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



Almádi régi épületei
A másik oldalról

Eddig a képes levelező 
lapokon található szövegekről 
kevés szó esett, holott érdemes 
figyelmet fordítani rájuk, 
amennyiben helytörténeti 
szempontok is foglalkoztatják 
a gyűjtőt. Természetesen a

lapok zömén nincs ilyen szem
pontból érdekes adat, vagy 
információ. Általában néhány 
üdvözlő szó taláható rájuk, 
esetleg rövid tudósítás a jó 
vagy rossz időjárásról, milyen 
a víz és mennyit fürdik az illető 
a Balatonban. A szövegen kívül 
még érdekes lehet a lap küldő
je, illetve címzettje is. Nézzük 
meg néhány Almádiból küldött 
lap másik oldalát:

1900. július 4.: A Kneipp- 
kúra második szezonja ez a 

nyár. Erről szól a következő 

tudósítás. „Nagy örömmel 
gusztálom a fűben bolyongó, 
cipellő nélküli alakokat, kik 

most itt mellettünk isszák az 
édes tejet és eszik a hagy
maszárat, köztük lapít hiányos 

cipőben Szente pápai városi 
ügyész úr is. Nem akartam 

hinni a szememnek, de bátyám 

erős állítása után hivatalosan 
megállapítottuk személyazo
nosságát.” A siker nem volt 
osztatlan, volt aki nevetett

rajta, mások komolyan gyako
rolták ezt a természetes gyógy
módot.

1919. június 19.: „Mészáros 

Mariska elvtársnőnek, Pápa. 
Magára gondolva jól mulatok,

szeretett Pistája ezer kéz

csók...” Meg még sok aláírás. 
Ez a néhány szó is tükrözi az 

akkori időkre jellemző zavaro
dottságot.

1921. szeptember 19. Üdvöz

lő sorok aláírói többek között 

Kiss Izmé és Kiss Barbara. Kik 

ők? Kiss Jancsi híres 

cigányprímás angol felesé

gének leányai, akik mosto

haapjuk nevét használták.

1926. szeptember 8.: „Édes 
jó Néni! Újra itt vagyok 
Almádiban vissza kellett jön
nöm mint orvosnak és az egész 
szezon végéig maradok... Dr. 
Sághy Ilona fürdőorvos, B. 
Almádi.” Ebből a néhány sor
ból derül ki, hogy ki volt akkor 
a fürdőorvos Almádiban, mi
után más erre vonatkozó fel
jegyzés nem maradt fenn.

1931. nyara: Üdvözlő szavak 
aláírói között Kutassy Margit 
(Miss Almádi, 1931) szerepel. 
Akkoriban nyaranta volt Miss 
Almádi-választás, erről ad 
„tudósítást” a képeslap.

1931. június 26-án feladott 
lap, amelyen a feladó így adja 
meg a címét: R. R. Zoltán, 
Balatonalmádi-fürdő Egyetemi

és Főiskolai „Turul” tábor. 
Közismert, hogy a trianoni 
szerződés szigorúan megkö
tötte a magyar honvédség lét
számát. Ezt kijátszandó 
szervezték a különböző tá
borokat, ahol lényegében 
fegyvertelen, de katonai jellegű 
kiképzést folytattak.

Végül egy 1915. július 29-én 
feladott lap, amelyet sajátos 

stílusban fogalmazott meg a 
feladó, Dr. A. J. miniszteri 
titkárnak címezve: „Kedves 
Ivánom! Szívből kívánom -  
ágyban vagy dívánon -  ülve 
vagy feküdve -  (mi emberek 
ülve) -  hason vagy lapdeszkán
-  ér-e lapocskám -  völgyben 
vagy lapályon-jó egészségben 
találjon! -  Bár eddig nem írtam
-  restségből nem bírtam -  rátok 
sokszor gondolok -  és ez a fő 

dolog! -  Iván s a két Géza -  
(szép nőket igéz a -  három ily 
levente -  bajszát ha kifente) -  
jöjjön mind a három -  Almádi 
határon -  őket alig várom. -  
Szép hely Almádi -  sok fiatal 
Mady. -  Óh! Éva! Almád ízes 
itt nagyon -  de most abba 
hagyom. -  Üdvözletet ti néktek
-  de már mind elégtek -  szelle
mem forgácsi. -  Csókol: Béla 

bácsi.”
Schildmayer Ferenc

Tudósítás a Kneipp-kúráról

Pista üdvözlete Mészáros Marikának

Kiss Jancsi leányának üdvözlete



Változások a városházán
Akik rendszeresen olvassák az 

Új Almádi Újság Önkormányzati 
hírek című rovatát, azok bizonyára 
várják már a konkrétabb tájékoz
tatást arról, hogy milyen változá
sokat jelent a város intéz
ményrendszerében a GAMÜSZ 
(Gazdasági-műszaki Szolgálat) 
létrehozása.

Meglátásom szerint ez azon 
stratégiai döntések sorába tartozik, 
mint a város vagyonáról szóló 
rendelet megalkotása, a három 
általános iskolára alapozó oktatási 
elképzelések, a szemétszállítás kö
telezővé tétele, s egyúttal a szelek
tív hulladékgyűjtő irányába mu
tató első lépések, vagy az egyre 
következetesebb költségvetési 
gazdálkodás és még sorolhatnám.

A döntés mögött a feladatok 
egyértelműsítésének és a hatás
körök ésszerűbb elhatárolásának 
szándéka áll. A Kommunális Rt. 
alapvetően a szemétszállítással és 
-kezeléssel, valamint a távfűtéssel 
foglalkozzon, a Polgármesteri 
Hivatalban a hatósági ügyek, a 
vagyonkezelés és a városfejlesztés 
kérdései maradjanak, az új szer
vezet pedig lássa el a városi 
intézmények gazdálkodásával 
kapcsolatos teendőket, a közte
rületfelügyeleti tevékenységet, a 
parkfenntartást, s azon egyéb 
városüzemeltetési feladatokat (út- 
és hídfenntartás, közvilágítás, 
temetőfenntartás stb.), melyek 
nem tartoznak jegyzői hatáskörbe. 
Úgy gondolom, hogy a lap kö
vetkező számainak hasábjain az 
olvasók részletesebben is megis
merkedhetnek majd ezen szer
vezet felépítésével, vezetőivel, 
feladataival, így én a továbbiak
ban csak arról szólnék, milyen 
változásokat okoz ez a döntése a 
testületnek a polgármesteri hivatal 
szervezeti felépítésében, a pol
gároknak kiket és hol kell keres
niük, ha ügyes-bajos dolgaikat 
intézni kívánják.

A legfontosabbnak azt tekintem, 
hogy 5-ről 4-re csökkent a pol
gármesteri hivatal szervezeti 
egységeinek a száma, ami egyúttal 
azt is jelenti, hogy 1995-höz 
képest 1997-ben 10%-kal kisebb 
létszámú hivatalban, de kényelme
sebb és komfortosabb körülmé
nyek között várjuk a hozzánk for
dulókat, ami nemcsak a létszám- 
csökkenésnek köszönhető, hanem 
annak is, hogy a GAMÜSZ nem a

városházán, hanem a kft. telep
helyen lévő irodaház emeleti 
helyiségeiben nyert elhelyezést.

A megszűnő szervezeti egység a 
városgazdálkodási osztály. Ezen 
osztály feladatainak mintegy 40%- 
át az új intézmény veszi át, s e 
feladatokkal együtt oda távozott 
Szentpéteri Zoltán és Szőnyiné 
Cseh Éva. 1996. december 31-ével 
megszűnt Szabó Balázs városgaz
da köztisztviselői jogviszonya is, 
de vállalkozóként továbbra is részt 
vesz a közműberuházások koor
dinálásában. A többi feladat zöme 
az ügyintézőkkel együtt a Műsza
ki Osztályhoz került. A Zana 
András vezette szervezeti egység 
tehát ezentúl az építéshatósági 
ügyeken felül ellátja az út- és 
vízügyi hatósági jogköröket, ide 
tartoznak a közterület-felbontási 
ügyek, valamint a kommunális 
beruházások. Gázügyekben to
vábbra is Hansági Mariann az 
illetékes, míg a csatornaügyek 
Szentesi Istvánhoz kerültek, aki 
változatlanul ellátja emellett a 
mezőgazdasági és környezetvé
delmi hatósági jogköröket is. Az 
osztály egy blokkban a földszin
ten, a bejárattól balra eső folyosón 
található.

A bejárattól jobbra lévő 
folyosón az igazgatási osztály 
ügyintézőivel találkozhatnak. Az 
osztály létszáma némileg csök
kent, a feladatokat az ügykörök 
jobb elosztásával igyekszünk 
megoldani. A földszinten a szo
ciális igazgatás, a gyámügy és az 
anyakönyvi ügyintézés, valamint a 
népességnyilvántartás helyezke
dik el. Van még három irodája az 
igazgatási osztálynak az emeleten 
is, a volt városgazdálkodási osz
tály helyén.

Itt az osztályvezető (Sveiczer 
Vilmos) mellett a szabálysértési 
ügyintéző, továbbá a vállalkozási 
ügyek gazdája található. Az 
emeleti keresztfolyosón a Szabó 
Jenő irányítása alatt működő 
pénzügyi osztály irodái sorakoz
nak. A hátsó sarokban az adó
ügyeket találjuk, az előtte lévő 
helyiségek a költségvetési ügyin
tézőké, legelői pedig a vagyon
kezelők irodája helyezkedik el. 
Lisztesné Biermann Mária és 
Somodiné Epres Anikó látják el 
immár nemcsak az önkormányzati 
tulajdonú részvényekkel, üzletré
szekkel, ingatlanokkal és helyi

ségekkel kapcsolatos ügyintézést, 
de januártól ők foglalkoznak a 
lakásgazdálkodási feladatokkal, 
valamint az üzleti célú közterület
foglalási ügyekkel is.

A titkársági és humánpolitikai 
osztályhoz taroznak az oktatási, 
kulturális és művelődési vonat
kozású hatáskörök, a személyzeti 
és munkaügyek, az idegenforgal
mi feladatok és a számítástechni
ka, valamint a hivatali ügyintézés 
olyan nélkülözhetetlen részei, 
mint a portaszolgálat, az iktató- és 
leíróiroda. Az ügyintézők és az 
osztályvezető (Kovács Piroska) az 
emeleten, az ügykezelők a föld
szinten találhatók.

Eggyel odébb, tágasabb irodába 
költözött dr. Szűcs Sándor al
jegyző is.

A földszinten, a bejárattal majd
nem szemben (a közterületfel
ügyelők helyén) helyet biztosítot
tunk a csatornaműtársulat kép
viselőjének és a közműberuházá
sok koordinátorának, de itt kap 
helyet a városi újság szerkesztőbi
zottsága, az Almádiért Alapítvány.

Örömmel szólhatok továbbá 
arról, hogy több új telefonvonalat 
kapott a hivatal, így közvetlen 
vonalon elérhető minden egyes 
ügyintéző. (Mellékelten közzé is 
tesszük az új számokat, s a hoz
zájuk tartozó irodákat.)

A telefonhálózat korszerű
sítésével együtt megteremtettük 
egy számítógépes hálózat ki
alakításának lehetőségét is. 
Januártól számítógépes iktató- 
rendszer működik a hivatalban, s 
remélhetőleg idén a pénzügyi 
osztály is teljes egészében hálóza
ton működik már. Ezt a műszaki 
osztály bekapcsolása fogja követ
ni, s jövő év közepére talán min
den hivatali egység rákapcsolód
hat a hálózatra, megszüntetve 
ezáltal azt az áldatlan állapotot, 
hogy az ügyfelek által az egyik 
osztályon bejelentett adat vagy 
változás egy másik szervezeti 
egységnél nem kerül nyilván
tartásba vételre, ami sok kel
lemetlenséget okozott, okoz mind
nyájunknak.

Szeretném, ha úgy a fent leírtak
ból, mint gyakorlati tapaszta
lataiból mindenki azt érezné, hogy 
a változások az ő érdekeit szol
gálják, azt, hogy minél gyorsab
ban, kulturáltabban és jobban 
intézzük a hivatalban az ügyeit.

Ezzel együtt tudom, nem dönt

hetünk mindig mindenkinek a 

javára, s ahogy eddig követtünk el, 

ezután is követünk el hibákat, 

amiben szerepet játszhatnak 

emberi mulasztások is, de oka 

főképpen az a nagyfokú terhelt

ség, ami ránk nehezedik. Kérem 

ezért mindnyájuk megértését, ha 

hibázik a hivatal, de valamennyi 

kollégám nevében ígérhetem az 

olvasóknak és minden ügyfe

lünknek, hogy a szolgálat szel
lemében s a jogszabályok maxi

mális betartásával igyekszünk el
járni mindig, mindenkinek, min

den ügyben.

