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Az almádi temető története
Közel öt évvel ezelőtt jelent meg 

az Új Almádi Újságban egy rövid 
ismertetés városunk temetőjéről. 
Most nem ennek ismétlésére kerül 
sor, hanem további kutatások ered
ményei alapján, lényegében teljes 
képet kaphatunk a temető tö r
ténetéről, bár egészen biztosan 
maradnak még kisebb fehér foltok 
ismereteink területén.

Az 1858. évi kataszteri felmérés 
adatai szerint a Vödör-völgy észa
ki oldalán négy birtok terült el, 
Szentkirályszabadja határától a 
későbbi temető keleti határáig 
terjedően. Közülük a legnagyobb, 
amelyikre a temető területe is esik, 
Petke Gábor és felesége, Mészáros 
Mária tulajdona volt. Nagysága 7 
katasztrális hold 1197 négyszögöl, 
amelyől 5 kh. 166 négyszögöl szőlő 
gyümölcsfákkal, 2 kh. 1000 négy
szögöl rét pincével, valamint a 4. 
számú lakóház 31 négyszögöl nagy
ságot tett ki. A birtok alsó, völgy 
felőli vége volt a rét, ahol kis pata
kot is jelez a térkép. A rétnek a 
felső részén, a szőlő közvetlen kö
zelében helyezkedett el az említett 
pince és külön a lakóház. Utóbbi 
nem is volt olyan kicsi, miután át
számítva 112 m2 volt a nagysága. 
Sajnos az épületnek már nyoma 
sincs.

Az 1882. augusztus 27-én felfek
te te tt Almádi telekkönyvben, 
„Szőlő pincével a Cserhegy dű
lőben” során a családi tulajdonból 
Petke Dénes részére 1548 négy
szögölet, és Petke Dénesné, szül. 
Herczeg Erzsébet részére 774 négy
szögölet telekkönyveztek.

Ennek a két birtokrésznek a 
megvételével jött létre az almádi 
temető területe. Mégpedig Petke 
Dénes részét fiától, Petke Lajostól, 
valamint Petke Dénesnétől vették 
meg, és ezt a tényt 1904. május 20- 
án jegyezték be a telekkönyvbe, 
Almádi község mint új tulajdonos

javára, 850 korona vételár ellené
ben. A terület megvételét elhatá
rozó almádi képviselő-testületi 
döntést csak áttételesen ismerjük, 
mert a községi iratok ebből az 
időből nem maradtak fenn. A ha
tározatot és az adásvételi szer
ződést az 1904. január 4-i megye
gyűlés tárgyalta, Horváth József és 
társai fellebbezésével együtt, ami

nek mibenlétét nem 
ismerjük. A megye
gyűlés a képviselő- 
testület döntését jó
váhagyta, a fellebbe
zés egyidejű elutasí
tásával. D öntését 
részletesen és alapo
san megindokolta.
Ebből néhány fonto
sabb részlet: „...eddig 
a távol eső Vörös
berény temetőjébe 
temetkeztek... mivel 
ezt Vörösberény töb
bé nem engedi ... a 
megszerzett ingatla
nok e célra alkalma
sak ... fellebbezők állításai a való
ságnak meg nem felelnek... mert a 
vételár megfelelő s annak kiegyen
lítése a község lakosságának külö

nösebb megterhelése nélkül, cse
kély pótadóval fedeztetni fog.” 

1907. július 17-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen határoza
tot hoztak, amelyben a községi 
temető szabályrendeletét elfogad
ták, amit a rendnek megfelelően 
felterjesztettek a megyegyűlés elé. 
Nem sokkal később ők is jóváhagy
ták a szabályrendeletet -  ami szin
tén nincs meg - , hozzáfűzve azt, 
hogy „hullaház felállításáról 
gondoskodjék a község”. Ezzel a 
döntéssel lényegében létrejött az 
almádi temető az 1904. évben meg
vásárolt 2322 négyszögöl nagyságú 
területen, de miért csak három év
vel később, arra nem derült fény a 
fennmaradt iratokból. A temető 
területe a vasút megépítésével 
csökkent, ugyanis 1916. május 8-án 
a „Balatonvidéki Vasút Építési Vál
lalata javára” 156 négyszögöl kisa

já tí tá sá n a k  
tényét je 

g y ez ték  
be a

telekkönyvbe. Almádi község 
képviselő- testülete 1909. december 
11 és 12-én hozott határozata ér
telmében, hullaház (ravatalozó)

építésére került sor 2000 korona 
költséggel, amely munkára Plank 
Károly és Plank Mihály vállalko
zókkal szerződést kötöttek. Az 
1910. június 13-án megtartott me
gyegyűlés ezt a határozatot is jóvá
hagyta.

Hosszú indoklást adott határo
zatához némi dorgálásssal, misze
rint „a községi elöljáróság a nála 
már megszokott és egy épp tárgya
lás alatt levő ügynél szigorúan ne
hezményezett felületességénél fog
va, az árlejtési jegyzőkönyvet nem 
csatolta ... tekintettel a község 
fürdői jellegére is kétszeresen fon
tos községi érdek, ezen hiány mi
att az ügy érdemleges elintézését 
függőben tartani nem kívánatos.”

A ravatalozóépület felépült, és 
a kisméretű fatornyában elhelye
zésre került az Óvári Ferenc és Ó- 
vári Kálmán által 1908-ban öntetett 
harang. A kis ravatalozóépület igen 

rossz állapotba került, 
továbbá a

mint ravatalozó, ezért 1987-ben új 
ravatalozó és harangláb épült. A 
temető területe is lényegesen meg
növekedett, miután a település te
rületet vásárolt mellette. A kis ha
rang leszakadt a helyéről, az akko
ri vörösberényi plébános, Horváth 
József biztonságba helyezte, majd 
a harangláb megépülése után ab
ban került elhelyezésre, így újra be
töltheti eredeti funkcióját, temetés
kor a lelkekért szól.

A régi kis ravatalozó igen rossz 
állapota miatt csaknem lebontásra 
került, ám egy Almádiból elszárma
zott személy teljesen helyreállíttat
ta és most az ő földi maradványai 
nyugszanak benne. Ezzel megmen
tett a város és lakói számára egy 
kicsi, de a település történetében 
mégis jelentőséggel bíró épületet.

Schildmayer Ferenc

A ravatalozó képe a helyreállítás előtt

A ravatalozó képe a helyreállítás után



Ki akarja, hogy fizessünk 
az újságért?

Megállítottak az utcán, és töb
ben megkérdezték tőlem: tényleg 
azt akarom-e, hogy ezentúl fizetni 
kelljen az Új Almádi Újságért. A 
posta igazgatója pedig azt kérdez
te: honnan értesültem arról, hogy 
Vörösberényben sokan nem kap
nak újságot, miközben sem a pos
tához, sem a szerkesztőséghez nem 
jött ezzel kapcsolatban egyetlen 
reklamáció sem.

Könnyű volt kitalálni, hogy 
mindkét információ az újság Ön- 
kormányzati hírek című állandó 
rovatából származik, amely -  elis
merem -  a valóságnak megfelelően 
foglalta össze mondanivalómat. 
Mégis, vagy éppen ezért, úgy ér
zem, meg kell magyaráznom mazo
chistának tűnő javaslatomat, nem
különben rágalomgyanús kijelenté
semet.

Kezdjük talán a végén: hogy X. 
nem kapott újságot egy adott hó
napban, az bizonyíthatatlan. 
Elhisszük, ha X-et amúgy szavahi
hető embernek tartjuk. Hogy mi
ért nem reklamált? Ha ingyen ka
punk valamit (vesd össze közkele
tű „potya” szavunkkal és az azzal 
alkotott számos kifejezéssel), azt 
nem szoktuk dobra verni. Nem 
okos dolog. Tehát nem is reklamá
lunk, ha hoppon maradtunk. A 
problémát nem is ebben látom, és 
a közmeghallgatáson sem csak 
erről beszéltem.

Tételezzük fel azt az ideális ál
lapotot, a postások -  akiknek mun
káját nagyon tisztelem és meggyő
ződésem, hogy erőn felül teljesíte

nek -  egyetlen hiba nélkül dolgoz
nak. Tehát tudják, hogy melyik ház
ban vannak lakók, melyik üres, ha 
valaki több házat birtokol, éppen 
melyikben lakik, ha nyaraló az 
illető, lejár-e gyakran, mondjuk 
hétvégenként stb. Ez alapján pedig 
mindig helyesen döntenek, hogy 
dobjanak-e újságot egy postaládá
ba vagy sem.

Sajnos ez esetben is nagyon so
kan nem kapják meg az újságot, 
mert:

1. a városban dolgoznak, de 
máshol laknak (pl. Veszprémben);

2. postafiókon keresztül kapják 
meg leveleiket;

3. nem rendelkeznek önálló la
kással (albérlő, kollégista);

4. távolba szakadtak, de ma is 
szeretnének hallani Almádiról és 
Berényről;

5. nyaralók, akik az év nagy ré
szét távol töltik.

Van ezen kívül néhány renitens, 
akinek egynél több példány kell, 
mert

1. távoli ismerősének is rendsze
resen küldene;

2. intézmény (iskola, stb.);
3. vendégét, vendéglátóját sze

retné megajándékozni vele.
Néhányan ugyan most is többet 

kapnak (pl. egy házban több posta
ládával), de ha valaki nem ilyen sze
rencsés, mit tegyen, ha a fenti ka
tegóriák valamelyikébe beleesik és 
mégis szeretné megszerezni az új
ságot? Nagyjából a következő (er
kölcsös) választási lehetőségei van
nak:

1. elkéri az újságot attól, aki már 
kiolvasta;

2. a szerkesztőség valamelyik 
tagját megkéri, hogy tegyen félre 
neki;

3. felkutat valakit, aki rendsze
resen többet kap, és megegyezik 
vele.

Valljuk be, egyik sem igazán jó 
megoldás és méltatlan egy kategó
riájában igen magas színvonalú he
lyi laphoz. Erre próbáltam rávilá
gítani a közmeghallgatáson, és egy
ben javaslatot is tettem az árusítás 
és az ingyenes szétterítés egyfajta 
kombinációjára.

Akkori javaslatomat továbbfej
lesztve a következőt indítványoz
nám: a lapot meg lehessen vásárol
ni, mondjuk 10 forintért, minde
nütt, ahol a városban egyébként új
ságot árulnak, aki szeretné, hogy 
házhoz vigyék, az fizessen elő rá és 
kapja meg havonta és példányon
ként egy jelképes összegért (legyen 
egy forint), aki ilyen feltételekkel 
sem veszi a fáradságot, hogy előfi
zessen, annak nem érdemes, sőt 
nem is szabad kihordani az újságot, 
mert az egyenlő lenne annak elher
dálásával, propagandaanyaggá silá
nyításával és azok áldozatos mun
kájának leértékelésével, akik 
előállításában részt vesznek. Az új
ság fenti módon való kulturált ter
jesztése a postások munkáját is 
megkönnyítené, mert egyértelmű
vé tenné, hogy kikhez is kell a la
pot eljuttatni.

Nándori Gyula

Szerkesztői megjegyzés
Amikor két évvel ezelőtt újságunk ingyenes lett, közöl

tük olvasóinkkal azt, hogy miért. Most ismét megtesszük, 
talán érthetőbb legyen ez az információ. 1989-től 1994-ig 
ezer példányban fogyott az újság. 16 forintos áron (ami 
ma már teljesen irreális) ebből, kb. 480 előfizető volt az 
egész város területén, a többi postai árus példány volt. A 
postai terjesztés költségei után kb. havonta 4-5000 Ft jött 
vissza az alapítvány kasszájába. Két évvel azelőtt a Rábahír 
Lapterjesztő Rt. felajánlotta alapítványunknak azt, hogy 
ha ingyenes lesz az újság, nyomtatványként eljuttatják a 
postán keresztül az állandó lakosokhoz (családonként), 
és a költségeket mint alapítványi támogatást ők vállalják. 
Így, ha nehezen is, az alapítvány kuratóriuma és a 
szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy mivel minden csa
ládhoz eljuthat lapunk ebben a formában, ezt a megol
dást választjuk. Ha azt nézzük, hogy minél több ember
hez eljutott az újság és a számtalan közérdekű informá
ció, akkor jól döntöttünk.

Ha a másik oldalát nézzük (és itt nem értünk egyet 
Nándori úr elképzelésével), most lapunkat 30-40 forin
tért tudnánk adni, -  kérdem én, a mai helyzetben, ami
kor minden ember a megélhetéséért küzd, mikor fizetné 
elő az Almádi Újságot? Egyszerűen nem tudja előfizetni. 
Akkor, ha így történne az lenne abban a jó, ha a

vörösberényi városrészben kb. 50 ember kapná kézbe a 
lapot. Nem beszélve arról, hogy a 30-40 forintból a posta 
terjesztésre több mint a felét elvinné, mert akkor már nem 
nyomtatványként kezelné. Kinek érné meg?

Jelen esetben van olyan lehetősége a nyaralótulajdo
nosoknak, hogy amennyiben a postaköltséget megtérítik 
továbbítani tudjuk címükre az újságot. De, mivel alapít
ványunk elnöke Schildmayer Ferencné így is havonta 60- 
70 újságot küld el, és minden ellenszolgáltatás nélkül járja 
a postát, javaslatunk a következő lenne. A városrésze
ken, így Vörösberényben is letennénk 100 db újságot a 
Polgári Körnek (a többi helyen a településrész megadott 
egyesületének), és ők eljuttathatják az igénylőkhöz, akár 
ingyen, akár a postai érték ellenében az újságot. Ilyenfor
mában igenis segíteni tudnák a lapterjesztést. Az megint 
nem lehet megoldás, hogy valahova kirakni az újságot, 
mert mint tudjuk több példányt csomagolnak el az 
érdeklődők, és ezt számszerűen nem tudjuk biztosítani.

Februártól 4000 példányban jelenünk meg, ebből az 
állandó lakos családoknak 3600 példány jut. Reméljük, 
most már minden család megkapja lapunkat. Rövidesen 
ismét csekket teszünk a lap oldalai közé, és kérjük olva
sóinkat erejükhöz mérten az újságkiadás támogatására. 
Köszönettel: Szerkesztőség

Tisztelt elnök úr!
1997. január 20-án kelt leve

lére tájékoztatom, hogy az Új A l
mádi Újság kézbesítési körülmé
nyeit megvizsgáltam. Megállapí
tottam, hogy balatonalmádi 2. 
postán 7 fiókbérlő van, köztük 
a Vörösberényi Általános Isko
la és a Balaton Akadémia is, 
akik az Ön ismeretei szerint 
egyáltalán nem kapnak újságot.

