta mint rt. Azt hiszem, az egyik legdinamikusabban fejlődő vállalkozás Almádiban. 

Eddig minden évben jelentős mértékben növeltük piaci részesedésünket. Így volt ez a ’92-es évben is. Annak ellenére, hogy az 
idegenforgalom visszaesett, a  Fórum Rt. éves árbevétele több mint 200 millió forinttal nőtt, ez meghaladja az 50%-os növekedést. 
Természetesen ezek a számok mára újabb piacok nyerését is mutatják. Így például az októbertől a Fórum által üzemeltetett Fillér 
Mark et Veszprémben.

MI VÁRHATÓ EBBEN AZ ÉVBEN?
Remélünk egy boldogabb új évet, amit kívánunk is minden egyes vásárlónknak és Almádi polgárainak. Sajnos nem számolha

tunk az idegenforgalom jelentős növekedésével, illetve a belföldi kereslet növekedése sem várható, így továbbra is a piacnyerés, 
új piacok megszerzése lehet a fejlődés iránya.

Néhány szót az évkezdetről. Mivel a szupermarket nem fűthető, ez a részleg januárban zárva lesz. Tervezett nyitása (az időjá
rás függvényében) február vége, március eleje. Az iparcikkáruház teljes kapacitással üzemel, ahol a téli időszakban a megszokott 
profilon kívül megtalálhatók a Fórum saját termékei is (mosópor, öblítő, mosogatószer). Mint ahogy már vásárlóink megszokták, 
akcióink sorozata folytatódik, néhányat kiemelnék. Olasz SIESTA gázkályhák 5000 Ft engedménnyel, 2 l-es COCA COLA, 
SPRITE, FANTA üdítők szenzációs reklámáron, 99 Ft-ért.

Akcióink rendszeresen változnak, ezért szlogenünk Önre is érvényes:
a FÓRUM mindig megér egy utat

Aki elmondta mindezt: Polyák Sándor igazgató 
Lejegyezte: Gróf Tibor



Néhány sor 
a 27. hónapról 
a városházán

1992 decem ber

Évről évre drasztikusan 
csökken a város kurtaxabe
vétele. Nagy ügyesen nem 
fizetjük be saját magunknak 
a 25 és 50 forintokat, Kupa 
úr meg boldog, mert még 
kétszer annyit kellene ne
künk adnia. Tízmilliókat ve
szítünk ily módon.

Eddigi legbiztosabb be
vételünk állandó lakosaink 
személyi jövedelemadójá
nak a fele volt, amit most 
30%-ra csökkentett a kor
mány. Újabb 10 milliót 
meghaladó veszteség.

Eljutottunk oda, hogy 
pénzünk csak az oktatás, az 
egészségügy, és egyáltalá
ban a város működtetésére 
elegendő szűkösen, a fej
lesztésre nem marad semmi. 
Márpedig fejleszteni kell. 
Különben nem lesznek jobb 
iskoláink, útjaink, vizünk, 
csatornáink, gázunk, és el
önt minket a szemét.

A testület kamikáze akci
óra kényszerült. Jóváhagy
tuk a szemétdíj emelését és 
eltöröltük az építményadóra 
eddig érvényben lévő ked
vezményeket. Ennek követ
keztében emelkedik az üdü
lők adója, és újra adófizetők 
leszünk mi is, helybéli állan
dó lakosok. Amióta világ a 
világ, házadót, köfát, a ré
gebbi korokban füstadót, 
dézsmát mindig fizettek egy 
település lakói. Sajnos a 
nyolcvanas években ezt elő
deink megszüntették. Ránk 
hárult most az adófizetés 
visszaállításának népszerűt
len feladata. Tudom, senki 
nem fog dicsérni minket ér
te. Mégis meg kellett ten
nünk. És megtette volna Ön 
is, Kedves Olvasó, ha a tes
tület tagja lenne. S ha legkö
zelebb ön lesz képviselő 
meg polgármester, örülni 
fog, hogy a mostaniak meg
tették. Kérem a megértésü
ket. A jövőnk érdekében.

Balatonalmádi—Öreghegy, 
1993. január 3.

Dr. Kerényi László 
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület 1992. 

december 2-i ülésén megkezdte 
a jövő évi költségvetési terv 
előkészítését. Amint az várható 
volt, az 1993. évi költségvetési 
koncepcióban szereplő igé
nyek messze túlhaladták a lehe
tőségeket. Az önkormányzat, 
bizottságainak előzetes véle
ményezéseit figyelembevéve a 
testület a költségvetés elkészí
tésénél legfontosabb feladatá
nak az alapellátás biztosítását, a 
fejlesztési kiadások vonatkozá
sában a korábban megfogalma
zott fontossági sorrend betartá
sát, a megkezdett beruházások 
befejezését határozta meg. 
Ugyanakkor a bevételek terüle
tén minden lehetséges forrást 
meg kell vizsgálni azok növelé
se, a koncepcióban mutatkozó 
hiányok csökkentése érdeké
ben.

Az aktualitások között a kép
viselő-testület egyedi ügyek
ben, beépítési kötelezettség 
meghosszabbításáról, ingatlan 
vásárlásáról, továbbá — az 
öreghegyi ivóvízhálózat bőví
tése érdekében— céltámogatá
si kérelem benyújtásáról dön
tött. Végezetül— a korábbi ha
gyományoknak megfelelően
— a városban élő idős, kis
nyugdíjasoknak személyen
ként 1000 forint összegű rend
kívüli karácsonyi segélyt bizto
sított a testület.

A képviselő-testület de
cember 17-i ülésén módosította 
az építményadóról és az ide
genforgalmi adóról szóló ren
deletet A módosítás lényege a 
korábban adott mentességek és 
kedvezmények eltörlése. A 
kényszerű döntést a személyi 
jövedelemadó elvonása miatt 
keletkezett bevételkiesés vala
melyes pótlására irányul. 
Minderről lapunkban más hely
ről tájékozódhatnak olvasóink, 
a rendelet közzétételére terje
delmi okok miatt nincs lehető
ség, az egy egységes szerkezet
ben a polgármesteri hivatal 
adócsoportjánál megtekinthe
tő.

Hatósági ármegállapító jog
köréből fakadóan határozta 
meg a testület a helyi autóbusz- 
járat 1993. évi díjait. Ezt köve
tően a testület 1992. évi költ
ségvetését módosította, majd a 
közalkalmazottak és a köztiszt
viselők jogállásáról szóló tör
vény pénzügyi kihatásaival 
foglalkozott. A megismételt al
polgármester-választás során a 
testület újból Majbó Gábor és 
Schildmayer Ferenc képviselő
ket választotta meg. Jelentős 
vitát váltott ki a képviselők kö
rében az Almádi Holding Kft. 
által a  nem lakás céljára szolgá
ló helyiségek helyzetéről készí
tett előteijesztés. A vita lénye

gében azon kérdés köré csopor
tosult, hogy a helyiségek bér
beadását a jövőben a Kommu
nális K ft vagy az Almádi Hol
ding Kft. végezze. Végül is ez 
utóbbira voksolt a testület.

Ugyancsak a Holding Kft 
javaslata alapján a képviselő- 
testület felhatalmazta a polgár- 
mestert, hogy kezdeményezze 
a negatív pénzügyi mérleggel 
zárt Fest—Org Kft. felszámo
lását.

Jóval éjfél után a testület úgy 
döntött hogy a még hátrama
radt néhány aktualitást decem
ber 28-án tárgyalja meg.

Ezen az ülésen— ismételten 
kényszerből — jóváhagyta a 
testület a Kommunális Kft. ál
tal beterjesztett jövő évi sze
métszállítási díjakat, melyről a 
lakosságot a Kommunális Kft. 
külön kiértesíti.

Az egészségügyi és népjóléti 
bizottság előterjesztését meg
vitatva a testület úgy döntött, 
hogy 1993. január 1-i hatállyal 
létrehozza a Balatonalmádi 
Egészségügyi Szolgálatot mint 
önálló költségvetési intéz
ményt. Az új intézmény szer
vezeti és működési szabályza
tát 1993. március 31-ig kell jó
váhagyás végett a testület elé 
terjeszteni.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
34/1992. (XII. 17.) számú rendelete

A HELYI JÁRATOS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 
1993. ÉVI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

1. §

A Balatonalmádi Város Önkormányzata — 
az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény alapján— a Balatonalmádi 
város közigazgatási területén a helyi autóbusz
közlekedés díjait (legmagasabb hatósági ár) 
1993. január 1-től a következőkben állapítja 
meg:

Vonaljegy 24 Ft
Egy vonalas havi bérlet 500 Ft
Egyvonalas félhavi bérlet 340 Ft
Összvonalas havi bérlet 600 Ft
Összvonalas félhavi bérlet 450 Ft
Tanuló, nyugdíjas havi bérlet 150 Ft
Tanuló, nyugdíjas félhavi bérlet 115 Ft

Az árak a 6%-os
általános forgalmi adót tartalmazzák.

2 . §

E rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba. 
Egyidejűleg Balatonalmádi Város Önkor
mányzata 23/1992. (IX. 17.) sz. rendelete hatá
lyát veszti.

Balatonalmádi, 1992. december 17.

Dr. Kerényi László sk. polgármester 
Dr. Szűcs Sándor sk. mb. jegyző



„Elkészült a nagy mű, igen, 
a gép forog, az alkotó pihen"

Nem is tudom, miért idéz
tem Madáchot. Ugyanis gépről 
szó sincs, és a nagy mű sem ér 
fel mondjuk egy Bős-Nagyma
rossal, nekem, s bizonyára má
soknak is mégis nagy ügy ez a 
jelentéktelennek látszó, félig 
lerombolt vasúti felüljáró hely
reállítása.

Most már el merem monda
ni, szinte semmi reményem 
nem volt, hogy ilyen nagy fába 
vágott fejsze után beszámolha
tok a tisztelt olvasóknak a lé
nyegében elkészült műtárgyról 
az Öreghegy kapujáról. Talán 
szebb mint új korában — ne
kem. Nem láthattam 1909-ben, 
amikor az olasz mesterek jöttek 
és építették egymás után az eh
hez hasonló, almádi vöröskő
ből készült műtárgyakat a 
Veszprém—Alsóörs viszony
latban épült vasútvonalon. Hat
van évig, 1968. szeptember 30- 
ig közlekedett itt a kis gőzös, 
amikor is a közlekedés új kon
cepciója jogcímen több más 
hazai vonallal együtt az akkori 
közlekedési miniszter, Csanádi 
elvtárs megszüntetni elrendelte.

