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

Illyés Gyula 

E g y  
mondat
a zsarnokságról
(részlet)

Hol zsarnokság van, 

ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsőben, 

nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban, 

nemcsak az éjszakában 

kiáltó őr szavában, 

ott zsarnokság van

nemcsak a fü st-sötétben 

lobogó vádbeszédben, 

beismerésben, 

rabok fa l morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös 

ítéletében: bűnös! 

ott zsarnokság van 

nemcsak a katonásan...



P a n n ó n i a
Talán egyik legism er

tebb épület volt Al
mádiban a Pannó
nia. Csak így egysze

rűen említve, pedig igen nagysza
bású, a fürdőhely jelentőségét 
meghatározó létesítménye volt a 
településnek. Sajnos már nem lát
ható belőle semmi, csak régi ké
pes levelezőlapok, valamint egy 
ma már nem túl fiatal korosztály
-  lakos és nyaraló egyaránt -  őrzi 
emlékét. Létrejöttének rövid tör
ténete a következő.

1918. október 20-án megala
kult a Balatonalmádi Fürdő és 
Építő Részvénytársaság, 50 évi 
időtartamra. Célja többek között 
a „természetes és mesterséges 
módon fürdő, illetve gyógyfürdő
üzem folytatása, telkek vásárlása 
és azokon nyaralóházak, szanató
riumok, szállodák és szórakozó
helyek létesítése és üzemben tar
tása” volt, mint ez az alapító ok
iratából kiolvasható. Kétmillió 
korona alaptőkével alakult, de a 
világháború végét követő zavaros 
idők, a gazdasági recesszió, vala
mint a nagyfokú infláció követ
keztében 1925 szeptemberében 
már 250 millió koronára emelték 
az alaptőkét. Mindezek ellenére 
1922 és 1925 között felépült a mai 
Wesselényi strand elődje, amelyik 
akkoriban az északi Balatonpart 
legnagyobb strandja volt.

Az rt. mondhatni legjelentő
sebb beruházásaként 1925. évé
ben épült fel a 96 szobás 
„bungalow” -  akkor így nevezték
-  amely később Pannónia Otthon 
néven vált ismertté. Az ekkor fel
épült lé tesítm ény  három  
épületből állt, amelyek közül a 
mai József Attila utcával közel 
párhuzamosan álló főépület, a 
szobákon kívül helyet adott a 
Fürdőigazgatóság irodáinak is. A 
Széchenyi sétánnyal párhuzamo
san fekvő két épület gyönyörűen 
parkosított udvart fogott közre, 
amely az egy évvel később épült 
konyha és étterem épület zárt le.

A főépület előtt, a mai Auróra 
parkoló városháza felőli végében 
két teniszpálya állt a vendégek 
rendelkezésére. Az étterem előtti 
nagy terasz, amely fölött kihúzha
tó árnyékoló ponyva feszült, sok 
vidám mulatságnak volt a színhe
lye.

Az étterem épület folytatása
ként, kapcsolódva a Széchenyi sé
tányhoz, épült fel 1937-ben a Kúr
szalon. Ekkor már elég rossz üz
leti éveket zárt az rt. és így ez az 
épület már a községgel közös be
ruházásként jött létre, amint ezt 
az akkori közgyűlési jegyzőkönyv 
is igazolja. Ez azt jelentette, hogy 
az rt. adta a 69 öles telket, amely
re a község Kollár Gyula építész 
tervei alapján felépítette a Kúr
szalont, amelyet azután bérbe 
adott az rt.-nek. A Kúrszalon 
egész évben nyitva volt, így min
den jelentős társadalmi esemény, 
rendezvény színhelyévé vált Al
mádiban.

Az egykori Pannónia az 1899-

ben megnyitott és az 1925-ben le
bontott Kneipp gyógyház helyén 
épült fel, és egészen 1968-ig állt 
fenn. Bontására az Auróra étte
rem felépítése miatt került sor, 
amikor is megsemmisült a Bala
tonalmádi Fürdő és Építő Rt. leg
jelentősebb építkezése és átadta 
a helyét az újnak. A teljesség ked
véért hozzá kell tenni, hogy a há
borús évek után , az inflációs 
időszak végén épült épület nem 
túl jó minőségben készült. Ezt 
többször is megemlítik az üzleti 
éveket lezáró és a közgyűlés elé 
került elszámolások és értékelé
sek között, mint a korábbi silány 
minőségű építkezés következmé
nyeként előállt rendkívüli kiadá
sok indokát. Mindezekkel együtt 
is Almádi egyik legvirágzóbb kor
szakának volt igen jelentős és lá
togatott szórakozó és pihenő he
lye, amire még ma is szívesen 
emlékeznek vissza az egykor fia
talként ott szórakozó vendégek.

Schildmayer Ferenc

Pannónia épülete, előtte a teniszpályák 1927 Pannónia belső udvara a terasszal, 1930

Pannónia szálloda az Abbázia 
szálloda felől, 1932

Az 1928-ban kiadott Almádi tér
kép részlete. Jelmagyarázat: 14. 
Mozi, 30. Rákóczi-szobor, 8. Vég
hely-emlékpad, 3. Csónakház, 29. 
Petőfi-szobor, 28. Kossuth-szobor, 
7. Irredenta emlék



O K TÓ B E R
 

T Á J Á N

J
obban szeretem régi magyar 
Mindszent hava, Őszhó vagy 
akár még a Skorpió elneve

zést, mert októbernek már a neve 
is inflációgerjesztő. Gondoljunk 
csak bele: hogy lehet a tizedik hó
nap neve „octo”, azaz nyolcadik? 
A régi római naptárban bizony még 
a nyolcadik volt, amíg Julius Cae
sar és Augustus császár álszerényen 
be nem toldotta saját nevét a hó
napok közé. A név maradt, de im
már tizedikként, aztán valahogy így 
kezdődött el a szavak és foglamak 
inflációja. Domitianus császár 
időszámításunk előtt ’96-ban meg 
is próbálta kiköszörülni ezt a csor
bát, de olyan bűn rossz császár volt, 
hogy a neve nem kellett senkinek. 
Ha nem kezd el kővárakat építtet
ni Pannóniában meg Britanniában 
talán meg sem említem a nevét, de 
ezzel a tettével mégis besajnáltat
ta magát a történelembe.

Vajon melyik mai politikusról 
marad fenn majd feleennyi úgy 
2000 év múlva?

Folytatódott a nevek és fogal
mak inflálódása egy másik biro
dalomban is, amikor októberi for
radalmukat, novemberben ünne
pelték. Még az ellenségeim közül 
sem emlékszem olyasvalakire, aki 
átszellemült mosollyal már októ
berben készülődött volna novem
ber hetedikére, mert még a parko
sító brigádok se fitymálgatták a 
későőszi virágkínálatot, sőt a kivá
lasztott csillagfestők sem pomádéz
ták a pemzlijüket. Pedig elvárták 
volna, ha már az összbirodalmi 
légierő évről-évre tiszta időt vará
zsolt a „nagy” ünnep tiszteletére! 
Akár hiszik, akár nem, a csúcspiló
ták bizony napiparancsba kapták, 
hogy szét kell lőni az esőfelhőket, 
így azután még a bárányfelhők is 
csak a lengyel határ környékén 
mertek gyülekezni, de ott aztán 
szolidárisak lettek egymással...

Ilyen előzmények után az első 
nyugati útjaimon szűgyön is ütött, 
hogy „október” csak úgy egyszerű
en friss csapolású sört jelent Ang
liában, mint ahogy a bajoroknál az 
Oktoberfest. Ott valahogy még ak
kora sem volt az infláció, mint mi
felénk, a szavak és a fogalmak 
elértéktelenedéséről nem is szólva. 
Arrafelé a zarándokok még mind
ig október elején indulnak 
Glastonburybe, mert az ünnepeik 
nem változnak tízévente -  megma
radnak az évszázados hagyomá
nyok mellett.

Kommercializálódott világunk
ban október drágaköve a topáz 
vagy a berill, ami vajmi kevés kor
társamat állítja olyan megoldhatat
lan feladat elé, hogy vajon melyi
ket vásárolja meg hirtelenjében a 
hónap elején. Tőlem, no meg több 
balatonalmádi polgártól eltérően, 
akik vásárlás helett csupán nyelvé
szeti megközelítést alkalmazhat
nak ezidőtájt, egyes újgazdagok 
nyakra-főre veszik. Biztosan nem 
tudják, hogy a berill messzi indiai,

tamil eredetű szó és kifehérítést je
lent, ami több politikusnál felettéb 
sűrgős őszi feladat, az olajszőkítők 
utolsó mohikánjainál viszont túl
élési kérdés. Meg ne zavarjon sen
kit sem az a tény, hogy esetenként 
a politikus és az olajszőkítő egy és 
ugyanaz a személy és ki tudja me
lyik a mellékfoglalkozása...

Október mégis nemesebb ha
gyományokkal rendelkezik mint

s e m  
g o n 
dolnánk, mert a hónap elején van 
Assisi Szent Ferenc ünnepe. A név
adó várost könnyen megtalálhatjuk 
a térképen Ravenna és Róma kö
zött, olvashattunk is róla a legutóbb 
földrengés szörnyű pusztításai 
okán. A Ferenc névről is sokan tud
ják, hogy a Francesco az olaszban 
franciát jelentett, mert a Giovanni 
névre keresztelt ifjú édesanyja szár
mazása miatt kapta ezt a ragad
ványnevet. Aki egyszer látta az 
életéről készült csodálatos filmet, 
az egyhamar nem felejti el sem a 
zenéjét, sem pedig az ifjú egysze
rűséggel és a szeretettel teli élet
útját. Nem tudom hányan emléke
zünk a barna csuhájára, amelyet 
egy durva kötél fogott össze három 
csomóval. Ez a három csomó, a 
ferencesrendi szerzetesek kötel
meinek jelképe lett, emlékeztetve 
őket a szegénységi, szüzességi és 
engedelmességi fogadalmukra. 
Kevesen tudják, hogy a ferencesek 
Kápalanfüreden szerettek volna 
egy rendházat felépíteni, de csak az 
altemplomra futotta az összegyűlt 
adományokból. A közbejött világ
háború és az után lopakodó szoci
alizmus sem kedvezett a rendház
építésnek, így aztán szerényen 
megbújva a hivalkodóbb villák kö
zött nehezen találja meg az idegen, 
még ha keresi is. 1956 október 4. 
óta pedig külön püspöki enge
déllyel nyaranta a gyönyörű 
fenyőfák alatt tartják a szentmisé
ket.

Október hónap legtöbb helyi 
kertbarátnak és gazdának mégis a 
szüretet juttatja eszébe már időtlen 
idők óta. Igaz ugyan, hogy több ok
levél tanúsítja a Szárberényi szüret 
szeptemberi időpontját, de azt csak 
1315-től kezdve hozták ilyen korai 
időpontra. Korábban októberben

volt a szüret, mert a szellős, luga
sos műveléssel nem kellett a korai 
bogyóromlástól tartani. Az egyik 
legrégebbi dűlőnevünk, Lozsánta is 
szőlőlugast jelent szlovén nyelven, 
talán ebből a helynévből kiindulva 
húzták meg a szlovén történészek 
éppen Balatonalmádinál az ősi dél
szláv államuk keleti határvonalát.

Mindenesetre október 9 volt a 
hagyományos szüretek legrégebbi 
időpontja, mert Dénes névadójá
nak, Dionűszosznak, a szőlő és a 
bor istenének ünnepnapja volt. 
Athénben ezidőtájt egy hajó alakú 
szekéren hordták körben 
Dionűszosz maszkját, a hajó 
árbocát körbefutó vesszőkről 
szőlőfürtök lógtak, és a vázafest
ményeken már egyenesen bor

tengerben úszott a hajó. Magát a 
bor istenét hol zsenge gyermek
ként, hol pedig szőlőkoszorús ré
szeg ifjúként ábrázolták, miközben 
a kezében a boros edényt, a 
kantharoszt szorongatja. Nekem 
úgy rémlik, hogy az egyfülű 
boroskancsót régebben kantának is 
mondták a Balatonfelvidéken, és 
ez azért is érdekes, m ert a 
„kantharosz” szó magyarul hajót 
jelent. Ha valahol fülön akarjuk 
csípni a görög eredetű szavakat a 
veszprémvölgyi görög rítusú apáca- 
kolostor egykori birtokain, akkor 
talán a szőlőkultúránál kellene kez
deni. Ha valaki netán nagyon ké
telkedne okfejtésünkben, akkor a 
pápák nevei között felfedezheti 
három Calixtusét is, ami a „kalix” 
szóból származik, az pedig magya
rul kelyhet illetve serleget jelent. A 
negyedik Calixtus ellenpápa volt, 
és mielőtt Barbarossa Frigyes kine
vezte volna, Unghieri Jánosnak 
hívták, amiből sokan arra követ
keztettek, hogy volt egyszer egy 
magyar pápa, ha csak ellenpápa is. 
Sajnos nem magyar volt a strumai 
apát, ráadásul az egyház még hiva
talosnak sem ism erte el. Sok 
furcsasság történhetett azidőtájt, 
mivel az időszámításunk első év
századaiban még az ég is a 
borosserlegek emelgetésére adott 
jelt októberben, mert a hajnali ég
bolton megjelent a Serleg csillag
kép.

A legendák világába vezet ok
tóber 21-e Orsolya névnapja is, 
m ert Szent Orsolya tö rténeté t 
egyetlen hiteles forrás sem tudta 
megerősíteni. Maga a történet szép 
és megható, mert Ursula kelta ki
rályleány volt a mai Bretagne 
vidékéről, akit egy angliai pogány 
fejedelem kért feleségül fia számá

ra. A rátarti királyleány először is 
azt kérte, hogy jövendő férje ke
resztelkedjen meg, utána kísérje el 
római zarándokútján, valamint, 
biztos ami biztos, adjon melléje 
11000 fős szűzi kíséretet. A 
hősszerelmes fejedelemfi minden 
feltételt teljesített, maga a pápa 
keresztelte meg és boldogan hajóz
tak visszafelé a Rajnán egészen 
Köln városáig, amelyet a hunok 
ostromoltak. Későbbi legendák 
már magyarokat említenek a hu
nok helyett, de abban mindegyik 
változat megegyezik, hogy 
Ursulával együtt mind a tizenegy- 
ezer szűzet megölték. A kölni dóm
ban és a városban több helyütt lát
ható Ursula mint Köln patrónusa 
csak az eredeti forrás XIMV rövi
d ítését magyarázzák félre: az 
ugyanis semmiképpen sem lehet 
11000, hanem „csak”, 11 martyres 
et virgines. A walesi nemzeti 
könyvtárban, Aberystwythben, ol
vasható a kelta magyarázat is, 
amely szerint Ursula kísérője egy 
Unedecisimilla névre hallgató szűz 
volt és ezek alapján „csupán” ket
tejüket ölték meg a hunok vagy a 
magyarok. Ezt a változatot ott már 
egészen hihetőnek tartanák, ha hi
teles korabeli források is 
megerősítenék. Azok viszont nem 
maradtak fenn, csak a gaz hunok
ról és a vad magyarokról szóltak a 
további legendák, azok viszont 
olyan erősen megmaradtak a brit 
szigeteken, hogy a második világ
háborúban a nácik „beceneve” lett 
a hun. Ezek ismeretében diplomá
ciai és sajtókörökben viszont felet
tébb tapintatlannak minősítették a 
londoni magyar nagykövet HUN- 
1 autórendszámát az 1980-as évek 
végén...