Dr. Hegedüs Tamás 

jegyző

A Balatonalmádi 
Városi 

Polgármesteri Hivatal 
telefonszámai 

1997. január 6-ától
Polgármester 438-012
Jegyző 438-181
Aljegyző 430-280
Titkárság és fax 438-643 
Titkársági és Humánpolitikai 
Osztályvezető 430-254
Műszaki Osztályvezető 430-317 
Pénzügyi Osztályvezető430-258 
Hatósági 0sztályvezető430-361 
Titkársági Osztály: számítás- 
technika, munkaügyek, 
idegenforgalom 438-400 
Porta, leíróiroda, iktató 438-444 
Műszaki osztály: 
építési csoport 430-317
Műszaki osztály: 
kommunális csoport 430-337 
Polgári védelem 430-337 
Pénzügyi osztály: 
költségvetési csoport 430-258 
Pénzügyi Osztály:
Adócsoport 430-285
Pénzügyi osztály: 
vagyonkezelés 430-296
Hatósági osztály: 
anyakönyvvezető, 
népességnyilvántartás 438-445 
Hatósági osztály: gyámügyek, 
szociális ügyek 438-443 
Hatósági osztály: 
szabálysértési ügyek 
vállalkozási ügyek 430-361



Néhány sor 
a 74. hónapról 
a Városházán

1996. december

Az elmúlt hónapban a képviselő- 
testület egyik legfontosabb döntése a 
Gazdasági Műszaki Szolgálat 
(GAMÜSZ) létrehozása volt. Ez egy 
költségvetési intézmény, melynek fel
adata az iskolák, óvodák, könyvtár, 
közösségi ház, idősek klubja gazdasági 
és műszaki ügyeinek intézése, vala
mint a város üzemeltetése, a közte
rületek gondozása, önkormányzati 
utak karbantartása, parkfenntartás és 
így tovább. Sokakban felmerült a 
kérdés, hogy miért van erre szükség, 
amikor ugyanazon a telephelyen, a 
Fórum mögött működik a Kommunális 
Kft-nk is. A Kommunális Kft. egy gaz
dasági társaság, melyre kötelezően 
alkalmazandók a társasági törvény 
előírásai. Könnyvvizsgálót kell alkal
maznia, felügyelő bizottság ellenőrzi a 
munkáját, és az ügyvezetését a tulaj
donos önkormányzat csak közgyűlési 
határozatok formájában befolyásolhat
ja. Mindez jelentősen drágítja és bo
nyolítja az intézményeink és a város 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
ellátását. A mostani átszervezés után a 
Kommunális Kft.-nél maradó felada
tok: szemétszállítás, a szeméttelep 
kezelése és a távfűtés. Minden egyéb a 
GAMÜSZ-höz tartozik. Hosszabb 
távon az utóbbiban, a költségvetési 
intézményben gondolkodunk, hiszen 
ennek keretében is minden további 
nélkül megoldható a szemétszállítás és 
a távfűtés. Mégis nyitva hagyjuk 
néhány évig annak a lehetőségét, hogy 
a gazdasági társaságunkkal betársul
hassunk a környező nagyobb tele
pülésekkel együtt egy térségi, komplex 
szemétgyűjtő-, -kezelő, -megsem
misítő vállalkozásba, amely a kö
rülmények alakulásától függően rész
leges vagy teljes privatizációval is 
együtt járhat. Ilyen irányú, megle
hetősen bonyolult tárgyalások folya
matban vannak. Hasonlóképpen, to
vábbi egyeztetések tárgya a távfűtés, 
mégpedig a megyei önkormányzattal, 
mint a kéttannyelvű gimnázium fenn
tartójával. A fűtőmű legnagyobb 
fogyasztója ugyanis a gimnázium, és a 
megye mérlegeli a leválást, ez pedig 
alapvetően meghatározza a mozgás
terünket. Az átszervezés óhatatlanul 
feszültségekkel, gondokkal, egziszten
ciális problémákkal jár. Nem véletlen, 
hogy senki nem pályázott a GAMÜSZ 
vezetői posztjára városunkból, noha a 
hivatal, a testület, a szakbizottságok és 
a Kommunális Kft. környékéről öt-hat 
személy is megtehette volna. A pro
duktív embereknek azonban nem kell 
aggódniuk, rájuk, a munkájukra bármi
lyen szervezeti formában szükség van 
és lesz.
Balatonalmádi-Öreghegy
1997. január 4.

Kerényi László 
polgármester

Önkormányzati hírek
December 19-én, 13 órai 

kezdettel tartotta 1996. évi utolsó 
ülését a képviselőtestület. A 
megszokottól eltérően, az ülés a 
városháza nagytermében kezdő
dött, tekintettel arra, hogy a 
napirend első pontjaként a 
közmeghallgatás szerepelt. Tör
vény kötelezi a testületet, hogy 
évente legalább egyszer tartsa meg 
ezt a demokratikus fórumot, me
lyen az állampolgárok közérdekű 
kérdéseket, bejelentéseket, javas
latokat tehetnek. A békés kará
csonyi hangulatot árasztó terem
ben nem túl nagy számú 
választópolgár jelenlétében nyitot
ta meg dr. Kerényi László pol
gármester az ülést. Bevezetőjében 
utalt rá, hogy a két éve megválasz
tott képviselőtestület -  amelyet két 
szál égő gyertya is jelképezett -  
nehéz, de tartalmas időszakot 
hagyott maga mögött. (Beszá
molóját -  melyet Gyorsmérleg az 
1996-os esztendőről címmel 
illetett -  lapunkban külön kö
zöljük.)

A beszámoló végeztével átadta a 
szót a jelenlévő választópol
gároknak, akik meglehetős aktivi
tással éltek is a lehetőséggel.

Zabné Tóbel Zsuzsanna József 
Attila úti 4-es társasházuk gázzal 
történő ellátásához kért segítséget.

Havasi András Vörösberényből 
elismeréssel szólt -  mondókájának 
egy részét még rímbe is szedte -  a 
városban folyó soha nem látott 
arányú nagyberuházásokról. Mint
egy ellenpólusaként Csali József 
aggodalmának adott hangot, mert 
szerinte ha ilyen mértékben foly
tatódik az infrastruktúra kiépítése, 
az csak a zöldterületek rovására 
történhet.

Bánlaki Istvánné a Jégmadár 
utcából -  mintegy harmadik vég
letként -  azt hangoztatta, hogy az 
ő utcájukban viszont semmilyen 
fejlesztés nem történik.

Teller Tibor a Kisberényi ut
cából -  tőle megszokott módon -  
globálisan értékelte a közmű
építések helyzetét. Hangsúlyozta, 
az infrastrukturális lemaradás 
pótlására tett erőfeszítések di
cséretesek, ám ahogyan a kivi
telezésük történik, az ugyancsak 
kívánnivalót hagy maga után. 
Szigorúbb és gyakoribb műszaki 
ellenőrzést követelt, mert szerinte

a közműfektetés és az azt követő 
helyreállítások szakszerűtlenül és 
több esetben tervtől eltérően 
történnek. Szóvá tette, hogy 
különösen Vörösberényben 
gyakori az áramkimaradás. Ezt 
már több ízben is jelezte a helyi 
ÉDÁSZ-nak, ahol sajnálattal azt a 
választ kapta, hogy ennek okozója 
a gyakori viharos szél, mellyel 
szemben tehetetlenek.

Részben csatlakozott az előző 
felvetésekhez Balogh Csaba 
(Szabadságkilátó u.), mindezeket 
azonban a Tisztviselőtelepre és 
Káptalanfüredre vonatkoztatva. 
Szerinte Káptalanfüred ismert 
köves, sziklás terepviszonyai 
miatt a közművezetékeket védő
csőbe kellene elhelyezni, mert a 
későbbiek során ez nagyon vissza
üthet. Örömmel nyugtázta viszont, 
hogy az árokásások során kikerülő 
értékes vöröskövet a polgármes
teri hivatal deponálja, továbbá azt 
is, hogy a vízzel és a szennyvízzel 
kapcsolatos évek óta hangoztatott 
javaslatai talán felsőbb szinten is 
meghallgatásra találtak.

Nándori Gyula -  úgyis, mint a 
Vörösberényi Polgári Kör elnöke
-  érdeklődött a városházán 
közelmúltban történt átszerve
zésekről. Felvetette továbbá, hogy 
az Új Almádi Újság terjesztése 
nem a legjobb, mert Vörösberény
ben nem mindenki kapja meg. 
Szerinte meg kellene szüntetni a 
lap ingyenességét, és bevezetni az 
előfizetéses rendszert. Kérdezte 
azt is, miért szűnt meg a BIO TV, 
valamint mi a helyzet a megye
hegyi kútfúrásokkal kapcsolatban.

Kiss József (Rozmaring u.) vál
lalkozó igazságtalannak tartotta, 
hogy reklámtáblájának közterüle
ten történő elhelyezési díját -  a 
korábbi évi 5.000 Ft-tal szemben -  
24.000 Ft-ra emelték meg. Nagy 
problémát lát abban, hogy a kár
pótlásra kiosztott területeket (pl. 
Lozsánta), annak szétaprózottsága 
miatt szinte lehetetlen megművel
ni, valami megoldást kellene erre 
kitalálni.

A polgármester megköszönte a 
kérdéseket, felvetéseket, kriti
kákat, megszívlelendőnek tartotta 
különösen azokat a hozzászólá
sokat, amelyek az infrastrukturális 
fejlesztésre, a közműfektetések 
kivitelezésére vonatkoztak, ígér

ve, hogy a lehetőségek szerint 
figyelembe veszik azokat. Min
denképpen erősítik a kivitelezők 
munkájának ellenőrzését, hiszen
1998. év végéig csaknem 1 mil
liárd forint értékű vezeték kerül a 
földbe. Mindez természetesen 
csak külső segítséggel (japán 
hitel) valósulhat meg, melynek 
visszafizetése sem jelent majd 
olyan terhet a városnak, mint 
amint azt egyesek előszeretettel 
hangoztatják.

A kárpótlási területek műve
lésével kapcsolatban véleménye 
szerint most már nehéz megoldást 
találni, annak idején a képvi
selőtestület tett egy ésszerű ja
vaslatot, de azt kormányzati 
illetékesek lesöpörték az asztalról. 
Csak az idő tud arra választ adni, 
mi fog itt kialakulni.

Dr. Hegedűs Tamás jegyző 
ismertette azon képviselőtestületi 
döntés lényegét, amely az át
szervezésekre vonatkozott. (Erről 
részletesen a jegyző tollából külön 
cikk jelenik meg.) A BIO TV-vel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
tudomása szerint jogi problémák 
miatt nem működhet. A vörös
berényi ivóvízbázis bővítésével 
kapcsolatban Zana András adott
választ. 

A képviselőtestület rövid szünet 
után átvonult a kis tanácsterembe 
és a polgármester tájékoztatásával 
folytatta munkaülését. Friss 
hírként, örömmel jelentette be, 
hogy a Bányakapitányság engedé
lyezte a vörösberényi két gáz
vezeték gázzal történő ellátását. 
Beszámolt továbbá a DRV 
vezérkarával folytatott legutóbbi 
megbeszélésükről, melyek ered
ménye, hogy 1997-ben a DRV 
beruházási tervébe felveszi a 
Baross G. úton egy 300 m hosszú 
vízvezeték rekonstrukcióját, mint
egy 10 millió forint értékben. 
December elején háromtagú japán 
delegáció járt városunkban, 
melynek során megszemlélték a 
közműkivitelezések állását. A 
vörösberényi új iskola építési 
engedélyezési tervére végre 
rábólintott az Országos Műemlék
felügyelőség, folyhat tovább a 
munka. Bejelentette, hogy az 
önkormányzatunkat is rendkívül 
kedvezőtlenül érintette az a kor
mányszintű döntés, mely szerint



lakosságarányosan adják ki a 
KÖGÁZ-részvényeket.

December 16-án Balatonfonyó
don jöttek össze a „póruljárt” 
önkormányzatok, ahol vámsunkat 
dr. Hegedűs Tamás jegyző 
képviselte, akit mindjárt be is 
választottak abba a bizottságba, 
amely először egyezkedni, sikerte
lenség esetén akár perre is megy a 
kormánnyal.

Nagy elismeréssel szólt a 
december hónapban megtartott 
ünnepségek, bálok, összejövetelek 
sokszínűségéről, köszönetét fe
jezte ki azoknak, akik mindezt 
lehetővé tették.

Ezt követően módosította a 
képviselőtestület az 1996. évi 
költségvetését, az önkormányzati 
vagyonról és a vagyongazdál
kodásról szóló rendeletét, vala
mint a helyi adókról szóló ren
deletét. Meghosszabbította a sze
lektív hulladékgyűjtésre az AL
TANOVA Kft.-vel kötött szerző
dés időtartamát, valamint a Pano
ráma Klub bérleti szerződését is.

A káptalanfüredi strandrekonst
rukcióval kapcsolatban úgy dön
tött a képviselőtestület, hogy a 
kialakuló strandterület mindkét 
részét fizetőstrandként építi meg. 
Megbízta a tervezőt, hogy előzetes 
egyeztetés után már az új 
körülmények figyelembevételével 
készítse el a területhasznosítási és 
építési terveket. Hozzájárult a 
Rákóczi u. 32. sz. alatti társasház 
közterületi gázbekötő vezetékének 
a megépítéséhez, azzal a feltétel
lel, ha a magánlakosok tulajdono
sainak a távhőszolgáltatást végző 
Almádi Kommunális Kft.-vel 
szemben hátralékuk nem lesz.

Visszavonta azon korábbi 
határozatát a testület, amellyel a 
Balaton Akadémia részére 1,2 mil
lió forintos támogatást biztosított, 
majd jóváhagyta a „Balatonalmádi 
Legszebb Háza” pályázati kiírást.

Hosszas vitát követően -  szak
értői vélemény alapján -  a Bala
tonfűzfői út jegenyefáinak, illetve 
a József A. út juharfáinak vágásá
val és ápolásával kapcsolatos 
munkák elvégeztetésének eny
hébb változatát fogadta el.

Végezetül az önkormányzat 
állandó bizottságai létszámával 
kapcsolatos ügyekben döntött a 
testület.

Az önkormányzati jegyzőköny
vek a polgármesteri hivatalban és 
a városi könyvtárban meg
tekinthetők.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
Az év első számában 

szeretném tájékoztatni a 
Tisztelt Olvasókat azokról a 
tervezett változásokról, ame
lyeket 1997. évben tervezünk 
bevezetni. Elsősorban most 
már biztosnak látszik, hogy 
január első napjaiban foglal
hatjuk el az új örs épületét. 
Ezzel együtt számos olyan, 
korábban fel nem vállalható 
probléma megoldását is ter
veznünk kell, amelyet ennek az 
épületnek az új elhelyezési 
körülményei lehetővé tesznek.

Változtatni kívánunk a la
kossági ügyfélfogadás rend
szerén. Várhatóan áprilistól 
helyben intézzük a gépjármű- 
átírással, a kötelező felelősség- 
biztosítás befizetésével kapcso
latos ügyeket. Ezek technikai 
feltételei ugyan már januártól 
rendelkezésre fognak állni, 
azonban az ezzel a feladattal 
megbízott új kolléganő várha
tóan 3 hónapig felkészítésen 
vesz részt Veszprémben. Ter
mészetesen amennyiben ak
tuálissá válik a dolog, tájékoz
tatni fogjuk a Tisztelt Olvasó
kat.

Az új épületben folyik 
tovább a személyi igazol
ványok cseréjével, kiadásával 
kapcsolatos ügyintézés, vál
tozatlan időpontokban.

Januártól minden hónap utol
só hetének szerdáján parancs
noki fogadónapot tartok, me
lyen bárki felkereshet gond
jaival, problémáival, esetleges 
észrevételeivel a rendőrségi 
munkát illetően. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy sürgős, 
halasztást nem tűrő esetben ne 
állnék a tisztelt lakosság ren
delkezésére, azonban ez eset
ben előre kérem megértésüket, 
ha egyéb, más fontos elfoglalt
ságom miatt esetlegesen nem 
tudok azonnal a problémával 
foglalkozni.