Magam is, először mint diák, 
majd mint dolgozó, sok éven át 
élveztem az utazást Veszprém
be. Akkor nem mindig kelle

mes, de utólag értékelve barát
ságos társasutazás volt, ahol 
szinte törzshelyük volt az uta
soknak. A diákszerelmektől a 
kártyapartikig szövődtek a 
kapcsolatok. Soha sem volt 
unalmas az a háromnegyed óra, 
míg beérkeztünk Veszprémbe. 
A sárkutai sziklabevágás után 
elénk táruló Vödör-völgy, ahol 
a gazdátlanul, romosan maradt 
pincék maradványai valami ré
gi, szép szőlőkultúráról tanús
kodnak. Így is volt, mivel főleg 
veszprémi iparosok voltak mű
velői, telepítői ezeknek, amíg 
csak a ’30-as években beütött 
filoxera a hazai vesszőket el
pusztította. Hál’ isten, miután a 
föld kipihente fertőzöttségét, 
ismét élet kezd költözni a 
völgybe. Új telepítések és meg

újult pincék szebb jövővel ke
csegtetnek. Álmaimban elkép
zeltem egy keskeny vágányú 
kis vonatot Almádiból a Vö
dör-völgybe, Sárkuta, Pinkóczi 
csárda, temető közbenső állo
másokkal. A nyári idényben — 
akár az egri Szépasszony-völ
gye — vendégeink kedvenc 
szórakozóhelye lehetne.

Nem tudok elégszer köszö
netet mondani azoknak, akik 
segítették akár pénzadomá
nyokkal, akár munkájukkal e 
csodálatos műtárgy helyreállí
tását. A mai napig a lakosság
tól mintegy 50 ezer forintot 
kaptam, ezenkívül a képviselő- 
társak önkéntes felajánlásai fe
dezetet nyújtottak a munkák el
végzéséhez. Folytatása ta
vasszal. Kőműves és kőfaragó 
munkák, az alsó oldalon ívelő 
bástya, fent korlátok, terepren
dezés, növényesítés, az utóbbi
akhoz már többen felajánlották 
segítségüket. Ezúton kell kö
szönnöm Szabó József 2500, 
Szente Gábor 1000 forint ösz
szegű adományát is.

Majbó Gábor 
Fotó: Durst László

Elköszöntünk...
Kedves, családias ünnepségen köszöntünk el Balázs Lajosné, 

Marika nénitől — nyugdíjba vonulása alkalmából. A bensőséges 
hangulat alapjául az a tény szolgált, hogy olyan munkatársunk 
ment nyugdíjba, akit mindenki tisztelt, szeretett. Bárki, bármikor 
fordulhatott hozzá segítségért— biztos, hogy mindig meghallga
tásra talált. Majdnem 40 év a köz szolgálatában nem kevés idő. 
Kívánjuk, hogy a sok-sok munkában eltöltött év után nyugodtan, 
békében, jó egészségben töltse nyugdíjas napjait otthonában.

H. L.

Karácsonyi 
ajándék, 
avagy hit 

a becsületben
Az ünnepek előtt drága nő

vérem vásárolni ment az ifjúsá
gi boltba. Amikor fizetésre ke
rült a sor, a pénztárban ülő Ági 
azzal fogadta, hogy ne tessék 
haragudni, de az előző vásár
láskor rosszul számoltam, és 40 
fotinttal „becsaptam” Ilonka 
nénit. Ezzel leszámolta a visz
szajáró összeget.

Kedves Ági! A nővérem — 
és számomra is— ez a 40 forint 
az elmúlt sok-sok karácsony 
egyik legértékesebb ajándéka 
volt. Megajándékozott ben
nünket azzal a boldogító tudat
tal, hogy ez a világ még nem az 
a világ, ahol már a jóra, szépre 
nem hajlanak az emberek... 
Hogy ezt a cikket megírom, el
sősorban azért van, hogy az ön 
becsületes tette másokat is 
megajándékozzon a jóra, a 
szépre való rácsodálkozás örö
mével. Az ilyen és ehhez ha
sonló szép emberi cselekedetek 
táplálják a jóakaratú emberek 
reményét abban, hogy az Isten 
házából ostorral kiűzött pénz
váltók és uzsorások, a becsüle
tes munkából élő emberek sze
mébe röhögő, aranyláncot 
csörgető kufárok, dörzsölt sen
kik nem orozhatják el az embe
ri tisztességbe vetett hitünket.

Köszönjük Ági! Köszönjük, 
mert erre a hitünkre és a hitből 
fakadó nagy-nagy békességre 
oly nagy szükségünk van 1992 
szent karácsonyán, az új esz
tendő hajnalán, mint az éhező
nek egy falat kenyérre.

Laci bácsi

SZENTESTE ELŐTT 
BUDATAVÁN

Hó és egyéb lehetőségek híján sok szülő fogadta örömmel a 
Budatava Lakóegyesület kezdeményezését, hogy filmvetítést 
rendeznek a gimnáziumban. A legjobb időszakot választották 
a videófilmekre december 24-én, 15.30—18.00 óra között, 
amikor a Koktél videótéka és a gimnázium filmjei közül vá
laszthattak a megjelentek. Üdítőital, meleg és jó filmek fogad
ták a gyermekeket és szüleiket— sokan voltak, de többen is le
hettek volna. Meg kell szokni még Budataván is, hogy a lakóe
gyesület értük van.

S.P.



Tenisz

A BSE teniszszakosztálya 
Békeharang kupa elnevezéssel 
versenyt rendezett a karácsonyi 
szünetüket töltő „versenyzője
lölt” gyermekeknek. 
Eredmények:
Teniszovi
1. Csapiár Klaudia
2. Makray Rezső
3. Nagy Alexa 
Teniszsuli I.
1. Tolcsvai Ferenc
2. Kovács Zsombor

3 . Müller Péter 
és Pintér János 
Teniszsuli II.
1. Pernecker Al
2. Horváth Balázs
3.Czuczai Donát
és Szentpéteri Zoltán 
Teniszsuli III.
1. és a Békeharangot nyerte: 
Oláh Károly
2. Bierling Linda
3. Horváth Zsolt 
és Toronyi Ferenc

Úszás

Szorgalmas, kemény felké
szülés, nagy izgalom előzte 
meg a házi versenyt, mely de
cember 17-én délután került 
megrendezésre. Ezen az úszó
osztály minden tagja részt vett. 
A verseny után kedves megle
petés a szakosztály ajándéka 
minden gyermeknek. A helye
zettek oklevelet is kaptak. Kö
szönet a rendezőknek, edzők
nek, a szakosztály vezetőjének 
(Tóth Ferenc, Kovács János, 
Mihályfi István). A verseny 
eredményességéért, lebonyolí
tásáért.

A versenyen szinte minden 
gyermek szülője ott volt, így 
láthatták a fejlődést, amely a 
teljesítményükben megmutat
kozott. Mindenki a tőle telhető

legjobb eredményt nyújtotta. 
Javított eddigi idején. Remél
jük, munkánkat a ’93. évben is 
jó eredménnyel végezhetjük.

50 m fiú mell 85’
3. Henger Mátyás 59,38 
50 m fiú mell 84’
3. Institorisz István 1:09,77 
50 m fiú gyors 85’
2. Henger Mátyás 45,13 
50 m fiú gyors 84’
3. Institorisz István 1:02,18 
50 m leány mell 85’
4. Felber Orsolya 1:07,54 
50 m leány mell 84’
5. Kucserka Tímea 1:02,88 
50 m leány gyors 85’
6. Felber Orsolya 1:03,36 
50 m leány gyors 84’
3. Somogyi Szandra 42,36

'93 hajnalán
Adjon isten 3 bé-t, 3 ef-et, 3 pé-t 
bort, búzát, békességet, 
fáint f őző feleséget, 
pipát, puskát, patronázst, 
meg egy butykos pálinkát!

A három a magyar igazság ősiségét példázza a Balatonhoz közeli Ka
polyban lejegyzett újévi jókívánság, amelyre a negyedik a ráadás, még
hozzá nem is akármilyen. Fineszes furfang érlelhette ilyen kerekké Kop
pány uralmától a K. U. K. időkig, amikor már lejegyezték. Helyre kis házi 
feladat lenne képviselőinknek, hogy aktualizálják, almádiasítsák „ez új 
esztendőben hej, regő rejtem” .

Igaz, már alig többet, mint egy évet kell aludnunk az új választásokig, 
de nem szeretnénk más újságokhoz hasonlóan nekibuzdulni az újévi ga
luskafőzésnek, amikor a régi férjjóslások m intájára már most elkezdik a 
találgatásokat az 1994. évi befutókról... M aradjon meg a galuskafőzés, az 
ólomöntés és az almahéjdobálás annak, ami mindig is volt: mindenki a 
szíve választottját szeretné megtalálni.

Népszokásokban amúgy sem szűkölködünk, legyenek azok szerencse- 
hozók vagy gonoszűzők. Az óévet jelképező szalmabábut, remélem, már 
mindenki elásta, de hogy kongóznak-e az itteniek, azt nem tudom. Nem a 
vénlánycsúfolásra gondolok, hanem arra a zaj keltésre, amit szilveszter
kor vagy újévkor szoktak volt csinálni. Bővedestén, azaz szilveszter nap
ján a télkiverés célját szolgálta a Dunántúl középső részén. A Somló vidé
ki pásztorok a fene nagy kolompolás után tojást, kolbászt, italt vagy pénzt 
kaptak. Bizonyára mi is adtunk volna azoknak a helyi petárdadurroga
tóknak, akik észhez térnek, nem pedig a fél várost riogatják. Akkor már 
inkább az a legújabb kori „népszokás”, amit Budataván figyelhettünk 
meg éjfél után: az emeletekről csillagszórók villództak— hullottak alá—, 
szerencsére szállingózott a hó is— de a tűzoltók nem dicsérték volna meg 
őket. Ha valami vigasztalhatja a derék tűzoltókat, csak az, hogy immár 
kevesebb karácsonyfa gyulladhat ki, mert azok bizony az újévre már 
rendre kiszáradnak. Somogyban is, Zalában is fiúgyermeket várnak még 
ma is első látogatónak, és nem is annyira válogatósak, mint az angolok 
vagy a skótok: ott ugyanis sötét hajú és sötét szemű legény hoz csak sze
rencsét. Viheti a vörös vagy szőke siheder a szenet meg az örökzöldet a 
két kezében— a vikingek óta már csak a sötét hajú látogatókban bíznak...

Jómagam egy 120 éves vörösberényi „szokást” újítanék fel a legszíve
sebben, m ert Bellaágh József tisztelendő úr január elejétől példás gonddal 
jegyezgette fel a megörökítésre méltó dolgokat a História Domusban, 
amiből aztán településünk első ismert, történeti igényű összefoglalása ke
rekedett ki. Ránk férne már egy jó  várostörténet! Ami a fontos dolgok 
„rímbe szedését” illeti —  hogy hűek maradjunk a kezdő kapolyi köszön
tőhöz— , azt a képviselőkre, az IMÁ-ra és az imára bízom.