Az újság megjelenése napján 
a fiókbérlőknek egy-egy példányt 
helyezünk a postafiókjukba, me
lyet a fiókbérlő meghatalmazott
ja visz el. Azt a posta nem vizs
gálja, hogy aki elviszi a lapot a 
fiókból, kinek adja át az iskolá
ban, illetve a Balaton Akadémi
án. A z önkormányzat által a 
postának megadott családok 
(címhelyek) száma 3233. 1996 
decemberében 3100 példányt 
kaptunk meg kézbesítésre. Ezért 
fordulhatott elő az a sajnálatos 
eset, hogy egy-két helyre decem
berben nem jutott újság. Nem 
beszélve arról, hogy vannak 
olyan mohó polgárok, akik egy 
példánnyal nem elégednek meg
-  mint ön is. írta, a távoli isme
rőseinek is küldeni akar -, ha
nem ragaszkodnak hozzá, hogy 
a kézbesítő több példányt adjon. 
A megállapodás szerint csak ál
landó lakosoknak kézbesíthe
tünk, címhelyenként egy-egy pél
dányt. Jelenlegi felmérés szerint 
a lakosság száma 9020 fő, a 
címhelyek száma 3500 ház a 
nyaralók nélkül. Javasolnám a 
szerkesztőbizottságnak 3500 pél
dány nyomtatását.

Örülök, hogy ilyen népszerű 
a városunk lapja, úgy gondolom 
azonban, nem vagyunk olyan 
gazdagok, hogy a nem helyi la
kosoknak is ingyen osztogassuk 
a lapot. A kézbesítők elmondá
sa szerint azokon a helyeken, 
ahol nincs felszerelve postaláda, 
csak valamilyen alkalmatosság 
(például csodarab), valószínű 
kiszedik az újságot illetéktele
nek, mivel könnyen hozzáfér
nek. Ezért szükséges lenne min
den háznál zárható levélszek
rény felszerelése, melyre az ügy
felek figyelmét többször felhív
tuk. Megjegyzem, hogy sem ná
lam, sem kollégáimnál senki 
nem reklamált az Új Almádi 
Újság ügyében. Szívesen vettem 
volna, ha ön először engem ke
resett volna meg a problémájá
val, mielőtt a közmeghallgatá
son, illetve az újság lapjain nyi
latkozott volna postánk munka
végzésének minősítéséről. Janu
árban 3300 darabot kaptunk, 
melyből minden megadott cím
helyre tudtunk kézbesíteni egy- 
egy darabot.

Kovács Lászlóné



Néhány sor 
a 75. hónapról 
a városházán

1997. január

Mint minden januárban, a 
mostaniban is a költségvetés 
készítése volt a legnagyobb 
feladat. 5-600 milló Ft közötti 
bevételre számíthatunk 1977- 
ben, ami nagyobbrészt a köz
ponti költségvetés normatív 
juttatásaiból, kisebbrészt he
lyi forrásokból tevődik össze. 
(Közbevetőleg megjegyzem, 
hogy a költségvetési főössze
günk 1 milliárd Ft körüli lesz, 
mert bele kell számítanunk a 
japán hitel segítségével bo
nyolított községberuházások, 
valamint a berényi iskolaépí
tés költségeit is, mintegy 4- 
500 millió Ft összértékben.) 
5-600 milló forintból kell te
hát működtetnünk a várost és 
intézményeit, a három óvo
dát, a három iskolát, a zene
iskolát, a könyvtárt, a Közös
ségi Házat, a Nevelési Tanács
adót, a Gondozási Központot, 
a Gazdasági Műszaki Szolgá
latot és a Polgármesteri Hiva
talt, valamennyi igazgatási, 
műszaki, kulturális és szociá
lis feladatával egyetemben. 
Állandó lakosonként mintegy 
70 000 Ft áll rendelkezésünk
re, ami nominálértékben nem 
haladja meg a tavalyit, azaz 
reálértékben kb. 20%-al keve
sebb. A sokéves tendencia 
folytatódik, évről évre keve
sebb pénzből kell megoldani 
az egyre bővülő feladatokat. 
A Balaton menti települések 
többsége állandó lakosonként 
a mi 70 000 forintunknak a 
kétszeresével, nemritkán a 
háromszorosával gazdálkod
hat. Ennek elsősorban az az 
oka, hogy a helyi bevételeik 
lényegesen meghaladják a mi
énket. Adót azonban nem 
emelünk. A feladvány nem 
könnyű, mégis meg kell, és 
meg is fogunk birkózni vele. 
Jövőre még nehezebb lesz. 
Nem hiszek az aktuális ma
dárjósnak. Pár évig még 
mélyrepülünk, de közben be
fejezzük a közművek és az is
kola építését. Bízom az ezred 
végi, ezred eleji nekigyürkő
zésben.

Balatonalmádi-Öreghegy, 
1997. február 3.

Kerényi László
polgármester

Önkormányzati hírek

M
unkaterv szerint janu 

ár 30-án 15 órai kez
d e t te l  t a r t o t t a  a 

képviselő-testü le t ez évi e lső 
ülését. Dr. Kerényi László polgár- 
m ester a szokásoknak megfele
lően először tájékoztatást adott 
a decem beri ülés ó ta  tö r tén t 
fontosabb eseményekről. E lő 
ször is megköszönte Horváth Ist
ván képviselőnek azt az önzet
len segítségét, amelynek követ
keztében még az óév utolsó nap
ja ib a n  s ik e rü lt  -  je le n tő s  
költségmegtakarítással -  az ön 
korm ányzatnak  vásárolni egy 
Ford Transit kisbuszt.

A  g ép já rm ű v e t a G am üsz  
üzem elteti, de  m inden  városi 
közérdekű  célra igénybe lehet 
venn i (szociális g o n d o zo ttak  
é tkez te tése , közhasznú  m u n 
kások szállítása, sport- és kul
turális rendezvényekre szállí
tás stb.)

Az év első napjai a polgár- 
mesteri hivatal dolgozóinak im
m áron hagyományos értekezle
tév e l, o sz tá ly é r te k e z le te k ,  
vezetői megbeszélések tartásá
val kezdődtek. A  m unkaérte 
kezleteken áttek in tették  az ez 
évi legfontosabb feladatokat, az 
új szervezeti és működési sza
bályzat és ügyrend hatálybalé
pésével átdolgozásra kerültek a 
m unkaköri leírások. Egyidejű
leg megkezdődött az 1997. évi 
k ö lts é g v e té s  e lő k é sz íté se  
intézményvezetői és bizottsági 
szinten.

A  létesítendő új vörösberényi 
iskola ham arosan jogerős építé
si engedélye és az elkészült ten 
d e rd o k u m en tác ió k  a lap ján  a 
közbeszerzési törvény előírása
inak megfelelően a kivitelező ki
választása folyamatban van.

A  vízügyi szervekkel megál
lapodás szü le te tt a városunk  
közigazgatási területén lévő nád 
aratásáról, melynek eredménye
ként almádi vállalkozók kezd
hették  meg a nád vágását.

Igen jelentős kulturális ese
ményként em lítette Veszeli L a 
jos balatonalm ádi festőművész 
k iá l l í tá s á n a k  m eg n y itá sá t a 
Veszprém  Városi M űvelődési 
Központban. Nem akármilyen

elismerése a művésznek, hogy 
V eszp rém  v á ro s  a m ag y a r  
kultúra napját az ő  alkotásainak 
kiállításával ünnepelte.

Felejthetetlen élményt nyúj
to tt a több száz résztvevőnek ez 
a nap, m ert nemcsak a tárlatot 
tekinthették meg, hanem  m int
egy „kávéházi” estének kereté 
ben kötetlen beszélgetést hall
gattak , illetve fo ly ta thattak  a 
művésszel.

Beszámolt a Balatoni Szövet
ség S ió fo k o n  m e g ta r to t t  
üléséről, az ott folytatott, sajná
la tos m ódon  egyálta lán  nem  
k o n s tru k tív  v itá k ró l. A n n á l 
eredményesebbnek minősítette 
a csatornázási munkák folytatá
sa tárgyában városunkban ta r
tott koordinációs értekezletet. 
Mihelyt az időjárás lehetővé te 
szi, Swietelskyék folytatják  a 
m u n k á t ,  s e z á lta l  ta lá n  
elkerülhető lesz, hogy a kivite

lezés megint belenyúljon a nyá
ri turistaszezonba.

Befejezésül m egem lékezett 
Bolla Ferencről, városunk nyu
g a lm azo tt re fo rm á tu s  le lk é 
széről s az ő  végső búcsúztatá
sáról.

Ezt követően dr. Hegedűs Ta
m ás jegyző ism ertette a január 
hónapban megjelent, közérdek
lődésre számot tartó  új jogsza
bályokat.

A  képviselő-testület a tá jé 
koztatókat és a lejárt határide
jű határozatokról szóló jelentést 
elfogadta. A  szervezeti és m ű
k ö d é s i szab á ly za t é r t e lm é 
ben minden év első testületi ülé
sén az önkorm ányzat állandó 
bizottságai beszámolnak az el
múlt évben végzett munkájuk
ró l, k ü lö n ö s  t e k in te t te l  a 
képviselő-testülettől á truházott 
ha tá sk ö rö k  gyakorlásáró l. A  
testület a beszámolókat elfogad
ta. Összegzésképpen megállapí
totta, hogy mind a négy bizott
ság törvényesen -  az SZM SZ, 
illetve saját ügyrendjeik és m un
katerveik szerint -  m űködött. 
Javaslataikkal, véleményeikkel 
nagymértékben elősegítették a 
testület munkáját, az átruházott 
h a tásk ö rü k b en  eljárva ped ig  
jelentős terhet vettek le a testü 

let válláról. (Szerk. megj.: Tekin
tettel a beszámolókban foglal
tak fontosságára, illetve azok 
terjedelmére, lapunk következő 
szám ában sorozatot indítunk, 
melynek kapcsán részletes tájé 
koztatást nyújtunk olvasóinknak 
egy-egy bizottság tevékenységé
ről).

Ugyancsak tárgyalta a testü 
let az általa a polgármesterre át
ruházo tt szociális hatáskörök  
gyakorlásáról szóló beszámolót.

1990-ben a társadalom átala
kulásával párhuzamosan kezde
tét vette a gazdaság szerkezeté
nek átalakulása. Az átalakulás 
so rán  m egváltoztak  az egyes 
családok életfeltételei. M egje
lent a munkanélküliség, amely
nek kezelése új kihívást jelentett 
a szociális tevékenységet ellátók 
számára.

Változást a problém ák keze
lésében  a „szociális törvény”

(1993. évi III. tv.) jelentett. A  
törvény jellemzője, hogy a gon
dok  m eg o ldásában  tág  te re t  
hagy mindenki számára, aki a 
tám ogatás iránt elhivatottságot 
é re z  és m e g fe le lő  anyag i 
erőforrással rendelkezik ahhoz, 
hogy a rászorulókat segítse. A  
törvény az önkormányzat szo
ciális rendszerét új támogatási 
form ákkal gyarapította  (gyer
meknevelési támogatás, munka- 
nélküliek jövedelempótló tám o
gatása, lakásfenntartási támoga
tás).

A  szociális ellátások három  
különböző csoportja alakult ki:

1. Személyes gondoskodás 
körébe tartozó ellátások

2. Természetbeni ellátások
3. Pénzbeli ellátások.
A szem élyes gondoskodás 

körébe  ta rtozó  fe lad a to k a t 
(étkezés, családsegítés, házi se
g ítsé g n y ú jtá s )  és az Id ő se k  
Klubjának m űködtetését az ön- 
kormányzat a Gondozási Köz
pont közreműködésével látja el. 
A  természetbeni szociális ellá
tások köre (köztem etés, köz
gyógyellátás, egészségügyi szol
gáltatásokra való jogosultság) 
m e g o sz to tt ,  ré szb en  ö n k o r 
mányzati, részben jegyzői hatás
körbe tartozik.



A  támogatási formák legna
gyobb és egyik legjelentősebb 
csoportját a szociális rászorult
ságtól függő pénzbeli tám ogatá
sok képezik. A  képviselő-testü
let a törvény fe lha ta lm azása  
alapján rendeletben szabályoz
ta az egyes szociális ellátásokat, 
és az 1991. évi XX. tv.-ben, va
lam int a szociális törvényben 
megállapított népjóléti igazga
tási feladatokból adódó hatás
körök gyakorlását a polgárm es
terre ruházta át.

1996. évben közel 30 millió 
Ft támogatás ju to tt el a rászo
rultakhoz. Ezen igen je len tős 
összegből is kiemelkedő a m un
kanélküliek jövedelempótló tá 
m ogatása , (9 m illió F t) és a 
rendszeres nevelési segély (6,5 
millió Ft).

Az 1997. évi k ö ltségve tés  
e lő k ész íté sév e l fo g la lk o zo tt  
ezután a testület. Az elmúlt 5 év 
alatt az államtól kapott önkor
mányzati támogatás reálértéke 
egyharmadára csökkent, így az
tán nem csoda, hogy ez évben is 
rendkívül feszített lesz a gazdál
kodás -  hangsúlyozta dr. H ege
dűs Tamás jegyző.

A  testület egyébként a febru
ár 20-i rendkívüli ülésen fogad
ják el az ez évi költségvetést. Az ak
tualitások körében a megszo
kottnál kevesebb tém a került 
terítékre. A  városi televízió be 
indítása finanszírozási nehézsé
gek miatt ez évben nem  valószí
nű -  vallotta több képviselő 
de ennek jövőbeni lehetőségét 
nem vetették el. Néhányan ja 
vasolták inkább a helyi sajtó 
bővítését, persze az is pénzbe 
kerülne.

Megszavazták viszont -  ala
pos fontolgatás után a hivatal
1996. évi tö bb le tbevé te lének  
terhére  -  a polgármesteri hiva
tal számítógépes rendszerének 
további fejlesztését. Tájékozta
tást kapott a testület az Almádi 
Kommunális Kft.-től átvett fel
adatokról, s a telephely haszno
sításáról.

Ism ét fo g la lk o z o tt  a vo lt 
nevelőotthon ingatlanegyütte
sének ügyével, majd a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások
ról szóló rendeletét m ódosítot
ta. Az ülés végén -  napirenden 
kívül -  dr. Szíjártó István igazga
tó tájékoztatását hallgatta meg 
a képviselő-testület a Balaton 
Akadémia helyzetéről. Az ön- 
kormányzati jegyzőkönyvek a 
Polgármesteri Hivatalban és a 
Városi Könyvtárban megtekint
hetők.

Sz. S.