Újdonságként szeretnénk be
vezetni azt is, hogy működtetni 
kívánom az úgynevezett „bi
zalmi” vonalat, ami azt jelenti, 
hogy az újonnan beszerelt tele

fonvonalakból kikülönítettünk 
egyet, amely nálam a parancs
noki irodában fog jelezni, s így 
vagy én, vagy egy üzenet- 
rögzítő fogadja a hívásukat. 
Amennyiben azt a módját vá
lasztják a kapcsolatteremtés
nek, úgy ez is folyamatosan a 
rendelkezésükre fog állni. 
Kérem a tisztelt újságol
vasókat, hogy minél többen 
éljenek ezzel a lehetőséggel, 
hogy időben kiküszöbölhessük 
azokat a negatív jelenségeket, 
amelyek esetlegesen jelle
mezhetik a rendőrörs mun
káját.

Szeretném tájékoztatni Önö
ket továbbá arról, hogy döntés 
előtt áll a rendőrörs szervezeti 
felépítésének korszerűsítése, 
átalakítása is. Ennek megfe
lelően várhatóan nagyobb önál
lósággal és természetesen na
gyobb felelősséggel is vé
gezhetjük munkánkat.

Több részletet -  tekintettel 
arra, hogy még előkészítés alatt 
álló döntésről van szó -  jelen
leg nem áll módomban közölni 
Önökkel, de természetesen a 
végleges döntést követően ha
ladéktalanul tájékoztatást fo
gok adni.

Terveink között szerepel 
1997. január 1-től megalakítani 
a Balatonalmádi Rendőrcso
portot, melynek elsődleges 
feladatául azt tűztük ki, hogy 
javítsák a lakosság és a 
rendőrség kapcsolatát, teremt
sék meg a jobb színvonalú 
bűnüldözés és bűnmegelőzés 
feltételeit. Ez a szervezeti 
forma az eddigi gyakorlati 
tapasztalataink szerint kiválóan 
bevált már Balatonkenesén és 
Balatonfűzfőn is. A körzeti 
megbízottak és az ő közterületi 
tevékenységüket elősegítő, 
velük szoros együttműködés
ben tevékenykedő járőrök 
azonos területen fognak szol
gálatot ellátni, így reményeim 
szerint jobb helyismerettel, 
magasabb színvonalú kapcso
latokkal fognak rendelkezni 
ahhoz, hogy a fenti célt meg

valósíthassák. Kérem Önöket, 
kísérjék kritikus figyelemmel, 

és ha szükséges segítsék 

munkájukat, amelyet minden 

körülmények között az Önök 

érdekében végeznek.
Az 1997. év reményeihez tar

tozik továbbá az is, hogy 

előzetes adataink alapján 

várhatóan július 1-től hat új, 
rendőr-szakközépiskolát vég

zett fiatal kolléga fogja 

megkezdeni szolgálatát a 

rendőrörs állományában. Ezek 

a fiatalok zömmel ugyanazok, 

akikkel Önök már találkozhat
tak a nyári idegenforgalom ide

jén. Az itt töltött idő alatt meg

győződhettünk arról, hogy 

elméletileg jól felkészültek, így 

a várakozásunknak megfele

lően emberileg is alkalmasak 

lesznek a rendőri pályára.
Természetesen továbbra is 

szeretnénk megőrizni azt a jó 

kapcsolatrendszert, amely a 

helyi Polgárőr Egyesület tag
jaihoz, vezetéséhez fűz ben

nünket. Nem tudjuk másképp 

elképzelni a rendőri munka 

gyakorlatát, mint a velük 

közösen végzett szolgála
tokkal. Örülünk és gratulálunk 

is egyben ahhoz a szépen 

felfelé ívelő munkához, amely 

ezt az egyesületet jellemzi. 

Továbbra is minden tőlünk tel

hető segítséget megadunk 

ahhoz, hogy megőrizhessük, 
esetleg javíthassuk közbizton

ságunk jelenlegi színvonalát.
1997. évben is tovább 

szeretnénk folytatni azt a 

gyakorlatot, hogy rendszeresen 

megjelenhessünk az újság 

hasábjain, ilyen formában is 

tájékoztatni tudjuk Önöket a 

rendőri munka mindennap

jairól.

Gruber Sándor r. örgy. 
örsparancsnok



Sportos óévbúcsúztató 
nem várt nagy sikerrel
Vadasfalvi János, Balatonboglár alpolgármestere kispályás labdarúgó

tornára invitálta 1996. december 27-én a Balatoni Városok Önkor
mányzatainak csapatait.

Hasonló eseményen 1995. év végén is részt vettünk, az abból levont 
tapasztalatok alapján elhatároztuk: rossz útviszonyok ide vagy oda, el
megyünk!

A nekibuzdulást ugyan néhány „lemondás”, betegség miatt kissé vis
szavetette, de összeállt a nagy csapat (igaz, egy kétballábas tartalékkal).

A résztvevő hat város önkormányzatának csapata két csoportban kör
mérkőzést vívott. Ellenfelül a selejtezőben Keszthely és Fonyód jutott. 
Tanulva a múlt év tapasztalataiból most nem ugrottunk neki ellen
felünknek, hanem taktikusan hagytuk, hogy hibáikat kihasználhassuk. 
Ennek eredménye 5:0, ide Fonyód ellen. Keszthely már keményebb dió
nak bizonyult, ők megpróbálták „kiváló” taktikánk ellenszerét megtalál
ni, azonban „bundázási” kísérletüket is elhárítva (döntetlen) 2:1-re hoz
tuk a meccset.

Csoportelsőként jutottunk a döntőbe!
Már az első meccs után kezdtük latolgatni esélyeinket. Pol

gármesterünk zokon vette és szóvá is tette, hogy egyes jól felkészült 
játékosok a Miki-büfében alapoztak (ez itt a reklám helye) és az ottani 
büfében melegítettek, ez talán nem jó alapállás a végső győzelemhez 
vezető úton. Persze, ez hátrányt nem jelenthetett a balatonlellei csapattal 
szemben, mert egyrészt ők ugyanezt csinálták, másrészt a vak is láthatta, 
hogy sokkal esélyesebbek nálunk (hogy magyarázzam valamivel a dön
tőbeli vereségünket).

Azonban esély ide vagy oda, a döntőben Zaharovits okos szögletéből 
az ellenfél azt sem tudta, hol van, és a saját kapujába rúgta a labdát (1:0 
ide). Az ellenfél persze tudta, hogy sziporkázóan parádés alakításainknak 
csak a távoli bombák lehetnek ellenszerei, ezért aztán 2:1 oda.

De jött Trosits szemfüles „mandiner” egyenlítése, majd egy újabb okos 
megoldás és kétpercnyire álltunk a végső győzelemtől. Sajnos, a két perc 
összesen 120 másodperc... és az ellenfél kiegyenlített!

A hosszabítás 2x3 perce alatt aztán -  sajnos -  az észt legyőzte az erő. 
Hatalmas két távoli lövést az addig kitűnően védő polgármesterünk nem 
tudott hárítani.

Az egyik szabadrúgásnál, ha dr. Szűcs nem kapja el a fejét, új aljegyző 
után nézhettünk volna, szilveszterre így sem kellett új frizurát csináltat
nia.

A meccset követő vacsorán a lelleiek nem győzték dicsérni okos, tak
tikus játékunkat. Elismerték, hogy az NB I-et megjárt bombázójuknak és 
kapusuknak köszönhetik elsőségüket. A tanulság az, hogy jobban fel kell 
készülni a jövő évi találkozóra. Fogadkozásban nem is volt hiány, mert 
hazaérkezésünkkor egyeseket úgy kellett kirobbantani az autóból. 
Szerencse, hogy volt idejük két ünnep között kipihenni fáradalmaikat. 

Végül a csapat tagjainak névsora:
Dr. Kerényi László -  kapus 
Zaharovits Sándor -  söprögető 
Trosits András -  előrekalandozó hátvéd 
Gróf Tibor -  csatár-hátvéd (ha kellett)
Lőrincz Attila -  befejező csatár 
dr. Szűcs Sándor -  hátvéd-tartalék 
Felber Gyula -  kétballábas csere.
Így volt, igaz volt, aki nem hiszi, járjon utána, a második helyért járó 

hatalmas kupát a polgármester irodájában megtalálja!
F. Gy. sportszervező

SAKK

Nem vetjük el a suly(o)kot!
Mármint Sulyok Sándort, aki 

eddig szinte hátán viszi a csapa
tot. Persze említhetnénk még Ku
bacsny Lacit is, ő is fontos pontokat 
szerzett az NB I-ben, aztán 
nagyjából be is fejeződhet a fel
sorolás. Körülbelül ez az oka annak, 
hogy a tavalyi bravúros szereplés 
után az 1996/97-es bajnokság téli 
szünetében a tizedik helyen várhatja 
csapatunk a folytatást. Hozzátar
tozik az igazsághoz, hogy külön
böző okok miatt két nagyágyúnk, 
Adorján András és Tolnai Tibor 
nagymesterek együtt még nem 
tudtak rendelkezésre állni, ettől 
függetlenül nagyobb ellenállást vár
tunk a bajnokaspiráns MTK elleni 
mérkőzésen. Bár volt az össze
csapásnak néhány emlékezetes pil
lanata, mint például Tolnai Tibor 
mérkőzése tiszteletbeli elnökünk, 
Portisch Lajos ellen. A két nagy
mester kijátszva a hat órát, dön
tetlenben egyezett meg, s hogy a 
befejezés előtt fél órával kinek volt 
kedvező a remi, azt most azért nem 
írom le, mert áll még az a bizonyos 
nyaraló a Móra Ferenc utcában... 
Hogy azért ne csak kellemetlen 
hírekről számoljak be: az óév utolsó 
mérkőzésén papírformagyőzelmet 
arattunk a Mattador gárdája ellen, 
bár az aránnyal itt sem lehetünk tel
jesen elégedettek. Persze a lényeg 
az, hogy a győzelem ízével térhetett 
pihenőre csapatunk, s biztos vagyok 
benne, hogy a komplett együttessel 
sok örömet szerzünk még szimpa
tizánsainknak. Mint például a Tolnai 
házaspár (Tibor és Grábics Mónika). 
Előbbit a nagyon előkelő kilencedik 
helyre rangsorolták az évvégi ma
gyar ranglistán (Lékóstól, Polgár 
lányostól), utóbbi pedig nemes 
egyszerűséggel, végig vezetve meg
nyerte a magyar női bajnokságot. 
Ezúton is gratulálunk Mónikának, 
nagy elismerést szerzett ezzel 
egyesületünknek.

S hogy a befejezésre is jusson 
még jó hír: „ha nem vigyázunk”, 
még egy NB-s sakkcsapata lehet 
ősztől Almádinak, hiszen a tar
talékgárda megabiztosan vezeti a 
tartalékbajnokságot úgy, hogy leg
nagyobb riválisának skalpjait már 
begyűjtötte. Hiába, ha egyszer egy 
üzlet beindul! Még hogy nem lehet a 
sakkot meghonosítani városunkban! 
Na persze, mindennek az alapja az 
utánpótlás nevelése. Hogy nem 
állunk rosszul ezen a téren sem, az 
bizonyítja, hogy gyerekcsapatunk 
szintén dobogós, harmadik helyen 
áll a bajnokságban. Pedig a „már”
11 éves Koch Janka nálunk felnőtt
nek számít. Ő már régen a nagyokat 
erősíti.

Úgy gondolom, összességében az 
eredményeket felsorolva nem is 
olyan pesszimista hangvételű ez az 
írás, ami bizonyítja: vannak tar
talékok Almádi sakksportjában! 
Végezetül támogatóinknak, szurko
lóinknak, minden sportbarátnak 
eredményes, boldog új esztendőt 
kívánok ‘97-re!

Eddig nem közölt eredmények:
NB I. Budapest, 1996 november

30. MTK-Budalakk Titán-Közössé
gi Ház SE: 9:3

Nem várt arányú vereség a 
bajnokság egyik legjobb csapata 
ellen. Egyetlen győzelmünket 
Sulyok Sándor szerezte. Por
tisch-Tolnai: döntetlen; Dao-Izsák: 
1:0; Benkő-Fáncsy: döntetlen; 
Forintos-Kubacsny: 1:0; Lengyel— 
Galyas: döntetlen; Cao-Orsó M.: 
1:0; Kahn-Horváth: 1:0; M. 
Kovács-Kovács: döntetlen; Pirisi— 
Grábics: 1:0; Hoang-Forgács: 1:0; 
Faragó-Sulyok: 0:1; Schlusnik-Var
gyas: 1:0.

Budapest, 1996. december 1. 
Közösségi Ház SE-Mattador: 7:5

Az összecsapás negatív szenzá
ciója Tolnai váratlan veresége esély
telenebb ellenfelével szemben. Ettől 
függetlenül az eredmény a fővárosi
akra nézve hízelgő.

Tolnai-Szűk: 0:1; Izsák-Ozsváth: 
1:0; Fáncsy-Boros: döntetlen; 
Kubacsny-Gémes: 1:0; Galyas-Lai
honen: döntetlen; Orsó M.-Dekic: 
döntetlen; Horváth-Samrich: dön
tetlen; Kovács-Zila: döntetlen; 
Grábics-Pesztericz: döntetlen; For
gács-Berta: döntetlen; Sulyok-Ru
bovszky: 1:0; Sárkány P.-Csató: 
döntetlen.

Megyei bajnokság Ajka, 1996. 
december 8. Ajkai ASSE-Közösségi 
Ház SE II: 1.5:10.5

Ritkán előforduló fölényes 
győzelem az ajkai rivális ott
honában.

Nyert: Forgács, Sulyok, Kisházi, 
Horváthné, Sárkány, dr. Fekete, 
Fáncsy L., Koch J., Papp.

Döntetlen: Horváth M., Juhász 
Nagy, Horváth I.

Az élcsoport állása:
1. Közösségi Ház SE II. 30.5
2. Carlo Pét 27.5
3. Sümeg 22
4. Ajkai ASSE 18.5
Pápa 18.5
Ifjúságiak:
Ajkai ASSE-Közösségi Ház SE: 

4:8
Nem várt, de megérdemelt 

győzelem a két újoncot is felvonul
tató csapatunktól. Nyert: Koch K. 2, 
Szőnyi P, Szöllősi N. 2, Békési A. 2, 
Szőllösi D.

