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Kis Jancsi villa
Egyre kevesebb eredeti, vagy 

alig változott állapotban levő 
nyaralóépület áll Almádiban. Ezen 
épületek jellegzetes színfoltjai 
voltak a település egykori 
képének. Sajnos ma már legtöbb
jük -  ha egyáltalán léteznek még
-  alig fedezhető fel az Öreghegy 
lejtőjén, vagy a város más részein, 
ahol egykor uralkodtak Almádi 
panorámájában.

Egy település képében jel
legzetes elemek a régi épületek, 
építészeti emlékek, illetve műem
lék épületek, valamint minden 
olyan létesítmény, ami valamilyen 
szempontból a település 
történetének dokumentuma. Szá
muk -  elsősorban a nem védet
teké -  folyamatosan fogy, ezért 
megfontolás tárgyává szükséges 
tenni a jelentősebbek helyi 
védelem alá való helyezését.

Az Új Almádi Újság szer
kesztősége e témakörben egy 
sorozatot kíván elindítani, amiben 
az épületek, illetve egyéb létesít
mények története -  beleértve a 
birtoklástörténeti adatokat is -  
ismertetésével együtt szándékozik 
egyrészt bemutatni az épületet a 
tisztelt olvasónak, másrészt ezzel 
nyújtva segítséget az illetéke
seknek a helyi védelem alá 
helyezés mérlegelése során.

Az egyik még ma is fennálló, 
építése idején Almádi legnagyobb 
és legjelentősebb épületét Szalay 
Mihály kanonok építtette 1891 
évben. Az épület annak idején 
uralkodó elemként jelent meg az 
Öreghegy délkeleti lejtőjén annak 
ellenére, hogy a két szélső 
egységet jóval később toldották 
hozzá, és az eredetileg 17 m széles 
homlokzat 26 m-re növekedett. Az 
épületet „Kis Jancsi villa” néven 
ismerik az almádiak, elsősorban a 
régiek.

Birtoklástörténeti és építési ada
tok:

-  1858. évi kataszteri adatok 
szerint Simon Pál özvegye, Varjas

Julianna vörösberényi lakos volt a 
tulajdonos. Az 1 k. hold 635 
négyszögöl nagyságú területen 
egy pince is volt, és a kisebbik 
részén folyt szőlőművelés.

-  1873. december 19-én

jegyezték be az új tulajdonost 
Schőnig József és neje Klein 
Katalin személyében, akik 
veszprémi lakosok voltak. A bir
tok megnevezése „Szőlő pincével 
az Öreghegy dűlőben” a 
telekkönyv szerint.

-  1890. szeptember 21-i dátum
mal Szalay Mihály veszprémi 
kanonok az özvegytől megvette 
Schőnig Józsefre eső részt és a

következő évben felépíttette rajta 
nyaralóját.

-1907. június 15-én megvette a 
terület Scőnignére eső részét is, 
így visszaállt az eredeti birtok 
nagysága.

-  1908. május 2-án új tulaj
donost jegyeztek be, Baur György 
és neje gróf Zedvitz Gabriella 
veszprémi lakosok személyében.

-  1916. november 16-án került 
Kis János tulajdonába a terület 
37000,- korona ellenében. Ez a 
birtok a Szalay kanonok által épít
tetett nyaralótól csaknem lehúzó
dott a Baross Gábor útig.

-  1925. május 11-én egy szom
szédos területet (1442 négyszögöl 
szőlő) az alább felsoroltak 
vásárolták meg.
Bortray Antalné sz. Ross Hary 
londoni (Wellington Court 22.) 
lakos,
Kis Jánosné sz. Dawson Eleonóra 
balatonalmádi lakos 
Domján Béláné sz. Wade Palmer 
Barbara budapesti lakos,
Wade Palmer Izmé balatonalmádi 
lakos. A birtokra Kis Jánosné 
holtig tartó haszonélevezetét 
jegyezték be.

A birtok kialakulásának csupán 
a főbb adatait említettem meg, 
ezenkívül több adás-vétel történt, 
fűszerezve hivatalos telek
kiigazítással és a MÁV részére 
történt kisajátításokkal a vasút 
építésével kapcsolatban. Ez a 
kisajátítás több helyrajzi számú 
területből tevődött össze és végül 
559 négyszögölet tett ki.

Balatonalmádi nagyközség 
kataszteri birtokíveinek, az 1923. 
évi részletes felmérés alapján 
készült összesítése szerint a birtok 
akkor 4 k. hold 815 négyszögölet 
tett ki, amiből 2 k. hold 333 öl volt 
a szőlő.

A romantikus stílusjegyeket 
hordozó épület bővítésére az 
1930-as évek elején került sor, 
amikor elnyerte mai nagyságát, 
kissé emlékeztetve a felvidéki 
reneszánsz pártázatos homlokzatú 
épületeire. Hozzá kell tenni, hogy 
a bővítés nem jelentett stílustörést 
az épületen, bár az eredetinek 
talán kedvezőbbek voltak az 
arányai. Az épületet és a hozzá tar
tozó területet 1952-ben államosí
tották, mint dr. Szánthó Frigyesné 
sz. Dawson Eleonóra tulajdonát.

Az Öreghegy lejtőjén egykor 
uralkodó épület mára szinte 
elveszik a hegyoldalon megjelenő, 
rendkívül vegyes képet mutató, 
építészetileg nagyrészt legalábbis 
vitatható épületekből álló kong
lomerátumban.

Schildmayar Ferenc

Emlékezünk!
Tíz éve, hogy eltávozott közülünk Horváth József vörösberényi plébános 

püspöki könytáros, a MTA tagja és a Balatonalmádi Honismereti Szakkör 
vezetője. 1979-ben a Magyar Rádióban rendezett „Tájak változó fényben” című 
vetélkedőn II. helyezést elért almádi csapat egyi legagilisabb tagja volt. A 
vetélkedő után lett az újonnan szervezett szakkörünk vezetője, lelkes irányítója 
és tudósa. Rövid ideig tölthette be ezt a számára oly kedves pozíciót, mind
annyiunk őszinte sajnálatára.

Mindnyájan szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá!
Honismeret Szakkör tagjai

Karácsonyi ajándék
Lepje meg családját; barátját, ismerősét a

BALATONALMÁDI ÉS VÖRÖSBERÉNY 
TÖRTÉNETE

című könyvvel. Ára: 1500,- Ft.

Kapható: Városházán, Városi Könyvtárban, könyvesboltokban



Balatonalmádi Város Önkormányzatának
28/1995. (XI. 30.) számú rendelete

A kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről.

Az 1995. évi XLII. törvény (az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről), valamint a 21/1993. (XI. 25.) 
ÖR felhatalmazása alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet hatálya a 
21/1993. (XI. 25.) ÖR 37. § (1) 
bekezdésében meghatározott sze
mélyekre (továbbiakban: tulaj
donosok) terjed ki. („Balaton
almádi város belterületén található 
ingatlanok tulajdonosainak, hasz
nálóinak, gazdasági tevékenységet 
folytató egységeinek, szolgáltatást 
végzőknek, valamint a beépített 
külterületi ingatlanok tulajdono
sainak a szemét rendszeres elszál
lításának igénybevétele köte
lező.”)

(2) E rendelet a kommunális 
szilárd hulladék gyűjtésére, elszál
lítására és lerakására vonatkozik.

(3) A szelektív szemétgyűjtésre, 
a folyékony, valamint a veszélyes 
hulladék gyűjtésére és elhe
lyezésére e rendelet külön 
szabályai érvényesek.

2. §
Balatonalmádi város közigaz

gatási területén a 4. §-ban 
meghatározott hulladék szervezett 
gyűjtését és elhelyezését a 
vonatkozó jogszabályi előírások
nak megfelelően az Almádi Kom
munális Kft. 8220 Balatonalmádi, 
Rákóczi út 43. (a továbbiakban 
szolgáltató) végzi.

3.§
(1) A hulladék- (szemét-) szál

lítás igénybevétele
-  lakóingatlan esetén egész 

évben
-  üdülőingatlan esetén április 

15-től október 15-ig
-  beépített külterületi ingat

lanok esetén április 15-től október 
15-ig

-  gazdasági tevékenységet foly
tató egységek, illetve szolgáltatást 
végzők esetén (nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek használói, 
illetve tulajdonosai) a működés, 
illetve használat időtartama alatt 
kötelező.

(2) A beépítetlen belterületi 
ingatlan tulajdonosa akkor köteles 
a szemétszállítás igénybevételére, 
ha tevékenysége folytán az ingat
lanon olyan hulladék keletkezik,

amely megfelel a 4. §-ban meg
határozott kommunális szemét 
fogalmának.

A kommunális hulladék 
(szemét) fogalma

4. §
(1) Háztartási szemét: a laká

sokban, valamint a lakás, üdülés, 
pihenés céljára használt egyéb 
helyiségekben, illetve a lakók 
közös használatára szolgáló helyi
ségekben és területeken a rendel
tetésszerű használat során ke
letkezett szilárd hulladék: söp
redék, salak, hamu, törött vagy 
hibás edény, ablaküveg, papír, 
rongy, konyhai hulladék, továbbá 
5 kg súlyhatárig terjedő falvako
lat, a kerti és gazdasági hulladék, 
falomb, nyesedék, valamint a 
lakásban folytatott kisipari 
tevékenység gyakorlásából 
keletkezett hulladék, ha a naponta 
keletkező mennyisége nem halad
ja meg a szokásosnak minősülő 
mennyiséget (heti max. 220 liter, 
illetve 60 kg).

(2) Egyéb szilárd hulladék: a 
lakásban és az emberi tartózkodás
ra szolgáló más helyiségekben fel
halmozódott szilárd hulladék 
(nagyobb méretű berendezési 
tárgy, lom, bútor, ágybetét, ház
tartási berendezés és készülék 
stb.), valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illetőleg a 
közterületeken keletkezett szilárd 
hulladék (szemét).

(3) Termelési hulladék: a kiter
melő, feldolgozó (termelő) és 
szolgáltató tevékenységből szár
mazó technológiai, illetve amor
tizációs hulladék, a veszélyes és 
radioaktív hulladék kivételével.

A háztartási hulladék (szemét)
elszállításának gyakorisága

5.§

(1) A háztartási hulladék 
(szemét) szállítás rendjének alkal
mazkodnia kell a település szer
kezetéhez, az ingatlanok jellemző 
használati módjához és a sze
zonális jellegből adódó követel
ményekhez.

(2) Balatonalmádi közigazgatási

területe a szolgáltatás gyakorisága 
szempontjából a következő zó
nákra oszlik:

a) az egyedi hulladékgyűjtéssel 
kiszolgált belterületen egész 
évben heti egy, illetve június
1-augusztus 31. között heti két 
alkalommal.

b)azokban az utcákban, ahol 
csak üdülők vannak, illetve 
beépített külterületen április 
15-október 15. között heti egyszer

c) a 21/1993. (XI. 25.) sz. ren
delet 3. sz. mellékletében 
meghatározott I. szektorú 
területeken 30 négyzetméter felet
ti eladótérrel rendelkező élelmi
szer-kereskedelmi és vendéglátó 
egységeknél, a legalább 7 szobá
val rendelkező kereskedelmi szál
láshelyeknél, valamint a stran
dokon június 20-augusztus 20. 
között naponta.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott időszakon túl az 1. 
sz. mellékletben felsorolt utcák
ban a hulladék gyűjtése konténer 
kihelyezésével is biztosítható.

(4) A lakosság részére tavasszal 
a 4 § (2)-ben meghatározott egyéb 
hulladék díjmentes elszállítására a 
szolgáltató lomtalanítást szervez.

A háztartási hulladék (szemét) 
összegyűjtése, átvétele 

és elszállítása 
6.§

(1) Az ingatlan tulajdonosa a 
háztartási szemetet zárt 
céledényzetben köteles össze
gyűjteni és a megadott szállítási 
napon a szolgáltatónak átadni.

(2) Rendszeresített zárt 
céledényzetnek minősül:

-  a 110 literes kuka,
-  a szolgáltató által forgalma

zott, emblémájával ellátott 
műanyag zsák,

-  az 1,1; 2,2 vagy 4,5 köb
méteres konténer

7.§

(1) A háztartási hulladék 
(szemét) átadása-átvétele az ingat
lan bejáratától legfeljebb 10 méter 
távolságra történik.

(2) Háztartási hulladék (szemét)

gyűjtésére szolgáló edényzet 
közterületre a 4. § (3) bekezdés 
kivételével csak a szerződésben 
rögzített napokon helyezhető ki 
átadás céljára.

(3) Ürítés után a hulladékgyűjtő 
edényzetet annak tulajdonosa a 
közterületről 24 órán belül köteles 
ingatlanára visszahelyeni.

(4) a hulladékgyűjtő edényzetbe 
nem helyezhetők el olyan tárgyak, 
anyagok, amelyek a dolgozók testi 
épségét veszélyeztetik, a kom
munális jármű műszaki beren
dezéseit rongálják, továbbá veszé
lyes vagy folyékony hulladékok.

(5) Éles, csorbult szélű, lyukas 
hulladékgyűjtő használata tilos.

(6) A zárt céledényzet rendsze
res tisztán tartásáról és fertőt
lenítéséről a tulajdonos köteles 
gondoskodni.

(7) A szolgáltató köteles az álta
la közterületen elhelyezett 
gyűjtőedényzetnek és 
környékének rendszeres tisztán 
tartásáról gondoskodni.

(8) A szolgáltató a közterületnek 
a tevékenységéhez kapcsolódó 
elszennyezését saját hatáskörben 
köteles megszüntetni.

A kommunális hulladék 
(szemét) elhelyezése

8.§ 
(1) Közterületen mindennemű 

háztartási és egyéb hulladék 
(szemét) elhelyezése a 7. § (2)-(3) 
bekezdésben foglaltak kivételével 
tilos.

(2) A kommunális hulladék a 
közigazgatási határon belül 
kizárólag a megye-hegyi hulladék- 
lerakóban (továbbiakban: hul
ladéklerakó) helyezhető el.

(3) Szilárd hulladékot a hul
ladéklerakóban csak a vonatkozó 
üzemeltetési szabályok betartásá
val szabad elhelyeni.

(4) A hulladéklerakó 
üzemeltetési szabályzata a ren
delet 2. sz. mellékletét képezi.

(5) A hulladéklerakó fenn
tartásáról és a vonatkozó jogsza
bályi előírásoknak megfelelő üze
meltetéséről a szolgáltató gondos
kodik.



(6) A hulladéklerakó 
üzemeltetési szabályait a szolgál
tató a hulladéklerakó bejáratánál 
köteles kifüggeszteni.

(7) A lerakott hulladék ártalmat
lanítását szolgáló rekultiválásra a 
szolgáltató köteles a lakossági és 
közületi hulladékelhelyezési díjak 
50%-ából elkülönített alapot 
képezni.

A szolgáltatás igénybevétele
9. §

(1) A szolgáltató az ingatlan 
tulajdonosát a kötelező szemét- 
szállítás igénybevételéről, annak 
lehetséges módozatairól és 
feltételeiről 1995. december 15-ig 
köteles értesíteni.

(2) Amennyiben az ingatlan 
tulajdonosa az értesítés kézhez
vételét követő 15 napon belül kü
lön nem nyilatkozik, úgy kell te
kinteni, hogy a kukás szemétszál
lítást veszi igénybe.

(3) A szolgáltató és a tulajdonos 
között a szerződés az értesítés 
kézhezvételétől, illetve a szolgál
tatás igénybevételével jön létre.

(4) A szolgáltató az ingatlan 
tulajdonosával szemben a szolgál
tatás teljesítését csak a vonatkozó 
jogszabályokban, illetve jelen ren
deletben meghatározott esetekben 
szüneteltetheti, korlátozhatja vagy 
tagadhatja meg.

A hulladék (szemét) -szállítás és 
-lerakás díjazása

10. §

(1) A rendszeres hulladékszál
lításért a szolgáltatást igénybe 
vevők díjat kötelesek fizetni a 
szolgáltatónak.

(2) A rendszeres hulladékszál
lítás díját a rendelet 3. számú mel
léklete határozza meg.