Az októberi köd és a 
balatonfelvidéki szőlőkultúra iránti 
tisztelet misztikus köntösben kö
szönt vissza Széki Patka László 
verséből is: „Must leve csordul las
san alá, / szőlők hasadó héján át
barnuló / délutánokon borong a dió
-  / kapkod a köd korai kérőserege.

Czuczor Sándor

Köszönet
nyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazon polgártársainknak, 
akik pénzadományaikkal segí
tik a Petőfi-szobor restaurálá
sát. Lapzártáig a következő 
adományok érkeztek az Almá
diért Alapítvány számlájra: 
Suha Zoltán 2 000, Dr. 
Horenkovics István 1 000, Dr. 
Péterfia  Katalin 10 000, 
Bakonyvári és Vastagh család 
3 000, Dr. Kerényi László 
5 000, Vajai Péter András 1000, 
Hitre Jenőné 500, Márainé 
Vetrács Mária 1 000, Gimnázi
um alkalmazottai 5 500 Ft.



Néhány sor 
a 83. hónapról 
a Városházán

1997. szeptember
Szeptember hónapban bizo

nyossá vált, hogy sajnos bezárja 
kapuit a Balaton Akadémia Vö
rösberényben. Sokan emlékezhet
nek még rá, hogy négy évvel ezelőtt, 
időt és energiát nem kímélve, 
Csomai Gézával együtt harcoltuk 
ki az Akadémia alapításának és 
működésének lehetőségét. Szelle
mi pezsgést, a felsőfokú oktatás 
meggyökereztetését reméltük vá
rosunkban. A kezdet nagyszerű 
volt. Megszállott igazgató, kitűnő 
tanári kar, rangos vendégelőadók 
belföldről és külföldről, évente 50- 
60 tanulnivágyó fiatalember, kö
zöttük jó néhány helyi polgár. 
Szijártó István igazgató és Németh 
Magda vezető tanár célja a főleg 
angol nyelvterületen gyakori, un. 
„ community college” megvalósítá
sa volt. Mely iskolatípus érettségi
zett fiatalokat vértez fel környezet- 
védelmi, gazdasági és számítógé
pes ismeretekkel, nyelvtudással, 
műveltséggel, és speciálisan ná
lunk, Balaton-, táj, és hazaszere
tettel Az egyetemi lobby azonban 
nem nézte jó szemmel az ilyen és 
ehhez hasonló kezdeményezése
ket. Vetélytársat láttak bennük a 
diákokért folytatott küzdelemben. 
A Balaton Akadémia esetében is 
megakadályozták az állami elis
merést, ezáltal az állami támoga
tás folyósítását. Az iskola anyagi
lag egyre inkább ellehetetlenült. 
Önkormányzatunk anyagi erejét 
messze meghaladó mértékben tá
mogatta az Akadémiát, az 
alapvető probléma megoldásá
ban, az iskola legitimációjában 
azonban nem segíthetett. Szeret
tük volna néhányan kezdettől fog
va a Veszprémi Egyetem védemyő
je alá szervezni. Szijártó igazgató 
úr ezzel sokáig nem értett egyet. 
Amikor már igen, akkor késő lett. 
Víz, villany, gáz és legitimáció 
nékül már nem kellettünk Veszp
rémnek. Az Akadémia áttette 
székhelyét Balatonboglárra. Tisz
ta szívből kívánjuk, hogy ott sike
rüljön az, ami nálunk nem sike
rült. Némi öröm az ürömben, hogy 
a kolsotor tulajdonosa, a Megyei 
Önkormányzat a jövőben is okta
tási célokra szánja az épületet és 
azokkal a berényi és almádi pol
gárokkal fogja működtetni, akik 
eddig is ott dolgoztak.

Balatonalmádi-Öreghegy,
19987. szeptember 30.

Kerényi László
polgármester

mm

Önkormányzati hírek

S
zépszámú hallgatóság előtt nyi

totta meg Dr. Kerényi László 
polgármester a képviselőtes

tület szeptember 25-i ülését. A szo
kásoknak megfelelően elsőként tájé
koztatást adott az előző ülés óta tör
tént fontosabb eseményekről. A vá
rosban folyó közműberuházások 
helyzete kapcsán külön kiemelte, 
hogy Vörösberény vízhálózat fejlesz
tésének tenderére három pályázat 
érkezett, amelyek elbírálása megle
hetős csatározások közepette folyik.

Eredményesnek bizonyult a szenny
vízcsatorna építésére benyújtott ön- 
kormányzati pályázat, mert a Köz
ponti Környezetvédelmi Alaptól 28 
millió Ft támogatást kaptunk erre a 
célra. Amint azt más újságok már 
közhírré tették szeptember 17-én Ti
hanyban Baja Ferenc miniszter úr 
Nemzeti Parkká nyilvánította a Ba
laton Felvidék egy részét, amelyben 
ugyan városunk még nem szerepel, 
de a második ütemben várományos 
erre a partmenti nádast illetően. 
Részt vett Keszthelyen a BRT jog
utódja, a Balatoni Fejlesztési Tanács 
ülésén, ahol ugyanazok a problémák 
kerültek felszínre, amik már koráb
ban is jelentkeztek. Egyenlőre „álló
víz” ez az új szervezet.

Dicsérte a vörösberényiek hagyo
mányos, színpompás szüreti felvonu
lását, amely minden évben hoz vala
mi újat, szépet, meglepőt. Köszönet 
érte a szervezőknek, és minden 
résztvevőnek. Meleg szeretettel szólt 
arról, hogy Molnár Amália és Bobkó 
Erzsébet (Gabriella nővér) az 50 éve 
megszerzett pedagógus diploma és a 
nevelésben eltöltött kiemelkedő 
munkájuk elismeréséül Arany 
Emlékdipolmát vehettek át.

A fő napirendi pontok között tár
gyalta a Testület a Balaton Akadémia 
tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
Amikor a téma bekerült az ez évi 
munkatervbe, még senki nem gondol
ta, hogy mire a tárgyalására sor ke
rül a Balaton Akadémia tevékenysé
ge városunkban megszűnik és 
Balatonboglárra tevődik át. Újsá
gunk olvasói ennek ok okozati 
összefüggéseiről más hírforrásokból, 
illetve lapunk legutóbbi számából is 
nyerhettek információt.

A képviselőtestület sajnálattal vet
te tudomásul a Balaton Akadémia 
körül kialakult helyzetet és az intéz
mény székhelyének a déli partra 
történő áthelyezését, egyúttal köszö
netét fejezte ki a korábban Balaton
almádiban áldozatos munkát végző 
oktatói karnak. Tudomásul vette azt 
is, hogy dr. Hegedűs Tamás jegyző 
lemondott a Balaton Akadémiáért 
Alapítvány kuratóriumi tagságáról és 
egyúttal kinyilvánította, hogy a továb
biakban nem delegál új személyt a ku
ratóriumba.

A testület -  a korábbi gyakorlatá
hoz híven, de a megváltozott helyzet

re tekintettel -  ebben az évben úgy 
támogatja az akadémiát, hogy az 
1997/98-as tanévre beiratkozott, a be
iratkozás időpontjában Balatonalmá
di állandó lakos hallgatók után fejen
ként 10000 Ft-ot utal az akadémia 
számlájára.

Végezetül a képviselőtestület fel
kérte a Veszprém Megyei Önkor
mányzatot, mint az ingatlan tulajdo
nosát, hogy az épületet továbbra is 
elsődlegesen oktatási célra használ
ják, s azokkal a -  zömben almádi pol

gár -  dolgozókkal üzemeltessék, akik 
az elmúlt években is ott dolgoztak. 
A téma tárgyalása közben megérke
zett dr. Szijártó István a Balaton Aka
démia igazgatója. Hozzászólásában 
köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik a Balaton Akadémia létrehozá
sában és működésében tevékenyen 
segítették az intézmény vezetését.

Arra, hogy az intézménynek mi
ért kellett elhagyni Vörösberényt, a 
korábban tett -  ezzel kapcsolatos -  
nyilatkozatait most is fenntartja. A 
megyei önkormányzat képviseleté
ben megjelent Pordány Istvánné dr., 
aki hangsúlyozta, hogy a megyei köz
gyűlés döntése találkozik az almádi
ak kérésével, miszerint az intézmény
ben elsődlegesen továbbra is oktatás 
folyik majd, erre vonatkozóan már 
tárgyalások történtek a veszprémi 
egyetemmel. A közgyűlés döntéséről 
természetesen az önkormányzatot 
hivatalosan értesíteni fogják.

A képveselőtestület ezt követően 
rátért az általa alapított két közala
pítvány tevékenységéről készített 
előterjesztés megvitatására. Trosits 
András az „Együtt-Egymásért” Köz
alapítvány Kuratóriuma elnökének 
írásos tájékoztatója részletesen be
mutatta az alapítvány tevékenységét, 
ugyanezt tette Csomai Géza a 
„Vörösberényi Iskoláért” Közalapít
vány Kuratóriumának elnöke is. 
(szerk. megj.: A közalapítványok 
tevékenységéről lapunk mostani szá
mában mindkét kuratóriumi elnök 
részletes tájékoztatót jelentet meg.) 
A képviselőtestület megállapította, 
hogy közalapítványai céljaiknak 
megfelelően működtek, mindezért 
elismerését fejezte ki a kuratóriu
mokban tevékenykedő tagoknak. 
Egyúttal kinyílvánította azt is, hogy 
a jövőben ugyancsak fontosnak tart
ja az alapítványok eredményes mű
ködését, s ehhez -  lehetőségeihez 
mérten -  minden támogatást megad.

Az aktualitások körében számos 
témakörrel foglalkozott a testület. A 
szentkirályszabadjai repülőtér hasz
nosításával kapcsolatban több tudó
sítás jelent meg a napokban. Az 
Airapid Kft. önkormányzatunkat is 
megkereste ez ügyben, konkrétan egy 
konzorcium létrehozását indítvá
nyozta, amelyben részt vennének a 
térség települései. Schildmayer Fe
renc alpolgármester tájékoztatta az

ülés résztvevőit arról az értekezletről, 
amelyen a repülőtér ipari jell egű
hasznosítása került előtérbe, s má
sodlagosnak tűnt a polgári repülés. 
Véleménye szerint a testület járja 
körül még ezt a kérdést, szerezzen 
több információt és egyeztessen az 
érintett többi önkormányzattal is. A 
képviselőtestület az alpolgármester 
javaslatával egyetértett.

A testület ezt követően megtár
gyalta a Herkules SE kérelmét, s an
nak helyt adva 1988. december 31-ig

továbbra is ingyenesen biztosította az 
egyesület számára a Rákóczi úti 
sporttelep használatát.

Ezután jóváhagyta a képviselőtes
tület a Kisberényi út és környéke 
szennyvízelvezető rendszer üzemel
tetése tárgyában a Dunántúli Regio
nális Vízmű Rt.-vel kötendő üzemel
tetési szerződés tervezetét, egyben 
felhatalmazta a polgármestert annak 
aláírására. Ha szerény mértékben is, 
pénzügyi támogatást szavaztak meg 
a képviselők a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Veszprémi Szervezeté
nek, valamint a „Magyar Vándor-ló” 
Egészséges Sportutánpótlásáért Ala
pítványnak. Foglalkozott a testület a 
pedagógusok át- illetve továbbképzé
sére nyújtott állami támogatás fel- 
használásával. Az IMS-bizottság ja
vaslata alapján Antal Katalin 
tanárnő, balatonalmádi lakos átkép
zését 50 000 Ft tandíj kifizetésével 
támogatták.

A továbbiakban megvitatta a tes
tület a vörösberényi volt Magtár épü
letének jövőbeni hasznosítási lehető
ségeit, s erre vonatkozóan különböző 
intézkedések megtételére hívta fel az 
érintett bizottságok elnökeit, és a 
jegyzőt. Gróf Tibor képvselő sürgős
ségi indítványa alapján a testület tá
mogatásáról biztosította a KHSE NB
I-es sakkcsapatát, s ugyancsak sürgős
séggel döntött -  tekintettel a népsza
vazásra -  a szavazatszámláló bizott
ságok személyi összetételének kiegé
szítéséről. A képviselőtestület tár
gyalta még a Petőfi S. u. 10. sz. alatti 
ingatlan lakóinak kérelmét, helyt 
adva annak, hogy az ingatlan 
esőcsatorna javítási és tetőszigetelé
si munkáit az önkormányzat elvégez
teti, de csak abban az esetben, ha a 
társasház jogilag megalakul. A napi
rendet követően dr. Farkas Miklós 
képviselő -  aki súlyos betegségéből 
felépülve újra tevékenyen részt vett 
a testületi munkában -  közérdekű 
kérdést intézett a hivatal jegyzőjéhez, 
amelyre 15 napon belül kapja meg a 
választ.

Befejezésül kötetlen megbeszélést 
folytattak a képviselők az 
Eggenfelden testvérvárosból érkező 
hivatalos küldöttség fogadásának és 
programjának megszervezéséről. A 
képviselőtestület jegyzőkönyvei a pol
gármesteri hivatalban és a városi 
könyvtárban megtekinthetők.



Az új vörösberényi általános 
iskola első épületszárnya és 

tornaterme elkészült. 
Használóinak 1997. október
12-én, vasárnap 16 órakor 

átadja:
Dr. Szabó Zoltán a 

Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium államtitkára 

Köszöntőt mond: Brandeisz 
Elza tanárnő, Vásárhelyi 
Miklós a Magyar Soros 

Alapítvány Kuratóriumának 
Elnöke 

Az ünnepségre tisztelettel 
meghívja: Balatonalmádi 

Város Önkormányzata

r ealbank
Reállízing kötvény (évi)  

alapkamat 19,7% 19.00 

prémium 90 naponként 0,9%

éves átlagkamat 20,35% 20,35

B e t é t <é v i > EBKM

1 hónapra 18% fix 18,00 

3 hónapra 18% fix 18.oo

1 évre 18% fix 18.00

Látra szóló 

Lakossági betétszámla (évi)
EBKM

500 000 Ft-ig 12% 12,00

500 000 Ft felett 18% 18.00

Kapható a Balatontourist-irodákban:

Ajka, F ő  u .3 . 88/211-589

Balatonalmádi, Petőfi u. 6. 88/438-588 

Balatonfüred, Tagore sétány 1. 87/342-822 

Pápa, Fő  tér 12. 89/324-282

Tapolca, Deák u. 7. 87/321 -179

Várpalota, Szt. István u. 3. 88/372-580 

Veszprém, Kossuth u. 21. 88/429-630 

Zirc, Deák F. u. 2. 88/414-310

STOP

Autósbolt
Balatonalmádi, Szabolcs u. 11. 