Czuczor Sándor

Horgászsarok
Szokásos évzáró és mérlegkészítő 

ülését tartotta decemberben a Bala
tonalmádi Dolgozók Horgászegye
sület vezetősége. A reszortfelelősök 
rövid beszámolóiból többek között 
megtudhattuk, hogy 1992-ben 418 
főt számlált egyesületünk. Hatvan 
újonnan belépő tagunk volt, viszont 
63-an nem váltották ki éves engedé
lyüket, közülük — sajnos — jónéhá
nyan anyagi okok miatt. A heti és na
pi jegyek eladása (ezen keresztül 
mérjük le a vendéghorgászok szá
mát) is csökkent, nemcsak az egye
sület jegybizományosánál, hanem az 
idegenforgalmi hivataloknál is. A tu
rizmus visszaesését mi is érzékeljük.

Két alkalommal rendeztünk hor

gászversenyt az egyesület kikötője 
előtti vizen, amelyeket a vezetőség 
sikeresnek könyvelt el úgy a megje
lentek száma, mint a helyszínen fő
zött halászlé minőségének tekinteté
ben. ’93-ban újra, ugyanott folytat
juk.

A régebben működő társadalmi el
lenőri csoport mára két főre fogyat
kozott. Az Almádihoz tartozó part
szakaszra nagyon kevés. Ezúton is 
szeretnénk olyan jelentkezőket kér
ni, akik komolyan veszik a halak és a 
Balaton védelmét.

Verseny csapatunk Szente László 
remek munkája révén az idén is kivá
ló eredményeket könyvelhet el.

Az ülés közben érkező Szabó Ba

lázs képviselő—városgazdára pilla
natok alatt kérdések özöne zúdult. A 
horgászkikötő és túravitorlás-kikötő 
közötti kőszórásra a város önkor
mányzati testülete 1,2 millió forintot 
szavazott meg. Ezzel kapcsolatban 
merült fel a félelem, hogy mi lesz az 
újonnan feltöltött területtel. Ugyanis 
a horgászok több mint félmillió fo
rintot és rengeteg társadalmi munkát 
öltek bele a kikötő és horgásztanya 
építésébe. Szeretnénk tudni, kik aspi
rálnak az új területre.

A képviselő úr válasza egyértelmű 
volt. Elmondta: sikerült tisztázni a 
vagyonjogi helyzetet, a kérdéses te
rület Almádi város tulajdonába ke
rült. Megtörtént a kőszórás, a durva
terep-rendezés és útépítés. Egyértel
műen vízisportok céljára használják 
majd (vitorlás- és horgászkikötő). 
Üzleti célra, szűk körnek az önkor
mányzat nem adja oda. Nem kell fél

niük a horgászoknak, hogy kisemmi
zik őket, sőt a turizmus újbóli fellen
dítésében rájuk is számítanak.

A részletekről most csak annyit, 
hogy a meglévő vitorláskikötő zárt 
medencéjének tükörképe épül majd 
meg, s ez védettebbé teszi a horgá
szok csónakjait is a keleti, délkeleti 
hullámokkal szemben. Bízzunk ben
ne, hogy így lesz.

Szó esett még az 1993-ra érvényes 
horgászengedélyek áráról is. Ami 
szinte biztosnak látszik, hogy 300 Ft- 
tal drágább lesz, mint tavaly. Az 
egyesületi tagdíj esetleges emelésé
ről a küldöttgyűlés fog dönteni, a 
taggyűlést ugyanis a ’92 februári ha
tározat értelmében csak ötévenként 
hívjuk össze.

A küldöttgyűlést 1993. február 6- 
án, 10 órakor tartjuk a városháza 
nagytermében.

Nagy Ferenc



MIT VÁROK 1993-TÓL?

A kérdést 
feltehetné 

az olvasó is.
Igaz,
manapság 

ki az, aki
kérdez

_a j övőről. 
Hát, kérem,

mi,
az Almádi
Újság
szerkesztő
bizottsága
megkérdeztük
egymástól

— mit is 
várunk 
az 1993-as 
esztendőtől.

Veszeli Lajos

Csak várok... Várok... Ismét 
csak várok ebben a zimankós, 
csúszós télben. Talán a tavaszt 
legjobban? — a természet, az 
emberi lélek megújulását, a 
Balaton napsütötte víztükrét, a 
sarjadó fű illatát, a melengető 
bakonyi szelet, amely kisöpör 
minden gyűlölködést és emberi 
butaságot.

Csak várok... Várok... Ismét 
a mosolyra, a magyar ember 
elevenségére, amely eltörpült 
az áfa súlya alatt, a tehetség 
örök igazára. Vagy talán belül: 
a vászon, a festék, az ecset árá
nak csökkenésére, az omlós, 
foszlós, jóízű, olcsó kenyérre.

Csak várok... Várok... A jó 
hírekre, a tiszta arcélekre, a 
szunnyadó tehetségek felemel
kedésére, egy igazi szabad saj
tóra, és olajra, fára, szénre, 
amivel még talán a telet kihúz
zuk.

Nagy Ferenc

Ami a legfontosabb és leg
sürgősebb lenne: egy kiadós 
havazás, hogy 9 éves fiam vég
re kiszánkózhassa magát a Me
gyehegy oldalában. Erre még 
nem volt módja életében. Tart
son ki a  jég a Balatonon, amíg 
minden horgász levágja az avas 
nádat a horgászhelyek környé
kén, s amikor márciusban kiol
vad a tó, nyugodtan keresgél
hessék a bodorkákat szemünk 
veszélyeztetése nélkül.

Napos, meleg időt a halak 
ívási idejére, az idén talán nem 
engednek le 30—40 cm vizet a 
Balatonból — szárazra téve ez
zel az ikrák millióit.

Hosszú, forró nyarat több 
vendéggel és több esővel. Ak
kor nem járok úgy, mint tavaly, 
amikor az összes frissen telepí
tett szőlőm kipusztult a száraz
ság miatt. Különben is: Szere
tem a meleg nyári esőket, az 
azokat követő friss földszagot, 
a gőzölgő nádasok hangulatát 
(a halak is jobban mozognak 
olyankor).

Igazi csendes, gyümölcsér
lelő őszi hónapokat, hogy vég
re ne kapkodva, idő előtt, és ne 
adj isten, bőrig ázva, bokáig sá
rosán szüreteljünk, több vizet, 
mint mustot rakva a hordóba. 
Szélmentes, nyugodt éjszaká
kat a Balatonon — így a siker 
nagyobb reményével próbál
kozhatunk a süllőkkel, mint 
’ 92-ben.

Végül egy olyan fehér kará
csonyt, amilyenre csak gyerek
koromból emlékszem.

S hogy miért pont ezek a kí
vánságaim? A beteljesülés re
ményét latolgatva úgy látom: 
1993-ban a leginkább kiszá
mítható és megbízható tényező 
környezetünkben — az időjá
rás.

Czuczor Sándor

Úgy általánosságban véve 
sokat és többet, mint 1992-től. 
Természetesen a gimnazisták 
és a gimnázium sikerében bí
zom, hiszen most érettségiznek 
először két tannyelvűs diákok 
Almádiban. A város, a megye 
és hazánk érdekeit képviselve 
egyre többször és egyre rango
sabb vendégeket hívunk hoz
zánk, akik Almádi hírét viszik 
el a nagyvilágba: Tom Lantos 
az Egyesült Államokba, John 
Birch Nagy-Britanniába, Kha
lid Amir Khan Pakisztánba, és 
akkor Arubáról és Tajvanról 
még nem is beszéltem... A 
Cimbora-tábor pedig a szom
szédos országokból verbuváló
dik idén is.

Ami az Almádi Újságot ille
ti: a lap színesedését várom, a 
szó konkrét és átvitt értelmé
ben. Jó lenne a határidőket be
tartani, hogy a hónap elején 
már az olvasó kezében lehes
sen a lap. Az árát is minél to
vább jó lenne alacsonyan tarta
ni — ebben nem érdemes más 
lapokat utánozni.

Jó lenne végre már egy vi
dám áprilisi számot összehoz
ni, amikor V. L. írja a horgász
sarkot, MHE verseit adja köz
re, S. F. Alaszka és Almádi 
kapcsolatait boncolgatja, N. F. 
a vezércikket és kopfokat, G. T. 
pasztelljeit és grafikáit tálja 
elénk, HBA a tenisz, a futball 
és a sakk berkeiben cserkészne, 
jómagam pedig dalos szakács 
receptjeimet osztanám meg az 
olvasókkal.

Családom pedig viselje el 
akut grafomániámat...



 Behring Anikó

Tisztelt főszerkesztőnk álta
lában úgy mutat be, mint a leg
morgósabb — kritikusabb 
(csak az újsággal kapcsolatban, 
ugye? — kedves Lajos!) szer
kesztőbizottsági tagot. Persze, 
remélem, elnézi ezt nekem, 
mert biztosan éreznie kell, 
hogy az „érted haragszom, nem 
ellened” elve munkál zsörtölő
déseimben.

Nem véletlenül választottam 
„illusztrációként” a mellékelt 
fotót. Úgy vagyok ugyanis új
ságunkkal, mint a nyakamban 
lógó kis emberrel: sokat kell 
porolni vele, hogy olyan le
gyen, amilyennek igazán tet
szene nekem, pedig természe
tesen rosszalkodásaiban is na
gyon szeretem.

A lapnak azt kívánom, hogy 
érje meg legalább azt a kort, 
amit eddig én..., s 1993-ban 
tudjunk olyan számokat szer
keszteni, hogy a polgármesteri 
hivatalt elárasszák a névtelen 
dicsérő levelek...

Várom még, hogy újabb 
(jó!) helyi író—költő tehetsé
gek bukkanjanak fel.

S amit irodalmi szerkesztő
ként és könyvtárosként is leg
inkább várok, hogy ebben az 
évben végre újra legyen igazi, 
jól használható, régi—új, jó 
könyvtár.

Ugye nem vagyok szerény
telen? — hiszen ez utóbbit el
sősorban kedves könyvtári — 
köztük lapunk — olvasóinak 
kívánom!

Schildmayer Ferenc

Ez az a kérdés, amelyik min
den év elején szerte a világon a 
legtöbbször elhangzik. Szerin
tem válasz csak több megköze
lítésből adható. Úgymint: 
nyugdíjas magyar állampolgár, 
almádi lakos, képviselő, alpol
gármester, építészeti bizottság 
elnöke, lakásügyi bizottság el
nöke, építészeti tanácsadó tes
tület elnöke, helytörténettel 
foglalkozó, tervező építész, 
háztulajdonos, autótulajdonos, 
adófizető, vízfogyasztó és csa
tomahasználó, Balatont szere
tő vitorlázó, és...

Ezek után csak egyet mond
hatok: boldog új évet kívánok 
valamennyiünknek, ami le
gyen könnyebb az elmúltnál.