Rendőrségi hírek
K

emény hideggel köszön
tött ránk az év első hó
napja. Komoly gondot 

okozott -  rendőri szempontból is
-  a közlekedés a város területén, 
különösen a belső utakon. Na
gyon sok koccanásos baleset tör
tént, amely elsősorban szerencsé
re csak anyagi kárt okozott, sze
mélyi sérüléses baleset négy tör
tént Balatonalmádi és vonzáskör
zetében. Sajnos még mindig na
gyon sok az olyan -  megítélésem 
szerint, és remélem ezzel Önök is 
eg y e té rten ek  -  könnyelm ű 
gépkocsivezető, aki a nem a téli 
útviszonyokra felkészült gépko
csijával közlekedik. Jó lenne, ha 
e tárgyban nagyobb gondosságot 
tapasztalhatnánk, és ne csak a 
„vakszerencsén” múljon, hogy há
nyan sérülnek meg, hányan törik 
össze a járművüket. Ennek a hó
napnak a közlekedésrendészeti 
tevékenységét elsősorban az ha
tározta meg, hogy minél nagyobb 
hatékonysággal ki tudjuk szűrni a 
forgalomból azokat a járműveket, 
amelyek műszaki állapotuknál 
fogva közvetlen balesetveszélyt 
jelenthettek a közlekedőkre.

A téli időjárás sajátosságai jel
lemezték a január hónap betöré
si statisztikáját is. Úgy tűnik, a 
bűnözők előnyben részesítik a 
Vödör-völgy, a Pinkóczi út és kör
nyékét. Ebben a hónapban a leg
több betörést, nyaralófeltörést 
ezekről a területekről jelentették. 
Többször volt nemkívánatos láto
gatója a Pinkóczi úti vegyesbolt
nak, a Zánka borozónak is. Mind
két helyről élelmiszert, kávét, 
szeszt tulajdonítottak el a jelen
leg még ismeretlen tettesek. A 
Baross Gábor utcában két boltot

is feltörtek, melyekből szintén 
élelmiszert, italt és cigarettát vit
tek el. Örömmel tájékoztathatom 
azonban Önöket arrók, hogy na
gyon közel járunk már a feltéte
lezett elkövetőkhöz, így minden 
reményünk megvan arra, hogy 
ezeket hosszabb időre „kivonhas
suk a forgalomból”. További be
törés volt a Dugonics, a Köztár
saság, a Török Bálint úton, ahol 
egy-egy nyaralótulajdonos sérel
mére történt betörés. Ezekből a 
nyaralókból elsősorban műszaki 
cikkeket vittek el, parabolaanten
nákat, beltéri egységeket, tévét, 
videót.

A  betörések számának, vala
mint az elkövetés helyszínének 
elemzése során megállapítható, 
hogy nagyságrendekkel kevesebb 
betörés történik, mint a korábbi 
évek hasonló időszakában. Ter
mészetesen tisztában vagyunk 
azzal, hogy ez a tény a sértette
ket nem vigasztalja. Éppen a fen
tiek alapján azonban úgy döntött 
a rendőrőrs vezetése, hogy köz
vetlenebbé, személyesebbé teszi 
a rendőrség és a lakosság kapcso
latát.

Ennek érdekében a korábban 
már többször említett balatonal
mádi rendőrcsoport létszámát 
rövid időn belül tíz főre kívánjuk 
fe lem eln i. Az ide b eo sz to tt

rendőrök  elsőrendű  feladata, 
hogy rendszeres ellenőrzés alatt 
tartsák a városhoz tartozó nyara
lóövezeteket, területeket, együtt
működve ebben a tevékenység
ben a Polgárőr Egyesület minden 
tagjával, de reményeink szerint 
minden állampolgárral.

Nagyon sok hasznát vettük 
felderítői, bűnüldözési munkánk 
során a Polgárőr Egyesület aktív 
tagjainak. Azt gondolom, hogy 
további eredmény elérése csak 
velük együttműködve képzelhető 
el. Az egyesület egyre bővülő te
vékenységi köre egyre nagyobb 
területet képes ellenőrzése alatt 
tartani, amely garancia lehet arra, 
hogy elejét vehessük a korábbi 
években megszokottnak mondha
tó betöréssorozatoknak.

Január hónapban nem folyta
tó d tak  a város te rü le tén  a 
különböző beruházási munkála
tok, így észrevehetően csökkent 
is a besurranásos jellegű lopások 
száma, pontosabban ilyen cselek
ményt január hónapban nem kö
vettek el. Három  gépjárművet 
törtek fel. Az egyikből akkumu
látort és egy döngölőgépet tulaj
donítottak el, a másikból táskát 
és személyes iratokat vittek el, 
míg a harmadikból rádiós magnót 
és az üzemanyag egy részét „lo
vasították” meg.

Örömmel tájékoztathatom a 
tisztelt olvasókat, hogy hosszú és 
türelmetlen várakozás után janu
ár 8-án átköltöztünk a Jókai utca 
12. szám alá a volt Tszker-épület
be. Jelenleg „belakjuk” az épüle
tet, gyakorlatban is kipróbáljuk 
azokat a funkciókat, amelyeket 
eddig csak a tervekben írtak elő 
az épületet használók részére. A  
hivatalos átadás csak később, vár
hatóan márciusban lesz. Az átköl
tözéssel egy időben vált lehetővé 
az úgynevezett „bizalmi vonal” 
működtetése is. Erre már a Bala
tonfüredi Rendőrkapitányságon 
van példa, ennek mintájára sze
retnénk mi is bevezetni ezt. A 
431-463-as te le fonszám on  -  
amely a parancsnoki irodában van 
elhelyezve -  munkaidő után is te
hetnek bejelentést bármilyen, a 
rendőrséget érintő ügyben. E n
nek kiértékelését a parancsnok 
személyesen végzi. Kérem, élje
nek ezzel a lehetőséggel, ily mó
don is segítve munkánkat.

Grúber Sándor r. őrnagy

Téli park

Fotó: Durst László



Sakkban sajnos a helyzet változatlan
Legalábbis ami a minőségi 

részét illeti. NB I-es reprezen
tásunk igencsak bukdácsol a 
„sors által rendeltetett” ellenfe
leivel szemben, s ha ez így foly

tatódik, még a nagy találkozásra is sor kerülhet. 
Mármint azonos osztályban az első és a tarta
lékgárda. Merthogy őket meg úgy tűnik, senki 
sem tudja megállítani. Két fordulóval a befeje
zés előtt 9 és fél ponttal vezetni, majdnem 
egyenlő az NB II-vel. Most legyen okos az em
ber! Hisz a „nagycsapatnál” az egyéni gyengébb 
teljesítmények mellett éppen az a bánatunk, 
hogy nincs pénz a legerősebb gárda szerepelte
tésére, ugyanakkor a bajnokesélyes tartalékcsa
pat is szívesen kipróbálná erejét eggyel maga
sabb osztályban. Szakmailag is indokolt lenne, 
az NB-s rutin megszerzésével több helyi játékos 
kerülhetne az első csapat közelébe. Csak sajnos 
a pénz az igen nagy úr! Azért bízunk benne, hogy 
nem a piszkos anyagiak határozzák meg a 
jövőben egyesületünk sorsát. A nagyok játsza
nak még -  igaz, egy-két bajnokesélyes mellett -  
nálunk szorultabb helyzetben lévő csapatokkal 
is, akik ellen egy esetleges kiugró teljesítmény 
akár a középmezőnybe is lendítheti a gárdát. Na 
meg bízunk abban is, hogy szponzoraink addig
ra elolvassák az Almádi Újságot.

Addig is a hitelesség kedvéért az elmúlt 
időszak eredményei: Bp., 1997. január 19. Pos
tás Antenna-Hungária-Közösségi Ház SE 9:3.

Megdöbbentő arányú vereség a két közel azo
nos képességű csapat találkozóján. Mindent el
mond a találkozó képéről, hogy csapatunkból 
senki nem mert kockáztatni, így egyetlen táblán 
sem született almádi győzelem.

Döntetlen: Adorján, Izsák, Fáncsy, Galyas, 
Orsó M., Horvát. Együttesünk ezzel a 16 csapa
tos mezőnyből pillanatnyilag a 11. helyen áll.

Megyei bajnokság: Pápa, 1997. január 27., 
Pápai SE-Közösségi Ház SE II. 3:9.

Fölényes győzelem idegenben, nagy lépést 
téve ezzel a bajnoki arany megszerzése érdeké
ben.

Nyert: Forgács, Sulyok, Sárkány P., Horváth, 
dr. Varjú, dr. Varjúné, Koch J., Papp.

Döntetlen: Kisházi, Borsos.
A megyei bajnokság élmezőnye:
1. Közösségi Ház SE II. 48,5
2. Carló Pét 39
3. Sümeg 37,5
Ifjúságiak: Pápai SE-Közösségi Ház SE 8:4.
Kisség megilletődötten játszottak fiataljaink, 

bár a bizonyítvány kiosztásánál figyelembe kell 
venni, hogy a csapatból hárman most játszottak 
másodszor az együttesben.

Nyert: Szöllősi D., Békési Andrea, Békési 
András, Kovács R.

Az ifjúságiak állása:
1. Ajkai Bányász 47,5
2. Közösségi Ház SE 41
3. Pápa 35
4. Veszprém Hemo 34,5

G.T.

H o rg á s z s a ro kN
em kellett különösebb jós
tehetség hozzá, hogy előre 
lássuk a kritikák özönét, 

amelyek ránk zúdúltak a múlt havi 
horgászsarok kapcsán. Kételkedők, 
önjelölt „hitetlen Tamások” mond
ták el -  nem mindig szalonképes -  
véleményüket Verner Feri 
pontyozóeredményéről. Mennyi 
volt ezekben az irigység és rosszin
dulat? Nem hiszem, hogy nekem 
kellene eldöntenem. Mindenkinek 
joga van a véleményét megfogal
mazni. Nekem is: Több mint húsz 
éve ismerem Verner Ferencet. A 
Balatonra én vittem le életében 
először horgászni, egy-két évig 
együtt dolgoztunk. Elég jól isme
rem ahhoz, hogy fenntartások nél
kül fogadjam, amit elmondott. Az, 
hogy mások mit gondolnak, nem őt 
minősíti, és a tényeken semmit sem 
változtat.

Most -  ha egyszer már „belegya
logoltunk” horgászaink lelkivilágá
ba -  szeretném folytatni a sort. 
Évek óta nyaggatom gyerekkori 
cimborámat: mesélné el, hogy az 
ördögbe tudja évről évre kivenni a 
vámot a balatoni halak királynője
ként számon tartott süllőkből. A 
bojlis pontyokról szóló tudósítás
nak köszönhetően végre kötélnek 
állt. Kezdjük a lényeggel! 1995-ben 
83 db, ‘96-ban 91 db süllőt fogott. 
(Első felhördülés a hitetlenek kö
rében!)

Horváth Győző éveken keresz
tül kergette a pontyokat a berényi 
Séd befolyója környékén a parti 
nádasokban. Komoly sikerrel. Egy 
elhagyott helyet kezdett el rendsze
resen etetni, a csónakkikötő köz
vetlen közelében. Mivel -  köztudot

tan -  utál korán kelni, déli etetésre 
programozta be a halakat. Néhány 
hét csend után megindultak a 8—12 
kg körüli pontyok. 1/2-1 óra között, 
menetrend szerinti pontossággal 
akasztotta is a nagyobbakat akkor, 
amikor közel s távol a szomszédok 
csak a hattyúkban gyönyörködhet
tek, s unalmukban azt igyekeztek 
kitalálni, milyen súlya lehet egy ki
fejlett gúnárnak.

1992-ben elkészült -  nagyrészt 
saját munkával -  a hajója. Ettől 
kezdve a süllő lett az első számú cél
pont. Főként az őszi hónapokban, 
hiszen a nyár, mint sok más almádi 
polgárnak, munkával telik el.

Szeptembertől aztán irány a 
nyílt víz, jószerivel bármilyen 
időben. Először a parttól pár száz 
méterre kutatja át a bevált helye
ket. A fokozatosan lehűlő víz las
san szorítja a mélyebb rétegekbe a 
süllőket. Ez a vándorlás határozza 
meg Győző számára a 
horgonyzóhelyeket, amit minden 
egyes alkalommal megérzés alap
ján választ ki. Itt -  a süllőzésnél -  
nincsenek abszolút érvényű szabá
lyok. Másfajta stílus szükséges, 
mint a pontyoknál. Nem lehet hely
hez szoktatni, hanem folyamatosan 
keresgélni kell. Persze egy-egy he
lyen előbb alaposan kitapasztalva a 
körülményeket. Milyen szélben, 
milyen időben, mely időpontban 
járnak arrafelé a „tüskéshátúak”? 
Mindezt igen aprólékosan beje
gyezni éveken kersztül egy napló
ba, hogy aztán rájöjjön az ember,

minden és a „minden” ellenkezője 
is igaz. Egyszer kemény márgás ta
lajon tükörsima vizen indul be a 
haljárás, máskor pedig -  a sokak 
által borzadva elkerült -  félméte
res híg iszapon. Nagyrészt szeren
cse dolga az egész.

A szerencsét azonban lehet egy 
kicsit befolyásolni is, úgy, hogy a 
tapasztalat valahol a tudat alatt 
rögződik, és az ember beleszagol
va a szélbe, nagyjából tudja, érzi, 
hova kell mennie. Ha pedig elkap
ja a süllőrajt, biztos lehet benne, 
hogy egy-két napig helyben marad
nak. Az évek során végigjárt és vé
gighorgászott helyektől három áll
ta ki az idő próbáját. Merre van
nak ezek a helyek, az titok.

A süllőhorgászok már ilyenek. A 
nyílt vízen nincs etetett helyet jelölő 
tábla, mindenki ott horgonyoz, ahol 
jónak látja. A terület nagy, a süllő 
pedig egyre kevesebb. Féltik a 
reménykeltő helyeket, ami önma
gában még nem garantálja a fogást. 
Kell még egy-két dolog. Pl. fagyasz
tott, roncsolt fejű küsz, vagy élő kis
hal (hogy mikor melyik, az megint 
csak megérzés dolga). Rövid, 2,40 
m hosszú, 60 grammos botok, 0,23- 
as Tectan zsinór, és mostanában 
már egy horog a zsinórokon, mert 
a horgonykötélbe akaszkodó sza
bad horog jó néhány süllőtől meg
fosztotta horgászunkat. Így kell el
járni, ha valaki évente 80-90 db 
süllőt akar fogni. Igaz, nem nagyo
kat. ‘96-ban a legnagyobb 2,6 kg- 
os volt. A rekordhalak más vizeken

úszkálnak. Azért a lehetősége min
den egyes alkalommal ott lóg a 
levegőben, amikor -  kapást jelezve
-  megmoccan a damilon függő 
műanyag karika. Felütve -  csak úgy 
találomra -  az egymás mellett so
rakozó naplókat, kimásoltam az 
1994. november 9-i horgászat kró
nikáját.