Gróf Tibor



Közkatonák 
a tábornoki 

sátorban
December 5-én a Parlament Kör

nyezetvédelmi Bizottsága „kitárta a 
kapukat” és meghívta a Tisztelt 
Házba azokat, akik e témakörben 
dolgoznak szerte e hazában. Így 
jutottam el ebbe a csodás épületbe. 
Világmegváltó dolgok (mint az 
várható volt) nem történtek, de az, 
hogy a környezetvédelem témakö
réről lehetett információhoz jutni a 
kongresszusi teremben, vagy a mo
numentális kupolát övező folyo
sókon szót lehetett váltani a jelen
lévőkkel környezetvédelmi témák
ról, az számomra biztatást jelent. 
Egyrészt, hogy a parlament elismeri 
a téma fontosságát, másrészt, hogy 
felismerték: építkezni csak alulról 
lehet, és ha a jelenlévő 400 
embernek csak fele érezte azt, hogy 
tovább érdemes küzdeni az utó
daink érdekében a környezetért, 
mert ez fontos, szinte létkérdés, 
akkor már nem volt hiábavaló, hisz 
azok, akik nap mint nap a kör
nyezetvédelem területein dolgoz
nak, bizony nem sikerélményekkel 
telített levegőt szívnak, annál 
inkább ütköznek pénztelenségbe, 
gáncsoskodásba és ki tudja, miféle 
érdekekbe, szóval akkor már ér
demes volt.

Az én tortámra hab is került. A 
MAHIR képviselője a környezet
védelmi reklám fontosságának tag
lalása közben azt találta mondani: 
munkám során a legjobb szlogen az 
volt, amikor azt ragasztották ki 
plakátokon: Nem bántja a szemét a 
szemét? Ezeket a plakátokat a 
veszprémi városgazdálkodási üzem 
rendelte meg a ‘80-as évek elején, 
ahol én ekkor a köztisztasági rész
leg vezetője voltam és főnökeimmel 
együtt ezt a jelmondatot hirdető 
plakátsorozatot választottuk és 
ragasztottuk ki, hogy végre bántsa a 
szemünket az utcán heverő szemét.

Egyben biztos vagyok: munkám
hoz sokáig nyújt majd biztatást, 
segítséget az az érzés, amit akkor 
éreztem, amikor azon a gyönyörű 
hosszú parlamenti lépcsőn mentem 
fel a kupolacsarnokba. Ezt az 
érzést, ha meg tudnám fogalmazni, 
akkor költő, vagy író lennék.

Én egyszerűen az új évben azt
kívánom minden olvasónak, hogy
sok hasonló érzésben legyen része
élete során. Szentesi István

környezetvédelmi referens

Értes í tés
A Balatonalmádi Sport-Horgász 

Egyesület 1997. február 8-án, 19 órai 
kezdettel a Budatava Étteremben tartja 
szokásos horgászvacsoráját.

A zenét Németh Tamás szolgáltatja.

Horgászsarok
Egy-két héten belül megtudjuk: men

nyi halat fogtak ki az elmúlt évben a 
horgászok. Gyanítom, hogy kevesebbet, 
mint előzőleg. Nem kell különös jóste
hetség ehhez, hiszen a fogási ered
mények már évek óta csökkentek. Az 
okokat kutatók sokféle választ adnak. A 
horgászok véleményét -  már a döntő 
többségét -  ismerjük. Nincs hal a Bala
tonban. Valóban nincs? Vagy csak 
nehezebb horogra csalni őket. Barátaim 
egyike ez utóbbit vallotta, és ettől 
kezdve már csak a módszert kellett 
megkeresni. Verner Ferinek sikerült és 
ez tette az elmúlt év egyik legsikeresebb 
horgászává. Sokáig vonakodott a be
szélgetéstől, most végre sikerült őt is 
horogra csalni. Válaszaiból merítve az 
ötleteket, talán jövő januárban mások is 
elégedetten nézegethetik a nagy pon
tyokról készült fotóikat.

-  A legfontosabb kérdés: mire 
horgászol, mennyi halat fogtál ‘95-96- 
ban, és végül milyen módszerrel?

-  Csak pontyozom, így amit mondok, 
erre a halfajtára vonatkozik. ‘95-ben 
487 kg-ot fogtam, nagy része 4-5 kg-os, 
‘96-ban „csak” 453 kg-ot, igaz ennek 
legtöbbje 10 kg feletti példány, és 
egyértelműen bojlinak köszönhetem. 
Két éve tértem át erre a módszerre. 
Először a nádban próbálkoztam, aztán 
kihúzódtam a nyílt vízre. Nem tudom 
mi történik mostanában a nádasban. 
Ívás idején teli van hallal. Tömegesen 
látni a keszegeket és újabban kárászokat 
is. Május végén, június elején eltűnnek. 
Alig-alig lehet egy párat akasztani. A 
pontyokkal is hasonló a helyzet. Így 
végül visszaültem a budatavai kőgátra, 
ahol már a ‘70-es években is horgász
tam, és -  többek között -  gyönyörű bali
nokat emeltem ki a vízből. Most aztán 
komolyan feltérképeztem a területet, és 
rájöttem valamire. A kőgát előtt, kb. 2 
méteres vízen van egy 3-4 méter 
kagylós sáv, amit nagyon kedvelnek a 
pontyok. Erre a helyre kezdtem etetni. A 
bojliról csak annyit, hogy már kb. 15 
éve használják, elsősorban Angliában. 
Kezdetben a módszer volt a lényeg, 
vagyis a horog előtt pár centire vékony 
cérnára kötötték a csalit, aminek 
összetétele másodlagos volt, ezt szip
pantotta fel a hal. Aztán rájöttek, hogy 
különböző anyagok (például vitaminok) 
hozzáadásával vonzóbbá lehet tenni a 
csalikat. Persze szó sincs kábítósze
rekről, mint azt néhány „jóindulatú” 
spori feltételezi. Hogy aztán az összeté
tel milyen, az egyéni ízlés kérdése. A 
bolti bojliban is benne van majdnem 
minden, csak nem olyan arányban, 
ahogy én kedvelem. Így inkább magam 
készítem el a szükséges mennyiséget. 
Nehéz beszerezni a kellékeket, hiszen 
legtöbbje gyógyszeripari termék, amit 
kis tételben nem lehet megvenni. 
Például a kazein kilója 1800 forint, a 
bojli 30-40%-át teszi ki. Naponta -  ha 
tényleg halat akarok fogni -  körülbelül 
200 darab golyót kell a vízbe szórni. A

kazein csak egy a húszféle anyag közül, 
amit folyamatosan kell beszereznem. 
Aztán jön a gyártás. Tilalom alatt négy 
ember egy heti kemény munkájának 
eredménye az a 22 000 darab 18 mm-es 
átmérőjű golyócska, ami aztán kitart a 
szezon végéig. Elkészítésük viszonylag 
egyszerű. Jó nagy lavórban 5 kilogram
monként kell az anyagot begyúrni, 
amiből egy pumpával 2 cm átmérőjű 
hurkát nyomok ki és ezt darabolom,

golyókat formálok belőlük, lobogóan 
forró vízben 15-20 másodpercig főzöm. 
Nem szabad tovább a vízben tartani, 
mert a fehérje és a protein kicsapódik, 
veszít hatásából. Ezután fagyasztóba 
rakom (tartósítószert nem használok) és 
csak közvetlenül horgászat előtt szedem 
elő. Így érem el, hogy nem kell a méreg
drága, boltban kapható bojlit hasz
nálnom. Bár az elmúlt évben az ete
tőanyag kb. 60 000 Ft-ba került, de mint 
látható, megéri. Úgy hiszem, sokan 
azért félnek ennyi pénzt áldozni, mert 
nem bíznak a sikerben. Persze, hogy sok 
az a 60 000 forint. Én sem egyedül fek
tettem be, hanem társultam valakivel és 
felváltva horgászunk. Kinek van ideje 
manapság minden áldott nap kiülni a 
vízpartra? Márpedig az eredmény egyik 
legfontosabb feltétele a rendszeres 
etetés. Csak így lehet hosszú távon hely
hez szoktatni a halakat. Meggyő
ződésem, hogy a Balatonon egy hóna
pos késésben voltak ‘96-ban a halak, 
lehet, hogy a hosszú tél miatt, így aztán 
júniusban kezdtem el az etetést a kőgát 
előtt, persze bojlival. Úgy 20 m2-es 
területet etetek, és ha abba a körbe 
dobok, akkor jönnek meg az 5-7 kg-os 
pontyok. Ha a kör szélére, akkor pedig a 
termetesebb 10 kg felettiek. Nem tudom 
miért? Talán nem akarnak a kisebbek 
tülekedésében részt venni, vagy 
gyanakvóbbak. Tény, hogy nehéz 
túljárni az eszükön. Nappal már le sem 
megyek horgászni. Este 8 óra körül 
dobok be és éjjel 2-3 óráig maradok a

helyen. Szerintem éjszaka kissé enged

nek óvatosságukból a halak. Persze, sok 

múlik az időjáráson is. Ha mozog a 

barométer, akár fel- vagy lefelé, nem 

sok jóra számíthatunk. Ha változtatunk, 

vagy nem a pontosan megszokott 

időben etetünk, biztosak lehetünk 

benne, hogy eltűnnek helyünkről a pon

tyok. Nem mindegy aztán, hogy milyen 

a felszerelés. Nekem a fixólmos, 

önbevágós módszerrel szemben a 

csúszóólmos vált be. A kapásjelzőnek 

nagyobb lógást engedek, mint a sül

lőzésnél, ugyanis ennél a módszernél 

nincs ellenállás, bátrabban veszik fel a 

halak a csalit. Ennek ellenére csak kb. 

5% az esély, hogy a horog mélyen akad. 

Legtöbb egészen kint a szájszélben 

fogódzik meg, ezért aztán nem szabad 

erőltetni a halakat. Finomra állított 

fékkel várom az első kirohanást, amikor 

akár 100 méter zsinór is lefut az orsó 

dobjáról. Amikor már érzem, hogy fárad 

a ponty, akkor irányítanom is kell, és 

ehhez a 3,30 m-es Zepco carbon A 

akciós, 80 grammos kőkemény bot vált 

be. A zsinór egy kicsit vastag, 0,30-as 

Magic soft, de a 30 grammos ólommal 

100 méterre kell dobálni, így indokolt a 

vastagabb zsinór. Természetesen egy 

horgot kötök fel csak, kettes méretű 

Owner, három élűre köszörült, nagyon 

fogós horgot. Ezért is kell óvatosan 

fárasztanom, mert pár mm-es vastag 

bőrből könnyen kiszakadhat. A bojlit a 

horogtól 2-3 cm-re lógatom, úgy, hogy 

hajszálvékony cérnával kötöm a főzsi

nórra és egy kis gumicsővel vezetem a 

horogszár feléig, így a csali pont a horog 

mellé kerül.

Szóval röviden az az a módszer, ami 

nálam bevált. Nincs benne semmi 

különös, vagy extra dolog, csak a 

sokéves megfigyelés hasznosítása, rend

szeresség és kitartás. Hiszem azt, hogy 

mint annyi más dologban, a félmunka a 

horgászatban sem hoz eredményt.

Sok minden szóba került még a több 

mint kétórás beszélgetés során, amit 

Feri barátommal folytattunk. Most csak 

a -  szerintem -  leglényegesebb dolgokat 

igyekeztem kiválogatni, azokat, amiket 

bármelyik horgásztársunk kipróbálhat, 

átvehet.

Jó lenne -  és ebben a sporthorgász 

egyesület vezetősége biztosan partner -, 

ha a téli hónapokban néhány össze

jövetelen sporttársaink megbeszélhet

nék egymással tapasztalataikat és mód

szereiket. Klubházunk már van hozzá.

Nagy Ferenc

Verner Ferenc 2 darab 
13,5 kg-os és egy 9 kg-os ponttyal



Egy sokoldalú emberről

Szőllősi Máté nyugdíjba vonul
N

em először, s talán nem 

is utoljára nézem leg
érettebb, legjobb akva

relljét, a papírra lehelt fény
áradatot, a balatoni napfelkelte 
álomszerű, csodálatos látomá
sát. A kép címe: Káprázat.

Először a Győri Művésztelep 

kiállításán láttam -  talán húsz 
éve is van már ahol díjat 
kapott ez az Egry képi világára 

emlékeztető, de Egry képeinél 
is oldottabb, művészete egyik -  
talán legmagasabb -  csúcsát 
jelentő alkotása. Hatalmas 

lendülete, a fényzuhatagok 

arányló káprázata, mintha a 

szellemi önarcképe lenne 
annak a teremtő, fáradhatatlan 

embernek, aki meghatottan áll 
a Váci Mihály Általános 
Iskolában az őt köszöntő, őt 
ünneplő kollégái és tanítványai 
körében. Szőllősi Máté tanár úr 

ősz hajjal, de határozott, fénylő 
tekintettel, változatlan energiá
val búcsúzik a munkában, 
izgalmakban, sikerekben, de 
csalódásokban, nehézségekben 
is bővelkedő pedagóguspá
lyától. Meghatottságát palás
tolja, csak a bensőséges ünnep
ség után, otthon sóhajt elméláz
va, s ejt néhány könnycseppet. 
Ha minden tanítványa -  akit 42 

év alatt tanított -  el tudott 
volna jönni erre a szép alka
lomra, szűknek bizonyulna az 

iskola valamennyi tanterme a 
több ezer ember befogadására.

Kettős kötődésben

Első képét -  egy pasztellel 
készített virágcsendéletet -  

mintegy negyven éve láttam 

egy közös barátunk szo
bájában. A kép alkotóját akkor 

még nem ismertem. Akkor hal
lottam róla először, de a neve 

megmaradt emlékezetemben. 
Később több nyarat is együtt

töltöttünk a Győri Művész
telepen. Ismeretségünk igazán 

ott kezdődött és ott mélyült el. 
Akkor már a zalahalápi iskola 

igazgatója volt az intéz
ményvezetés számtalan, sok
rétű gondjával a vállán, mégis 

tele művészi ambícióval, terv
vel. Megjelent közöttünk sodró 

lendületével, irigylésre méltó 

optimizmusával, s néhány 

napig reggeltől estig festett 
fáradhatatlanul, jókedvűen. 
Vicceket mondott, mesélt ön
magáról és munkájáról, aztán 

hazarohant Zalahalápra, elvég
zett néhány halaszthatatlan 

munkát az iskolában, ellen
őrizte a felújítást, karbantartást, 
s két nap múlva megint rajzolt, 
festett velünk, vidámságot 
varázsolva a közös műterembe.