Gróf Tibor

A lányom kapott a Jézuská
tól egy BMX-et, én júniusban 
töltöm a harmadik X-et. Remé
lem, egy jó hangulatú Hattyú
bálban ünnepelhetem e neve
zetes dátumot, hogy utána újult 
erővel kezdhessem a jubileumi 
5. Almádi Napok szervezését. 
Akkor már az is eldől, hogy a 
sakkcsapattal megnyertük-e a 
bajnokságot, bizonyítva ezzel a 
klub létjogosultságát. Ezt kívá
nom magamnak, de lenne né
hány jó kívánságom szerkesz
tőtársaimnak is:

— Még több történelmi írást 
várok a két A. (Almádi és Albi
on) kapcsolatáról.

Az sem baj, ha a többi anya
got egy egyhasábos fizetett hir
detésbe préseljük be, csak nem 
tudom, mi lesz akkor a gimná
ziumi szösszenetekkel.

— Szeretném, ha irodalmi 
rovatunk felelőse nem C vita
minért járna a gyógyszertár 
épületébe, Kalmopirin helyett 
Katona Bánk bánja mosolyog
na rá a polcról.

— Javaslom, hogy a  „Nagy” 
ho-ho-horgász méltóságteljes 
taktusait emeljük egy szintre 
nagy nemzeti énekeinkkel, de 
legalább a budatavai horgá
szoknak legyen ez a himnusza.

— Szívesen olvasnék még 
vagy harminc névtelen levelet, 
amelyben megpróbálják „meg
győzni” a honismeret króniká
sát, hogy a Hattyú étterem nem 
183-ban épült. Azt se bánnám 
persze, ha ezeket a jóindula
tú” irományokat a nyomdának 
vagy annak ördögének címez
nék.

S ha mindez megvalósul, ta
lán főszerkesztőnk is megérke
zik egyszer pontosan a szer
kesztőségi összejövetelre. Ha 
mégsem? Az se baj, csak tartsa 
kézben az Új Almádi Újságot! 
Nem kis munka vár rá!

Müllerné Hradszky Erzsébet

Ha csak úgy várhatnék vala
mit, akkor én a sült galambot 
szeretném várni, hogy a szám
ba repüljön. A szám elég nagy, 
ámbátor egy galamb talán még
sem férne be rajt. A méretbeli 
nehézségek miatt lehetne veréb 
is, hisz az is madár. A verebe
ket viszont utálom. Különösen 
a szürke ázottakat. De ha már 
madár került a dologba, legyen 
inkább madártej. Aranysárga 
színű, vaníliaillatú, könnyű 
habja olvadjon a számban. S az 
érzéki élvezetek folytatásaként 
esetleg azt is várhatnám, hogy 
(madár)tejben-vajban füröd
hessek. Sőt, ha lehetne, inkább 
fürdessenek. Azonban most 
rögtön kikötöm, hogy tartós tej 
szóba se jöhet. Azt maximum 
tejberizsben tudom elviselni. 
Hangsúlyozom, rizsben, és 
nem rizsában. Rizst mondani 
elegánsabb, venni van, akinek 
ez is drága. A rizsa viszont job
ban terjed, igaz, sokaknak sem
mibe sem kerül. Mint ahogy 
nekem sem sültgalambvárás 
közben sületlenségeket kisütni.

Kedves Főszerkesztő úr! 
Nekem csak fél flekket adtál 
azzal, hogy akkor talán belefé
rek egybe. Ezért csak annyit: 
Az új évtől nem várok semmit. 
Magamtól várok, a családom
tól, szűkebb és tágabb környe
zetemtől. És sok mindent sze
retnék és nagyon remélek, és 
igyekszem bizakodni.



HANGSZÍN VÖRÖSBERÉNYBŐL

Horváth Gyula, a rádiós

Horváth Gyula Tőkés Lászlóval.

Kissé rekedtes, fátyolos, de 
kellemes hangját szinte napon
ta halljuk a Reggeli Króniká
ban. Ki tudja ma már megmon
dani, hány éve is ismerős ez a 
hang. Felkapjük a fejünket itt a 
Balaton környékén is, ha a rá
dió mondja, Horváth Gyula je
lentkezik Veszprém megyéből. 
Ismerjük őt mint családtagot, 
hiszen nap mint nap beköszön 
otthonunkba. De mint embert, 
ki ismeri igazán Horváth Gyu
lát? Aki ma már vörösberényi 
lakos, itt él közöttünk, szeré
nyen, feleségével együtt. Néha, 
amikor a berényi ABC-ben vá
sárol, humora, jókedve felvi
dítja a kiszolgálókat és vásárló
kat. Bizonyára sokan mondják 
akkor, de jópofa ember.

Igen — Horváth Gyula, a mi 
Gyuszink bárhol előfordul, 
mindenkihez van egy jó szava, 
ragyog a szeme, mosolyog és 
vidámságot csempész közénk. 
Talán ő az, akit nem tört meg az 
idő? ő  az, akinek nincs belső 
bánata? Bizonyára neki is van, 
de örök újságíró, örök riporter, 
aki tudja, hogy a szakma az 
szent, az idő, a leadás szorít, s 
röpke idő alatt mindenkit sze
retni kell, érezni, együtt gon
dolkodni, egy hullámhosszon 
repülni vele.

Hát így ismerem Gyuszit, 
aki nem is olyan régen csende
sen, felhajtás nélkül, lógó ki
tüntetések nélkülözésével 
ment nyugdíjba. Talán egy-két 
kolléga szorította csak meg 
melegen a kezét, hosszú életet 
kívánva.

De ő azóta is fáradhatatlanul 
járja  a megyét, Vörösberény
ből tudósít, nála a kor nem szá
mít, közöttünk élt és él, ismer

bennünket, s viszi hírünket a 
világba.

*

— Most önmagáról kérde
zem. Hogyan is indult?

— Gyermekkorom, szép 
emlékeim Papkeszihez kötnek. 
Mint pesti csibész, gyönyörű 
nyarakat töltöttem itt. Rugtuk a 
port a falusi gyerekekkel, fü
rödtünk a malom vizében, na 
meg bicikliztünk Kenesére a 
Disznóstrandra. Édesapám Ki
rályszentistvánon született, így 
jártam a rokonokhoz. Ostrom 
alatt vonattetőn jöttem, és in
nen vittem a kaját Pestre. Cso
da idők voltak. Emlékezem, mi
lyen rogyadozó lábakkal cipel
tem betakarításkor a rozskévét. 
De szerettem betakarításnál 
dolgozni. Különben lágymá
nyosi, budai református gyerek 
vagyok, onnan a volt BEAC- 
pálya környékéről. Iskoláimat 
is Pesten végeztem, és jártam 
három szemesztert a bölcsész 
karon. Iparos szabó volt az 
apám, anyám dohánygyári 
munkás. Engem meg mindig az 
olvasás, az irodalom érdekelt.

— Újságírói pálya ?
— Annak idején a háború 

után a Ganz Villanyban röplab
dáztam. Németh Imre kala

pácsvető olimpiai bajnok a 
gyárba hívott dolgozni. Spor
toltam és segédmunkás voltam. 
Aztán első dolgozatom megje
lent a Turbó nevű üzemi lap
ban. Később ott lettem gyakor
nok. Akkoriban Ady érdekelt, 
különösen a prózája. Hát vég
tére Ady újságíró is volt. Miket 
mert megírni! Azt csodáltam, s 
ez adta pályámhoz az első lö
kést. A polgári újságírás sza
badsága, levegője ragadott 
meg benne. Autodidaktaként 
szedtem össze azt, amit össze
szedtem. Nagy könyvfaló híré
ben álltam. Elkerültem a Ma
gyar Nap című bulvárlaphoz, 
ott is slapaj voltam. Nem soká
ig hagyták a lapot, pedig még a 
munkaverseny hőseiről is ír
tunk. Emlékszem Kék Zoltánra 
Győrből, aki 1100 százalékot 
teljesített. A külföldi sajtószol
gálatnál is voltam. Ó Istenem,
— orosz cikkeket kaptunk 
nyers fordításban, és magyarí
tani kellett. Aztán következett 
a Magyar Nemzet. Mindenki 
várta, hogy megmutatom 
oroszlánkörmeimet. De hát ez 
nem sikerült, mert nem voltam 
szorgalmas. No meg akkor 
csak a Népszabadság újságírói 
juthattak be engedéllyel jobb 
helyekre. Én meg hagytam 
őket, inkább az archívumba

jártam, a pincébe, ahol ked
vemre olvashattam mohón a 
Nyugat című folyóirat poroso
dó példányait. Elkerültem az 
MTI-hez, méghozzá Veszprém 
megyében. 1953 tájékán ter
mészetesen albérletben, kevés 
koszttal küszködve sokat dol
goztunk. Úgy, hetente járogat
tam a rokonokhoz Papkeszire. 
Hát, enni valahol csak kellett. 
Nem kiderítették, hogy a nagy
szüleim kulákok? Rövidesen 
kirúgtak a szerkesztőségből. 
Katonaság következett.

— Ott mint újságíró?
— Á, dehogy, — WC-puco

lás, az volt.
— Hogyan került ismét a pá

lyára?
— Kértem a rehabilitáso

mat. Nem ment könnyen. Mi
vel Szepesi feleségével is dol
goztam, kimondom: Szepesi 
Györgynek köszönhetem 
visszatérésemet. A rádió mun
kaügyi osztályáról kivizsgálták 
az ügyet és megállapították, 
hogy a helybéliek túlkapása 
volt az egész. Felvettek a rádió 
pécsi stúdiójába, ahol ’53-tól 
’56-ig dolgoztam. A forrada
lom Pesten ért, nem lehetett 
Pécsre visszamenni, itt meg a 
rádiót lőtték. Amikor jelent
keztem, a parlamenti rádióhoz 
küldtek. Egy darabig ott alud
tunk az arany stukkók között a 
folyosókon. Akkor is krónikás 
voltam, olyan munkatársak kö
zött, mint Randé Jenő, Kele
men Kata. Ő adta a hírt, hogy az 
oroszok vagonokban viszik az 
embereket. Micsoda idők vol
tak!

— A rádiózás lett az élete?
— Igen. Ős krónikás va

gyok, ős bölény. Bár voltam 
szerkesztő a Déli Krónikánál, 
az élő Reggeli Krónikát is mi 
kezdtük el először.

— Milyen nagy nevekkel ta
lálkozott?

— Sokat járhattam a Parla
mentbe, ott voltam Poór Berta
lan Kossut-díjánál is, de hát ki 
tudja ma már, mennyi híresség 
beszélt a mikrofonba. Ja igen, 
például Paul Robson, Kiss Ma
nyi. Apropó, ő mondta, amikor 
odatartottam a mikrofont: 
„Most mond meg nekem, mit



mondjak?” Aztán volt olyan, 
hogy azt hittem, akkor lesz jó 
riport, ha a helyszínt egy ké
mény tetejére tettem. Midenfé
le marhaságot kipróbáltam. Pé
csett volt, hogy nem kaptam 
kocsit, az apparát meg nehéz 
volt, így rollerral mentem a ri
portra. A vidéki munka az új
ságírónak olyan, mint a vidéki 
színésznek. Ragyogó iskola. 
Szabó Samu Pécsett a Hamlet
ben, mivel nem volt koponya, 
lábszárcsonttal játszott.