Telefon: 06-20/412-217

V e z é r m ű s z í ja k ,  g y e rty á k ,  

m e g s z a k í tó k ,  

o la jo k ,  s z ű rő k , fé k b e té te k ,  

s z ín p o l í ro z ó k ,  g ittek ,  

lá m p á k ,  k a ro s s z é r ia e le m e k ,  

k ip u fo g ó k .

A lk a t ré s z e k  m in d e n  

a u tó t íp u s h o z  a z o n n a l  

v a g y  2 4  órás szá llí tás i  

h a tá r id ő v e l  m e g re n d e lh e tő k .

SZERELŐKNEK KEDVEZMÉNY!

RENDŐRSÉGI HÍREK

S
ajnos a szeptemberi lapban írt 
újságcikket sem tudom jó hí
rekkel kezdeni tekintettel 

arra, hogy több kényszerintézkedés 
bevezetésére került sor melyet a 
főkapitányság vezetése rendelt el, és 
hatásuk súlyosan érinti a Balatonal
mádi rendőrőrs működését is. Külö
nösen nehézzé teszi a helyzetet ez 
akkor, amikor most következik el az 
az időszak, hogy fokozottabban fi
gyelnünk kellene az egyre inkább 
őrizetlenül maradó, elhagyottá váló 
nyaralóövezetekre. Hogy melyek 
ezek az intézkedések -  anélkül, hogy 
itt és most részleteiben foglalkoznék 
velük -  mégis úgy ítélem meg, hogy 
néhány fontosabb eleméről tájékoz
tatnom kell önöket. A legsúlyosabb 
az, hogy a balatonalmádi rendőrőrs 
rendelkezésére álló gépjárművek 
70%-át azonnali hatállyal le kellett ál
lítanunk. Ezeket azóta kivonták a for
galomból, s helyettük mindössze két 
darab kocsit kaptunk használatra. Az 
üzemben maradt gépjárművekre is 
nagyon súlyos kilométer korlátozást 
kellett bevezetni, amely tovább szű
kíti mozgásterünket. Bár megértve a 
bevezetett korlátozások okát, a súlyos 
gazdasági körülmények közé került 
rendőrséget, megítélésem szerint a 
fentiek miatt súlyos működési prob
lémák előtt állunk, amelyek megol
dására jelenleg még nem készültünk 
fel. Ezen intézkedések hatása egyéb
ként túl azon, hogy már jelenleg is 
vannak negatív jelenségek, igazán 
csak hosszabb távon lesz érzékelhető. 
Nem magyarázkodásképpen írtam le 
a fentieket, hanem annak indoklásá
ra, hogy ezek után a reagáló képes
ségünk vagy éppen bűnmegelőző te
vékenységünk komoly mértékben 
csökkenni fog és ezt önök is tapasz
talni fogják.

A fentieknek is betudható az Új
hegyi betöréssorozat, amely 
elsősorban az Erkel F. és Bartók B. 
utcák ingatlanjait érintette. Úgy tű
nik számomra, hogy az „ellenfeleink” 
hamar megérezték az elvárható 
rendőri jelenlét hiányát, és azonnal 
cselekedtek is. Jelen helyzetben te
hát az egyetlen megoldás az lehet, 
hogy fokozottabban kell igényelnünk 
elsősorban polgárőr barátaink aktív 
segítségét, támogatását, valamint azt 
a kérést kell nyomatékosan megismé
telni, amelyet már többször megfo
galmaztam éppen ennek az újságnak 
a hasábjain is, hogy figyeljünk egy 
kicsit jobban egymásra, legyenek egy 
kicsit gyanakvóbbak. Kérem tehát -  
pontosan a jobb informáltságunk ér
dekében -  akár telefonon, akár sze
mélyesen illetve levélben tájékoztas
sanak bennünket minden olyan 
körülményről, mégha az apróságnak 
tűnik is, amely megítélésük szerint 
zavarja önöket, illetőleg bűncselek
mény elkövetéséről kaphatunk ezál
tal tájékoztatást. Megértésüket ké
rem tehát, s összefogást is önöktől an
nak érdekében, hogy ne válhassanak 
semmivé az eddig elért -  és nehezen 
kivívott -  eredményeink, próbáljuk 
meg közösen elérni, hogy

megőrizhessük Balatonalmádi jó hí
rét, amelyet a közbiztonság területén 
eddig kivívott.

A jó idő elmúltával jelentősen le
csökkent az idegenforgalom és ennek 
következtében lényegesen visszaesett 
az ismertté vált bűncselekmények 
száma. Bár még mindig sok külföldi 
rendszámú autó van Balatonalmádi 
és vonzáskörzetében ennek ellenére 
az elmúlt időszakban nem történt au
tólopás, s autófeltörés sem. A bekö
vetkezett bűncselekmények zöme -  
mint ahogy azt már korábban írtam
-  nyaralók és lakóházak sérelmére 
elkövetett betörés volt.

A közlekedési események jelentős 
része -  kilenc eset történt az elmúlt 
időszakban -  a vezetők figyelmetlen
sége miatt következett be. Nem men
ti felelősségüket az sem, hogy egyre 
többen hivatkoznak arra, hogy az út 
közvetlen közelében kialakított sövé
nyek vagy éppen a gondozatlan nö
vényzet, a fák lehajló ágai miatt a ki
látás jelentősen korlátozva volt. A 
KRESZ ebben az esetben is egyér
telműen fogalmaz ugyan, de mégis 
úgy ítélem meg, hogy nem lehet szó 
nélkül elmenni e jelzések mellett. A 
rendőrök is több helyen tapasztalták 
és jelezték is, hogy valóban fennáll a 
város több területén ez a helyzet, 
mint pl. a Noszlopy G. utca teljes sza
kaszán. Az erre az útra kihajtókat 
komolyan zavarja a látványnak 
egyébként szép élősövény. Ehhez a 
témához tartozik még, hogy évről- 
évre emelkedő tendenciát mutat, 
hogy egyre több autós közlekedik 
nem megfelelő műszaki állapotú gép
járművel, valamint hasonló képet 
mutat az ittasan volán mögé ülők szá
ma is.

Különösen nyáron volt jellemző, 
de még most is jelentős számmal for
dul elő -  és ez elsősorban a helyi au
tósokra vonatkozik -  hogy rendkívül 
„rugalmasan” értelmezik a megállni 
tilos, valamint a várakozni tilos 
jelzőtáblák hatályát. Akkor, amikor 
a rendőrök felelősségre vonják az el
követett szabálysértések miatt az 
érintetteket, rögtön rendőri túlkapás
ra, a rendőrség és a lakosság közötti 
kapcsolat romlásának veszélyére hi
vatkoznak. Azt hiszem az érintettek 
sem nézték jó szemmel azokat a tart
hatatlan állapotokat, amelyek külö
nösen nyáron a Baross G. utcát, il

letve az azzal határos városrész kao
tikus közlekedési helyzetét jellemez
ték. Mindannyiunk érdekében lép
tünk fel és a jövőben is fel fogunk lép
ni -  tekintet nélkül az elkövető sze
mélyére -  a szabálytalankodókkal 
szemben.

Szeptember az iskola kezdés hó
napja. A nyári szabadság végeztével 
gyermekeink nem tudnak minden 
átmenet nélkül átállni a kötött és 
néha szigorú szabályokat jelentő is
kolai időszakra. Éppen ezért kérem 
az autózókat arra, hogy különösen az 
iskolák környékén fokozottabban fi
gyeljenek rájuk, s készüljenek arra 
fel, oly módon közelítsék meg ezeket 
a helyeket, hogy meg tudjanak állni 
akkor is, ha figyelmetlenül átszaladó 
gyermek kerül eléjük.

Eddig még nem történt gyermek 
áldozatot követelő baleset, kérem 
segítsenek abban, hogy ne is történ
jen ilyen.

Még egy szempontból fontos ez az 
időszak. Megkezdődik a szüret. Ilyen
kor jó hagyományok szerint merede
ken emelkedik az ittas járművezetők 
száma is. Csak emlékeztetőül szeret
ném ehelyütt leírni, hogy a KRESZ 
nem ismer időszakos felmentést és a 
felelősségrevonás szigorúsága is ha
sonló lesz, mint egyébként más 
időszakokban. Kérem gondolja meg 
mindenki, hogy beül-e ittasan a vo
lán mögé, mert jelentős összegű 
pénzbírságra és hónapokban 
mérhető jogosítvány elvonásra szá
míthat.

A bevezetőben már írtam arról, 
hogy a közeljövőben fokozottabban 
szeretnénk támaszkodni a Polgárőr 
Egyesületre. Ennek egyébként jó ala
pot adott az, hogy szeptember hónap
ban két esetben tartottunk közös, a 
nyaralóterületekre vonatkozó ellen
őrző akciót. Ezt a gyakorlatot a 
jövőben is szeretnénk folytatni. A 
közös feladatok egyeztetése során 
megbeszéljük melyek azok a frekven
tált területek, amelyekre kiemelt fi
gyelmet kell fordítanunk. Együttmű
ködésünk, személyes kapcsolataink 
eddig is példaértékűek voltak, s re
mélem most illetve a jövőben is ez 
garanciát jelenthet arra, hogy úrrá tu
dunk lenni a bevezetőben írt nehéz
ségeken.

Grúber Sándor r. őrgy.,
őrsparancsnok



Szüreti felvonulás

'97
A szőlő

(részlet)
„...Az öröm a telt hordóknak szám a  

 Édes nedűjét sokaknak kíná lva
Születésnap, lakodalom  -  egyform án csurgadoz 
Isten  éltesse a z t, ki ilyen term ést hoz."

(Gyopár)

Csalló Róbert kisbíró 

Szellő, a szamár is beállt a sorba

A felvonulást Bacchus is végigkísérte

A néptáncosok színes forgataga

Ru h a v á sá r

a  KÖZÖSSÉGI

Há z b a n !

OKTÓBER 22-ÉN 

8 .30-15 .30-IG

-  MELEGÍTŐK

-  PÓLÓK

-  INGEK

-  ÁGYNEMŰK

F orr a bo r...!
Víg nóta száll a déli verőfényben, zsong s elnyúj

tózik a falu fölé. Aranyban fürdik a templom, a ko
lostor és a magtár. Távolabbról ide int a szép új is
kola. Ölelésükben gyülekezik a színes szüreti nép.

Zömök homokfutóján elöl a kisbíró. Villan a fény 
a dobon, megtörik a trombita sárgarezén. Fess huszá
rok zabolázzák ménjeiket. Mazsorettek feszes csa
pata emeli a látványt. Színes leánycsapat. Ifjúság, 
maga a szépség!

Sváb zenekar pezsdíti az érzést, fokozza a fölszökő  
hangulatot. Kerékpárosok díszes füzére gurul a vi
dámság aszfaltszalagján. Mustot, bort kínálnak a 
lányok. A legények vállán illatos szőlőkoszorú. 
Könnyű csézán léptet a bíró, bíróné. A kíváncsi kö
zönség hangos sorfalat áll Szalagdíszes kocsikon 
lányok, asszonyok, harsány férfiak. Menyecskék mo
solyán szomjas tekintet időz. Emlékezetünk pedig to
vatűnt időkcet idéz. Lomha szekereket, lőcsös kocsi

kat, gerendaprőst, borissza szőlőkerülőt... Csak a móka 
okán gurul képbe egy rögtönzött ekhós szekér. Mert job
bára Mercedesen utazik ma már a szüret. MAN  traktor 
vontatja Bacchust nektárral a tér közepére. Svéd csap
ágyon gördül a kerék s a menet gyalognépe márkás ko
csikban szorong. Mikrofonba beszél a kisbíró. Akkurá
tus deklarációját hangfalak szórják szét a légbe. Lám, 
egy fura madárijesztő  is ellép a hegyi népség a finom 
dámák, a kurjongató maskarák között.

Berényből Almádiba -  a hegyről a partra -  vonult a 
víg karaván. Díszelgésük maga volt a szüret, a must és 
a bor ősi ünnepe. A virradatig tartott szüreti bálnak pe
dig hű tanúja lett a szeptemberi Hold. S velem együtt -  
a költővel szólván -  ki-ki érezheti: Minden must ilyen
kor énbennem dalol s hánykódik, míg nem forr el ben
nem a bor...

Albrecht Sándor



Balatoni anomáliák
Fél az ember, fél a Föld. Van rá 

oka, mivel saját szeme láttára pusz
tul mentálisan és anyagi létében. 
Bibliai és középkori apokaliptikus 
jövendölések fokozzák a pánikot. 
Az anyagi világvégét egyenesben 
közvetíti a tévé. Öldöklő háborúk, 
erőszak, merényletek, természeti 
csapások. Más médiumok és kuta
tások szintén jelzik, hogy élőlények 
halnak ki naponta ezerszámra, el
szürkül a táj, elsivárul a szellem. 
Irodalmáraink a Gutenberg gala
xist siratják interneten bolyongó 
gyermekeinket látván, akik közben 
elfelejtették a betűt és a szót. Öko
lógusok bánata a talaj, a víz és a 
levegő romlása.

Legtöbbet talán a művészek ve
szítettek. Önmagukat. Kapkodó, 
morbid műveik a reménytelen ron
daságot hirdetik, nem igazi célju
kat, az élet dicséretét. Tragikus sze
reptévesztés, miközben közönsé
gük csodára vár. A tudomány elfor
dul a Földtől, pedig annyi tenniva
lója lenne vele. Milliárdokat áldoz

az űr kutatására, ahol otromba 
szkafanderbe bújtatott alakok és 
robotok együtt botorkálnak a hideg 
sötétségben, ahonnan még térkép 
sem a táj -  a mi élőhelyünk. Ebben 
a vészhelyzetben reflexek alakul
nak ki, globálisan és lokálisan, 
különböző környezetvédelmi ala
kulatok formájában. Így hazánk
ban is. Hatáskörük és figyelmük 
elsősorban a kultúrára irányul, 
mert az talán kevesebb pénzzel, de 
nagy erkölcsi összefogással még 
menthető.

Legutóbb Balatonalmádi ren
dezte meg szokásos képzőművé
szeti biennáléját, Szellemi környe
zetvédelem címmel. Ez a kisváros 
a pannon vidék minden gyönyörű
ségét viseli. Hegyei, fényei, vize, hí
res vendégszeretete elég lenne tu
ristacsalogatónak. Almádi azonban 
többet akart. A Balaton-felvidék 
mindenes kultúrcentrumává nőtt 
fel: nemzetközi sport- és bridzsver
senyei a határainkon túliakat is ide
vonzzák, a Cimbora táborban, a

televízió jóvoltából az egész ország 
vakációzhat. Van más is: havonta 
megjelenő nívós újság, egyházi 
koncertek, az egyetemi rangú Ba
laton Akadémia, két tannyelvű 
gimnázium, a város történetét tu
dományos alapossággal feldolgozó 
könyv lapjai őrzik, kis temploma 
kertjében a II. világháború idején 
a budai várból menekített Szent 
Jobb kápolna mozaikja húzódik 
meg. Június utolsó szombatján tart
ják a hagyományos, elegáns, jóté
kony célú Hattyú bált.