(3) A díj tartalmazza a hul
ladékelszállítás, -kezelés és -ártal
matlanítás ellenértékét.

(4) A szolgáltatás minimális 
mértéke 10 hulladékgyűjtő 
zsák/év.

(5) A fuvarozók az általuk a hul
ladéklerakóba szállított, a 4. § (3) 
bekezdésben meghatározott hul
ladéknak a 3. számú mellékletben 
meghatározott lerakásáért hul
ladékelhelyezési díjat kötelesek 
fizetni.

Díjfizetési kedvezmény és 
mentesség

11. §
(1) Az egyedül élő 70 éven 

felüli balatonalmádi állandó lakos 
a megállapított díjból 50% ked
vezményben részesül.

(2) Mentesül a hulladékelhe
lyezési díj fizetési kötelezettsége

alól az a magánszemély, aki a 
szokásosan termelődő mennyiség 
feletti 1 m3-nél nem nagyobb laza 
térfogatú, a 4. § (1)-(2) bekezdés
ben meghatározott hulladékot 
saját eszközzel a szeméttelepre 
szállítja.

Vegyes rendelkezések
12. §

(1) A szelektív hulladékgyűjtés 
céljára közterületre kihelyezett 
konténerbe kizárólag rendel
tetésének megfelelő anyag 
helyezhető el.

(2) Az edényzetből az anyagot 
csak a tulajdonos vagy megbízott
ja szállíthatja el.

(3) Szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetéséről a Képviselő Testület 
dönt.

13. §
(1) A fekáltárolókat, árnyék

székek gödreit, szennyvíztárolókat 
szükség szerint kell üríteni és tar
talmukat erre kijelölt telepre szál
lítani.

(2) Veszélyes és káros, továbbá 
radioaktív hulladékok kezeléséről 
és elhelyezéséről külön jogszabály 
rendelkezik.

14. §
Szabálysértést követ el és 10 

000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az, aki e rendeletben 
meghatározott alábbi ren
delkezéseket megszegi, illetve 
nem tartja be:

a) aki a kommunális hulladékkal 
(szemét) kapcsolatos közszolgál
tatást nem veszi igénybe

b) aki veszélyes vagy radioaktív 
hulladékot kommunális hul
ladékként kezel (4. § (3) bek.)

c) aki a hulladékot nem 
céledényben gyűjti (6. § (1) bek.)

d) aki -  a közterületre szállítási 
napon kívül szemetet helyez el, 
vagy céledényzetet tárol (7. § (2)-
(3) bek.)

-  a szolgáltatást végzők testi 
épségét, illetve a kommunális 
céljármű berendezéseit veszé
lyezteti, a hulladékgyűjtő edénybe 
veszélyes vagy folyékony hul
ladékot helyez (7. § (4)-(5) bek.)

-  a tulajdonát képező 
céledényzetet és annak környékét 
nem tartja tisztán (7. § (6)-(7) 
bek.)

-  a maga által okozott 
közterületszennyezést nem szün
teti meg. (7. § (8) bek.)e) aki 
közterületre a 7. § (2-3) bekezdé
sekben foglaltak kivételével sze
metet kirak, vagy a szemetét nem 
a kijelölt hulladéklerakóba, illetve 
nem a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően helyezi el (8. § (1)-
(3) bek.)

f) aki a szelektív hulladék- 
gyűjtés céljára kihelyezett kon
ténerekbe idegen anyagot helyez 
el, vagy a behelyezett anyagot 
eltulajdonítja (12. § (l)-(2) bek.)

g) aki a fekáltárolók, árnyék
székek, szennyvíztárolók tartalmát 
nem kijelölt helyre üríti. (13. § (1) 
bek.)

15. §
Jelen rendelet 9. §-a 1995. 

december 1-én, egyéb rendelkezé
sei 1996. január 1-én lépnek 
hatályba.

Balatonalmádi, 1995. november 
30.

dr. Kerényi László 
polgármester 

dr. Hegedűs Tamás jegyző

28. sz. Ö.r. 3. sz.

Melléklete 
Háztartási szilárd hulladékgyűjtés 

és hulladékelhelyezési díjakról
Szolgáltatás Mértéke ÁFA Összesen

1. 110 l-es kukás 380 -  Ft/hó/ingatlan 12% 426,— Ft/hó/ing. 
saját eszközzel 46- Ft/hó/ing. 
hulladékszállítás
2. 110 l-es kuka 25%
bérleti díj 60- Ft/hó/db 15,- Ft/hó/ing. 75- Ft/hó/ing.
3. Emblémás zsákkal 12%
történő hulladékszállítás 156- Ft/db 19,- Ft/db 175- Ft/hó/ing.
4. Hulladék-elhelyezési díj 12%

696-Ft/m3 8 4 -Ft/m3 780-Ft/m3
5. 1100 l-es konténerrel 25 % 
hulladékgyűjtés, bérleti díj:500,- Ft/hó/kont. 125- Ft/kont. 625,- Ft/kont. 
hulladékgyűjtés 1100,- Ft/ürítés +12%

132- Ft/kont. 1232- Ft/ürítés 
(Megjegyzés: 10 fogyasztó együttesen bérelheti.)
6. 2200 l-es konténerrel 12%
történő hulladékgyűjtés 2429,- Ft/ürítés 291,- Ft/ürítés 2720,-  Ft/ürítés
7. 4500 l-es konténerrel 12%

Lakbérek 
szabályozása

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 
(„Új lakástörvény”) alapján az önkor
mányzati lakások lakbérét önkor
mányzati rendeletben kell meghatá
rozni. Az önkormányzatok a lakbérek 
kötöttség nélküli meghatározására
1994. június 30-tól jogosultak.

Balatonalmádi Önkormányzata első 
alkalommal november 30-i ülésén 
módosította lakbérrendeletét.

Az 1996. január 1-től érvényes lak
bérek:
Lakás komfortfokozata Lakbér

Ft/m2/hó 
összkomfortos 100
komfortos 90
félkomfortos 50
komfort nélküli 20

A lakbérmódosítás mintegy 20 
önkormányzati tulajdonban maradó 
lakás bérlőjét érinti.

az 1995/1996-os fűtési időszak 
lakossági kiadása ellentételezésére 
nyújtott központi támogatás fel- 
használására az önkormányzat meg
alkotta rendeletét. A támogatás első
sorban a lakások fűtéséhez szükséges 
fűtőolaj lakossági költségeinek kiegé
szítésére, illetve a lakások fűtési mód
jának gazdaságosabb fűtési módra 
történő átalakításának költségtámo
gatására használható fel. A támogatás 
egyszerű szociális jellegű összege a 
család jövedelme helyzetén alapul.

Gazdaságosabb fűtésmódra 
való áttérés esetén:

0-10 000,- Ft/hó
nettó jövedelem esetén 40 000- Ft
10 001-16 800,-Ft/hó
nettó jövedelem esetén 34 000,- Ft
16 801-21 000,- Ft/hó
nettó jövedelem esetén 28 000,- Ft

Háztartási tüzelőolajjal 
történő fűtés esetén:

0-10 000- Ft/hó
nettó jövedelem esetén 36 000,- Ft 
10 001-16 800- Ft/hó 
nettó jövedelem esetén 30 000,- Ft 
16 801-21 000- Ft/hó 
nettó jövedelem esetén 24 000,- Ft 
A támogatás a jogosultak részére 

december 18-tól posta útján kerül 
kifizetésre. A kifizetést megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói a jo
gosultság elbírálása végett környe
zettanulmányt végeznek, kérjük fo
gadják őket megértéssel.

A kérelmet -  aki még nem nyújtot
ta be -  december 15-ig nyújthatja be a 
Polgármesteri Hivatalban, amihez 
mellékelni kell a kérelmezővel közös 
háztartásban élők jövedelemigazo
lását, valamint a Vámhivatal HTO fel
használási engedélyét.



Karácsony a nagyvilágban
Christmas is coming, the geese are 
getting fat,
Please to put a penny in the old 
man’s hat;
If you haven’t got a penny, 
ha’penny will do,
If you haven’t got a ha’penny, 
God bless you!

Talán minden angolul tanuló 
találkozott már ezzel a versikével, 
amit eredetileg a koldusok szoktak 
kántálni Albionban, és biztosan 
szebben is lehet fordítani, mint 
ahogyan én hevenyészve magyarí
tottam: Már itt a Karácsony, 
kövérek a ludak, / Adjon már egy 
pennyt, üres a kalap / Fél penny is 
megteszi, ha pennyje nincsen / de 
ha az se lenne, áldja meg az Isten!

A Felvidéken, ahonnan szárma
zom, az a szólás járja: Az lesz 
soká, meg a Karácsony! -  és arra 
szokták mondani, ha valami na
gyon soká lesz még. Hát itt van. 
Nemcsak nekünk, hanem min
denkinek a világban, ahol 
keresztények vagy keresztyének 
élnek. Ezért is jött zavarba kedves 
thaiföldi vendégtanulónk, Natcha
reeya Martkiatikul (az egy
szerűség kedvéért csak Yingnek 
hívjuk!), amikor ilyen szokásokról 
kezdtem faggatni. Az új év is 
máskor kezdődik náluk, így 
azután csak egy hivatalos ünnepet 
találtunk, az pedig az államfő 
születésnapja...

Könnyebb helyzetben volt két 
német kislány, Frauke Klewer és 
Beatrix Hegele, akiknél igen nagy 
ünnep, ha nem a legnagyobb. 
Leírták a december elején kapott 
Adventi Kalendáriumot, amelyből 
minden nap egy-egy ajándék 
(főleg csoki) vehető ki egészen 
24-ig. Az adventi koszorú is 
általános, melyen a négy gyertya 
egyenként gyújtható meg, de csak 
vasárnaponként és éppen kará
csonyig tart. Huszonnegyedikén 
ők is templomba mennek, de 
előtte feldíszítik a karácsonyfát, a 
templomban pedig a gyerekek 
előadják Jézus születésének 
történetét. Hazatérve csak akkor 
léphetnek be a nagyszobába, 
amikor megszólal a kis harang, 
hogy megjött a Jézuska. Az 
ajándékokat sem bontják ki addig, 
amíg néhány szép karácsonyi dalt 
el nem énekelnek.

Két amerikai vendégtanulónk, 
Kelly Down Garrett és Laura N. 
Fanelli szerint az amerikai szoká
sokat tényleg nem lehet össze
foglalni, mert az USA-ban olyan 
sok vallás és különböző nép él, 
hogy még általánosítani sem lehet. 
Náluk mindenesetre december ele
jén megveszik a karácsonyfát és 
rögtön fel is díszítik a házzal meg 
a kerti fákkal együtt. Karácsony 
este elmennek a „gyertyafény 
tiszteletre”, ahol karácsonyi 
dalokat énekelnek. Hazafelé 
mindig a lányok vezetnek és jó 
nagy kerülővel, mert olyan 
gyönyörűen ki vannak világítva az 
utcák és a főutak. Otthon kicseré
lik az ajándékokat és elhelyezik a 
fa alá, de hatalmas zoknikat is 
odatesznek, hogy más is tudjon 
pakolni. Az ajándékokat viszont 
csak másnap reggel lehet kibon
tani, amit addig csinálnak nagy 
boldogan, amíg a sült pulyka ott 
nem illatozik az asztalon...

Walesben, ahová most indulunk 
40 tanulónkkal, még élnek az 
ősrégi szokások is. Jóval Kará
csony előtt tejkaramella-készítő 
partyra jönnek össze az idősebbek,

amíg a fiatalok odakünn fociznak 
és játszanak késő estig. (Mit tesz a 
Golf-áramlat jótékony hatása tő
lünk északabbra!) Karácsony nap
ján viszont már hajnali három óra 
tájban a templomba sietnek és hár
fakíséret mellett éneklik ősi kelta 
dalaikat, balladáikat egészen a 
nagymiséig, ami kilenc tájban 
kezdődik. A Szentestét általában 
vidáman töltik, miközben a házat 
feldíszítik magyal-ágakkal és fa
gyönggyel. Dél-Walesben egészen 
reggelig fennmaradnak és fáklyák
kal, meg szurokkal teli hordókkal 
járják az utcákat, még másnap is 
ők kísérik a tiszteletest az isten- 
tiszteletre és a fáklyát csak a temp
lom előterében oltják el. A gye
rekek ott is hatalmas zoknikat rak
nak ki az ajándéknak és csak más
nap délelőtt szabad kibontaniuk.

Bárhová is tekintünk a világban 
a Karácsony a szeretet, a család és 
a béke ünnepe és erre gondolnak, 
ha Sheng Tan Kuai Loh hangzik el 
Kínában, Nadolig Llawen Wales
ben, Glaedelig Jul Dániában és 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
kívánunk egymásnak Magyar- 
országon. 

Czuczor Sándor

V ecsey  K. Á kos

JÉGTÁNC
Ajég meg az ég 

szikrázva simul össze.
A szél se beszél, 

porhóval kergetőzve 
együtt játszanak.

Égnek 
és jégnek 

kristály-síkjai közt suhan a lélek.
E fényes, boldog pusztaságban 

nincs hazug szó: csak tisztaság van.

Röpülve, zuhanva

szélben suhanva 
rebeg hálát szótlanul 

jégnek és égnek 
a körtáncba szabadult 

eszelős lélek.
Oly jó, 

nincs is szó!
S, ha vége a dalnak, és fárad a láb, 
a jégtánc minden karcos nyomát 

némán begyógyítja a szűz hó...



Néhány sor 
a 61. hónapról 
a Városházán

Jó hírrel kezdhetem a rend
szeres havi visszatekintést. A 
Napló, a Magyar Nemzet c. napi
lapok és három Veszprém 
megyei országgyűlési képviselő
-  Nagy Jenő, Pál Béla, Szabó 
Tamás urak -  segítségével si
került megemeltetni 2 millióról 
12 millió Ft-ra a háztartási 
tüzelőolaj ártámogatására váro
sunkban fordítható pénzösszeget, 
bár ez is csak kb. 10%-át teszi ki 
a kényszerű többletkiadásoknak. 
Mégis segítségére lehetünk a 
közeli napokban legrászorultabb 
polgártársainknak.

Biztossá vált az is, hogy még 

ez évben gáz alá tudjuk helyezni 

a hálózat egy további szakaszát 

az Óvári út környékén, folyik a 

munka Berényben is, de a 

hosszadalmas szolgalmi és 

engedélyeztetési eljárások miatt 

csak 96-ban várható a bekap

csolás.
Enyhítendő a fűtési gondokat, 

az Együtt-Egymásért Alapítvány 
kedvezményes tűzifaakciót 
szervez. Remélhetőleg még 
karácsony előtt részesül ebben 
mintegy 80 család.

A szűkös önkormányzati 
pénzekből sokaknak igyekszünk 
segíteni, de sokaknak nem jut 
belőle. Pontosabb mérleget még 
nem lehet megvonni. Éppen ezért 
soha nem volt időszerűbb az 
Együtt-Egymásért alapgondola
ta, mint most. Közeleg a kará
csony, a szeretet ünnepe. Ha 
mindegyikünk odafordul csak 
egyetlen, nálánál is nehezebb 
helyzetben lévőhöz és segít, ki 
,mivel tud, kis ajándékkal, meleg 
étellel, jó szóval, akkor mind
egyikünknek ünnep lesz a kará
csony, és boldogabb év az 1996.

Balatonalmádi-Öreghegy,
1995. november 30.

Kerényi László

Önkormányzati hírek
Az őszi ülésszak legsúlyos

abb önkormányzati ülésére 

gyűltek össze a képviselők 

november 30-án. A Képviselő 

Testület rendes ülésének a 

következményei súlyosak, 

hiszen majd mindan

nyiunkat érint az adóren

deletek módosítása, sokakat 

a fűtőolaj lakossági kompen

zálásáról szóló rendelet, 

illetve a lakbéremelés.