15.00 órakor mentem ki. 
Vízhőfok: 8,8 C°, Vízállás: 79 cm 
Siófokon. Ködös idő, víz sima, néha 
kis déli szél. Vízmélység: 4,20 m 
iszapos fenék. 16.10 óra, kapás (bal 
boton) gyenge -  otthagyta. 16.55 
villámkapás (jobb), 17.45 behozós 
kapás (elment, elkéstem). 18.20 1 
fogas (bal felső) 1.0 kg. 19.45 1 fo
gas (jobb -  egy horog van fenn) 1.5 
kg. 21.30 üres bevágás (bal felső). 
21.55 üres bevágás (bal behozós). 
Farba fúj a keleti szél. Vége!

Nagy Ferenc

Felvételünkön Sulyok Sándor, aki mindkét gár
da húzóembere

Terítéken



Teniszhírek Mérlegen az 1996-os év

A
 Tenisz Klub összességében 
eredményekben gazdag, jó 
évet zárt. A mérleg egyik 
serpenyőjében, a versenyzőink 

kitűnő szerepléseit az egyéni ver
senyeken és az OB Il-es csapat 
megkapaszkodását a bajnokságban 
(V. helyezés) lehet tenni. A másik 
serpenyőbe azonban a pálya körül 
uralkodó mostoha körülmények, a 
használhatatlanná váló öltözők, 
zuhanyzók kerültek. Ez utóbbi ne
gatív jelenségek már az elmúlt év
ben is éreztették hatásukat: az orsz.
I. oszt. női versenyt nem tudtuk 
megrendezni, az idelátogató külföl
di vendégek is többször szóvá tet
ték a hiányosságokat. ‘97-ben 
mindezek a vendégforgalom várha
tó csökkenését fogják eredményez
ni. Ennek első jelei már mutatkoz
nak: országos versenyeket nem tu
dunk rendezni, mivel az Országos 
Tenisz Szövetség öltöző, fürdő, bü

fére vonatkozó legújabb előírásai 
nem teszik azt lehetővé, a rendsze
resen visszatérő német klubvendé
geink közül is egy csoport már le
mondta ‘97. évi pályabérletét, 
ugyancsak a hiányos kiszolgáló lé
tesítményekre hivatkozva.

Visszatérve a ‘96. év értékelésé
re, időrendi sorrendben a fonto
sabb események a következők vol
tak: Áprilisban jól sikerült tenisz
bált rendeztük a Hotel Nereusban. 
Sajnos több későn jelenkező ven
dégünket a korlátolt férőhely (75 
fő) miatt nem tudtuk fogadni. Ez
úton is elnézést kérünk tőlük. A 
hónap eseménye volt az éves ren
des közgyűlés megtartása is. Meg
rendeztük a régi hagyományokat 
idéző idénynyitó házi páros verse
nyünket, ahol öregek, fiatalok, 
versenyzők és amatőrök együtt in
dultak. A versenyt a Dudás-Konya 
páros nyerte, a Horváth-Debrece
ni pár előtt. Martonvásárhelyen or
szágos II. oszt. versenyen vettünk 
részt, ahol Kovács L. és Hittel Cs.
I., ill. III. helyezést ért el, valamint 
megnyerték a páros versenyt is. E 
napon Rajnai Cs. országos serdülő
versenyt nyert Győrben.

Májusban, Székesfehérváron or
szágos II. oszt. versenyen Kovács L.
II. helyezést ért el. Megkezdődött az 
OB II CSB. tavaszi fordulója, ahol 
csapatunk 3 győzelemmel, 3 vereség
gel 50%-os eredménnyel zárta a ta
vaszi fordulót.

Júniusban bonyolítottuk le a 
hagyományos Almádi-kupa orszá
gos korosztályos versenyünket. 
Ekkor kaptuk a kiszolgáló létesít
ményeinkkel kapcsolatban az első 
igen kemény kritikákat, a panaszo
kat a szülők az Országos Szövetség

felé is továbbították. Júliusban 
Fűzfőn került megrendezésre a 
megyei korosztályos és felnőtt egyé
ni és páros bajnokság, ahol 
versenyzőink ismét kitettek magu
kért: Papp Péter II., Szász Balázs
III., Kovács L. II., Hitter Cs. III. és 
a Kovács L.-Hitter Cs. páros II. he
lyezést ért el. A Kovács L., Hitter 
Cs. alkotta Király-kupa csapatunk 
Veszprémben megnyerte a megyei 
OB-s csapatok versenyét a két OB 
I-es csapat (Veszprém, Fűzfő) előtt. 
Ez időben ifj. Varga László 
Győrben orsz. III. oszt. versenyen
II. helyezést ért el.

Augusztusban rendeztük a ha
gyományos Almádi-kupa II. és III. 
oszt. országos versenyünket, min
den eddigit felülmúló nagyságú 
mezőnnyel (mindkét számban 64- 
es tábla). A verseny nagy almádi 
sikerrel zárult, ugyanis Hitter Cs. 
megnyerte a III. oszt. versenyt és
III. lett a II. osztályban.

Szeptemberben befejeződött az
OB Il-es csapatbajnokság. Az őszi 
rájátszásos fordulóban a Baja ellen 
mindkét meccset fölényesen nyer
te csapatunk, és végül az V. helyen 
végzett az OB Il-es csapatbajnok
ságban. A csapat egész éves szerep- 
lését az évadzáró vacsorán az 
Ottília vendéglőben értékeltük. 
Szeptember végén került lebonyo
lításra az évadzáró Áfrány Mihály- 
emlékversenyünk, amely az idén 
már nem háziversenyként lett 
megrendezve, ugyanis a környező 
teniszcentrumokból is jelezték 
részvételi szándékukat a verseny
zők. A versenyt végül a fűzfői 
Szlotta Roland nyerte Hitter Csa
ba, Dudás Zs. és Solymosi L. (mind 
almádi) előtt. A szakmai eredmé

nyek e rövid felsorolásából is kitű
nik, hogy klubunk továbbra is ott 
van a megye teniszéletének élvona
lában.

A kiváló szakmai eredmények 
azonban megkövetelik a megfele
lő létesítményeket (öltöző, zuha
nyozó, klubhelyiség, büfé), hogy 
méltóképpen tudjuk fogadni ven
dégeinket. E téren is elmozdulás 
történt ‘96. évben, ugyanis a koráb
bi, az új klubház ügyében a városi 
vezetés részéről megnyilvánuló, 
természetvédelmi területre hivat
kozó, merev elutasítást felülvizsgál
ták és többszöri egyeztető tárgya
lások után a jelenlegi álláspont sze
rint a klubház (öltözővel, zuhanyo
zóval, büfével) megépítésének aka
dályai ‘96. év végére úgy tűnik, el
hárultak.

Jelenleg folynak a szerző
déstervezetek megfogalmazásai 
(klub-önkormányzat, klub-kivi
telező stb. között), amelyeket még 
természetesen a képviselő-tes
tületnek kell jóváhagyni. Mindezek 
után, ill. ezzel párhuzamosan kell 
keresni a kivitelezéshez szükséges 
pénzforrásokat, mert ezek előte
remtése is klubunk feladata.

A fentiekből körvonalazódnak 
már a '97. év feladatai is, amelyek 
semmivel sem lesznek kisebbek a 
korábbi évekénél. Ezek részletes 
megtárgyalását a március végén, 
április elején tartandó közgyűlésün
kön tervezzük.

Addig azonban reméljük, hogy 
az almádi teniszezők nagy családja 
még találkozik, ugyanis az idén a 
város összes sportegyesületének 
közös bált szervezünk március 1- 
jére az Auróra Szálloda éttermébe.

HIS

Március 1-jén 19 
órai kezdettel az 

Auróra 
Szállodában közös 

sportbál lesz. 
Jegyek 

rendelhetők Felber 
Gyula, Görgey u. 

4., Gróf Tibor, 
Közösségi Ház, 
Horváth István, 

Móra F. u. 3., 
Zaharovits Sándor, 
Vörösmarty u. 34., 
a bál szervezőinél.

Mindenkit 
szeretettel vár a 

rendezőség..

Focihírek
Labdarúgóink a megérde

melt pihenő után, január 
közepétől ismét munkába áll
tak. Új edző, Baranyi Sándor 

irányításával, a veszprémi 
tornacsarnokban kezd
ték el a felkészülést, 
majd részt vesznek a 
Fűzfő-kupa mérkőzé
sein, amelyen az aláb
bi csapatokkal mér
kőznek:

Február 1., szombat 
11 óra: Veszprém me

gyei ifi válogatott
Február 2., vasárnap, 12.30 óra: 

Herend
Február 8., szombat, 15.30 óra: 

Felsőörs
Február 15., szombat, 11.00 óra: 

Öskü

Február 16., vasárnap, 14.00 
óra: Papkeszi

Március 1., szombat, 12.30 óra: 
Berhida

A döntőkre, helyosztókra már
cius 8-án és 9-én kerül sor. A baj
nokság március 16-án kezdődik.

A játékosállományban lényeges 
változás nem várható, a jelenlegi 
gárdára vár a feladat, hogy ebben 
a kiegyensúlyozott bajnokságban az 
élmezőnyben végezzenek. A dobo
gós helyezéshez a csapat erősítésre 
szorul.

Ha sikerülne egy jó irányító kö
zéppályást és egy gólerős csatárt 
igazolni, akkor a csapat akár a má
sodik helyet is elérhetné.

Az első helyen a Herend már 
olyan fölénnyel vezet, hogy azt utol
érni lehetetlen. Céljaink megvaló
sításában nagyon sokat segíthetnek 
szurkolóink.

Kérjük, minél többen látogassa
nak ki mérkőzéseinkre.



Mit vétett a Szigeti József utca?
Alapjában örvendetes tény, és ez 

az önkormányzat agilis törekvéseit 
dicséri, hogy az Új Almádi Újság
ban egyre gyakrabban olvashatunk 
Balatonalmádi közműfejlesztésé
nek előrehaladásáról. Kimaradnak 
viszont a híradásból az olyan árny
oldalak, melyeknek elhallgatása bi
zony sokak számára visszatetsző, 
mert a valódi történések során az 
érintettek a kirekesztettek és félre
vezetettek sorsára jutottak, netán 
anyagilag is hátrányos sorolásba ke
rültek. Újságolvasói oldalról nem 
ítélhető meg, hogy egy-egy közfel
háborodást kiváltó döntés elpalás
tolása vagy magyarázatának hiánya 
a lapszerkesztési informálódás vagy 
a híranyag-szolgáltatás szépítésére 
vezethető-e vissza. Bármelyik fél 
érintettségétől függetlenül elvárha
tó lenne, hogy a nyilvános tájékoz
tatás ne csak a nyertes oldalra so
roltak örömével, hanem a vesztesek 
bánatával is foglalkozzék.

Ilyen vesztes települési rész fel
szólalásának szeretnék hangot adni, 
amikor szóvá teszem, hogy Káp
talanfüreden a többiekével azonos, 
sőt azt meghaladó szintű szándék
nyilatkozati és tehervállalási készség 
ellenére a Szigeti József utcát az 
előzetes biztatások után és a kivite
lezések előtt, rendre törölték a be
ígért közműfejlesztési programok
ból. Most tán valaki azt gondolná, 
hogy a Szigeti József utca valami kis

félreeső, számottevő igénnyel nem 
rendelkező perifériája ennek a te
lepülésnek, amire most, a közműfej
lesztések dandárjában odafigyelni 
sem érdemes. Valójában ennek az 
ellenkezője igaz, mellőzése már 
ezért is érthetetlen. A térképre te
kintve azonnal szembetűnik, hogy a 
település belterületi részének leg
hosszabb utcájáról van szó, mely 
centrális fekvésével a 73. műútról az 
első párhuzam os utcaként 
közelíthető meg. Utcaképi kialakí
tása első volt a telepen, beépített
sége kezdettől fogva elöl járt, ma 
csaknem 100%-os. Főutca jellegére 
mutat, hogy útburkolatát Káp
talanfüreden elsőként alakították ki

az utca teljes hosszában. Sajátos 
patinájával egyedülállóan járult hoz
zá az eredeti K áptalanfüred 
üdülőhelyi arculatának kialakulásá
hoz. Középvonalában keresztezi a 
tájba illő Százlépcső (ma Köcsi 
lépcső táblát visel) nyomvonalát, 
melytől délre az utca mindkét olda
lát hosszan szegélyezik az eredeti fa
ragású kőoszlopos-lábazatos keríté
sek. A '30-as évek és a későbbi idők 
különböző stílusát őrző épületei ma 
már települési korrajznak számíta
nak. Többnyire közös jellemzőjük a 
gondozottság, ami már tulajdonosi 
magatartásformát, gyakori ittléttel 
és a környezet megbecsülésével pá
rosult kötődést fejez ki. Ahol ez 
mégsem mutatkozik, az nem az 
említett erények hiányából, hanem 
sorshelyzetekből következik.

Gondolom, hogy az eredetiség
nek, a korai beépítettségnek és fek
vésnek ezek a jellemzői nem képez
hetik az okát a korszerűsítő 
közműfejlesztésekből való kizárás
nak. Ha ez indok lenne, akkor sem 
a veszprémi várban, sem a balaton
almádi Baross Gábor utcában nem 
végezték volna el saját környezetük
ből kimaradóan ezeket a fejleszté
seket.

Egy közös vonás mint pozitívum 
az itteni tulajdonosok többségére

jellemzőnek mondható, miszerint 
felismerői, megőrzői és továbbfej
lesztői a birtokukba jutott értékek
nek, környezeti és jellegmegőrző 
vonatkozásban. Nem anyagi haszon- 
szerzés, javak elhasználása vagy sze
zonális nyerészkedés köti ide őket, 
hanem a környezet varázsa, termé
szetes adottságai értékelésének, 
megtartásának és gyarapításának az 
öröme, önmegszorítő anyagi ráfor
dítások árán is. Van példa itt arra, 
hogy a háborúban kiégett kőépület- 
maradványt nem a lebontás vagy íz
léstelen ráfejelés sorsára juttatták, 
hanem jelentős költséggel, eredeti
ségét megőrző modernizálással újí
tották fel. Láthatunk szülői örök

ségből származó telken felépült, táj
ba illően szép állandó lakást. A több 
helyen megfigyelhető gazdagító nö
vénytársítás is az eredeti erdős jel
leg megóvásával történik. Van itt ily 
módon 20-25 éve telepített örök
zöldgyűjtemény, melynek egyes rit
kaságait a Természettudományi 
Múzeum Növénytára is nyilvántar
tásba vette, bevive ezzel Káptalan
füred nevét a dendrológia szakiro
daimába.