Patrióták büszkesége a Padlás
galéria, melyet kemény munkával 
alakítottak ki. Itt -  egyéb tárlatok 
mellett -  immár negyedízben ka
pott otthont a nyári Balaton Tár
lat. Ezt is lelkesen, örömmel ter
vezték és szervezték Veszeli Lajos 
festőművész értő vezetésével. Nem 
rajtuk múlik a mérsékelt siker. Éj
jel-nappal építettek, csiszoltak, 
meszeltek, festettek és takarítot
tak, hogy méltóképp fogadhassák 
falaik közé a meghívott és -  hozzá

teszem -  megtisztelt, balatoni 
kötődésű alkotókat. Ezen a ponton 
torpant meg a lendület, a művészek 
ugyanis korántsem voltak hasonló
an befűtöttek. Vagy nem küldtek 
anyagot vagy a gyengébbeket. Ez
zel a lekicsinylő gesztussal neves al
kotók járatták le magukat nyilvá
nosan. Közöny, önteltség, lustaság, 
értetlenség, vagy mi? Nem érde
mes találgatni, ám elgondolkodni 
igen.

A kissé lesújtó vélemény egy 
jelenségről szól. A résztvevők egyé
nenként becsületes, szép munkák
kal szerepeltek. A galéria egyik fa
lát a közelmúltban elhunyt helyi 
művészek emlékének szenteli. Az 
idei három név: Bognár Zoltán, 
Ircsik József, Mikus Gyula, akik gaz
dag életművükkel a táj és a lélek 
övezeteit mérték föl, járták be.

Seregszemlének indult a bemu
tatkozás, de a sereg harc nélkül 
hullt szét, a szemle pedig cinikusan 
vagy kétségbeesetten asszisztál.

Benedek katalin

KöszönetnyilvánításA
 szeptember 13-án lezajlott 

szüreti felvonulásunkon 
az égieknek és a földiek

nek egyaránt kegyeltjei voltunk. Az 
égiek megajándékoztak bennünket 
egy igazi, nyári napokat meghazud
tolóan szép idővel, de még arról is 
gondoskodtak, hogy a közelgő hi
degfront és csapadékzónája csak 
este nyolc órára érjen el hozzánk, 
mikor már a legtávolabbról érke
zett résztvevők is garantáltan fedél 
alatt voltak.

A földiek pedig, értve alatta 
mind a résztvevőket mind a 
nézőket, kísérőket, vidámságukkal, 
ötleteikkel, nótás kedvükkel az 
utóbbi évek talán legjobb hangula
tú, igazi népünnepélyévé varázsol
ták rendezvényünket.

Igazságtalanok lennénk, ha ki
ragadnánk, hogy kiknek jár na
gyobb köszönet a szervezésért, a 
lebonyolításért. Nem is tesszük. 
Mindössze egy kivételt engedjenek 
meg mindazok, akiket illet: a ci

gányasszonynak öltözött lányok
nak, asszonyoknak hadd gratulál
junk külön. Gyalog járták végig a 
távot, és közben közel négyszáz li

ter bort kínáltak, osztottak szét egy
decis poharakban. Négyezer pohár, 
ugyanannyi mosoly, ugyanannyi 
kedves mozdulat. Nem semmi,

mondhatnánk pestiesen, de minek 
mondjuk? Pesten ilyen dolgok bi
zonyosan nem történnek.

Meg kell még említenünk két 
újdonságot. Szívet melengető érzés 
volt, hogy -  ki tudja hány év után -  
újra van tánccsoportunk, fel is lé
pett három helyszínen is nagy-nagy 
örömünkre. Másik nagy dobás a 24. 
Honvéd Huszárszázad Hagyo
mány-őrző Egyesület lovasainak 
részvétele.

(Az Ottilia vendéglő, Hansági 
Endre, és a Vendégvárók Egyesü
lete szponzorálta őket.) Végezetül, 
de nem utolsó sorban, köszönjük 
azt a szívélyes fogadtatást, amely
ben polgármester úr és a képvise
lőtestület tagjai részesítettek min
ket a városháza előtt.

Polgári Kör vezetős ége

Segítőink
Aki kocsival, lóval, autóval segítettek: Bak Lajos, Barcza Róbert, 

Csomai József, Gáspár István, Gergely András, Gitta Imre, Hégely Sán
dor, Keszei Gábor, Kiss Ferdinánd, Lajtos család, L őrincz Attila, Ódor 
Gáspár, Rapatyi László csikósai, Sári Gyula, Szász János, Szentesi Ist
ván, Szili család, Trosics András.

Akik szereplést vállaltak: Blaha Ottó, ifj. Babos Lászlóné (bíró, 
bíróné), Kovács Zoltán, Czeti Tibor (szőlőkosárvivők) és kisérőik, Dani 
Istvánné, Szűcs Sándor, Borsos László (zenészek), Katz István, berényi 
tánccsoport tagjai, iskolai énekkar, gyümölcsosztó gyerekek.

Akik egyéb segítséget nyújtottak: Pósa Károly (hangosítás), Bursch 
Árpád, Kokas András, Vörös Lajos, Vollain Ferenc, Drahos János, Gyű
rűsi Károly (gyümölcs), Koch Árpád, vörösberényi iskola pedagógusai 
és karbantartói, a társszervező Kertbarát Kör tagsága, a Balatonalmádi 
Polgárőrség ifjúsági tagjai, a rendőrőrs állománya.

Megnyílt 
a Fefino

büfé
a Baross G. u. 40. sz. 

alatt (húsbolt m ellett)

— h am b u rg e r
— hot dog
— sült kolbász, hurka
— velős pirítós

B eszéI

ÖN

NÉMETÜL?
SzlAMEk TiboR 

NyelvTANÍTÁST VÁl l a l . 

É R d e k l ő d N i :

SzAbolcs u. 17. 2/4. 
T e I e fo n : 430-858

Kárpitos vállalja 
Balatonalmádiban

M o d e rn - és stílbútorok áthúzását, felújítását 

Szivacsbetétek m éretre  vágását, behúzását

Telefon: 06-20/350-946

Minőségi kivitelben 
Garanciával 

Széles szövetválaszték 
Ingyenes felmérés és szállítás



Kárpátaljai gyermekek Balatonalmádiban
Ez év augusztusának utolsó de

kádjában Balatonalmádi 22 család
ja korábbi elhatározását betartván 
ismételten fogadott 44 fő 
szegénysorsú kárpátaljai gyerme
ket saját otthonába. Több mint fél 
éves előkészítő munka után a gyer
mekek augusztus 18-án az esti 
órákban érkeztek Balatonalmádi 
vasútállomására. Az ismeretlen 
szempárok gyorsan feltérképezték 
a fogadó környezetet, s rögtön 
mély barátságok alakultak ki. Mint 
ahogy két esztendővel ezelőtt is, 
most is olyan programot alakítot
tunk ki, melyben strandolás, törté
nelmi nevezetességeink megtekin
tése, valamint a cserkészekkel való 
együttlét öröme is szerepelt. Hat 
alkalommal élveztük a káptalanfü
redi, a Wesselényi és a budatavai 
strandok vendégszeretetét, mely 
fogadtatásért a strand vezetőinek 
külön köszönetünket fejezzük ki. 
Kirándultunk Tihanyban, körbejár
tuk az egész félszigetet, s Lövei 
Félix bencés tanár úr idegenveze
tésével az Apátságot és a hozzátar
tozó összes nevezetességet is meg
tekintettük. A kora esti órákban az 
Apátság tövében egy nosztalgia 
koncerten vettünk részt. Mindezek 
mellett a kárpátaljai gyermekeket 
elvittük Zircre, Pannonhalmára és 
Győrbe, valamint Veszprém törté
nelmi épületeit is bemutattuk ne
kik. Ugyanakkor a tanulók is ké
szültek olyan zenei-irodalmi prog
rammal, amelyet búcsúestjükön a 
vörösberényi kultúrházat megtöltő 
vendégek előtt igaz szívből 
előadtak. Műsoruk ism ételten 
könnyeket csalt mindannyiuk sze
mébe. Felejthetetlen történelmi 
élményt jelentett mindenki számá

ra, hogy Majbó Gábor alpolgár
mesterünk által szervezett Ország
zászló megáldási ünnepségen a 
kárpátaljai gyermekek közül ketten 
népviseletben helyezték el anya
földjüket Balatonalmádi Ország
zászló talapzatánál.

Boldogok voltunk, hogy két év 
után ismét megvalósíthattuk azt az 
álmunkat, hogy a Kárpát-meden
ce legszegényebb régiójából ezek
nek a gyerekeknek maradandó él
ményt nyújthattunk. Egyben köszö
netnyilvánításunkat fejezzük ki 
mindazoknak, akik névvel vagy név 
nélkül önzetlenül a mai körülmé
nyek között anyagiakban, lelkiek
ben és szervezésben egyaránt segít
séget tudtak nyújtani.

Köszönet a pénzügyi adomá
nyokért: Kovács Viktor, Szabó 
Jenő, Jármai Ervinné, dr. Verbényi 
László, Erdélyi Józsefné, Vendely 
Lajos, Venmajor László, Kósa csa
lád, Huszár László, Oláh Imréné, 
Véninger Gyuláné, Krén Istvánné, 
Töltési Erzsébet, Kánya József, 
Németh Józsefné, Koszorús Ká
roly, Kuk Lászlóné, Kuk László, 
Szolga Istvánné, Laczó György, 
Mórocz István, Tolner István, 
Csernai Gáborné, Schildmayer Fe
renc, dr. Lázsdi Kné, dr. Janossi 
András, Battonyai Erzsébet, Piedl 
Zoltán, Bélai Gyuláné, György Pa
tika, Silye -  Walter család, dr. Ba. 
és társa Bt. Pediatrix Bt., Vörösbe
rényi lakóhelyi alapszerv., Katoli
kus Plébánia (Vörösberény, Bala
tonalmádi, Káptalanfüred), Máltai 
szeretetszolgálat, Káptalanfüred- 
fürdőegyesület, Herkules SE, L B - 
Knauf Kft.

Külön köszönetünket szeret
nénk kifejezni mindazoknak a vál

lalkozóknak, éttermeknek, szerve
zeteknek, akik programjaink lebo
nyolításában önzetlen segítséget 
nyújtottak, ingyenesen hozzájárul
tak a gyermekek ellátásához. Így 
hálánkat szeretnénk kifejezni Sza
bó Zoltán úrnak a Liget Kávéház
ban elfogyasztott ingyenes ebédért, 
Dimitrisz úrnak a Pireusz étterem
ben a gyermekeknek adott ingye
nes ebédért, Kutics Balázs úrnak a 
Porció étteremből kapott hétvégi 
ebédért, dr. Horváth György elnök 
bíró úrnak a Veszprém Megyei Bí
róságtól kapott élelmiszer, ruha, 
játék és kozmetikai adományokért, 
Gurszky Gábor úrnak a kedvezmé
nyes személyszálllításokért, dr. 
Péterfia Katalin orvosnőnek a 
rendelő dolgozói által adott ruha 
és játékadományokért, valamint a 
nagycsaládosoktól kapott élelmi
szer adományokért, Varga Csaba 
úrnak és Szabó Zoltán úrnak az 
ingyenes strand lehetőségért, 
Werner Ferencnének és Németh 
Lászlónénak a zöldség adományo
kért, Makai Jánosné gondozónő
nek a gyermekek ellátásában vég
zett önzetlen tevékenységéért, a 
Center ABC ingyenes élelmiszer
adományáért, a Balatonalmádi 
Katolikus Plébánia Szabó János 
plébános úr és Gyöngyösi Ilona 
kedvesnővér által szervezett ado
mánygyűjtésekért, pénzbeni támo
gatásért és a nyolc fő gyermek el
látásában végzett kiem elkedő 
munkáért, Németh Ernőnének já
ték, iskolatáska, farmer adományá
ért, Lang László úrtól ingyenes sü
temény adományért, Töltési Erzsé
betnek a Pharma Fontana adomá
nyokért, Pintér Tibor előadó mű
vész úr és társulata által ingyene

sen adott jótékonysági koncertért, 
valamint e koncerten névtelenül 
adakozók pénzügyi adományáért, 
a MÁV vezérigazgatóságnak a 
kedvezményes menettérti jegy biz
tosításáért, dr. Szita Imréné ruha, 
kristálycukor, mosópor, szappan 
adományáért, Nádasdi Imre, Bárd
falvi Mihály, Sáfrány Lászlóné ru
haadományaiért.

Fentieken túlmenően minden 
kirándulásunk alkalmával a megte
kintett történelmi helyekre kedvez
ményes, több esetben ingyenes 
belépőjegyet kaptunk, amelyért 
külön köszönetünket fejezzük ki az 
adott intézmények vezetőinek is.

A sok-sok köszönetnyilvánítás 
mellett utoljára, de egyáltalán nem 
utolsó sorban azoknak a családok
nak szeretnénk kifejezni őszinte 
szívből jövő hálánkat, akik erre a 
12 napra befogadták a kárpátaljai 
gyermekeket, lelkiekben és adomá
nyokban és jóltartásban felejthetet
len élményt nyújtottak nekik: Sza
bó János plébános, Gyöngyösi Ilo
na kedvesnővér, Brenner 
Kálmánné, Martin Gábor, 
Zaharovits Sándor, Öhlman Péter, 
Kokas Endréné, Vörös Jánosné, 
Lőrinc Gyuláné, Kerekes Lászlóné, 
Kamarás Miklósné, Agg Z. Tamás, 
Gadzojannisz Panajotisz, Kustán 
Ernő, Kántor Géza, dr. Tóth Jó
zsef, dr. Kóger Erzsébet, Pásztai 
Ferenc, Kubinszki János, Hódos 
Józsefné, Mecsnóber Miklósné, 
Halmos Emilné, Trosits Andrásné.

A kárpátmedencei magyarsá
gunk összetartozását kifejezendő
en mindenkinek köszönet és hála 
az elvégzett munkájáért.

Trosits András

Balatonalmádi nyertese is van a füredi Quasimodo költői versenynek!
Ötödik alkalommal rendezték meg 

Balatonfüreden a Nobel-díjas olasz 
költőről Salvatore Quasimodoról elneve
zett emlékversenyt. A már hagyománnyá 
fejlődött rangos versenyen 10 ország 358 
pályázója 716 verssel jelentkezett. A zsűri 
a legjobb 12 verset díjazta, közöttük Vecsey 
K. Mária „Ki talál meg engem” című köl
teményét. A 12 legjobb vers részt vesz egy 
olaszországi nemzetközi költői versenyen 
is. Az emlékdíj és az ezzel járó pénzdíj 
nyertese idén Tóth Bálint budapesti költő 
lett, Károlyi Ami pedig életművéért a 
Veszprém Megyei Önkormányzat külön
díját kapta.

Szerkesztőségünk ezúton is gratulál Vecsey 
K. Máriának. Lapunkban megjelent koráb
bi versei sugallták már ezt a sikert, (a szerk.)