Dr. Kerényi László pol
gármester tájékoztatta a 
testületet az előző ülés óta 
történt fontosabb
eseményekről. Méltatta az 
októberi városi kulturális ren
dezvényeket és a civil 
szervezetek programjait. Dic
sérte a 30 éves Vörösberényi 
Kertbarátkor nagy sikerű ren
dezvényét. Örömmel számolt 
be arról, hogy az Almádi 
Református Templomban 
hálaadó istentisztelet keretében 
avattak új padokat a hívők. Hírt 
adott a Vörösberényi Család
védő és Városszépítő Nőegylet 
megalakulásáról. A Balaton 
Akadémia épületében megtar
tott alakuló ülésen Buda Béla 
professzor volt az előadó. 
Beszámolt arról, hogy Bala
tonalmádiban új könyv 
született. Fülöp Lajos fes
tőművész a Mesélő Bittva-part 
c. regényének bemutatóját a 
Közösségi Házban tartották.

Balatonalmádiban először -  
gálaműsor keretében -  6-os lot
tósorsolás volt november 11- 
én.

A Balaton Akadémia megtar
totta nyolcadik nyílt napját, az 
intézménynek új távlatokat 
nyújthat a veszprémi egyetem
mel alakuló együttműködés. 
Lőrincze Lajos nyelvészpro
fesszor születésének 80. évfor
dulója alkalmából megem
lékezést és nemzetközi

versenyt szervezett a kéttan
nyelvű gimnázium. Lőrincze 
Lajosnét, a rendezvény hazai és 
határon túli vendégeit a pol
gármester a városházán fogad
ta.

A polgármester tájékoztatta a 
testületet, hogy november 
hónapban tovább folytatódtak a 
telefon- és gázberuházással 
kapcsolatos munkálatok. A 
BAKONYTEL Veszprémben 
ünnepélyes kapavágással indí
totta útjára az új telefonhálóza
tot.

A japán hitelhez kapcsolódó 
tárgyalások, az előkészítés 
újabb szakaszai több for
dulóban zajlottak, többek 
között a helyi víz- szenny
vízépítési terveket mutatták be 
japán szakembereknek.

Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokkal kapcsolatos vál
tozások is történtek. A HUN
GAR HOTELS csomagból 640 
000 Ft-os tulajdonrészünk 
fejében természetben kaptuk 
meg az Auróra munkásszálló 
tulajdonjogát.

A balatoni teendőkről 
ülésezett a Magyar Önkor
mányatok Szövetsége és a Bal
atoni Regionális Tanács is. Jó 
hír, hogy a szúnyogirtásra nem 
kell többet fizetni az önkor
mányzatoknak, mert azt átvál
lalta a Balatonért felelős kor
mánybiztos. Munkamegbeszé
lést tartottak az érintettek a 
belváros közlekedési koncep
ciójáról és az orvosi ügyeleti 
szolgálat átszervezéséről, e 
témákban előterjesztések szü
letnek majd.

A tájékoztató után a 
képviselőtestület egyhangúan 
elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést.

Hosszas bizottsági munka 
előzte meg a második napiren
di pontként tárgyalt előter

jesztést, amely költség- 
csökkentés lehetőségét mérte 
fel az önkormányzat oktatási- 
közművelődési intézményei
ben. A képviselőtestület úgy 
döntött, hogy a Nevelési Ta
nácsadóban, a Városi Könyv
tárban és a Közösségi Házban 
jelenleg nem hajt végre szemé
lyi állományt érintő átszer
vezést. A Városi Zeneiskolában 
az 1996/97 tanévtől 120 
egy-tíz osztályos tanuló és 80 
előképzős tanuló oktatásához 
szükséges költségvetési fede
zetet biztosít.

Az Önkormányzati Intézmé
nyek Gazdasági Irodája szer
vezetének, működésének felül
vizsgálatát a határozati 
javaslatnak megfelelően fogad
ta el a testület, azaz 1996. 
január 1-től nem hajt végre 
átszervezést, de a következő 
évben a város szolgáltató, kom
munális és intézményi rend
szerével összefüggésben újra
tárgyalja a feladatmegosztás 
kérdését.

A 21 oldal mellékletet tartal
mazó költségvetési terv évközi 
módosítására benyújtott előter
jesztést kisebb értékelés után 
elfogadta a testület, a rész
leteket bizottsági üléseken már 
megvitatták.

Részletekbe menő vita előzte 
meg az adókról szóló ren
deletek megalkotását. Végül 
döntött a testület az épít
ményadó, az idegenforgalmi 
adó és az iparűzési adó 
mértékéről, az adómentesség 
és kedvezmény köréről, 
valamint a gépjárműadóról, és 
új adónemként bevezette a
telekadót. Az adórendeleteket
az Új Almádi Újság következő 
számában tesszük közzé. 

Törvényi előírás, hogy az ön- 
kormányzatoknak gazdál
kodása ellenőrzésére könyv- 
vizsgálót kell alkalmaznia. A 
kiírt pályázatra jelentkező



pályázók közül két jelölttel 
személyesen is megismerkedett 
a testület, és Rénes Mária ajkai 
lakost bízta meg a könyvvizs
gálói feladatok ellátásával.

A Balatonalmádi Gondozási 
Központ vezetői állására kiírt 
pályázatra jelentkező 6 pályázó 
közül 2 személyt hallgatott 
meg a testület, és a vezetői 
teendők ellátásával egy
hangúlag Trosits András bala
tonalmádi lakost bízta meg.

Körültekintő vita után dön
tött a testület a 12 millió forin
tos, a központi költségvetésből 
a tüzelőolaj lakossági kompen
zálására jutó összeg fel- 
használásának módjáról. A ren
delet részleteiről, az igény- 
bevétel feltételeiről e szá
munkban tájékoztató jelenik 
meg.

Ugyancsak külön tájékoz
tatót olvashatnak az érintettek 
az önkormányzati lakások lak
bérének módosításáról, elfo
gadott rendelet tételeiről.

Rendeletet alkotott a testület 
a kommunális szilárd hulladék 
gyűjtésére és elszállítására 
vonatkozó szervezett közszol
gáltatás kötelező igény- 
bevételéről. A rendelet teljes 
szövege ebben a számban 
olvasható.

A képviselőtestület
meghatározta az önkormányzat 
1996. évi munkatervét. A 
Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján az önkormányzat 1996. 
január 1-től nem nyújt támo
gatást a Balaton Volán Rt.-nek 
a helyijárati buszközlekedés 
működtetéséhez. Ez 611 000 Ft 
megtakarítást jelent a város
nak. A fenti döntés a 14 aktua
litás első pontja volt, a többi
re azonban nem került sor, a 
polgármester -  a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak 
megfelelően -  22 órakor az 
ülést berekesztette azzal, hogy 
az ülés másnap 14 órától -  
lapzárta után -  folytatódik.

K.P.

Közmeghallgatás
1995. december 28-án (csütörtök) 14 órától köz

meghallgatás lesz a Városháza nagytermében. Minden érdek

lődő állampolgárt tisztelettel vár:
Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete

Rendőrségi hírek
Az újságok, a TV, rádió csor
dultig vannak erőszakkal. Az 
ember szinte belefásul, nem is 
figyel oda. Egészen addig, amíg 
személyesen nem érinti meg 
úgy, mint nagyon sokakat az 
elmúlt hónapban. Döbbenetes, 
érthetetlen gyilkosság áldozata 
lett R. Gizella. Sokan ismerték, 
mint szépségkirálynőnk édes
anyját. Nem csoda, hogy Almá
di közvéleménye képtelen túl
tenni magát a tragédián. 
Megkérdeztük Grúber Sándor 
őrnagy urat, az Almádi 
Rendőrség parancsnokát, 
mondja el, hol tartanak a bűn- 
cselekmény felderítésében.

-  A nyomozást nagy erők 
bevonásával a Megyei Rendőr
főkapitányság szakemberei foly
tatják le. Az eljárás jelenlegi 
állásáról -  érthető okokból -  nyi
latkozni nem tudok, ellenben 
tájékoztatásul közölhetem a 
tisztelt olvasókkal, hogy az első 
megállapítások alapján azt a 
következtetést vonhattuk le, hogy 
a bűncselekmény konkrétan egy 
személy ellen irányult. Az 
események menetéből egyér
telmű, hogy nem lehet egy 
esetleges sorozat kezdetéről 
beszélni.

A rendőrőrs teljes személyi 
állománya fokozott erőfeszítéssel 
dolgozik azon, hogy a számunkra 
meghatározott részfeladatokat az 
előírt határidőre teljesítsük. Jelen
tős erőket fordítunk a külső 
területek rendőri ellenőrzésére 
napi 24 órában. Kérem a tisztelt 
újságolvasókat, Balatonalmádi

polgárait, segítsék erőfeszítésein
ket annak érdekében, hogy az el
veszett köznyugalmat újra vissza 
tudjuk adni. A Balatonalmádi 
Város Polgárőr Egyesülete 
messzemenően támogatja és 
segíti ilyen irányú törekvéseinket.

Tájékoztatom továbbá Önöket 
arról, hogy az elmúlt hónapban 
két főt sikerült sorozatbetörések 
elkövetése miatt elfognunk, és 
rács mögé juttatnunk. Más 
rendőri szervekkel együttmű
ködve sikerült felderíteni az örs 
illetékességi területéről a nagy 
értékű személygépkocsik lopás- 
sorozatának elkövetőit. Ellenük 
jelenleg őrizetbevétel mellett 
folyik eljárás.

Végezetül szeretném megkö
szönni mindnyájuknak azt a 
figyelmet és érdeklődést, amel
lyel munkánkat kísérik. Kérem 
maradjanak továbbra is segítői, 
kritikus bírálói tevékenységünk
nek. A közelgő karácsonyi 
ünnepek alkalmából a rendőrörs 
személyi állománya nevében 
kívánok Önöknek Kellemes 
Ünnepeket, valamint egy nyugod
tabb, békésebb és boldogabb új 
évet.

N.F.

Bűncselekmények:

1995. november 20-ig a város 
területén több bűncselekményt 
követtek el nyaralótulajdonosok 
sérelmére. 16 betörés történt. A 
nyaralókból televíziókat, gáz
palackokat, szerszámokat, 
horgászfelszereléseket, magnós
rádiókat, porcelánt, háztartási

robotgépeket, 
hűtőszekrényt és 
aranyékszert tulaj 
donítottak el. Az 
üzletek közül a HUL
LÁM Büfét törték fel, 
ahonnan magnós 
rádiót, italokat és 
készpénzt vitt el a tettes.

Egy gépkocsit törtek fel, egyet 
pedig megrongáltak.

A kerékpár még mindig kere
sett cikk, mert egy MOUNTAIN 
BIKE cserélt „gazdát” -  jogtala
nul. Gyári száma: 06045.

Keressük a 4290528 vázszámú 
SIMSON SCHWALBE típusú 
segédmotorkerékpárt, melyet 
Fűzfőről „kötöttek el”.

Káptalanfüreden vízórát és 
körvillogót loptak.

Baleset:

Személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetnél, illetve 
sérülés nélküli balesetnél 1-1 
esetben kellett intézkedni. Az 
egyik esetben a záróvonal 
átlépése volt az ok, a másikban a 
követési távolság be nem tartása.

Balatonalmádi és Balatonfűzfő 
között az útszélen gyalogosan ha
ladó helyi hajléktalant egy figyel
metlen autós elütötte, aki a 
kórházba szállítást követően bele
halt sérüléseibe.

_______Traffipax:_______

Műszeres sebességmérés a 71- 
es számú főúton december 08-án,
14-én, 18-án, 21-én és 27-én lesz.

Újvári Attila r. tzls.



S A K K
Itt van ismét az év vége, az 

összegezése, értékelések, vagy 
éppen a jövőre vonatkozó fogad
kozások időszaka. Így van ez a 
KSHE sakkcsapatának házatáján 
is. A mögöttünk álló esztendő 
bőségesen adott ajándékot

képzeletbeli karácsonyfánk alá. 
Hisz, hogy is értékelhetnénk 
másként azt a sporttörténeti sikert, 
amivel sikerült megörvendeztetni 
a helyi sportbarátokat: végre NB I- 
es csapata lett Almádinak! Kellett 
ehhez egy jó szellemű, egymásért 
küzdeni tudó társaság, akik óriási 
meglepetésre, második helyen 
végeztek az NB-IB-ben. Maga
sabb osztály, magasabb köve
telmények (nem győztük eleget 
hangoztatni), s hogy méltóképpen 
képviselhessük városunkat -  
elengedhetetlenné vált az együttes 
megerősítése. Hazai, sőt nem
zetközi viszonylatban is jól csengő 
nevek kerültek hozzánk, velük 
megerősödve bizakodva vághat
tunk neki az NB I-es pont
vadászatnak. Nagy múltú csapatok 
véreztek el újonc gárdánk 
otthonában, majd aztán jöttek 
olyan vereségek, amelyek 
egyértelműen jelezték: a rutin, a 
tapasztalat igencsak nagy úr ebben 
a sportágban is. Összességében a 
KHSE csapata a középmezőny 
elején várhatja a tavaszi szezont, s 
bár tudjuk, várnak ránk fiaskók 
(Honvéd, MTK, Zalaegerszeg) a 
jövőt illetően mégis bizakod
hatunk. Cél a biztos bennmaradás, 
amelyet egy kis rutinnal vér
teződve teljesíthet csapatunk. A 
sikerhez természetesen kellenek 
azok a jószándékú támogatók is, 
akik már eddig is sokat tettek az 
eredményes szereplés érdekében: 
helyi Önkormányzat, Wossala 
György vállalkozó, Fórum 
Bevásárlóközpont, Számfira 
István vállalkozó, Sakkalapítvány, 
Repró Rózsa Kft., Kommunális 
Kft., Varga Csaba vállalkozó, 
Csepely Miklós vállalkozó, Vág
falvy László. Köszönet érte,

reméljük, eredményeinkkel a 
jövőben is kiérdemeljük támogatá
sukat. Befejezésül minden kedves 
sakkbarátnak kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt 
kívánnak a Közössi Ház SE 
sportolói.

Eddig nem közölt
eredmények:

Megyei Bajnokság
Balatonalmádi, 1995. nov.19.
KHSE Il.-Pápai SE 4:8.
Megérdemelten, ám nem a fair 

play szellemében nyertek a pápa
iak.

Nyert: Borsos, Egyed, Koch 
Katalin. Döntetlen: Kisházi, dr. 
Fekete.

NB I.
Budapest, 1995. november 25.
Közösségi Ház SE-Postás SE: 

5.5:6.5.
Minimális vereség a sokkal esé

lyesebb, régi rutinos játékosokat 
felvonultató postások ellen.

Nyert: Kovács, Grábics.
Döntetlen: Adorján, Tolnai, 

Izsák, Fáncsy, Kubacsny, Orsó, 
Forgács

Miskolc, 1995. november 26.
Miskolci SSC-Közösségi Ház 

SE 9.5:2.5.
Tudtuk, hogy kevés az esélyünk 

az egyik bajnokjelölttel szemben, 
ám a meglévő tudáskülönbséget 
most a lelkesedés sem tudta áthi
dalni. Érdemes végigböngészni a 
névsort, kikkel játszhatnak 
sportolóink.

Csernyin (magyar válogatott 2. 
táblása)-Adorján 1:0.

Gyimesi (egyéni bajnokságon 
ezüstérmes)-Tolnai x.

Cosma (román válogatott) 
-Izsák x.

Szabolcsi (egyéni bajnokságon 
5.)-Fáncsy 1:0.

Varga (több nemzetközi verseny 
győztese)-Galyas 1:0.

Mózes (román válogatott) 
-Kubacsny 0:1.

Seres (a bajnok Eger 1. táblása 
volt)-Kovács 1:0.

Károlyi (Lékó Péter taná- 
ra)-Horváth 1:0.

Halász (régi rutinos játé
kos)—Orsó x.

Honfi (10. táblán a sakksport 
nagy öregje! !!)-Grábics 1:0.

Dobos (nyáron nyert nem
zetközi versenyt Veszprémben) 
-Vargyas 1:0.

Kerek (korosztályos váloga- 
tott)-Sárkány P. 1:0.