És így telt, így múlott Szől
lősi Máté hosszú és -  úgy 
hiszem -  eredményesnek 

mondható, több mint négy 

évtizedes munkás élete. 
Elkötelezvén magát az oktatás- 
nevelés terén, s hűségesen 

kitartva másik „hivatása” mel
lett. Szabadidejében, nyári és 

téli szünidőkben festett. A pécsi 
tanárképző főiskola rajz tan
székén kapott ismereteit, rajzi
festészeti tudását művészi 
fokra érlelte.

Most, amikor 42 év után 

lezárul hivatalos munkavi
szonya -  mert a „szárnyas idő” 

elrepült -  ő is a nyugdíjasok 

népes táborához fog tartozni, 
elsősorban a nagy pedagógus
ról kell szólnunk, de a teljes, 
sokoldalú emberre gondolva, a 

képzőművészet terén elért 
eredménye is említést érdemel
nek. (Bár a festészettől nem 

búcsúzik -  mi több művészete 

csak most bontakozhat ki 
igazán -  s egyelőre a kated
rához sem lesz teljesen hűtlen,

hisz heti tíz órában -  

óraadóként -  továbbra is tanít 
rajzot iskolájában.)

A pedagógus

A
 rajz-biológia szakos 

tanár 1956-ban szerez
te diplomáját Pécsett. 

Négy évtizeden át hű maradt 
tanári hivatásához, s mi több, a 

közművelődéshez is. Tanított 
Mihályfán, Monostorapátiban. 
Tizenöt éven át a zalahalápi 
iskola igazgatójaként dolgo
zott. Óvodát, napköziotthont 
szervezett, iskolájában beve
zette -  a megyében máso
dikként -  az akkor még majd
nem forradalmi újításnak tűnő
-  kabinetszerű (szaktantermi) 

oktatást.

1975-ben -  hívásra -  Bala

tonalmádiba jött. Azóta itt dol

gozik. Volt igazgatóhelyettes, 

ha a szükség úgy hozta, igaz

gató is (Szentkirályszabadján), 

művelődési házat vezetett 

Vörösberényben, s mindenkor 

tanár, megszállott pedagógus. 

Fáradhatatlanul küzdött a rajz

tanítás korszerűsítéséért, s mint 

körzeti rajz-munkaközösség

vezető (1995 óta szakértő) 

jelentős segítséget adott Bala

tonalmádi és a környező 

községek rajztanárainak. Hosz

szú lenne felsorolni különböző

-  elsősorban pedagógiai témájú

-  írásait, amelyek közül nem 

eggyel díjat nyert. Csak kettőt 

említek: Veszprém megye 

közművelődési intézményei a 

vizuális esztétika fejlesztéséért, 

1977; Kultúrtörténeti emlékek 

Balatonalmádiban, 1981. A l

kotói díjak, újítási díjak tulaj

donosa. Tanítványai sikeresen 

szerepeltek különböző pályáza

tokon. Több megyei és orszá

gos első helyezést értek el. 

Nem egy tanítványa a pedagó

gus pályát választotta vagy 

művészi pályára lépett. Több 

képzőművészeti kiállítást szer

vezett, többek között az em

lékezetes Tanárok és tanítvá

nyok című tárlatot a pol

gármesteri hivatal padlás

galériájában (1996. június).

A festőművész

Számos önálló kiállításán túl 

(Tapolca, Győr, Balatonalmádi 

stb.) rendszeresen szerepelt 

különböző megyei és országos 

kollektív tárlatokon. Az Ajkai 

Tavaszi Tárlatokon, a Veszp

rém Megyei Őszi Tárlaton, a 

Győri Művésztelep kiállításain, 

a pedagógus képzőművészek 

megyei és országos tárlatain 

rendszeresen találkozhattunk 

Szőllősi-képekkel.

H
ely hiányában csak a 

l e g f o n to s a b b a k r ó l  

szólhattunk. A sok-sok 

eredmény részletes felsorolása 

helyett a lényeget összegez

hetjük: Szőllősi Máté, a 

sokoldalú pedagógus, szerve

ző, vezető és festőművész 

hosszú pályafutása alatt a nép 

nevelőjeként mindig a többet, a 

jobbat, a minőségit akarta tenni 

és adni másoknak. Bőségesen 

osztogatta tudását, szellemi 

értékeit. A gyermekek ezreit 

indította el az igényes és 

értelmes élet útjain.

Fülöp Lajos

Az Új Almádi Újság szer

kesztősége nevében kívánjuk, 

hogy az elkövetkező időben 

békében és alkotásban gazdag 

évek következzenek.

Szerkesztőség



Kórusélet, 1997
Immáron hetedik évébe lépett városi vegyeskarunk. 

Ez számvetésre-értékelésre, kapcsolatunk minősé
gének áttekintésére ösztönzött bennünket a kórusév 
megkezdésekor, 1996. október 7-én.

A kórus alakulásakor célunk elsősorban egy jó 
közösség létrehozása volt, mely a város polgáraiból 
áll, és a város kulturális életének színesítését, kul
turális kapcsolatok ápolását szolgálja.

Szelényi Pál karnagy vezetésével, az ő zenei kvali
fikáltságának megfelelően sok komoly -  a kórusiro
dalom és vokális zene szempontjából - , zeneileg 
értékes műveket szólaltattunk meg.

Amatőrökből álló kórusunk számára ez a munka a 
heti egy próbával, végül már nem azt a célt szolgálta, 
amiért alakultunk. Többször éreztük, hogy közön
ségünket sem sikerült maradéktalanul élményhez, 
örömhöz juttatnunk, bár kétségtelenül voltak nagyon 
jól sikerült fellépéseink.

A kórusélet belső hangulata megváltozott. A túlzot
tan „magasra álllított mérce” szerinti elvárások, a 
megtanulandó művek kidolgozatlansága miatti alul
teljesítés személyi és belső feszültségeket teremtett. 
Több kórustagunk vált meg tőlünk.

Szerettünk volna olyan arculatot kialakítani, mely
ben mi örömmel énekelünk, színvonalas -  sokszínű - , 
a kórusmuzsika több műfaját felölelő művekből álló 
repertoárt válogatni, és ezzel mindig az alkalomhoz 
illő hangulatot megteremteni. Meggyőződésünk, 
hogy erre képesek vagyunk.

Ebben karnagyunkkal nem jutottunk megegye
zésre, így olyan irányú döntés született a kóruson 
belül, hogy a kórusvezetésre pályázat kiírását kértük a 
közösségi ház igazgatójától. Ez 1996. decemberében 
megtörtént. A pályázók közül Demel Esztert, a 
Veszprém Városi Zeneiskola karnagyi diplomával is 
rendelkező tanárát választottuk, kinek gyakorlata van 
mind zenekari, mind pedig kórusvezetésben.

Közvetlen egyénisége -  hangulatos mintapróbája -  
reményt ad a jó emberi kapcsolat és igényes kórus
muzsika összehangolására.

Új karnagyunkkal a munkát 1997. január 9-én 
kezdjük meg. Szelényi Pál karnagy úr eddig munkáját 
megköszönve most megértő együttérzését kérjük. A 
változtatás szükségszerű volt ahhoz, hogy lehe
tőségünk legyen:

-  megvizsgálni erősségeinket és gyengéinket;
-  megtanulni, miként hangsúlyozhatjuk kedvező 

tulajdonságainkat, illetve küszöbölhetjük ki a ked
vezőtleneket ahhoz, hogy elsősorban magunknak és 
ezáltal másoknak is megfeleljünk.

Ezek figyelembevételével, próbálgatásával kez
dünk munkához, ami fegyelmezett, de örömteli 
munkával biztosan eredményes lesz, ha hiszünk 
magunkban.

Tervezzük, hogy folyamatosan tudósítjuk Önöket.
Addig is szeretettel várjuk mindazokat, akik kedvet 

éreznek a közös énekléshez.
Próbáinkat a közösségi házban tartjuk minden 

csütörtökön este 6-tól 8 óráig.
Városunk vegyeskara

Köszönet
Hálás szívvel köszönjük meg az 
alább felsoroltaknak a Liget 
Kávéházbeli Adventi koncerten 
nyújtott adományaikat:
Kerekes Attiláné 
Kertész Gabriella 
Botos Ernőné és családja 
Jandracsics Gábor és családja 
Dr. Kocka Viktória és családja 
Jármainé (Babi néni)
Falancz K ft, Bucski Péter és 
családja 
Kovács Tünde 
Somodiné Epres Anikó 
Schildmayer Ferenc és családja 
Szabó Jenő és családja 
Dr. Tóth László és családja 
Trosits András és családja 
Winkler Lajos és családja 
Winkler Szilveszter és családja 
Mändelssohn Kamara Együttes 
vonósnégyese 
Fórum Rt. kollektívája 
Abbázia Kft.
Az adományokat a Bala
tonalmádiban élő állami gondo
zott gyermekek megsegítésére 
fordítottuk, az Együtt Egymásért 
Alapítvány segítségével.

Abbázia Kft., Balatonalmádi

Igaz mese a „rút kiskacsáról”
És a „rút kiskacsából” gyönyörű hófehér madár lett. Hosszú nyakú, 

büszke tartású, csodálatosan szép madár. Meglengette szárnyát, fölrepült és 
egy-két tiszteletkört tett az éltető víz fölött, majd elegánsan leereszkedett és 
királynői méltósággal úszkálni kezdett.

A parton sétálók gyönyörködtek benne, nézték, fényképezték. A gyerekek 
ennivalóval csalogatták magukhoz, olyankor kiúszott a partig, kiflicsücsköt, 
pattogatott kukoricát, kenyérdarabokat kapott. Néha meg is köszönte apró, 
trombitahang-szerű artikulációkkal, aztán továbbsiklott, úszkált a fényes 
vízen tizenkét másik társával együtt. A víz tükörsima volt, vagy fodrozódott, 
néha nagyobb hullámokat is vetett, de a hattyú mindig méltóságteljesen 
ringatózott a habokon.

Addig-addig ringatózott, míg elmúlt a nyár. Előbb csak lúdbőrözve bor
zolódott a víz, hidegebb, barátságtalanabb lett, egy nap aztán be is fagyott. 
A királynői tartású, nagy fehér madár ügyetlenül vergődött ki a partra. Szá
nalmasan bukdácsolt a jégbuckákon, gubbasztott a hideg tavon. A parton 
sétálók elmentek mellette, a gyerekek már nem etették, szánakozva nézték, 
vagy gonoszkodva megkergették, és nagyokat nevettek, ahogyan csúszkált 
esetlenül a jégen, botladozott lábait véresra vagdosva a kemény hóban. 
Éjszakánként társaival összebújva még melengették egymást, de a tél 
kegyetlenül hideg volt, egyre jobban lehűlt a testük. Fázott, éhezett és na
gyon-nagyon szenvedett.

Éhenhalt, vagy megfagyott, nem tudni, de egyik reggelre ott feküdt a par
ton élettelenül. Hosszú fehér nyaka kitekeredve, lába maga alá csavarodva, 
méltósága megalázva.

Nem énekelt hattyúdalt, mert nem énekes hattyú volt, csak egy bütykös
fejű, szelíd hattyú, de a fagyhalállal küzdve akkor éjjel még álmodott a 
fodrozódó, fényes vízről és a nyárról, amelynek királynője volt.

Perspektíva
Lábak. Dübögnek, dobognak, tipegnek, kopognak, toppannak, csosszan

nak, soha el nem fogynak. Vékonyak, vastagok, soványak, kövérek, hús- 
tornyok és pipaszárak, ruganyosak, falábak, járnak. Lágyan szökkenve, 
keményen dobbanva, egyenesen, ingatagon, céltudatosan, tétován.

Amióta világ a világ, szőrös talpakkal, szétterpesztett ujjakkal, rongyok
ba, bőrökbe bugyolálva, bocskorban, papírcsizmában, bőrcipőben, lakk
csizmában, szögesbakancsban vándorolnak, hazát lelnek, leigáznak, járnak- 
kelnek, eltaposnak, rúgnak, botladoznak, táncot ropnak, vagy csak a dolguk 
után rohannak.

Lábak. Kicsik, nagyok, öregek, fiatalok, jól tápláltak, csontsoványak, 
edzettek, ványadtak, vágtatok, poroszkálók, rohanók és vánszorgók, lábak. 
Helyettük lópaták, fakerekek, fémkerekek, gumikerekek, szárnyak...

Ül az asszony rongyain a jéghideg aszfalton. Kendője arcába csúszva, ki 
se látszik alóla. Személytelen. Egyik lábát kinyújtja, másikat maga alá 
húzza, hogy még esendőbbnek látszon. Nyitott tenyerét rázogatja, fejével, 
felsőtestével, előre-hátra bólogat. Körülötte lábak. Tippennek, toppannak, 
koppannak, csosszannak, dobognak, dübögnek, megvetik magukat, vagy 
lecsúsznak a féltekéről.

Vecsey K. Mária



A Balatonalmádi Kertbarátkor életéből
A Balatonalmádi Kertbarátkor

1996. 12. 10-én tartotta ve
zetőségválasztó taggyűlését. Az
1996. 11. 26-án tartott éves beszá
molót a tagság elfogadta és határo
zott a vezetőség 5 főre történő 
kibővítéséről. Ezt a megnö
vekedett taglétszám és kitűzött 
feladatok tették szükségessé. A 
vezetőségválasztó taggyűlés meg
választotta az öttagú vezetőséget. 
A megválasztott vezetőség magá
nak érzi azokat a feladatokat, amit 
a tagság is megerősített a beszá
moló és a kitűzött feladatok elfo
gadásával.

Célul tűztük ki a taglétszám 
gyarapítását, a kertészkedők 
számára vonzó programok beál
lításával; általános érdeklődést 
kiváltó szakmai és szórakozást is 
nyújtó kirándulások szervezésé
vel; a városban működő civil 
szervezetekkel, szorosabb kapcso
lat és együttműködés megvaló
sításával; a szervezeti élet szük
séges szabályozásával; a nyári 
(május-szeptember) időszakban a 
tagok kertjeinek meglátogatásá
val, pinceszeri összejövetelek 
szervezésével.

A célnak megfelelően az 1997.

I. félévi programot fokozott körül
tekintéssel állítottuk össze. 
Reméljük, hogy az találkozik a 
kertészkedők érdeklődésével, 
felkeresik az előadásokat és vál
nak kertbarát-tagokká.

Az 1997. évi I. félévi progra
munk: az előadások helye a Bala

tonalmádi Közösségi Ház. 
Időpontja: a hónap második és 
negyedik keddje, kezdete 17 óra.

Az előadásokat hozzáértő szak
emberek tartják.