Könyvbemutató a Közösségi Házban! A Közösségi Ház szeretettel meghív 
minden érdeklődőt Vecsey K. Mária most megjelnő „Félúton” című verseskö
tetének bemutatójára október 17-én 17.30 órakor.

Vecsey K. Mária  

Ki talál meg engem

H a át is viszi fo g a  kö zt a túlsó partra , 
szerelem  — lesz-e, ak i még vágyódik arra? 
A k i -  nem im ád -  hallja a tücsök-hegedűt, 

vagy el akarná  rettenteni a keselyűt?
A ha jaknak, verőereknek, a ttó l fé lek , 

nem akad  fa l, am iben megeredhetnének, 
és hiába is fe szü ln ék  fö l  valahányra, 

ha senki nincs, k i kíváncsi a szivárványra; 
dú lt h itből lett h itetlenségtől ledől máris 

a károm kodásból á llíto tt katerdrális.
És k i öleli meg a lágy hantú  mezőket, 

am ivé sírnom  kell kem ény sziklacsípőket?
A szívem en k oloncok  lógnak, vaskos súlyok, 

s k i ta lá l meg engem, ha m agam  mögé bújok?



Októberi ünnepeink
Ady Endre

O któber 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny e szen telt helyre, 
Hol m eg vá lto tt— hősi áron — 
Becsületet, dicsőséget 
A z aradi tizenhárom .

A z aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
O da hull az őszi rózsa, 
H ulló levél búcsú-csókja; 
B ánat sir a száraz ágon, 
O tt alussza csendes álm át 
Az aradi tizenhárom .

Őszi napnak csendes fénye , 
Tűzz reá a fényes égre,
B us szívünknek  enyhe fén yed  
Adjon nyugvást, békességét; 
Sugáridon szellem  járjon  
S keressen fe l  küzdelm inkben  
A z aradi tizenhárom .

Ünnepi megemlékezések
Tisztelettel meghívjuk városunk polgárait októberi ünnepi megemlékezéseinkre.
Október 6. 17.30 Batthány Örökmécses
Ünnepi megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére.
Ünnepi beszédet mond: Czuczor Sándor, a Két tannyelvű Gimnázium igazgatója 
Közreműködnek a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói 
Október 23. 11 óra. Hósi emlékmű (Baross G. u.)
Tisztelgés az 1956-os forradalom áldozatai előtt.
Ünnepi köszöntőt mond: dr. Hegedűs Tamás jegyző Összeállította: HBA

Márai Sándor 

M ennyből az angyal
m enj sietve

A z üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok  
K özött ha llga tnak a harangok.
A hol nem  csillog a karácsony, 
N incsen aranydió a fá ko n ,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
M ondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
A ngyal, vigyél hírt a csodáról.

C sattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, m ert nagyon várnak. 
N e beszélj nekik  a világról,
A hol m ost gyertya fény világot,
Meleg házakban terül aszta l,
A pa p  ékes szóval vigasztal, 
Selyem papír zizeg, ajéndék,
Bölcs szó fon to lg a t, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákró l:
A ngyal, te beszélj a csodáról.

M ondd el, m ert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája  
A Csendes É jben égni kezdett —
És sokan vetnek m ost keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi,
E gyik  érti, m ásik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Im ád ko zn a k  vagy iszonyodnak,
M ert más lóg a fá n , nem cukorkák: 
N épek K risztusa , Magyarország.

Főhajtás a Reménység 
emlékművénél

F
elvidéken Nyitrától alig 10 
km-re egy zoboraljai tele
pülésen Zsérén, immár 

harmadik alkalommal többszáz 
szlovák és magyar ember fejezte ki 
abbéli őszinte háláját, hogy e Kár
pát-medencében is, a népek közötti 
megbékélés vigye előre közös dol
gainkat.

Szeptember 28-án, vasárnap 
délelőtt azt az emlékművet koszo
rúzták meg a zoboraljaiak -  Dorog 
polgármestere a küldöttségével, 
Királyszentistván polgármestere a 
kíséretével, valamint a Balaton 
Északkeleti régiója Balatonalmádi 
alpolgármesterének vezetésével: 
dr. Varga Lajos Fűzfő polgármes
tere, Lang László képviselő, Trosits 
András képviselő -  amely a népek 
közötti megbékélést szimbolizálja. 
A meleg őszi napsütésben együtt 
énekeltük a Boldog Asszony 
Anyánk kezdetű Márai éneket, 
meghallgattuk a Szlovák Himnuszt 
és énekeltük a Magyar Himnuszt. 
Az ünnep szónoka egyértelműen 
kifejezésre juttatta azt, hogy az el
múlt évtizedek, s néha évszázadok 
óta húzódó viszály után a kárpát
medencei népek egymás mellett

élésének egyetlen útja van, ez pe
dig a megbékélés. Saját sorsunkat 
nem ildomos csupán bősz, olykor 
elvakult öncélú politikusokra bíz
ni, hanem saját sorsunkat, saját el
képzelésünket, saját akaratunkat 
közösen kell megvalósítanunk. Ez 
az út a kölcsönös bocsánatkérés és 
a kölcsönös megbocsátás útja lehet 
csak, s ez vezethet el bennünket 
oda, hogy e tájon az egymás iránti 
megbecsülés szelleme uralkodjék. 
Ne féljünk ettől az úttól, hiszen ezt 
a gondolatot már több mint két év
ezrede hirdetik szerte a világban 
ott, ahol ketten vagy hárman össze
jönnek az Ő nevében: „...Bocsásd 
meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek...” Ezzel élünk és ez
zel éltek őseink is, hiszen már Szent 
István királyunk az oly sokszor fel

emlegetett fiához írt intelmeiben is 
erről vall: „...Az egynyelvű ország 
esendő és gyenge...” Mindezen 
gondolatok az együttélésről, a köl
csönös megbékélésről és az egymás 
iránti megbecsülésről szólnak. Per
sze voltak az elmúlt évszázadok 
során olyanok, akik ezt másképp 
látták és akarták, akik egy nyelvre 
(a sajátjukra) és egy igazságra (a 
sajátjukra) esküdtek fel. A törté
nelmet ismervén tudjuk ezek kö
vetkezményeit. Éppen ezért emel
tetett ez a Reménység Oszlopa, 
hogy ne a kétségbeesés útját, ha
nem a reménységet lássuk és akar
juk, mint ahogy a századelő kiváló 
magyar főpapja mondta: „Dum 
spíro, spero.” (Amíg élek, remé
lek.) És akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy az ország, amelyet épí
tünk a szeretet, a békesség és a

megbocsátás országa, határok nél
küli szív országgá válik, és a pokol 
kapui sem vesznek rajta erőt. Ez
zel a tudattal hajtsunk most fejet 
és helyezzük el a koszorút, a jövő 
és a reménység koszorúját.

Az ünnepi beszéd és a falu 
polgáremesterének köszöntő sza
vai után a küldöttségek elhelyezték 
koszorúikat az emlékmű talapzatá
nál. Ezután közösen megtekintet
tük a falu tájházát. Délután hami
sítatlan zoboraljai folklor műsorral 
kényeztettek el bennünket. A Ba
laton északi régiójából őszinte szív
vel köszönjük meg e szeptember 
végi hétvége felejthetetlen élmé
nyét minden jóakaratú embernek, 
akik ezt az élményt lehetővé tették 
számunkra.

Trosits András
képviselő



H
osszú idő telt el azóta, 
hogy hírt adtunk sakkcsa
patunk házatájáról. Nos, 

jelentős változásokról kell beszá
molnunk ami az együttes összeté
telét illeti, s amely alapvetően meg
határozhatja a klub sorsát a szep
tember végén induló NB I-es pont
vadászatban.

Távozott a csapattól két nagy
mesterünk Adorján András és Tol
nai Tibor, de mellettük ifi játéko
sunk Galyas Miklós és az idei női 
bajnok Grábics Mónika is új klu
bot választott magának. További si
kereket kívánunk nekik, köszönjük, 
hogy eredményeikkel eddig is se
gítették kis egyesületünket. Az élet 
azonban nem állhat meg, s az egye
sület vezetése a távozók pótlására 
olyan fiatalok leigazolását tűzte ki 
célul, akik a régiekkel baráti közös
séget kialakítva, sztárallűröktől 
mentesen próbálják nagynevű 
elődeiket helyettesíteni. Mert ab
ban mindenki egyetértett, erősítés 
nélkül esélyünk sem lehet a 
bentmaradásra. Akkor sem, ha pél
dául Koch Janka tö retlenül 
fejlődik, s minden bizonnyal idén 
már szerepet kap az első csapatnál 
is.

Úgy érzem elképzeléseinket 
maradéktalanul megvalósítottuk a 
nyár folyamán, hiszen szerződést 
kötöttünk Mann Geralddal, aki 
németes neve ellenére magyar 
egyetemista s korábban a Kecske
mét csapatát erősítette, az ifi táb
lára az igen tehetséges Kovács Ad
rián, aki szintén az alföldi megye- 
szék-helyről érkezett, Jamrich 
György, tavaly még a Mattador csa
patában keserítette meg az életün
ket, s utolsóként befutott Viteslav 
Priehoda szlovák mester is, aki 
nem is olyan távol él testvér- 
településünktől, N yitragelen
csértől.

Ők négyen a régiekkel karöltve 
hivatottak arra, hogy a teljesen át
szervezett bajnokságban teljesítsék 
az elvárást, a biztos bentmaradást.

Nem lesz egyszerű, mert ellen
feleink sem tétlenkedtek az elmúlt 
időszakban, a tavalyi bajnokság ve
szélyes zónájában végzett csapatok 
szinte egytől-egyig erősítettek.

Persze így van ez minden évben 
és ha más nem, az azért okot ad
hat a bizakodásra, hogy Orsó Mik
lós sakkiskolájába egyre több gye
rek bontakoztatja tehetségét, hogy 
szerdánként igazi sakkélet van a 
Közösségi Házban. Ez volt a cél, ez 
lehet minden eljövendő siker alap

ja .
Így érkeztünk el szeptember 

utolsó vasárnapjához, mikor is a 
sokszoros magyar bajnok MTK lá
togatott hozzánk az 1997/98-as baj
nokság nyitófordulójában. De erről 
szóljon már a részletes 
jegyzőkönyv!

1997. szeptember 28. Balaton
almádi

Közösségi Ház SE-M TK  
Budalakk Titán 5:5—6:5

Hogy mekkora bravúr ez a szo
ros eredmény, azt bizonyítja, a két 
éves NB I-es tagságunk alatt eddig

összesen 6.5 pontot szereztünk a 
fővárosi gárda ellen.

Eredmények: Izsák-Benkő x, 
Fáncsy-Forintos x, Priehoda-Cao 
Sang x, Orsó-Lengyel L. x, Mann- 
Kahn x, Kubacsny-M. Kovács x, 
H orváth-Faragó 0:1, Jam rich- 
Schlusnik 1:0, Sulyok-Sápi x, Ko
vács E.-Deák x, Kovács A.-Erdei 
0:1, Sárkány-Jánvári x.

Jamrich György a 8. táblán 
győzelmével sikeresen mutatkozott 
be új csapatában.

A KHSE NB I-es sorsolása: 
1997. szeptem ber 28. 12 óra, 
KHSE-MTK; október 19. 11 óra, 
Elektromos-KHSE; november 2.
10 óra, KHSE-Paks; november 30.
11 óra, Zalaegerszeg-KHSE; de
cember 14. 10 óra, KHSE-Szom
bathely; 1998. január 18. 10 óra, 
KHSE-Ajka; február 8. 11 óra, 
Nagykanizsa-KHSE.

Február 22-től rájátszások.
Sakkiskola a Közösségi Házban. 

Csütörtökönként: 17-18 óráig óvo
dásoknak és alsó tagozatosoknak, 
18-20 óráig haladó gyerekeknek. 
Szerdánként 17-20 óráig sakk
edzés. Minden érdeklődőt szere
tettel várunk.

Gróf Tibor

HorgászsarokB
ár megátalkodott balatoni 
horgász vagyok, alkalom ad
tán szívesen próbálkozom a 

halfogással más vizeken is. Nem ré
giben a Marcal folyócska 4-5 km-es 
szakaszát jártuk végig egyik barátom
mal. Közepes vízállásnál szinte telje
sen átlátszó kristály tiszta vízben az 
orrunk előtt úszkáltak a domolykók, 
lapátnyi dévérek és kárászok. Kevés 
helyen lehet elérni őket, hiszen a 
Marcal sűrű növényzetét csak nagy 
ritkán szakítja meg egy-két a horgá
szok által kipucolt vagy természetes 
módon kialakult tisztás. Különösen a 
hidak környékén. Kamondtól 
Nemeskocs határáig az öszes irtást 
„kivallattuk”.

Mint említettem teli voltak hallal. 
Csak éppen enni nem akartak. Pedig 
az elképzelhető csalik mindegyikét 
bevetettük. Kenyérrózsa, kukorica, 
helyben fogott szöcske szerepelt a lis
tán, úsztattuk a felszínen, vízközt és 
a fenék fölött egy-két centivel. A ha
lak körbeúszták a csalit, néha meg is 
lökdösték, aztán otthagyták. A dolog 
azért volt igazán bosszantó, mert 
mindezt láttuk is. Azért pár óra 
hosszat elszórakoztunk, de mivel erő
sen behatárolt idővel rendelkeztünk, 
egy szem hal nélkül indultunk haza
felé. Azért még -  kedvenc helyünkön
-  a bobai hídnál megálltunk egy ki
csit, gyönyörködni a mindig itt úsz
káló domolykókban. Nem csalód
tunk. Most is vagy tucatnyi kis torpe
dó lebegett a két méter körüli vízben, 
amely a fenékig átlátszó volt. A zse
bemben lévő pár szem kukoricát, ke
nyérdarabkát beszórva a vízbe, vár
tuk a történéseket, s pár perc eltelté
vel a halak érdeklődni kezdtek az ele
ség iránt. Számomra meglepően nagy 
távolságról észrevették és igen óva
tosan cserkészték be a kukoricasze
meket. Többször körbejárták, meg

nézték, otthagyták, majd visszamen
tek és felvették. Sorban az összeset. 
Mi pedig a híd korlátjának dőlve -  
szinte páholyból -  néztük végig az 
eseményeket. Mennünk kellett, így 
véget vetettünk a ritka szórakozás
nak, de másnap délelőtt már újból ott 
lestük a halakat, az előző este össze
állított szerelékkel, ami meglehető
sen egyszerű alkotórészekből állt. Ne
vezetesen egy négy méteres, harminc 
grammos bot 0,20-as zsinór, végén 
keszegező horog (6-os) és előtte jó 
fél méternyire egy kis darabka ólom. 
Úszó nem kell. Beszórtam fél marék
nyi kukoricát folyásnak lefelé, a híd 
lábától 8-12 méterre, az egyikben ott 
rejtőzött a horog is. Ami ezután kö
vetkezett horgász életem egyik leg
szebb, legizgalmasabb élményévé 
vált. A domolykók -  mint előző nap
-  kezdték becserkészni a kukorica 
szemeket. Általános horgász tapasz
talat, hogy a „domi” roppant óvatos 
hal, most ezt én is megerősíthetem. 
Négyszer, ötször körbeúsztak egy ku
koricát és még így is legtöbbjük nem 
nyúlt hozzá. De amelyik igen, az 
előbb-utóbb eljutott az én kukori
cámhoz. A kapást nem jelezte sem
mi. Nem is volt szükséges, hiszen lát
tam mindent. Gondoltam én. (A va
lóság másképp néz ki: a hal odaúszik 
a csalihoz, a csali eltűnik, azt hiszem 
felvette. Bevágok..., semmi. Így megy 
ez addig, amig a „domik” megunják 
a macerálást, és ott hagynak.) Vala
mit változtatni kell. Eddig felülről 
néztem a halat és a csalit. Próbáljuk 
meg lejjebb, még a láthatóság hatá
ráig dobni a kukoricát! Akkor lapos 
szögben -  előlről nézhető az akció. 
Így is történt. Nagyon kellett figyel

ni, mert alig-alig láttam valamit. Azt 
viszont igen, hogy -  mint később ki
derült -  egy 30 dkg körüli domi jön 
folyásnak felfelé, és megáll a kukori
ca mögött. Aztán eltűnt az a picike 
kis sárga folt, amire úgy figyeltem, 
mintha aranyból lenne, és bevágtam. 
Az érzékeny spicc azonnal jelezte: hal 
van a horgon. Nem volt komoly fel
adat a fárasztás, viszont rendkívül él
vezetes, hiszen végig követhettem a 
kirohanásokat, a próbálkozást, hogy 
a sűrű növények közé vigye a zsinórt. 
Végül megszákoltuk. Néhány siker

telen bevágás után még két domolykó 
veszített az egyenlőtlen küzdelem
ben. Sajnos ekkorra elérte a hidat az 
éjszaka hullott esőtől bemosott hor
dalék.