A bajnokság állása:
1. Miskolc SSC40 pont
2. MTK 40
3. Csuti SK 39.5
4. Honvéd 38.5
5. Postás SE 36.5*

24.5 
24
22.5
22.5 
21 
18

6. KHSE
B.almádi 34.5*
7. Tungsram SE 29.5
8. Statisztika 29
9. Haladás
10. Kecskemét
11. Ajka
12. Vasas
13. Törekvés
14. Mattador 
A *-gal jelölt csapatok egy

mérkőzéssel többet játszottak.
Tolnai Tibor, csapatunk 2. táblás 

játékosa az egyéni országos 
bajnokságon a harmadik helyet 
szerezte meg.

Izsák Gyula 3. táblásunk a 
harkányi nemzetközi versenyen 4. 
helyezést szerzett.

Mindkét játékosunknak gra
tulálunk! G. T.

Horgászsarok
Alaposan ránk ijesztett a várat

lan hideggel jött havazás novem
ber közepén. Pánikszerű gyor
sasággal tűntek el a csónakok és 
hajók a vízről. Így aztán hiába 
melegszik az idő, igazából befe
jeződött az idei horgászidény. 
Mert mit tehetünk a halfogás 
érdekében? Kimegyünk a mólóra, 
a négymétereshez, elácsorgunk 
egy-két órát a hidegben, az esély 
leghalványabb reménye nélkül, 
aztán hazamegyünk számadást 
készíteni. Ez az év is felemásra 
sikeredett. Pedig a Balaton -  úgy 
tűnik -  mintha kezdene magához 
térni. Legalább is nem romlik 
tovább. A budatavai kikötőnkben 
becsomósodott és kidőlt nád 
helyett sűrű nádas kezdi kidugni 
fejét a vízből. Igaz, nem nagy 
területen, de mégis egészséges, 
szép nádas. Idén tavasszal valakik 
nem engedték le a Sión a szokásos 
40-50 cm-nyi vizet (mennyit 
panaszkodtunk emiatt az elmúlt 
években!), Így az ikrák sem kerül
tek szárazra, elmaradt a tavalyi 
algavirágzás is, hál' Istennek, a jó 
időben jött esőknek. Túléltük a 
heveny angolnapusztulást, az 
okok természetesen most is 
homályban maradtak. Már nem 
emlegeti senki, mintha meg sem 
történt volna. Lassan ez is ter
mészetes. Halat is fogtunk, ki 
kevesebbet, ki többet (ahogy vala
ki megjegyezte, ez szakma, aki ért 
hozzá, az sikerrel jár.) Azért

érdekes megfi
gyelni, hogyan vál
toznak az erkölcsök a vízen is. 
Persze nem előnyükre. Aki sok 
halat fog, mindent megtesz azért, 
hogy a többiek ne tudják meg a 
módszereket, és igyekszik titok
ban tartani a fogós helyeket. Per
sze előbb-utóbb kitudódik, és 
akkor elkezdődik a komoly 
háborúzás. Mindennapos a 
jelzőbólyák eltüntetése, az etetett 
helyek szándékos tönkretétele, 
„lélekemelő” anyázások sorozata. 
Egyik dunai barátom szerint a ba
latoni horgász egészen különleges 
fajta. Igazság szerint citromsárgá
nak kéne lennie az irigységtől. 
Van benne némi igazság. (Tisztelet 
a kivételnek.) Igaz, sokan horgá
szunk a tavon, de azért 600 km2 
elég nagy terület ahhoz, hogy 
békésen elférjünk rajta, és talán, 
ha akkora gondot fordítunk a 
halakra, mint egymás bosszan
tására, megint érdemes lesz lejárni 
a vízre.

A Balatonalmádi Sporthorgász 
Egyesület 1996. februárjában tart
ja vezetőségválasztó közgyűlését. 
Az előkészítéssel megbízott 
jelölőbizottság -  melynek elnöke 
Szenthe László, telefonszáma: 
338-224 -  már megkezdte 
működését. Kérjük egyesületünk 
tagjait, hogy a választással kap
csolatos javaslataikkal segítsék 
munkájukat.

Nagy Ferenc



A teniszklub első évének 
minősítése: jó

A Balatonalmádi SE tenisz- 
szakosztályának jogutódjaként
1994. október 7-én 29 fő meg
alakította a Balatonalmádi „Tennis 
Club” 1925 sportegyesületet. Az 
egyesület az első évben sikeresen 
birkózott meg a kezdeti 
nehézségekkel, és tevékenységét 
az első év alapján az önkor
mányzat iskolaügyi, művelődési 
és sportbizottsága az 1995. 
november 9-i ülésén jónak 
minősítette.

Az egyesület 95. évi munkáját 
az alábbiakban összegezzük:

Szervezeti tevékenység

A klub legfőbb szerve a köz
gyűlés, 1995. március 17-én tar
totta rendes évi ülését, ahol elfo
gadták az évi költségvetés, a 
Működési és Szervezeti Szabály
zat és a 95. évi tag-, tanfolyam- és 
bérleti díjakat.

A két közgyűlés közötti 
időszakban az operatív irányítást 
az 5 főből álló számvizsgáló 
bizottság ellenőrzi.

Három fizetett alkalmazottja 
van a klubnak: könyvelő, edző és 
pályagondnok. Mindhárman vál
lalkozásban végzik tevékenysé
güket, a könyvelő és az edző egész 
évben, a pályagondnok március
15-től november 15-ig.

A rendes tagok száma a szezon 
kezdetére 53 felnőtt és 10 diák 
főre gyarapodott és további 6 fő 
kérelme van a vezetőség előtt. Kb. 
10 fő az, aki nem fizetett még 
eddig tagdíjat. Tagságuk 
felfüggesztésével az év végén 
foglalkozik a vezetőség. A pártoló 
tagok létszáma: 45 fő. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a pártoló 
tagok többségét még mindig a 
nyáron itt üdülő tulajdonosok 
képezik, kevés az almádi 
illetőségű. A jövő egyik fontos 
feladata a tagtoborzás, ugyanis 
főleg a tavaszi és őszi időszakban 
üresek a pályák (hiányoznak a 
helyi lakosok!).

Gazdasági tevékenység

Az év hátralévő részében 
várhatóan már csak bérjellegű 
kiadások lesznek, mintegy 150 eFt 
értékben.

A tényadatok szerint nagyobb 
megtakarítás a pályák, öltözők 
karbantartásán, a sportszervásárlá
son és az utazási költségtérítésen

képződött. Ez a megtakarítás 
tudatos volt, ui. a maradék pénzt a 
következő évek önkormányzati 
támogatásával együtt, egy na
gyobb mérvű karbantartási 
(kerítésjavítás), önálló öntöző- 
rendszer kialakítási és az öltözőnél 
egy fedett pihenő építési munkái
hoz (összesen kb. egymillió forint 
értékű munka) szeretnénk fel
használni. E tervek mielőbbi meg
valósítása a jelenlegi tevékeny
ségünk szinten tartásához is már 
elengedhetetlenül szükséges, ui. I.
II. oszt. versenyeket, csapatbaj
nokságokat nem kellően elő
készített pályán (öntözés hiánya 
tavasszal és ősszel), öltöző és 
fürdő nélkül ma már nem lehet 
megrendezni. Amennyiben ezeket 
a munkákat rövid időn belül (1-2 
év) nem tudjuk elvégezni, nem
csak a versenyek megrendezési 
jogát fogják elvenni tőlünk, de 
elveszítjük a rendszeresen, éven
ként visszajáró pályabérlő ven
dégeinket is!

Az Önkormányzat támogatására 
a jövőben fokozott mértékben 
igényt tart az egyesület, egyrészt a 
fenti korszerűsítési munkák 
megkezdéséhez, másrészt az OB
Il-es csapat költségeinek várható 
növekedése miatt. (Pl. nem 60 km- 
es körzetben kell utazni, hanem 
várhatóan 100-120 km-es 
körzetben.)

A klub gazdasági terv- és tányszámai (1995. okt. 12-i állapot szerint) 
az alábbiak:

Bevételek Terv Főkönyv szerinti
(eFt) tény (eFt)

(95. 10. 12.)
Tagdíjak (rendes és pártoló tagok) 330 251
Pályabérlet, tanfolyamdíj 670 586
Önkormányzati támogatás 300 312
Szponzori, nevezési díjak 200 224
Bankkamat -  4
Összesen: 1500 eFt 1377 eFt

Kiadások Terv Tény
Bérek (edző, könyvelő, gondnok) 490 358
Pályák, öltözők karbantartása 360 134
Sportszer (ütő, húr, labda) vásárlása 250 154
Téli edzések, pályabérlet 50 22
Játékosok prémiuma 100 100 
Költségtérítések (utazás, koszt),
játékengedélyek, nevezések versenyre 150 106
Tömegsport-támogatás, versenyrendezés 100 110
Összesen: 1500 eFt 984 eFt

Szakmai tevékenység

Két fő területre irányult e te
vékenység: a verseny- és a 
tömegsportra. Summázva a 
tevékenységeket, az előbbit jónak, 
az utóbbit javítanivalónak lehet 
ítélni.

A versenysportban a Magyar 
Tenisz Szövetséggel szorosan 
együttműködve dolgozott az 
egyesület. Az országos verseny- 
naptárban három verseny volt, 
amit a klubunk rendezett. Ebből 
kettő pénzdíjas: női I. oszt. egyéni 
tavasszal, a férfi II., III. oszt. 
egyéni ősszel került megren
dezésre. Nyár elején országos 
korosztályos versenyt rendeztünk.

Kiadásaink minimális értéken 
tartása érdekében versenyzőinket 
lehetőleg 60 km-en belüli ver
senyekre neveztük csak. Ezeken a 
versenyeken klubunk versenyzői 
minden kategóriában kiemelkedőt 
nyújtottak:

-  a sportág történetében először, 
balatonalmádi versenyző, Kovács 
Lajos lett a férfi egyéni megye
bajnok, a III. helyezett is almádi: 
Hitter Csaba;

-  a Balatonalmádiban rendezett 
országos ifi egyénit Hitter Csaba 
nyerte;

-  az utánpótlásnevelést dicséri, 
hogy a megyei egyéni korosztá
lyos bajnokságon a 7 verseny
számból hármat a klub versenyzői

nyertek. Volt olyan versenyszám is 
(fiú tízéves korosztály), ahol az 
első három helyezett, és két eset
ben (fiú 16 és 18 éves korosztály) 
első két helyezett almádi fiatal 
volt, de a fiú 12 éves és 14 éves, 
valamint a leány 18 éves 
korosztályban is „elcsíptünk” egy
II. és egy III. helyezést, illetve egy
II. helyezést.

E szép sikereket 
Hitter Csaba, Soly
mosi László, Rajnai 
Csaba, Szénási Atti
la, Bolla Bálint, 
Szász Bálint, Leve
lesi Szilárd, Papp 
Péter, Vizl Gergely 
és Rajnai Judit érték 
el.

-a  csak almádi 
versenyzőkből álló 
OB III-as felnőtt 
csapat veretlenül 
lett első és lépett 
előre az OB II-be. A 
csapat tagjai: 

Kovács Lajos, Hitter Csaba, ifj. 
Varga László, Szabó Lajos, Dudás 
Zsolt, Rajnai Csaba, Rajnai 
Kálmán, Solymosi László, Szabó 
Zoltán, Bolla Bálint

-  a senior csapat veretlenül lett 
első a megyebajnokságban. Tag
jai: Rajnai Kálmán, Horváth 
István, Áfrány Mihály, Debreceni 
István, Huszár József, Vastag 
György, Kutics Balázs, Gadzojan
nisz Panajotisz.

A klub edzője, Szabó Lajos a 
heti kötelező edzésen 10-12 első 
csapatbeli játékossal, továbbá heti
2-3 edzésen 18-20 utánpótlás 
korú (10-16 éves) játékossal 
foglalkozott.

Tömegsportrendezvényeink 
közül kettő érdemel említést: a 
nyári szabadidő-versenysorozat, 
melynek minden csütörtökön 
Almádi adott otthont, és az őszi 
évadzáró „Áfrány Mihály Emlék
verseny”.

Tömegsporttevékenységünket a 
jövőben legalább egy tavaszi 
idénynyitó programmal kell 
növelni.

A vezetőség, a versenyzők és a 
klub minden tagja nevében 
szeretnénk köszönetet mondani 
szponzorainknak. Ok azok, akik 
Balatonalmádi teniszsportját 
önzetlenül, a teniszsport iránti 
nagy szeretetüktől hajtva erkölcsi
leg és anyagilag támogatják: 
Baranyi Szabolcs kétszeres Euró
pa-bajnok, Péczely Péter több
szörös Vidék-bajnok, Jákói János 
sportárukereskedő, Markó Rafael
né, az Ottilia Vendéglő tulaj
donosa Kutics Balázs vállalkozó, 
Varga László, az Auróra Strand 
vezetője, Molnár Pál, a Colombus 
Kft. ügyvezető igazgatója.

A teniszklub a 96-os évben is 
szeretettel vár mindenkit, akit 
teniszezni akar, tagjai sorába.

A teniszklub vezetősége 
nevében minden Balatonalmádi 
polgárnak békés karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván

Horváth István Sándor 
klubelnök

Az „Áfrány Mihály emlékverseny győztesének -  
Hitter Csabának -  Áfrány Péter adja át a díjat



Lőrincze Lajos Emlékverseny
A neves nyelvészprofesszor születésének 80. évfordulója alkalmából 
szervezett háromnapos megemlékezés-sorozat keretében a Bala
tonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban Marekné dr. Pin
tér Aranka magyar szakos tanárnő és Czuczor Sándor igazgató 
kezdeményezésére.

A program november 23-án, a Farkasréti temetőben Lőrincze Lajos 
sírjának megkoszorúzásával kezdődött és a családtagok részvételével 
24-én, 25-én a balatonalmádi gimnáziumban meghitt hangulatú ren
dezvénnyel folytatódott.

Kiváló munkatársak, barátok emlékeztek az Édes anyanyelvűnk nagy 
tudású művelőjére. A rendezvény résztvevői címszavakban áttekinthet
ték Lőrincze Lajos szinte egész munkásságát, akit Grétsy László a 
második világháború után újjáéledő nyelvművelés új arculatának 
megrajzolójaként méltatott, a nevével fémjelzett emlékversenyt pedig 
anyanyelvűnk védelmének, megbecsülésének pályázataként, a szépnek 
és jónak ajánlásaként értékelt. Pomogáts Béla arról beszélt, hogy 
Lőrincze Lajos nemcsak a levéltárak, könyvtárak csendjében dolgozott, 
nemcsak a tudományos munkával foglalkozott, nem idegenkedett az 
élettől sem, nem volt rest a falvakban élő nyelvet kutatni („minden 
tájszóra szükségünk van”), a nyelv művelésének műhelyt teremteni, a 
nyelvművelésnek védnöke lenni. Gálfalvi György (Erdély) és Gál Sán
dor (Szlovákia) azt próbálták érzékeltetni, mit jelent a határon kívüli 
magyarságnak Lőrincze Lajos és az anyanyelvi mozgalom. Lőrincze 
Lajosné -  Erzsike néni -  az őt körbeülő érdeklődőknek férje elhiva
tottságáról, megismerkedésükről, a családról, közös barátokról mesélt. 
A diákok ünnepi műsorral emlékeztek.

A középfokú intézmények tanulói részére kiírt, határon innen és túl
ról (még Óbecséről is) beérkező, tudományos igényességgel megírt 
értékes pályamunkák egyikét a versenyben második helyezett Horváth 
Boglárka, a balatonalmádi gimnázium tanulója készítette. Mint elmond
ta, már a nyáron elkezdett munkájához tanárnőjétől sok segítséget 
kapott. Az első helyezést, könyvjutalmat és Veszeli Lajos szép fest
ményét a szentgáli Tamás Krisztina kapta.

November 25-én Szentgálon, Lőrincze Lajos egykori iskolája falán 
emléktábla-avatásra került sor. Véghelyi Vilmos kőfaragó-mester 
munkája.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázim igazgatója annak reményében 
zárta a megemlékezés sorozatot, hogy diákjai az elhangzottak 
szellemiségét, talán még angol nyelvtudásukat is eszközként fel
használva, határon belül és kívül képviselni tudják. Mert Lőrincze 
Lajos -  ahogy pályamunkájában egy székesfehérvári diáklány írta -  
„hitet hintett szét, fegyver nélkül védte a magyarok sokaságát”, azt val
lotta, hogy a magyarság irodalma, kultúrája, nyelve a fennmaradásért 
folytatott küzdelem fegyverei.