Részletes programunk:
1997. január 14. Borhibák és 

bőrbetegségek és azok javítása.

1997. január 28. Balatonalmádi 
képekben, régen és jelenben, 
diavetítés.

1997. február 11. Téli ten
nivalók a kertben.

1997. február 15. Hagyományos 
kertbarátbál a Budatava Étterem
ben.

1997. február 25. Modern 
művelési és metszési módok a 
szőlőben.

Március 1. Hagyományos bor
verseny. Helye a Balatonalmádi 
Közösségi Ház. Március 11. 
Egészségügyi rendszabályok a 
növényvédő szerek felhasz
nálásakor.

Március 25. Tavaszi tennivalók 
a konyhakertben.

Április 8. Modern növény- 
védelem tavasztól-őszig kertben 
és szőlőben

Április 22. Félévi munka 
értékelése, aktuális problémák 
megbeszélése. 1997. május 1. 13 
órai hagyományos majális később 
meghatározott helyen.

A kirándulások helye és 
időpontja később kerül megha
tározásra.

Közöljük, hogy a borok kénes
savszintjének meghatározását 
minden érdeklődőnek a program
ban szereplő napokon és időpont
ban ingyenesen elvégezzük. „A jó 
bor jó egészség” közmondás csak 
mértékletes fogyasztás esetén 
igaz.

Jelszavunk továbbra is: kertész
kedjünk, művelődjünk és barát
kozzunk! Reméljük, hogy progra
munk ezeket a célokat szolgálja.

Kívánunk a város lakóinak az
1997. évben a kertészkedéshez jó 
időt és hozzá jó egészséget.

A Balatonalmádi Kertbarátkor 
nevében

Bucs Ferenc elnök 
Fotó: Durst László

A december 9-én megrendezett, immár hagyományos kulturális bemutatón zsúfolásig megtelt a Váci 
Mihály Általános Iskola tornaterme érdeklődő szülőkkel, vendégekkel.

A jól sikerült műsorban az iskola valamennyi osztálya képviseltette magát. Volt tánc, jelenet, vers, 
hangszerszóló. A másfélórás színes program kellemes szórakozást nyújtott mindenkinek.

Kedves
Édesanyák,
Édesapák!

1996. decem ber havi 

előzetes értesítésünk alap

ján tudatjuk, hogy a Bala

tonalmádi Gyermekek L el

ki Egészségéért Alapítvány 

következő szü lő-p szich o 

lógus beszélgetőkor 1997. 

január 22-én, szerdán dél

után, 17 órai kezdettel lesz  

a B ajcsy-Z silinszky úti 

óvodában.

Szülőket -  szülőpárokat 

várunk a konkrét program 

m egbeszélésére és csopor

tok kialakítására.

A  beszélgetést és foglal

kozásokat vezeti:

Dén Zsuzsa pszichológus



A berényi kertbarátkor életéből
A vörösberényi Fábián József 

Kertbarátkor új vezetősége az 

1996. II. félévi foglalkozásait 

munkaterv nélkül tartotta meg, 

mivel a tervezett programot az 

előadókkal nem tudták egyeztetni. 

Az elnök javaslatot tett arra, hogy 

addig, amíg a munkaterv elkészül, 

hívjunk olyan közéleti előadókat, 

akik felvilágosítást tudnak adni 

mindennapi gondjainkról. A 

tagság örömmel fogadta a javasla

tot.

-  Így került sor dr. Tóth József 

háziorvos meghívására, aki a 

kertészetben, borászatban használt 

vegyszerek veszélyeiről, munka- 

védelemről, baleset esetén történő 

teendőkről tartott értékes előadást. 

A tagság gyógynövények is

mertetését is kérte, de erre egy 

másik előadáson kerül majd sor.

-  A következő meghívott 

vendég dr. Kerényi László pol

gármester volt, akit az elnök 

felkért, hogy ismertesse a balatoni 

térséggel, illetve városunkkal 

kapcsolatos dolgokat, amik érintik 

a lakosságot. A polgármester 

bevezetőként említette, hogy az 

előző hasonló találkozásunk 1994- 

ben volt, majd felidézte régi 

ifjúkori emlékeit Vörösberénnyel 

kapcsolatban. A továbbiakban 

ismertette azokat a városfej

lesztéssel kapcsolatos munkákat, 

amik jelenleg folyamatban van

nak. Gázvezeték-építés, telefon

hálózat-bővítés, szennyvízcsator

na-építés, ivóvízellátás javítása, 

iskolaépítés, amiben főleg érintett 

Vörösberény lakossága. Tájékoz

tatta a tagságot a fenti munkák 

anyagi fedezetéről, a kivitelezés 

során felmerült nehézségekről. Az 

ivóvízellátás javítására ivóvíz

tároló épül a Megyehegyen. A 

kivitelezési költség 68%-a ennek 

is megvan.

Az iskolaépítésre a Brandeisz 

Elza tanárnő közreműködésével a 

Soros Alapítványtól kapott 40 mil

lió Ft-tal együtt 80 millió Ft áll 

rendelkezésünkre. Ha az iskola

terveit a hatóságok elfogadják, a 

kivitelezési munkákat el lehet kez
deni.

-  Felvetődött a gázcseretelep 

megszüntetése. Igen, a telep 

megszűnik, de ha lesz olyan vál

lalkozó, aki a saját területén biz

tosítani tudja az előírt feltételeket, 

megkapja az engedélyt a további 

üzemeltetésre. A polgármester úr 

igyekezett a feltett kérdésekre 

megnyugtató, de a valóságnak 

megfelelő, kielégítő válaszokat 

adni.

-  Novemberben volt egy szak

mai előadás is. Kertai József tanár 

az új borok kezelésével kapcso

latos teendőket ismertette.

-  December 16-án volt az 1996. 

évi záró foglalkozás. A gazdasági 

vezető ismertette a félév ered

ményeit, a nov. 23-i Katalin-bált, 

annak anyagi vonzatát. A kará

csonyi ünnepek alkalmából a 

gyermekek ajándékozására 5000,- 

Ft támogatást szavazott meg a 

tagság. Az új és régi vezetőség 

egyeztetése alapján 18 tagnak több 

évtizedes munkájuk elis

meréseként okleveleket osztottak 

ki.

-  A Fábián József Kertbarátkor 

köszönti az Almádi Kertbarátkor 

új vezetőségét, külön gratulálunk

Bucs Ferencnek másodszori 

elnökké választásához. Munká

jukhoz sok sikert és jó egészséget 

kívánunk.

Végül közöljük a Vörösberényi 

Kertbarátkor 1998. I. félévi prog

ramját:

Január 6., 18 óra Fórumnap -  

Időszerű kérdések -  

megbeszélések -  alkalmi előadás. 

Ea.: Horváth József.

Január 20., 18. óra. Borkezelés.

-  A bor rendellenes elváltozásai -  

Aktuális pincemunkák. Ea.: Böör 

László.

Február 3., 18 óra. A szőlő 

alakító és termőre metszése. -  

Első teendők a szőlőben. Ea.: 

Scher József.

Február 17., 18 óra. Koratavaszi 

munkák a szőlőben és a házikert

ben. Ea.: Ott Károly.

Március 3., 18 óra. Szőlő- és 

gyümölcsfák telepítése. Faj

taválasztás. Ea.: Kertai József.

Március 8., 16 óra. Borverseny

-  Batyusbál.

Március 17., 18 óra. Gyógy

növények az egészségünkért. Ea.: 

Takács Ferenc.

Április 7., 19 óra. A kert 

kialakítása. -  Tavaszi kerti 

munkák. -  Gyógynövények a kert

ben. Ea.: Takács Ferenc.

Április 21., 19 óra. Nö
vényvédelem és tápanyag-után

pótlás a szőlőben és a házikertben. 

Ea.: dr. Bodrossi Erik.
Május 1., 14 óra. „Majális” 

Május 3., 07 óra. Kert

barátkirándulás.

A balatonalmádi és vörös
berényi kertbarátkörök tagjainak, 
valamint az Új Almádi Újság 

szerkesztőbizottságának ered
ményekben gazdag, boldog új évet 
kíván:

Durst László

Nyugdíjasok 
búcsúztatója

Nyugdíjbavonulásuk alkalmá
ból december 20-án bensőséges 
ünnepség közepette búcsúztatta 
kollégáit a Váci Mihály és a Györ
gyi Dénes Általános Iskola tan
testülete.

VARGA LÁSZLÓNÉ  tanító, 37 
év; SZÖLLŐSI MÁTÉ tanár, 43 
év; HERCZEG ERZSÉBET tanár, 
37 év szolgálati jogviszony után 
fejezte be fáradságos szép hiva
tását.

Ebből az alkalomból mindhár
man átvették a művelődési és 
közoktatási miniszter által 
adományozott Pedagógus Szol
gálati Emlékérmet, amelyet nemes 
gesztusként a városi önkor
mányzat pénzjutalommal tett 
emlékezetessé.

Kívánunk mindhármójuknak 
tartalmas, örömteli nyugdíjas 
éveket, jó egészséget.

Vetélkedő
Az Együtt-egymásért közleke

désbiztonsági vetélkedő megyei 
fordulójára a Váci Mihály Ál
talános Iskola 17 tanulója került 
be. Közülük a megyei döntőn 

korcsoportjában két tanulónk ért el 
helyezést.

Hansági Dániel 7. osztályos ta
nuló 1., Benkovich Anna 3. osztá
lyos tanuló 2. helyen szerepelt. 
Csapatversenyben a két korcso
portban a 2., illetve 4. helyet 
szerezték meg tanulóink.



WASHINGTONI VISSZHANG 5.
Hannukah -  Karácsony -  Kwanzaa 

jelezte az ünnepi sorozatot újév előtt, 
amire a kereskedelem félelmetesen 
felkészült, a polgárok úgyszintén. Valame
lyik statisztikában olvastam, hogy az 
amerikaiak 72%-a állít karácsonyfát. A 
Hannukkah jeles, 8 napig tartó zsidó ünnep 
és a Fények Ünnepe néven is ismert már 
2161 éve. A Karácsony csak kétnapos 
ünnep itt Amerikában, otthon legalább 
háromnapos. Helybeli barátaim szerint itt 
ia megnyújtják, akár Szilveszterig, amikor 
az újévi ünneplést kezdik. A Kwanzaa 
kevésbé ismert otthon, pedig az afrikai
amerikaiak legnagyobb hétnapos ünnepe, 
amely december 26-án kezdődik. Hivata
losan persze csak 1966 óta vezették be, de 
megmaradt családi ünnepnek. Akármelyik 
ünnepet nézem, mindegyik komoly kony
hakultúrával, jeles fogásokkal jár együtt, 
akárcsak otthon. Ez pedig tényleg nagy szó 
Amerikában, mert komoly elemzők szerint 
James Bond volt az első agglegény az 
amerikai filmvásznon, aki nem kallódott 
el, nem volt degenerált és nem konzerv
dobozokból evett. A westernparódiákból 
ismert Bud Spencer és Terence Hill még 
most is lazán, könyökből kanalazza a 
lóbabot, ami mégiscsak jelez valamit. Aki 
nem csupán nézte a westerneket, hanem 
játszotta is, Ronald Reagan egészen 
komoly pszichológiai párhuzamot vont: 
„Sokat elárul egy fickó jelleméről, ahogy a 
babot eszi”.

Otthon a felejthetetlen Gundel-unoka, 
Latinovits Zoltán tudott úgy enni -  nem is 
enni: habzsolni, mint itt az újraválasztott 
Clinton elnök, aki állítólag mindenevő. 
Talán emlékeznek, ahogy Latinovits a 
Szindbádban patinás zsebkésével nekilát a 
velőscsontnak. Valahányszor megnéztem, 
márpedig megnéztem egynéhányszor, 
mindig hajkurászni kezdtem a velőscson
tot, meg az ököruszályt a Baross utcai hús
boltban. (Apropó: ököruszályt ott még 
egyszer sem adtak...) Egészen hihetetlen, 
de a magyar emigráns előbb felejti el a 
nyelvet, mint a magyar ízeket és a hite 
marad meg a legtovább. Vonatkozik ez a 
másod- és harmadgenerációs magyarokra 
is, sőt: ők is a nagy- és dédszülők koplalá
sait pótolják be, akárcsak Magyarorszá
gon. Itt persze sokkal többet és többször 
megengedhet magának az ember, és az 
egyik emigráns nagymama ezt úgy 
összegezte, hogy otthon csirkét csak akkor 
evett, ha ő volt beteg, vagy a csirke...

Ahogy faluméretűvé zsugorodik ez a 
világ, már otthon sem ismeretlen az 
amerikai hálaadási pulyka, a sütőtökleves, 
cowboy-göngyölt (az utóbbi nem tévesz
tendő össze a göngyölt cowboy-jal, mert az 
lóháton való rabszállítási mód...). Bala
tonalmádiban tanított amerikai kollégáim 
megszerettették velünk a „chocolate chips” 
nevű, csokidarabokkal tűzdelt teasüte
ményt, az áfonyás töltött pulykát és a 
sütőtökpitét. Virginiában sem csalódtunk 
ezekben az ízekben, de mivel a bolti itt 
sem olyan, mint a hazai, örömmel fogad
tuk el barátaink meghívásait és meg

győződtünk konyhaművészetük kiváló
ságáról. Ehhez jöttek még az új barátok 
titkos receptjei, mint a „barbeceud coun
try-style spare-ribs”, amit én csak vadított 
borjúoldalasnak titulálok, a Marylandi rák 
baltimore-i módra, ami előtt az otthoni 
háromszor csípős pacalpörköltünk is csak 
tiszteleghet. A Virginia toastot bárki 
elkészítheti, aki szereti a fahéjas cukrot: 
egy kenyérszeletet megkenünk vajjal, 
majd tisztességesen meghintjük fahéjas 
cukorral és betesszük a sütőbe (mikroba), 
és két percen belül ropogós csemegét 
habzsolhat az egész család. (Persze búbos 
kemencében az igazi!) Hála istennek, ezt 
meg nem lehet boltban kapni, mert minden 
egyebet készen vesznek és azok olyanok 
is: egyensapkás piskótamikulások man
dulás rénszarvassal: fenyőillatú aszpik- 
csodák angyalhajjal, hogy az eperízű 
sonkát ne is említsem...

Igazi magyar ételt készíteni az Újvilág
ban, majdnem olyan vakmerő vállalkozás, 
mint szegedi halászlét főzni tengeri halak
ból egy görög szigeten, márpedig az utób
bit is megpróbálta egy almádi főszer
kesztő, bár a nevét el nem merem árulni! 
Különben is a „minden változik” hérak
leitoszi igazsága az ételekre is vonatkozik, 
amire akkor döbbentem rá igazán, amikor 
New Yorkban egy kirakatban „kóser kínai 
konyhát” hirdettek...