Kérdezhetné valaki: mi köze 
mindennek a közműfejlesztéshez? 
Az, hogy ezeket az ingatlantulajdo
nosokat szövetségeseknek kellene 
tekinteni -  mert valóban azok -  ab
ban a sokrétű, de egy irányba muta
tó munkában és áldozatvállalásban, 
melynek célja a településünk és kör
nyezetünk értékesebbé, óvottabbá 
tétele. Ha ők ebből egyik oldalon 
vállalják és megteszik azt, amit egyé
nileg lehet, akkor miért szoruljanak 
ki abból, ami csak közösen kapható 
meg. Nem lehet célravezető az a fi
lozófia, hogy spóroljunk azon a cso
porton amely „akkor is tejel, ha nem 
etetik”, úgyis megteszi, mert ez a 
természete.

Távolról sem állítom, hogy más 
részeken, ahol szerencsésen belees
tek a fejlesztések területébe, nem 
volna fellelhető az említett pozitív

tulajdonosi mentalitás. Azt viszont 
mégis el kell fogadni, hogy a hivat
kozott utcaiak érdemesültsége bár
milyen összehasonlításban kiállná a 
próbát. Arra meg végképp nem szol
gáltak rá, hogy minden közműfej
lesztésből kimaradjanak, ráadásul 
úgy, hogy csak addig van szükség 
rájuk, amíg garanciát kell felmutat
ni a támogatottsághoz.

Megtoldom végül az érveimet 
azzal is, hogy a vitatott utca legna
gyobb hosszából és legrégibb 
beépítettségéből következően az it
teni közössség összességében a kez
detek óta summázva, minden bi
zonnyal a legnagyobb mértékben 
járult hozzá káptalanfüredi részről 
Balatonalmádi egészének anyagi 
támogatásához helyiadó-befizeté
seivel. Ezt önmagában is vitathatat
lan érvnek kellene tekinteni egy na
gyobb fokú elismeréssel, nem pedig 
attól is megfosztani, amit a többség 
megkap.

A múlt év ősz eleje óta 
Káptalanfüred majd egész területén 
dübörögnek a földmunkagépek, de 
a Szigeti József utcában csend van! 
Hiába a támogatási szándék, a vál
lalási készség, a három éve befize
tett előlegezett hozzájárulás, itt sem 
csatorna-, sem telefon-, sem gázhá
lózat ebben az ütemben nem lesz. 
Mivel szolgáltunk rá?

Lechner László

A szigeti József utca

A mini arborétum télen



Balatonalmádi Város Polgármestere 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tisztelt Lechner Úr!
Mindenekelőtt türelmét megköszönve szíves elnézését kérem 

késedelmes válaszomért, melyet a Balatonalmádi, Szigeti J. ut
cai ingatlana közműellátási problémájának kapcsán írt levelére 
ezúton adok meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzata feladat- és hatáskör
ét, esetenként már-már erejét is meghaladó módon igyekszik fel
számolni a város infrastruktúrájának több évtizedes elmaradott
ságát. E törekvés eredményeként kapcsolódhatott be a település 
a földgázellátásba, önkormányzati kezdeményezés hatására in
dult meg a telefonhálózat-fejlesztés, szerveződött meg több mint 
kilencszáz érdekeltségi egységgel a csatornatársulat.

A településen egyidejűleg folyó több száz kilométer hosszú 
több ezer ingatlant érintő és több száz millió forint értékű köz
műberuházás hibái, hiányosságai -  különösen a még előttünk 
álló feladatok ismeretében -  összességében nem tekinthetők 
jelentősnek, de érthetően kellemetlenek az érintett ingatlantulaj
donosok számára, főleg ha azok esetlegesen halmozottan jelent
keznek.

Az önkormányzatnak sem joga, sem lehetősége nincs a tu
catnyi beruházó, bonyolító, fővállalkozó és alvállalkozó mun
kájának operatív irányítására. Ennek ellenére a vezetői szintű 
egyeztetések során és a napi munkakapcsolat részeként az ön- 
kormányzat és a polgármesteri hivatal minden erőfeszítést meg
tesz annak érdekében, hogy a közműfejlesztések a lehető legki
sebb kellemetlenségekkel valósuljanak meg. Az általánosságban 
leírt tájékoztatásom mellett szeretnék némi biztatót mondani a 
káptalanfüredi ingatlan ügyében.

A korábbi ütemből kimaradt utcák -  köztük a Szigeti József 
utca -  szennyvízcsatornázásának terveit a város megrendelte, 
azok várhatóan 1997. március 15-ig elkészülnek. A jóváhagyott 
tervek birtokában, céltámogatás igénybevételével, amennyiben 
a társulat is megalakul, 1998-ban a csatorna megépíthető lesz. 

Balatonalmádi, 1996. december 13.
dr. Kerényi László

polgármester

Szerkesztői megjegyzés
Tisztelt levélírónknak köszönjük, hogy mélységeiben foglalkozik a vá

ros közműfejlesztési koncepciójával, és észrevételezi a hibákat. Úgy érez
zük azzal, hogy hosszúra nyúlt levelét kérésünkre újságcikk tömörségűre 
rövidítette, megérdemli a nyilvánosságot. Az igazsághoz azonban az is 
hozzá tartozik, hogy december 2-án kelt levelére, amit szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott, tudomásunk szerint a polgármesteri hivatal december 13-án 
válaszolt. (A fent megjelent formában.) Az, hogy kielégítő-e a válasz, nem 
a mi dolgunk eldönteni. Egy biztos, hogy szerintünk mindenkor oda kell 
fordulni a panaszosnak, ahol az ember orvoslást vagy szakmai hivatkozást 
várhat, jelen esetben az önkormányzathoz, vagy a kivitelezőkhöz.

Ami az újságunk közműfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatását illeti. 
Mindenkor az adott terület szakembereit kérjük meg a tájékoztatásra, 
egyszerű oknál fogva, ők az illetékesek, másrészt újságunk szerkesztői 
nem szakemberek a közműfejlesztésben, valamint nem vonhatják két
ségbe a közlést. Ennek ellenére, ha a tisztelt olvasó fellapozza újságunk 
régebbi számait, nem mindenkor talál „derűs hangú” információkat e té
mában. Az a feltételezés, hogy az újság a közműfejlesztést árnyékoltan el
palástolná, vagy a „híranyagot szépítené” nem állja meg a helyét. Íme ez a 
példa is mutatja, hogy utánajártunk az ügynek és természetességgel lekö
zöljük a „a vesztesek bánatával” írt levelét. Abban azonban nem vagyunk 
biztosak, hogy egy megjelent negatív észrevétel az újságban befolyásolni 
tudja a hivatásos szakemberek, vállalatok, alvállalkozók tudatosan meg
tervezett munkamenetét. Szerintünk egy ilyen nagy úthálózattal rendelkező 
város teljesen elmaradott közműállapotokat pótló hatalmas vállalkozásá
ban természetes, hogy vannak hibák, de ez nem sportmérkőzés, ahol 
„győztes” és „vesztes” van, hanem hisszük, hogy a nehézségek ellenére 
egy város és a csodálatos Balatonunk lesz a jövőben a nyertes.

Szerkesztőség

Ipartestületi hírek
Az Ipartestü le tek  Országos 

Szövetsége 1997. január 28-án 
tarto tta  meg VIII. közgyűlését, 
melyen egyhangúlag elfogadott 
fe lhívással fo rd u lt a M agyar 
K öztársaság korm ányához és 
Országgyűléséhez a január 1-je 
óta hatályos társadalombiztosí
tási jogszabályok felülvizsgála
ta  és módosítása érdekében. A  
közgyűlésen magát képviseltető 
Országos Kézműves K am ara is 
csatlakozott tiltakozásunkhoz. 
Támogatja megmozdulásunkat 
a Kereskedők és Vendéglátók 
Országos Szövetsége is. Az Al
kotmánybírósághoz benyújtott 
beadványunk elbírálásánál bí
zunk a testü let m egfontolt és 
m inden körülményt m érlegelő 
határozatában.

T ö rv é n y te le n n e k  ta r t ju k ,  
hogy diktált 17 000 Ft/hó jöve
d e le m  u tá n  k ö te le z z é k  a 
kiegészítő tevékenységet folyta
tó iparost a járulék fizetésére. 
Ragaszkodunk a valós bevétel 
u táni járulék fizetéséhez. N em  
mindenki csaló, nem  szabad ál
talánosítani. Akire rábizonyít

ják, hogy jövedelmét manipulál
ta, büntessék meg keményen.

1997. jan u ár 17-én K ósáné 
Kovács Magda a rádió m űsorá
ban 15 óra 30 perc körül kije
lentette: jogállamban a bűnös
séget kell bizonyítani (nem szó 
szerinti idézet). A kkor a kor
mány miért hozott ezzel ellen
té tes  in tézkedést?  El kellene 
gondolkodni azon is, hogyan le
h e t é rd e k e lt té  ten n i a m eg 
rendelőt a számla kérésében.

Az ésszerű és nem em bere
ket nyúzó rendeletek kiharcolá
sa akkor lenne még sikeresebb, 
ha azok a vállalkozók, akik ed 
dig csak az Iposz által elért ered
m ényeket élvezték, végre e l
szánnák magukat és belépnének 
az ipartestületekbe.

E zú to n  tá jék o z ta tju k  m ég 
tisztelt iparostársainkat, hogy 
február végén tb-tá jékoztató t 
t a r tu n k ,  m e ly n ek  p o n to s  
időpontját a Naplóban is fogjuk 
közölni.

Balatonalmádi és Vidéke 
Ipartestület Elnöksége

A jó példa ragadós lehet
Valamennyien tudjuk, hogy 

betörők, illetve betörőbandák  
garázdálkodnak Balatonalmádi
ban. Nemcsak a nyaralókat tö
rik fel, hanem kivárják, mikor az 
állandó lakos elmegy hazulról, 
vagy éjjel törik fel a lakást. A 
fájdalmat nemcsak a munkával 
megszerzett értékeink hiánya, 
pótlása jelenti, hanem személyes 
tárgyaink elvesztése (egy fény
kép, video a gyerekről, ruháza
tunk, emlékeink kedves darab
jai). A gondolat, hogy az én(!) 
lakásomba más is bejuthat! Per
sze lehet, sőt kell is drága biz
tonsági eszközöket felszerelni, 
de mi a garancia, hogy a betörő 
nem a telefon- vagy villanyveze
ték elvágásával kezdi a behato
lást? A rácsok, zárak lassíthat
ják a bejutást, de tökéletes vé
delmet ezek sem adnak. Mit te 
hetünk még?

A Tisztviselőtelepen néhány 
család úgy gondolta, nem hagy
ja magát, összefog a rossz szán
dékú idegenek ellen. Csak egy 
kicsit több odafigyelést és bizal
mat igényel ez a módszer, ami
vel hatékonyan  seg íthetjük  a 
rendőrség és a polgárőrség ilyen 
irányú munkáját is.

Megbeszéltük, hogy szemmel 
tartjuk egymás portáját, és ha 
bármi gyanúsat észlelünk, azon
nal szólunk a szomszédnak vagy 
a rendőrségnek. Sokszor az em
ber azért nem szól, m ert nem 
akarja beleártani magát a másik 
ügyébe, fél, hogy esetleg felesle
gesen riaszt. Ha viszont megbe
széljük, hogy inkább háromszor 
feleslegesen szóljunk, semmint 
egyszer betörjenek, akkor már 
oldódnak a gátlások. Kicseréltük 
egymás telefonszámát, ahol van 
m obil, m ég könnyebb  az 
elérhetőség. A  kapujára minenki 
kitette a „Szomszédok által fi
gyelt terület!” táblát, hogy ezzel 
is tudassuk a betörővel -  itt nem 
lesz könnyű dolga! Az egyik 
szomszéd vállalta, hogy fémből 
elkészítteti a táblákat, a másik a 
kutyái ugatását fogja a szomszé
dai telke felé ezentúl jobban fi
gyelni. Szeretnénk, ha minél töb
ben csatlakoznának az akcióhoz, 
és gátlások nélkül figyelmeztet
nénk egymást, a rendőrséget, a 
polgárőrséget, ha gyanúsat lá 
tunk. Mindannyiunk biztonsága 
érdekében! A  tisztviselőtelepi 
családok nevében:

Töltési Erzsébet



Kertbarátköreink
életéből

A vörösberényi Fábián József Kertbarátkor 1997. január 6-án fó
rumnapot tartott, amelyen részt vett Trosits András képviselő úr, a 
városi Gondozási Központ igazgatója és Németh Lászlóné, az intéz
mény munkatársa.

Trosits András ismertette az intézmény feladatait, az eddig elért 
eredményeket. Többek között említette a közelmúltban történt tűzi
fa-akciót, ami nagy segítség volt az arra rászorulóknak. Igen kedvező 
a szociális étkeztetés, aminek a költsége a mai árakhoz viszonyítva 
minimális. Egy ebéd ára kisnyugdíjasok részére 80 Ft, a nyugdíjak össze
gének emelkedése szerint növekszik az ár. Ezáltal az idős emberek 
mentesülnek a bevásárlástól, a főzéstől, ami a mai árak mellett igen 
figyelemre méltó. Jelenleg 32 fő tart igényt a szociális szolgáltatások
ra. Az igazgató kérte a kertbarátkor tagjait, hogy mérjék fel környeze
tükben, vannak-e olyan személyek, akiknek szükségük van szociális 
segítségre, és azokról értesítsék a városi gondozási intézményt.

Német Lászlóné elmondta, hogy milyen kulturális programokat 
tudnak biztosítani. Társasjátékok, sakk, kártya, dominó, televízió van, 
kézimunkázási lehetőség is adott. Évente több kirándulást tartanak. 
Házi segítségnyújtás is van, amit az idős emberek egyre többen vesz
nek igénybe. Az Idősek Klubja a Györgyi Dénes u. 11. szám alatti épü
letben működik.

Szóba jött a szociális bolt helyzete is. Trosits András megígérte, 
hogy mindent el fog követni azért, hogy a bolt továbbra is üzemelhes
sen.

1997. január 14-én a balatonalmádi kertbarátkörben, január 20-án 
pedig a vörösberényi kertbarátkörben Böör László tartott szakmai elő
adást a borhibákról, borbetegségekről, rendellenes elváltozásokról, 
azok javításáról. Az előadó bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a 
borbetegségekről nem szívesen beszél, nem kedvenc témája, inkább a 
megelőzésekről, mert megelőzni könnyebb, mint a beteg bort megja
vítani.

Nagy súlyt kell fektetni a hordók kezelésére is. Mosás után tökéle
tesen kifolyatni a vizet, szikkadni hagyni, utána kénezni, hogy a pe
nészgombák ne tudjanak elszaporodni. A használaton kívüli hordó
kat is időközönként kénezni kell. Arra is kell vigyázni, hogy a bor fém
mel ne érintkezzen, mert fémízt vesz fel. Gyakori a barna törés, rit
kább a fehér, illetve fekete törés. Ha ilyet észlelünk, minél előbb ke
zelni kell a bort. Főleg a vörösbor hajlamos az ecetesedésre, ezt is 
minél előbb orvosolni kell. Azt hiszem, hogy több száz liter borecetre 
egy gazdának sincs szüksége. Egy jó tanács: borospincében ne tárol
junk soha zöldséget, burgonyát, almát, mert a bor átveszi az ízét. Sok 
gazdának nincs arra lehetősége, hogy külön tárolót biztosítson, de so
kan nem is veszik komolyan. Pedig érdemes odafigyelni. Borunk álla
potának megfigyelésére legjobb módszer, ha minden reggel a pincé
ben egy kis pohárkával kóstolunk, és ha valami rendelleneset tapasz
talunk, azonnal intézkedhetünk.