Vecsey K. Mária

Húsz éves lesz 1996-ban
A népi hímzés, akárcsak a népdal és 

a néptánc a népművészet része. Ere
dete a régmúltban keresendő. Faluhe
lyen a varrni tudás régen ugyanúgy 
hozzátartozott az ügyes, dolgos as
szony fogalmához, mint a főzés, 
kapálás, meszelés „tudománya”. A 
hímzéseket ki-ki magának és családjá
nak varrta, így környezetét olyan 
darabokkal díszítette, amilyen a kézü
gyességétől kitellett. Az a körülmény, 
hogy a hímzés asszonyi munka, azt 
jelenti, hogy egyben házimunka is, 
mely sok tekintetben eltér a mesterem
berek tevékenységétől. Alapvető 
különbség, hogy sohasem volt vásári 
árucukk, sátor alá, asztalra vagy földre 
kirakott holmi, melyek közt a vásárlók 
kedvükre válogathattak. A minták sem 
voltak tananyagként mintakönyvbe 
gyűjtve. A hímzések négy fal között 
készültek -  ugyanaz vagy hasonlő 
másik négy fal között folyt le az életük 
is. A mintát nemegyszer családi 
titokként kezelték, rejtve mindenki 
szeme elől, hogy azután az élet nagy 
eseményein, ünnepein meglepetésként 
kápráztassák el a falu népének szemét. 
A zsüri szerepét a falu közössége, a 
közösségi ízlés alakította, fogadta el 
vagy nem fogadta be.

A hímzés, mint annyi minden más, 
hol feledés homályába, hol az érdek
lődés középpontjába került. A 60-as 
évek vége felé, a 70-es évek elején 
hatalmas lendülettel, szinte országos 
mozgalomként indultak a 
díszítőművészeti hímző szakkörök.

Balatonalmádiban 1976. őszén 
alakult hímzőszakkör a Művelődési 
Ház szervezésében, melynek vezetője 
Cz. Tóth Hajnalka volt. A szakkör az 
elmúlt évek során a magyar nép
művészet különböző etnikai csoport
jainak viselet- és hímzéskultúráját a

mai kor követelményeinek 
megfelelően dolgozta fel. Dr. Zsé
denyi Kálmánné 1990. őszétől vezeti a 
lelkes tagságot. A szakkör töretlenül 
dolgozott az elmúlt évek alatt, hiszen 
a földrengés után évekig a Városi 
Könyvtár fogadta be a lelkes 
közösséget. Még ma is aktív tagja a 
csoportnak Hajdu Gyuláné alapító tag, 
de többen vannak, akik több mint tíz 
éve tagjai a szakkörnek, így dr. Bíbor 
Jenőné és Kósa Mária. Ilyen régi tagja 
volt a csoportnak Jádí Józsefné Sárika 
néni, akire fájó szívvel emlékezünk, 
kinek szorgalmas keze közül számos 
gyönyörű bakonyi fehérhímzés került 
ki, de a Vörösberényi templomnak egy 
teljes garnitúrát varrt ki mezőségi 
hímzéssel. A szabad idő hasznos 
eltöltésén kívül az esztétikai nevelés
ben is jelentős munkát végez a cso
port. Munkájukat számos megyei 
egyéni és szakköri díjjal ismerték el. A 
helyi kiállítások sikere az ismeretter
jesztés sajátos formája is egyben. 
Legutóbb 1993-ban a Megyei Önkor
mányzat különdíját kapta munkája 
elismeréséül a szakkör. De nemcsak 
almádi tagokkal dicsekedhet a szak
kör, többen, mint pl. dr. Soltész 
Lászlóné és Ferencz Edit, Balatonfűz
főről jár át hetente a foglalkozásokra.

A többségében nyugdíjasokból álló 
csoport népi kultúránk megőrzése, 
ápolása területén jelentős munkát 
végez, de jó lenne, ha a fiatalok érdek
lődését is sikerülne felkelteni. Őszin
tén reméljük, a 20 éves kiállításuk 
nagyon sok embernek szerez 
maradandó élményt.

Cz. Tóth Hajnalka
Megjelent Cz. Tóth Hajnalka-S. 

Lackovics Emőke: Református úrasztali 

textíliák a Dunántúlon című könyve. 

Megrendelhető a Városi Könyvtárban.

Év végi tapasztalatok, 
jövő évi előkészületek 

a DRV RT-nél
A cél nem a nyereségesség, hanem a működőképesség folyamatos 

fenntartása, jó minőségű víz előállítása, a szennyvízkezelés megoldása, 
kapcsolattartás az önkormányzatokkal és a fogyasztókkal -  hangsú
lyozták az ország településeinek több mint 10%-át ivóvízzel ellátó vízmű 
vezetői.

Az évek óta csökkenő vízfogyasztás, a kapacitáskihasználatlanság, a 
rossz díjfizetési morál nehéz helyzet elé állítja a szolgáltatót. Ehhez járul 
még a növekvő infláció, ami meg kell hogy jelenjen a díjtételekben.

Jövőre is jelentős állami támogatást várnak az új lakossági díjmegál
lapítások összegének enyhítésére, de még így is 20-25%-os drágulásra 
kell számítani.

V. K. M.

Gázkazánt -  
gázboylert -

 villanyboylert,
 radiátort

egy gyártótól, egy helyről, 
az Óceán Termékcsaládtól 

és a Szaki Szerelvényszaküzlettől.
Kedvező ár, 

kiváló minőség, széles választék!

Balatonkenese, Fő u. 36. Tel.: 06-30-461-367.



Adjuk vissza ünnepeink méltó jelentését!
Sok funkciót betöltő nevelői 

szobánkban összegyűltünk, hogy 
megbeszéljük hogyan vezessük 
óvodás gyermekeinket az általuk 
annyira várt ünnep felé. Régóta 
érezzük a változtatás szük
ségességét. Ereztük, most már cse
lekednünk is kell. Emlékeztünk a 
nagy „intézményesített” és ezzel 
személytelenné váló ünneplések
re. Az „intézményesítés” még 
legszentebb családi ünnepeinket is 
megmérgezte. Zűrzavar uralkodott 
a gyermeki fejekben. Már nem 
tudták azt sem, hogy tulajdonkép
pen ki az igazi szereplője a kará
csonynak, mikor is van az igazi 
karácsony, mi is ez az ünnep tulaj
donképpen.

Megfogalmazódtak gondo
lataink:

-  Mitől ünnep az ünnep?
-  Boldogok-e ünnepeink?
-  Tudunk-e ünnepelni úgy, hogy 

emléke maradandó legyen?
-  Mitől lehetne még boldogabb 

az ünnep?
A gondolatok sok közös ten

nivalót és személyes átélési 
lehetőséget foglalnak magukban, 
az érzelmi nevelés fontos ré
szeként épülnek be a nevelés 
egészébe.

Megfogalmazódott a kérdés a 
régi úton a megmutatás felé, vagy 
a személyesség és mélység felé 
haladjunk-e.

Végül úgy döntöttünk, meg
illető helyükre visszahelyezzük az 
évek óta tévesen értelmezett 
ünnnepeinket. Gyermeki mivoltu
kat tiszteletben tartva nem foszt
juk meg őket a csodavárás és az 
egyszeri igazi élmény átélésének 
érzésétől.

T É L A D Ó - M I K U L Á S ?  
MELYIK IS?

A Télapó a mese szerint is a 
hideget, a hóesést hozza, örömet 
okozva ezzel a gyermekeknek.

A Mikulást Miklós napján vár
juk. Ő a mese szerint akkor örül 
legjobban, ha sokan várjuk együtt, 
Így csoportonként várjuk, mikor 
kopog az ajtón. A nagy puttonynál 
közös ajándékot hoz minden cso
portnak, de személyes egyforma

piros csomagjait egyénenként adja 
át. A gyerekek csodálkoznak, 
„tudja a jelemet, a nevemet és meg 
is simogatott”.

Közös énekkel, verssel köszön
jük meg, hogy nálunk járt.

A FENYŐÜNNEP? 
KARÁCSONY? -  SZERETET 
ÜNNEPE?

A kis Jézus születése, a puha hó 
melegséget -  jóságot -  szeretetet, 
teljes összetartozást sugároz. A 
szent család Jézuskavárása min
den családot magával ragad. Vár
juk, készülünk rá -  egyedül, 
társsal, családunkkal. Ne felejtsük 
el az ünnepet a várakozás emeli ki 
hétköznapjaink közül. A

készülődés, a „hányat kell még 
aludni” élménye emeli fényesebbé 
a karácsonyfa csillogását. 
Próbáljunk az ajándékvásárlás 
gondjaiból kilépni, a problémákat 
kicsit féretenni -  újra gyer
mekként érezni -  ne venni, hanem 
adni. Személyes, igazán csak Neki 
szóló ajándékot kitalálni, készíteni 
szeretteinknek.

A gyerekek ösztönösen érzik 
ennek fontosságát, mikor hetekig 
elmélyülten dolgoznak kis 
meglepetéseiken, lakás- és asz
taldíszeken, amivel ünneplőbe 
öltöztetik környezetüket.

Az óvodában a készülődés szép
ségét, örömét szeretnénk sok-sok 
ötlettel, együtt dolgozással 
segíteni. A csoportok Adventi- 
naptárain a kis csomagok napi 
bontogatása, a koszorúkon levő 
gyertyák lángjának csodálata, a 
mézeskalácssütés illata mind 
közelebb hozzák az ünnepet. Az 
énekelgetés, a beszélgetések eme
lik a várakozás izgalmát.

Nagyon szeretnénk, ha gyer
mekeink visszakapnák a kará
csony igazi értelmét azzal, hogy 
az örömteli várakozás, készülődés 
izgalma otthon oldódjon az 
együttlét -  az egymáshoz tartozás 
érzésével körülállt „fényességes 
karácsonyfa” körül.

Boldog, szeretetteljes ünnepeket 
kívánunk városunk minden 
családjának!

V ö r ö s b e r é n y i  t ö p r e n g é sBizony, egy új igazgató 
megválasztása egy iskolában nagyon 
fontos esemény, különösen Vörös
berényben, ahol a faluközösségnek 
nagyon sokat jelentett és jelent az 
iskola megléte és működése. Büszkék 
voltunk arra, hogy megszűnt az úgy
nevezett 3. sz. iskola elnevezés és 
helyette a falu nevét felvevő és hirdető 
iskolaként működött 1990-től.

Büszkék voltunk arra a szellemi
ségre, amit az 1989-ben megválasz
tott, majd újraválasztott iskolavezetés, 
az őket támogató pedagógusokkal 
következetes munkával, célszerűen 
megvalósított. Ehhez társulni tudtunk 
és együttélni vele.

A falusi ember kíváncsi várakozása 
előzte meg -  már akik tudtunk róla -  
a hirtelen távozó Polyák István igaz
gató úr utáni helyzet várható 
alakulását. Egyben megegyezett a 
közösségünk véleménye, hogy 
ugyanazt az elkezdett munkát kell 
továbbvinni, folytatni, amivel mi is 
egyetértettünk, aminek örültünk és 
amit támogatni tudtunk.

Minden úgy történt, Tisztelt Pol

gármester Úr, ahogy Ön a 60. hónapról 
a Városházán c. cikkében megírta.

Csupán néhány kiegészítés szük
séges a tisztánlátáshoz. Először is 
többséget és kisebbséget használ a 
nevelőtestület és az alkalmazotti 
tanács szavazatainál. Miért?

Ezt a szavazati arányt is fel lehet 
tüntetni számszakilag, ami a 
következő:

A nevelőtestület szavazati ered
ménye Tóth Attila esetében: igen -18, 
nem -  8, eredménytelen -  1.

Némethné Virág Gyöngyi esetében: 
igen -  15, nem -  10, eredménytelen -  
2.

A közalkalmazotti tanács szavazati 
eredménye Tóth Attila esetében: igen
-  19, nem -  13, érvénytelen -  nem 
volt.

Némethné Virág Gyöngyi esetében: 
igen -  18, nem -  13, érvénytelen -  
nem volt.

Azért ez mégsem többség és kisebb
ség, hanem hasonlóság, majdnem 
egyenlőség. A többi szavazati arány

felsorolása pontos, főleg az I.M.S. 
bizottság esetében, amelyben vélet
lenül sincs bizottsági tag sem az isko
la részéről, sem a vörösberényi képvi
selők közül. A zárt önkormányzati 
ülésen kiváló szavazati aránnyal került 
megválasztásra Tóth Attila pedagógus, 
volt litéri iskolaigazgató, a helyi igaz
gatóhelyettessel szemben.

Önök szavaztak így, az általunk 
demokratikusan megválasztott 
képviselők, 13-an (egy fő nem volt 
jelen).

Ehhez semmi kétség nem fér, de 
megfontolták-e döntésük helyességét? 
Alaposan tájékozódtak-e döntésük 
meghozatala előtt? Mert egyelőre nem 
indokolták meg senkinek sem, hogy 
miért nem felelt meg a vörösberényi 
lakos -  most már volt igazgatóhe
lyettes -, és miért jó, sőt jobb a 
veszprémi lakos, akinek Litéren az 5 
évre szóló igazgatói megbízás előtt 
megszűnt a munkaviszonya.

(„A tartalmi és gazdasági elvárások
nak nem megfelelően dolgozó volt

iskolaigazgatótól megváltak...” 
„Demokráciáért kiált Litér!?” -  Napló,
1995. október 13., 6. oldal.)

A választás jogszerűségéhez nem 
fér semmi kétség. Akkor sem, ha száz 
szülő kívánt volna megismerkedni a 
pályázókkal, pályázataikkal, és vé
leményt nyilvánítani az igazgató- 
választásban.

Sajnos a Vörösberényi Általános 
Iskola Iskolaszékének szabályzata 
nem teszi kötelezővé az összes szülő -  
adófizető polgár és a szolgáltatás 
megrendelője -  megkérdezését, ezért a 
szülők aláírásukkal fejezték ki 
véleményüket -  nem kis kockázatot 
vállalva. A Képviselőtestület zárt ülése 
megismerte a száz szülő véleményét: 
Némethné Virág Gyöngyit szerették 
volna igazgatónak.

A „kisebbség” felszólítás nélkül is 
elfogadja a „többség” döntését.

Jó lenne hinni és tudni, hogy mind
ez Vörösberény érdekéért és a vörös
berényi gyerekekért történt.

Vörösberényi Polgári Kör 
Vezetősége



Kosárlabdacsapat 
Almádiban!

A dolog úgy kezdődött, hogy a 
gimnázium tornatermébe téli 
időszakban heti egy alkalommal 
nők és férfiak vegyesen, összejöt
tek egy kis mozgásra, kikap
csolódásra. A társaság jórészt 
tanárokból állt. A majd három éve

kedvtelésből sportolgatók közül 
néhányan nagyobb terveket 
kezdtek szőni ez év tavaszán: 
csapatot szerettek volna alakítani. 
A feltételes mód ma már a múlté, 
ugyanis a Herkules SE elsősorban 
erkölcsi és némi anyagi támo
gatásával létrejött a kosárlab
daszakosztály.

Természetesen keresték a 
helyet, ahol versenyszerű 
körülmények között, esetleg 
bajnokságban szerepelhetnének. 
Sajnos, megyei bajnokság nincs, 
ezért vették fel a kapcsolatot a sió
fokiakkal, akiknél a városi bajnok
ságban a miénken kívül még négy 
csapat „jött össze”.

Meg kell mondanom, hatalmas 
meglepetést okozott, hogy a lét
szám- és anyagi gondokkal küzdő 
csapat az őszi szezonban minden 
mérkőzését megnyerve, veretlenül 
áll az élen! Nem kis lelkesedés, 
erőfeszítés kellett ahhoz, hogy 
esetenként hét fővel felállva

cserében bővelkedő csapatokat 
fektessenek kétvállra -  nem 
beszélve a korkülönbségről. 
(Habár ezt talán nem is illene 
megjegyeznem.)