Semmin se csodálkozzunk: az első 
világháború előtti K.U.K világban az olasz 
„gnocchi” felvándorolt Bécsbe és „Noc
kernl” lett, majd Prágában „noky” és 
Budapesten meg „nokedli”. A lengyel 
„kielbasy” meg elindult délnek és 
lerövidülve, szlovák „klabas”, majd ma
gyar „kolbász” lett. Kossuth egyik turini 
levelében arra kérte kilátogató híveit, hogy 
„aztán kalbászt es hozzanak kelmetek, de 
olyant, amelyik fokhagymát még 
messziről se látott” -  mert neki akkor 
éppen citromos kolbászra fájt a foga a 
száműzetésben.

Ilyen konyhatörténeti előzmények után 
láttam neki a karácsonyi bevásárlásnak, 
miközben azon morfondíroztam, hogy 
hódító eleink is mit összelovagoltak Nyu
gat-Európában, a nyeregkápán a leves
porral, aminek a receptjeit aztán a svájci 
Maggi cég kaparintotta meg, igaz úgy 
kilenc évszázaddal később! Nos, nekem 
sem volt kisebb a feladatom, mert mákot 
kellett szereznem egy kábítószer-alap
anyagoktól ódzkodó világban. Az otthoni 
bejgliben dúskáló barátaim jutottak eszem
be: mit szóltak volna, ha kétdekánként, 
fűszeres üvegcsékben kell összekórészni a 
kiló mákot Karácsony előtt? Rebesgették 
itt is, hogy a tízmérföldre lévő arab cse
megeboltban lapáttal mérik a mákot, de 
nem ültem fel a rémhírnek! Szerencsémre 
Alexandriában magtaláltam Dékány úr 
gyógynövényboltját, ahol egy egész zacs
kóval is adtak, de az árát most inkább 
elhallgatnám.

Szóval így lett nálunk mákosguba 
Szenteste előtt ebédre, de hétvégenként a 
száraz túró, a cuppogós tejföl és a füstölt

háziszalonna beszerzése majdnem ugyan
ilyen tortúrával jár. A hideg beálltával 
egyszer meggondolatlanul kocsonyát 
akartam venni, de röpke kétheti 
kérdezősködés után letettem róla. 
Reményem csak a múlt héten éledt újjá, 
mert füstölt malacfarkat láttam az egyik 
áruházban, aztán ahol malacfarok akad, ott 
bőrkét is lel a szorgos vevő... Hadd ne 
legyek igazságtalan az itteni áruházakkal: 
gulyáshoz valót majdnem mindenhol lehet 
kapni, olyan a marhalábszár, hogy rock- 
and-rollozni is tud, krumpli is van vagy 
húszféle, meg hagyma is, bár az utóbbival 
nem vagyok igazán kibékülve: a lilahagy
ma legényesebb, mint a vöröshagyma, a 
fehérhagyma meg onnan ismerszik meg, 
hogy nincs is hagymaillata, csak az alakja 
olyan: így aztán „sápadtarcú makóinak” 
hívom. Csináltam is gulyást már majd min
den barátomnak, és mindig megkérdik, 
hogy mi is a különbség a Gulyás és a 
Goulasch között? Olvasva az itteni sza
kácskönyveket, ahol hol kolbászt raknak 
bele, hol meg savanyú káposztát, csak 
annyit szoktam mondani: hogy az előbbi 
az ehető, no meg én is azt főztem nekik...

A galuskaszaggatásom különben népün
nepéllyé vált az angliai Leedsben is, mert 
galuskaszaggatóról még hírből sem hallot
tak, sőt szavuk sincs rá! Hanyagul felkap
tam egy rajztáblát és a kenyérszeletelő kés
sel úgy szaggattam a tésztát, hogy öröm 
volt nézni. Fotóművész házigazdám rövid
del az első ájulás után csak annyit jegyzett 
meg, hogy igazán említésre méltó a tech
nikám, bár műanyag vonalzóval kissé 
egyenletesebb lenne a végtermék, nem is 
beszélve arról az előnyről, hogy azzal 
messzebbről is lehetne lőni, nem kellene a 
kártékony gőz hatásának kitenni a gyerek 
rajztábláját! Mielőtt még átmentem volna 
szuperszonikus nokedliszaggásba, hamar
jában csak annyit mondtam neki, hogy 
aggodalomra semmi ok, nem kell majd 
annyi pénzt rajzszögre áldozni a jövőben. 
Személyesen garantálhatom ugyanis, hogy 
moccanni sem fog majd a rajzlap a 
gyereknek...

Itt Amerikában is hasonló stílusban 
indult a nokedliszaggatási offenzívám, bár 
eléggé el nem ítélhető módon inkább szó
val tartottam a vendégeket, amíg kis 
feleségem előkapta kisfiam rajztábláját, és 
ha már olyan jól áltt a kezében, hát 
engedtem az unszolásnak, és feléje sem 
néztem addig, amíg enni nem kellett! A 
harmadik nekigyürkőzés előtt megleltem 
egy eszközt, amit én „noodlemaker”-nek, 
azaz nokedliszaggatónak hívok, és bará
taim eskü alatt állítják, hogy még előző 
életükben sem láttak ilyet, nemhogy 
használták volna. Mindenesetre hálás 
vagyok cseretársam feleségének, hogy 
ilyen varászeszközt is odakészített nekünk 
elutazásuk előtt. Aki beszéli a „Hunglish” 
nyelvet, azaz beszél „magyangolul”, az 
most megérti, hogy miért neveztem el az 
újabb nokedlijeimet, yeskedlinek...

Igazi tragédiával ért fel az amerikai 
magyaroknak, amikor New Yorkban egy

éve bezárt a Paprikás Weiss -  márpedig 
még George Lang szerint is a magyar 
konyha „szentháromsága”: a paprika, disz
nózsír és vöröshagyma, csak ott volt 
kapható. Így aztán Ohióba, meg Pennsyl
vaniába kell elzarándokolni azoknak, akik 
nem állják az itteni hiperhigienikus 
ételeket, mint a mézes sonkát, a sós 
mogyoróvajat, meg a tormás kókusz
törmeléket. Úgy lehetnek a benszülöttek 
ezekkel a termékekkel, mint Orson Welles 
a földimogyoróval: „Utálom a televíziót. 
Ugyanannyira utálom, mint a földimogyo
rót. Csak a mogyorózabálást nem tudom 
abbahagyni.” Egy dolgot viszont tényleg 
őszintén csodálok az itteniekben: képesek 
azt a fűrészporos kaját is megenni, amit a 
gyorséttermekben árulnak étel gyanánt!

Nem véletlenül írta le Fran Lebovitz 
new yorki újságíró: „Ha Amerikába jössz, 
hozd a saját kajád”. Legtöbb bevándorló 
annyira szót fogadott, hogy ame
rikanizálódtak az ottani ételek: „stuffed 
cabbage” lett a töltött káposzta, a bor
júpaprikás „veal stew with paprika gravy” 
néven vonult be a szakácskönyvekbe, és a 
meggyesrétes pedig „strudel with sour 
cherry” lett. Csak az a rezgő, óaranyszínű 
kocsonya honosodott volna már meg! Van 
persze itt is sok csodálatos étel, és szívesen 
honosítanám meg otthon a chicagói pataki 
pisztrángot snidlinges gombával töltve 
(Stuffed Boneless Brook Trout), a 
rákpürélevest (Connecticut Clam Chow- 
der), a washingtoni kakukkfűvel pácolt 
báránycombot (Marinated Lamb), a vir
giniai szűzsalátát (Fresh Virginia Salad), a 
tücsök pitét Kalóztanya módra (Grasshop
per Pie, House Style) és a floridai hold
csókolta kókuszkoktélt (Moonkist Coconut 
Cocktail)...

Persze nem elég csak beszélni a 
receptekről, még az ünnepek után sem. 
Micsoda húzás lenne, ha az Új Almádi 
Újság, a világon először alufóliában mel
lékelne egy kis kóstolót: „Egy kicsit a 
szemnek, egy kicsit a szájnak” fejléc alatt! 
Mivel a szerkesztőség minden erőfeszítése 
ellenére sem tartunk még itt 1997-ben sem, 
hadd írjam a Chocolate Chip Cookies 
receptjeit, úgy ahogy David Greenawalt 
tanár úrtól tanultam Bridgewaterben: 
Veszünk egy bögre (2 és fél decis) vajat, 
egy bögre barna cukrot, egy bögre kristály- 
cukrot és egy csomag vaníliás cukrot, amit 
hamarjában jól kikeverünk egy csipet 
sóval és egy tojással. Ehhez adunk 2 és fél 
bögre lisztet, ugyanennyi csokoládé
törmeléket egy kávéskanál sütőpor tár
saságában és mégegyszer jól megkavarint
va az egészet, golflabda nagyságú 
karikákat hengergetünk belőle. Sütőpapír
ral kibélelt tepsibe telepítjük a guszta kis 
mütyürkéket, és csak addig sütjük, amíg 
világosbarna nem lesz mindegyikőjük (kb. 
15 perc). Frissen fogyasztjuk, és egy pár 
darabot megmentünk a szomszédnak is, 
mert az illatorgia biztosan odacsalja!

Czuczor Sándor



Küldjön egy képet!
Vörösberényben ezévben helytörténeti 

kutatást szeretnénk útjára indítani. Kérjük, 
hogy akinek van birtokában kép, dokumentum 
vagy egyéb tárgyi emlék, keresse meg a Pol

gári Kör vezetőit. A legérdekesebb képeket az 
újságba is beküldjük.

Baloldali képünkön egy esküvő résztvevőit 
láthatjuk, valószínűleg az 1925 körüli évekből. 
Felismeri-e őket valaki? A háttérben lévő

házban lakott a bíró és ott volt a hivatala is. A 
ház ma is áll (lásd jobboldali kép), házszáma 
Ady E. u. 23. Volt közben bikaistálló, daráló és 
különféle raktár.

Nagy örömünkre az önkormányzat hoz

zájárult ahhoz, hogy ifjúsági tagozatunk 

számára klubhelyiséget alakítsunk ki benne és 

a felújításhoz anyagilag is hozzájárult. 

Köszönjük a segítséget! Május elején 

szeretnénk megnyitni. Később egy

helytörténeti gyűjteményt is elhelyeznénk a 

házban, ahol (kinagyítva) a baloldali kép is 

helyt kapna.

Ki tud még a házról és a képen szereplőkről? 
Örülnénk, ha beszámolna róla. Levélben is 
megírhatja. Postaládánk -  amint a jobboldali 
képen is látható -  már fent van a házon. A cím 
ugyanaz: 8220 Balatonalmádi, Ady E. u. 23.

VPK vezetősége

Lovasberény 
anno...

„Lovas-Berény magyar me
zőváros, Székes-Fejér várme
gyében, Fejérvárhoz északra 2 
mérföldnyire, kies vidéken, 1409 
katholikus, 1610 református, 1 
evangélikus és 1210 zsidó lakja. 
Katholikus és református 
anyaszentegyházak, Sinagóga. 
Az uraság kastélya csinos ízlésű: 
angolkertjének szépségét pedig a 
bele eső szőlőhegy különösen 
emeli, s e tekintetben kevés 
mérkőzhetik vele. Vannak itt 
továbbá több boltok, egy nagy 
vendégfogadó, válogatott 
schweitzi tehenészet a közel levő 
erdőben, több ezerre menő 
nemesített birkanyáj. Határában 
van ugyan homokos föld is, de 
általjában termékeny fekete 
anyag ez. Bora jó. Erdeje szép. 
Falu ura (mezőváros) gr. Cziráky 
Antal.”

(Részlet Fényes Elek: Ma
gyarország geographiai szótára 
c. művéből.)

Vendégségben Lovasberényben
A tavaly májusban, váro

sunkban megalakult Berényiek 
Szövetsége december 10-én a 
Lovasberényi Polgármesteri Hi
vatalban ülést tartott, amelyen a 
12 alapító tagtelepülés megjelent 
képviselői megbeszélték, hogy a 
soronkövetkező Berényiek II. 
Találkozójára hol és mikor 
kerüljön sor.

Csákberény, amelynek képvi
selői a vörösberényi első 
találkozón vállalták az idei ren
dezést, visszalépett. Lovasberény 
hajlandónak mutatkozott egy 
évvel előbbre hozni az általa vál
lalt 1998. évi találkozót, de szál
lásproblémák miatt szintén vissza
lépett.

A többi nagyobb lakosságú 
település közül még nem minden
ki nyilatkozott a rendezés elvál
lalását illetően. A résztvevők arra 
az elhatározásra jutottak, hogy 
amennyiben a „nagyok” közül 
senki sem vállalja az idén, ami 
igencsak valószínű, akkor egy 
korábbi javaslat szellemében

megrendezzük a legkisebbek 
egyikében, a Somogy megyei 
Lengyeltóti melletti Pusztaberény

ben, természetesen közösen vállal
va a rendezés költségeit. Az 
időpontot illetően június 21-22-én 
egyeztünk meg előzetesen.

A jó hangulatban lezajlott 
megbeszélésen és baráti ta

lálkozón a résztvevők immár régi 
ismerősként, nagy örömmel em
lékeztek vörösberényi közös em
lékeikre és érdeklődtek vendég
látóik felől. Kis küldöttségünket -  
Mester Ferenc, Toronyi Béla és 
jómagam képviseltük település
(rész)ünket -  elhalmozták képes
lapokkal, újságokkal és nem utol
sósorban sok-sok hasznosítható 
információval.

Az összejövetel után megtekin
tettük Lovasberény hatalmas 
méretű, klasszicista stílusú kato
likus templomát és egy pöttömnyi 
kis házban berendezett, szerény, 
de annál hangulatosabb hely- 
történeti gyűjteményét.

A Berényiek Szövetségének 
következő összejövetelét, már az 
idei találkozó színhelyén tervez
zük megtartani, amikor már vég
leg eldőlt, hogy mikor és hol lesz a 
rendezvény, amelyre minél na
gyobb számban várjuk tagtár
sainkat és minden „berényi szívű” 
érdeklődőt.

