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A l m á d i  r é g i  é p ü l e t e i
B abos-villa

A Csokonai-közben áll egy 
szépen helyreállított régi épület, 
emlékeztetve a századforduló 
Almádijára, amely Babos-villa 
néven volt ismeretes a régi 
almádiak között. Birtoklás
történeti adatait az 1858. évi 
kataszteri felméréstől kezdve 
ismerhetjük meg. Ekkor Gémesi 
András csizmadia és felesége, 
Németh Zsuzsanna veszprémi 
lakosok voltak a tulajdonosai, az
1 katasztrális hold, 340 
négyszögöl nagyságú szőlőbir
toknak, a rajta levő épületet 
pedig 67. számmal jelölték.

1899. november 28-án történt 
telekkönyvi bejegyzés szerint a 
birtok eladásra került 700 
osztrák értékű forint ellenében, 
és Fekete Károly veszprémi 
lakos nevére jegyezték át. Az 
1902. november 2-án kelt közsé
gi bizonyítvány alapján „az azon 
épült 35 népsorszámú villa 
feltüntetése mellett” eladást is 
bejegyeztek. E szerint a birtok 
20 000 korona vételár ellenében 
a gróf Zichy család tulajdonába 
került, és 1902. december 24-én

gróf Zichy Hermann gyermekei, 
Hermann, Róbert, Géza, Margit 
és Milena kiskorúak nevére 
megtörtént a telekkönyvezés.

Itt meg kell jegyezni, hogy az 
1902. november 2-án kiadott 
igazolás alapján december 24-én 
telekkönyvezett villa egy 1899. 
július végén feladott képes le
velezőlapon már szerepel, mint 
Fekete Károly nyaralója. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a 
telekkönyvezés nem esett közel 
a tényleges építéshez. A különb
ség még feltűnőbb, ha a 
Veszprémi Független Hírlap -  
Kompolthy lapja -  1890. már
cius 29-ei számában olvassuk: 
„...a lakások dolgában is épül 
Almádi. Az emeletes Fekete-vil
lán kívül a Balog Károly fun
dusán is emeletes nyaraló épül; 
ezen felül az Udvardy-család is
2 új villát épít az általuk megvett 
Berecz-funduson.”

1912 és 1917 között vala
mennyi Zichy-leszármazottól 
több részletben megveszi a teljes 
birtokot dr. Horváth Lajos 
megyei aljegyző, aki az 1917.

november 6-án kelt bejegyzés 
szerint 63.000 koronáért már el 
is adja a birtokot. A vevők 
Benkő Géza és neje, Pongrácz 
Erzsébet kékkúti lakosok. Ekkor

a birtok nagysága 1 katasztrális 
hold 340 négyszögöl, ami meg
egyezik az 1858. évi adattal. Ez 
csupán a véletlen játéka, ugyanis 
a leírt tulajdonosok többször 
vettek hozzá, majd adtak el 
belőle, ez minden esetben 
területi változást is jelentett.

Balatonalmádi nagyközség 
1923. évi kataszteri birtokív-

összesítője szerint változatlanul 
Benkő Géza a tulajdonos, a bir
tok nagysága viszont 1 ka
tasztrális hold 853 négyszögölet

tett ki, ház új száma pedig 30. 
Hasonló adatokkal találkozunk 
Balatonalmádi nagyközség 
1923. évi házjegyzékében is. 
1931-ben vette meg Babos Sán
dor budapesti lakos Benkő Gé
zától a birtokot, amelyik ekkor 
már 1 katasztrális hold 511 
négyszögöl nagyságúra csök
kent. Ennek valószínűsíthető 
oka az, hogy a Csokonai-köz 
ekkor került kialakításra, ami a 
telek területi korrekciójával járt. 
Az 1939. évi birtokív-összesítés 
is azonos tulajdonost -  Babos 
Sándort - ,  valamint házszámot 
és teleknagyságot regisztrál.

A mai tulajdonos, Wossala 

György nagy gonddal helyreál

líttatta az épületet, amelyik -  

mint az előzőekből kiderült -  

106 évvel ezelőtt épült, és 

egyike Almádi azon igen kevés 

100 évnél idősebb épületének, 

amelyek jó állapotban vannak. 

Helyi védelemre mindenképpen 

méltó, annál is inkább, mert a 

tulajdonos erről már gondos

kodott, amikor helyreállíttatta.
Schildmayer Ferenc

Almádi képe 1902-ben. A községház mögött jól látható 
az egykori Babos-villa

Az épület képe az 1899-ben feladott képes levelezőlapon (bal alsó kép)



WASHINGTONI VISSZHANG 3.
Amikor már tényleg akklimatizálódni akar 

az ember Amerikában, akkor meg kell tanul
ni bevásárolni, mert különben sohasem 
ismerjük meg igazán sem az országot, sem az 
embereket. A bevásárlás -  azaz a „shopping”
-  itt több, mint megszokott beszerzés, hétvé
gi cipekedés. Nem is hobbi, szenvedély. 
Stephen Bayley egyenesen azt állítja, hogy 
ebben a vallástól megfosztott korban a temp
lomba járás helyét átvette a boltba járás. A 20. 
század végi embernek megadatott a szabad 
választás lehetősége, de ennek bizony az volt 
az ára, hogy miközben egyre tapasztaltabbak 
leszünk, ártatlanok már soha. Tisztelet a 
kivételnek, de úgy látszik, hogy egyes 
embereknél a lelki gazdagság helyét átvette 
az árubőségben való dúskálás. A „shopping” 
egy kultusz, egy életforma, sőt vannak 
olyanok, akiknek ez az egyetlen találkozási 
alkalmuk más emberekkel.

Kanadai szociológusok írják, hogy 
„odalenn délen” (ez az USA) a hatalmas 
bevásárlóközpontok már non-stop tévémű
sorok lettek a 20. század végére. „A vágyak, 
ideológiák és a költekezési mánia mikrovilá
ga, amely konyhakész testeket terelget az 
ultrakapitalizmus kibernetikai koz
moszában.” Meghatározásuk talán túl bonyo
lultan hangzik, de félelmetesen igaz a tár
sadalom egyes rétegeire. Tegyük hozzá gyor
san, hogy nem csupán az USA-ban, hanem 
Kanadában is! Nyugat-Európa után pedig úgy 
tűnik, errefelé araszolgatunk mi is, csak még 
felzárkózásnak nevezzük.

Kilenc évvel ezelőtt jártam már több 
amerikai áruházban Pennsylvania, Maryland, 
New Jersey és New York államokban, és a 
tendencia már akkor is érezhető volt, de nem 
olyan erősen, mint ma. Akkor még magya
rázkodnom kellett, ha a hatalmas papírzacskó 
helyett műanyagszatyrot kértem. Fel nem 
tudta fogni az eladó, hogy mit pöffeszkedem 
én a flancos műanyaggal, amikor az autóig, 
vagy hazáig a papírzacsek is kitart, ráadásul 
természetbarát! Meggondolatlanul elárultam 
neki, hogy nincs autóm, és erre úgy nézett 
rám, mint a marslakóra. Tényleg: autó nélkül 
csak a rettenetesen szegények, vagy a 
habókosok mennek bevásárolni...

Most már van autóm, nem is akármilyen, 
de ha jó pontot akarok szerezni a pénztáros
nál, akkor papírzacskót kérek. Ha netán 
szórakozottan mégis műanyag szatyorra tar
tok igényt, akkor viszont mindig megígérem, 
hogy legközelebb visszahozom őket. A 
legszélesebb mosollyal megköszönik és 
szatyronként 1 centet levonnak a következő 
vásárlás végösszegéből. (Apropó: itt nem 
játsszák azt a furcsa magyar játékot, hogy az 
áruház, vagy a bolt emblémájával ellátott 
szatyorért még fizettetnek is!)

A legkisebb butikoktól a megalomániás 
áruházakig állandóan úgy üdvözlik az 
embert, mintha már zsenge gyermekkorától 
odajárt volna vásárolni és teljesen őszintének 
látszó 1 dollár 99 centes mosollyal köszön
tenek már a bejáratnál. Elmondják, hogy 
régen láttak és mennyire határtalan az 
örömük, hogy megint meglátogatom őket. Az 
első ilyen köszöntés után Washingtonban 
naiv ujjongással közöltem, hogy kilenc éve 
poroszkálhattam a bolt környékén, de hogy 
emlékezzenek rám, azt még a legvadabb

álmomban sem gondoltam volna. Na, erre 
rökönyödött meg csak a mosolycsekkes 
kislány igazán: egyrészt, ő akkortájt még 
hátulgombolós korában leiedzett, másrészt a 
boltot csak egy éve építették... Úgyhogy 
leszoktam az ilyen visszabeszélésekről, 
akárcsak a hogylétem iránti őszintének tűnő 
érdeklődésre adandó válaszokról is. A „Hi! 
Howdy?” van olyan komoly, mint a hazai 
„Hogyvagyunk-hogyvagyunk?”

Meg kellett tanulni a különböző boltok 
nevét és fajtáját is. Az „anchor shop” például 
nem tengeri horgonyokat árusít, mint a 
szótárból kikövetkeztethető, hanem a „mall” 
(bevásárlóközpont) legnagyobb, vagy legelső 
boltja. Olyan boltot viszont ne keressünk, ami 
a szótárban „chop-shop” néven szerepel, mert 
azt viszont a sheriff és a legényei látogatják 
szorgosan, ugyanis lopott autók szét
szerelésére specializálódtak.

Legtöbbször tehát egy család, márka, vagy 
áruházlánc nevét kell megjegyezni, mint 
Budataván a Miki Bufet, Berényben a 
Vöröskeresztes Raktáráruházat, vagy 
Almádiban a Hattyú Kisáruházat. Ha viszont 
itt akárhová bemegyünk, akkor legtöbbször 
nem pénzzel, hanem hitelkártyával, vagy 
esetleg csekkel fizetünk. Nem kell aggódni: 
készpénzt is elfogadnak, de nagy álmélkodás
sal nyugtázzák azt a vakmerő bátorságot, 
hogy ennyi készpénzzel vagánykodik valaki a 
virginiai éjszakában, sőt délután is! Az is egy 
jó csapdlecsacsi játék, amit a hitelkártyával 
kell művelni a pénztárnál, mert a kódleolvasó 
kiírja a körülbelüli összeget (tényleg így van: 
általában +/- 5%-ot téved) és akkor egy 
szablyacsapásra emlékeztető backhand-moz
dulattal végighúzzuk a kártyát egy keskeny 
résen, de előtte benyomunk a masinán egy
két gombot, hogy milyen típusú a kártyánk, 
hogy hitel- vagy takarékszámláról hívatjuk-e 
le. Esküszöm, hogy a kétkezes teniszezők 
ménkü nagy előnyben vannak velem szem
ben, mert én pingpongban is csak a pör
getésig jutottam el hajlott koromra. A lecsa
pást, meg az ejtést még a pénztárgépnél is 
gyakorolnom kell. A legaranyosabb a közben 
óhatatlanul kialakuló beszélgetés a 
pénztárossal, aki elismerő csettintéssel 
nyugtázza egy-egy húzásomat és megjegyzi, 
hogy olyan vad ütemben korszerűsítik a 
pénztárgépeket, hogy nincs ideje az 
embernek hozzászokni...

Irtó jópofa a csekkfizetések visszaiga
zolása is. Azt tudtam, hogy ellenőrzik 
időnként a kifizetési helyeket, meg belövik a 
szokásos nagybeszerzéseket, de hogy 
rákérdeznek a különböző szokatlan időpon
tokra, arról halvány segédfogalmam sem volt. 
Nincs az a szemfüles magándetektív, aki jobb 
lefigyelést tudott volna jelenteni a feleségem
nek, mint az az izgatott hangú bank
tisztviselőnő, aki elfúló hangon jelentette a 
családnak, hogy „valaki” használta a hitelkár
tyát az egyik dél-washingtoni boltban, majd 
pedig japán étteremben vacsorázott. Amikor 
késő este hazaértem, nejem percrekészen 
jelentette, hogy merre császkáltam. Mondtam 
is neki, hogy legközelebb kérdezze meg a 
kártyakövető kistisztviselőt, hogy merre 
kószálgatok, ha netán félóránként nem jelent
kezek be telefonon keresztül...

Mondanom sem kell, hogy az áruházak, 
sőt a „kisboltok” is felettébb terjedelmesek. 
Ráadásul az itteni „árueldorádó” olyan 
bőséget produkál minden boltban, hogy az 
ember hajlamos elveszni a polcok között. A 
múltkor is félóráig hajkurásztam a családot, 
amíg megleltem őket. Winnetou legyen az 
ember a talpán, ha mindezt a hétvégén is meg 
akarja ismételni, mert akkor úgy nyüzsögnek 
a vásárlók mindenütt, mint valamikor a sziúk 
a hadiösvényen. Csak emlékeztetésül mon
dom, hogy nem mindenki úgy megy el „shop- 
pingolni” , hogy venni is akar, hanem ott ejti 
meg az esti egészségügyi sétáját, vagy 
végigkocog a tizenöt-húsz különböző krump
lispolc mellett. Ha a salátasort is útbaejti 
(amelyre folyamatosan permetezik a vizet, 
akkor tisztára Niagarás hangulatba keveredik, 
és az almasor végére ki is fárad. A kóbor 
magyar vásárló meg csak ámul, hogy nicsak, 
ide akarunk mi paprikát exportálni, amikor 
legalább hatféle színű (lila és fekete is van) 
maxi- és minipaprika gunnyaszt a polcokon. 
Kéjes vigyorral nyugtáztam viszont, hogy 
zöldséggyökér meg zellergumó még a leg
nagyobb áruházban sem volt, helyette zeller
szárat és pasztinákot kínálnak, de hol vannak 
az otthoniaktól! Igaz, ami igaz: a zellerszár 
olyan zsenge és guszta megvastagodva is, 
hogy a legtöbb helyi saláta nélkülözhetetlen 
része. Az otthoni zellerszár zöldebb, földe
sebb, szikárabb, sőt megtartotta a régi jó fog
sorlazító tulajdonságát is...