Ahhoz, hogy jó borunk és tartósan tárolható legyen, megfelelő ké
nes savszint szükséges. A balatonalmádi bertbarátkörben minden hó
nap második és negyedik keddjén 17 órakor az érdeklődőknek díjtala
nul elvégzik a kénes savszintmérést.

1997. január 22-én a magyar kultúra napján a veszprémi VMK-ban, 
a városunkban élő Veszeli Lajos festőművész kiállításának megnyitó
ján kertbarátköreink több tagja részt vett. Gratulálunk a művésznek.

1997. január 28-án a balatonalmádi kertbarátkörben a program sze
rinti diavetítést tartjuk városunkról 1890-től 1989-ig. Ekkor várjuk a 
vörösberényi kertbarátainkat is azzal a jelszóval, ami Veszeli Lajos 
kiállításának megnyitóján volt: vendégeink a barátaink.

Aki kertbarátkör-tag szeretne lenni, Balatonalmádiban a Közössé
gi Házban, Vörösberényben a kultúrházban jelentkezhet a programok
ban megjelölt időpontokban. Végül két helyesbítés az Új Almádi Új
ság 1997. januári számában tévesen jelent meg: 1. A vörösberényi 
kertbarátkor 1998. I. félévi program, helyesen: 1997. I. félévi prog
ram. 2. Az 1997. március 18-án: Gyógynövények az egészségünkért. 
Az előadó nem Takács Ferenc, hanem dr. Tóth József.

A két kertbarátkor nevében:

Durst László

Öt éve alakult meg 
a Vörösberényi 

Polgári Kör
A z a lak u ló  közgyű lésre  a 

vörösberényi kultúrházban ke
rült sor 1992. január 13-án 80 fő  
ré sz v é te lé v e l . A  közg y ű lés  
levezető elnöke Csom ai G éza 
volt. Első napirendként Veszeli 
Lajos ism erte tte  az egyesület 
céljait és fe ladata it. M ajd az 
alapszabály ism ertetése követ
kezett. Ezután hosszas vita ala
kult ki az egyesület nevéről. A  
vita során nem kevesebb, mint 
hat különböző változat m erült 
fel, melyek közül végül, m áso
dik szavazásra az egyesület je 
lenlegi neve került ki győztesen. 
E rre  előzőleg Boros Gyula tett 
javaslatot, em lékeztetve arra, 
hogy  a k u l tú rh á z  fa lá n  a 
V örösberényi Polgári Olvasó 
Kör elnevezés ta lá lható  és az 
egyesületnek hagyom ányőrző 
nevet kell adni.

Ezt követően ügyrendi javas
la to k  h a n g z o t ta k  el. A  
ré sz tv ev ő k  nagy  tö b b sé g g e l 
megszavazták, hogy félévenként 
legyen közgyűlés. F e lm erü lt, 
hogy az egyesület tisztségviselői 
választmányt vagy vezetőséget 
alkossanak-e. Szavazattöbbség
gel a vezetőség mellett döntö t
tek. M eghatározták annak lét
számát is (9 fő + 3  fő  ellenőrző 
bizottság). Ezután következett a

vezetőségi tagok megválasztása. 
A z e ln ö k  N ém e th  E rv in , az 
ellenőrző bizottság elnöke Kun 
László lett. A  fennmaradó 10 főt 
is szótöbbséggel megválasztot
ták. A  tagdíj összegét évi 100 fo
rin tban  állapíto tták  meg, ami 
nem  vonatkozott a 18 éven alu
liakra és a hetven éven felüliek
re. Ez az összeg ma is változat
lan (bárcsak az értékéről is el
m ondható lenne).

A  vezetőség m egválasztott 
tagjai -  álljon itt a nevük abc- 
s o r re n d b e n :  B o ro s  G yu la , 
Csalló R ó b ert, Egyed A ntal, 
Gerván Károly, Gitta Imre, Kun 
László, N ém eth Ervin, Polyák 
István, Takács Károly, Toronyi 
Béla, dr. Tóth  József, Virágh 
Gyöngyi -  közül viszont m ár 
csak egyedül Csalló R óbert tag
ja  a jelenlegi vezetőségnek is. A  
többiek újak, bár többségük ala
pító tag. (Azt csak remélni tud 
juk, hogy a vezetőség értéke te 
kintetében nem  jártunk hason
lóan, mint a jobb sorsra érdemes 
magyar forint.)

Zárszavában C som ai G éza 
megköszönte a részvételt és jó 
m unkát kívánt a vezetőségnek, 
valamint köszönetet m ondott az 
iskolának a szervezésért.

N .G y.

Születésnapi
pályázat

Mi legyen a neve a Vörösberényi

Polgári Kör Ifjúsági Klubjának?

A legjobb ötlet beküldőjének 
3 üveg pezsgő a jutalma.

Cím: Balatonalmádi, Ady E. u. 23. 
Telefon: 20/390-637



Az önzetlen szolgálat két esztendeje
Polgárőrségünk a város biztonságáért

Településünkön a közel két
éves önkéntes szolgálatvégzés 
alatt ugyancsak volt mit tenni a 
járőrpár tagoknak. Az 1995-ös 
esztendőről m ár te ttünk emlí
té s t ,  m o st az e lm ú lt  év 
tevékenységéről ad n án k  szá
mot.

Létszámát tekintve a testület 
folyamatos bővülést m utatott. 
Jelenleg 56 fő polgárőr teljesít 
szolgálatot a szám ukra elő írt 
beosztás alapján. Azt is el kell 
m o n d a n i,  hogy  az e lm ú lt  
időszakban 7 tag társunk tó l -  
különböző okok m iatt -  meg 
kellett válni, ugyanakkor tagja
ink több mint 1200 órát tö ltö t
tek szolgálatban. Május hó fo

lyamán megalakult az ifjúsági 
tagozat is 25 fős létszámmal.

Tevékenységünk kiterjedt a 
főként éjszaka végzett já rő rö 
zésre, m indem ellett besegítet
tünk a biatlonverseny útvonalá
nak biztosításába, a malom-völ
gyi majális és gyerm eknap, a 
Wesselényi strandon a könnyű
zenei koncert, valamint a szüreti 
felvonulás zavartalan lebonyo
lításában.

A  rendőrség által irányított 
nyári ellenőrzési akciókban há 
rom alkalommal vettünk részt, 
így megakadályoztunk egy autó
lopást, s meghiúsítottuk a Julius 
Meinl csemegeüzlet mellett az 
újságospavilon feltörését.

Az ősz folyamán profilt vál
to ttunk . B alatonalm ádi közel 
130 km-es ú thálózata  m elle tt 
mintegy 3500 nyaraló van. O k
tóber elejétől fokozott intenzi
tá s sa l  l á t tu n k  n e k i az 
üdülőövezetek ellenőrzésének. 
N o v e m b e r  hó  fo ly a m á n  a 
rendőrséggel karöltve átfogó  
ellenőrzést végeztünk Vörösbe
rén y , M egye hegy , Ú jh eg y , 
Káptalanfüred, Budatava egész 
területén 42 fő  polgárőr bevo
násával. Szervezettebb  m u n 
kánk eredm ényeképpen többek 
között megkerült egy 100 000 Ft 
értékű  kerékpár.

Tevékenységünk végzésében 
számunkra is elengedhetetlen a

minimális anyagi források meg
léte.

Törekszünk arra, hogy m un
kánk során biztosítani tudjuk 
m indazon technikai és egyéb 
fe lté te lrendszert, amely a lap 
ve tően  szükséges fe ladata ink  
hatékony elvégzéséhez. Itt sze
re tn én k  k öszönete t m ondan i 
B alatonalm ádi Város Ö nkor
mányzatának, Majbó G ábor al
polgárm ester úrnak, Tóth Zol
tán, Varga Csaba és Kapus Ist
ván  u ra k n a k , az O tt í l ia  
vendéglőnek a lehetőségeikhez 
m érten  adott anyagi tám ogatá
sukért.

Hansági Endre
elnök

Vöröskereszt
hírek

A  V öröskereszt Lakóhelyi 
A lapszervezete  ja n u á r  18-án 
tartotta  hagyományos jótékony- 
sági bálját. A  bevételt az idősek 
m egvendégelésére  fo rd ítjuk . 
K ö sz ö n e te t  m o n d u n k  a 
Budatava étterem nek a finom 
vacsoráért, Ném eth Tamásnak a 
jó hangulatot te rem tő  kellemes 
zenéért. Tom bolatárgyak fe l
ajánlásával támogatóink voltak:

Berendi Ferenc, Báthory u. 9., 

Budatava ABC, Elko Kft., Baross G. 

u., Éva papír-írószerbolt, Fess 

vegyiáru Kert Kft., Oroszlány, Gyógy

növény Drogéria, Baross G. u., 

György Patika, Cigaretta Center, 

Baross G. u., Harth Diana, Hollander 

és Társa Bt., Colombus Kft., Éles Al

bert fényképész, Firka Papírbolt, 

Kerekesné Kozmetika, Kopár Attila 

Ajándékbolt, Könyvesbolt Szabolcs 

utca, Manna Textil, Baross G. u., 

Melidora Bababolt, Lakásfelszerelési 

és Ajándékbolt, Baross G. u., Lakás

felszerelési Bolt, Veszprémi út, Fehér

nemű-divatáru bolt, Baross G. u., 

Ottília vendéglő, Pax Gyógyszertár, 

Popeye Sport-horgász üzlet, Fűzfői út, 

Profi-L Építők Áruháza, Porció 

Vendéglő, Rizling Szörp- és borkimé

rés, Salátabár, Rendes Ferenc illat

szerüzlet, Baross G. u., Számfira Ist

ván, víz-, gáz-, központifűtés-szerelő 

mester, Tapéta, Illatszer üzlet, Baross 

G. u., Teltex Műszaki Bolt, Viola utca

Küldjön egy képet!
Vörösberényben ez évben helytörténeti kutatást szeretnénk útjára indítani. Kérjük, hogy akinek van birtoká

ban kép, dokumentum vagy egyéb tárgyi emlék, keresse meg a Polgári Kör vezetőit. A legérdekesebb képeket az 
újságba is beküldjük.

Képünk a Református Polgári Olvasókör vezetőségét ábrázolja (álló sor) a '20-as évekből. A hat személyből 
négyet tudott a kép közreadója azonosítani. Neveik balról jobbra: ismeretlen, Bódai Sándor, ismeretlen, Berta 
Kálmán, Varga Imre, Zántó Imre. Az első sorban ülő (neveik balról jobbra: Németh Lajos, Herczeg Gábor, 
Simon Imre, Zántó Gyula) és oldalt álló fiatalok egy alkalmi színdarab (népszínmű) előadói. Vajon melyik, 
akkor népszerű darab lehetett? A középső sorban jobbról a harmadik Borbély Zoltán református tanító, aki 
egyben a színdarab betanítója is. Aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy ő volt az egyesület elnöke is. Ki lehet 
a mellette ülő nem kevésbé tiszteletre méltó úr? Hol készülhetett a fénykép? Talán a Malom-völgyben?

Közreadó: a képen is szereplő Zántó Gyula lánya, Tarsó Lajosné



E lhunyt B olla F erenc lelkész
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak 
téged, enyém vagy!”

(Ézs. 43:1.)

Bolla Ferenc ny. református lelkész, a Ba
latonalmádi-balatonfűzfői Református Társ
egyházközség 48 éven át hűséges pásztora,
1997. január 15-én hazatért Megváltó Urához. 
Földi porhüvelyét a balatonalmádi reformá
tus templomban tartott gyászistentisztelet 
után, 1997. január 25-én kísértük el a 
vörösberényi temetődbe. Halála méltó volt 
egész életéhez, a gyógyíthatatlan betegség el
lenére csendesen, fájdalmak nélkül ment el. 
Az istentiszteleten az örök élet reménységé
vel búcsúztunk: Jézus él, találkozunk! Nem 
gyászoltunk, hanem hálát adtunk azért a gaz
dag és áldott ajándékért, amit Bolla Ferenc 
testvérünkben a Mindenható Istentől kap
tunk. Illendő, hogy egy ilyen életpálya földi 
lezárulása után annak pár konkrét állomását 
is felidézzük, mindezekben is Isten segítő ke
gyelmét magasztalva: Bolla Ferenc 1913. ok
tóber 22-én született Pápán. Édesapját 1915- 
ben, kétévesen, az első világháborúban elvesz
tette. Sokáig érezte az apa hiányát, sóvárog
va tekintett azokra, akiknek élt az édesapjuk. 
A mennyei Atyában később megtalálta az 
örök apát.

Középiskoláit és a teológiát szintén Pápán 
végezte, 1936-ban. Kezdetben a pápai kollé
gium könyvtárában dolgozott, majd Veszp
rémbe került segédlelkésznek. 1940-ben Szűcs 
József, az egyházmegye akkori esperese, a 
vörösberényi egyházközséghez tartozó bala
tonalmádi és fűzfői fiókegyházak kérésére őt 
rendeli ki Balatonalmádi-fűzfőgyártelepi Re
formátus Társegyházközség megszervezé
sére.

1941. augusztus 4-én házasságot köt az ősi 
református lelkész lányával, Baditz Erzsébet
tel, aki egész életén át hűséges hitvestársa a 
Krisztusban. Isten három gyermekkel áldja 
meg őket: Erzsébettel, Ferenccel és Ildikóval. 
Ötvenedik házassági évforulójukat 1991. au
gusztusában, a gyülekezet közösségében ün
nepük.

1942. április 6-án megalakul a Balatonal
mádi-fűzfőgyártelepi (későbbi elnevezéssel: 
balatonfűzfői) Református Társegyházközség.

Első önálló lelkészül őt választja meg a gyü
lekezet. 1943-ban a fronton teljesít lelkészi 
szolgálatot, ahonnan az Úr hazasegíti. A gyü
lekezetszervezés munkájában először a lelki 
házat építi, látogatja, összeírja a reformátu
sokat, hirdeti közöttük Jézus Krisztust.

De az Úr gondoskodik a kőházról is. Az 
almádi templomot az 1938-ban vásárolt 
épületből bővítik ki 1944 és 1956 között. A 
templom ünnepélyes megáldása 1958 szep
temberében volt Győri Elemér püspök szol
gálatával. Korábban iskolában, üdülőben, ét
teremben és az evangélikus imaházban tartja 
az istentiszteleteket. 1948-ban harangláb épül, 
amelyet majd a templomtorony vált fel.