A kamondi szántóföldekről és a 
zavaros víz elrejtette előlünk a hala
kat. Nem is bántam. Elsőre ennyi 
bőven elég. Hal is, élmény is. Min
den esetre alig várom az októberi 
csendes napokat, amikor a letisztult 
vízben nemcsak domolykók, hanem 
termetes csukák is ott ólálkodnak a 
híd körül. (Legalább is így mesélte a 
falu csordása, aki az egész akciót vé
gigszurkolta mellettem.) A tehenek
nek nem hiányzott.

Nagy Ferenc

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS KÖNYVESBOLT
Balatonalmádi, Szabolcs u. 21. (Fórummal szemben) 

Baross G. u. 51. (Hattyú ABC mellett)

Balatonalmádi két pontján!

PAPÍR-ÍRÓSZER KÖNYV, HÍRLAP
AJÁNDÉK

-  apró ajándéktárgyak

-  kabalák, kulcstartók

-  bögrék

-  puzzle

-  világító díszpárnákFOTÓ:
-  Színes filmek

-  Képkeretek, 

fo tóalbum ok

-  Színesfilm-kidolgozás a jándék  

f ilm m el!

Nyitva tartás: H-P: 8 -13 , 1 4 -17 ,  

Szo : 8 -13

KAZETTA:
-  akciós műsoros 

kazetták 3 19  Ft/db 

(mese, könnyűzene, nóták)

-  W ALT DISNEY-RAJZFILMEK  

Timon és Pumba, Toy Story stb.

-  üres v ideo- és audiokazetták



Kertbarátköreink életébőlA nyári szünet után 1997. szep
temberében megkezdődtek a II. fél
évi foglalkozások. Az alábbiakban 
ismertetem a munkaterveket.

Balatonalmádi Kertbarátkor:
9. 10. A szüret optimális idejé

nek meghatározása, must készítés. 
9. 24. Az új bor készítése és keze
lése.

10. 8. Tápanyag utánpótlása 
házikertben és szőlőben. 10. 22. 
Telepítésre ajánlott új szőlőfajták 
ismertetése, telepítése és pótlása.

11. 12. Czuczor Sándornak a két 
tannyelvű gimnázium igazgatójá
nak élménybeszámolója amerikai 
tanulmányútjáról. 11. 22. Katalin 
bál a Budatava étteremben. 11. 26. 
Új gyümölcsfa fajták ismertetése, 
telepítése. 12. 10. Az 1997. évi te
vékenységeink értékelése. 12. 17. 
Az 1998. évi feladatok meghatáro
zása.

Az összejöveteleinket a fent 
megjelölt napokon -  a hónap 2. és
4. szerdáján -17  órai kezdettel tart
juk a Balatonalmádi Közösségi 
Házban, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. Az 
előadásokat meghívott szakembe
rek tartják. A fenti időpontokban 
ingyenes kénsav meghatározást 
végzünk a hozott bormintából. Jel
szavunk továbbra is „kertészked
jünk, művelődjünk és barátkoz
zunk”.

Vörösberényi „Fábián József” 
kertbarátkor:

9. 1. 19 óra Szüretre való felké
szülés, karbatartási munkák a pin
cénél. A szüreti felvonuláson való 
részvétel, a szüreti bál megrende
zésére, az őszi kirándulás megbe
szélése. Előadó: Horváth József. 9. 
13. 14 óra, Szüreti felvonulás (Vö
rösberény-Városház tér-Fórum). 
9.15. 19 óra. A szőlő betakarítása, 
feldolgozása, a mustok erjesztése. 
Előadó: Sin József. 9. 20. 18 óra, 
Településünk közbiztonsága, kap
csolattartás a rendőrséggel. 
Előadó: Újvári Attila. 10. 20.. 18 
óra. Az emberekre is átragadható 
állatbetegségek. Előadó: dr. Tóth

László. 11. 3. 18 óra, Aktuális téli 
kerti munkák, szobai és dísznövé
nyeink téli gondozása. Előadó: Ta
kács Ferenc. 11. 17. 18 óra, A mé
hek szerepe életünkben ismerke
dés a méhészettel. Előadó: Lefler 
Endre. 11. 29. 19 óra, Hagyomá
nyos kertbarát Katalin-bál. 12.1.18 
óra. Egészségünk megóvása, véde
kezés a jellegzetes téli betegségek 
ellen. Előadó: dr. Tóth József, 12. 
15. 18 óra, Kertbarátkörünk 1997. 
évi tevékenységének kiértékelése. 
Előadó: Horváth József.

’97. 5. 30-án nagyon jól sikerült 
kiránduláson vettünk részt, majd 
hazafelé Tóth Gábor várt bennün
ket. Somlyón lévő pincéjéből finom 
vacsorával és jó pincehideg italok
kal. Ezúton mondunk köszönetet 
Tóth Gábor kertbarátkor tagunk
nak és azoknak a tagtársainknak, 
akik akkor nem élvezhették a sár
vári fürdést, mert egész nap dolgoz
tak azért, hogy a tagok jól érezzék 
magukat.

9.20-án pedig Zalakarosra szer
veztünk egy kirándulást, hazafelé 
pedig nagy élmény volt a 
balatonedericsi vadrezervátum 
megtekintése.

Durst László„Megfáradt” kertbarátok Tóth Gábor pincéjénél

A Szent László patak kihalt halai
Súlyos kritikai tévedés lenne 

persziflázsnak, azaz más komo
lyabb műveket kigúnyoló paródiá
nak tekinteni Táncos László máso
dik könyvét, amely a napokban ke
rült minden valamirevaló horgász 
könyvespolcának díszhelyére. Az 
Aesculart kiadó „A mester firkái 
sorozat” második köteteként vona
kodva, de eleget tett a szerző ki
tartó unszolásának és hozzájárult 
a „táncos laci bácsi” írói álnév hasz
nálatához, viszont nagyon helyesen 
ragaszkodott a lehető legponto
sabb térképmelléklet hátsó borítón 
való megjelentetéséhez. Elég egy 
pillantás a színes térképre, hogy a 
meggyes, a makkos és bükkös 
csupazöld karéjában felvillanjon 
lelki szemeink előtt a koraközép
kori latin forrásokban még 
„fluvius” azaz folyóként emlegetett 
Balaton szépen elnyúló ezüstöskék 
csukaalakja. A m esterhorgász 
ugyanis már régóta arról ismerszik 
meg, hogy váltig ismételgeti így ősz
időtájt: „nem is hal, ha nem csu
ka!”. A szerző az intelligens térin
formatikai adatbázis és a könyv ele
jén található idézet „...mert mes
terhorgászok vagy horgászmeste
rek vagyunk mindannyian” közötti 
75 lapon egyértelműen bizonyítja 
a mű létjogosultságát. Ez a könyv 
azért született, hogy valamennyi

érdeklődő horgász és nemhorgász 
értse minden szavunkat.”. Az idé
zet fényében már szinte nem is saj
náljuk, hogy a tudományos művé
szi igényű halhatározó csak a Szent 
László patak göböljáráspusztai sza
kaszának kihalt halainak tárgyalá
sát tűzte ki feladatul, mert azt vi
szont kimerítő részletességgel ku
tatja pedáns sorrendben. Vajon 
hány sporttársunk morzsol el sze
me sarkában egy-egy könnycsep
pet, hogy többé már nem foghat 
„böszmeterbeszt”, nem akaszthat 
„galléros tuburnát”, sőt „szivárvá
nyos lacpakot” sem szákolhat. Na 
és hány nosztalgikus horgászfele
ség sóhajt fel bánatosan, hogy férj
ura többé már nem vele filézted 
majd a „zehernyés sunnyogót”. 
Nem tehetik, mert mindezek a ha
lak kihaltak, pedig de hányszor fi
gyelm eztetett Laci bácsi 
jónéhányunkat arra a prózai való
ságra, hogy az utolsó utáni pillanat
ban vagyunk!

Csak a rosszmájú damil-lógatók 
fondorlatos ármányának minősít
hetjük azt a sértő feltételezést, hogy 
a fenti kijelentést Laci bácsi állító
lag a Miki büfé ajtajának harmad
szori belakatolása után tette volna. 
Ugyan kérem, aki zengzetes ódát 
tud dallantani a „csillagfarkú din
amithalról” és annak egyértelmű

pszichoszexuális kapcsolatrendsze
rérői vagy a „réti undorka” (Pus 
horizontalis) étkezési alkalmatlan
sága ellenére való kipusztulásáról, 
miközben a „csőrös cumulla” 
(Cumius curiosus) nemzetközi 
sikeréről sem feledkezik meg, nos 
az a szerző nem ilyen alantas célzá
sokat érdemel. Túlzott nagylelkű
ségét mi sem bizonyítja eklatánsabb 
módon, mint az a tény, hogy halha
tározója 001 sorszámával ezekre a 
sanda célozgatókra való tekintettel 
„partmenti sompolygónak” nevezte

csak el azt a depresszióra hajló jó
szágot, amit a szaksajtó viszont 
„Vizula labil” néven emlegetett. 
Azok a mesterhorgászok vagy hor
gászmesterek, akik viszont még 
esetleg nem juthattak hozzá Táncos 
Laci bácsi fantáziadús horgászhim
nuszához, azok a budatavai köny
vesboltban, illetve a Közösségi Ház
ban talán még elcsíphetnek egy-egy 
eldugott példányt.
A „hamvas gerbelye” legnagyobb 

ismert példányának boldog 
birtokosa

A Matusinka Faipari Kft. felajánlja a lakosság részére 
ingyenes házhoz szállítással a tűzifa szükségletek 

kielégítését.

A tűzifa árak:
Darabolt (kugli) 680 Ft/q+12% áfa, 

Méterfa: 5 500 Ft/m3+12% áfa

Kiszállításra kerülő minimum mennyiségek: 
Kugli 25 q, méterfa 4 m3

Matusinka Kft.
8246 Tótvázsony, Kövesgyűr 9.

Telefon: 60/395-220



Segíteni a rászorultaknak
Az „Együtt-Egymásért” Nyílt 

Közalapítvány munkájáról Bala
tonalmádi Önkormányzata ez év 
szeptemberében a Testületi ülésen 
tájékoztatást kért. H ál' Istennek 
volt miről beszámolni az elmúlt 
három esztendő tevékenységéről. 
Fennállása óta a Szociális Alapít
vány Kuratóriuma nagyon sok in
formációt gyűjtött Balatonalmádi 
rászorultjairól. Olyan környezetta
nulmányi rendszert dolgozott ki, 
amelyben a lehetőségekhez mérten 
feltérképezte mindazt, hogy az 
egyes embereknél, családoknál ho
gyan, s milyen mértékben lehessen 
segíteni a rendelkezésre álló szű
kös anyagiak ismeretében. Az el
múlt két esztendő során egyik leg
nagyobb akciója volt az alapítvány
nak, hogy több mint kettőezer má
zsa fát tudott szétosztani a rászo
rultság mértékének figyelembevé
telével. A személyenként, csalá
donként mitegy 8-10 q fa igazsá
gos elosztását az Alapítvány Kura
tóriuma végezte, nagyon sok civil 
szervezet, az Egyházak, a Városi 
Gondozási Központ gondozónői és 
Önkormányzatunk Hatósági Osz
tály által adott információk alap

ján. A faakció keretén belül az el
múlt két esztendőben közel 280-an 
részesültek az ingyenfából. Külön 
köszönetünket szeretnénk kifejez
ni a Halász Bertalanné által veze
tett Szociális Bolt dolgozóinak ön
zetlen tevékenységéért, valamint a 
HM Erdészet részéről Debreceni 
István vezérigazgató-helyettes Úr
nak. Az elmúlt évek tevékenységé
ből származó összes információt 
egy olyan számítógépes adatbank
ban kezeljük, amely a mindenkori 
pénzügyi lehetőségei-nek figyelem
bevételével újabb hasonló jellegű 
segítségnyújtást adhat. Ebben az 
adatbankban sok száz rászorult 
ember szociális adata szerepel, 
mely létszámról sajnos elmondhat
juk, hogy a rászorultak köre a ha
lálozások ellenére is hónapról-hó
napra növekvő tendenciát mutat. A 
Kuratórium 1996. év áprilisában 
szintén a Szociális Bolt segítségé
vel közel 200 q étkezési hagymát 
osztott szét, mind a rászorultak, 
mind a város lakossága között. 
Ezen hagymaakcióban több mint 
600 fő részesült.

A kuratórium 1996 tavaszán 
határozott arról, hogy Balatonal

mádi általános iskolás tanulói kö
zül -  osztályfőnöki javaslatra -  is
kolánként 10-10 fő igazán rászo
rult gyermek részére 2000 Ft-os 
névértékben vásárlási utalványt 
biztosít, a bónt a családok bevál
tották.

A Balaton Akadémia balaton
almádi lakhelyű szociálisan rászo
rult tanulói közül három fő részé
re részbeni tandíjmentességet biz
tosított az Akadémia Igazgatójá
nak felajánlása alapján. E kedvez
mény felet ezen tanulók a Kurató
riumtól 10-10 ezer forint 
tandíjkiegészítésben részesültek. 
Tavaly ősszel az alapítvány döntött 
arról, hogy 30 q étkezési burgonyát 
vásárol. A kedvező áron beszerzett 
bakonyi krumpli szintén a szociá
lis adatbanki felmérés alapján több 
mint 170 fő között került kiosztás
ra. Ezen akciónkat 1997. február
jában szintén megismételtük.