A Reggeli Krónika volt a kö
vetkező állomás. Mindennap 
fél négykor kelni, lapszemle, 
majd beköszönés, 5—6—7- 
kor bemondani, 8-kor elkö
szönni. Életszaggató sors volt. 
Salgótarjánban is voltam. Majd 
1979-től ’92-ig, vagyis napja
inkig Veszprém megyében. 
Még MTI-s koromból ismer
tem a megyét, kötött a gyer
mekkor szelleme is. Elmozdul
hattam a szerkesztői asztaltól, 
ismét terepen dolgozhattam. 
Veszprémben volt a stúdió, de 
amióta nyugdíjas, szerződéses 
vagyok, Vörösberényből adom 
az anyagot. Tizenkét éve vet
tünk egy 70%-ig kész házat, és 
tán eljön az idő, hogy lassan be
fejezzük.

—Szabadidőben?
— Botcsinálta szőlész va

gyok, és szenvedélyes horgász. 
Nejem háztartásbeli. Eszünk 
ágába sincs visszamenni a ben
zingőzös Pestre. Hát igen, a 
Pannon táj egy része Vörösbe
rény, Almádi Rózsadombja.

Megszólal a telefon. — 
Gyula, B. Király estére kér 
anyagot tőled.

— Jó, jó, sietek.
— Csak még a terveiről va

lamit.
— Egészség, no meg dol

gozni. Elmeköszörülés nekem 
a rádiózás, nem munka, csiná
lom addig, míg fel nem bukom.

*
Gyula felugrik, s már szá

guld is, mosolyog, integet a ka
puból. A kor nála tényleg nem 
számít, ha munkáról, riportról, 
a szakmáról van szó. Kedves 
Horváth Gyula, köszönjük a 
hangodat, a szellemedet, a 
szorgalmadat, vörösberényi 
szívedet, örök jókedvedet. Mi 
egy kisváros nevében hadd gra
tuláljunk eddigi pályádhoz, 
igaz kitartásodhoz, embersé
gedhez, s köszönjük, hogy kö
zöttünk vagy.

Veszeli Lajos

Ismét kitárultak karácsonykor a városháza ajtói a gyermekek előtt. A hagyományoknak meg
felelően a közösségi ház rendezésében gyermek és felnőtt köszöntötte műsorral, játékkal, ének
szóval és ajándékkal a szent karácsony ünnepét Felvételeink a városházán készültek.

Szabadtéri karácsonyköszöntés volt Vörösberényben, ahol népes érdeklődők előtt betlehemi 
játékokat mutattak be a gyermekek. Az egybegyűltekhez szép szavakkal szólt a katolikus és a 
református gyülekezet két pásztora is. A rendezvényt a Vörösberényi Polgári Kör szervezte.

Fotó: Durst László



Kodály útján
Kodály Zoltán születésének 110. évfordulója alkal

mából a zeneszerző szülővárosának, Kecskemétnek 
Kincskeresők elnevezésű egyesülete országos játékot 
hirdetett 1992 áprilisában.

Balatonalmádiból a Györgyi Dénes általános isko
la 40 tanulója vett részt a versenyben. A 90 csapat ve
télkedése decemberig tartott. A feladatokat levélben 
kapták, a megoldásokat is így juttatták vissza a részt
vevők. A több hónapon keresztül tartó játék hasznos, 
szórakoztató időtöltésnek látszott a nyári szünetre is. 
Változatos feladatokon, több fordulón keresztül a 
gyerekek részletesen megismerkedhettek Kodály 
Zoltán életútjával és gyarapíthatták zenei, könyvtár
használati, magyar nyelvi és irodalmi ismereteiket. A 
feladatok megoldása sok, jó ötletet kívánt.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen, amelyre de
cember 19-én Kecskeméten került sor, ott lehettek 
csapatunk képviselői is. Kellemes meglepetés ért 
minket. Munkánkat II. helyezéssel jutalmazták. (Ma
gunk mögött hagyva a veszprémi, balatonfüredi, ta
polcai ének—zene tagozatos általános iskolákat.) Ér
tékes díjakat vehettünk át: nagy könyvcsomagot és 
egy CASIO szintetizátort kaptunk.

A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola 
Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola 
nagytermében meghitt karácsonyi hangversenyt hal
lottunk. Látogatást tettünk a Kodály Zoltán Zenepe
dagógiai Intézetbe, ahová Japántól Amerikáig érkez
nek zenepedagógusok szakmai továbbképzésre. Az 
első nap önfeledt játékkal zárult, a gyerekek és kísérő
ik is sokat tanulva szórakoztak. Másnap ellátogattunk 
a Planetáriumba, majd megnéztük a Naiv Művészek 
Múzeumát. Innét a Szórakaténusz Játékmúzeumba 
mentünk, ahol láthattuk Rodolfó bűvész emlékkiállí
tását is.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik munkánkat 
segítették. Sajnáljuk, hogy nem lehettek ők is velünk 
ezen a két emlékezetes napon. Végezetül szeretném 
az olvasókkal is megosztani azokat a szép gondolato
kat, amelyeket a verseny utolsó fordulójában egyik ta
nulónk, Rédai Viktória vetett papírra:

„A zene. Nem más, mint hangjegyek tömege egy 
fehér, vonalas papíron. Rejtélyes jelek, szavak, elő
jegyzések, kulcsok, vonalak, melyek néha megszólal
nak: ez a zene.

A zene. Azt mondják, a zene gyógyít. Fejfájást,

egyebeket. De óhatatlanul meg is betegít, szenve
déllyé, vérünkké válik a zene, a dallam.

Aki egyszer is belekóstolt, nem szabadulhat többé, 
akár bevallja magának, akár nem. Egyre többször 
kapja magát azon, hogy dúdol jókedvében, bánatá
ban, dúdol haragjában. Dúdol gyalog, dúdol a buszon, 
a villamoson. Nincs menekvés — a zene rabjaivá let
tünk.

A zene. Hangok tömegéből épül fel, más hangok 
zongorára, más hangok hegedűre, gordonkára, oboá
ra... Külön-külön is szépek ezek a dallamok, de együtt 
a legszebbek. Cseng-bong, zeng a világ, és a zene fo
lyik szét mindenhová. Nem hiába írta Babits:

Megmondom a titkát, édesem a dalnak: 
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van 
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek. ”

(A második ének)

Nándoriné Palásti Judit

Vegyeskarunk életéből
Lassan három éve, hogy Balatonal

mádi Vegyeskara létrejött. Az együt
test nem én alapítottam, ritkaságszám
ba menően helyi igények alapján kezd
te meg működését. Az első próbákon, 
amelyeket az angol gimnáziumban 
tartottunk, azok jelentek meg, akik 
mint egykori kórustagok nem tudlak 
meglenni közös éneklés nélkül. Teli 
Vilmosné vagy Kirchkeszner Ildikó a  

régi veszprémi vegyeskarból szár
maztak át körünkbe, Varga József és 
Holló Miklós mint énektanárok első
sorban talán a szakmai szintentartás 
okán, mások a kulturált társaság iránti 
vágyból. Abból indultunk ki, hogy heti 
egy próbával (?!) is végezhetünk ered
ményes munkát, ha az alapozást ottho
ni gyakorlás követi. Azok ellenállását 
könnyen legyőztük, akiknek a lapról 
olvasás nehezebben ment, hisz a gyors 
eredmény feledteti a fáradságot.

Énekkarunk programját a megtanu
lásra és (vagy) éneklésre szánt művek 
határozzák meg. Van nem egy olyan 
darabunk is, amelyet csak évek múltán 
fogunk közönségnek énekelni. Három 
év alatt nagyjából sikerült kitapinta
nom dalostársaim zeneművekkel kap
csolatos preferenciáit. Ezek stílus- és 
műfajbeli skálája meglepően széles, 
így amit végképp nem tudok megsze
rettetni velük, azt leveszem a műsorról. 
Eddig csak két kórusmű minősült 
ilyennek: Kodály valóban nem túl sike
rült János köszöntője, és (egyébként 
érthetetlenül) Leonard Bernstein híres 
To Night-ja. Szociológiailag is régóta 
bizonyított tény, hogy az emberek ze
nei érdeklődése bonyolult motivációjú, 
hogy ebben a művek hangzásvilága és 
szövegi jelentése csakúgy belejátszik, 
mint az énekelhetőség vagy éppenség
gel zenén kívüli asszociációk.

Az a régi tapasztalatom is megerősö
dött, hogy a kórusélet vitelében a társas

kapcsolatok is fontos szerepet játsza
nak. Ha mindazokat számba vennők, 
akik 1989 óta csak néhányszor is meg
fordultak együttesünkben, legalább 
hatvan tagot számlálhatnánk. Hogy jó
néhányan miért hagyták abba az ének
lést? A szakmai okokon kívül — gon
dolom — főként „társasági okból”. No
ha nem a szereplésért létezünk, kár len
ne tagadni, hogy a fellépési alkalmak 
jelentősen befolyásolják életünket. A 
próbamunka igen nagy fontosságú, kü
lönösen azért, mivel (közakaratból) 
egy héten csak egyszer találkozunk. Ez 
a gyakorlat a magyar kórusok életében 
szinte ismeretlen. Nincsenek külön 
szólampróbák, mindenki egymást fi
gyelve, egyszerre dolgozik. Így megis
merjük az összes szólamot, azaz a teljes 
művet, s ki-ki pontosan be tudja mérni 
saját szerepét.

Legnagyobb gondunk a férfirészleg

„karcsú mivolta”. A tenor és a basszus 
szólamban (magamat is beleértve) je
lenleg nyolcan vagyunk. Egynémelyek 
ígéretük ellenére sem léptek kö
zénk(?!).

A szakmai munkában Varga József 
kollégám felbecsülhetetlen szolgálatot 
végez, afféle jolli jocker, aki alkalmi 
beugróként bármikor kisegít. Hosszú 
betegségem időszakában kiválóan ve
zette a kórust, amit több sikeres szerep
lés is bizonyít. A basszus oszlopa Ga
dzojannisz Panojotisz, aki szólamának 
hatásos reprodukálása érdekében ott
hon is rendszeresen készül. A Balaton
almádi Vegyes karnak mint közösség
nek dr. Szücs Sándor a lelke, aki nagy 
elfoglaltsága ellenére is folyamatosan 
részt vesz a munkánkban, kezdemé
nyezés szervezi eseményeinket.