Fűzfőgyártelepen 1944-ben vehették bir
tokba a protestáns imaházat, és 1950-ig 
haszálhatták, de közben Balatonfűzfőt is fel
épül a templom, 1949 karácsonyán veszik bir
tokba.

A parókia nagy gondját is megoldotta az 
Úr. Korábban az ORTE üdülő, a Klára pan
zió, majd főbérletek adtak otthont a lelkész

családnak a Madách és a Bajcsy utcában, 
amikor 1954-ben Manglitz Gyula és neje, Kiss 
Teréz nekik ajándékozták a Hétvezér utca 4. 
szám alatti házat, amit ők felajánlottak az 
egyháznak. Ez nagy hitre és áldozatkészségre 
vall.

Megtapasztalta az ige szavait, a lelki és a 
kőházzal egyaránt: Ő szólt és meglett!

A nehéz időkben hűségesen szolgált, 48 
éven át egy helyen. Isten dicsőségét kereste, 
és semmi előnyért vagy félelem miatt nem 
adta fel hitét.

1988. január elsején vonult nyugdíjba. De 
amíg egészsége engedte, szerényen, a 
háttérből, tapasztalataival segíti a gyülekeze
tek életét. 1992-ben nagy hálaadással költö
zött a templom mellett felépült új parókiába, 
de hangoztatva: Nincs itt nékünk maradandó 
városunk, ezért az eljövendőt keressük!

1992 nyarán jelentkezik először a beteg
ség. Mindennap készül a nagy útra, tudta, 
hogy várja a Mindenható! Türelemmel és mél
tósággal viselte a kórházi kezeléseket, míg az 
Úr 1997. január 15-én hajnalban, csendesen, 
szenvedés nélkül, életéhez méltó halállal, ha
zahívta magához.

Az istentiszteleten népes gyülekezet kísé
retében jelen voltak a Veszprémi Reformá
tus Egyházmegye, más református egyházme
gyék, valamint a Dunántúli Református Egy
házkerület képviselői, lelkészei. Az evangéli
kus és katolikus testvérek, továbbá az önkor
mányzatok is osztoztak gyászukban.

A temetőbe a városi rendőrőrs segítségé
vel, ékes rendben vonultunk fel autókkal és 
busszal. A sírnál a szolgatársak egy-egy igé
vel búcsúztak, majd Feri bácsi kérése szerint 
elénekeltük a 82. halleluját: Isten velünk, vi
szontlátásra, boldog útjain kegyesen, hű ke
zével Ő vezessen, Isten velünk, viszontlátás
ra!

A gyászoló család, valamint az almádi
fűzfői református gyülekezet mindenki jelen
létét, segítségét és szeretetét Isten iránti há
lával köszöni!

„Erős a szeretet, mint a halál... ”
(Énekek éneke 8:6. b.)

Steinbach József 
református lelkész

K u l c s m á s o l á s

Zár-, lakat-, cipőjavítás egy 

helyen a Fórummal szemben.
Balatonalmádi, Szabolcs u. 17.



Nagycsaládos sarok
Plakátjain, meghívóin kellemes 

és kulturált szórakozásra hívta a 
város lakosságát a Balatonalmádi 
Nagycsaládosok Egyesülete a de
cember 14-én tartott Mikulás-bál
ba. Hála a gondos előkészítésnek, 
sokan eljöttek, velünk örültek. 
Amint reméltük, tényleg eljött 
maga a Mikulás, és kicsinyeink vi
dáman verseltek az ajándék cuko
rért.

Az esti nagybál kivilágos 
kivirradatig tartott, s csak a hajnali 
kakasszó hívta haza vendégeinket.

Köszönjük házastársainknak, 
rokonainknak, hogy míg mi a bál 
lebonyolításán fáradoztunk, vigyáz
ták kicsinyeink álmát otthonaink
ban. Nekik is köszönhető, hogy 
minden jól, rendben történhetett.

A bál után csend lett, csendes vá
rakozás.

Pár nappal később kiosztottuk a 
Fórum üzletközpont karácsonyi 
ajándékait is. Azóta jártam néhány 
családnál, már a karácsonyra sütött 
mézeskalácsok illata fogadott. A 
harsány öröm után a csendes, bé
kés öröm. Jézus Krisztus születé
sének ünneplésére készültünk, test
ben és lélekben is. Ezúton fejezem 
ki köszönetemet annak a sok-sok 
almádi polgárnak, vállalkozónak és 
magánszemélynek, akik kérésünk
re támogatták rendezvényünket. 
Volt, aki magától jelentkezett.

Támogatóink: Némethné Hol
lender Éva, Rendes illatszerbolt, 
Oláh Károly, Cleopátra szépségsza
lon, Tóth Istvánné fodrász, Marcsi

kozmetika, O Rising fodrászat, 
Non Stop Fittnes, Baross utcai élel
miszerbolt, Manna ajándékbolt 
(Mentes), Elco, Orchidea virág, 
Kamilla gyógynövény, Melidora 
baby shop, Tóth vegyeskereskedés, 
Csiri illatszer, Sági Sándor 
festőművész, Arkádia Hotels Kft., 
Aramis bisztró, Némethné aján
dékbolt, Werner Ferenc zöldség
bolt, Istenes Klára fordász, Jakab 
Attila garázsbolt, Pipó játékbolt, 
Monos Józsefné, Vörösberényi gaz
dabolt, Salátabár, Videotéka 
(Csösz), Firka papírbolt, Rizling 
szörpkimérés, Anikó fodrász, Ibo
lya fodrász, Lang László, Fehérne
műüzlet a szolgáltatóház mellett, 
Fanni cukrászda, zöldségesbolt a 
hentes mellett, piactéri kisdiszkont-

bolt, György patika, Földesi család, 
Nyúl rövidárubolt, Kopár játékbolt, 
Lila cukrászda, Húsbolt (Baross 
utca), Böhm virágbolt, Balaton- 
tourist, Kossuth utcai hentesbolt, 
Porció vendéglő, Pireus vendéglő, 
felsőörsi Lénárt szikvízüzem, 
zöldségesbolt a Hattyúnál, Diófa 
utcai borkimérés, videotéka (lakó
telep).

Külön köszöne illeti a posta sok
sok dolgozóját és mindazokat a vál
lalkozókat és magánszemélyeket, 
akik nem kívánták megnevezni 
magukat.

Dr. Péterfai Katalin

(A múlt havi számunkból helyhi
ány miatt kimaradt a fenti cikk, szí
ves elnézést kérünk szerk.)

Tisztelt adófizető állampolgárok!
Ismeretes, hogy a kormány decemberi dön

tése az adófizető állampolgárnak lehetőséget 
biztosít arra, hogy a személyi jövedelemadójá
nak 1%-át -  ha az összeg eléri legalább a 100 
forintot -  közcélú felhasználásra átutalja.

A törvény értelmében adónak azt az össze
get kell tekinteni, amely a magánszemély adó
bevallásában vagy az adóbevallást helyettesítő 
munkáltatói elszámolásban a kedvezmények le
vonása után fennmarad, feltéve, ha ezt az adót 
a magánszemély megfizette. Tehát a fenti összeg 
1%-át lehet közcélú felhasználásra átutalni. A 
törvény megnevezi azokat a szervezeteket, aho
va az átutalás megtörténhet. E körbe tartozik 
az

Almádiért alapítvány
8220 Balatonalmádi, Széchenyi út. 1.

Adószám: 19262259-2-19 
Vörösberényi iskoláért közalapítvány

8220 Balatonalmádi, Széchenyi út 1.
Adószám: 19266820-1-19 

Együtt -  Egymásért Nyílt Közalapítvány
8220 Balatonalmádi, Széchenyi út 1.

Adószám: 11748083-20014146 

Az a magánszemély, aki a fenti szervezetet 
támogatni kívánja, támogatásáról rendelkező 
nyilatkozatot, az általa lezárt, nevével, lakcímé
vel és adóazonosító jelével ellátott postai szab
ványméretű borítékban, azzal azonos méretű 
lapon tehet, amelyet vagy az adóbevallási cso
magjába helyez el, vagy az adóbevallást 
helyettesítú munkahelyi elszámolás esetén, 
legkésőbb az adóévet követő március 25-ig köz

vetlenül a munkáltatójának ad át. A borítékba 
helyezett rendelkező nyilatkozat csak a kedvez
ményezett adószámát tartalmazza, továbbá 
feltüntethető a kedvezményezett elnevezése is. 
A rendelkező nyilatkozatot a munkáltató nem 
ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sér
tetlen állapotban, az adóbevallást helyettesítő 
m unkáltató elszámolásra vonatkozó 
adataszolgáltatáson jelezve, azzal együtt, zárt 
csomagban kell megküldenie az adatszolgálta
tás szerint illetékes adóhatóságnak. Az össze
get csak 1 kedvezményezettnek lehet átutalni.

Tisztelettel kérjük, segítse a fenti alapítvá
nyok működését! Három alapítvány nevében:

Schildmayer Ferencné, Brenner Kálmánné
Tr osits András

GÁZCSERETELEP

Balatonalmádi, Diófa u. 11. 

SZERSZÁMÜZLET -  KÖLCSÖNZŐ
nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 8-18 óráig, Szombaton: 8-12 óráig

ÁLLANDÓ ÜGYELET 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Telefon: 88/430-491, 06-30/461-753

CSONTKOVÁCS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

GYÓGYÍT
GERINCFERDÜLÉST, TESTTARTÁSI RENDELLENESSÉGET, IDEG- VAGY 

IZOMEREDETŰ MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGOT, ÍZÜLETI PROBLÉMÁT

Fej- , g e r in c -  és v é g ta g fá jd a lm a k a t

Á l l a n d ó s u l t  l é g ú t i, e m é s ztő r e n d s ze r i és egyéb belszervi

PANASZOKAT

A kezelések módjai:
A u r a v izs g á la t , e n e r g ia s z in t - felmérés, 

b io e n e r g ia - feltöltés 

G y ó g y m a s s z á zs  

C s o n t k o v á c s o l á s  

Eg y é n i g y ó g y t o r n a p r o g r a m  

G y ó g y n ö v é n y e s  t is z t ít ó -, e r ő s ítő k ú r a

Előjegyzés: kedd, csütörtök, szombat 06-30/463-139 
Cím: Balatonfüred, Köztársaság úti bevásárlóközpont (Bea-szolárium)



A vonat csikorogva fékez, megáll. 
Tizenöt éves forma lány száll fel, 
belibben a fülkébe. Holmiját el
igazgatja a csomagtartón, leül az 

ablak mellé. Egyedül jött, nem kell integetve bú
csúzkodnia, nyugodtan nézeget kifelé.

Meglátja a fiút. Régóta tetszik neki, vadul 
verni kezd a szíve. Intsen, ne intsen? Úgy dönt, 
hogy nem. A fiú ráérősen vizsgálgatja a vona
tot, majd hirtelen gesztikulációkkal jelzi, észre
vette őt. Széles mosollyal ugrik fö l a lépcsőn. A  
lány felsóhajt -  hát mégis.

Feszülten figyeli a fiú minden szavát. Az a 
tizennyolc évesek fölényével szónokol. Jelesre 
érettségizett, nemsokára felvételizik, reméli fel 
is veszik az egyetemre. Két barátja is odajár, azt 
mondják, tök buli. Előadásra sem kell bejárni, 
mégis megvan minden vizsgájuk. Ő is erre vá
gyik: klassz légkör, intelligens haverok, talán 
ugyanilyen lányok, bár szerinte azok a csajok, 
akik egyetemre járnak, mind besavanyodnak. 
Ó még rajzolni is szeret, azt mondják a barátai, 
hogy azt baromi sokat kell.

A lány alig szól. Mohón issza a szavakat, fe 
jét ingatva helyesel, rövideket kérdez, szemeivel 
rátapad a fiúra. A fiú beszél, beszél

Megáll a vonat. A lány kipillant az ablakon, 
nézi a felszállókat. Negyvenes férfi tolja maga 
előtt feleségét. Az asszony is annyi lehet, dús 
szőke haja szolid kontycsomóba fogva. Kapasz

kodik fö l a lépcsőn, nehezen emeli saját termé
szet adta kufferját. A férfi hátra-hátranézeget. A  
lány csak most veszi észre hátul a nőt. Magas, bar
na, szépen sminkelve, csinos kosztüm rajta, kezé
ben kis utazótáskával. Vissza-visszabólogat a fér
finak A szőke asszony már felkapaszkodott, in
dul a szomszédos kupéba. A férfi utána, feje egé
szen hátracsavarodva, integet. A barna nő vissza
int, emebbe a kupéba száll. Leül, utazótáskájá
ból piperetáskát húz elő, sminkjét igazgatja.

A  fiú beszél-beszél. A lány figyelme lankad. A  
nőt nézi. Lakkozott körmeit, rúzsozott száját, for
más orrát, arcába lógó barna haját. Érzi az enyhe 
parfümillatot.

Kattan az ajtó, az előbbi férfi jön be. Izgatott 
csókot nyom a nő  arcára, az ablakhoz állnak. 
Átkarolja a nőt, suttognak. Az mosolyog, fensé
gesen válaszolgat. A  férfi ideges, hadar, az ajtó felé 
pillantgat. Időnként belehajol a nő arcába, kiszív 
belőle egy kis parfümillatot, apró csókokat ad 
helyette.

A lány döbbenten nézi őket. Nem hallja, amit 
a fiú mond; az előbb valamit kérdezett is tőle, és ő  
nem tudott válaszolni, vissza kellett kérdeznie.

Egyáltalán nem is érdekli már, mit mesél. A  fiú  
maga sem nagyon érdekli már. A párt figyeli.

A férfi most kisiklik az ajtón, vissza a másik 
kupéba. A nő  lassan lecsúszik az ülésbe, smink
csere.

A  fiú lassabban beszél. Észreveszi a lány fe 
léje irányuló érdeklődésének hiányát. Kinéz az 
ablakon.

A férfi újra besiklik. Fölkapja a nőt, ölelkez
nek az ablaknál Ideges tekingetés az ajtó felé, 
gyors mosolyok, csókok, simogatások, s a férfi 
újra vissza.

Még háromszor ismétlődik a jelenet. A z utol
só felvonás végén hosszú-hosszú csók, aztán a 
férfi feleségével leszálláshoz készül. Tolja maga 
előtt az asszonyt, háta mögött a peronról be- 
beint. Leszállnak, elindulnak az állomás felé. 
Hátranézegetés, a vonatablakból apró csókok 
dobálása, aztán a vonat elindul A nő egyedül 
marad, leül, smink. A következő állomáson az
tán ő  is leszáll. Elegánsan billegeti maga mellett 
a könnyű utazótáskát, csinos kosztüme kiadja 
kifogástalan alakját.