Ugyanakkor az alapítvány kura
tóriuma jövőbeni működésére vo
natkozóan állásfoglalást tett közzé. 
A pénzügyi nehézségek családi-vá
rosi-országos szinten ismertek. A 
relatív szegénység városunkban is 
bizonyíthatóan nő, melyeket nem

mutatókban mérünk, hanem szür
ke hétköznapjainkban tapaszta
lunk. Sok száz szegény ember 
részéről fogalmazódik meg az az 
igény, hogy ez a közalapítvány a 
megkezdett úton folytassa tovább 
működését. E terület relatív szoci
ális felmérése adott, a pénz azon
ban kevés. A kuratórium mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
legalább azon a szinten, melyet az 
elmúlt három esztendő szegénysé
gi igényei vele szemben támasztot
tak, azt maradéktalanul teljesíthes
se. Itt kérjük egyrészről Balatonal
mádi lakosságát arra, hogy ezt az 
alapítványt, mely egyértelműen 
közérdeket szolgál, lehetőségeihez 
képest anyagilag is és információ
val is támogassa, másrészről min
dent elkövetünk annak érdekében, 
hogy külső forrásokból pályázatok 
révén annyi pénzt gyűjtsünk, hogy 
a létező igényeket részben kielégít
hessük.

Bízva a jóakaratú  emberek 
őszinte segítségében, mindenki tá
mogatását előre is köszönjük.

Trosits András
képviselő

VízelvezetésT
lepüléseinken a főutakat le
számítva, az utcák burkola
ta általában a tömörített al
talajra közvetlenül ráépített asz

faltburkolat. Belterületi útjainkra 
jellemző kép, aszfalt hátán aszfalt
folt ül, a burkolat széleinek letöre
dezett szegélye pedig a 
csapadékvízelvezetés hiányára 
vezethető vissza.

Azokban az utcákban, hol van 
vízelvezető árok a burkolata rossz 
állapotának oka ugyancsak a víz, 
mert az útkialakítás olyan, hogy a 
víz nem tud a vízelvezető árokban 
befolyni.

Hiába van vagy inkább volt 
vízelvezető rendszer, ha annak ke
zelése, karbantartása nem történt 
meg. Sajnos ma hazánkban e fel
adatokra senki nem hajlandó sem 
figyelmet sem pénzt, sem munkát 
fodítani.

Vörösberény városrész terüle
tén ma is láthatók a korábbi évti
zedekben létesített vízlevezető ár
kok nyomai, részei (Thököly u. Ady 
E. u., Köztársaság u.), de nem lát
ják el eredeti rendeltetésüket. 
(Elődeink tudtak az ilyen létesít
mények fontosságáról.)

„Az út vízelvezetés nélkül fel
adatát hosszú időn át betölteni 
nem tudja”, mondta hajdani egye
temi professzorom. Mondását a 
tények igazolják. Meg kell említe
ni azt is, hogy a város területén

rendkívül fontos közműépítések
nek (telefon, gáz, szennyvízcsator
na) a csapadékelvezető művekre 
semmilyen figyelmet nem fordítot
tak, több helyen azokat átvágták, 
feltötltötték, megszüntették. A gáz
vezetéket például a régi árok he
lyére építették. Jelen sorok írója 
személyesen tapasztalt ilyen gya
korlatot és sajnos észrevételei ha
tástalanok maradtak. A megron
gált, megszüntetett művek újjáépí
tése nagyon sok pénzbe fog kerül
ni.

A város emellett évenként 6-7 
milló forintot költ útjavításokra. 
Ezek egy része a kátyúk feltöltését 
szolgálja. A kátyúk betöltése szük
séges, de jó volna megfontolni, a 
pénz egy részét nem az okok meg
szüntetésére kellene-e fordítani.

Például Vörösberény újhegyi ré
szén az utcákon lefolyó csapadék
vizek a Bartók utcáig tudnak eljut
ni és ott megakadnak, elöntve az 
út egyes szakaszait, ahol helyen
ként 20-30 cm vízmélységen kell 
átgázolni a közlekedőknek. A ko
rábbi évtizedekben ez a probléma 
nem jelentkezett, mert az akkor 
meglévő vízlevezetőkön a vizek el

tudtak folyni. Sajnos e területen is, 
de másutt is a régi vízelvezetők ár
kait betöltötték. Ez történt a Bar
tók utca környékén is. A Szitakötő 
közben ma is látható a Bartók és 
Erkel utcák közötti hajdani 
vízelvezető egy megmaradt rövid 
szakasza.

Hasonló gondok jelentkeznek 
az Erkel, Kodály és Erdő utcákban 
is. Az utcák mélyebb fekvésű pont
jain megálló víz, a lerakódó és 
keletkező iszap megkeseríti az ott 
lakók életét (évente egy alkalom
mal, tavaszi időszakban végigmenő 
gréder, amelynek feladata volna a 
kátyúk eltüntetése, a közlekedés 
minimális feltételeinek biztosítása, 
csak a lelkiismeret megnyugtatásá
ra jó. Az első eső után a kátyúk is
mét megjelennek.).

A csapadékvíz okozta gondok 
természetesen nemcsak Vörösbe
rény városrészben, annak is csak 
megjelölt területein találhatók, 
hanem a városban szinte minden
ütt, így a központi területeken is, 
de ott a közművek és utak kiépí
tettsége miatt e problémák más 
formában jelennek meg.

Tudjuk azt, hogy a vízelvezetés

megoldása jelentős összegeket igé
nyel. Ismert az is, hogy évente kb.
2-3 millió forint kerül vízrendezé
si munkákra betervezésre. Ezek az 
összegek azonban mindig elkop
nak, új létesítmény nem jelenik 
meg, számottevő felhasználás 
nincs.

Ha a vízelvezetésre előirányzott 
összeget és a kátyúzásra felhasznált 
összeg egy részét vízrendezésre for
dítanánk, már meg lehetne indul
ni és a megfelelő vízelvezetéssel 
kialakított utcákon megszüntet
hető lenne az évenként ismétlődő 
burkolatjavítás.

A vízrendezés megoldása közös 
érdeke a lakosságnak és a város 
vezetésének. Jelentős összegeket 
kívánó feladat, amelyet csak hosszú 
évek következetes munkájával le
het megoldani, de ennek eredmé
nyeként erősödik a település váro
si jellege, csökkenthetők az útépí
tés, javítás költségei, javul a lakos
ság hangulata.

Dr. Kaliczka László
vízgazdálkodási mérnök 

a vörösberényi Polgári Kör 
titkára



Miből épül a Vörösberényi iskola
Számadás a „Vörösberényi Iskoláért” Alapítvány munkájáról

„A jövő legmaradandóbb 
eleme a változás. ..
Az emberiség... olyan 
útkereszteződések felé halad, 
ahol a tévedésnek nem lesz helye ”

(A tanulás határtalan -)  
A Római Klub jelentése 

Régi kérdés, minek a nevébe, hogyan nevel
jünk? Ember csak emberi környezetben válhat 
emberré! De milyen is Vörösberényben az em
beri környezet, a nevelés műhelye?

Vörösberény az elmúlt évtizedekben, Bala
tonalmádihoz csatolása után, rendkívül hátrá
nyos megkülönböztetésben részesült. Elmara
dott infrastruktúra egyre növekvő gyermeklét
szám. 1904-ben épült (egyházi) négy osztályos 
iskola, ami már nem tudta befogadni a közel 
280 iskolás gyermekünket. Négy különböző épü
letbe járnak általános iskolába, melyben még a 
volt igazgatói lakáshoz tartozó kamrából kiala
kított ablak nélküli osztályterem is előfordul.

Évente súlyos milliókkal toldozzuk-foltozzuk, 
bővítjük a szükséges épületeket, hogy az 
ÁNTSZ engedélyezze a működtetést. A két 
nagyobb épületet az egyházak a privatizáció 
folytán -  jogosan -  visszaigényelték, de nem is
kola céljára. Így nem lehetett 1990-ben más 
döntése az akkori képviselőtestületnek, mint
hogy iskolát kell építeni Vörösberényben. Lét
rehozta hárommillió forint alaptőkével 1991- 
ben a „Vörösberényi Iskoláért” Alapítványt.

Az idő sürget, 1992-ben még 14800 eFt-ot 
utalt át a képviselő testület az Alapítvány szám
lájára. Ez az összeg közel sem elegendő egy is
kolaépítés elkezdéséhez. Az Alapítvány éveken 
át gyűjtögette, kamatoztatta a pénzt. 1994-ben 
az új képviselőtestület is saját gondjának érezte 
a közel 280 tanuló várható helyzetét, elhelyezé
sét, de pénzzel nem tudta támogatni. Rangso

rolnia kellett a lehetőségeket, hová kerüljön a 
csekély tűzoltásra való feljesztési pénz. Elenged
hetetlen volt az Auróra étterem megszerzése, a 
strandok rekonstrukciója, különösen a káptalan
füredi strand állapota került válságba. Közben 
folytak -  folynak -  a nagyberuházások a Japán- 
hitelből.

Az emberi akarat csodákra képes. Dr. 
Kerényi László polgármesterünk támogatásokat 
felhajtó tevékenysége hozta meg az évek óta várt 
eredményt. Brandeisz Elza néni támogatását 
bírva, egy Soros Györgynek elküldött pályázat 
250000 dollárt eredményezett a Soros Alapít
ványtól, iskolaépítésre. Ékkor már 1996-ot ír
tunk, elkezdődhet az új iskola építése.

1996. októberében alapkő letétel, ezt követ
ték a tervezési gondok, az időjárási gondok, így 
1997. év tavaszára tolódott ki az iskolaépítés 
elkezdésének időpontja.

Hogyan is állt -  áll -  az alapítvány pénze 
1997-re:

Bevételek adat e/Ft
-  alapítás 3 000
-  önkormányzati támogatás 1992-ben 14 800
-  kamatbevétel 33 200
-  támogatások 8 527 
összesen: 59 432

Kiadások
-  1995-ig: tereprendezés, felvonulási

épület, állagmegóvás, pályáztatás 1 233
-  1996.: régészeti feltárás, 

talajmechanika, tűzszerészeti vizsgálat, 
térképkitűzés, alapkő letétel 849

-  1997.: beruházásra kifizetett eszközök 52 836 
berendezések megrendelése, 
beszerzése 3 858

Összesen: 58 776

Zárlat
Bevétel 59 432
Kiadás 58 776

656

Bank 624
Pénztár 32

656 e/Ft
A beruházás I. üteme a tornaterem építés, a 

közmű munkálatai rövid időn belül lezárulnak, 
ez közel 160 millió Ft értékű beruházás.

A 160 millió Ft kifizetése az alábbiakból 
tevődik össze:

adat e/ft
-  Soros Alapítvány támogatása 

(kamattal) 50 000
-  A „Vörösberényi Iskoláért”

Közalapítvány 58 800
-  Önkormányzati támogatás

1997. évben 15 000
-  Külső közmű támogatások 36 200

160 000

Emberi akarat és támogatások nélkül nem 
épülhetett volna meg ez a közel 160 milliót érő 
beruházási szakasz.

Köszönöm az Új Almádi Újság szerkesztő
ségének a lehetőséget, hogy az újságon keresz
tül mondhatok köszönetet mindazoknak, akik 
az alapítványt, a beruházást támogatták, akár 
pénzzel, akár társadalmi munkával avagy 
mindkettővel.

Nevüket az iskolaépítés befejezésekor az is
kola falán egy márványtábla fogja őrizni a jelen 
és utókor számára.

A „Vörösberényi Iskoláért” Közalapítvány 
nevében

Brenner Kálmánné

Hégely 
és társa

Üvegezés, tükörvágás, 
képkeretezés, hőszigetelt üveg. 

Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.

Telefon: 
438-510/36 mellék

Konyha, szobabútor, 
üzletberendezés, 

egyedi elképzelések kivitelezése 
Ajtó-, ablakgyártás, felújítás, javítás 

Bútorlap és lemez méretre vágás. 
Balatonalmádi, Napraforgó köz 2.

Telefon: 338-260

DRV-hírek
A Balaton térségében az 1997. évi víztermelési adatokat az 1996. év 

ugyanazon terminus adataival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy 
a szezonon kívüli időszak víztermelése (január 1.-május 31-ig) mint
egy 1,47%-os csökkentést mutat. Ez az időszak alapvetően a Balaton 
mentén élő állandó fogyasztók vízigényének alakulását tükrözi. Az 
1991., 1992., 1993. évi nagyobb visszaesést követően, az utóbbi né
hány évben előre prognosztizálható az állandó fogyasztók víztermelési 
igénye.

A szezoni időszakot (június 1-jétől augusztus 21-ig) összességében 
vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenés mértéke mintegy 5,32%- 
os, ezen belül az ivóvíztermelés júniusban 12,70%-kal, júliusban 9,2%- 
kal csökkent, míg augusztusban 0,8%-kal maradt alatta az előző év 
ugyanezen időszakában regisztrált mennyiségi értékeknek.

A  szezoni időszak víztermelésére köztudottan jelentős hatással van 
az idegenforgalom és az időjárás alakulása. A június-július hónapo
kat csapadékos időjárás és az idegenforgalom lassú felfutása jellemzi, 
míg augusztusra a kedvezőbb időjárás és nagyobb üdülőforgalom volt 
a jellemző.

Összességében vizsgálva az első nyolc hónap ivóvíztermelését, a ta
valyi évhez képest 2,85%-os a csökkenés mértéke.

Az elmúlt évek víztermelési adatainak elemzése arra enged követ
keztetni, hogy az állandó fogyasztói kör vízigénye a visszaesések után 
stabilizálódik, míg a szezonális időszak víztermelése folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutat.



Megjegyzések Nándori Gyulának, a Vörösberényi Polgári Kör 
elnökének a képviselőtestülethez intézett nyílt leveléhez

(Új Almádi Újság 1997. szeptember, 12. oldal)
Tanár vagyok, ebből következik, hogy szeretem az értelmes, nyílt, egye

nes beszédet. Kijelentem, jóllehet fülemben csengenek Arany János hal
hatatlan sorai Szondi két apródjáról, ám az asszociációt melyet Nándori 
Gyula elnök úr volt szíves városunk lapjának szeptemberi számában tu
domásunkra hozni, nem értem! Véges értelmemmel nem fogtam fe l Va
gyis az elnök úr asszociációja, gondolat- vagy képzettársítása számomra 
értelmetlen, ebből következőleg felfoghatatlan. Talányos hasonlatát nem 
könnyű megfejteni. Ki lehet az a hatalmas Ali Basa mainapság, aki előtt 
a balatonalmádi képviselőtestület hajbókol?!

Vajon dr. Kerényi László, városunk polgármestere? Esetleg Soros 
György, a bőkezű mecénás, talán vannak még akik emlékeznek a vörös
berényi iskola alapkőletételére... Netán Alex Horváth úr Ausztriából az 
öt és félmillió forintjával amivel lehetővé tette az új iskola közművesíté
sének befejezését? Lehetséges, hogy a hatalmas Ali nőnemű, valójában 
Klárinak hívják és a Vörösberényi Iskoláért Alapítvány titkára? Megannyi 
talány!