Együttesünknek az alt a legmegbíz
hatóbb szólama, náluk érvényesül

ugyanis a legjobban az egységes hang
szín és dallamvitel. Tudvalevő ugyanis, 
hogy a közös éneklésben nem az egyes 
hang, hanem a különféle színű hangok 
összeolvadó képessége a fontos. Ezért 
nehéz a szólamból bárkit is kiemelni, 
név szerint megemlíteni. Hogy Hansá
gi Marianna és Pulsfort Györgyné sze
mélyében ezt mégis megteszem, annak 
jó oka van. Bárhogy is álljon egyébként 
a dolog a kórusművek megszerkesz
tettségének sokféleségével a legmaga
sabb női szólam elsőbbsége általában 
ma is fennáll. Ha valahol, úgy elsősor
ban a szopránban van szükség különle
ges hangokra. Pércsi Csilla és Czetli 
Teréz személyében azonban — hála Is
tennek — erre is van képviseletünk. 
Hogy szerepük azonban csak egy hatá
ron túl érvényesül, abban mások mel
lett Sári Józsefnének vagy Hórisz Évá
nak is szerepe van.

Egy énekkar esetében, különösen ha 
kisebb létszámú (jelenleg valójában in
kább kamarakórus volnánk!), sőt korlá
tozott próbaidejű, a kívánt hangzáse
gyensúly kialakításához mindenkire 
szükség van. Nálunk nincs fölösleges 
ember, „félgőzzel működő” kórustag!

Fontosabbak az olyan együttes él
mények is, amelyekre csak egy másik 
énekkar „tükrében” lehet szert tenni. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy folyamatos 
kapcsolatot alakítunk ki hozzánk ha
sonló énekkarokkal. Amellett, hogy 
Ausztriából is megkerestek bennünket, 
a Tapolcai Szentgyörgyhegy Kamara
kórust követően legutóbb a Zirci Ve
gyeskart hívtuk meg közös koncertre. 
Aki meghallgatta a két együttes közös 
hangversenyét, talán nem csalódott, s 
talán arra is kedvet kap, hogy közénk 
álljon. Erre egyébként bármikor kocká
zat nélküli lehetőséget adunk.

Szelényi Pál karnagy

B .almádi—Zirc vegyeskarok közös koncertje, 1992. dec. 12.

Fotó: Durst László



1992: ahogy a rendőrparancsnok látja
Megszoktuk már, hogy az 

Új Almádi Újságban rend
szeres tájékoztatást kapunk 
az itt dolgozó rendőrök mun
kájáról, az egy-egy hónapban 
előfordult bűnügyekről. Kis
sé bővebben nem konkrét 
esetekről, hanem rendőreink 
egész évi munkájáról, véle
ményükről szerettünk volna 
képet kapni. Ezért kerestem 
meg Czere József főhadnagy 
urat, a Balatonalmádi Rend
őrőrs parancsnokát, aki 
készségesen vállalta a riport
alany szerepét.

— Milyen változások történ
tek a rendőrségen belül az el
múlt két évben?

— A lényeg régen is, most is 
az állampolgárok személyi és 
vagyoni védelme. Ez a legfon
tosabb. Változást az hozott, 
hogy pártsemlegesek vagyunk. 
Eltűnt működésünkből a politi
ka. Persze a napi politikai ese
ményektől nem tudjuk magun
kat függetleníteni, gondolok itt 
a különböző megmozdulások 
biztosítására, de számunkra ez 
szakmai feladat. A jelvények, 
színek nem befolyásolnak. Be
osztottaim — tudomásom sze
rint — egy pártnak sem tagai.

— Hogyan zárták az elmúlt 
évet? Mekkora területen dol
goznak, mik voltak a jellemző 
bűnesetek, van-e szezonális jel
legük?

— Működési területünk Sió
fok-sóstó és a paloznaki 
kemping közötti tizenegy tele
pülést öleli fel. Ez kb. 270 
négyzetkilométer. Az ország 
más részében is sok lenne, hát 
még a Balaton mellett. 1992- 
ben 832 esetben folytattunk is
meretlen tettes ellen nyomo
zást, s ennek kilencven száza
léka vagyon elleni bűncselek
mény volt. Lehet, hogy furcsa, 
amit mondok, de ez pozitívum. 
Azt jelenti, hogy az utcáink 
biztonságosak. Bárki nyugod
tan sétálhat akár éjszaka is. 
Személyek elleni erőszakos 
bűncselekmény — hála Isten
nek — nem jellemző terüle
tünkre. Mindössze három ilyen 
esetet tartunk számon. 802 
esetben került sor személyi 
szabadság korlátozására (nya
katekerten hangzik, de ez a hi
vatalos megfogalmazás), ebből 
130 esetben ittas autósokat

hoztunk be az őrsre, a többi 
csavargó gyermek, elmebeteg, 
gyanús személy, illetve 445 
bűnelkövető volt. Hozzáten
ném, hogy minden intézkedés 
indokoltnak és jogszerűnek 
minősült. Az időrendet nézve 
egy adatot mondanék: 1992 el
ső félévében 324 bűncselek
mény történt, ezután júliusban 
126, augusztusban 192. Tehát 
az idegenforgalmi szezon két 
hónapjában közel annyi, mint 
az év első félévében. Ez, úgy 
gondolom, nem szorul kom
mentárra. Sajnos a rendőrök 
száma nem követi ebben az 
időszakban a feladatok nagysá
gát, bár némi erősítést minden 
évben kapunk. Ami a bűncse
lekmények szezonális jellegét 
illeti, három részre bontanám: 
alkalmi lopások egész évben 
(boltokban, kertekben, apró 
dolgok is. Mi ezt úgy mondjuk, 
mindent visznek, ami nem ége
ti a kezüket), nyaralók feltörése 
ősszel és télen, gépkocsi-feltö
rések nyáron — ősz elejéig. Ez 
utóbbi kettőre nyilvánvaló a 
magyarázat. Százszámra áll
nak épületek, amelyekre tulaj
donosuk a téli hónapokban 
szinte semmi gondot nem for
dít. A nyári hónapokban pedig
— számításunk szerint — kb. 
70—80 ezer autó éjszakázik 
őrizetlenül az utcákon vagy a 
kertekben. Csábító alkalom.

S ha már az autókról beszé
lünk, elmondanám, hogy terüle
tünkön 233 közúti baleset tör
tént. Ebből hat halálos kimene
telű volt, s ami nagyon szomo
rúvá teszi, hogy négyen gyalo
gosok voltak. Kivétel nélkül 
valamelyik fél figyelmetlensé
gére vezethetők vissza. Nyolc
van esetben vittek el a mentők 
sérültet, esetenként súlyos álla
potban. A neuralgikus pont ter
mészetesen a 71 -es út, a balese
tek kilencven százaléka itt tör
tént. A külföldiek? Viszonylag 
kevés dolgunk akad velük, bár 
a gépkocsifeltörésekből né
hány az ő számlájukat terheli, 
tíz esetben ittas vezetés miatt 
jártunk el velük szemben (ez 
nem sok), inkább a koccanásos 
balesetek jellemzőek rájuk. Te
rületünkön az utca rendje szi
lárd, közterületen súlyos, erő
szakos bűncselekmény nem 
történt. Az erőszakosság ese
tenként egy-egy garázdaság

ban, rongálásban— aminek in
dító oka rendszerint az alkohol 
volt — nyilvánult meg. A bű
nözés üteme nem növekedett. 
Ebbe már bizonyos mértékig 
belejátszik állampolgáraink 
aktív segítőkészsége is.

— Segítőkészség, önvéde
lem. Mennyiben számítanak az 
önök munkájában a szerveződő  
polgárőrségek?

— Rengeteget. Minden de
mokráciában megvan a polgári 
önszerveződés valamilyen for
mája, ami a bűnüldözést és az 
önvédelmet szolgálja. Mind
egy, minek hívjuk. A rendőrség 
nem légüres térben dolgozik, 
szüksége van segítségre. Ami
kor mi is szorgalmazzuk ezt a 
szervezetet, nem spiclihálózat 
kiépítésére gondolunk, hanem 
saját érdekükben cselekvő pol
gárokra. Sajnos tudomásul kell 
venni, hogy százszázalékos 
rendőri védelem a világon se
hol sincs. A területünkhöz tar
tozó tizenegy településből 
nyolc helyen már működik pol
gárőrség. Van, ahol a polgár- 
mester vezetésével, de minde
nütt a polgármesteri hivatal se
gítségével. Összesen több mint 
kétszáz ember ingyen és bér
mentve, esetenként saját autó
val járják a területet. Vörösbe
rényben ez év december elején 
alakult tizennégy fővel és a 
körzeti megbízottal közösen, 
sőt önállóan is dolgoznak.

— Ha valahol szóba kerül ez 
a téma, az emberek előszeretet
tel hivatkoznak a polgárőrség 
tisztázatlan jogi helyzetére.

— Úgy érzem, ez csak kibú
vó a kényelmetlenség alól. Az 
igaz, hogy az ide vonatkozó 
törvény csak tervezeti szinten 
van, de rendelkezünk három 
olyan törvénnyel, ami alapján 
működhet a szervezet. Egy: a 
büntetőeljárási törvény ki
mondja, hogy bárki elfoghatja 
a bűncselekmény elkövetőjét, 
de át kell adnia az intézkedésre 
jogosultnak. Kettő: a büntető 
törvénykönyv jogos önvéde
lemről szóló cikkelye, és har
madikként a polgári törvény- 
könyv birtokvédelemről ren
delkező paragrafusa.

— Tehát mindannyiunk ér
deke, hogy saját birtokunkat és 
vendégeink nyugalmát, sőt ér
tékeit biztonságban tudjuk?

— Igen.

— Szó esett már a rendőrség 
anyagi feltételeiről. Magya
rán: kevés a pénzük önöknek is. 
Lehet ezen segíteni úgy, hogy 
nemcsak „fentről” várják?

— Annyira lehet, hogy már 
meg is tettük. Ez év tavaszán 
létrehoztuk a Balatonalmádi 
Közbiztonsági Alapítványt, 
melynek célja a rendőrség mű
ködési feltételeinek javítása, a 
bűnözés megelőzése és vissza
szorítása, technikai eszközök 
beszerzése a szolgálati felada
tok hatékonyabb ellátása érde
kében. Ez az alapítvány nyitott, 
bárki csatlakozhat pénzbeni 
vagy egyéb vagyoni felajánlás
sal. Az így befolyó összeget 
csak a balatonalmádi rendőrőrs 
működési területén lehet fel
használni. Annak ellenére, 
hogy nem sokan tudnak erről 
az alapítványról, már csatla
koztak önkormányzatok, ma
gánszemélyek és cégek is. En
nek köszönhetően jutottunk 
hozzá — többek között — egy 
minden igényt kielégítő fény
másolóhoz és fényképezőgé
pekhez. Szeretnénk, ha ezt a 
példát követnék — erejükhöz 
mérten — azok a nyaralótulaj
donosok, vállalkozók, üzlettu
lajdonosok, akik elvárják — 
jogosan — a rendőrség állandó 
jelenlétét és szolgáltatásait.