Nándori Gyula

A lovasberényi templom 
homlokzata



Gyorsmérleg '96
Kicsit messzebbről kell kezde

nem az idei számvetést. A ki
lencvenes évek kezdetén felmér
tük a helyzetünket. Pusztuló kör
nyezet, szivárgó emésztők ezrei, 
telente szmog a városon, vízszűke 
a magasabban fekvő utcákban, 
rossz utak mindenütt, hiányos 
csapadékvíz-elvezetés, közvilá
gítás és telefonhálózat, nyáron 
por, télen sár, szemét mindig. 
Balkáni állapotok a városközpont
ban, egyre romló állagú strandok, 
ezeréves múltjához méltatlan isko
la Berényben, vigasztalan tömb
belső Budataván, beszakadó utak 
Káptalanon, embertelen életkörül
mények az Öreghegyen. Csök
kenő munkaalkalmak, sorvadó 
bauxitkutató, fogyókúrán lévő 
Nitrokémia, megszűnő német 
találkozó-turizmus, egyre keve
sebb belföldi vendég, elszegé
nyedés, kilátástalanság, letargia. S 
jöttek ezekhez az újabb keletű 
csapások, a számunkra előnyte
lenül megszülető törvények és 
döntések, ezek alapján a város 
potenciális vagyonának a szét
rablása, végül a szerencsétlen kár
pótlás.

Kitörési pontnak az infrastruk
túra fejlesztését határoztuk meg. 
Munkaalkalom és esély. Esély az 
értelmes cselekvésre, esély a víz, 
levegő és föld tisztaságának 
visszaállítására, esély az otthoni 
munkavégzés feltételeinek meg
teremtésére, esély a minőségre. 
Esély a felemelkedésre. Tegyük 
hozzá gondolatban a még mindig 
meglévő kultúránkat, tehetséges 
gyermekeinket, kitűnő iskoláin
kat, tanárainkat, szakembereinket, 
kétkezi mestereinket, tisztes vál
lalkozóinkat, szorgos földműve
seinket. Jövőképnek is megteszi.

Infrastrukturális elmaradottsá

gunk 2-3 milliárd forint befek

tetésével számolható fel. 500 mil

lió forint körüli rendes évi költ

ségvetéseinkből azonban alig 

néhány tízmillió jut fejlesztésre, a 

többit elviszi a város és in

tézményeinek üzemeltetése. Az 

évi néhány tízmillió forinttal 20- 

30 év kellene ahhoz, hogy ledol

gozzuk hátrányainkat. Mivel 

ennyi időnk nincs, 1991-ben úgy 

döntöttünk, hogy külső forrásokat 
kell szereznünk. Az előző és a 

mostani testület szívós munkájá

nak mára beérett a gyümölcse, 
1996-ban kerekítve 250 millió 

forintos fejlesztést valósítottunk 

meg a japán hitelből, pályáza

tokon elnyert támogatásokból és 

polgáraink áldozatos hozzá

járulásából. A tízszeresét annak, 
mint amit az év elején biztosra 

vehettünk. Ebben az eredményben 

azonban benne van a megelőző 

évek keserves előkészítő munkája, 

ezért kezdtem messzebbről az 

1996-os számvetést.
Megépítettünk húsz kilomé

ternyi gázvezetéket a Tisztviselő- 
telepen, a Kisberényi út kör
nyékén, Belső-Berényben és 
Kelet-Berényben. Az ősszel nagy 
erővel megindult a csatornázás a 
Kisberényi úton, Berényben és 
Káptalanon. Átállítottunk több 
intézményt gázfűtésre. Elkészítet
tük Kelet-Berény, valamint a 
Dózsa György út csatornázási, és a 

megyehegyi vízbázis terveit, 
hasonlóképpen a káptalanfüredi és 
budatavai strand rekonstrukciós 
beépítési terveit. A DRV-vel 
közösen megépítettük az öreghe
gyi IV. zóna víztározóját, melyre 
magánerőből rácsatlakozhatott 
mintegy 200 új fogyasztó. Kivál
tottuk a berényi ABC mögötti 
szennyvíztermelőt és lefektettük a 
Séddel párhuzamos csatornát, 
amibe gravitációsan beköthetjük 
majd az új iskolát.

1996-ban a Bakonytel beindítot

ta végre a régóta esedékes nagy

arányú telefonfejlesztést váro

sunkban. Szervezetlenül, rengeteg 

problémával, súlyos konfliktu

sokkal, és különösen a vörösköves 

altalajú utcákban katasztrofális 

körülmények közepette. Mégis

élteti a reményt a sok száz, már 

bekötött új telefontulajdonos 

öröme, hogy előbb-utóbb vala
mennyien túl leszünk rajta.

Nagyot léphettünk előre a 

berényi új iskola ügyében. Az 

eddig összegyűjtött 40 millió 

forintunkat Brandeisz Elza 

tanárnő kérésére Soros György 

megduplázta. Így már elkezd
hetjük az alsó tagozat építését. A 

magyar iskola fennállásának 1000 

éves évfordulóján letettük az alap

követ. Év végére elkészültek a ter

vek, jelenleg az engedélyeztetési 
eljárás folyik, tavasszal nekilá

tunk.

Több éves huza-vona után vis
szaszereztük a városnak az Auróra 

Éttermet és a strandot. A vasútál

lomás után magánerőből a Tulipán 

Szálló felújítása is megkezdődött. 

Megrendeltük a városközpont 

részletes rendezési tervét. Sportin
gatlannal is gazdagodtunk az év 

végére, megegyeztünk a megyei 
önkormányzattal, hogy egy be
építetlen területért cserébe meg

kapjuk a Váci Mihály Általános 

Iskola melletti kézilabdapálya és 

edzőterem tulajdonjogát.
Az év közben felvett japán hitel, 

a különféle pályázatokon elnyert 
támogatások (céltámogatás, víz
ügyi alap, központi kömyeztevé
delmi alap), egyéb központi támo
gatások és átvett pénzeszközök 
következtében a kezdeti, 600 mil
lió forint körüli költségvetési 
összegünk az év végére 1 milliárd 
forintra nőtt, melyről a részletes és 
végleges adatokkal 1997. máju
sában szolgálhatunk. Itt is meg
jegyzem azonban, hogy a felvett 
és 2002-től visszafizetendő hitelek 
fedezete a polgáraink által addig 
leírható, 2002-ben viszont belépő 
helyi adókból rendelkezésre fog 
állni. A pénzügyi helyzetünk min
den nehézség ellenére stabil. Szi
gorú megszorításokkal, de biz
tosítottuk a város és valamennyi 
intézményünk működését. Szeré

nyen megünnepeltük a Millecen
tenáriumot a Zenepavilon meg
építésével és a budatavai játszótér 
fejlesztésével. Szinten tartottuk 
színes és tartalmas kulturális és 
sportéletünket.

Ami a képviselőtestületet és a 
hivatalt illeti, 1996-ot változatlan 
felállásban dolgoztuk végig. A 
törvényben előírt 6 ülés helyett 
13-at tartottunk a sok teendő 
miatt. Ugyanennyiszer tanácsko
zott a négy szakbizottságunk. 193 
határozatot hoztunk és 24 rende
letet alkottunk. A határozatok 
többsége a kommunális beruházá
sokkal és az iskolaépítéssel volt 
kapcsolatos. A rendeletek közül 
kiemelem a költségvetésit, a fű
téstámogatásról, a közhasznú fog
lalkoztatásról és a szociális ellátás 
kilenc típusáról szólót. Megoldot
tuk a kényszerbérlők elhelyezését. 
Egyetlen törvényességi óvást sem 
kaptunk a megyei közigazgatási 
hivataltól. Gondot jelent viszont 
továbbra is több magasabb rendű 
jogszabály hiánya. Még mindig 
nem született meg az évek óta 
ígért Balatoni Regionális Rende
zési Terv és a Balatoni Építészeti 
Szabályzat. Ezért nem lehet vég
leges városfejlesztési koncep
ciónk. A strandjaink fejlesztésére 
idén nem jutott pénz. Nem tudtuk 
elérni a nádasok teljes learatását. 
Bizonytalan a kárpótlási területek 
sorsa. Nincs biztató fejlemény a 
szeméttelep problémáival kapcso
latosan. Kevés időnk és energiánk 
maradt a kapcsolattartásra polgá
rainkkal.

Hasonló évet prognosztizálok

1997-re. Sok munkát, sok prob

lémát, de sok örömöt is. Szerve
zetileg lesznek változások, ezekről 

a jegyző úr külön cikkben tudósít. 

Adót nem emelünk. Az idei 250 

millió forintos fejlesztést jövőre 

biztosan megismételjük. Van esé

lyünk a túlteljesítésre.
Balatonalmádi, 1997. január 4.

Kerényi László 
polgármester



A mi karácsonyunk...
A városházán idén is megrendezték a karácsonyi ünnepséget. Fotóri

porterünk a Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak élvezetes produk
cióját örökítette meg felvevőgépével.

Karácsonyi ünnepélyt rendezett az Almádi Vöröskereszt városunk idős 
polgárainak. Felvételeink a volt Auróra Étteremben készültek. A hideg 
ellenére jól érezték magukat a résztvevők, színvonalas műsor volt, a 
zeneiskola diákjai karácsonyi énekeket adtak elő. A Vöröskereszt aktívái 
ajándékcsomagokkal kedveskedtek az idős embereknek.

Fotó: Durst László

Közlemények
A Vörösberényi Szociális 

Bolt január végéig tart nyit

va. A z előző  számunkban 

közölt nyitvatartási dátum 

m egváltozott (közölték az 

illetékesek).

*

A  Lidó Panzió Bt. értesíti 

Balatonalmádi lakosait és T. 

Ügyfeleit, hogy az ALCA

TEL a Bt. székhelyén (Ba

ross G. u. 60. alatt) pa

naszirodáját m egszüntette. 

Tájékoztatjuk Önöket arról

is, hogy a Bt. ingatlan- 

közvetítői és szállásszolgál

tatóti tevékenysége február 

15-ig szünetel.

Békés, boldog új esztendőt 

kívánunk!

Lidó Panzió Bt.

*

A  szerkesztőség kérdésére 

az ALCATEL telefontá

jékoztatást adott, hogy az 

almádi lakosság panaszaival 

a 429-656-os veszprém i 

telefonszámot keresheti.

Balatonalmádi 
Fűzfői u. 75.

sok szeretettel 
várja kedves vásárlóit!

KÍNÁLATUNKBÓL:
felnőtt és gyermek farmeráruk, 

női és férfi pulóverek, kiegészítők.

TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK 
JELENTŐS ÁRENGEDMÉNYT ADUNK!

Egész évben nyitva!



Balatonalmádi egyesületek 
találkozója

December 20-án a Balatonalmádi területén működő egyesületek 
vezetői egy kerekasztal-beszélgetést folytattak, amelyen ismertették 
egymással egyesületeik célkitűzéseit, jövő évi programját és azokat a 
gondokat, amik tagságukat foglalkoztatják.

A résztvevők elhatározták, hogy találkozóikat rendszeressé teszik, 
meghívják rá a többi egyesületet is, akik most nem voltak jelen, valamint 
az önkormányzat egy-egy képviselőjét.

Szeretnék, ha szorosabb kapcsolat alakulna ki az egyesületek vezetői 
és az önkormányzat között és ennek megteremtődnének az intézményes 
formái is. Ez mindenkinek hasznos lenne, elsősorban a város maga és 
sokféle érdekű lakossága nyerne rajta.

A találkozón a következő egyesületek képviseltették magukat: Bala
tonalmádi Kertbarát Kör, Fábián József Kertbarát Kör, Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület, Nagycsaládosok Egyesülete, Polgári Kör, Vendégvárók 
Egyesülete

A Közösségi Ház 
januári programjából:

1 2  • 9.30: Közösségi Ház SE- Balatonfüred megyei sakk csapatbajnoki 

mérkőzés

1 6 .  17.00: Balettiskola beiratkozása

19. 10.00: Jégkarnevál a Wesselényi-strandon (Alkalmas időjárás 
esetén!)

2 2 .  17.00: A magyar kultúra napja. Író-olvasó találkozó Balogh 
Elemérrel, A semmi farka című könyvének bemutatója. Helyszín: városi 
könyvtár.

31. 17.00: Vágfalvi Ottó festőművész kiállításának megnyitója

FIGYELEM! Február elejétől számítógépkezelői tanfolyamot indí
tunk! Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a Közösségi Házban személye
sen, vagy a 338-011-es telefonon.

Intézményünk január hónapban balettiskolát szervez. 5-18 évesek 
beiratkozását várjuk január 16-án 17 órakor a közösségi házban.

STOP AUTÓSBOLT
A J Á N L A T A :

Tetőcsomagtartók nyugati típusokra 5000 Ft-tól, 
síléctartók, síboxok bérelhetők. 

Egyéb alkatrészek
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11.

A Vörösberényi 
Polgári Kör 

1997. évi programja
Március 15.: Fáklyás felvonulás 

Laposa Dániel sírjához 

Április 13.: Faluszépítési nap 

(faültetés, virágosítás)
Május 1.: Ifjúsági Klubunk 

megnyitása (Ady E. u. 23.)
Május 10.: Madarak és Fák 

Napja. Kirándulás a Rom-kúthoz a 

Megye-hegyen (közös rendezés a 

litéri és szentkirályszabadjai 
egyesületekkel)

Május 25. (31.) Gyermeknap és 

majális a Malom-völgyben (közös 

rendezés a Vörösberényi Általá
nos Iskolával)

Június 21-22.: Berényiek II. 
Találkozója a Somogy megyei 
Pusztaberényben (a helyszín és az 

időpont változhat)
Augusztus 3.: Kirakodóvásár a 

búcsú napján 

Szeptember 13.: Szüreti felvo
nulás és bál (közös rendezés a 

Vörösberényi Kertbarát Körrel) 
Október 23.: Emléktábla-avatás 

az 1956-os forradalom helyi 
áldozatainak tiszteletére 

December 23.: Mindenki kará
csonya a vörösberényi Templom 

téren.
Rendezvényeinkre szeretettel 

várunk minden érdeklődőt és 

lelkes közreműködőt!

Közlemény
Balatonalmádi Város Polgármes

teri Hivatala 1997. január 2-tól -  
visszavonásig -  korcsolyázásra a ba
latonalmádi móló és a Wesselényi 
strand előtti 80 méteres parti sávot 
jelöli ki.

A fentiek természetesen csak 
akkor érvényesek, ha -  az időjárás 
függvényében -  a jégen való tartóz
kodás biztonságos. Erre vonatko
zóan a Vízirendészet és a Rendőrség 
rendelkezései az irányadók.

Dr. Hegedüs Tamás jegyző
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