A csapat léte színtisztán igazolja 
egyesületünk alapfilozófiáját: ha

megteremtjük a sportolás mini
mális feltételeit, akkor aki akar, 
tud sportolni. Lányaink bebizonyí
tották, hogy a napi munka mellett 
is lehet eredményes tevékenységet 
folytatni.

Eredményeink:
Balatonalmádi-Zamárdi 71:47;
Balatonalmádi-Siófok (felnőtt) 

56:47;
Balatonalmádi-Perczel Mór 

Gimnázium 87:61;
Balatonalmádi-Kereskedelmi 

Szakm.képző 56:39.

A csapat tagjai: Nyirő Ágota, 
Surányi Lajosné csapatkapitány, 
Polyákné Vágfalvi Katalin, 
Hadács Lajosné, Herczegné 
Horváth Márta, Csaliné Halmos 
Ottilia, Rajczi Mónika, Polyák 
Réka, Cseresnyés Lászlóné.

A szakosztály a további je
lentkezőket a 338-146 telefonon 
várja.

Felber Gyula

Az őszi idényben a siófoki bajnokságban első helyet kiharcolt csapat. 
Balról-jobbra, állnak: Nyirő, Herczegné, Surányiné, Rajczi. Guggolnak: 
Csaliné, Hadácsné, Polyákné

Tisztelt Előfizetőnk!
Szeretnénk megköszönni 

Önnek, hogy 1995-ben 
megtisztelt bizalmával, elő
fizetett szolgáltatásunkra, és 
reméljük, hogy sok örömet és 
szórakozási lehetőséget talált 
programjainkban. Egyben 
megragadnánk az alkalmat, 
hogy beszámoljunk 1996-os 
terveinkről.

Amit ígéretünkhöz híven 
nyújtottunk 1995-ben:

-  Bizonyára megkedvelte az 
elmúlt évben indított műso
rainkat. Élve a lehetőséggel, a 
magyar nyelvű TOP TV, a 
Veszprém TV és a SÉD TV 
műsorát elérhetővé tettük az 
Ön számára is. A MUSIC TV-t 
lekódolása után Ön továbbra is 
nézheti.

-  A lakásbekötésekkel a 
jelentkezések alapján csak az 
Öreghegy lábáig jutottunk el. 
Vörösberény ben 60%-os a

kiépítettség. Bízunk benne, 
hogy a tavasszal további 
területeket látunk el a kábel- 
televíziós szolgáltatásunkkal.

Amit nyújtani fogunk 1996- 
ban:

-  Sokak kérésére és örömére 
a SPEKTRUM csatorna, mely 
ismeretterjesztő és ter
mészetfilmekkel, technikai 
csodákkal kápráztatja el Önt, és

szórakoztatva tanítja gyer
mekét, a „bővített szolgáltatás” 
részeként fogható a Ch 34 
csatornán. Már karácsonykor.

-  Műsoraink között szerepel 
majd egy spanyol nyelvű (TV- 
E) adó, a Ch 30 csatornán az 
N3 helyett. Az N3 a Ch 04 
csatornán fogható.

-  Bővül a rádióadók száma 
is, a Rádió Jam adásával.

-  Az HBO 1996-ban is szá
mos világsikerű filmet mutat 
be. Bízunk abban, hogy eddig 
is sok kellemes estét 
szereztünk valamennyiüknek, s 
ígérjük: 1996-ban még több 
szórakoztatásban lesz részük az 
HBO jóvoltából.

Ahhoz, hogy az újabb 
igényeket ki tudjuk elégíteni, 
sajnos emelnünk kell 1996. 
január 1-től a szolgáltatások 
árait.

Kérjük, fogadják megértéssel 
eme kényszerű lépésünket, s 
maradjanak meg továbbra is 
népes előfizetőink táborában.

Végezetül engedjék meg, 
hogy minden kedves elő
fizetőnknek Kellemes Karácso
nyi Ünnepeket és nagyon 
Boldog Új Évet kívánjunk.

MERILL KFT. 
B.almádi Viola u. 37.

(X)

Szolgáltatás programszám ár (áfával)
alap 15 2 9 6 -  Ft
bővített 28 561,- Ft
alap + HBO 16 1183- F t
bővített + HBO 29 1 4 0 7 - Ft

K a r á c s o n y i  k ö n y v v á s á r  

B a l a t o n a l m á d i  ú j  k ö n y v e s b o l t j á b a n
S z a b o lc s  u . 2 1 .

(a volt Lang cukrászda a Fórum mellett)

Kedvezményes áron:
Mesekönyvek, kifestők, regények, 

természettudományos albumok, lexikonok, képeslapok stb.

Nyitás: 1995. december 1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 9-13, 14-18 

szombat: 8-13 óráig.



Kertbarátok életéből
A Balatonalmádi 
Ke r t b a r á t k o r  
tájékoztatója az 
aktuális tenniva
lókról kertben, sző
lőben és a pincé
ben.

A kertekben, szőlőkben még 
folytathatjuk a szükséges táp
anyag-utánpótlást. A komolyabb 
fagyok beálltáig a szerves és 
műtrágyát bejuttathatjuk a talajba, 
de feltétlen földréteggel takarjuk, 
zárjuk mindkét tápanyagot. Az 
erősebb fagyok beálltával csak a 
telepítendő szőlő és gyümölcsfák 
gödreinek elkészítésére van 
lehetőség. A gyümölcsfák alól a 
leveleket gyűjtsük össze, a fer
tőzöttet égessük el, az egészsége
set mélyen ássuk be vagy kom
posztáljuk. Diófa levelét sem 
beásni, sem komposztálni nem 
szabad. A szaporításra szánt szőlő-  
és gyümölcsvesszőket szedjük 
meg, és a tavaszi felhasználásig 
megfelelően tároljuk. A 
borospincében itt az ideje az új 
borok fejtésének. A tavalyi bort 
XI. 11-től, Márton naptól „Ó”- 
bornak szokás nevezni. A régi 
mondás szerint „a seprő a bor 
anyja”. A mai felfogás szerint „a

seprő a bor alja”, ami több káros 
anyagot tartalmaz, mint hasznosat, 
ezért le kell fejteni róla az új bort. 

A borfejtési tennivalók 
ismertetése:

Az új bor fejtése előtt feltétlen 
végezzünk töréspróbát. Nyitva ha
gyott fehér, félig lévő üveget 20 °C 
meleg helyen hagyva, ha a benne 
lévő bor elszíneződik, zava
rosodig kristályos borkénnel az

elszíneződés mértékének meg
felelően kénezni kell.

Ha a töréspróba során:
48 óra múlva kezd megtörni és a 

barna gyűrű pár mm, akkor 2 dkg,
-  24 óra múlva barnulás esetén 3 
dkg, -  12 óra múlva erős barnulás 
esetén 4 dkg kristályos borként 
kell adni 100 liter új borhoz. A 
fejtést zártan, a levegővel történő 
érintkezés nélkül kell végezni szi
vattyúval vagy gumicsővel. A 
fogadó hordóba 1/2 kénszeletet 
égetünk el. A szükséges kristályos 
borként kb. 10 liter borban felold
juk és beleöntjük az előkészített 
fogadóhordóba, erre fejtjük rá 
gumicsövön az új bort. A gumi

csövet a hordó aljára vezetjük, így 
az új bor jól összekeveredik a 
túlkénezett borral. Az egészséges 
új borokat is kénezni kell. Az első 
fejtés alkalmával végzett alap
kénezéssel elindítjuk az új bort a 
jellegének legjobban megfelelő 
fejlődés felé. A különböző 
boroknál az alábbi szabad kénes- 
savszinteket javasolják:

A fenti értékeket méréssel lehet 
meghatározni. Ezen mérések 
elvégzésére kívánunk minden 
érdeklődőnek lehetőséget adni 
december 13-án és 20-án tartandó 
összejövetelünkön a Balatonalmá
di Közössgi Házban 17 órától.

Reméljük, hogy tájékoz
tatónkkal sikerült a legfontosabb 
tennivalókra ráirányítani a 
kertészkedők, szőlészkedők 
figyelmét.

Az év végén a Balatonalmádi 
Kertbarátkor nevében kívánok 
olvasóinknak és tagjainknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
békés, boldog új évet és hozzá jó 
egészséget!

Bucs Ferenc

Fehér borok
Savas, száraz (11-12 térfogat% alkoholt tartalmazó) 20-24 mg/lit.
Lágy, száraz, édes, aromás (11-12 tf.%) 34-40 mg/lit.
Lágy, száraz, édes, aromás (9-10 tf.%) 40-450mg/lit. 
Vörös borok
Lágy borok 10-15 mg/lit.
Savas borok 8-10 mg/lit.

Lottósorsolás Almádiban
Mint ahogy már újságunkban is hírül adtuk, városunkban zajlott a 6-os 
lottó sorsolása a Magyar-Angol Gimnáziumban. Reméljük, hogy a 
szerencse olyan családokat ért, akik rászorultak.
Felvételeink a sorsolás pillanataiban készültek. A 4. nyerőszámot Kovács 
Lászlóné, az almádi posta vezetője húzta.
A húzásra várók csoportja.

Fotó: Durst László

A Balatonalmádi 
Vízmű vezetőjének 
Gál Dezső Úrnak!

Balatonalmádi Káptalan utca, 
valamint a Szabadság-kilátó utca 
lakói köszönetet mondanak Gál 
Dezső Úrnak, hogy kitartó és 
odaadó munkájával a két és fél 
éve húzódó (az alsóörsi víz
műhöz tartozó részen) vízszi
várgást megszüntette.

Munkája során nem arra az 
érdekelte, hogy a víz miért fo
lyik, inkább, hogy honnan és 
ennek kiküszöbölésére maxi
málisan a lakók kérését vette 
figyelembe, és minden szem
pontból a vízfolyás megszün
tetését tartotta szemelőtt.

A lakók nevében: Balogh Csaba

Berényi
kertbarátok

Amint már arról hírt adtak a 
Vörösberényi Fábián József Kert
barátkor fennállásának 30. évfor
dulóját ünnepeltük 1995. október 
28-án.

Ezúton szeretnénk köszönetün
ket kifejezni mindazoknak, akik a 
jeles ünnep létrejöttéhez bármi
lyen módon hozzájárultak. A 
Vörösberényi Általános Iskolának 
az előadott műsorért. Mindazon 
önkormányzati képviselőknek, 
akik anyagilag támogatták a ren
dezvényt. A Balaton Akadémiának 
a finom vacsora elkészítéséért.

Németh Tamásnak a zenéért. 
Köszönet azoknak a meghívott 
vendégeknek, akik jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket. Ezen 
alkalom után szeretnénk röviden a 
kör múltját és jelenét bemutatni. A 
kör 1965-ben alakult 6 fő vörös
berényi polgárral. Elnöknek 
Dalányi Józsefet választották, aki 
több éven keresztül vezette a kört. 
Rövid idő alatt olyan gyümöl
csöket sikerült termelni, amelyek 
több kiállításon eredményesen 
vettek részt. A kör állandóan 
fejlődött. Már több éve, hogy min
den hónap első és harmadk hét
főjén taggyűlés van, szakelőadók 
tartanak előadást.

Minden évben az új bor letisz
tulása után borversenyt ren
dezünk, szakavatott zsüri jelen
létében. Az arany, ezüst és a bornz 
fokozatot elért borok gazdái 
oklevelet kaptak. Értékelés után 
batyus bállal folytatódik az össze
jövetel. A félévet kertbarátköri 
majálissal zárjuk. Évente két alka
lommal zártkörű bált rendezünk. 
A bevételt kirándulásra fordítjuk. 
Szorosan együttműködünk a 
Vöröskereszttel és a Vörösberényi 
Polgári Körrel. Anyagilag támo
gatjuk az iskola-alapítványt, kap
csolataink vannak a debreceni, 
miskolci kertbarátokkal. Az ese
ményekről Durst László készített 
az utókor számára fényképeket. 
Köszönet érte.

Vörösberényi Kertbarát Kör



2 0 0 . é v f o r d u ló : 
F á b i á n

G á b o r

K
i ismeri őt? Hol van róla 
utca elnevezve? Kik őrzik 
emlékét? Ezek a kérdések 
nagyjából-egészéból megválaszol

hatatlanok lennének, ha a Vörös
berényi Kertbarát Kör nem 
kerítene sort időről-időre a 
megemlékezésre, legyenek azok 
sajátjai, vagy a városéi. Fennállá
suk 30. évfordulója tiszteletére, 
hadd emlékeztessem őket egy még 
régebbi évfordulóra.

1795. december 28-án született 
meg a vörösberényi evangélikus 
református prédikátori lakban 
Somogy Zsuzsanna és Fábián 
József gyermeke, Gábor. A későb
bi ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja és a sok nyelvből 
fordító író nem akármilyen család
nál látta meg a napvilágot. Ősei 
1629-ben nyertek nemességet II. 
Ferdinánd királytól és édesapja 
Fábián József Svájcban Lava
tertől, a tudós lelkésztől, Goethe 
barátjától vehette át a diplomát. 
Anyai nagybátyja, Somogyi 
Gedeon, tótvázsonyi tudós lelkész 
volt, aki vitába keveredett Ka
zinczy Ferenccel a nyelvújítás tár
gyában.

Gábor még csak négyéves volt, 
amikor a vörösberényi lelkész apja 
megírta „Természeti historia a 
gyermekeknek” című tankönyvét 
és nyolcéves, amikor megjelent a 
„Természeti tudomány a köznép
nek”. A tudós édesapa egy egész 
természettudományos szertárt és 
könyvtárat rendezett be a lelkészi 
lakban, ahol megvolt már a laterna 
magica (a mozi őse) és egy vil
lany-gép, no meg a még annál is 
ijesztőbb Cartesius ördöge. Az 
utóbbi Descartes, francia tudós 
híres fizikai játékszere volt: egy 
vízben lebegő gömbszerű figura, 
amit ma Descartes búvárjának 
neveznek.

Édesapja tanítási módszere a 
könyvek megszerettetése volt a 
természet által és nem fordítva, 
így azt a nevelést biztosíthatta 
gyermekének, amit kevés birtokos

vagy lelkész tett, vagy tehetett 
meg a 18. században. A környék
beli kirándulások után fia kezét el 
nem engedve bevitte az otthoni 
kiskönyvtárba és a „Természet 
Historiája” lapjain megnézték a 
kint látottakat. Innen be a szertár
ba és a villanygépen megmutatta, 
hogy miként csapott le a villám az 
erdőszélen -  pedig akkor még nem 
nagyon beszéltek itthon Rousseau 
természetes nevelési módszeréről!

Édesanyja is az olvasásra szok
tatta, különösen Kisfaludit és 
Csokonait kedvelte. Csokonaitól 
az anakreoni dalokat olvasva esett 
meg vele, hogy édesanyja kiküldte 
a szőlőbe, ha már annyira szeret a 
kertben olvasni, egyúttal vi
gyázhatna is a kedvenc cse
resznyefájára. Igen ám, de a sző
lőbe kiérve azonnal a fa alá tele
pedett. Ahogy később írja: „az 
anakreoni dalok azonban annyira 
megbabonázták szépségökkel a 
fogékony lelkét”, hogy csak akkor 
kapott észbe, amikor a fára tele
pedett seregélycsapat a könyvére 
pottyantotta a rubinvörös sze
meket. Kijutott a szidásból azután 
neki is meg az anakreoni daloknak 
is -  Csokonairól nem is beszélve. 
Meg is tanulta a gyermek az önál
lóságot, mert csak két évet bírt ki 
később a pozsonyi líceumban, 
ahová németet tanulni küldték, de 
ki nem állhatta az ottani viseletet: 
copfot és a gombolós bugyogó- 
szerű nadrágot, no meg azt is, 
hogy inkább Pápán tanulhasson 
tovább, mert németet nem sokat 
tanult. (Mindenesetre könyv 
nélkül fújta azt a német mondatot, 
amit atyja külföldről hozott 
ruhakeféjén látott: „Gottes Lieb 
und Treu, wird alle Morgen neu”).