Szolgáló és szolgáltató rend
őrt képzelek el. Ami a szolgálói 
oldalt illeti, meggyőződésem, 
hogy adott. Rendőreink érzik 
és tudják, hogy ők vannak az 
emberekért, és nem fordítva. 
Ehhez persze az is hozzátarto
zik, hogy polgáraink nemcsak 
az egyenruhát látják, hanem a 
benne lévő embert is. Nem vé
letlen, hogy területünkön 
egyetlen hivatalos személy 
elleni erőszak fordult elő — 
az elkövető nem volt józan 
ember.

— Nem furcsa az, hogy ép
pen ebben a szobában nem ön, 
hanem önt kérdezik?

— Úgy tudom, mi voltunk az 
elsők, akik az újságon keresz
tül rendszeresen tájékoztattuk 
az olvasókat saját munkánkról: 
nem titkoltuk el a dolgokat. Ez 
nemcsak jó érzéssel tölt el, ha
nem hasznosnak is bizonyult.

— Köszönöm a tájékozta
tást.

Nagy Ferenc



Január eleji szikrák
Leszedtük a karácsonyfát. 

Aztán tanácstalanul álltunk, 
hogy mi is legyen a „szétsze
dett” fával. Abba már lassan 
beletörődtünk, hogy mióta 
olyan lakásban lakunk, ahol 
sem kályha, sem kazán nincs, 
alaposan megsűrűsödött a csa
ládi járat a konyha és az udvari 
kuka közt. Oda kerül ugyanis a 
WC-papír gurigától az utolsó 
papírszalvétáig minden, amit 
eddig a legtermészetesebb 
mozdulattal a tűzre dobtunk 
vagy gyűjtögettük az égetni va
lók között. S most a fát is te
gyük a kuka mellé? A gondola
tot félig megemésztve végül is 
a maradványokat egy nagy do
bozra rakva a társasház kazánja 
mellé tettük, hátha a fűtő mégis

tud vele valamit kezdeni. Per
sze tudom, hogy azért a kará
csonyfavázak kelendőek a ku
kák mellől, na de az az iszonya
tos mennyiségű, ugyancsak 
égethető (papír) szemét, ami 
csak egy Almádi nagyságú la
kótelepről is a tárolókba kerül!

Tippet adni nem tudok, csak 
biztathatom a polgármesteri hi
vatal munkatársait: ne adják fel 
a szelektív szemétgyűjtés ter
veit (akár annak legegysze
rűbb, legkezdetlegesebb mód
ját választva). Addig is: a  kuká
zás tényleg csak néhány ember 
kedvenc (?) foglalatoskodása. 
A Kommunális Kft. udvaráról 
elvihető, égethető (papír) hul
ladékkal telt zsákokért már biz
tosan többen jelentkeznének. A

semminél ez is nagyobb mele
get ad.

*
Hol van már az az idő, ami

kor Szele Gyula, a KSZÜ volt 
főmérnöke az Almádi Újság 
hasábjain adta tudtul: „Újra fé
nyek Almádi jegén”. Utóbb 
híradás nélkül, de jelek útján 
(értsd: színes akármikkel kitű
zött pálya, világítás, palló, kö
tél) volt észlelhető az óvó gon
dosság. Az idén (és tavaly az év 
legvégén) még se kitűzött pá
lya, se kötél, se... Világítás a 
móló szűk szegletében két vál
lalkozó kedvű fiatalember jó 
voltából van. És hozzá vidám 
zene, belső melegítő (tea is), 
harapnivaló. A többi tényleg 
nem az ő dolguk. A jég ma még

vastag, s még napokig erős hi
deget mond a rádió. A jég egy 
ideig még biztonságosnak lát
szik...

*

Nem olvastam el az áremel
kedésekről szóló híradásokat, 
de a féljem azt mondja, 59 Ft- 
ba kerül egy kiló kenyér. 
Szomszédunk, féljem munka
társa, harmincéves, hamarosan 
kétgyermekes családfenntartó, 
hegesztő szakmunkás (plusz 
néhány kiegészítő tanfolyam) 
most éppen hogy megkeresi 
egy óra alatt a kiló kenyér árát. 
Persze bruttóban. És szeren
csés (?), mert nem munkanél
küli. Én is szerencsés vagyok. 
Nő létemre egy óra alatt, úgy 
saccolom, tán még három kiló 
kenyér árát is megkeresem. Bi
zonyosat nem tudok, mert új 
áron még nem vettem kenyeret. 
Az áremelkedések utáni (ne
kem) első munkanapon, január 
4-én Almádi központjában dél
után öt órakor ugyanis már se
hol (v. ö: 2 pék, 2 ABC, lega
lább két mini bolt, bár lehet, 
hogy ezek öt körül már eleve 
nincsenek nyitva) nem kaptam. 
Örülnöm kellene, a kereskedők 
többet spóroltak meg ma ne
kem, mint egy veszprémi úti
költség. Ráadásul a fagyasztó
ból elővarázsoltunk egy, még 
olcsóbban megvett kenyeret, s 
a sütőben friss ropogósra mele
gítettük.

*
Legjobban tavasszal és ősz

szel szeretem Almádit. Amikor 
még és már nincs tömeg, de 
még találkozni ráérősen sétál
gató emberekkel, amikor már 
és még színes az utca, a park, 
világos van 6 óra körül is, a ki
rakatportálok már és még hívo
gatóan csillannak. De nincs an
nál lehangolóbb, amikor népte
len, rideg-sötét, kopár, fagyo
san néma a város. Rosszkedvű
en fordulok ki a MEINL-től, 
valódi antireklámként. Fázó
san húzom össze magamon a 
bundám. Fölnézek a városhá
zára, most ott is sötét minden 
ablak. Csak az erkélyen vil
lódznak még a karácsonyi 
égők. Kigyúlnak, kihunynak, 
illannak, villannak, biztatnak, 
riasztanak, biztatnak...

— em —

Értesítjük tisztelt meglévő és leendő ügyfeleinket, 
hogy 1993. január 15-től 10 éves szakmai gyakorlattal önálló 

vállalkozásként végezzük 
fűtés- és tüzeléstechnikai szolgáltatásunkat

V állaljuk:

— gázbekötések tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése

— gázkazánok, gázégők beüzemelése, javítása

— olajégők, kazánok javítása, beszerelése

— tüzelőberendezések karbantartása, vegyszeres tisztítása, 
bojlerek vízkőtelenítése

— környezetvédelmi és tüzeléstechnikai műszeres mérések

— fűtés- és technológiai szerelések

— Carborobot széntüzelésű kazánok komplex szerelése

— kereskedelmi tevékenység, gázégők—kazánok—olajégők 
beszerzése, értékesítése kiskereskedelmi ár alatt

Gázbekötés, tervezés és kivitelezés esetén 
10—10% árkedvezmény!

THERMONETT FŰTÉS- ÉS TÜZELÉSTECHNIKA

Balatonalmádi, Taksony u. 45.

Telefon: 80/39-129



A BYC ezüstserlegét 
Balatonalmádi kapta

A BYC 80. születésnapja alkalmából baráti összejövetelre került sor Balatonalmádiban 1992. december
19-én, ahol dr. Szénásy József, a BYC elnökségi tagja emlékbeszédet mondott, amelynek néhány részletét 
lapunk hasábjain közzétesszük.

1912. december 17-én Budapesten a 
Venezia kávéház különtermében meg
alakult a Balatoni Yacht Club.

A megalakulás után rövidesen létre
jöttek a BYC osztályai, sorrendben el
sőnek a balatonaliga—világosi, majd 
még 1913-ban Lellén, Almádiban, 
Bogláron és Szemesen alakultak osztá
lyok. Rövidesen megalakult a siófoki, 
a zamárdi és balatonfüredi osztály. 
Volt olyan időszak, amikor a BYC-nek 
dunai osztálya is volt!

37 évnyi tevékeny működés után 
1949 júniusában — hasonlóan a többi 
társadalmi egyesülethez — a sportkor
mányzat egy tollvonással, diktatorikus 
rendelettel a Balatoni Yacht Clubot is 
feloszlatta, a klub vagyonát jelentő 
klubházait pedig elidegenítette.

Magam sokat köszönhetek a BYC- 
nek. Szerencsém volt, szinte beleszü
lettem a BYC lellei osztályába. Az iga
zi BYC-szellemet láthattam megvaló
sulni mint gyermek anyai nagyapám és 
azután mint ifjú, nagybátyám tevé
kenységében. 1936-tól BYC-színek
ben versenyezhettem a klub 1949-ben 
történt feloszlatásáig.

A mi kötelességünk a 80 éves szüle
tésnapon nem lehet más, mint az, hogy 
köszönettel és tisztelettel adózzunk 
mindazoknak, akik ebben az egyesü
letben mindannyiunkért lelkesen és 
önzetlenül dolgoztak.

A BYC 1922. július 27-én tartott vá
lás: Irányi ülésén elhatározták, hogy a 
BYC osztályai közötti nemes versen
gés előmozdítására egyszer s minden
korra osztályversenyt írnak ki és az 
ezüstserleg vándordíját mindig a győz
tes osztály elnöke — egy éven át— őr
zi.

A Balatoni Yacht Clubnak ez az ér
tékes és 70 év viharát átvészelt trófeája 
nagybátyám, Izsák Tibor volt BYC- 
kapitánynál maradt a klub feloszlatása 
után.

Miután a Balatoni Yacht Club újjá

alakult, és nagybátyám már 1963-ban 
meghalt, mint magam is, a BYC felosz
latás előtti utolsó kapitánya, úgy gon
doltam, hogy ezt a 80 éves születésnapi 
ünnepséget használom fel arra, hogy 
ezt a háborúban kissé megsérült, de 
számunkra igen értékes ezüstserleg 
vándordíjat azzal a  kéréssel és javaslat
tal adom át mint BYC-tulajdont Niko
letti Miklós sporttársamnak, hogy azt 
ideiglenesen helyezzék el Almádiban a 
helytörténeti múzeum vitorlázó sarká

ban. Ha majd a BYC-nek ismét több 
osztálya lesz, a két világháború közötti 
nemes versengés az eredeti kiírás sze
rint folytatódjék.

A vitorlást, a Balatont, a természetet 
kedvelő szívem minden melegével kö
szöntöm ezt a 80 esztendős egyesüle
tet, és azt kívánom a mai BYC-isták
nak, hogy a múlt szép és értékes hagyo
mányait példaként őrizve igyekezze
nek megvalósítani azt!

Szénásy József



Lapunk további számaiban az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan az egyes ágazatok vezetőin 
keresztül szeretnénk bemutatni az oktatás, egészségügy, közművelődés (stb.) ez évi kilátásait. Az alábbi 
témát előzetesen az egészségügyből ragadtuk ki, tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendszer intézménye 
több mint fél éve tette meg a kezdő lépéseket. Erről kérdeztük dr. Árkai Anna városi főorvosasszonyt

Ami a kártya mögött van
— A biztosítási kártya mö

gött egyrészt a háziorvosi rend
szer áll a maga személyi és 
technikai, szakmai feltételei
vel, másrészt a biztosítottnak 
az a joga, hogy a biztosítási 
kártyával ellátást nyerjen az 
egészségügyben. A kártyával 
szabadon választhatja meg bár
hol az országban a háziorvosát, 
és a kártyával jön létre az a 
szerződés, melynek alapján a 
háziorvosnak kell elsődlegesen 
és folyamatosan ellátnia a bete
get. Ezenbelül vállalja a bizto
sított gyógyítását, a betegség 
megelőzését, az egészségre ne
velést. Nagyon fontos, hogy 
így kialakulhat egy olyan sze
mélyes, szoros kapcsolat, 
amely tulajdonképpen a csa
ládorvoslás lényege is.