Tisztességesebb lett volna néven nevezni a dolgokat, illetve a szemé
lyeket, mint az Új Almádi Újság olvasóit megfejthetetlen irodalmi rejtvé
nyekkel kétes értékű szórakoztatásban részesíteni. Folytathatnám ebben 
a stílusban tovább, írhatnék krokit, pamfletet, glosszát az elnök úr külö
nös, ám mélylélektanilag mégis olyannyira árulkodó írásművéről, de nem 
teszem. Azért nem, mert véleményem szerint nagyon is lényegbevágó do
logról van szó, amire érdemes odafigyelni. Ezért hát komolyra fordítom a 
szót.

Engedjenek meg nekem egy személyes megnyilatkozást. Az én szá
momra augusztus 20. a legnagyobb nemzeti ünnep. Minden évben lélek
ben készülök rá, azért is, mert ezen a napon halt meg 57 éves korában 
édesapám, az '56-os forradalom kaposvári mártírja. Idén is örömmel és 
szeretettel, lelkesen, magyar hazafiságomat mélyen átélve fogadtam szí
vembe az ünnepet. Református létemre -  az egész életemben gyakorolt 
ökuméné szellemében -  részt vettem az ünnepi szentmisén majd a város
háza-téren megtartott ünnepi megemlékezésen. A meghatottság könnye
ivel küszködtem, amikor a három felekezet lelkipásztorainak az áldása 
után a magasba emelkedett nemzeti lobogónk. S láttam, hogy a zászló 
szépen faragott vöröskő talapzatához a Kárpát medence teljes magyarsá
ga hozta el a szülőföld rögeit. A  Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, 
Délvidékről hozott földdel az egész magyar nemzettest volt jelen ezen a

felemelő ünnepségen. Ez a jelkép forrasztotta egybe az ünneplő közönsé
get. Könnyező, meghatott arcok fordultak egymás felé, ismeretlenek ke
zei kapcsolódtak össze. És örvendeztünk a vendégeknek, szeretettel ölel
tük magunkhoz új testvér-településünk küldötteit Nyitragerencsérről. Ez 
az augusztus 20-i ünnepség minden megelőzőnél mélyebben és méltóság
teljesebben fejezte ki az ünnep lényegét. Megindultan gratuláltam Majbó 
Gábor alpolgármester úrnak és hozzátettem: „ma olyan jó volt balaton
almádi polgárnak lenni ”.

Nándori Gyula nyílt leveléből értesültem arról, hogy két önkormány
zati képviselő felkérte a Vörösberényi Polgári Kört a szervezésben való 
részvételre. M egtisztelő felkérés volt. Illett volna elfogadni. A 
vörös berényiek sok szálon kapcsolódhattak volna be az ünnepségbe. Pél
dául a sokat emlegetett katolikus templomi kórus kiállhatott volna a nem
zeti zászló mellé és elénekelhette volna a „Hol vagy, István Király” kezde
tű népéneket, Boldogasszony anyánkat és még sok mást is a repertoár
ból. Emlékezhetett volna Vörösberény a Berény nemzetségfő mellett az 
államalapító Szent István királyra is, aki elrendelte, hogy minden tíz falu 
építsen egy templomot és ezek egyike Szent Márton temploma volt Vörös
berényben, a mai református templom falai alatt a hegyen, amit Márton 
hegyének neveztek lévén a falu szentje a savariai számrazású Márton, 
Tours városának püspöke. Én úgy gondolom, hogy Vörösberénynek meg 
kellett volna ragadnia ezen az ünnepen az alkalmat arra is, hogy a szer
vezésben résztvállalással kifejezésre juttassa köszönetét városunk 
képviselőtestületének és elsősorban dr. Kerényi László polgármesternek a 
vörösberényi új iskoláért. Hogy nem így történt, azért nem a városnak, 
Balatonalmádinak kell szégyenkeznie. Hanem a „Falunak” -  ahogyan 
manapság Vörösberény szereti nevezni magát. Igen. Ez az iromány igazi 
rosszízű falusi megnyilvánulás volt. Hogyan írta Ady Endre? Malomalja, 
fokos... Mi, akik Vörösberényben aggódva figyeljük az „elkülönözésnek” 
már-már diktatórikus megjelenéseit, határozottan visszautasítjuk Nán
dori Gyula nyílt levelét és tiltakozunk bosszantó logikátlansága és fenyegető 
stílusa ellen.

Egyébként az elnök úr írásművével kapcsolatban nekem is vannak 
gondolattársításaim. Egy latin szállóige jutott eszembe. „Si tacuisses, 
philosophus mansisses. ” Magyarul: Ha hallgattál volna, bölcs maradtál 
volna.

Dr. Kardos Józsefné
Balatonalmádi, Szellő u. 5.

PROGRAMAJÁNLAT

október 20-21. Trieszt-Völkermarkt
október 22-23. Trieszt-Tarvisio

november 5. Nyitra 

Érdeklődni lehet: 

OTTILIA VENDÉGLŐ 
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 19. 

Telefon: 338-219

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.



Helyreigazítás
A múlt havi számunkban Nándori 

Gyula a Vörösberényi Polgári Kör elnöke 
tollából megjelent „Zengjük-e Alit ma 
helyette ” című cikkbe tördelési hiba csú
szott. A harmadik bekezdés helyesen így 
hangzik: „ Vannak rendezvényeink, van
nak egyesületeink, templomi énekkarunk, 
ifjúsági tánccsoportunk, épülő klubunk, 
még fel nem állított, de már elkészült köz
téri alkotásunk (Ferenc-forrás foglalása) 
és sok egyéb, az egész város kulturális éle
tét is gazdagító kezdeményezésünk. Mind
ebben az önök segítségének is nagy szere
pe van. Sok múlik azon, hogy felismerve 
saját érdekeinket, tudják-e mindezt to
vábbra is önzetlenül támogatni, stb”.

Fent említett cikk leközlésekor előre 
bocsátottuk, hogy az Új Almádi Újság a 
város lapja, megalakulásunk óta tehát 
teret adunk civil szervezetek véleményé
nek, még akkor is, ha tanalmával nem 
minden esetben értünk egyet. Vitát nyitni 
ezekkel az írásokkal nincs szándékunk, 
de egy válaszlevélre mindig adunk lehe
tőséget. Ezúttal is ezt tesszük és ezzel a 
témát lezártnak tekintjük.

A szerkesztőség

A Polgári Kör 
közleményei

Október 23-án csütörtökön 16 
órakor emléktáblát helyezünk el a 
posta épületének (volt községháza) 
falán az 1956-os forradalom és sza
badságharc áldozatainak emléké
re.

*

Október 29-én szerdán 18 óra
kor utcagazda-találkozót tartunk a 
vörösberényi kultúrházban, vendé
geink lesznek a Főnix Alapítvány 
kuratóriumának tagjai, a berényi 
tánccsoport vezetői és építész szak
emberek.

*

Megfelelő időjárás esetén no
vember 8-án szombaton 9 órától 
fákat, bokrokat ültetünk Vörösbe
rény közterületein és a temetőben.

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

A kép ugyanott és ugyanakkor készült, mint az előző számban bemutatott (kultúrház terasza, 1944. pünkösd 
első napja), részben a személyek is azonosak. A „Marika hadnagya” c. operett előadásának szereplőit ábrázol
ja a református tanító (vélhetően ő volt egyben a rendező is) és a tűzoltóparancsnok társaságában. Álló sor 
balról: Németh Béla, Kajári Károly, Jáni Ferenc, Ozsváth József ref. tan., Kun László t. p., Gelencsér József, 
Istvánfi János, ifj. Kun László (a közreadó). Ülő sor balról: Szabó Gizella, Németh Béla, Szabó Manci, Kőnig 
Béla, Nagy Manci, Gubicza Irén, Kovács János. Előtérben: Ángyán János.

Balatonalmádi, Thököly u. 15. 
Telefon: 88/431-629
Keleti típusú autókhoz 
alkatrész-raktárból.
Nyugati típusokhoz alkatrész 
14 órán belül.
Speciális alkatrészek 
egy héten belül.

C l u b  A r a m i s  b i s z t r ó
JÁTÉKTEREM

C h e r r y  M a s t e r  

S u p e r  B a n k  

B a l l y  5 0 0 0  

M a g ic  C a r d

B il iá r d
BALATONALMÁDI, BUSZPÁLYAUDVAR

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő Testüle
tének Gazdasági Bizottsága licittárgyalás útján meghirdeti

Balatonalmádi,
Rákóczi u. 34. IV lh. II/7. szám alatti lakást.

Lakás adatai: alapterülete 54 m2, 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, wc, közlekedő, összkomfortos.

Nyilvános értékesítés időpontja: 1997. október 28.16 óra.

Helye:
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1 .1. em. kisterem.

Kikiáltási ára: 1 650 000 Ft, 
azaz egymillióhatszázötvenezer forint. 

Bánatpénz: 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint.

A nyilvános értékesítésben az vehet részt aki 1997. októ
ber 27-én de. 12 óráig szándékát írásban bejelenti Balaton
almádi Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjénél (Balaton
almádi, Széchenyi sétány 1. I. em. 30. szoba) és bemutatja 
az 50 000 Ft bánatpénz befizetéséről szóló csekket.

A licit időpontjától számított 15 napon belül az adásvé
teli szerződést meg kell kötni, valamint a vételárat készpénz
ben egyidejűleg kiegyenlíteni. Bánatpénz a vételárba beszá
mít.

Az ingatlan megtekintésének időpontja:
1997. október 16-án 14-16 óráig, 1997. október 21-én 

15-17 óráig.
Balatonalmádi, 1997. szeptember 23.

Köszönettel
Dr. Hegedűs Tamás jegyző megbízásából

Szabó Jenő
pénzügyi osztályvezető



Van mire alapozni:

Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt.
Stílusosan október elsején, a vi

lágtakarékossági napon, ünnepé
lyesen avatta fel Kárpi Ilona igaz
gató és Dr. Kerényi László polgár- 
mester a Fundamenta Magyar- 
Német Lakás-takarékpénztár első 
balatonparti irodáját. Igaz, hogy 
már május 15. óta működnek, de 
most költöztek be a Szolgáltatóház

első emeletére, ahol már színvona
las kiszolgálást tudnak nyújtani 
ügyfeleiknek. Az eseményen meg
je lent balatonalm ádi polgárok 
örömmel értesültek egy olyan új 
intézmény megalakulásáról, amely 
a lakás-előtakarékosság és betétel
helyezés mellett áthidaló kölcsö
nökkel is segíti az építést,

lakásbővítést vagy annak komfor
tosabbá tételét fontolgató fiatalo
kat és idősebbeket. Legtöbbünk 
egy olyan világban nőtt fel, amely
ben a bankoktól csak derült időben 
lehetett esernyőt kérni és amint 
elkezdett zuhogni az eső, azt rög
tön visszakérték.

Biztosan sok más emberarcú, az 
ügyfeleknek kedvező feltételeket 
kínáló takarékpénztár működik 
azóta már szűkebb és tágabb pát
riánkban, de a Fundamenta tud és 
akar újat nyújtani: számlanyitási 
díjuk például a szerződéses összeg 
egy százaléka, azt is négy hónapon 
belül kell csak befizetni. Ha pedig 
az ügyfél átmeneti fizetési nehéz
ségekkel küzd, akkor akár négy 
évig is szüneteltetheti a befizetése

it, anélkül, hogy felmondanák a 
szerződését, sőt még morcos leve
leket sem küldözgetnek neki. A 
legérdekesebb viszont az, hogy az 
összes megtakarítás kifizetésekor a 
jóváírt kamatok harminc százalé
kának megfelelő plusz pénzt is kap 
az ügyfél, egyéb rafinált kedvezmé
nyekről nem is beszélve...

Ha eddig valaki rókát látott Al
mádi belvárosában, akkor legott 
veszettségre gyanakodott. A hónap 
eleje óta viszont a szemüveges róka 
jó jel: a Fundamenta reklámfigu
rája. Amint Nagy Tibor és Rózsás 
Judit mosolyogva magyarázta: ez a 
reklámróka egy aranyos alapozó 
típus. Alap, amelyre mindenki épít
het.

S. Pál

A Megyei Vöröskereszt 
Veszprém Megyei 

Szervezete 
a jelenleginél kisebb 

helyiséget keres 
szociális bolt 

üzemeltetés céljára.
Érdeklődni: október 20-ig 

az alábbi címen: 
Vöröskereszt, Balatonalmádi, 

Jókai u. 7. (Ipartestület).
13-15 óra között vagy telefonon 

a 438-405-ös számon lehet.

A Közösségi Ház 
pótbeiratkozást tart 

az alábbi tanfolyamokra:

-  német kezdő, haladó
-  angol kezdő, haladó
-  számítógépkezelői

Jelentkezés október 10-ig 
az intézményben 

(Baross G. u. 22.) személyesen 
vagy a 338-011-es telefonon.

ÉPÍTKEZIK?

TERRA-MOTA 
ÉPKER KFT.

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u.
Tel./fax: 88/338-458, mobil: 30/273-818 

Kedvező árak, udvarias kiszolgálás, házhoz szállítás.

JÖN A TÉL? SZÉN!
Tűzifa: 699 Ft/mázsa

Cseh feketeszén: 1 690 Ft/mázsa
Cseh barnaszén: 1050 Ft/mázsa

Cseh diószén: 1 190 Ft/mázsa
Nagybajomi zsalus nyílászárók. 

Bramac 1/1-es alpesi cserép gyári ár -15% 

Szigetelőlemez akció OV 3 T/K 265 Ft/m2

OV 4 T/K 309 Ft/m2

Kínálatunkból:
Hajdúböszörményi nyílászárók gyári ár -  20%
Új csempék és padlólapok érkeztek 
Zalatherm 38-as 135,00 Ft/db
Zalatherm 30-as 108,00 Ft/db
KM tömör tégla 22,20 Ft/db
Magasított tégla 26,10 Ft/db
Ytong falazóelemek gyári ár -  5%
Az LB-Knauf termékeiből gyári ár -  10% engedmény

TÉGLÁK MŰVI ÁRON A GYÁRTÓTÓL!
FENTI ÁRAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK.

OKTÓBERI RENAULT FESZTINÁL 

SZENZÁCIÓS ÁRAK!
Fantasztikus meglepetések!
Renault Clio Tangó 1 660 000-tól 

Renault Mégane Classic 2 250 000-tól

Szervízakció!
Anyagár: 1 0  %  k e d v e z m é n y

Munkadíj: - 2 0 %

Ingy en es  fe lső m o sás
(komplett mosás esetén)

Szeretettel várja Önt a

BALATON
RENAULT

8220 Balatonalmádi, Álmos u. 2. 
Telefon: 88/431-422, 
Telefax: 88/431-145 

Nyitva tartás:
H-P 8 -1 7-ig. szo . 9 -1 3-ig

BALATONALMÁDI VÁROS LAPJA
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