A fiú már nem beszél Az ablakon nézeget.
-  Én megérkeztem -  szól oda később a lány

nak -  még találkozunk.
- J ó -  leheli a lány, és fáradtan dől hátra az 

ülésen.

Vecsey K. Mária

Utazó tantestület
A z  elmút néhány hónapban 

a Vörösberényi Általános Isko
la p ed agógusa i, va lam in t az 
ebbe az iskolába járó  gyerekek 
és szüleik több közös p rog ra 
mon, külföldi kiránduláson vet

tek részt. A  tantestület az őszi 
szünetet Székelyföldön töltötte. 
Bensőséges kapcsolatot alakí
to ttu n k  ki a m arosvásárhelyi 
kollégákkal, akik az idén viszo
nozzák a találkozót. Iskolaláto

gatásunk  során  e lju to ttu n k  a 
h íre s  B olyai l ic e u m b a  és a 
székelyudvarhelyi tanítóképző
be. Nagy élményt jelentett szá
m unkra a kolozsvári városnézés 
is. A  szervezésben és a lebonyo
lításban erdélyi részről Nagy 
O lga, a mi részünkrő l ped ig  
Monse Zsuzsa tette a legtöbbet.

November végén Budapest
re utaztunk Saller Endre kollé
gánk kezdeményezésére tanít
v á n y a in k k a l és szü le ik k e l 
együtt. Megnéztük az Országhá
zat, az Operaházat, valamint a 
Nemzeti Galériát.

D ecem berben egy szombati 
napon bécsi kirándulásra indul
tunk. E llá toga ttunk  a schön 
brunni kastélyba és megcsodál
tuk az ünnepi fényben tündöklő 
osztrák fővárost. A  szervezést és 
az idegenvezetést ezúton és sze
re tn é m  m egkö szö n n i M ecs 
nóber Miklósné kolléganőnek.

A  tavaszi szünetben N ém et
országba R hede városába ké 
szülünk, ahol a vörösberényi és 
az o t ta n i  iskola  k a p c so la tá t  
igyekszünk szorosabbá fűzni. 
D iá k ja in k  a tíz  n a p  a la t t  
remélhetőleg ném et nyelvtudá
sukat is gazdagítani fogják.

Tóth Attila
igazgató

Téli Vásár !

30% -OS KEDVEZMÉNY 

A FEHÉRNEMŰÜZLETBEN

Balatonalmádi, Jókai u. 1. Szolgáltatóház felől, 
a Kögáz-iroda mellett 

Telefon: 338-303

Nyitva: Hétfőtől péntekig 8-17 óráig

Keressen bennünket, megéri!

Gratulálunk, 
Amadinda!

Ki ne emlékezne Almádi vá
ro s á b a n  az A m a d in d a  ü tő 
együttes közelmúltbeli kirobba
nó sikerű szereplésére a helyi 
gimnáziumban! A  boszorkányos 
ügyességgel megszólaltatott kü
lönleges hangszerek, a sajátosan 
ötvözött, sokszor m eghökkentő 
hanghatások, zenem űvek egy
másmellettisége, s hozzá a köz
vetlen, derűs, érdekfeszítő m ű
sorvezetés méltán vívta ki a né 
pes hallgatóság őszinte elisme
rését.

Jó hírük előttük jár, ők azok, 
kiket a közönség szívesen vi
szontlát újra és újra. A lm ádi 
különösen büszke az A m adin
dára, hiszen egyikük, Holló Au
rél életútja erről a településről 
indult hajdanán.

Lám, a hivatalos elism erés 
napja is elérkezett: Göncz Á r
pád köztársasági elnök a M a
gyar Köztársasági É rdem rend  
Tisztikereszt Fokozatát nyújtot
ta át az együttes tagjainak kitar
tó kutató és magas szintű m ű
vészi munkájuk elismerésekép
pen a Parlament impozáns épü
letében.

Gratulálunk, Amadinda!
Nagyné Sárfi Gabriella



Vágfalvi-festmények 
Balatonalmádiban

A  művészeti érték  nehezen 
kitapintható jelentéskörében a 
különös, a ritka, sőt a különc 
sokszor értékelődik fel a gyako
rival, a közkedveltebbel szem
ben, s a kevesek, az elhivatot
tak és a kiválasztottak étkeként 
előnyt élvez. A  tárgyorientált 
képzőm űvészet egyeduralm át 
megrendíti a tudatos képszer
kesztés nyilvánossága, amely a 
húszas éveket kísérti, s szükség
képpen árnyalatgazdagabb íz
lésképet alakított. Az értékská
la másik pólusára persze ilyen
form án a sokak által kedvelt 
művészet került, esztétikai ala
csonyabbrendűségének egyide
jű  kinyilvánításával.

E megfordított, de legalábbis 
megbolydított jelentésrendben 
az eladdig többé-kevésbé ösztö
nösen ható művészet intellek
tualizálódik, am iért a közked
veltséget mint olyat is némi gya
nakvással szemléljük. A  tábla
kép tágas műfajában elvárt, sőt 
kötelező lesz az ábrázolandók 
valamiféle manipulálása, mely a 
beavatkozás különféle hangsú
lyaival csaknem végtelenné tá 
gítja a kép élvezetének, értelme
zésének lehetőségeit.

Vágfalvi O ttó  festészetének 
ritka népszerűsége abból fakad, 
hogy azt adja, amit várnak tőle, 
vagyis tulajdonképpen a termé
szeti szép visszaadásának ősi
néhai feladatát teljesíti. Mindez 
természetesen a dolog miként
jén múlik, a képírás hogyanján, 
melynek változataiból alkotó és 
műélvező tetszése szerint, noha 
nem azonos pozícióból választ. 
A kiállításon felkínált, megle
hetősen széles időívű választék 
sokfélesége persze technikai ok
ból sem egyenletes, de ezt a mű
vész széles körű ismertsége nem 
is kívánja.

Festőnk téli világa, úgy tűnik, 
talán a legbeszédesebben leplez 
le sajátarcú alkotásmódját. M ár 
csak azért is, m ert ennek az év
szaknak látványdimenziói szű
kebbek, ekkor a legkisebb a te r
m észet színessége, s ilyenkor 
adódik a legtöbb példa a fehé
rek és feketék színkioldó, szín
egyensúlyozó szerepére. Vág
falvi, vélhetően saját tapaszta

latból, szándékosan ír elő m a
gának szigorú képi param étere 
ket, s ezeken az európai művé
szet során legnagyobbak által 
k ipróbált-szavatolt kere teken  
belül fejti ki mondandóját.

E  választás persze nemcsak 
alkati diszpozíció és a közvetlen 
táji é lettér kényszerének kérdé

se, ezt tanulta m ár főiskolásként 
is nagy hírű tanáraitól, Berény 
R óberttől és Bencze Lászlótól 
csakúgy, mint a mindmáig leg
jo b b  m e s te rn e k  t a r to t t  
Burghardt Rezsőtől. S nemcsak 
a képalakítás dolgában, hanem  
az általuk így-úgy sugallt nagy
bányai szellem következménye

képp is. Vágfalvi a képkeretbe 
kerülő felület megdolgozásában 
több u tat ismer, melyek közül, 
egyszerűsítéssel, két példát ra 
gadok ki: a tárgyak jelzésszerű
en  u ta lá s o s  m ó d já t  (H av as  
part), és egy pontosabban körül
í r ta t  (F e h é r  csillogás), mely 
utóbbiban is mértékkel választ 
a balatoni univerzum jelenségei 
közül, a Fehér csillogásban pél
dául a kacsát és a m adarakat, 
mintegy megdicsőítve őket.

Noha nem tagadhatjuk, hogy 
a történelem  nagyobb ívű ideje, 
illetve m indennap i é le tidőnk  
egyaránt a láttato tt világ avulá
sa irányában hat, s hogy kép 
néző kedvünk sem mindig egy
form án kész a képzőművészeti 
alkotások érdem ük szerint való 
megítélésére, mégis úgy tűnik, 
hogy a hagyományos ábrázolás 
egyfajta időtlenséget, mondjuk 
ki, k lasszikusságot élvez. H a  
nem is feltétlenül békés egymás
mellettiségben az egyszerivel, a 
soha nem volttal, a jelentőseb
ben esetszerűvel. M ert Vágfalvi 
lírai autom atikája valami ilyes
féle jelenség, halk, ham u alatti 
izzás, átvitt és eredeti értelem 
ben egyaránt.

Szelényi Pál

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
részére teljes körű ügyviteli szolgáltatás, 

adótanácsadás 
Egzakt Bt.

Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. 
Telefon/fax: 338-945

Adóbevallási, pénzügyi, munkaügyi, tb stb. 
nyomtatványok árusítása 

Emisszio Bt.
Balatonalmádi, Rákóczi u. 41. 

Telefon/fax: 338-945

Nyitva: Hétfő, szerda, péntek: 8-15 óráig, 
kedd, csütörtök: 8-17 óráig.

Elveszett január 9-én egy fehér 
törpeuszkár szuka kutya.

A becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető

10 000 forint

jutalomban részesül.

H eizler A ndrás ,

Balatonalmádi, Endre u. 28.



Versünnep 
Vörösberényben

Már hagyományosnak tekint
hető versmondó versenyét rendez
te meg a Vörösberényi Általános 
Iskola ez évben is január 22-23-án 
a magyar kultúra napja alkalmából.

A terem falairól költőportrék 
néztek a szavalókra s az őket hall
gatókra.

E századi klasszikusok, József 
Attila, Csanádi Imre, Kormos Ist
ván, Weöres Sándor és kortárs 
szerzők, Csoóri Sándor, Mészöly 
Miklós ismerős arcvonásai alatt jó 
érzés volt látni s hallani a szerep
lőket. A szép rendezvényt Pintér 
Tibor előadóművész, a zsűri elnö
ke üdvözölte, mondván: alig-alig 
akad másutt hasonló törekvés. Az 
alsó és felső tagozatos tanulók iga
zi ünneppé varázsolták ezt a két 
délutánt. Az már csak meglepő rá
adás volt e sorok írójának, hogy 
tulajdon verseiből is elhangzott

összeállítás! Úgy érzem, nem túl
zás egy ilyen szellemi s szívmeleg 
alkalomból azt mondanom, hogy 
ezúttal mindenki nyert: az is, aki 
előadott, az is, aki csak hallgatta a 
meséket, verseket.

Kodály Zoltán szerint minden 
gyerekember legszebb hangszere a 
torka. Gyönyörű versmuzsikákat 
hallhattunk Petőfi Sándor, Tóth 
Árpád, Radnóti Miklós, Rónay 
György, Szabó Lőrinc költemé
nyeiből, vidám oldalakat pedig 
Rejtő Jenő, Efrajin Kishon, Darvas 
Szilárd és Örkény István írásaiból.

S mintha csak az első helyezett 
Hegedűs Anita Wass Albert-refrén
je summázta volna a két délutánt, 
sokáig visszhangozva még mind
annyiunkba: A víz elfut. De a kő 
marad.

Németh István Péter
Balaton Akadémia

A Közösségi Ház februári programjából
7-én 10.00: Rémusz bácsi meséi -  gyermekszínházi előadás a Györgyi 

Dénes Általános Iskolában
11-én 17.00: Előadás a kertbarát körben
16-án 13.30: Jégkarnevál (a Balaton jegének alkalmassága esetén!)
23-án 10.00: Közösségi Ház SE-Vasas NB I sakk csapatbajnoki 

mérkőzés
25-én 17.00: Kertbarátok foglalkozása
Március 1-jén 13.00: Borverseny
5-én 16.00: Diabétesz Klub foglalkozása
Gyerekek és szülők figyelmébe ajánljuk a tanév II. félévében kezdődő 

mozgásos foglalkozásainkat: balettiskola keddenként 16 és 17 órakor, rock 
and roll szombatonként 14 és 17 órakor.

Jelentkezés, felvilágosítás az intézményben (Baross Gábor u. 22.) Te
lefon: 338-01

Az O ttíl ia  

VENDÉGLŐ
Kellemes környezetben, kitűnő 

konyhájával egész évben várja 

kedves vendégeit.

Vállaljuk családi rendezvények 

lebonyolítását, hidegtálak, 
pogácsa elkészítését.

Hétvégén ételárainkból 

családoknak

20%
kedvezmény!

Cím:

Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 19. 

Telefon: 338-219

A  s z e r e l m e s e k  n a p j á n

AZ ALMÁDI PlNKÓCZI CSÁRDÁBAN 

1997. február 15-én 19 órától
P inkóczi-koktél, hortobágyi húsos palacsinta

Sültestál: bőrös malackaraj, cigánypecsenye,  pulykam ell
rántva, hagym ás törtburgonya, házi vegyes savanyúság, 

ribizlis túrótorta, kávé, 0, 25 l fehérbor

Z e n e  -  T á n c  -  T o m b o l a

Hajnalig tartó dínom-dánom, vigadalom

H elyfoglalás a 0 6 -3 0 /4 8 5 -8 5 0 -e s  telefonszám on.

APRÓHIRDETÉS
Raktárhelyiséget keresek 30m2-től 60 m2-ig. Fórum üzletközpont környéke előnyben. 

Telefon: 430-866.
Dr. Glázer István, magánállatorvos, Balatonalmádi-Budatava, Rákóczi F. utca 10. Tele

fon: 431-276, Rendelési idő: Hétfő: 15-16, Kedd: 10-11,15-16, Szerda: 10-11, 15-16, 
Csütörtök: 10-11,15-16, Péntek: 10-11

KÖZLEMÉNY
Továbbra is folytatódik a burgonya- és hagymavásár a szociális boltban! Burgo

nya: 17 Ft, hagyma: 22 Ft. Várjuk kedves vásárlóinkat, február 1 -jétől március 15-ig.

Ezúton értesítem a budatavai városrész lakóit, hogy 1997. február 24-én 17.30 
órakor a két tannyelvű gimnázium ebédlőjében dr. Kerényi László polgármester, dr. 
Farkas Miklós és Gróf Tibor képviselők tartanak beszámolót a választási ciklusban 
eddig elvégzett munkájukról. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

A utósbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

QH szíjak 
BERU gyertyák 

Valvoline olajok 10% kedvezménnyel 
Champion szűrők 

Lámpák, tetőcsomagtartók, karosszériaelemek

Alkatrészek minden autótípushoz azonnal 
vagy 24 órás szállítási határidővel megrendelhetők.

Minden héten más-más termékcsoportra 10% árkedvezmény!

BALATONALMÁDI 
VÁROS LAPJA

Szerkeszti 
a szerkesztőbizottság:

Czuczor Sándor,
Gróf Tibor, Hollóné Behring Anikó,
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Schildmayer Ferenc, 

dr. Szűcs Sándor,
Vecsey K. Mária 
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