— Sokat hallunk az egész
ségügy reformjárói Hol he
lyezkedik el ezen belül a házi
orvosi rendszer?

— Az egészségügy átalaku
lásának sok-sok oka volt, de ta
lán legfőképp annak racionali
zálása és kétpólusúvá tétele. E 
pólus egyik oldalán a kórházi 
fekvőbeteg- és szakorvosi ellá
tás van, másik oldalán pedig az 
alapellátás. A reform első lép
csője az alapellátást célozta 
meg a háziorvosi rendszer be
vezetésével, s még korábban 
annak az alapelvnek a megvál
toztatásával, hogy az egészség

ügyi ellátás nem állampolgári 
alanyi jogon, hanem társada
lombiztosítási alapon jár. Né
mileg változott a finanszírozás 
rendje is, jóllehet az egészség- 
ügyi ellátást alapvetően eddig 
is a TB finanszírozta. A koráb
bi működési és bérköltségek 
most kiegészülnek az ún. kár
tyapénzzel, melynek nagysága 
attól függ, hogy a doktort há
nyan választották háziorvosuk
nak. Tehát egy komoly érde
keltségi rendszer kezd kiépül
ni, mely a minőségi változást is 
meg kell hogy hozza. A kártya
pénzt egyébként jelenleg bérre 
(asszisztencia + orvos) és max. 
50 000 forintig eszközbeszer
zésre lehet felhasználni.

— Hogy alakult az alapellá
tás rendszere Almádiban ?

— A társadalombiztosítás és 
az önkormányzat között létre
jött szerződés alapján a házior
vosi rendszer gyakorlatilag a 
korábbi felnőtt- és gyermek
körzetre épült. Tehát 3 felnőtt- 
és 2 gyermek-háziorvos műkö
dik, akik az önkormányzat al
kalmazásában állnak és területi 
kötelezettségük is van. Ez azt 
jelenti, hogy akik nem válasz
tottak még háziorvost, vagy 
sürgős esetben a területi beosz
tás alapján is felkereshetik 
őket. A területi kötelezettséget 
vállaló háziorvosok látják el az 
ügyeleti szolgálatot is. Egyút

tal ez a rendszer azt is szolgálja, 
hogy az alapellátásban mindig 
legyen elérhető orvos. A házi
orvos rendszernek létezik 
olyan válfaja, amelyben a házi
orvos önállóan, mint magánor
vos köt szerződést a TB-vel. 
Almádiban is működik így há
ziorvos. Ebben a formában vi
szont a TB csak kártyapénzt fi
zet, a működési kiadásokat, te
hát rezsi, gyógyszer stb., a dok
tornak kell állnia. A városban a 
8200 állandó lakos közül— ide 
értve a csecsemőket is— 6200- 
an adták le 1992. december 31- 
ig a biztosítási kártyájukat.

— Két gyakorlati kérdésem 
volna még. Határidőhöz van-e 
kötve a kártya leadása, és a 
szakorvosi ellátást milyen mó
don lehet igénybe venni? Ra
gaszkodhatnak-e ott a kártya 
bemutatásához?

— A biztosítási kártya le
adásának nincs határideje. Ere
detileg volt olyan szabály, 
hogy múlt év december 31-ig le 
kell adni, s aztán évente meg
újítani a választást. Szerencsé
re ez így nem kötelező. Egy év
ben egyszer viszont saját elha
tározásából bárki megváltoz
tathatja a háziorvosát. A gya
kori váltogatás azonban már 
korlátozott. Ami a szakorvosi 
ellátást illeti, elvileg nem kér
hetnék a biztosítási kártyát, de 
a gyakorlat valójában nem egy

séges, mint ahogy még az egész 
rendszerben akad bőven átfe
dés, ellentmondás. Részben idő 
kell még, amíg az egész letisz
tul, részben a gyakorlatban 
még jönnek elő olyan problé
mák, amelyek szabályozásra 
várnak. A szakorvosi ellátás 
igénybevételénél korábban 
sem volt pontosan tisztázott, 
hogy mely szakrendelésekhez 
kell beutaló, s egyáltalán me
lyik orvos jogosult pl. egy spe
ciális vizsgálatra beutalni vala
kit. Az egészségügy reformjá
nak következő lépcsője a fek
vőbeteg-szakorvosi ellátás 
lesz, a működés itt is átmegy 
teljesítmény-finanszírozásra. 
Várhatóan tehát pontosan ki
alakul majd az igénybevétel 
mechanizmusa is.

A háziorvosi rendszer fon
tosságát azért kell kiemelnem 
még egyszer, mert a háziorvos 
az, aki a betegével közösen vá
lasztja ki a megfelelő szakin
tézményt, illetve kéri a megfe
lelő orvosi konzíliumot. Ez pe
dig nagy szakmai felkészültsé
get, széleskörű tájékozottságot 
kíván meg a háziorvosoktól, 
hisz a biztosított sorsát ők irá
nyítják.

— Köszönjük a tájékozta
tást!

M. H.E.

Földvár felé félúton...
... még nem volt semmi 

probléma. Egyenletesen döcö
gött mikrobuszunk a szakadó 
eső ellenére is Nagyatád felé, 
hogy a közösségi ház sakkcsa
pata lejátssza az őszi szezon 
utolsó mérkőzését. A roppant 
korai idő ellenére is lelkesen la
tolgattuk az esélyeket, hisz egy 
nagyobb arányú győzelem ese
tén az élre kerülhettünk OB II- 
es csoportunkban. Bár ne tettük 
volna!

Hirtelen éktelen kattogás, 
zakatolás törte meg az idillt. A 
(még) kelet-német autóipar

Barkas nevű csodája úgy gon
dolta, ő már túlteljesítette az 
aznapi penzumot, s nem fél
úton, Balatonföldváron ha
gyott cserben minket.

Fittyet hányva a vasárnap 
reggel 8 órára, a szakadó esőre, 
meg egyáltalán arra, hogy ne
künk 10-kor sorsdöntő mérkő
zésünk kezdődik Nagyatádon.

Autószerelőről nem sokáig 
álmodoztunk, mivel több mes
ter felhívta figyelmünket a le
hetetlen időpontra, meg aztán 
sáros is az autó, s különben is 
ilyen járgánnyal ne induljunk

hosszú útra. Marad a taxi, ami 
ugyan alaposan megterheli a 
klub költségvetését, de a be
csület ezt kívánja. Hogy abból 
is csak a diszpécserközpontot 
találjuk, ezen már senki nem 
csodálkozik. Ám a hely kelle
mes, a Club Hotel Földvár (s ez 
itt a reklám) portásnője is kész
séges, de csodát ő sem tehet. 
Taxit ő sem tud szerezni. S ek
kor a következő telefonbeszél
getésre lettünk figyelmesek.

— Te, Gyula, kelj fel, légy
szíves! Egy csapatot kellene 
Nagyatádra vinni sakkozni.

Mint később kiderült, Mar
ton Lajos úr, a hotel gazdasági 
igazgatója hallgatta ki beszél
getésünket, és segített önzetle
nül. Így egy óra múlva (kis ké
séssel) megérkeztünk, s asztal
hoz ülhetett a társaság. Ja, hogy 
az eredmény? 10 1/2 : 1 1/2 
arányban nyertünk, és ezzel 
őszi bajnokok lettünk. Ezt írják 
majd az évkönyvek! Ám a mi 
eredményjelentésünk így szól: 
Egy jóérzésű ember — Nagya
tád

Marton Lajos úr! Köszön
jük! Gróf Tibor



ElvarázsoltPadlás

Nagyszerű bemutatóval ruk
kolt ki a Balatonalmádi Város
háza Padlásszínháza elnevezé
sű gyermektáncegyüttes Papp 
Szabó Györgyi rendező kore
ográfus vezetésével december 
29-én este.

Az Elvarázsolt padlás című 
táncos hókuszpókuszt adták 
elő népes érdeklődő jelenlété
ben.

A különleges avantgárd 
díszletek, jelmezek a hagyo
mányos és modem mozgás öt
vözete, a jól megválasztott ze
ne nagy sikert aratott. A műsor 
támogatói: a Balatonalmádi 
Polgármesteri Hivatal, a Györ
gyi Dénes általános iskola és a 
közösségi ház volt.

Köszönet az élményért min
den előadónak.

V.L.

A közösségi 
ház januári 
programja

18-án, 16.30 órakor a 
gépjármű-vezetői tan
folyam megnyitója
20-án, 9.30 órakor Hó
ember szíve. A Győri 
Városi Bábszínház elő
adása a Györgyi Dénes 
általános iskolában 
29-én, 20 órakor pót
szilveszter. Élőzene. 
Asztalfoglalás naponta, 
14 órától
Jégkarnevál hétvége
ken az időjárástól füg
gően.

Tartsd tisztán Dániát!
A cím meglepő, a bélyeg

kép amin a címadó szöveg ol
vasható, ugyancsak. Mi köze 
ennek Almádihoz, az Almádi 
Újsághoz? kérdezi az egysze
rű — régebben nyájas— olva
só. Nagyon sok! Elsősorban 
nem azért, mert rengeteg ku
tyát sétáltatnak városunk utcá
in és nincs elég „kutyaklo
tyó” !

Valami tényleg nincs, ez 
pedig az elegendő pénz. Nem 
jut többek között arra, hogy szép, új járdát csináltassunk, viszont 
nem kerül semmibe sem, ha mindenki felsepri a telke előtti járdát, 
netán az úttestet is. Szegények vagyunk, helyenként foltozott a ru
hánk (járdánk), de legyen tiszta! Almádi üdülőváros, vendégeket 
várunk, nyilván tiszta szobával és ágyneművel. Terjesszük ki ezt 
a környezetünkre is, amit vendégeink visszatérésükkel fognak ho
norálni.

TARTSD TISZTÁN ALMÁDIT!

S.F.

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság:

Czuczor Sándor, 
Gróf Tibor, 

Hollóné Behring Anikó, 
Müllerné 

dr. Hradszky Erzsébet, 
Nagy ferenc, 

Schildmayer Ferenc, 
Veszeli Lajos

Felelős szerkesztő: 
Veszeli Lajos

Cím: Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Telefon: 06/80/38-444

Nyomta a Tradeorg Kft. 
Balatonfűzfő

Eng. szám: 005-18/1989 
ISSn 0864-7860