Külön misét érdemelne a „junk-mail” 
ismertetése is, bár otthon is kezd tele lenni a 
postaládánk és a hócipőnk is a kéretlen rek
lámpapíroktól. Itt már régóta leszoktak a 
vásárlók átvágásáról (a megtévesztés túl 
finom lenne az otthoni csomagküldők 
jellemzésére), viszont kitalálták a telefonos 
zargatást, amikor a legvadabb időpontokban 
hívnak fel lakásporszívózás, kriptabérleti 
kedvezmények vagy műanyagedény-vásár
lási engedmények ecsetelése céljából. Sajnos, 
nem lehet hirtelen visszaválaszolni, mert 
automata intézi ezeket is, akárcsak a tervezett 
baseball-stadion (élő) népszavazását: „Ha 
támogatja, nyomja meg az egyes gombot, ha 
ellenzi, akkor a kettest...” Az esetleges zaftos 
válaszok elvesznek a koaxális kábelek 
beleiben.

A reklámok félelmetesek: a tévében 
általában tízpercenként szakítják meg a 
filmeket, és Chuck Norrisnak szép tenyeres 
pofonjai között feltámadnak az ellenfelek, 
Julia Roberts is negyedórákat csücsörít két 
puszi között, mert az itteni Blöki örül a le
geslegjobban a kutyaeledelnek! A gyönyörű 
Zorba-film is több mint két és fél órásra si
keredett a reklámok miatt. Viszont mindez 
kismiska a boltok csalogatásához képest 
földön, vízen és levegőben.

Csak a „legszebbeket” említem: „Spórolj 
ennyit, kapsz annyit!” ; „Bennünket nem lehet 
alulkínálni!!! Aki olcsóbban adja, az 
hazudik!” ; Sok van, ami gyönyörű, de a 
mienk a leggyönyörűbb!” ; „Nem volt 
nálunk? Akkor még nem látott gigantikusát!”; 
„Drágán akar vásárolni? Akkor ne hozzánk 
jöjjön, itt sajnos minden olcsó!!!” Ménkü 
rafinált az egész hirdetési mechanizmus. 
„Maga megőrült? Máshová megy, amikor itt 
a legjobb?! Egyet fizet, négyet kap! Ne

fizessen! Próbálja ki! Félév múlva küldjük a 
csekket...

Szép magyar gyümértes hagyomány, hogy 
megkeverjük a vásárlót, mint Rodolfó a kár
tyát: „Féltucat csak 50 cent!” „2 dollár 99 
cent a háromnegyedfontos pipimell!!!” (Ez 
még félkiló sincs.) „Magmentes szőlő sze
menként, amíg a készlet tart...” „A laszkai 

krumpli ömlesztve, csak a mai napon.” (Már 
két hete ott didereg a bolt hátsó polcain!) 
„Miket láthat, még, ha beljebb jön...” 
(Megtermett műanyag töklámpás kivilágítva 
és a tetejéről egy szilfid kísértet tekinget a 
vakvilágba.)

Hijnye! Ez nem lehet igaz! Vesz egy egész 
dinnyét, kap mellé egy csomag hazai földi- 
mogyorót ingyen! (Itt is kezd vége lenni a 
dinnyeszezonnak, csak a külföldi szállítmány 
előtt kiárusítják a hazait.) Nem kell megven
ni -  vigye csak haza csócsálja, majd meg
látja... (Ez mazsola volt, amit a bejáratnál 
nyomtak a kezembe.) „Okos vagy, pont ide 
kell jönni!!!” (Ez a felirat egy ménkü magas 
póznán világít már másfél mérföldről.) „Itt 
csak a helyet foglalja! Vigye csökkentett 
áron, de vigyázzon, mert már régen lejárt a 
határideje! Végső kiárusítás! A bolt bezár!! 
(Ez a bolt hosszú végvonaglásnak néz elébe, 
mert már augusztus óta csinálják...)

Hovatovább hajlamos vagyok hinni 
Robert Frostnak, az egyik leghíresebb 
amerikai költőnek: „Addig add el a lovad, 
amíg ki nem múlik! Az az életművész, aki 
mással fizetteti a veszteségét.”

Czuczor Sándor

Üzenet a washingtoni 
tudósítónknak:

Czuczor Sándor barátunknak és 
kollégánknak köszönjük, hogy rend
szeresen adja üzeneteit a távolból 
lapunknak. Tudjuk, hogy nagyon 
nehéz faxot küldeni a nagy 
Ámerikából egyrészt a távolság, 
másrészt az esetenként 50 dollár, 
amit tisztelt honfitársunk le kell 
hogy perkáljon. Hát ugye a kapitaliz
mus az kapitalizmus. Ott a távolban 
nem veszik figyelembe a mi kis újsá
gunk misszióját. Így hónapról 
hónapra Sándorunk nagy nehézségek 
árán juttatja el az almádi olvasóknak 
cikkeit. Még az is nehezíti újságírói 
munkáját, hogy az ottani faxokon az 
ékezetek nem üzemelnek. Nos, 
köszönjük a sok fáradságot, a 
zsebpénzedből finanszírozott faxdí
jakat és várjuk élvezetes beszámolói
dat. Honoráriumra ne számítsál, mert 
itthon a „szakértő kormány” ismét 
csinált egy húzást! A kevéske ho
noráriumot, amely egy cikkedért 
körülbelül járna (800 Ft), tb-köteles 
jövedelemnek nyilvánította. Így az 
adó és tb levonásával -  majd ha ha
zajössz -  kb. egy liter rizlinget 
tudunk adni! Bízunk benne, hogy 
ebben is segítenek majd a kertbará
taink és megfinanszírozzák az 
adományt.

Üdözlettel 
a Szerkesztőség



N éhány sor  
a 72. hónapról 
a V árosházán

1996. október

Leraktuk az új iskola alapkövét 
Vörösberényben. Ebből az alkalom
ból újra felerősödött az iskolaépítést 
ellenzők hangja. Jórészt az informá
ciók hiánya, illetve azok elfelejtése 
miatt. Ezért hát megint leírom mind
azt, amit az elmúlt években sokszor 
elmondtam, leírtam.

Almádihoz csatolása után Berény 
hátrányos megkülönböztetésben 
részesült. A fejlesztések elmaradtak, 
hacsak nem tekintjük fejlesztésnek a 
néhány tucat új utca megnyitását, 
melyekben egy szál villanydrót, és 
jobb esetben egy félcolos vízvezeték 
jelentette a közműveket a harmadik- 
negyedik szomszéd jóvoltából. 
Csatorna, gáz, telefon, csapadékvíz
elvezetés, elfogadható útburkolat 
semmi. Az óvodásra és az iskolára 
sem gondolt az egykori tanács. Öt 
(!) agyontoldozott-foldozott épület
ben működnek, ami önmagában is 
elég oka lenne az építésnek. Azon
ban 1991-ben az egyházak -  jogosan
-  visszaigényeltek az öt épületből 
hármat: az óvodát, valamint az alsó 
és felső iskolát. 1995-ben a visz
szaigénylést az egyházaknak felül 
kellett vizsgálni és megújítani. 
Ennek során lemondtak az óvodáról, 
illetve a pénzbeni kárpótlást válasz
tották a természetbeni visszavétel 
helyett, de továbbra is igényt tartot
tak az alsó és felső iskolára. E kettőt 
a törvény értelmében 2002-ig át kell 
adnunk.

A berényi iskolaépítés tehát nem 
választási ígéret, nem egyesek 
passziója, nem a berényi képviselők 
nyomásának eredménye a kép
viselőtestületre, hanem törvényben 
előírt kötelességünk. Anyagi alapja 
az eddig általunk összegyűjtött 40 
millió forint, a Brandeisz Ella 
tanárnő segítségével a Soros 
Alapítványtól kapott másik 40 mil
lió forint, az alsó és felső iskoláért 
nekünk járó állami kárpótlás, 59 
millió Ft névértékű Hungalu- 
részvénycsomag, ami azonban 
jelenleg nem piacképes, az Alcatel 
társaság felajnálása a telefonra, Rajó 
László mérnök úr ígérete a gázel
látásra, a Swietelsky Kft. vállalása 
az iskola csatornázására, és re
ményeim szerint további fel
ajánlások és adakozások.

Kérem, hogy akik elolvasták e 
sorokat, mondják el azoknak is, akik 
nem olvassák az Új Almádi Újságot. 
Köszönöm.
Balatonalmádi-Öreghegy,
1996. november 1.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
A szokásostól eltérően délután 1 

órakor nyitotta meg dr. Kerényi 
László polgármester a képviselő- 
testület október 31-ei ülését.

Napirend előtt köszöntötte és 
bemutatta a testületnek Gecs 
Mónikát és Molnár Jenőt, a két
tannyelvű gimnázium tanulóit, 
akik Magyarországot, sőt Közép- 
Európát képviselik az UNICEF, az 
ENSZ gyermekszervezete fennál
lásának 50. évfordulója alkal
mából New York-ban megren
dezett Gyermekek hangja című 
nemzetközi gyermektalálkozón.

A két tanuló az United Games 
szervezetben végzett tevékenysé
gük alapján pályázhatott erre az 
útra. (Mint ismeretes, Balaton
almádi csatlakozott e szervezethez 
és rendezvényeink aktív részt
vevője.)

Lang László képviselő ugyan
csak napirend előtti fel
szólalásában bírálta a polgármes
teri hivatalt, amiért Vörösberény
ben azokban az utcákban is 
kátyúztak, amelyekben közműépí
tés folyik. Dr. Hegedüs Tamás 
jegyző válaszában elismerte a 
hibát, a kátyúzási munkálatokat 
leállíttatta és az ügyben vizsgála
tot rendelt el.

Brenner Kálmánné képviselő 
asszony védelmébe vette a vá
rosgazdasági osztályt, rámutatva 
arra, hogy a városban folyó rend
kívül nagy mértékű közműbe
ruházások hatalmas terhet rónak 
az osztály dolgozóira, ezért for
dulhatott elő a hiba. Felhívta 
egyúttal a figyelmet az újonnan 
megalakult csatornatársulattal 
kapcsolatos további feladatokra.

Felber Gyula képviselő öröm
mel jelenthette viszont a kép
viselőtestületnek, hogy Piros Gab
riella balatonalmádi sportoló a 
Ferrarában megrendezett világbaj
nokságon duatlonban első helye
zést ért el.

A polgármester a két ülés közöt
ti fontosabb eseményekről történő 
beszámolójában elsőként említet
te, hogy mintegy 84%-os érdekelt
ségi egységgel megalakult Kápta
lanfüred-Vörösberény-Kisberé
nyi u. csatornatársulata.

Nem kis utánjárást követően -  a 
megyei közigazgatási hivatal hat
hatós segítségével -  sikerült a 
szolgalmi jogi problémákat ren
dezni, melyet követően ismét több 
almádi lakásban fellobanhatott a 
gáz.

Beszámolt a Kelet-Balatoni 
Területfejlesztési Társaság ülésé
ről, a helyi védelmi bizottságnál 
végzett ellenőrzés eredményéről.

Megemlékezett az október 6-i és 
október 23-i ünnepségről, és elis
merését fejezte ki a szervezőknek 
és előadóknak.

Fő napirendi pontok között tár
gyalta a testület a Veszprém Me
gyei Munkaügyi Központ bala
tonalmádi kirendeltsége vezetőjé
nek, Horváth Zsuzsannának tájé
koztatóját városunk munkaerő
piaci helyzetéről. A rendkívül 
színvonalas és részletes előter
jesztés ismertetésére lapunk kö
vetkező számában visszatérünk. 
Ezen témához kapcsolódóan tár
gyalta a testület a közhasznú fog
lalkoztatás tapasztalatait is. Töb
ben is dicsérték Mesterházy And
rea köztisztviselőnőt, aki 3 hó
napon keresztül szervezte és irá
nyította a munkát, korántsem ideá
lis körülmények között. Azzal 
mindenki egyetértett, hogy a köz
hasznú foglalkoztatásra a jövőben 
is szükség lesz, egyaránt érdeke a 
városnak és az ennek keretében 
foglalkoztatott munkanélküliek
nek is.

A városi gondozási központ 
egyéves tevékenységéről számolt 
be Trosits András, az intézmény 
igazgatója. Az intézmény -  amint 
azt a színvonalas, alapos gondos
sággal elkészített előterjesztés is 
tartalmazza -  a személyes gondos
kodás keretében szociális étkez
tetést, házi segítségnyújtást, kü
lönböző kulturális és egyéb prog
ramokat nyújt a főleg idős, rászo
ruló polgártársaink részére. Jelen
leg 32-en veszik igénybe a szol
gáltatásokat, de várhatóan számuk 
a közeljövőben emelkedni fog. Az 
igazgató -  akinek szívügye a város 
szociális hálójának „szövése” -  
felkészült munkatársaival együtt 
az eltelt időszakban rendkívül jó 
kapcsolatot alakítottak ki mind
azon szervezetekkel, akiknek fel
adatuk a szociális gondoskodás, 
illetve valamilyen módon segíteni 
tudnak ez ügyben.