Fábián Gábor életének csak 
vörösberényi éveiről írtam most az 
évforduló ürügyén, de jobban kel
lene ismerni őt. Szerteágazó 
tevékenységének ismertetésére 
még visszatérünk, addig is a 
vörösberényi Kertbarát Kör és 
Gerván József elnök úr szerető 
figyelmébe ajánlom.

Czuczor Sándor

AVAGY NYÍLT LEVÉL IR ÉNKÉHEZ, 

EG Y T V -MŰSOR ÜRÜGYÉN
Ez év júliusában a Vörösberényi Polgári Kör vezetősége kapott 

egy levelet Irénkétől, hogy az 1000 éves Vörösberényt augusztus 
19-én meg kéne ünnepelni. A vezetőség nagyszerűnek tartotta az 
ötletet, de az iskolaév vége és az idő rövidsége miatt 
kivitelezhetetlennek ítélte a méltó megünneplést és azt kérte 
Irénkétől, ünnepeljünk 96-ban a millecentenárium évében. Hason
lóan ítélte meg a helyzetet a Kertbarát Kör is.

Irénke megszervezte a Sátorhegyi Vigazságokat a saját 
kertjében. Akik részt vettek az ünnepségen, a mai napig azt 
állítják, hogy a Naplóban megjelent cikk az ünnepségről több 
valótlanságot tartalmazott. Irénke még a veszprémi TV-t is kihív
ta. Ezt onnan tudtuk meg, hogy többünknek tettek veszprémi 
ismerőseink megjegyzést, hogy: „ti aztán tudtok ünnepelni”. 
Ugyanis van a veszprémi TV-nek egy erősen szatirikus műsora 
KOX címmel. Itt bizony csípősen kifigurázzák a nem kellően, 
körültekintően megszervezett rendezvényeket, akkor is, ha a 
szándék nemes és nem érdemelné, hogy pellengérre állítsák. 
Megtették a Vörösberényi vigazságokkal is. A Kossuth Verbunk 
dallamára néhány gyermek és Irénke egy zászló alatt -  bizony ki 
kell mondani -  iszonyú hamisan elénekelték, hogy: „virágozzon 
Vörösberény emelkedjen a Nemzet!” Kommentár nem volt, de 
nem is kellett. Jót s jól, ebben áll a nagy titok.

A Kör vezetősége ennek szellemében igen sok energiát áldoz fel 
a Köz oltárán, és nagyon sajnálja, ha szeretett városrésze, Vörös
berény, bár jószándéktól vezérelve, de nevetség tárgyává válik, és 
súlyosbítja a helyzetet, hogy ezt józan gondolkodással előre látni 
lehetett.

Vörösberényi Polgári Kör Vezetősége

CLUB ARAMIS BISZTRÓ

Játékterem
Nyerőgépek
C h e r r y  M a s t e r  • S u p e r  B a n k  

B a l l y  5000  • M a g ic  C a r d  

B il iá r d
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Nőegylet Berényben

A vöröberényi asszonyok úgy döntöttek, hogy gyakrab
ban összetalálkoznak, s szervezetten segítenek a 
településrész közéletében. Felvételünk az alakuló ülésről 

készült. Fotó: Durst László

Gyermekek  
lelki egészségéért

Célja, hogy az almádi 
gyerekek az ország más váro
saitól, megyéitől eltérően gaz
dasági, politikai okokból és 
célokból ne essenek el olyan 
pszichológiai, pedagógiai, 
szakmai segítségtől, amelyek a 
gyermekek életesélyeit, élet
minőségét, karrierjét pozitívan 
befolyásolhatják.

Ezért az alapítvány támogat 
minden az önkormányzat által 
is támogatott kezdeményezést, 
szervezést, intézményt és cso
portot, amely a fiatalkorúak 
lelki egészségének biztosítását, 
megőrzését célozza, folytatja.

Az alapítvány kuratóriuma: 
dr. Veres Zsuzsa, dr. Bandur

Mária és Sári Jánosné a jövő 
évtől minden hónap utolsó 
szerdáján, 18-19 óra között 
várja az érdeklődők igényeit, a 
csatlakozni vágyókat a Városi 
Nevelési Tanácsadó
épületében. (Balatonalmádi, 
Hadak útja 1. Telefon: 339- 
083).

Az alapítvány az OTP Bala
tonalmádi Fiókjánál nyitott 
számlát, ahol -  ebben az évben, 
az új számlaszámok bevezetése 
miatt -  csak személyes megje
lenéssel lehet támogatni az 
alapítványt.

Az alapítvány számlaszáma: 
11748083-20014751.

T.Gy.

Millecentenáriumi előkészületek

S zűk egy hónap választ el bennün
ket az 1996. esztendőtől. Az új 

év nemcsak egy a többi hosszú 
sorában, hanem a honfoglalás mille
centenáriumának éve is. Mint 
ismeretes, a kormány 1994 
tavaszán, majd őszén foglalkozott 
az évforduló méltó megünneplésé
vel. A kezdetek azonban messzebb
re nyúlnak, hiszen amikor 1991-ben 
még magyarországi EXPO-ról 
beszéltünk, írtunk, számos kitűnő 
ötlet született Ezek az EXPO -  
Magyarország megítélésére cseppet 
sem jó fényt vető -  elillanásával 
részben beépültek a millecentenári
umi programokba, részben valóban 
álmok, ábrándok maradtak, nem kis 
keserűséget okozva sokaknak.

A határidő közeledte miatt tartott 
november 16-án, csütörtökön 
sajtótájékoztatót a megyeházán dr. 
Deme Péter miniszteri biztos, Pál 
Béla, a parlament millecentenáriumi 
albizottságának elnöke Zala, Somo
gy és Veszprém megye korrodiná
torai. A bizottsági tagok ismertették 
a sajtó képviselőivel a millecen
tenáriumi év kiemelt rendezvényeit. 
A tizenegy esemény közül a 
legrangosabbak a következők:

-  a pannonhalmi apátság és a 
bencés rend ezer évét bemutató kiál
lítás,

-  a „Magyar iskola ezer éve” kiál
lítássorozat,

-  április végén vagy május elején 
avatják a hagyomány szerinti első

országgyűlés színhelyén, Ópusz
taszeren a nemzeti történelmi 
emlékhelyet. Ekkor nyílik a Feszty- 
körkép történelmi pontatlanságait 
korrigáló (kiegészítő) kiállítás is,

-  a városligeti kulturális prog
ramok sorozatában a Hősök terén 
május 25-én adják át a Hét vezér 
szoborcsoportot,

-  júniusban kerül sor a Magyarok 
Világszövetségének IV. világkong
resszusára,

-  hosszú évek után új múzeum 
nyílik a fővárosban. Az eseményre 
október folyamán kerül sor. A 
Magyar Természettudományi Mú
zeum a volt Ludovika lovardája 
helyén nyílik.

Az események rangosnak, szín
vonalasnak ígérkeznek még akkor 
is, ha tudjuk, hogy szűkös pénzügyi 
keret (idén 528, jövőre 785 millió 
forint) állt az operatív bizottság ren
delkezésére.

A Göncz Árpád köztársasági el
nök vezette emlékbizottság fontos
nak tartja, hogy az évforduló erő
sítse nemzeti azonosságtudatunkat, 
bővítse hiteles történelmi ismere
teinket, segítse elő természeti 
értékeink, kultúránk és művésze
tünk jobb megismerését, társadalmi 
és kulturális kapcsolataink erősítését 
hazai nemzetiségeinkkel, a hatá
rainkon kívül élő magyarsággal, 
szomszédainkkal és más népekkel.

A sajtótájékoztatón bemutatták a 
honfoglalás 1100. évfordulójára

készült emblémát is, mely úgy 
tűnik, nem nyerte el mindenki tet
szését. Még kevésbé értettük, hogy 
az embléma egy zárt pályázat 
szülötte, s nyertese -  Felsmann 
Tamás grafikus -  400 000 forintot 
(nem tévedés, a nullák száma öt!) 
vághatott zsebre néhány vonalból 
álló, üzenetet, mondanivalót alig 
tükröző grafikájáért. Pusztán a 
(túl)stilizált íj, a vastag, karakter 
nélküli nyilak és a nemzeti szín utal 
magyar jellegére. Készült egy 15 
másodperces zenei szignál is, 
melyet nem volt módunk megis
merni, de őszintén bízunk benne, 
hogy jobb lesz, mint az embléma.

A központi, országos ren
dezvények mellett természetesen 
szép számmal lesznek vidékiek is. A 
millecentenárium ugyanis nem a 
fővárosé, hanem az egész Ma
gyarországé, az egész magyarságé. 
Ezért is övezte megkülönböztetett 
figyelem Zala, Somogy és Veszprém 
megyék koordinátorainak beszá
molóit.

Pásztor Géza főtanácsos (megyei 
koordinátor) a zalai programot 
ismertette. A megyei központi prog
ram a honfoglalás kori Zalavár- 
Várszigeten lesz augusztus 20-án, 
mely nemcsak kulturális, de 
régészeti, történelmi csemegékkel is 
szolgál. Számos érdeklődőt vonzhat 
a keszthelyi Georgikon ünnepek, a 
zalaegerszegi Jurta program.

Somogyország koordinátora, dr. 
Vékony László is hazaiakat és ide
geneket egyaránt csábító menüt 
tálalt az újságíróknak. Íme néhány 
érdekes esemény: Somogyország 
1100 éve sorozat, melynek keretein 
belül Mesztegnyőn rendezik meg a 
Kárpát-medence honismereti 
találkozót; „Foglaljunk hont!” cím
mel honfoglalás kori harci játékok 
lesznek Bárudvarnok-Csákbereken; 
s Nagyszakácsiban jövőre is 
megrendezik a királyi szakácsok 
nyomdokain pár éve elindított nagy 
sikerű vetélkedőt.

Úgy tűnik, a három megye közül 
Veszprém megye fáziskésésben van. 
Nem kaptunk kézhez publikus 
megyei programot Ruttkay Gyuláné 
megyei koordinátortól. Veszprém 
megyében nem lesznek a millecen
tenárium alkalmából a zalaihoz 
hasonló központi rendezvények, de 
valamennyi nagyobb település 
választékos programot kínál. Ilyen 
például a balatoni hajózás 150. 
évfordulójának megünneplése, a 
Gizella-napok stb. A november 
végéig beérkező programajánlatokat 
műsorfüzetbe gyűjtik, s ígéret 
szerint januárban a nagyközönség is 
megismerkedhet a megyei 
műsorkínálattal. Megtudtuk, hogy 
megyénk is zárt pályázatot hirdet 
embléma készítésére öt grafikus 
meghívásával.

Zatkalik András



K a r á c s o n y i k ö n y v e sp o l c
Most talán több idő jut 

olvasásra, van miből 
válogassunk. Mióta 

megjelent Balatonalmádi és 
Vörösberény története, ame
lyet szívem szerint minden 
család karácsonyfája alá ten
nék, odakívánkozik két 
kisebb kötet is. Bár nem a 
városról szólnak, hanem 
rólunk, emberekről és almá
di polgárok alkották őket...

Fülöp Lajos: 
Mesélő Bittva-part

1240-ből származik a Bittva 
patak első írásos említése és a 
tudósok sem tudják honnan ered 
... a neve. Talán szláv személynév, 
vagy még régebbi ez az észak- 
bakonyi patak, de nekem már 
Fülöp Lajoshoz kötődik 
mindörökre.

A pápaderecskei fiatalember 
Pécsett tanult és rajz-földrajz sza
kon végzett, mesterének vallja 
Csabai Wagner Józsefet és Kelle 
Sándort. Pedagóguspályán 
helyezkedik el és rövidesen a 
Veszprém megyei Pedagógiai 
Intézet szakfelügyelője. Engem 
nem felügyelt, de valahányszor 
találkoztunk, mindig tudtunk vala
mi fontosat mondani egymásnak. 
Volt olyan szerény, hogy nem di
csekedett önálló kiállításaival, 
pedig 1961 óta bejárta az országot 
Mezőtúrtól Győrig, és 1984-ben 
már Koppenhága csodálhatta 
akvarelljeit. Tanulmányútjairól 
sem szólt, pedig Párizs, Firenze és 
Leningrád (akkor még így hívták) 
mellett eljutott Londonba, Edin
burghba és New Yorkba. Így akad
tam rá egy lexikonban, amikor 
Balatonalmádi angolszász kapcso
latait kutattam, és nagyon 
szerettem volna otthoni műter
mében látni a művészt, igazgató 
kollégámat és a világot járt festőt. 
Láthattam volna Veszprémben 
töbször is, rácsodálkozhattam 
volna képeire a Balatoni Tárla
tokon, de az otthon mégis más. A 
víztükör, a hegysorok és az ég 
síkját átöleli a fény minden 
akvarelljén, de hogy mitől, azt tőle 
szerettem volna megtudni. Nem 
árulta el természetesen, de beszél
getéseink alatt egyre többet 
tudtam meg tőle és róla. A hajdani 
zenei érdeklődését képekbe 
álmodó művész nem nyugodhatott

addig, amíg a tollal meg nem 
próbálkozhatott: a parti fák pasz
telljei, valamint a nosztalgikus 
városképek között döbbentem rá, 
hogy könyvkiadásra készül.

A „Mesélő Bittva-part” több

mint regényes korrajz, több mint 
önvallomás, mert egy másik 
dimenzióban szerette volna 
elmondani azt, amit a zenében 
meg sem szólaltathatott és a vász
nakon meg nem festhetett. Igaz, 
ami igaz, hasonló témákat 
örökített meg, de lehet-e fest
ményen visszaadni a 
padláslesöprést vagy a cibakkal 
töltött sztaniolt, a falujárókat és a 
masinálást, esetleg a petrencés 
szekéren való hancúrozást, no 
meg a kisbírót, aki ott kísértett 
mögöttük? Meg lehetne kísérelni, 
de akkor hol maradnának a sorok 
között fel-felsejlő népdalok és 
azok a majdnem szabályos ritmu
sok, ahogy ezekre vissza-vissza
tér?

Találkozhatunk angolokkal, 
oroszokkal, olaszokkal és néme
tekkel, akiket csodálkozó szemű 
Bittva-parti kis hősök vesznek 
körül amúgy ráérősen. „A kunyhó 
kis résein becsillogott a délutáni 
napfény, és Karcsi tűnődve pislo
gott a beszűrődő fényben. Mintha 
abban a víziószerű pillanatban 
összesűrűsödött volna a múltja és 
az ismeretlen, különböző variá
ciókban elképzelt jövője. Volt és 
leendő élete, amelyben az 
események egymásba kapcsolód
nak, egymásba omlanak, mint a 
tenger hullámai.”

Találjunk rá időt, hogy elolvas
suk és idézzük fel a saját Bittva- 
parti emlékeinket és melegedjünk

meg mellettük. Odakint hideg van, 
és sokat kell még várni a tavaszra.

Macskakörmök 
______ Cat’s Claws______

Alpek Zoltán Imre nem első

kötetével jelentkezik és Fábián 
László sem először illusztrálja -  
talán csak Lukátsy Olga Klára 
fordította először angolra. Hogy 
valódi macskakörmökről van szó, 
az már a címoldalon sejthető, mert 
nem „quotation marks” vagy 
„inverted commas” szerepel 
fordításként. Az sem véletlen, 
hogy nem oroszlánkörmökről van 
szó: „Macskakörmök az arcokon. / 
Talán egyszer majd felfogod, / 
megérted az érthetetlent. / macs
kakörmöket feletted. / Macs
kakörmök az életed.”

Még jobban lecsupaszítva egy 
másik vers ismétli, erősíti az 
üzenetet: „.. .és kereszt az eleje, / -  
és kereszt a vége. / Ennyire egy
szerű. / Közötte az élet”

Több, mint verseskötet, jóval 
több ennél, mert a versek angol 
fordítása mellett, amelyet Lukátsy 
Olga Klára fordított, megjelennek 
Fábián László képei, és ezzel 
mintegy dupla fordítás áll előt
tünk. A kötethez angol nyelven írt 
előszavukban Valerie és Peter 
Allinson (kár, hogy a Leltár című 
előszó után, amelynek angol 
fordítása is szerepel, nem sikerült 
a tartalomjegyzékbe sem becsem
pészni őket, a magyar fordítás 
hiányáról nem is beszélve!) már 
hármas fordításról beszélnek: 
képek szavakká, verbális kife
jezésekből grafikai képek és egyik 
nyelvről a másikra. Állítom, hogy 
mégis csak kettős fordításról van 
szó, és mellettük vagy előttük 
tükrözésről, hiszen először a

versek születtek meg. Több 
Fábián-illusztrációnál merült fel 
viszont a gyanú, hogy talán már 
előbb volt meg a kép, mint a vers, 
de erre az öntörvényű 
alkotókészség lehet a cáfolat.