Felber Gyula képviselő -  elis
merve a végzett munkát -  bírálta 
és egyszerűen rossznak nevezte a 
szociális törvényt, mert az önkor
mányzat ezen alapfeladatainak 
ellátásához nem kapja meg az 
államtól a szükséges anyagi támo
gatást.

Horváth István képviselő csatla
kozott az előtte szóló képvise
lőtársához, egyben javasolta, hogy 
az intézmény munkája során 
támaszkodjon a cserkészmozga
lomra is.

Ezt követően vita nélkül alkotta 
meg a képviselőtestület az egyes 
szociális ellátásokról, valamint a

személyes gondoskodásról szóló 
önkormányzati rendeleteit.

Tárgyalta a képviselő-testület a 
közoktatási törvény módosításá
ból és az általános iskoláknál 
lefolytatott pénzügyi, gazdasági 
ellenőrzésből következő feladatait 
és ezzel kapcsolatosan több pont
ból álló határozatot fogadott el.

Jóváhagyta a képviselőtestület a 
vörösberényi új iskola építésével 
kapcsolatos szerződéseket, me
lyekhez kapcsolódva a polgár- 
mester javaslatot tett a Vörös
berényi Iskoláért Alapítvány köz- 
alapítvánnyá történő átalakítására. 
Az előkészítő munkával megbízta 
a hivatal jegyzőjét, aki a követ
kező testületi ülésre -  az alapít
vány kuratóriumával egyeztetett -  
javaslatot terjeszt elő.

Hozzájárult a képviselőtestület 
a Györgyi Dénes Iskoláért Ala
pítvány létrehozásához és támo
gatta a vörösberényi iskola külföl
di cserekapcsolatát.

Albócziné Ábrahám Gabriella 
főépítész előterjesztése alapján 
építészeti tervpályázatot írt ki a 
volt Auróra Étterem kulturális és 
idegenforgalmi központtá történő 
átalakítására.

Majbó Gábor alpolgármester az 
előzőekhez kapcsolódóan indít
ványt tett, hogy a városháza előtt 
egy hármas zászlótartót építsenek, 
természetesen faragott vöröskő
ből. A nemes cél megvalósítása 
érdekében felajánlotta képviselői 
költségkeretét, melyhez képvise
lőtársai is csatlakoztak.

Az önkormányzat mind a négy 
állandó bizottsága előzetesen 
megtárgyalta az újonnan létre
hozandó gazdasági-műszaki szol
gálat alapító okiratát és a szervezet 
vezetői feladatainak ellátására 
kiírásra kerülő pályázatot. Az át
szervezéssel kapcsolatban több 
képviselő és a polgármester is 
aggodalmát fejezte ki, melynek 
kapcsán élénk vita kerekedett.

Dr. Hegedüs Tamás jegyző 
válaszolt a feltett kérdésekre, majd 
a testület, elfogadva az előter
jesztéseket, helyt adott Boros 
László és dr. Farkas Miklós közös 
indítványának, miszerint az át
szervezés konkrétumait rendkívüli 
testületi ülés keretében részletesen 
vitassák meg.

Nem támogatta a képviselő-tes
tület -  legalábbis a végleges terü
letrendezésig -  a Vörösberényi 
Polgári Kör millecentenáriumi 
emlékoszlop-állításának anyagi 
fedezetére vonatkozó kérelmét. 
Hozzájárult viszont a területi fo
gászatiröntgen-szakellátás műkö



déséhez, továbbá mentesítette a 
helyi rendőrörsöt a Petőfi Sándor 
utcai új épülete gázfűtésre történő 
átállításának közműfejlesztési 
hozzájárulása megfizetése alól.

Többszörös egyeztetést köve
tően végre megállapodás született 
a Veszprém Megyei Önkormány
zattal a volt nevelőotthon terüle
tének rendezése ügyében is.

Végezetül Gróf Tibor képviselő 
társasházalapítás ügyében benyúj
tott interpellációját tárgyalta meg 
a testület és az annak alapján meg
teendő intézkedéseket határozta 
meg.

Az önkormányzat jegyzőköny
vei a városi könyvtárban és a pol
gármesteri hivatalban megtekint 
hetők.

Sz. S.

A 
végrehajtásról
Sajnos, önkormányzatunknál 

jelentős kintlévőségek halmo
zódtak fel.

Emiatt kénytelenek vagyunk a 
notórius nem fizetőkkel szemben 
határozottabban fellépni.

Október hónapban négy vál
lalkozó ellen indítottunk vég
rehajtási eljárást fennálló tar
tozásaik miatt.

Két vállalkozó közterület
használatidíj-tartozását nem fi
zette meg, egy vállalkozó ellen 
pedig különböző szabálysértési 
bírságok meg nem fizetése miatt 
kezdeményeztük a végrehajtást.

A Fittness Tours iroda ese
tében még rendőrségi segítséget 
is igénybe kellett vennünk. Az 
idegenforgalommal foglalkozó 
iroda többszöri, folyamatos fel
szólításaink ellenére sem tett 
eleget bejelentkezési, bevallási 
kötelezettségének (kurtaxa- 
bevallás, iparűzésiadó-bevallás) 
s az ezen bevallásokon alapuló 
adókat sem fizette be. (Tudni 
kell, hogy a befizetett kurtaxa 
után a város kétszeres összegű 
állami támogatást kap.)

A végrehajtások során lefog
lalt ingóságokat -  ha a kö
telezettek időközben nem rende
zik tartozásukat -  árverés útján 
értékesítjük.

A nehezedő gazdasági körül
mények között a város a jövőben 
sem tekinthet el adó- és egyéb 
köztartozásokból származó be
vételeitől.

Kérjük, hogy akinek városunk 
felé adó- vagy egyéb tartozása 
van, azt minél előbb rendezze.

Pénzügyi Osztály 
Adócsoportja

Helyzetjelentés a közműépítésekről
Örömmel értesítjük a Tisztelt 

Lakosságot, hogy 1996. október 
26-án, szombaton megalakult a 
Balatonalmádi-Vörösberény-Kis
berényi út és környéke-Káptalan
füred Csatornamű Társulat.

A társulat szervezése ez év nyár 
közepén kezdődött, és az október 
végi alakuló közgyűlésre sikerült a 
megalakuláshoz szükséges kellő 
számú érdekeltet bevonni. A mini
mális 67%-kal szemben 80% felett 
volt a belépni szándékozók ará
nya.

Az új társulat egyhangú sza
vazással csatlakozott a Balaton
almádiban már évek óta működő 
Il-es számú Csatornamű Társu
lathoz. A csatornázás társulati 
szervezésben történő lebonyo
lítása az érdekeltek számára le
hetővé teszi a 8 évig tartó ne
gyedévenkénti részletfizetést 
(2500 Ft/negyedév), mely összeg 
nem változik a törlesztés ideje 
alatt. Erre a társulat garanciát vál
lalt. Az éves befizetés 15%-át 
minden következő évben az érde
kelteknek visszautalják, a mara
dék összeg a helyi adóból leírható. 
Az első részletfizetés 1997 január
jától esedékes.

A társulat kedvezményes kama
tú hitel felvételére jogosult, mely 
lényeges költségmegtakarítást tesz

lehetővé az érdekeltek számára. A 
kivitelezés jövő év végéig befeje
ződik, a lakossági törlesztés 8 évig 
történik, ezért van szükség a társu
lati hitelfelvételre.

A három nagyobb területen, 
valamint a Szinyei-Merse Pál és 
Budai Nagy Antal utcákban induló 
szennyvíz-csatornázási munka 
bruttó értéke 387 millió forint. Az 
érdekeltségi befizetés összesen kb. 
80 millió forint, a maradék ösz
szegre a japán hitel, az elnyert 
céltámogatás, Vízügyi Alap
pályázat, Központi Környezetvé
delmi Alap-támogatás és az önkor
mányzati hozzájárulás nyújt fe
dezetet.

A csatornázási területtel össze
függésben lévő kisebb bővítési 
igények számbavétele folyamat
ban van, a tervezési, engedélye
zési, kivitelezési munkákat a pol
gármesteri hivatal a csatornatársu
lat vezetőivel egyeztetve folyama
tosan intézi.

A jövő év őszén újabb két na
gyobb terület csatornázása kez
dődhet, a Dózsa és Rege utca kör
nyéke, valamint Vörösberény ke
leti részén a Kodály, Erdő, Erkel, 
Szorosi utcák körüli terület. Az 
engedélyezett tervek rendelke
zésre állnak. A társulati szervezés 
indítása ezeken a területeken a 
jövő nyár folyamán várható.

Szeptembertől nagy erőkkel 
folytatódott a gázvezeték építése 
Vörösberény teljes területén. A 
Veszprémi úttól keletre eső terület 
a Thermo Kft., a nyugatra eső rész 
a Hidroterv Rt. kivitelezésében 
elkészült.

A sikeres műszaki átadásokon 
túlvagyunk, a használatbavételi el
járások november hónapban meg
történnek.

A gáz alá helyezéshez a meg
valósuláson túl a szolgalommal 
érintett ingatlanok tulajdonosai
nak nyilatkozatai maradéktalanul 
szükségesek. Aki ezt még nem 
tette meg, kérjük, sürgősen pótol
ja.

Telefonon sok az érdeklődő, 
akik a gáz alá helyezés pontos ide
jét szeretnék megtudni. Hivata
lunk mindent megtesz annak ér
dekében, hogy legkésőbb ez év 
végéig meginduljon a gázszolgál
tatás.

Az 1997. évi programban Káp
talanfüred, Öreghegy és a Felsőör
si út környékén 15 km gázvezeték 
építését tervezzük kiviteleztetni.

A tervek elkészültek, részben 
rendelkezésünkre állnak. A szer
vező munkát jövő év elején 
indítjuk.

Sz. Z.

Polgárőr- 
hírek

A rendszeres járőrözés ered
ményeként rendőrjárőrrel közösen 
tettenértünk újságpavilonba betör
ni szándékozó „embereket”. Pol
gárőrtársunk megfigyelése alapján 
került meg egy nagyértékű 
kerékpár.

Elkezdtük, az üdülőövezetek 
rendszeres ellenőrzését is. Célzott 
ellenőrző akciókat szervezünk a 
rendőrséggel. Nyilvánosan meg
köszönjük a Tradeorg Kft. 
vezetőjének Tóth Zoltán úrnak 
nyomdai termékek (szórólapok, 
igazolványok) előállításában nyúj
tott ingyenes támogatásait, va
lamint Kapus István úrnak azt a 
nagy összegű befizetését, mely 
lehetővé teszi a további technikai 
fejlesztést.

H. E.

Balatonalmádi Város Önkorm ányzata 
PÁLYÁZATOT HIRDET  

az Önkormányzat Gazdasági M űszaki Szolgálata 
vezetői feladatainak ellátására, 

határozatlan időtartam ra történő kinevezéssel.

Az állás betöltésének feltételei:
-  magyar állampolgárság;
-  büntetlen előélet;
-  műszaki vagy pénzügyi, illetve közgazdasági felsőfokú képzettség;
-  10 év szakmai gyakorlat;
-  vezetői gyakorlat;
-  idegen nyelv tudása, valamint közigazgatási területen szerzett 

gyakorlat előnyt jelent.
A beosztáshoz kapcsolódó bérezés és juttatások: megegyezés szerint, 

a vonatkozó jogszabályokra való tekintettel.
Az állás elfoglalásának időpontja: legkésőbb 1997. január 1.
A pályázattal kapcsolatos tartalmi követelmények:
-  a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai;
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
-  a pályázó kézzel írt szakmai önéletrajza;
-  a költségvetési intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelé

sei;
-  egyenértékű pályázat esetén a helyi vagy helyi ismeretekkel ren

delkező pályázó előnyben részesül.
A pályázat beérkezésének határideje: 1996. november 15.
-A  pályázatot Balatonalmádi Város Polgármesterének címezve (Ba

latonalmádi, Széchenyi sétány 1.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a város jegyzőjétől kérhető 

a 88/338-181-es telefonszámon.



SAKK
Mármint az 1996/97-es nyitányt 

a sakkozók NB I-es bajnoksá
gában. Pedig sikerült a tavalyi csa
patot együtt tartani, ami, azt hi
szem, a legnagyobb erősítéssel is 
feléit S ha azt vesszük, hogy vis
szacsábítottuk hozzánk azt az 
Orsó Miklósi is, akinek hathatós 
segítségével jutottunk fel a legjob
bak közé... Szóval nem így 
képzeltük a rajtot Persze, még 
korántsem kell a vészharangot 
megkongatni, hisz Fortuna szeszé
lye folytán két olyan csapattal 
találkoztunk eddig, akikkel ko
molyan kell majd számolni a 
bajnoki dobogó fokainak kiosz
tásánál is. Csakhát... valahol mi 
is közéjük akarunk tartozni. A 
tanulságokat levontuk, most már 
előrenézünk, és a hátralévő 13 for
dulóban bőven lesz még lehetőség 
a javításra.

Hogy azért jó hírrel is szol
gáljunk, a már említett Orsó Mik
lós személyében végre egy igazi 
edzőt is találtunk, aki amellett, 
hogy a vörösberényi iskolában és 
a gimnáziumban órarend szerint 
tanítja a sakkot, a közösségi 
házban szerda délutánonként ko
moly edzéseket is tart. Ide várunk 
minden érdeklődő sakkbarátot!

NB I.
1. forduló
Balatonalmádi, 1996. október 6.

Nem így képzeltük...
Közösségi Ház SE-Csuti SK 

Zalaegerszeg: 5.5-6.5 
Adorján-Grószpéter remi 
Tolnai-Sherzer 1:0
Izsák-Horváth Gy 0:1 
Fáncsy-Horváth T. 0:1 
Kubacsny-Konopka 1:0 
Galyas-Portisch F. remi 
Orsó M.-Csiszár Cs. remi 
Horváth-Horváth 0:1
Kovács-Horváth Á. remi 
Grábics-Boronyák remi 
Forgács-Csiszár Z. 0:1 
Sulyok-Mészáros 1:0
Szoros eredményt értünk el az 

évek óta a bajnoki címre aspiráló

zalai gárda ellen. Kimagaslott Tol
nai Tibor és Kubacsny László 
magabiztos játéka.

2. forduló
Nagykanizsa, 1996. október 27. 
Nagykanizsai Izzó SE— 

Közösségi Ház SE 7.5-4.5 
Ribli-Adorján remi 
Végh-Izsák remi 
Krutti-Fáncsy remi 
Horváth-Kubacsny 0:1 
Bagonyai-Galyas remi
Schneider-Orsó M. remi 
Szilágyi-Horváth 1:0
Csonkics T.-Kovács remi 
Bodó-Grábics 1:0

Kovács-Forgács 1:0
Pap-Sulyok remi
Flumbort-Sárkány P. 1:0 
Alaposan megéreztük kiváló 

játékosunk, Tolnai Tibor hiányát. 
Tartalékos csapatunkból egyedül a 
remekül játszó Kubacsny teljesít
ményét lehet kiemelni.

❖  ❖  ❖

Október hónapban megkezdő
dött a megyei bajnokság is. Tar
talékcsapatunk a veszprémi Hemo 
együttesét fogadta és meggyőző 
teljesítménnyel szerezte meg a 
győzelmet. Az idén először indí
tott gyermekcsapat újonc létére 
megszorította ellenfelét, ami di
cséretes eredmény.
Balatonalmádi, 1996. október 13.

Közösségi Ház SE II.-Hemo 
Veszprém 7.5:4.5

Nyert: Forgács, Fáncsy L., Vág
falvy, Dr. Varjú, Dr. Varjúné Cseh 
Beáta, Mengyi, Papp. Döntetlen: 
Horváth 

Gyerekcsapat:
Közösségi Ház SE III.-Hemo 

Veszprém 5:7
Nyert: Koch K. 2, Forgács M. 1, 

SzőnyiP. 1.
Döntetlen: Koch J. 1, Szöllősi 

D. 1.
(Megjegyzés: a gyerekek két 

partit játszanak!)
G.T.Adorján András (jobbról) a Grószpéter elleni mérkőzésen

I. Miki 
Büfé-kupa

(Nem nemzetközi) 
asztalitenisz-verseny

Színvonalas asztaliteniszver
senyt rendezett az elmúlt hónap
ban a népszerű Miki Büfé tulaj
donosa, Csepely Miklós. A Kö
zösségi Házban lebonyolított ver
senyen meglepően színvonalas 
mérkőzéseket láthatott a szép 
számú nézőközönség. Örvendetes, 
hogy a város egykori legered
ményesebb sportágát kívánja fel
támasztani egy vállalkozó, s csak 
remélni tudjuk, hogy e kezde
ményezésnek lesz folytatása is.

A bajnokságon körmérkőzést 
játszottak a résztvevők, s a legjobb 
nyolc közé az alábbi versenyzők 
jutottak.

1. Pintér László; 2. Szigeti 
Dénes; 3. Vankó László; 4. Soós 
Sándor; 5. Heidinger Ferenc; 6. 
Körtélyes Ferenc; 7. Csepely Mik
lós; 8. Kirchkeszner Ernő

Tenisz-hírek

Sikerült az OB. II-ben  
a m egkapaszkodás

Szeptemberben befejeződött az 
OB. Il-es csapatbajnokság. Az 
őszi „rájátszásos” fordulókban 
csapatunk jó játékkal, mindkét 
meccsét fölényesen nyerte (8:1, 
9:0) a Baja ellen, és végül is az V. 
helyen végzett. Ez azért szép tel
jesítmény, mert a mi csapatunk 
volt az egyedüli, amely „idegen
légiósok” nélkül, csak almádi 
játékosokkal játszotta végig a 
bajnokságot, még a rájátszásban 
sem erősített idegenekkel. A csa
patra jellemző volt a kiegyensú
lyozottság. Néhány kiemelkedő 
teljesítményt is lehetett tapasztal
ni. Így elsősorban Hitter Csaba 
játéka érdemel említést, aki min

den egyes mérkőzését megnyerte 
és párosban is mindössze két 
vereséget szenvedett. Dicséret 
illeti ifj. Varga László megbízható 
játékát és Rajnai Csaba töretlen 
fejlődését. Az „öregek”, amikor 
kellett, játszottak és hozták a 
győzelmeket. Szabó Lajos, Dudás 
Zsolt, Rajnai Kálmán játékára 
még szükségünk van a következő 
években is. A csapatbajnokságot 
lezáró aktusként az Ottília 
vendéglő vacsorameghívásának 
tettek eleget a játékosok, amikor is 
fehér asztalnál, finom falatok 
fogyasztása közben értékelte a 
csapat teljesítményét a klub 
elnöke és az edző. Érdekességként

itt csak annyit érdemes megje
gyezni, hogy az OB I-be az a 
Keszthely került fel, akitől itthon 
minimális 5:4-es vereséget szen
vedtünk (nyerő állásból), idegen
ben pedig ugyanilyen arányban 
megvertük őket!

Szeptember 28-án került le
bonyolításra az Áfrány Mihály 
Emlékverseny. Az idei verseny 
már nem házi bajnokság volt, 
hiszen a környező teniszcent
rumokból is érkezett nevezés. A 
győzelmet az idei megyei bajnok 
Szlotta Roland (Fűzfő) szerezte 
meg, második Hitter Cs., har
madik Dudás Zs. és Solymos L.

HIS



Kézilabdás lányaink (asszonyaink) az NB II-ben
Városunk női kézilabdacsapata 

igen szép eredményt ért el az 
előző bajnoki szezon végén.

Kétesztendei megyei bajnok
ságban való szereplés után -  az 
1994. évi bajnokság igazán csak 
spontán szerveződés alapján állt 
össze -  idén augusztustól az NB-
II. Észak-nyugati Csoportjában 
versenyezhetnek. A csapat igazi 
mérkőzéseit a kéttannyelvű gim
názium szabadtéri pályáján ren
dezi, melyhez meg kellett kérni a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
Versenybizottságának az engedé
lyét.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
(MKSZ) Elnökségének döntése 
értelmében az észak-nyugati női 
csoport mérkőzéseit a 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kézilabda Szövetség rendezi.

A csoportba az alábbi csapatok 
kerültek besorolásra: Tatabányai 
SC, Szombathelyi Tanárképző 
Főiskola, Győri Keksz II., 
MOGAAC DSE, Mosonma
gyaróvár, Komáromi AC, Bágyog
szováti KSK, Ikervár, Körmend,

Hegykő, Tatai KC, Balatonalmádi 
és Csorna.

A csapatok felsorolásából is lát
szik, hogy több nagy múltú kézi
labdacsapat szorult -  különböző 
okok miatt -  a Nemzeti Bajnokság 
negyedik vonalába, ami egyben 
azt is jelzi, hogy sok-sok igen jó 
játékos szerepel, sőt egyes nagy 
csapatok utánpótlás- és tartalék
csapata is itt játszik.

Ez részben jó, részben rossz. Jó, 
mert magas színvonalú mérkő

zéseket lehet produkálni, de rossz 
is, mert ezek a csapatok a heti 5-6 
edzés mellett sokkal jobb erőnlét
tel rendelkeznek, így többet is bír
nak.

Az őszi bajnoki fordulók 
alapján csapatunk újonc létére a 
nyolcadik helyen állt négy 
győzelemmel és hat vereséggel.

Sajnos, a bajnokság úgy indult, 
hogy a két kapus egyszerre lett 
sérült, így hét mérkőzést (plusz az 
edzőmérkőzéseket) egy kapussal

kellett végigjátszani. Aki egy ki
csit is ért a labdajátékokhoz, az 
tudja, hogy ez mekkora hátrány.

Továbbra is dicséretes azonban 
a csapatszellem és az akaraterő, 
mely több mélyponton átsegítette 
már a lányokat.

A csapat távolábbi célja a 
tisztességes helytállás, a jó szerep
lés.

A tavaszi bajnoki mérkőzésekre 
pedig várjuk kedves szurko
lóinkat.

-ELBÉ- 
Fotó: Zwicker

Álló sor (balról jobbra): Szalai 
Andrea, Mohosné Vass Tünde, 
Markó Klára, Németh Gáborné, 
Borosné Győri Ildikó, Belláné 
Molnár Erzsébet, Borsos Erzsébet 

Guggolnak: Szigethy Olga, Sidó 
Józsefné, Simon Sándorné, 
Tolcsvai Ferencné, Levelesi 
Béláné játékos-edző, Takács 
Gézáné.

Hiányzik a képről: Dankó Fri
derika, Keszei Mária, Gácser 
Zsanett, Herendi Csilla, Lénárt 
Zsuzsa.

HorgászsaroK

Nagyon gyászos eredményeket 
könyvelhettek el azok a horgá
szok, akik októberre tervezték a 
süllőfogást. Nem emlékszem, 
hogy mikor volt utoljára ilyen 
eredménytelen süllőszezon. Pedig 
akadt azért néhány szép teliholdas, 
csendes éjszaka, amikor horgász- 
számítás szerint két kézzel kellett 
volna visszaverni a halak rohamát. 
Rosszul gondoltuk. Október 26-án 
már délelőtt vízreszálltunk, hogy 
utolsó lehetőségként megpró
báljunk valamit javítani a sta
tisztikán. Éjjel egy óráig áztattuk 
öten a zsinórokat, s az eredmény 
mindössze egy darab, kb. 80 dekás 
süllőcske volt. Pedig jószerivel a 
Balaton egész keleti medencéjét 
bejártuk. Végigpróbáltuk a mély, 
4-5 méteres márgás mederfenekű 
részeket. Kapásunk sem volt. 
Egyedüli vigasz (már amennyire), 
hogy a körülöttünk horgászó többi 
spori is hasonló eredményeket

könyvelhetett el. Rengetegen vol
tunk kint a nyílt vizen. Csak a 
Fűzfői-öböl bejáratánál 18 csóna
kot számoltunk össze, a vitorlások 
pedig nagyságrendekkel többen 
voltak. Egyik -  gyakorlati érzék
kel megáldott -  barátunk rezignál
tan jegyezte meg: „Ahogy elné
zem, legalább 100 millió forint 
érték van kint a tavon. Kíváncsi 
vagyok, hogy ennek a hatalmas 
tőkének mennyi lehet a mai 
hozadéka?” Érdekes megközelí
tése a dolognak, és egyben csat
tanós válasz is a húshorgász 
vádakra. Az a nap, legalábbis 
anyagi szempontból tökéletes 
ráfizetés volt. Azért remélem, 
hogy mégsem hiábavaló. Mert ha 
„egy rugóra járó” 4-5 ember nagy 
ritkán összeül egy kicsit, és még a 
kapásjelzők állandó ugrálása sem 
zavarja, nagyon érdekes és él
vezetes élményt jelent. Kikapcsol
ni a mindenfelől ránk zúduló, és

néha már megoldhatatlannak lát
szó problémákat, kicsit nem törőd
ni azzal, ami ott kint a parton 
történik, nos, talán ez a pár óra is 
lehet „hozadék”. Még akkor is, ha 
anyagi mércével nem igazán 
mérhető.

Kissé elbóklásztam a halaktól. 
A horgászok tehát nagyon keveset 
fogtak -  egy-két kivétel persze 
akadhat - ,  a halászok szintén 
panaszkodtak. Mivel néhány há
lózásukat számomra tökéletesen 
szavahihető emberek végignézték, 
és véleményük szerint alig pár 
mázsa halat emeltek ki, kezdem én 
is elfogadni azt a nézetet, mi
szerint egész egyszerűen kevés a 
hal a Balatonban. Amikor 100 ezer 
ember horgássza rendszeresen a 
vizet és a halászat néhány év 
kihagyás után újból folyik az ide
genforgalmi szezonban is, nem 
elég a telepítés. Az aktuális Jolly 
Joker -  az orvhalászat -  emle
getése szerintem erősen kétséges. 
Biztos, hogy nagyon elharapód
zott. Ha ellenben azt nézzük, hogy 
a tájékoztatás szerint leginkább 
„fertőzött” Keszthelyi-öböl nem 
éppen tengernyi nagy területű, 
egy-két tucat rendőrrel és halőrrel

eredményesen ellenőrizhető lenne. 
Legalább addig, míg teljesen si
kerül felszámolni az orvhalásza
tot. Hosszú távon megtérülne a 
befektetés. Felesleges tehát nem 
látható fantom mögé bújtatni a 
tehetetlenséget.