Mindenesetre izgalmas
végiglapozni a kis kötetet és hagy
ni hatni az alkotásokat: magyart, 
angolt és a grafikát. Együttes hatá
suk erős és kellemes -  még akkor 
is, ha a 26. oldalon található ‘56 
című vers magyar sorainál erőtel
jesebbek az angol sorok, és a 
grafika pedig felteszi a koronát az 
egészre.

Nem véletlenül asszociált az 
Allinson-házaspár William 
Wordsworth (1770-1850) angol 
költő definíciójára: „a költészet 
nem más, mint erőteljes érzések 
önkéntelen áradása” és a japán 
haiku versformára, amelynek 
tömörségét többször is sikerült 
nem csupán megközelíteni, hanem 
elérni. Fábián László Gömbtükör 
illusztrációja olyan csodálatos, 
hogy még több verset is lehetne 
hozzá (róla) írni. Finom, míves 
rajzai végigkísérik a verseket, 
néhol önálló életre kelnek és japán 
tusrajzokra emlékeztetnek hol 
technikájukkal, hol témájukkal. 
Van olyan bátor, hogy két 
fényképet is enged „betolakodni” 
ott, ahol fölényes mesterségbeli 
tudása biztosan nem hagyná cser
ben, mégis alázatosan a versekhez 
idomul.

Az angol fordítások közül töb
bet is idézhetnék, de már a címek 
között tallózva is több telitalálatra 
bukkanunk, mint például az 
Alkonyi vonatkozás = Train Trip 
at Twilight. Fordításai 
gördülékenyek, a rímek ter
mészetesek, és ahol a rím kedvéért 
kompromisszumot köt, ott is 
mindig emelkedett: „Wonder wait
ing celebration / quiet prayer of 
nation” Összességében Lukátsy 
Olga Klára műfordítása élő cáfola
ta Robert Frost (1874-1963) 
amerikai költő meghatározásának: 
„Költészet az, ami a fordításnál 
elveszik”.

Alpek Zoltán Imre költészete 
Balatonalmádiban bontakozott ki, 
Balatonfüreden szökkent virágba, 
és Sárbogárdon is további 
szirmokat bont. Dacolva a napon
ta beutazott távolsággal és az 
egyre hűvösödő szelekkel.

Szívből örülünk karácsony előtt 
kis kötetének.

Czuczor Sándor

Fülöp Lajos könyvbemutatója a közösségi házban



Jó szó karácsonyra
Hit -  Remény -  Szeretet. Szép 

útravaló lehetne az életre. Manap
ság híján vagyunk mindháromnak. 
Az idő nem túl kedvező. Sok a 
rossz hír a világból és 
környezetünkből is. Hiányzik 
belőlünk a szeretet, a megbo
csájtás, de legalább a tolerancia 
egymás iránt.

Ismét közeledik a Karácsony. 
Az év, amit a Mars árnyéka borí
tott. Köztudottan a Mars nem 
éppen a szerencsebolygónk, de 
legalább a „remény” csupa nagy
betűvel, megmaradt és bízzunk 
benne, hogy a jövő évünk biz
tatóbb lesz.

Mindenesetre dacolva az idővel 
és a jóslatokkal, teremtsünk 
szeretteink számára egy szép 
békés ünnepet. Adjunk lehetőséget 
egymásnak a közeledéshez, bo
csássuk meg az ellenünk 
elkövetett vétkeket. Mélyebbre 
merülni, a múltat boncolgatni nem 
érdemes, nem tanácsos. Emlékez
zünk mindig a kellemesre! Jobb 
lesz tőle a közérzetünk.

Elmesélnék újra egy kedves 
történetet kisgyermekkoromból, 
ami még hajszállal a második 
világháború kitörése előtti békei
dőből származik.

Kárpátalján ezen a december 
24-i délelőttön, míg Anyuka az 
előkészületekkel foglalatoskodott, 
Apukám kis szánkómon elvitt egy 
csodás sétára. Hatalmas pelyhek
ben hullott a hó, ropogott lábunk 
alatt a gyönyörű fehér takaró. Az 
utca csendes volt és békés. 
Közben hógolyóztunk és lesiklot
tunk egy-egy dombról. 
Észrevétlenül suhant az idő. Haza
felé menet betértünk egy játék
üzletbe, ahol szebbnél-szebb 
babák várták leendő kis gazdáikat. 
Apukám megkérdezte, melyiket 
választanám? Nagy boldogság 
töltött el, szemem megakadt egy 
gyönyörű szőke, kék organza 
ruhás alvóbabán. Azt hittem, 
álmodom, mikor az üzletes bácsi 
kezembe nyomta a hatalmas 
dobozt. Ez az előleg a jó kislány
nak a Jézuskától. A babát Fáninak 
kereszteltem el a kedves lány után, 
aki vigyázni szokott rám időnként. 
Nagyon szerettem. Otthon ünnepi 
ebéd várt ránk. Anyukám jelezte, 
hogy csomagot hozott a postás. 
Nagymamáék finom kis hazait

küldtek az Alföldről, többek kö
zött egy kis hordó borocskát, amit 
szüleim az ebédhez egy gumicső 
segítségével „csapra” is vertek.

Ebéd után kis pihenés 
következett, majd ünnepi díszbe 
öltöztettek, és Fáni babám tár
saságában a konyhában várhattam 
a Jézuska jövetelét. Végre 
megszólalt a várva-várt csengő. 
Anyu értem jött, és igen lázas 
izgalommal mentünk a csoda felé! 
A hatalmas fa, a csillagszórók és a 
gyertyák fénye káprázatos volt. 
Óriási elragadtatással kezdtem 
táncolni, tapsolni, énekelni és 
imádkozni, valahogy így : Drága jó 
Jézuskám! Köszönöm, köszönöm. 
Mennyből az Angyal, Mi 
Atyánk ki vagy a Men
nyekben, 
köszönöm, 
köszönöm és 
közben
összeveregettem 
apró tenye
rem. Mert 
különben igen 
csendes 
gy e r me k  
v o l t a m ,  
szokatlannak 
tűnt ez a 
jókedv, és 
szinte
egyazon pil
l ana t ban  
kiiramod
tak a kony
hába és 
rámeredtek a 
ki shordóból  
bűnbánóan   
alácsüngő 
gumicsőre. A  
belső vége már nem 
ért bele a borba, hál’Istennek, így 
amit benyakaltam, csak a csőben 
lévő tartalom volt. Határtalan 
jókedven kívül szerencsére mást 
nem okozott. Persze ez elég volt 
ahhoz, hogy a következő kará
csonykor a szomszédban várjam 
be a Jézuskát.

Szokásomhoz híven egy-két 
recepttel kívánnék nagyon békés, 
kellemes ünnepeket.

Tésztába göngyölt 
vagdalthús

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 3 db 
nagyon, főtt, áttört burgonya, 2 dl 
tejben futtatott 2 dkg élesztő, 1 db

tojás, 15 dkg zsiradék, 2 
kávéskanál só.

Összedolgozzuk alaposan 
(hólyagosra) és egy órát kelni 
hagyjuk. A vagdaltat előző nap 
előkészíthetjük.

50 dkg bármilyen darált hús, 2 
db áztatott zsemle, 1 db tojás, tet
szés szerint só, bors, majoranna, 2 
evőkanál mustár, egy fej apróra 
vágott vöröshagyma.

Összedolgozzuk és egybe, mint 
az egybesült fasírtot elősütjük. A 
tésztát kinyújtjuk tepsi 

nagyságúra, előzőleg 
félpuhára 

főzött, lecsur
gatott, ki

hűtött kelká
posztalevelet 

terítünk rá, a levélre 
lehet még dinsztelt 

gombaszeleteket 
összekeverni nyers 
tojással és rákenni, 

majd 
közepébe he

lyezni az elősütött 
húsveknit, ráhajtani 

a masszás tésztát, 
bekenni tojássárgájá

val és szép pirosra 
sütni. Salátalevélen 

egyben tálalni, majd 
vendég előtt 

szeletelni. 
Készíthetünk 

hozzá 
k ü l ö n 

böző meleg 
mártásokat  

(gomba vagy 
vörösboros). 
Dekoratív és 

nagyon finom étel. 
Feladhatjuk hidegen is salátával.

Szilveszteri puncs: 5 
személyre (meleg ital).

Főzünk egy liter (ha lehet 
narancs-) teát. Közben 5 tojás 
sárgáját habosra keverünk 5 kanál 
porcukorral, hozzákeverünk két 
narancs és egy citrom levét és a 
lereszelt héjakat. Állandó keverés 
mellett hozzáöntjük a forró teát, 
átszűrjük és hozzáöntünk 2 dl-től 
1/2 literig rumot. Tetszés szerint. 
Forrón tűzálló poharakba tálaljuk. 
Nagyon finom.
BUÉK Pusztai Irénke

Egészségünkért
Civilizált életünk számos 

tényezője miatt szervezetünk 
folyamatosan különböző káros 
hatásoknak van kitéve, melyek 
következtében különböző 
kisebb-nagyobb egészségi prob
lémák alakulnak ki. Hogy csak 
néhányat említsek: magas vér
nyomás, keringési és szívelégte
lenségi zavarok, valamint a ret
tegett rák.

Már régen, szinte minden fóru
mon keresztül figyelmezte
téseket kapunk, hogy jobban 
vigyázzunk az egészségünkre. 
Táplálkozzunk egészségesebben, 
mozogjunk többet és rendszere
sen, fogyasszunk több ter
mészetes élelmiszert és gyógy
növényt.

Ezeket a figyelmeztetéseket 
bizony nem vesszük komolyan. 
Nehezen szakítunk régi 
megszokásainkkal, így előbb- 
utóbb orvoshoz kell fordulni. Ma 
már csodálatos készítmények áll
nak az orvostudomány ren
delkezésére (hazai és külföldi 
termékek), és sokszor 
látványosan megoldódnak prob
lémáink. De milyen áron és 
milyen mellékhatásokkal?

Nemrég egy csodálatos kínai 
gyógynövényből készült
élelmiszercsaláddal találkoztam. 
Megtudtam, hogy hozzáértő 
szakemberek az ősi kínai rege
nerációs filozófiára alapozva, 
különböző gyógynövények keve
rékéből, korszerű körülmények 
között olyan nagy tisztaságú és 
kiváló minőségű koncentrá
tumokat állítanak elő, melyek 
fogyasztása biztosítja szerveze
tünk belső egyensúlyát, illetve 
annak megőrzését és helyreál
lítását. Ezeket a készítményeket 
családommal, barátainkkal, 
ismerőseinkkel együtt fogyaszt
juk. Tapasztalataink meggyőztek 
arról, hogy kiváló termékekről 
van szó, szeretném ha ön is 
megismerné azokat.

December 12-én 17 órakor 
gyógyteakóstolással egy
bekötött termékbemutatót tar
tunk a balatonalmádi Közös
ségi Házban, melyre ezúton 
szeretettel meghívjuk. Kérem 
jöjjön el!

H. M-né



Közösségi Ház 
decemberi 
programja

8. 16.30 és 18 óra 
Gyógyászati termékbemutató
11. 17 óra
Pályaválasztási tanácsadó sorozat. 
Táncsics Mihály Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Intézet 
Veszprém. -  Irányítástechnikai 
Szakközép- és Szakm. képző 
Intézet Fűzfőgyártelep
12. 9-16 óra Játékvásár
12. 17 óra
Élelmiszer-termékbemutató
12. 17 óra
Filmvetítés a Diabétesz Klubban
14. 9-18 óra Török ruhavásár
15. 18 óra Ünnepi koncert 
Fellép: Városi Vegyeskar 
Városi Zeneiskola növendékei
16. 15 óra Nagycsaládos Egye
sület karácsonyi programja
20. 9-17 óra Cipő- és ruhavásár
21. 17 óra Városi Karácsony. 
Köszöntőt mond:
Trosits András képviselő 
Közreműködik:
Vörösberényi Általános Iskola 
A Tenger ékszerei c. kiállítás a 
gimnáziumban december 20-ig 
tart nyitva.
Alkalmas időjárás esetén 
hétvégeken jégkarnevál a Balaton 

jegén!

Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Evet kívánnak 
a Közösségi Ház 

dolgozói

A régi-új csemegebolt
A Bajcsy-Zs. u.-Kurcz R. u. találkozásánál több éves 

kihagyás után, az idén tavasszal újra kinyitott az 
élelmiszerbolt. Nagyon hiányzott már a környék lako
sainak. Működtetése avatott kezekbe került, hiszen Schei 
Józsefné (Ibike) régi vendéglátós. A kb. 120 m2-es üzlet 
bőséges választéka megéri, hogy betérjünk. Az élelmi
szerek, csemege- és vegyiáruk mellett napi- és hetilapok is 
kaphatók. A különböző termékakciók szinte folyamatosan 
tartanak. Már készülnek a törzsvásárlói kártyák, az 
idősebbek és a nagycsaládosok részére jelentős ked
vezményekkel.

Ibike tervei között szerepel még egy melegkonyhás büfé 
megnyitása. (Az előkészületek már megkezdődtek.) Itt 
melegszendvicsekkel és egyéb gyorsételekkel várják a 
vékonyabb pénztárcájú fiatalokat.

A nyitva tartási idő megjegyzése nem okoz nagy gondot, 
hiszen mindennap -  vasár- és ünnepnapokon is -  fél héttől 
este kilencig várják kedves vásárlóikat.

N. F. (x)

Értesítés
Tisztelettel értesítjük Balatonalmádi azon 

lakosait, akiktől hétfő és kedd napokon szál
lítjuk a szemetet, hogy a szállítást a kará
csonyi ünnepekre való tekintettel nem december
25- és 26-án végezzük.

A szemétszállítás december 23-án, szombaton lesz. Az ünnep után a 
szállítási napok változatlanok.

ALMÁDI-KOMMUNÁLIS KFT.

Ajándék
lakásfelszerelés

üzlet
n y ílt  B a la tona lm ádiban

A Petőfi, Baross G. u. sarkán (h en tessel szemben)

Nyitva:
Hétfőtől-péntekig 8.00- 1730
Szombaton 800- 1200
ebédidő: 12.30-13.30

Ezüst-, aranyvasárnap 8-14-ig
Várom  kedves vásárlóim at! 

Boldog, békés karácsonyt!

Karácsonyi
üdvözlet

Ezúton kívánunk békés, 

boldog ünnepeket Balaton

almádi valamennyi idős pol

gárának!

Az új esztendőre jó egész

séget, türelmet és jó kedvet!

Szükségét érezzük, hogy 

felfegyverkezzünk mindezen jó  

kívánságokkal az előttünk álló 

hideg, téli napokkal szemben. 

A kívánságok mellett, ter

mészetben az Idősek Klubja 

melegével tudunk segíteni. 

Kínáljuk mindezt az új esz

tendőre -  szeretettel várjuk 

Önöket!

Balatonalmádi Város 

Idősek Klubja

Helyesbítés
Múlt havi számunkban megje

lent a Máltai Szeretetszolgálat 
köszönete mindazoknak, akik 
anyagilag támogatták a kárpátaljai 
gyerekek városunkban történt 
nyaraltatását. Sajnálatos módon a 
nevek felsorolása nem volt teljes, 
nyomdahiba miatt Mészöly 
Győző, Rendes Ferenc, Szabó 
Béla a névsorból kimaradt. Ezúton 
kérünk elnézést.

B A L A T O N A L M Á D I  
V Á R O S  L A P J A

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság 

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor,

Hollóné Behring Anikó, 
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Vecsey K. Mária,

Veszeli Lajos
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