Azért nem mindenütt ilyen sötét 
a kép. Volt hal itt bőven. A most 
már gyönyörűen kivilágított 4 
méteres partszakaszon. Október 
első felében félelmetes mennyi
ségű ponty akadt horogra. A do
lognak egyetlen szépséghibája 
volt csak: kivétel nélkül friss 
telepítésű, alig arasznyi, tapaszta
latlan, tenyérnyi kis halak. Ahogy 
elnéztem, jó részük nem éri meg a 
következő nyarat. Az ismételten 
kifogott, horogkiszedéssel agyon
nyaggatott, sérült halak -  a leg
több mélyen, torokra nyelte le a 
kis keszegező horgokat -  kevés 
eséllyel néznek egy, a tavalyihoz 
hasonló kemény tél elé. Úgy gon
dolom, megelőzhető lett volna ez 
a pazarlás, ha előre kihirdetik az 
egy-két hetes telepítési tilalmat. 
Biztos vagyok benne, hogy a 
jóérzésű horgászok nem tiltakoz
nának a halak védelme ellen.

Nagy Ferenc



OKTÓBERI ÜNNEPEINK
Városunkban megemlékezés volt október 6-án az 

1848-as szabadságharc mártírhalált halt táborno
kai kivégzésének évfordulóján (ahol Felber Gyula 
képviselő beszélt) és október 23-án az 56-os szabad
ságharc 40. évfordulóján.

Az utóbbin Majbó Gábor alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet és felavatták a mártírok emlék

tábláját.
Az alpolgármester 56-os beszédéből idézünk

„Kérem, ne várjanak tőlem egy 

fennkölt hangú szónoki beszédet, 

mert egyrészt nem ez a célom, 

másrészt nem értek hozzá. Csupán 

az sarkallt e megtisztelő feladat 

elfogadására, hogy négy évtized
del ezelőtt is itt álltam Almádi 

lakosaival együtt, amikor pon

tosan november 1-jén, a for

radalom elesettjeinek emlékére a 

helyi Forradalmi Bizottság egyik 

vezéregyénisége, Birkus Hubert 
fiatal barátom elszavalta Sajó Sán

dor Magyar ének című versét. E 

csodálatos költemény a vádpontok 

egyikeként szerepelt ellene és 
végeredményben a demokratikus 

államrend megdöntésére irányuló 

mozgalomban való tevékeny 

részvétele miatt két év és hat 

hónap börtönbüntetéssel marasz
talták el.

Birkus barátom 1957. nov. 27-i 

tárgyalásán is jelen voltam. Min

denkit megdöbbentett korrekt 

magatartása, az általa elkövetettek 

maradék nélküli felvállalása. Még

bíráit is megnyerte egyéniségével. 
Ő volt egy a sok magyar fiatal 
közül, akik bátor kiállásukal,

életüket, vérüket nem kímélve a 
szent ügyért, örök példát mutattak.

A világ együttérzését, szimpátiáját 
elnyertük ugyan, de a harcot a 
kegyetlen túlerővel szemben

elvesztettük. Erkölcsi győzelmünk 
azért nem volt hiábavaló. Alap

jaiban ingattuk meg egy szu

ronyok hegyén álló totális nagy

hatalom tekintélyét. Innen a 
történtek már nemcsak a velem 

egykorúaknak, de a fiatalabbak

nak is eleven történelem. A meg

torlások hosszú sorát, a ki

végzések sokaságát jeltelen sírok 

tudnák dokumentálni. A korabeli 

sortüzek áldozatai már nem 

beszélhetnek, bár a parancsot 

osztók még nagy számban élnek 

soraink között. Községünkben 

konfrontációra nem került sor, s 

jöttek az ún. konszolidációs évek. 

A módszerek finomodtak, de 

lényegében nem változtak.

Elérkezett végre a rendszer

váltás. Nem tudom, hogy e 

mondatom után pont vagy kérdő

jel illik-e.”

Ezután a szónok a jelen 

nehézségeiről beszélt. Végezetül a 

következőkkel zárta beszédét.

„Nincs elveszve minden. Raj

tunk és kormányzatunkon sok 

minden múlik. Adott helyzetben -  

bebizonyítottuk -  tud népünk erős, 

határozott, célratörő is lenni. 

Használjuk ki történelmi esélyün
ket. Lépjünk egy szebb, boldo

gabb jövő mezsgyéjére, és tanul

junk meg járni rajta, mint a híres 

ázsiai kis tigrisállamok. Befe
jezésül a nálunk járt János Pál 
pápa őszentsége gondolataiból 

idéznék: Bízzunk a jövőnkben, a 

reményt sohasem szabad feladni!

Az 56-os hősök és áldozatok 

emlékét őrizzük meg kegyelettel. 

Tanuljon magyarságot a mai fiatal 

is, bennük van az ország reménye! 

E kis emléktáblával örök emléket 
kívánunk állítani nekik.”

Fotó: Durst László



Almádi TV
A nyár folyamán szép csendesen 

megkezdte adását az első almádi 
tv. A kábeltévén már jó ideje fenn
tartott egy csatornát a Merill Kft., 
csak éppen jelentkező nem akadt, 
aki ezt a jelentős anyagi ráfordítást 
igénylő lehetőséget kihasználta 
volna.

A nyári Cimbora-tábor esemé
nyei adták meg a döntő lökést 
ahhoz, hogy a BIO Kft. (Balatoni 
Informatikai Kft.) beindítson egy 
regionális városi stúdiót. A kft. 
elsődleges célja a Balaton Aka
démia oktatási tevékenységének 
segítése, az előadások archiválása, 
oktató filmek készítése és a multi
média irányába történő fejlesztés.

Ezzel párhuzamosan vállalták 
fel Almádi polgárainak képi 
tájékoztatását és persze szórakoz
tatását is. Több mint kétezer elő
fizetőhöz jut el az adás, melyet -  
jelenleg -  egy főfoglalkozású és 
hat-hét eseti megbízás alapján dol
gozó külsős munkatárs készít el. 
Az egyelőre még szerény anyagi 
eszközökkel heti egy órányi saját 
anyagot sugározna többszöri is
métléssel, de már körvonalazódik 
az együttműködés lehetősége a 
környékbeli tévéstúdiókkal, ahon
nan a nálunk is érdeklődésre szá
mot tartó műsorokat átvennék.

Saját készítésű műsorban a min
denkori kulturális, közéleti és 
sportmegmozdulásokat veszik fel.

Fiatalok számára érdekes té
mákat dolgoz fel a Kaktusz, mely 
kéthetenként rendszeresen jelent
kezik kb. fél órában. Az Érdek-S

napi problémákról szól, igyekszik 
megszólaltam az utca emberétől 
kezdve a problémákról mindenkit. 
Ebben a műsorban láthatunk 
összeállítást pl. a városban folyó 
különböző építkezésekről. Havon
ta, vagy kéthavonta kerül adásba a 
Portré olyan emberekről, akiknek 
személye, illetve véleménye 
meghatározó lehet városunk 
életében.

Mint elmondták, a BIO ugyan 
mást jelent, mint a köztudatban, de 
a környezet a Balaton védelmét 
mindenképpen elsődleges fel
adatként kezelik. A rövid távú ter
vek között szerepel az idegenfor
galmat érintő műsorok készítése, 
hiszen Almádi lakosainak fő 
megélhetési forrásával kapcso
latos gondok, kérdések felvetése 
mindig nagy érdeklődésre tarthat 
számot.

Szeretnék szorosra fűzni a kap
csolatot a városban működő civil 
szervezetekkel, hogy ők is rend
szeresen megjelenhessenek a 
képernyőkön.

A mozgóképen kívül, amint le
hetséges, bevezetik a teletext 
típusú képújság szolgáltatást, ami 
egyelőre nem reklámként, hanem 
közérdekű információs forrásként 
működne. Ennek érdekében már 
felvették a kapcsolatot a pol
gármesteri hivatallal és a közössé
gi házzal, s egyúttal kérnek min
denkit, hogy a jelentősebb ese
ményekről időben értesítsék a 
stúdiót.

A felsoroltakon túl a BIO Tv és 
a Balaton Akadémia szerepet vál
lal a Nemzeti Alaptantervben 
megjelenő mozgókép-kultúra és 
médiaoktatás területén is, ami azt 
jelenti, hogy az általános iskolai 
oktatáshoz szükséges képanya
gokon kívül a pedagógusok fel
készítésében segítenének. Megis
merkedhetnek egy helyi tv-stúdió 
működésének műszaki hátterével, 

belső életével és a műsorkészítés 
kulisszatitkaival egyaránt.

Végül az adásidőkről: minden 
szerdán 18 órától a Séd Tv 
csatornáján látható az említett 
egyórás műsor, melyet a kö
vetkező három napon délelőtt 10 
órától megismételnek.

AKCIÓ
1996. november 1-től 

november 30-ig

BURGONYA
17-  F t  

HAGYMA
2 2 ,-  F t

Szociális Bolt 
Vörösberény, Thököly u. 1.

Várjuk 
kedves 

vásárlóinkat!

Tisztelt Tagtársunk!
A Vörösberényi Polgári Kör vezetősége meghívja Önt egyesületünk 

soron következő közgyűlésére, amely 1996. november 6-án, szerdán 17 
órakor, a vörösberényi kultúrházban (Gábor Áron u. 6) lesz. Az össze
jövetel zártkörű, arra az érvényes belépési nyilatkozattal rendelkező 
tagokat hívjuk meg. Ugyancsak meghívjuk azokat, akik az előző köz
gyűlés óta adtak be belépési kérelmet, az ő felvételükre a rendezvényen 
kerül sor. A tagdíjfizetéshez (évi 100 Ft) érkezéskor csekket adunk.

Újjáalakult vezetőségünk az ülésen beszámol az előző félévben 
végzett munkájáról, a Vörösberényben történt, az egyesület tagságát 
érintő eseményekről, elmondja, hogy milyen elképzelései vannak az 
egyesület további működését illetően és általában mit kíván tenni a falu 
és a lakosság érdekében.

Összejövetelünk legfőbb célja, hogy megszólítsuk a tagságot, 
megkérdezzük véleményét munkánkról, meghallgassuk javaslatait, 
észrevételeit. Ennek megfelelően minden napirendi pont előterjesztése 
után lehetőséget biztosítunk hozzászólásokra, a vélemények 
ütköztetésére. Előzetesen a következő témák megvitatását javasoljuk:

1. A vezetőség munkája. A feladatok elosztása. Kapcsolataink 
intézményekkel, szervezetekkel. A lezajlott rendezvények értékelése 
(gyermeknap, berényiek találkozója, szüreti felvonulás stb.).

2. Pénzügyi helyzetünk. Lehetőségeink bevételeink gyarapítására.
3. Az egyesület szervezeti felépítése, az utcagazda-hálózat 

kialakításának megindoklása. Az utcagazdák és az új tagok 
megválasztása. Tankönyv készítése.

4. Érdekvédelmi feladataink. Helyi kezdeményezések felkarolása, 
tehetséges gyerekek, idősek támogatása stb.

5. Vörösberény közterületeinek szépítése (fásítás, játszótér, díszkút 
stb.). A Malom-völgy hasznosítása (villamosítás, víz, egyéb).

6. Az egyesületi élet fellendítésének lehetőségei. Ifjúsági klubunk és 
hivatalos helyiségünk kialakítása az Ady E. u. 23. sz. alatt. 
Helytörténeti gyűjtemény megvalósítása. Volt kultúrházaink (reformá
tus és katolikus olvasókör) visszaszerzésének lehetősége.

7. Kiadványok, könyvek, cikkek megjelentetése. Helytörténeti és 
közvélemény-kutatás. Az egyesület szimbólumai (jelvény stb.)

8. Határozatok. A jövő évi munkaterv és költségvetés elfogadása.
Kérjük tagjainkat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt köz

gyűlésünkön és tegyék meg javaslataikat a fenti napirendi pontokkal 
kapcsolatban. Ha nem tudnak eljönni, hozzászólásukat adják át tagtár
suknak, vagy küldjék el levélben a következő címre: 8220 Bala
tonalmádi, Ady E. u. 23. Ha -  vezetőségünk nyilvántartásától eltérően
-  nem tekintik magukat az egyesület tagjának, vagy ki kívánnak lépni 
belőle, azt is időben közöljék, mert ez befolyásolja közgyűlésünk 
határozatképességét. Várjuk tevékeny, egyesületünk és egész Vörös
berény javát szolgáló részvételüket.

Balatonalmádi-Vörösberény, 1996. október 30.
Az egyesület vezetősége nevében: 

Nádori Gyula elnök

Továbbra is tart Balatonalmádiban, az Auróra Étteremben 
az akciós bútorvásár, ami a megyében a legolcsóbb. 

Franciaágyak 25.900 Ft-tól 
Heverők 14.000 Ft-tól 
3+2+1 ülő- é s  fekvfőgarnitúra 79 .000  Ft-tól 
4 e lem es  konyhabútor 22.900 Ft-tól 
4 e lem es  szobabútor 34.900 Ft-tól 
Kór franciaágyak 37.900 Ft-tól 
Sarokgarnitúrák 39.900 Ft-tól

N y i t v a  t a r t á s :
szerdától—péntekig: 11-17 óráig • szombaton: 8-20 óráig 

vasárnap: 13-20 óráig

A bútor házhoz szállításában is segítünk!
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt:  Sanyi bácsi. 

06- 60- 460-370 



Piros Gabriella duatlon-világbajnok!

Almádi lány a dobogó legfelső fokán
1996. szeptember 14-e, szom

bat, Ferrara, Olaszország.
Piros Gabriella élete legna

gyobb sikerét könyvelhette el, a 
magyar válogatott tagjaként a 
duatlon-világbajnokságon junior 
B kategóriában világbajnoki címet 
szerzett!

A duatlon az egyre népszerűbbé 
váló triatlon testvérsportága. A 
triatlonnál megszokott úszás, ke
rékpározás, futás összetételéből az 
úszást futás helyettesíti. Általában 
olyankor rendeznek duatlonver
senyeket, amikor a nyílt vízi úszás 
az időjárási viszonyok miatt még 
nem lehetséges, ezáltal hosszab
bítva meg a versenyszezont és 
versenyzési lehetőséget biztosítva 
e sportág(ak) szerelmeseinek.

Gabit a Balatonalmádi-Vörös
berény keleti felén álló családi 
házukban „faggatom” sportolói 
pályafutásáról.

-  Sokszor láttalak edzéseken a 
fűzfői uszodában, láttam, amint 
„nyomod a pedált”, és az edző -  
apa -  kismotorral, vagy autóval 
kísér. Ha te nem is tudsz róla, 
azért az eredményértesítőkben 
mindig kerestem a neved, lévén, 
hogy a balatonalmádi Herkules 
SE-ben is próbálkozunk ennek az 
igen nehéz fizikai kihívást jelentő 
sportnak a meghonosításával.

Eddig milyen kiemelkedő ered
ménnyel dicsekedhetsz?

-  A Debrecenben 1995-ben ren
dezett országos duatlon diák
olimpián elért második, ezt 
megelőzően 1993-ban a Nágocson 
rendezett OB harmadik helyezését 
tekinthetem annak. ‘95-ben triat
lon sportágban junior B ka
tegóriában az OB-n harmadik 
helyet szereztem. A clevelandi 
VB-n -  már válogatottként -  a 13. 
helyet sikerült kiharcolnom.

-  Mondjál néhány szót a kezdet
ről: hogyan kerültél kapcsolatba 
ezzel a sportággal?

-  A családi háttérnek minden
képpen szerepe van abban, hogy 
sportolok. Apu futballista volt (a 
riport estéjén is éppen kispályázott 
a sporttársaival -  a szerk.), anyu 
nem ritka vendég az almádi ed
zőteremben. Már hároméves ko
romtól kezdve úsztam, ezután még 
két év búvárúszás következett, 
majd egy Balatonfűzfőn megren
dezett „jeges” triatlon megnyerése 
után éreztem rá arra, hogy ez az én 
sportágam.

-  Kis és nagy versenyek meg
nyerése, sok-sok jó  helyezés után
-  amely a válogatottba kerülésedet

eredményezte -  azonban mégis 
úgy érzem, a világbajnoki elsőség
re nemigen lehetett számítani...

-  Hát igen, csak apu re
ménykedett titkon a dobogós 
helyezésben. Az az igazság, hogy 
sportolói pályafutásomat eddig 
némi balszerencse kísérte.

Többször megsérültem, sokat 
szenvedtem a térdemmel, amiről 
szinte minden orvos, akihez ta
nácsért fordultunk, más-más diag
nózist adott. Szerencsére most 
talán megtaláltuk a megoldást: 
erősíteni kell, hogy az ízületek bír
ják a terhelést. Előfordult, hogy 
vashiányos állapot miatt nem 
tudtam a versenyeken azt pro
dukálni, ami az elvégzett edzések 
alapján elvárható lett volna.

-  Ferrarában azonban kijött a 
lépés...

-  A versenytáv 10 kilométer 
futásból, 40 kilométer kerékpá
rozásból, majd újabb 5 km futás

ból tevődött ki. Az első futásnál az 
élen haladtam egyik másik magyar 
lánnyal. Azonban sikerült „elkap
nom” egy fiúcsoportot, akik 
addigra leköröztek bennünket (egy 
kör 5 kilométer). Ezekkel el
mentem, így a második futásra

elég előnyöm maradt a győzelem 
megszerzéséhez. Így jó két perc 
előnnyel nyertem, időm 2 óra 00 
perc 41 másodperc.

-  Most mennyi időt szánsz a 
sportolásra?

-  Az időm felét a tanulás, másik 
felét a sport teszi ki. A Vetési 
Albert Gimnázium negyedikes 
tanulója vagyok, idén érettsé
gizem, naponta három edzésem 
van. Elmondhatom, hogy emellett 
időmből nemigen futja másra. 
Ráadásul klubom, a Vízisport SE 
győri székhelyű, így utazással is 
sok időt kell eltöltenem.

-  További terveid?
-Triatlon-duatlon sportban nincs

megállás, összetettsége folytán is 
sokkal több időt kell edzésre fordí
tani. Meg kell hogy mondjam, 
világbajnoki címem ellenére nincs 
bérelt helyem a válogatottban, 
azért időről-időre meg kell küz
deni. Éppen azt (is) szeretem 
benne, hogy állandó kihívással 
kell szembenéznem, mert a vetély
társak „tapossák a sarkamat”. 
Azonban a kapu mindenki előtt 
nyitva áll: következetes, kemény 
munkával -  és csak azzal, nem 
mással -  bárki elérheti, ami most 
nekem sikerült.

Ami a további terveket illeti, a 
triatlon Sidneyben olimpiai szám 
lesz 2000-ben...

-  Végül szóljunk azokról is, 
akik sikeredben közreműködtek.

-  Legelőször is szüleimnek 
köszönöm, aztán Domsits Károly 
edzőmnek; támogatóimnak: a 
Graboplastnak, Győr Megyei Jogú 
Város Sportigazgatóságának, a 
Humet-R-nek. Nem utolsósorban 
a sportvezetőknek, edzőtársaim
nak, barátaimnak, akik drukkolnak 
nekem, bíztak bennem.

Köszönöm az Új Almádi Újság 
szerkesztőinek, hogy eszükbe 
jutottam, ezúton üdvözlöm min
den olvasójukat, minden almádi 
polgárt. Engedjék meg, hogy 
üzenetemet a következő idézettel 
zárjam: „A sport ott kezdődik -  
szemben a munkával -, ahol nem 
azért ugrunk, hogy akadályokat 
győzzünk le, hanem azért állítunk 
akadályokat, hogy ugorhassunk.”

Egy Balatonalmádiban élő, 
megnyerően szimpatikus ked
vességgel és szerénységgel nyi
latkozó fiatal sportoló lány szép 
sikerét kövesse további sok-sok 
hasonlóan kiemelkedő eredmény. 
Kívánjuk, hogy válasszák a triat
lont minél többen fiataljaink 
közül, hiszen a lehetőség Bala
tonalmádiban is adott.

Kívánom, hogy Piros Gabriella 
és az őt követők teljesítményéről, 
eredményeiről mind többször tud
jak számot adni szűkebb környe
zetünk széles nyilvánosságának.

 Felber Gyula 

A Balatonalmádi Herkules SE 
felvételt hirdet a triatlon-duatlon-  
és tájfutó-szakosztályába. Jelen
tkezni lehet minden hét kedd-pén
tek napjain 17 órakor az Auróra 
Szálloda bejáratánál, Kovács

Piros Gabriella duatlon-világbajnok a dobogó legfelső fokán.



Nem mindennapi 
találkozó

A helyi Vöröskereszt kezdemé
nyezésére immár harmadik éve 
találkoznak egymással a két 
világháborút átéltek.

A 90-en túliak társasága ilyen 
alkalmakkor az Ottília étterem 
tulajdonosának szíves vendéglátá
sát élvezhetik.

Így volt ez most is. Október 1- 
jén, amikor is ismét közös ebéden 
vettek részt, közben és utána 
elbeszélgetve gondjukról, bajuk
ról, örömükről, bánatukról. Öröm
mel vállaltam önkormányzatunk 
képviseletét, mivelhogy -  mond
tam is nekik -  igencsak ritka alka
lom ott megjelennem, ahol én 
lehetek a legfiatalabb, korom 
ellenére. Az időt velük kellemesen 
elbeszélgetve a „korelnök”, Na
ményi Miksa bácsi (96 éves)

üdvözlő, reményt ébresztő szavait 
is hallgatva búcsúztunk egymástól 
a jövő évi találkozás reményében. 
Külön köszönet Tőke Emilnének  -   
Ica néninek -, aki fáradhatatlan az 
idősebb korosztályról való gon
doskodását illetően. Már előre 
jelezte a Vöröskereszt ezirányú 
programját, amikor is december 
21-én a városházán ünnepi 
ajándékozással egybekötött mű
sort kíván szervezni.

Mindazoknak, akik önzetlen 
gondoskodásukkal enyhíteni 
igyekeznek városunk idősebb 
lakóinak gondokkal teli életén, 
további jó egészséget, cse
lekvőkészséget kívánok az önkor
mányzat és a magam nevében is.

Majbó Gábor 
Fotó: Durst László

Európa parlamenti 
képviselő járt nálunk

Nem mindennapi megtiszteltetésben volt része városunknak és a 
nyugdíjas klubnak az elmúlt hónapban. Az, hogy dr. Dieter Koch úr, az 
Európa Parlament képviselője feleségével látogatást tett nálunk. 
Hazánkban töltött 48 órából 4 óra időtartamot szánt ránk.

Megérkezése után a Magyar Parlamentben járt, majd fogadta őt a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke és Veszprém város polgármestere. 
Ezek után dr. Kerényi László polgármester úrral és több képviselővel 
folytatott személyes megbeszélést, majd ellátogatott a nyugdíjas klubba, 
hozzánk.

Mély tisztelettel és szeretettel fogadtuk a kedves házaspárt. Elmeséltük 
nekik, hogy nyugdíjas hétköznapjaink hogyan telnek, mindezeket a gon
dozási központ dolgozói hogyan teszik tartalmassá a különböző, 
részünkre szervezett programokkal. Jóleső érzéssel hallgattuk köszöntő 
sorait és azt, hogy bizony a fejlett Nyugat-Európában nincs olyan széles 
körű foglalkozás, törődés az idős emberekkel a nappali szociális ellátás 
keretén belül, mint amit e ház falai között az itt élők megkapnak. Magyar 
szokásunkhoz híven, a népművészeti kiállításunk egy szép kézimunkáját 
ajándékul átadták neki, és kértük, hogy őrizzenek meg minket emlékeik 
között.

Koch úr búcsúzásképpen meleg szavakkal méltatott mindnyájunkat és 
a következő sorokat hagyta ránk emlékül a nyugdíjas klub fotóal
bumában

Megígértettük vele, ha legközelebb erre jár, ismét „bekukkant” hozzánk. 
A jövő évi viszontlátás reményében

özv. Kátai Sándorné

Azt mondta 
az anyukám
Azt mondta az anyukám, hogy úgy érzi, ez az 

utolsó év, amikor még képes lesz arra az utazásra, 
aminek tervét már évtizedek óta dédelgeti. Van 
némi összerakosgatott pénze rá, még van ereje, 
egészsége is hozzá. Azt mondta, a papa nem jön 
vele, mert ő már sokat veszített ezekből a kondí
ciókból, nem vállalkozik hosszabb útra, így 
szeretné, ha én kísérném el.

Azt feleltem: nagyon szívesen. Én ugyan már jár
tam Olaszországban egy kisebb körutazáson, de sok 
mindent nem láttam még, amit láttam, megnézném 
megint, és örülök, ha újra mehetek. A félretett 
pénzét pedig megtoldom némi kis költőpénzzel, 
hogy vehessen egy-két apróságot az utazás 
emlékére.

Azt mondta, hogy nagy szívességet teszek neki 
ezzel, és nagyon hálás érte.

Azt feleltem: semmiség. Tényleg az ahhoz ké
pest, amit ő tett értem, hogy teljesítem a kívánságát, 
ha megtehetem. Tudom, milyen régóta szeretné 
látni Michelangelo Dávidját, a Mózest, a Piétát, a

Szent Péter-bazilikát, a Sixtusi-kápolnát, Velence 
lagúnáit, a Sóhajok Hídját. Rengeteget olvasott, sok 
mindent tud róluk, már csak látni kéne életben is, 
megállni előttük, felnézni rájuk, imádkozni bennük. 
Évek óta komolyan gyűjtöget rá, érleli a dolog 
realitását, nem ért egészen váratlanul a felkérése.

Az utazás jónak ígérkezett: Firenze-Róma-Ná
poly-Capri-szigete-Pompei, visszafelé rövid meg
álló Velencében, jól felkészült, értő idegenvezető
vel. A közlekedési eszköz elegáns luxusbusz, a két 
sofőr kedves, türelmes, minden helyzetet a lehető 
legjobban megoldani igyekvő, rutinos fiatalember.

Azt mondta az anyukám, ő már nem is hitte, hogy 
álmai valóra válnak. Nagyon boldog, hogy végre 
beteljesül.

Azt feleltem: örülök. Mert én is boldog voltam az 
ő boldogságától. Ahogy cikázott a szeme a sok lát
nivalón, ahogy felkiáltott: „Jaj, de gyönyörű!” 
Ahogy mesélte, a műkincsekhez fűződő tör
téneteket, legendákat, ahogy takargatta, simogatta a 
tőlem kapott emléktárgyakat.

A jónak ígérkező utazás valóban jól folyt, de 
kisebb problémák, melyek ott rejlenek minden tár
sasutazásban, most is előfordultak. Az utastársak 
egy része morgolódott.

Azt mondta az anyukám, mi ne álljunk be a mor
golódók közé. Kicsinyes dolgok helyett merüljünk 
el inkább a csuda dolgok varázsában.

Azt feleltem: igaza van. Valóban nem illik egy 
múzeumban szitkozódni, egy templomban egyene
sen szentségtörés. És ha egy szájból kiröppen, on
nan össze-vissza szökken. A célpont a leginkább 
szem előtt lévő idegenvezető volt, aki emiatt -  talán 
érthetően -  a legjóhiszeműbb kérdés, legjobb indu
latú kérdés mögött is hátsó gondolatot sejtett. A 
feszültség a levegőben lógott.

Az utolsó nap aztán ki is sült. Viliództak az indu
latok a két tábor között, amely közül az egyik a 
programhoz ragaszkodva látni akarta Velencét, a 
másik ezt kihagyva szándékozott minél hamarabb 
hazaérni. Az idegenvezető döntése alapján végül 
betartottuk az eredeti tervet, a feszültség megszűnt, 
de addigra egy busznyi megkeseredett ember robo
gott hazafelé.

Azt monda az anyukám, nem csoda, ha ennyi 
háborúskodás van a világban, hogyha harminc- 
három ember egy hétig nem érzi jól magát egymás
sal egy ilyen csodálatos úton. Azt mondta, nem 
csoda, de ő ezt mégsem érti.

Azt feleltem: én sem.
Vecsey K. Mária



Világjáró gimnazisták

Hírek a Balatonalmádi 
Magyar-Angol Tannyelvű 

Gimnázium életéből
Szicíliában szerepelt -  nagy 

sikerrel -  a balatonalmádi 
Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium énekkara 1996. 
október 11-21. között. Az olasz 
nyelvet is tanuló diákok a 
Galilei nevét viselő cataniai 
iskola meghívására látogattak 
Itáliába. A csereprogram 1997 
áprilisában folytatódik
Almádiban.

❖

Észak-Walesben járt a bala
tonalmádi Magyar-Angol Tan
nyelvű Gimnázium diákjainak 
harminc fős csoportja az öt éve 
tartó kulturális és nyelvi csere
program keretében 1996. 
október 13-23-a között.

❖

A balatonalmádi Ma
gyar-Angol Tannyelvű Gim
názium diákjai Bemutat
kozunk! címmel gálaműsort 
adnak 1996. november 15-én, 
17 órai kezdettel az iskola tor
natermében. A bevételt a 
számítástechnika-oktatás fej
lesztésére szánják. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak! 

❖

A balatonalmádi Ma
gyar-Angol Tannyelvű Gim
názium az 1997/98-as tanév 
felvételi vizsgáját 1996. 
november 30-án, 10 órakor 
tartja. Jelentkezni írásban lehet 
1996. november 12-ig, az isko
la címén: 8220 Balatonalmádi, 
Pf. 125.

❖

A gimnázium a tavalyihoz 
hasonlóan megemlékezik

Lőrincze Lajos Anyanyel
vünkről anyanyelvünkért vers- 
és prózamondó versennyel 
1996. november 22-23-án. A 
rendezvényhez kapcsolódóan 
nyelvészeti előadások várják az 
érdeklődőket és a város ta
nárait: Grétsy László: Anya
nyelvűnk, anyanyelvi kultú
ránk; Gráf Rezső: Lőrincze 
tanár úr és az iskola. Pomogáts 
Béla az anyanyelvi konferen
ciáról, Maróti István az 
anyanyelvápolók szövetségéről 
beszélt. Szöllősy Árpád baráti 
beszélgetésre invitál.

A szeretet morzsái
A lámpa pirosra vált. Tőlem jobbra ismerős arcot fedezek fel. 

Szőke, hosszú haj, korát meghazudtolóan szép, s még mindig 
fiatal. Pár pillanat gondolkozás után megszólítom.

-  Sok szeretettel és örömmel köszöntöm ismét Veszprémben a 
művésznőt!

-  Hálásan köszönöm -  mosolyog a jó l ismert ter
mészetességével.

-  Visszajöttem hat év után azokhoz, akiket szeretek.

Irigylem, s ugyanakkor örülök is. Igen. Én is erre tanítom

több-kevesebb sikerrel gyermekeinket. Azért tanuljatok jól, hogy 
az életben olyan hivatást tudjatok választani, amit mindig öröm

mel csináltok.

A négy gyermek hallatán a művésznő elcsodálkozik, gratulál.

-  Bizony ez a legfontosabb. Azt művelni, amit szeretünk, és 
olyan emberek között, akik szeretnek.

Neki megadatott! Kölcsönösen egymásnak jó  egészséget kívá
nunk.

Megy mindegyikőnk a saját útjára. Kis kutyáját ödakötözi a 
kukához, bemegy vásárolni. Egy ember, akit nem szédített meg a 
siker, a taps. Őszintén és szeretettel tud szólni minden EMBER- 
hez. Köszönöm.

A.É.

K irán d u ln i vo ltu n k

A múlt héten, a honvédelmi napon az osztályok 
összemérték erejüket.

A délelőttöt a Köcsi-tó partján, szemétszedéssel 
kezdtük. Nekünk három nagy műanyag zsákkal si
került gyűjtenünk. Korábban nem is gondoltuk volna, 
hogy az erdő alján ennyi hulladék lapul.

Amikor végeztünk a munkával, akkor jött a nap 
kellemesebb része, a játék. Az akadályversenyen öt

állomás feladataival kellett megbirkóznunk. A legiz
galmasabb móka a labdázás volt. Az eredményhirde
tésen ujjongva hallottuk, hogy harmadikak lettünk.

Ez egy remek nap volt, mert nemcsak játszottunk, 
hanem környékünkért is tettünk valamit.

Bors Eszter 4. B osztályos tanuló 
Váci Mihály Általános Iskola 

Fotó: Szentesi



A Kertbarát Kör tájékoztatója
A Balatonalmádi Kertbarát Kör 

tagsága tisztelettel köszönti a 
vörösberényi Fábián József Kert
barát Kör megválasztott új 
vezetőségét, munkájukhoz sok 
sikert és jó egészséget kívánunk.

Szeretnénk felhívni a szőlész
kedők, borászkodók figyelmét az 
aktuális tennivalókra.

Az idei őszi időjárás nem úgy 
alakult, ahogy szerettük volna, 

főleg a később érő szőlők az 
esőzések miatt megrothadt, pené
szesedett, éppen ezért az új borok 
kezelésével fokozott gondosság
gal kell eljárnunk. A magára ha
gyott új bor nem tudja megőrizni 
egészségét, de ez fokozottan igaz 
a rothadt, penészes szőlőből
készült boroknál.

A szükséges műveletek sorrend
je a következő:

1. Töltögetés. Ahogy az erjedés 
sebessége csökken, annak meg
felelően töltögessük fel boros
edényeinket. Az erjedés befe
jeztével teljesen és utána havonta 
töltünk utána.

2. A fejtés előtti töltési próba 
elvégzése. A barnatörés borbe
tegség az idei boroknál fokozott 
veszélyt jelent, amit az idejében 
végzett, de a fejtés előtti 
megfelelő kénezéssel ki lehet 
védeni. Az okozó, az oxidáz enzim 
a levegő oxigénjével érintkezve 
okozza a barnatörés borbeteg
séget, amit meg kell előzni, mert 
az ilyen beteg bort javítani már 
nem lehet. A barnatörést meg
felelő kénezéssel kivédhetjük.

Elfogadott tény, hogy a kén
dioxid a bor orvossága, amit bor
kén megfelelő adagolásával érhe
tünk el. A barnatörés mértékének 
meghatározására az alábbiak sze
rint kell eljárnunk:

Minden feltöltött borosedényből 
fehér, átlátszó üvegbe, vagy po
hárba minát veszünk, és kb. 20 
°C-on nyitva hagyva figyeljük a 
színeződést. Ha 12 óra elteltével 
erőteljes a barnulás erőteljes, 3 
dkg, 24 órás erőteljes barnulás 
esetén 3 dkg, 48 óra elteltével 
vékony barna csík megjelenése 
esetén pedig 2 dkg borként

adagolunk 100 literenként. (1 dkg 
borkén körülbelül egy kólásku
paknyi mennyiség.) A borként 
borban feloldjuk és borosedény
ben elkeverjük.

Az egészséges új borokat is 
kénezni kell. Fejtés előtt az alábbi 
mértékű kénezés ajánlott. Vörös
boroknál 10 g/hl, kemény fehér 
boroknál 10-15 g/hl, lágy, bukés 
fehér boroknál 15-20 g/hl, amit 
borkén formájában adagolunk. Az 
alapkénezést kb. 2-3 hét után 
ellenőrizni kell, és be kell állítani a 
kívánt értékre. Később 1-2 havon
ta ezt a műveletet meg kell 
ismételni.

A borok kénessav-szintjének 
ellenőrzését a Balatonalmádi Kert
barát Kör minden érdeklődőnek 
ingyenesen elvégzi minden hó 
második és negyedik keddjén. 17 
órai kezdettel, a közösségi házban 
tartott klubfoglalkozáson, amire 
mindenkit szívesen látunk. To
vábbra is tartjuk: egészséges, jó 
bor, jó egészség. Jelszavunk: 
„Kertészkedjünk, művelődjünk, 
barátkozzunk!”

B.F.

KÉPZŐMŰVÉSZET
Városunkban ismét jelentős képzőművészeti események zajlottak. A nyári színvonalas kiállítások után, az ősz 

is tartogatott meglepetést a művészet kedvelőinek. A Padlás Galériában a jövőt képviselő fiatal alkotók csoportja 
mutatkozott be szép sikerrel. A Közösségi Házban Balkonyi László festőművész színes akvarelljei láthatók. A 
művész a hagyományok tiszteletét tartja fontosnak. A klasszikus akvarellek a mindennapi élet, a környezet, a táj 
személyes varázsának dokumentumai. A festő nem hódolt az új irányzatoknak, nem keresett új meg új technikai 
bravúrokat, élvezettel örökíti meg biztos mesterségbeli tudással a nyugalmat, békességet árasztó természet szelíd 
jelenségeit. Hosszú ideje mint művésztanár Budapesten kiállítástervezést oktat a Dekoratőri Szakiskolán. Szám
talan belősépítészeti megoldásával komoly eredményeket ért el külföldi kereskedelmi kiállításokon. Mindenkor 
vissza-visszatér a szerelemhez, az akvarellhez. Ebből a kollekciójából láthatunk jó néhányat a Közösségi Házban, 
majd Balatonfűzfőn, a Művelődési Központban.

A Magyar 
Képzőművészeti 
Főiskola Regionális 
Tehetségkutató 
programjának 
1995-96. évi kurzusán 
részt vett hallgatók 
munkáiból készült 
kiállítás 
megnyitója.
A tárlatot 
Fábián László 
nyitotta meg.

Fotók: Durst László

Bakonyi László kiállítását Ve
szeli Lajos festőművész nyitotta 
meg

Iskolatörténeti 
nap Berényben

Jól sikerült iskolatörténeti 
napot rendezett a vörösberényi 
általános iskola 1996. október 
19-én a helyi kultúrházban.

A résztvevőket és az 
előadókat Tóth Attila, az iskola 
igazgatója köszöntötte. Bemu
tatta az előadókat, és méltatta 
eddigi munkásságukat.

Kövy Zsolt, a Pápai Reformá
tus Kollégium volt főigazgatója, 
a Magyarok Világszövetsége 
Veszprém megyei elnöke az 
ezeréves magyar iskolai oktatás
ról beszélt. Előadása nagyon 
értékes és lelkesítő gondolatokat 
tartalmazott.

Balassa Jenő, nyugalmazott 
iskolaigazgató, Veszprém me
gye jeles helytörténeti kutatója 
többek között megismertette a 
jelenlévőkkel a vörösberényi 
iskolatörténetét.

A hallgatóság körében helyet 
foglalt Balatonalmádi város pol
gármestere és több helyi képvi
selő, valamint a Veszprém 
Megyei Közgyűlés alelnöke.

Az előadások után kötetlen 
beszélgetés folyt a részt
vevőkkel az iskola múltjáról. 
Ezután az iskola igazgatója 
tájékoztatta az érdeklődőket az 
új iskola építéséről és a további 
tervekről.

A katolikus iskola 
történetének felelevenítésére 
1997 tavaszán kerül sor. Erre a 

rendezvényre ismét neves 
előadókat tervezünk meghívni. 
Az eseményre minden érdek
lődőt -  már most -  szeretettel 
invitálunk.

Iskolavezetés

A rendezvényt támogatta: 
Magyarok Világszövetsége 

Veszprém Megyei Szervezete, 
Veszprém Megyei Honismereti 
Szövetség, Eötvös Károly 
Megyei Könyvtár, Balatonalmá
di Város Önkormányzata, Bala

ton Akadémia.



8000 éves település

Mit rejt a föld mélye 
a leendő iskola alatt?
Vajon miért volt szükséges 

régészeti feltárást végezni a 
leendő vörösberényi iskola he
lyén? Mit vártak a Veszprém 
Megyei Múzeumi Igazgatóság 
régész szakemberei a három hétig 
tartó ásatástól, és most, miután az 
lezajlott, milyen eredményekről 
számolhatnak be? Erről beszélget
tünk Regenye Judit régésznővel, 
aki őskorszakértőként volt egyik 
irányítója a munkálatoknak.

-  Önök a magtár, a mandulás, a 
séd és a 71-es út által bezárt 
területet még feltáratlan régészeti 
lelőhelyként tartották számon. 
Mire alapozták ezt az álláspont
jukat?

-  A Magtár utcától a Lok- 
hegyen keresztül egészen a mai 
budatavai lakótelepig egy késő 
római település húzódott, amely
nek nyomait számos lelet őrzi. 
Ennek megfelelően Palágyi Sylvia 
vezető régésznő római kori lelet
mentő ásatásként kezdte meg a 
feltárást. A mintegy 1 méter vastag 
homogén feltöltés alatt azonban 
éles határral őskori talajfelszínre 
bukkant, amelyen egy eddig 
ismeretlen, 8000 éves település 
nyomai tárultak fel.

-  Ekkor vette át ön a további 
kutatások irányítását. Mit tud 
nekünk erről előzetesen elmon
dani?

-  Nagykiterjedésű települést 
találtunk, sok szemétgödörrel, 
bennük hombárok cserép
töredékeivel, kövekkel és állat
csontokkal.

A felszínen égett foltok jelezték 
a tűzrakóhelyeket, és előkerült egy 
egy méter átmérőjű kemence is. 
Feltűnően sok más helyről szár
mazó kődarab volt a gödörben. 
Ennek okát még nem sikerült 
kideríteni. Veszprém megyében 
ebből a korból ez az első feltárt 
település. Hazánkban eddig Zala 
megyéből és Budapest 
környékéről vannak adataink 
hasonló leletekről.

-  Kik voltak a település lakói, 
hogyan éltek és mit hagytak ránk?

-  Ők voltak Közép-Európa első 
földművelői, vízfolyások mentén, 
a löszterületeken kezdetleges 
agancskapákkal dolgoztak, és le
pényszerű, valószínűleg még 
élesztő nélküli kenyeret sütöttek. 
Az első vonaldíszes kerámia 
népességének nevezik őket.

-  Tervezik-e a kutatások továb
bi folytatását?

-  A lelőhelyet különlegessége 
folytán tovább kellene ásni, erre 
azonban a múzeumnak a 
következő években aligha lesz 
anyagi fedezete.

N. Gy.

Megjelent a Britannica Hungarica
„Magyarországon 150 éve nem jelent meg ilyen nemzetközi 
lexikonsorozat” (KÖZNEVELÉS)

Az Ecyplopaedia Britannica magyar 
nyelvű változata 18 kötetből áll. Számos 
más nemzeti kiadás példáját követve, a 
szerkesztési elvek a következők:

Teljes egészében adjuk a 12 kötetes 
Micropaedia fordítását; ezt kiegészítjük 
a Macropaedia erősen rövidített szó
cikkeivel (lásd a Tények és adatok c. 
anyagot), s maximum 10% terjedelem
ben további magyar kiegészítéseket 
adhatunk.

illik, ha egy magyar vonatkozású szó
cikket olvas a könyben, és a végén ez a 
cím nem szerepel a felsorolásban, akkor 
arról győződhet meg, hogy ez a szócikk
-  abban a megfogalmazásban és ter
jedelemben, ahogy olvasta -  szerepel 
az Encyclopaedia Britannicában. Az 
információ tehát arra vonatkozik, hogy 
a világ mit, mennyire és miként ismer az 
adott magyar vonatkozású témából.

Az Encyclopaedia Britannica ön
magában is gazdag magyar vonatkozású 
szócikkekben. A Magyar-Amerikai 
Felülvizsgálati Szerkesztő Bizottság 
azonban úgy ítélte, hogy a honi kiadás
sal kapcsolatban -  joggal -  nagyobb az 
igény. Minden egyes kötet végén 
olvasható azoknak a szócikkcímeknek a 
listája, amelyek a magyarországi kiadást 
gyarapítják. Az olvasó így rendkívül 
fontos plusz információhoz is jut; tudni

Érdemes megjegyezni, hogy a Britan
nica Hungarica jelentős ország-image 
ápolást is végez, az általa felvett magyar 
szócikkek ugyanis visszakapcsolódnak 
a chicagói központhoz, és az eddigi 
tapasztalat szerint kb. 70%-uk gazdagít
ja majd a későbbi angol nyelvű és egyéb 
kiadásokat.

A Britannica Hungarica kiadásán 
mintegy 200 kiváló hazai tudós és 
fordító dolgozik.

Most kedvező 
részletfizetéssel 
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Soros „adóssága” Berénynek
A lap k őletéte l

A közelmúltban rendhagyó 
esemény helyszíne volt Bala
tonalmádi-Vörösberény. Egy leen
dő iskola alapjait rakták le a város 
vezetői egy hajdani almádi 
tanárnő, Brandeisz Elza és Soros

György közreműködésével. A 
jeles pénzügyi szaktekintély 
alapítványának profiljától eltérő, 
szokatlan jellegű tevékenységet 
támogatott ezúttal, nem egy mű
ködő pedagógiai műhely fejlesz
tésében, hanem egy oktatási in
tézmény létrejöttében segédkezett. 
Az a 40 millió forint, amellyel 
hozzájárult az intézmény fel
építéséhez, személyes, családi 
késztetések eredménye elsősor
ban. A lelkiismeretére hallgató 
pedagógus iránti hála kifeje
ződése. Az idős tanárnő, Elza néni 
ugyanis a legnehezebb időkben, a 
zsidóüldözés, a holocaust korában 
Soros György édesanyját bújtatta 
Balatonalmádiban.

Az ünnepélyes alapkőletétel 
után volt lehetőségem beszélni a 
nagylelkű adományozóval a Bala
ton Akadémia épületében.

-  Milyen emlékeket ébreszt 
majd önben a mai nap, ha évek 
múlva rátekint arra az ajándékba 
kapott vörösberényi akvarellre, 
melyet az Almádiban élő fes
tőművész, Veszeli Lajos ajándé
kaként visz magával Amerikába?

-  Biztos, hogy felidéződik ben
nem majd a mai nap varázsa, 
annak a sok lelkes balatonalmádi 
és vörösberényi embernek az 
összefogása, amely mindenképpen

elismerésre méltó. Magammal 
viszem a kisdiákok kedves kö
szöntőjét, s természetesen Elza 
néni ölelését is, amellyel meg
köszönte nekem, hogy kérését tel
jesítettem.

-  S ha újra kérné támogatását 
Elza néni, hajlandó volna ismét 
ajándékot adni Vörösberénynek?

-  Természetesen, ha Elza néni 
kémé, megtenném bármikor. Ő 
azonban nem egy kérős fajta. Soha 
nem kért eddig, s most sem a maga 
érdekében tette, hanem a város 
gondjain való enyhítés vezette

ebben. Elza néni csodálatos 
egyéniség. Ő mindenkinek csak 
adott. Nemcsak édesanyámat 
segítette, bújtatta a nehéz időkben, 
hanem másokat is. Lelkiis
meretére hallgatva tette ezt, mert

látta az igazságtalanságot a világ
ban. Én ilyen jó embert, mint ő, 
keveset ismertem eddigi életem 
során. Önzetlenül vállalta a koc
kázatot. A holocaust idején tanúsí
tott emberi helytállásáért A Haza 
Barátja kitüntetést kapta Izrael 
államtól és fát ültettek tiszteletére 
Jeruzsálemben.

-  Milyen személyes emlékei 
vannak Elza néniről?

-  Mikor 1944-ben álnéven, 
hamis iratokkal eljöttem anyámat 
meglátogatni Balatonalmádiba, s 
egy nyarat itt töltöttem Káptalan

füreden, Brandeisz Elzáék kö
zelében, sokszor találkoztam vele, 
bejáratos voltam házukba. Nagyon 
jó barátság fűzött hozzá. Végte
lenül tiszta, jóságos asszonyt 
ismertem meg benne. Emlékszem 
még ma is azoknak a finom, za
matos őszibarackoknak az ízére, 
amit náluk ettem.

-  S mennyire volt folyamatos az 
önök kapcsolata később, amikor 
ön 1947-ben elhagyta az országot?

-  Megvolt a kapcsolat ezután is, 
hiszen ő és anyám jó barátok 
voltak, s gyakran találkoztak ké
sőbb is, Elza néni járt hozzánk, 
nálunk töltötte a nyarakat. Az 
utóbbi években azonban kora 
miatt már nem nagyon tud utaz
gatni, ezért szakadt meg e folya
matosság. Nagy öröm számomra, 
hogy most újra láthattam, beszél
gethettem vele. S még nagyobb 
öröm, hogy ezúttal én is adhatok 
neki. Ezzel a támogatással hálatelt 
szívvel leróhatom családom 
adósságát.

(Részlet a Napló okt. 15-i 
számából -  Toldi Éva cik
kéből)

Fotók: D urst László



Ez + az
A vörösberényi 
általános iskola 

EZ + AZ 
című műsort szervez

1996. d ecem b er  7 -én , 
19 .30 -k or  

a vörösberényi 
művelődési házban. 

F e l l é p n e k :  
ARADSZKY LÁSZLÓ 

MADARÁSZ KATI 
IHOS JÓZSEF 

(Kató néni) humorista 
HARMATH ANDREA 

operettprimadonna 
Jegyek az iskolában kaphatók.

Dicsőség a legyőzötteknek..
címmel dokumen
tumbemutatóval egy
bekötött irodalmi est 
volt a városi könyv
tárban.

A z est vendége 

Szentirmay Edit 
színművész volt, aki 
nagy átéléssel eleve
nítette fel az 56-os 
forradalom megrázó 
pillanatait.

Fotó: 
Durst László

Nyitva tart az Auróra 
Szálloda uszodája

Mint előző számunkban is közöltük, az uszodát mindenki 

igénybe veheti.

Az átépítés alatt is üzemel, a gazdasági bejáraton lehet az 

épületbe bejutni.

Nyitvatartás: minden nap 6.00-22.00 óra között.

Kedden és pénteken 17-től 18 óráig a Herkules SE tagjai a 

tagdíj befizetése mellett vehetik igénybe az uszodát.

„Mikor nem volt egy gyermekem se,
volt tíz nevelési módszerem. 

Most van tíz gyermekem
és egy nevelési módszerem se!”

Gyerekek ritkán nőnek fel anélkül, hogy szüleiknek kétely, tanácsta
lanság ne nehezítené meg napjait:

-  Kit a tanulást aggaszt,
-  Kit az otthoni, iskolai magatartás,
-  Kit a társak, „barátok” köre,
-  Kit az, hogy nem jön ki a gyerekével,
-  Kit a világ veszélyei: bűnözés, drog, prostitúció, játékterem,
-  Kit a megélhetés, beilleszkedés, a felvételi nehézségei,
-  Kit a gyerek testi tünete, aminek gyermekorvos, ideggyógyász okát 

nem találja.
Abban, hogy problémáit megbeszélje, gyorsabban megoldja.
Abban, hogy nehézségein változtatni tudjon gyermekével kapcsolat

ban, rendelkezésre áll.

Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó 
Hadak útja 1. Tel.: 88/339-083

Az első lépés a változáshoz, hogy 
megkeres minket!

KÖZLEMENY
Balatonalmádi Város Pol

gármesteri Hivatalánál no
vember hónap folyamán 
telefonszerelési munkákat 
végeznek. Ezzel kapcso
latosan felmerülő hívási, 
kapcsolási nehézségek miatt 
a lakosság türelmét és 
megértését kérjük.

Balatonalmádi Város 
Polgármesteri Hivatala 

felvesz főállású 
portás-karbantartót 

Az állás
elfoglalásának ideje:
1997. január 1.
Feltétel:
-  erkölcsi bizonyítvány,
-  legalább szakmunkás
bizonyítvány.

Az ellátandó munkakör:
kétműszakos váltásban porta- 
szolgálat, a munkaidő egy 
részében a városházzal kapcso
latos karbantartási feladatok 
ellátása.

Bérezés:
a Kjt. szerint.

Jelentkezni lehet:
1996. november 25-ig 
Kovács Piroska 
osztályvezetőnél.

BALATONALMÁDI, 
Jókai u. 6. 

(Szolgáltatóház, parkoló felől 
a KÖGÁZ-iroda mellett.)

Egész évben nyitva. 
Telefon: 338-303

AJÁNLATUNK
felnőttek és gyermekek részére

• hálóruházat
• gyermek fehérnemű

• női fehérnemű
• fiú, férfi alsónadrág

• boxeralsók
• harisnyák: bébitől a felnőttig 

• zoknik
* házi papucsok

hétfőtől—péntekig 8—17-ig 
szombaton 8—12-ig

Értesítem 
régi é s  új 

megrendelőimet, 
hogy

AUTÓFUVAROZÓI
tevékenységemet
újra
megkezdtem.
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